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E D I T O R I A L 

 
 
 

 

 
 
           

       omem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Universo inteiro! – afirmava Sócrates, assertiva 

que muito outros Grandes Iluminados vieram posteriormente a repetir, inclusive Jesus Cristo quando reiterava 

a demanda do Reino dos Céus que ESTÁ EM NÓS! 
 

 Isso significa que o Homem possui em POTÊNCIA nele mesmo todas as qualidades do Universo, 

posto ser um Microcosmos do Macrocosmos, que é dizer a PARTE feita à imagem e semelhança do TODO. 
 

 Todavia, o universo orgânico do Homem com o Mental preenchendo o Emocional e este o Físico, 

ainda que possua a potência é óbvia que na grande maioria das gentes ela está longe de ser PATENTE. Logo, 

há o potente ausente de patente… por isso Cristo, apesar da sua afirmação, prosseguiu a sua semeadura 

Avatárica, a qual seria dispensável se houvesse Espírito patente, espiritualidade desabrochada, no conjunto da 

Humanidade, e tal não era nem é o caso. 
 

 Quando se diz não haver nada a aprender porque tudo está em nós, quase se sente o impulso para 

retorquir: então porque se lê e frequenta círculos literários e afins? Se já se sabe tudo, descarece-se ler e ouvir 

outréns. De maneira que essa não passa de meia verdade, mesmo sabendo que quando se lê ou ouve algo 

soando familiar, apesar de nunca ter lido ou ouvido semelhante coisa, é porque a leu ou ouviu no passado da 

vida presente ou mesmo em outra anterior, ficando a impressão mental. Isto também vale para a afinidade ou 

desafinidade com determinadas correntes de pensamento, espiritualistas ou não, fenómeno que só a Lei da 

Reencarnação e Karma pode explicar conveniente e convincentemente. 
 

 Para que o potente se manifeste como patente, necessária se torna a afiliação em algum Colégio de 

Tradição Espiritual ou Iniciática devidamente credenciado pela mesma e o(a) afiliado(a) vá, paulatinamente, 

aprendendo e realizando os ensinamentos e práticas espirituais ministrados pelo mesmo, de maneira que, 

subtil mas eficazmente, amadureça a sua Alma até ao ponto do Espírito potente se revelar patente nos actos, 

nas emoções e nos pensamentos. 
 

 Até lá, neste particular, resta a TEURGIA, ou seja, a OBRA DIVINA de TRANSFORMAÇÃO de si 

mesmo(a) rumo à SUPERAÇÃO e consequente METÁSTASE do Espírito com a Alma e o Corpo, e vice-

versa, do Corpo com a Alma e o Espírito. 
 

 Isso consegue-se desenvolvendo a Inteligência pela Instrução, a Emoção pela Educação, e a Vontade 

pelo Trabalho. 
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 Trabalho que hoje em dia muitos negligenciam preferindo a preguiça «justificada» pelo mais que 

ilusório convencimento de já tudo saberem porque tudo está neles, bastando-lhes «canalizar» ou «auto-

mediunizar» não a quaisquer Seres de grandeza espiritual, ao contrário do que pretendem por tal ser 

absolutamente impossível (como seria possível Jesus Cristo ou Santa Maria, por exemplo, manifestarem-se 

por uns ou umas quaisquer criaturas vulgares espiritualmente desqualificadas, cuja órbita de consciência não 

passa do emocional? Seria o mesmo que pôr um transatlântico a navegar num riacho de míngua água…), mas 

à sua própria personalidade, logrando a si mesmos e a outréns indo todos arrostar-se no marasmo infindo dos 

erros sobre ilusões, atrasando sobremaneira a sua Iniciação Real, a sua Evolução Verdadeira, valendo isto 

para qualquer criatura humana que se deixe levar pelos facilitismos e ficcionismos do irrealismo animista ou 

psíquico. Proferir frases ou aforismos lógicos e belos, nunca significou que sejam sempre reais e verdadeiros. 

A bom-entendedor… 
 

 Psiquismo é um termo de significado genérico empregado para designar mediunidade, sensibilidade 

psíquica, Receptividade anímica, etc. Abrange, de maneira vaga, todo o conjunto de manifestações físicas e 

extrafísicas da personalidade humana, que terminam após a morte do corpo. Assim, pois, essas faculdades não 

são permanentes por não se transmitirem de uma reencarnação para outra, a não ser, talvez e por motivo 

kármico, como reminiscências ou tendências, o que irá perturbar imenso o curso normal da próxima vida 

originando, por exemplo, doenças psicossomáticas que muito bem poderiam ser evitadas já na presente vida. 
 

 Espiritualidade significa, em síntese, a realização da vida espiritual, portanto, a consciência da 

Unidade da Vida. É o estado do Ser Superior, do Ego Divino no Homem, desenvolvido pela cultura junto com 

a moral que faz o carácter. Nisto equivale a Yoga ou União Divina, ou seja, a União da Alma Humana com o 

Espírito Divino. Para alcançar essa Realização Suprema carece-se da construção do edifício da consciência 

superior pela base e não pelo telhado… a não ser que se queira continuar na preguiça indolente e doente de 

«soprar canudos» e acreditar em absurdos. 
 

 Na sua Primeira Epístola aos Coríntios, São Paulo distingue muito bem o psiquismo da 

espiritualidade. Segundo ele, onde há dons sem altruísmo não existe espiritualidade. O sábio Apóstolo não 

condenou os «dons», porém mandou “desejar ardentemente os dons maiores”, “num caminho sobremodo 

excelente”, o qual culminará na verdadeira espiritualidade. 
 

 Por ser inerente à personalidade, o psiquismo é um poder ilusório e perecível que apenas dura uma 

encarnação terrena, se tanto. Espiritualidade é um poder permanente adquirido pelo Eu Superior, poder que se 

mantém e aumenta a sua luz e força, indo auxiliar a Alma a libertar-se do Karma e torná-la senhora da 

personalidade pelo domínio do Mental, cada vez mais unindo-se com a Centelha Divina, a Mónada, 

acercando-a do seu Mestre, na Suprema Demanda ou Supremo Trabalho da Libertação final. 
 

 Não se deverá comparar uma coisa mortal com outra imortal. É, portanto, grave erro chamar de 

espiritual ao psíquico, só por exibir faculdades extrafísicas forçadas, precoces, não indo além de uma 

existência. Não se pretende dizer que não existam pessoas psíquicas com espiritualidade, mas sim que não se 

deve chamar espiritual a alguém só por causa dos seus dotes psíquicos. 
 

 Para melhor servir o Espírito Divino, deve a personalidade humana manter equilibradas as suas 

vibrações mentais, emocionais e físicas. Deve possuir um corpo são, um emocional equilibrado e um mental 

aberto às impressões do mundo, transmitindo-as ao Espírito e este assimilá-las assim aumentando em potência 

e patência. Assim vai, paulatinamente, efectuando verdadeiramente a REALIZAÇÃO DE DEUS, esta que é a 

Tónica Universal do Homem e da Divindade particularmente assinalada em SINTRA, por ser a Quinta Tónica 

afim ao Quinto Posto Representativo da Obra do Eterno na Face da Terra. 
 

Vossa, a 
 

COMUNIDADE TEÚRGICA PORTUGUESA 
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O DIA DAS MÃES 
 

 

HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 
 
 

 

Por mais bela e digna que fosse a razão de 

se ter escolhido como Dia das Mães o segundo 

domingo do mês de Maio (festa móvel, portanto), 

muito mais importante seria a adopção que 

expomos hoje, e que valor só possuiria se fosse 

levada avante pelas próprias Mães do Brasil, e 

nunca pelo autor deste trabalho, que é ao mesmo 

tempo científico, filosófico, religioso e linguístico 

e sendo, por sua vez, auxiliado pela imprensa 

brasileira, cuja cultura e denodo a favor de todas 

as causas justas e nobres o próprio povo 

reconhece. 
 

 Vejamos as razões que incluem aquelas 

três supracitadas chaves que, em verdade, são as 

principais que regem a harmonia perfeita das 

coisas: 
 

 Como se sabe, o Cristianismo teve a sua 

orrigem no Judaísmo. Jesus era judeu, embora o 

ridículo que se lhe quis infligir colocando uma 

tabuleta no topodo lugar do seu martírio, que foi 

uma cruz, chamando-O de Jesus Nazarenus Rex 

Judeorum. Para todos os efeitos, entretanto, Jesus 

era e continua sendo um “Rei entre todos os reis”. 

Completam o ridículo: uma coroa de espinhos, 

uma cana por ceptro, e um manto vermelho que, 

em verdade, era a cor do sangue que Ele dava em 

holocausto pelo Mundo. 
 

 A Igreja Católica adopta até hoje, 

inclusive em seus ritos, os termos Alleluia, 

Hozannah e outros mais francamente hebraicos. O 

mesmo termo missa provém de Messiah (Messias, 

etc.), chegando ao bem nosso messis, com o 

significado de “colheita”. Palavras estas que são 

escritas com a letra hebraica Mem (o M nosso), 

como uma das suas três letras-mães, e com a qual 

se escreve os nomes de Mãe e Mulher, mas 

também o de Maria e de Maio, que é o mês à 

mesma dedicado. 
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 Como sabem os estudiosos daqueles 

supracitadas “chaves”, e das quais a Teosofia é a 

detentora, o alfabeto hebreu compõe-se de 22 

letras (também chamadas de Arcanos Maiores), 

cada uma delas com o seu transcendental 

significado. 
 

 A letra Mem (n) é representada não só 

pelas águas como o seu principal hieróglifo é um 

fruto. Tanto bastaria para a escolha do Dia Treze 

ser dedicado a todas as Mães do Mundo. Sim, as 

águas do parto anunciadoras do fruto bendito de 

todas as Mulheres: o Filho. Símbolo, portanto, da 

Maternidade. Não foi o mesmo Jesus anunciado 

por um Anjo, como “Bendito o Fruto do Teu 

Ventre, Jesus”? Maria, a Virgem Divina, a Rainha 

do Céu (Regina Coeli), é o símbolo precioso de 

todas as Mães e Mulheres do Mundo. Na própria 

Índia, os homens de maior cultura filosófica e 

religiosa adora a Divina Mãe Universal, como 

símbolo, ao mesmo tempo, de Criação e 

Libertação. Os cabalistas vêem em Shekinah esses 

mesmos atributos criadores e libertadores. 
 

 Finalmente, a décima terceira lâmina do 

Tarot Sacerdotal representa: 
 

 1.º – Deus como Transformador, isto é, 

Princípio – ao mesmo tempo – Criador e 

Destruidor. 
 

 2.º – O negativo da Realização: a Morte. 
 

 3.º – A Luz Astral como função da 

Criação. 
 

 Com esse sentido, digamos de Vida e 

Morte, o próprio lar jamais desaparece, pois que a 

prole (os filhos, etc.) substitui os pais depois dos 

mesmos serem colhidos pela morte. Amor, Roma, 

Mors ou Morte.  
 

 Hieroglificamente falando, o Mem 

hebraico designa a mulher como companheira do 

homem, evocando, pois, a ideia de tudo quanto é 

fecundo e capaz de criar. Constitui o símbolo 

maternal e feminino (mãe e mulher) por 

excelência. Signo local e plástico, imagem de 

acção exterior e passiva, o seu uso no final dos 

nomes (hebraicos) adquire um significado 

colectivo (logo, no presente caso, inclui todas as 

mães do mundo, etc.), pois desenvolve o ser no 

espaço indefinido. Dado que a criação exige uma 

destruição correspondente ou de sentido oposto, o 

Mem também figura as regenerações nascidas da 

construção anterior, isto é, as transformações, em 

consequência, morte concebida como “passagem 

de um mundo para outro”. 
 

 O dia 13 de Maio a própria Igreja consagra 

a N.ª Sr.ª de Fátima, considerada – ao par da das 

Graças – como a “mais Milagrosa”. A maior prova 

que se tem do caso é feita ao lugar onde a mesma 

se acha, na gloriosa Terra Lusitana, da qual, na sua 

grande maioria, os brasileiros descendem. Sim, o 

sangue nobre dos Portugueses infundido na Raça 

autóctone (a Tupi), da qual surgiu a nossa. Diogo 

Álvares Corrêa, o Caramuru, e Catarina 

Paraguaçu, servem de exemplo ao grande 

fenómeno histórico. 
 

 Como data política, o 13 de Maio é o da 

Liberdade dos Escravos. Data esta que nos honra e 

dignifica, perante nós mesmos, perante a 

Divindade, pois que ninguém tem o direito de 

escravizar a outrem, seja qual for o sector da vida 

que se nos apresente. 
 

 Libertemo-nos, pois, de acordo com a 

nossa própria cultura, tanto científica, como 

filosófica ou religiosamente, das coisas 

inexpressivas, ou que não traduzem correcta e 

cabalmente o seu original sentido muito bem 

expresso no conhecido termo: Sabedoria Iniciática 

das Idades (ou da Teosofia). Libertemo-nos, ainda, 

do materialismo grosseiro que ameaça invadir 

todos os recantos da Terra. Para isso, fazemos 

lembrar o nosso expressivo slogan: Um só Idioma. 

Um só Padrão Monetário. Uma Frente Única 

Espiritualista. Mas também, Deus acima de todos 

os seres e coisas. 
 

 Sim, “Bendito seja o fruto do ventre de 

Maria”, mas também o de todas as Mães ou 

Mulheres que sabem honrar tão dignificantes 

nomes. 
 

 Spes Messis In Semine (“A Esperança da 

Colheita reside na Semente”), é o lema da 

Sociedade Teosófica Brasileira em relação a tão 

preciosos Frutos, ou Germes Benditos da 

Civilização futura para a qual a mesma trabalha.* 
 

(*) A S.T.B. começará este ano a comemorar o 

Dia das Mães em 13 de Maio, seja em São 
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Lourenço (Minas Gerais), onde construiu um 

Templo dedicado à Fraternidade Humana e a todas 

as religiões do Mundo, como nas suas Ramas e 

Sociedades filiadas. 
 

Revista Dhâranâ, Ano XXVI, N.os 2 e 3, Abril-Junho / Julho-Setembro – 1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MANAS TAIJASI: 

TEOSOFIA, EUBIOSE E SEXUALIDADE 
 

 
VITOR MANUEL ADRIÃO 

 
 

Sintra, 2007 
 

 
 

Sim, o Mental Iluminado, Manas Taijasi, 

primeiro transformando o principal centro motor 

das atenções humanas, o interesse sexual, Kamas 

Taijasi, para finalmente o superar e se integrar a 

Budhi e Atmã Taijasi, o que vale pela assunção e 

metástase ao Homem Verdadeiro, o Andrógino 

Primordial como a sua própria Essência Divina, 

partícula individualizada do Andrógino Universal 

sendo o Segundo Trono ou Mundo Celeste. 

Ainda que levando a data de 2007, altura 

da sua rectificação e aumento, que se repetiu agora 

(Julho de 2011), a verdade é que este estudo data 

de Julho de 1999, feito em consequência do 

primeiro Referendo Nacional acerca do “sim ou 

não” à aprovação da “lei do aborto”, em 1998. Na 

altura ganhou o “não”, apesar do pouco interesse 

que o assunto suscitou no público geral, assim 

mesmo com a Igreja Católica impondo a sua visão 

singular da Vida Humana através de grupos 

sociais afiliados a ela, maioritariamente liderados 

por senhoras que, parece, esqueceram-se da 

precariedade da sua condição feminina preferindo 

a masculinidade de um dogma varão, eterno 

redutor, reconheça-se, dessa mesma condição 
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feminina. Assim, a crença impôs-se à razão, com 

mulheres perdendo as mulheres mas triunfando 

homens sexualmente auto-híbridos, por adopção e 

obrigação de dogma tardio do século XII, o do 

celibato, completamente estranho às escrituras 

sagradas, assumindo o velho padrão judaico ou 

semita geral do estado feminino ser de espécie 

inferior, aparentemente tolerando-o, realmente 

desprezando-o… os factos históricos o confirmam, 

a começar por esse da Mulher só ter direito a 

possuir Alma após o Concílio de Macom (Gália), 

em 585, no século VI, realizado pelos patriarcas da 

Igreja para fazer vingar o dogma da Virgem Maria 

que, ante uma ordem eclesiástica toda patriarcal, 

não sabiam onde a colocar… por ser mulher. 
 

Ainda sobre a hibridez auto-infligida do 

celibato, adaptação espúria daquela lenda 

hagiográfica do “cinto de castidade” (cingulum 

castum) dado a Tomás de Aquino por dois Anjos, 

tal voto eclesiástico mas não sacramental fez de 

quem o pratica um estéril ante as palavras 

canónicas da própria escritura sagrada: “Amai-vos 

e multiplicai-vos”. Se no Dicionário de Língua 

Portuguesa celibato (caelibatu) “é o estado de 

solteirão em pessoa que não pretende casar-se”, de 

maneira alguma, ao contrário do que pensa a 

maioria, ele é sinónimo de castidade, porque um 

casto poderá não ser um celibatário, tal como um 

celibatário nem sempre é um casto. A castidade 

não implica obrigatoriamente a inibição física, 

sexual, mas implica sempre o regramento das 

acções, das emoções e dos pensamentos 

manifestos conscientemente como o melhor, o 

mais positivo que o homem tem, e é este o sentido 

da palavra casto (castu) no Dicionário de Língua 

Portuguesa: “puro, inocente, sem mescla”. Assim, 

o casto se faz na Terra um Agnus Castu ou 

“Cordeiro Inocente” que “tira (pelo exemplo que 

infunde) os pecados do mundo”, e nessa condição 

produtiva, verdadeiramente espiritual, faz-se um 

celícola ou “habitante do Céu” nesta mesma Terra. 

Este é, afinal, o estado de ser do verdadeiro Mestre 

e do verdadeiro Discípulo, acaso celibatários em 

momentos predeterminados, certamente castos em 

todos os instantes, isto é, verdadeiros Agnus 

Castus à imagem e semelhança do Cristo, do 

Budha, de Krishna, de Maomé, etc., enfim, de 

todos os Avataras ou “Espíritos de Verdade” que a 

este mundo já advieram desde os páramos celestes. 
 

Em 1998, aquando do Referendo, as 

opiniões dividiram-se inconciliáveis e intolerantes, 

desencadearam-se os debates mais acesos, com 

ferocidade rara, e a Igreja Católica, através do seu 

séquito de venerandas senhoras, «virgens e puras», 

acabou ganhando, com o apoio claro dos partidos 

políticos de Direita. Agora, vem aí o segundo 

Referendo sobre a “lei do aborto”, em 2007. 

Duvido que desta vez a Igreja tenha tanta sorte 

como da primeira (e assim acertei, pois esse 

Referendo acabou de realizar-se e já se sabe que o 

“não” eclesial perdeu), sim, por a sociedade estar 

mais amadurecida na informação e a democracia 

mais consolidada, com as novas gerações 

repudiando abertamente conceitos castrantes e 

fascizantes ou ditatoriais sobre o direito da 

Mulher, o que não entende de todo, como esse de 

no século XXI ainda haverem mulheres que são 

atiradas na cadeia por terem feito o aborto. 

Fiquemos para ver… Ainda assim, também os 

partidos políticos de Esquerda se imiscuem, por 

oportunismo eleitoralista, em questões única e 

exclusivamente a ver com a Mulher, que 

decisivamente é quem deve decidir sobre o seu 

corpo e a sua vida e mais ninguém, pelo que ao 

esclavagismo machista dos políticos e dos 

religiosos, todos oportunistas psicossociais, deve-

se pôr um término definitivo. O assunto deve ser 

levado a debate e a sua aprovação ou não, na 

Assembleia da República, caber exclusivamente às 

mulheres, as principais interessadas, as únicas 

visadas, e os homens, os deputados, tão-só deverão 

respeitar e cumprir democraticamente o decidido 

por elas, não se intrometendo, com os seus 

motivos políticos e religiosos, onde 

biologicamente não são tidos nem havidos, pois 

bem parece que até hoje nenhum homem 

engravidou… a não ser pelos ouvidos, por os ter 

dado a interesses os mais obscuros e autistas em 

matéria de conhecimentos teosóficos e eubióticos, 

estes no sentido da mais pura eugenia natural que 

dispõe o Homem em completa harmonia com a 

Natureza e vice-versa. 
 

De maneira que não sou a favor nem 

contra a “lei do aborto”, pois em matéria de livre-
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arbítrio individual e colectivo todo o verdadeiro 

Teúrgico e Teósofo é intransigente no respeito 

devido ao mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ido 1998 foi solicitada a minha opinião 

sobre o assunto. Sendo este extremamente 

melindroso por variarem os casos de mulher para 

mulher que recorre a essa opção drástica, e não 

querendo ser fundamentalista favorável a qualquer 

das partes, lá fui dizendo isso mesmo, contudo 

salientando sempre que o aborto é culpável aos 

olhos da religião, apesar de desculpável nos casos 

onde não há possibilidade de evitá-lo. 
 

Nesse sentido, já em 1975 a saudosa D. 

Helena Jefferson de Souza, então viúva do 

Professor Henrique José de Souza, proferira-se 

sobre o assunto (in revista Aquarius, n.º 3): – “Há 

pessoas que abortam naturalmente… e outras que 

provocam. Das que provocam o aborto, umas o 

fazem porque não podem ter crianças, e, aí é uma 

questão de saúde… e outras o provocam porque 

não querem os filhos… e isso é errado! Eu acho 

que a pessoa, mesmo não sendo casada, que 

arranja um filho, sendo saudável, deve criar o seu 

filho! Deve arcar com a responsabilidade do seu 

acto! Porque eu acredito que ninguém que vá sair 

com um rapaz vá fazer o que não deve… – é aí 

que vem a vigilância dos sentidos – repito, uma 

moça não vai sair com um homem e fazer o que 

não deve sem saber o que está fazendo. Ela sabe o 

que está fazendo… então, não é admissível que 

diga que não sabe o que faz”. 

“Não sabe o que faz” só quem é vítima de 

violação ou sofra de demência, por vezes ambos 

os casos juntos, como resultados ou frutos 

amargos do karma contraído no passado próximo 

ou distante. No caso de violação, a mulher foi 

forçada violentamente (isto é o que significa 

violação, “acto violento”, “acto não consentido”), 

não teve opção, logo, está isenta de 

responsabilidade directa, imediata… mesmo que 

não ante algum facto similar passado que 

despoletou karmicamente o presente, fazendo jus à 

Lei de Talião do «olho por olho, dente por dente» 

(Lei de Acção e Reacção). Seja como for, por si só 

ela está inteiramente desculpabilizada perante o 

concreto e dramático facto presente. 
 

As esferas religiosas aliadas às neo-

espiritualistas, ambas não-iniciáticas, umas 

dogmáticas e outras de catequese fácil, popular, 

juntas apresentando débil preocupação 

verdadeiramente mental ou metafísica, são 

peremptoriamente unânimes na condenação do 

aborto, considerando-o crime de eutanásia tanto 

para o Ego como para o feto. Isto é meia verdade, 

em parte louvável e em parte censurável, nesta por 

a sua posição radical não levar em conta as 

mulheres que, por razões de saúde, não devem 

engravidar e acidentalmente engravidam. Melhor 

que condenar seria propagar uma cultura 

profilática, especialmente nos meios mais 

descarecidos socialmente e menos esclarecidos 

educacionalmente, mas sem quaisquer 

pressupostos, mais ou menos velados, religiosos 

ou políticos. Em suma, o exclusivo e 

descomprometido exercício da cultura sexológica 

despida de quaisquer inibições político-religiosas, 

isto é, psicossociais. Não se pense que por meios 

mais descarecidos socialmente eu pense só no 

factor económico, porque naqueles mais abastados 

a carência social e cultural também existe, como 

demonstram as visitas repetidas às clínicas 

abortivas espanholas serem habitués da «senhoras 

bem» portuguesas. 

Questão de cinismo puritano, sim, mas 

igualmente herança multimilenar perdurando ao 

longo da Raça Ariana desde a queda psicossocial 

da Atlântida, cujos ritos sexuais, erroneamente 

chamados «tântricos», modificaram o sentido 

espiritual do acto gerador em erotismo psíquico. 
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Este erotismo psíquico gerou o religioso. O 

erotismo religioso originou o sentimento de culpa 

e, para se livrar dele, surgiu a idolatria como tábua 

de salvação. É assim que a idolatria acaba 

apresentando em muitos sectaristas religiosos 

fortes tendências para a perversão sexual, como 

qualquer psicólogo ou psiquiatra poderá 

facilmente observar. 
 

Mas vamos aos factos da geração no seio 

da mulher. O feto reage no ventre feminino por 

impulsos vitais através do cordão umbilical 

(formado da placenta, e que é a expressão 

somática ou celular do “cordão prateado” ou lunar, 

esse fio etérico que une o corpo vital ao denso e 

pelo qual é alimentado psiquicamente o embrião, 

estreitando-se a relação física à medida que os 

nove meses de gestação vão passando), e a mulher 

sentindo-o sente-se prematuramente mãe. Mas ele 

está inconsciente, não tem consciência própria e 

nem a pode ter, por ainda se estar a formar 

organicamente. 

Quanto ao Ego, o Espírito no feto, a 

verdade é que de maneira alguma o habita. Ele 

hiberna no Plano Causal, ou Mental Superior, e a 

única ligação que tem ao embrião é a vibração 

kármica dada pelo seu chitta, a “matéria mental”, 

que lhe irá moldar o cérebro e o sexo, masculino 

ou feminino, de acordo com o seu quinhão 

kármico assim o encadeando à Lei de Causa e 

Efeito, a mesma da Justiça Universal. Ele, o Ego, 

só se encadeia ao nado quando se corta o cordão 

umbilical logo após o parto. Desse instante até aos 

21 anos de idade, é o período de se firmar, de se 

assumir completamente homem ou mulher, ou 

seja, de ter a consciência humana mais ou menos 

completa. Isto porque do nascimento até aos 7 

anos de idade, desenvolve o corpo vital ou etérico; 

dos 7 aos 14, o corpo emocional ou astral; 

finalmente, dos 14 aos 21, é o período de 

formação do corpo mental, o intelecto que 

expressará pelo cérebro, então definitivamente 

formado, as ideias que lhe são próprias. 
 

Quando se provoca o aborto, o Ego 

nada sofre (nem pode sofrer, por estar no 

Mundo da Tríade Espiritual, alheio aos 

prazeres ou desprazeres do Mundo da 

Personalidade), tão-só é interrompida a 

vibração kármica do seu chitta. O único 

sofrimento é o ter de recomeçar num outro 

feto escolhido para si pela Lei de Causa e 

Efeito, em conformidade à satisfação das suas 

necessidades kármicas acompanhando-o de 

vida em vida, até esgotar esse mesmo karma 

tornando-se um Ser Superado. 

O aborto é totalmente o oposto da 

inseminação artificial, dos chamados “bebés-

de-provetas”. O único problema nestes, na 

perspectiva espiritual (não confundir com 

religiosa, pois que religião será espiritualista 

mas nem sempre espiritual, e aqui entra 

novamente a dicotomia caelibatu ad castu), é 

muitas vezes não se saber a quem pertence o 

sémen paterno e como poderá tudo isso 

encaixar no Karma da Família a que o nado 

irá pertencer. Tal implica um reajustamento 

dos arquétipos kármicos, tanto os da criança 

como os da família, prolongando-se naquela 

até aos 21 anos de idade, período durante o 

qual poderá adaptar-se à situação criada 
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artificialmente ou, então, vir a ser uma completa 

desajustada no meio familiar imposto, o mesmo 

valendo para essa família recebendo o nado gerado 

artificialmente. 
 

É ainda D. Helena Jefferson de Souza, 

durante mais de 50 anos companheira inseparável 

de Missão do Professor Henrique José de Souza, a 

comentar o assunto (in ob. cit.): 
 

P. – A criação em laboratórios de bebés-

de-proveta encaixa-se nos ditames da Lei 

Universal? 
 

R. – Sim e não… porque o certo é a 

pessoa ter os seus próprios filhos. Agora, há 

pessoas que têm complexos, justamente por não 

terem filhos… e o único jeito é esse. Elas sentem-

se felizes em ter crianças… ou adoptadas ou dessa 

maneira, a inseminação artificial. A Maternidade 

é uma coisa muito Divina… e muitas pessoas se 

casam e não concebem… têm uma vontade louca 

de ter filhos… e a única maneira é: ou adoptar 

uma criança ou se submeter a esse tratamento 

moderno. 
 

P. – Mas, no caso destes bebés-de-

proveta, haveria alguma influência no carácter 

deles, mais tarde, de natureza espiritual? 
 

R. – Bem, aí já não seria o mesmo 

sangue… Por exemplo: eu sou casada com um 

homem e o homem não me deu filhos… e eu vou 

arranjar com outro… quer dizer, sairia um pouco 

de dentro das nossas concepções teosóficas… do 

Karma da Família… entenderam? Porque seria 

uma coisa vinda de outra pessoa… por isso é que 

eu acho que certas coisas não se devem fazer!… 

Cada um tem o seu karma. Uns têm muitos filhos, 

outros não têm nenhum… e a pessoa tem que se 

conformar… e, às vezes, acontecem casos da 

criança ser problema… vir a ser uma criança-

problema!… 
 

“A Maternidade é uma coisa muito 

Divina”, disse a excelsa contraparte de JHS, o 

Professor Henrique José de Souza, e tanto assim é 

que o Hino ao Amor, da autoria desse mesmo 

Venerável Mestre dos Teúrgicos e Teósofos da sua 

Obra (já agora, é impossível, verdadeiro 

contrassenso, estar na Obra mas sem pertencer à 

Instituição… mesmo apregoando «ética 

eubiótica», mas cujo carácter e atitudes pessoais, 

não raro, chocam flagrantemente com tal «ética 

incorruptível», no dizer dos próprios assim 

revelando forçarem-se constantemente ao 

autoconvencimento de poder ser verdade o que 

afirmam sem certeza nenhuma, demonstração 

cabal da aparência não ter realmente absorvido a 

essência, e que quanto dizem e escrevem de «belo 

e extraordinário», memorizado mas 

não assimilado, afinal vem a ser de empréstimo à 

fonte legítima que não autorizou, por outras 

palavras, copiam, plagiam, imitam… como 

papagaios irracionais), diz a dado trecho: 
 

A mulher que dá seu filho 

Pelo bem da Humanidade, 

Essa mulher não é mulher, 

Mas a Flor da Maternidade. 
 

Durante séculos e séculos, milénios 

mesmo, as religiões têm considerado o sexo uma 

coisa imunda, imoral, não espiritual a evitar o mais 

possível e a pronunciar quanto menos melhor. Isto 

tanto no Oriente como no Ocidente, apesar de ser 

uma das leis e princípios fundamentais da Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prof. Henrique José de Souza, D. Helena Jefferson de 

Souza e filhos 
 

Hoje mesmo, neste século XXI, há casais 

que apesar de casados há muitos anos contudo são-

lhes completamente desconhecidos os corpos um 

do outro: pudicamente, por motivos de padrões 

morais redutores herdados de gerações e gerações, 

evitam despir-se na frente um do outro; evitam 

relacionar-se sexualmente à claridade, e fogem 

sempre ao prazer corporal por pudor ou vergonha 

pecaminosa; evitam, até, sozinhos tomar banho 

inteiramente despidos. Este é, como disse, o 

verdadeiro “fruto proibido da Árvore da Vida”, 

precocemente apodrecido por inúmeras gerações 
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sujeitas ao mesmo puritanismo castrador (podendo 

desencadear, tarde ou cedo, psicoses irreversíveis, 

como as famosas “taras sexuais”, as quais, nos 

casos extremos, podem inclusive levar ao suicídio 

desesperado), envergonhado das reacções naturais 

do seu corpo que, afinal, é tão-só o templo do 

Espírito livre habitando nele. 
 

Um dos primeiros, se não o primeiro, que 

na Índia se opôs a tal estado das coisas foi o 

teósofo inglês Charles Webster Leadbeater, tendo 

ensinado as crianças a banharem-se nuas e a 

esfregarem-se com sabão invés do usual: 

mergulhar vestidas e logo sair da água, motivo 

para muitas epidemias por falta de higiene, as 

quais ainda hoje grassam nesse país. Mais, chegou 

mesmo a aconselhar a alguns adolescentes mais 

inflamáveis, como medida profilática, a 

masturbação, prática abominável para a época e 

particularmente para uma sociedade repressiva das 

leis e práticas sexuais. Resultado: até ao presente 

Leadbeater é considerado por muitos, inclusive 

teosofistas, um homossexual e até mesmo um 

pedófilo! 
 

Não pretendo defendê-lo, mas também não 

acredito que o tenha sido. Ele próprio explica o 

seu ponto de vista acerca do assunto, em carta 

datada de 30 de Junho de 1906 endereçada à 

Presidente da Sociedade Teosófica de Adyar 

(Estado de Madras, Índia), a sua amiga inseparável 

Annie Besant: 
 

“A minha opinião sobre o assunto, que 

tanta gente julga errada, formou-se muito antes 

dos dias teosóficos. Existe uma função natural do 

homem que, em si mesma, não é mais vergonhosa 

(a não ser que seja satisfeita à custa de outra 

pessoa) que o comer e o beber… Ocorre a 

acumulação, que se descarrega a intervalos – 

geralmente de quinze em quinze dias, conquanto, 

em alguns casos, a frequência seja muito maior, 

sendo que a mente na última parte de cada 

intervalo é constantemente obcecada pelo assunto. 

A ideia era tomar a iniciativa antes da idade em 

que o assunto se torna tão forte que é praticamente 

incontrolável, e instituir o hábito de descargas 

artificiais regulares, porém menores, sem nenhum 

pensamento durante os intervalos. O intervalo 

geralmente sugerido era de uma semana, posto 

que, em alguns casos, se permitisse por algum 

tempo a metade desse período. Recomendava-se 

sempre que se alargasse o intervalo até um ponto 

compatível com a evitação de pensamentos ou 

desejos sobre o assunto. Você compreenderá, 

naturalmente, que não se deu nenhuma 

importância especial a esse lado sexual da vida, 

apenas referido como uma entre muitas directrizes 

para a regulação da existência. Assim sendo, 

quando os meninos eram colocados aos meus 

cuidados, eu mencionava-lhes o assunto entre 

outras coisas, tentando sempre evitar toda a sorte 

de falsas vergonhas e fazendo com que tudo 

parecesse o mais simples e natural possível, 

embora, naturalmente, não fosse matéria que 

devesse tratar diante dos outros…” 
 

Seis meses mais tarde, ele tornou a 

escrever-lhe: 
 

“Creio que você, nesse particular, foi um 

tanto ou quanto enganada. Nunca tive o costume 

de despertar tais sentimentos (de sexo) antes que 

eles existissem; como lhe disse em carta anterior, 

nunca falei nesses assuntos antes de ter 

vislumbrado sintomas preliminares. Não tenho o 

menor desejo de persuadi-la a adoptar estas 

opiniões, mas sentir-me-ia muito grato se 

conseguisse tirar do seu espírito a ideia de que eu 

estava enganado…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Besant e Charles W. Leadbeater 
 

Seja como for, a masturbação quase ou 

mesmo diária acaba tornando-se um “vício 

solitário” indo criar um elemental artificial astral, 

o qual irá alimentar-se dessas energias libido-

passionais despendidas até chegar ao ponto de seu 

desejo ser mais forte que a vontade do seu criador, 
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assim cortando-lhe ou captando-lhe o domínio da 

mente, que é o que significa mentecapto. 
 

O Professor Henrique José de Souza, em 

conversa particular sobre o assunto, teve ocasião 

de proferir: 
 

“O sistema nervoso está estreitamente 

ligado ao Plano Astral, Emocional. E quando o 

elemento humano pratica o vício solitário tem uma 

sensação, uma emoção tangida para a epilepsia, 

decorrendo daí a “captação”, a castração da mente 

pelo sexo impróprio, se não prejudicada por essa 

função. E se houver deprimência dos sentidos, 

levará o praticante ao suicídio.” 
 

Quanto a acabar com a própria vida, 

preclaro Adepto Serapis Bey, em carta de 1876, é 

peremptório: “… o maior de todos os crimes – o 

suicídio”. 
 

Sim, por ser o único acto não previsto nos 

arquétipos kármicos da entidade, tornando-se, por 

isso, um verdadeiro atentado à Lei da Natureza. O 

suicidado terá que esgotar o tempo que ainda 

deveria cumprir na Terra, dessa feita nos 

subplanos mais baixos do Plano Astral, em meio 

de um sofrimento indizível assim projectando os 

dispositivos de miséria e dor que povoarão a sua 

próxima reencarnação. Negando a Vida, a Vida o 

flagela. Ademais, a Lei jamais impõe à criatura 

esforços maiores que aqueles que possa suportar: 

poderá ir aos extremos das possibilidades, mas 

nunca ultrapassando os seus limites. Portanto, o 

suicídio acaba sendo um acto de cobardia, 

espiritual e humana, face à Vida… mesmo que se 

negue convictamente essa mesma existência 

espiritual, para depois ir confrontar-se com ela na 

mais dolorosa das surpresas. 
 

Isso leva-me ao místico que morre pela 

Humanidade. Tem valor, sim e muito, mas 

muitíssimo mais valor tem aquele que vive pela 

Humanidade, visto ser fácil morrer e difícil viver, 

mais ainda – mas com quanta glória – quando se 

trata de servir o Género Humano, sem esperar 

nada em troca. É como diz H. P. Blavatsky: 

“Aquele que vive para a Humanidade faz muito 

mais do que aquele que por ela morre!”, quiçá 

inspirada naquelas outras palavras do Alcorão – 

Sura III: 

 

“Ó Tu, Senhor, que fazes entrar o dia na 

noite e a noite no dia! Ó Tu, Senhor, que fazes 

entrar a vida na morte e a morte na vida! A Ti, 

mais preciosa é a tinta do sábio que o sangue do 

mártir.” 
 

Este assunto do uso e abuso do vício 

sexual é coisa que já levou muitos espiritualistas, 

não só católicos e maçons mas inclusive 

teosofistas e teurgistas (não lhes chamo teósofos e 

teúrgicos por real ou objectivamente não o serem, 

ainda assim observando-se em alguns deles o 

“rigoroso moralismo pietista” cuja natureza 

própria notoriamente violada na sua condição 

natural de ser perverte-os em egocêntricos 

idolátricos deles mesmos arrastando-os ao 

autoconvencimento enjeitado de “salvadores da 

pátria”, mas que, mais dia menos dia, com esses 

ingredientes psicológicos poderão muito bem 

descambar, se já não descambaram, em alguma 

doença irreversível de natureza psicomotora 

eclipsando de vez a lucidez mental e a saúde 

orgânica, posto que qualquer sentimento que não 

seja pelos seus próprios interesses é coisa 

aparentando inexistir neles), por não estarem 

minimamente integrados à sua Consciência 

Superior, ao enredo nas malhas falazes, 

magneticamente atrativas, do sexo passional 

eclipsando o mental espiritual, quando deveria ser 

precisamente o contrário: o sexo encadeado ou 

sujeito ao domínio do mental. Há o caso daquele 

personagem (apesar de reiterada e 

antecipadamente alertado por mim mas que contra 

mim se rebelou, acabando por renegar à Obra 

Divina na Face da Terra) tombado ingloriamente 

no centro dum triângulo kamásico ou caótico, 

neurasténico, hipocondríaco e pornográfico, em 

suma, paranóico constituído de pessoas absorvidas 

nos mais baixos padrões libidinosos que o 

perderam para sempre, nesta vida, para a 

espiritualidade do Caminho da Iniciação 

Verdadeira. Invés de cultivar o sexo natural, 

humanamente espiritualizado ou enquadrado no 

seu próprio nível, preferiu desenquadrá-lo 

pervertendo-o inatural, pornográfico, onde os 

casais se trocavam como se troca algo de menos 

valia. Deprimente… 
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Tanto como ver essas pobres «madalenas» 

vendendo o seu corpo em obscuras vielas incertas, 

em troca de algumas moedas pelo «serviço» 

prestado a imprestáveis homens de “cintura 

frouxa”, de mental quase apagado, o que leva-me 

novamente ao sentido de mentecapto. Elas tendo 

uma kamásica bruma escarlate em torno da cintura 

(denunciando astralmente o uso e abuso sexual); 

eles tendo uma escarlate bruma espessa, 

igualmente kamásica, que serpenteando desce 

venenosa da cabeça à cintura, desta volvendo 

acima impulsionada pela fantasia luxuriosa, 

eclipsando o que distingue o Homem na Natureza: 

a jóia preciosa do Mental. As auras astrais de 

ambos, prestadora do «serviço» e cliente, são 

povoadas por larvas, cascões e elementais da mais 

baixa espécie, criações dos seus vícios indo 

insuflá-los psiquicamente aos mais próximos, 

menos avisados e menos seguros de si mesmos. 
 

Eis aí a razão oculta dos prostíbulos 

serem, em boa verdade filológica, “prisões do 

sexo”, e os lupanares os “lugares lunares”, antes, 

lunáticos como é toda a sua freguesia afligida pelo 

lado passional da Lua, e para excitar ainda mais as 

emoções, a par de músicas passionais, lânguidas, 

viscerosas que se arrastam em notas de baixas 

comoções, as paredes interiores dessas casas são 

geralmente pintadas de vermelho escarlate, cor 

forte excitadora tanto da besta animal quanto da 

besta humana, assim se reproduzindo fisicamente 

o ambiente dos curros do Baixo Astral, onde por 

entre os vivos alucinados pululam macabros os 

mortos nas mais grotescas, hediondas e vampíricas 

formas psíquicas, alimentando-se uns dos outros 

na mais nabalesca miscelânea psicofísica. 
 

Eis aí caoticamente “a vibração (musical), 

a cor (espaço ambiental) e o número (clientela)” 

exercendo a sua influência conjunta, no mais baixo 

padrão passional. Para o alterar positivamente, 

carece-se de uma cultura sexológica 

verdadeiramente profilática, a par de dispositivos 

socioeconómicos eficazes no minguar ou mesmo 

acabar da miséria humana, onde as mulheres são 

quem mais sofrem… 
 

Sobre este assunto do abuso do sexo, 

escreveu o Dr. Mário Roso de Luna (in 

Aberraciones Psíquicas del Sexo): 
 

“Quem se deleita em pensamentos sexuais, 

quem, grosseiramente, fala sempre de coisas 

íntimas do sexo, ou quem, por aberração 

imaginativa, se entrega patologicamente ou com 

excesso ao sexo, corre o grande perigo de vir a 

perdê-lo. 
 

“Luxúria, em seu sentido etimológico, não 

é o acto fisiológico sexual, pois que luxúria vem 

de “jogo” e de “luxo”, isto é, das mórbidas 

excitações que o luxo e a ociosidade provocam na 

imaginação de ambos os sexos: na mulher, 

quando, para mais agradar, se enfeita com excesso; 

no homem, quando a contempla garrida, contra 

aquele preceito salomónico que diz: “Afasta teus 

olhos da mulher enfeitada para que não caias em 

tentação”, ou aquele outro do Evangelho: `Quem 

olha com olhos de deleição à mulher de outro, já 

cometeu adultério com ela em seu coração´.” 

Isso também é válido para a mulher que 

deseja o homem de outra, não só para o homem 

que ambiciona a mulher de outro. Os “Irmãos 
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Sombrios” actuam junto da Humanidade comum e 

de boa parte dos discípulos nos primeiros graus 

para o Adeptado, com grande intensidade através 

da influência perniciosa do sexo passional (não se 

está sugerindo, note-se bem, a aniquilação ou 

castração sexual, pois que é função natural, mas 

antes o domínio pessoal sobre a mesma, que é 

coisa bem diferente; mesmo assim há também 

quem não careça de exercício sexual, e a sua 

abstenção deverá ser inteiramente respeitada por 

outréns, principalmente quando o rapaz ou a 

rapariga são vistosos e o desejo de provar o “fruto 

proibido” leva a tentá-los, o que é um franco 

desrespeito em despeito do mental pela satisfação 

do emocional, antes, passional. Satisfeito o acto da 

“prova”, ficando o fruto “provado”, 

garantidamente ambas as partes irão sentir grande 

decepção… por ter sido um acto forçado, de 

paixão sem amor, ficando só as cinzas de uma 

fogueira desnecessariamente acesa), visto o 

emocional estar muito mais activo que o mental, 

este ainda em formação nos seus aspectos 

superiores. Mas a Lei é a Lei, e quem a transgride 

sofre as consequências: aí temos a doença do 

século XX víbora rastejando para o imediato, a 

sida ou aids, que vem se desenvolvendo em novas 

e desconhecidas doenças mortíferas. Assim 

mesmo, ela não deixa de ser um travão kármico ao 

desregramento completo da Humanidade. 
 

Os Grandes Mestres e Mestras da Excelsa 

Fraternidade Branca desaconselham severamente 

aos seus discípulos as práticas do sexo ilícito, 

como muito bem demonstra a carta seguinte 

endereçada a um discípulo em provação, datada de 

1882, escrita pelo Mahatma Koot Hoomi: 
 

“Lembre-se ainda do seguinte: os 

adultérios espalham em seu redor uma aura 

venenosa que inflama as más paixões e 

enlouquece os desejos. Para vencer, só há um 

meio: a separação absoluta. Eu não permito nem 

mais um reencontro, nem a vista à distância, nem 

uma palavra, nem mesmo uma carta. Transgrida 

uma destas defesas e deixará de ser meu discípulo. 

Conservar uma velha carta, um talismã, uma 

lembrança, sobretudo uma mecha de cabelos, é 

pernicioso: o objecto torna-se uma faísca que 

acende. Corre perigo se estiverdes na mesma 

cidade ou separados por pequena distância. Não 

pode ter confiança na sua energia moral, porque se 

fosse dotado de força moral teria fugido da 

residência quando o primeiro pensamento 

luxurioso tentou a sua lealdade. Assim, permaneça 

longe de ..... qualquer que seja o pretexto a 

invocar.” 
 

Ainda que o Sexo esteja presente em tudo 

quanto existe, já a pornografia não, é inatural, 

bestial, pelo que avança o Dr. Mário Roso de Luna 

(in ob. cit.): 
 

“O Sexo, em Matemática, está 

representado pelas quantidades positivas e 

negativas; na Mecânica, por matéria e força; em 

Física, pelos fluidos eléctricos opostos; em 

Química, pelos metalóides e metais; em Biologia, 

pelos hidrogénios e axidrilos; em Fisiologia, pelos 

espermatozoides e óvulos; em Astronomia, pelos 

Sóis duplos, pares conjugados, como também pela 

Lua e a Terra, os Planetas e o Sol; nas lutas da 

História, pelos vencedores militares e pelos 

vencidos, quase sempre mais cultos que aqueles e 

que costumam acabar por dominá-los…” 

Remata a Coluna CAF de JHS, o 

engenheiro (agrónomo) António Castaño Ferreira: 

“Mas, fica ainda muito para a Ciência 

avançar no sentido do estudo do Sexo da Natureza, 

não o limitando, como até aqui, a animais e 

vegetais, mas estendendo-o a tudo quanto nos 

rodeia: minerais, átomos, moléculas, células e 

astros, e fazendo do estudo do Sexo Universal a 

chave-mestra dos segredos do Cosmos, porque se 

o sexo em si é limitação, a união dos sexos 

contrários é propagação indefinida: o finito da 

dualidade vencendo, com a sua recíproca 

compenetração, o Infinito. 

“Porque, orgânica e filosoficamente, o 

fenómeno da copulação sexual não é mais do que 

a cessão que o elemento chamado masculino faz 

ao elemento feminino de alguma coisa que aquele 

tem e do qual este carece, razão porque a 

sabedoria da Linguagem – outra das chaves do 

Mistério que nos cerca – chamou ao dito 

fenómeno de “comércio sexual”, na lembrança da 

própria essência do fenómeno “comércio” nascido 

com a Humanidade em forma de permuta, ou seja, 

da cessão de algo que se tem e não se necessita ou 

até estorva pela sua abundância, em troca de algo 

que se carece; em tal sentido, essa “troca do que se 
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tem pelo que não se tem e deseja”, é comum a 

tudo quanto existe no Universo constituindo a 

própria essência da Vida que é, precisamente, Vida 

e Sexo.” 

Tais “Vida e Sexo” têm a ver, 

respectivamente, com as duas Forças Universais: a 

Vida animada por Fohat, e o Sexo criado por 

Kundalini – os Fogos Frio e Quente ou Celeste e 

Terrestre, Electricidade e Electromagnetismo 

Cósmicos. Aquele penetrando o Homem pelo alto 

da cabeça que o transfere à Mulher pela cessão 

(donde a postura usual do homem por cima e a 

mulher por baixo, com o sempre presente factor 

imaginação), e esta, pelo impulso 

electromagnético, eleva-o acima, de retorno à 

Fonte Universal, à Substância Única (Svabhâvat). 

Vida e Sexo são as chaves-mestras, sim, mas com 

o tempero do Amor que une, ou então a vida 

reduzir-se-á a sexo corrompido, despossuído do 

seu significado e função reais, logo, prostituído no 

lodaçal das baixas, incertas e inseguras paixões 

escravizadoras, até decepadoras, da actividade 

mental, a única exclusiva ao Género Humano mas 

que do Animal que foi ainda conserva os pêlos, 

restando-lhe despojar-se da pele passional. 
 

Os minerais acasalam fisicamente por 

reacções químicas afins; os vegetais por impulsos 

magnéticos vitais, atraindo-se por simpatia 

vibratória; os animais acasalam motivados pelos 

impulsos emocionais; e só Homem reage à 

natureza sexual contrária por impulsos 

psicomentais, aliando a actividade cerebral à 

psicomotora. 
 

Não é por acaso, também, o cérebro 

humano possuir o formato da cabeça do falo, posto 

que ambos foram conferidos ao Homem pela 

mesma Hierarquia Criadora dos Assuras através 

das suas duas classes de Kumaras e Makaras, os 

“Senhores do Mental” e os “da Forma”, 

profundamente relacionados à misteriosa e 

crucífera Queda dos Arqueus, esta mesma dos 

“Anjos Caídos” origem lemuriana da Queda do 

Homem na Geração, desde aí cabendo-lhe a 

Superação do Sexo pela Redenção Mental, 

elevando do sacro à corona a “Serpente 

Flamígera” de Kundalini, de maneira a tornar-se, 

para sempre, um Iluminado Espiritual, um Imortal 

Vivente, enfim, um redimido Ser Assúrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como não podia deixar de ser, passo agora 

a citar vários trechos importantes da obra teosófica 

que mais profusa e profundamente aborda o 

assunto, Os Mistérios do Sexo, da autoria do 

Professor Henrique José de Souza: 
 

“Falando de certas glândulas endócrinas, 

citamos o fenómeno do “odor feminino” 

provocado pelas glândulas axilares. E que 

concorreu para o enfeitiçamento de muitos homens 

pela beleza de certas mulheres, além de um outro 

odor, mais perigoso ainda, que possuíam também 

certas mulheres, como Messalina, Cleópatra, etc., 

ou seja, o produzido pelas mesmas glândulas de 

combinação com as genitais. E que tantas vítimas 

esse mesmo “odor” teve ocasião de fazer, de que 

fala a História sem no entanto saber o seu 

verdadeiro motivo… Outro fenómeno ainda não 

constatado pela Medicina, inclusive pelo próprio 

Marañon, a maior sumidade no assunto, aquele de 

três dias antes do período catamenial (lunar ou da 

menstruação) essas glândulas (as axilares) 

aumentando a sua função exteriorizante, 

impregnarem o ambiente daquele odor a que o 

vulgo denomina de “catinga”. 
 

“O Manu é, ao mesmo tempo, a 

Inteligência (Manas, a Mente, o Pensamento, etc.), 

como Legislador e Guia de um Povo, Civilização, 
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etc., e o Fecundador. Donde ser chamado de 

“Senhor da Vida e da Morte de seu Povo”. Como 

Inteligência (assim também o “homem vulgar”), 

representa o Mundo Divino; como Fecundador, o 

Mundo Terreno. Nesse caso, a Semente do Povo 

ou Raça por Ele dirigida. 

“De facto, as células cerebrais representam 

aquilo que o homem possui de imortal. As células 

sexuais, o que o mesmo possui de mortal. O abuso 

das segundas prejudica as primeiras. Donde o 

termo “mentecapto” (ou mens-capta) que se dá, 

por exemplo, aos que praticam e abusam do “vício 

solitário”. De semelhante “vício” resultam outras 

moléstias, dentre elas a epilepsia, senão, a 

disfunção de todo o sistema nervoso, prejudicando 

os demais sistemas. 

“Os aparelhos genitais masculino e 

feminino são “congruentes”. Eles obedecem ao 

mesmo plano básico, concordância essa que 

persiste mesmo depois de recebido o selo do sexo. 

Apenas as condições se invertem: o aparelho 

masculino tem a forma positivamente saliente, 

enquanto o feminino é negativamente escavado, 

comportando-se os dois como a forma e o modelo, 

neles preparados, a chave e a fechadura. 
 

“Nesse caso, “o homem dá, a mulher 

recebe”. As glândulas genitais são semelhantes na 

forma e no tamanho; as do homem chamam-se 

testículos, e as da mulher, ovários. As células 

sexuais do homem chamam-se espermatozoides, e 

as da mulher, óvulos. O canal que parte das 

glândulas genitais chama-se conduto seminal, no 

homem, e trompa na mulher. Os dois canais de 

cada pessoa encontram-se na linha mediana onde 

formam um órgão oco, em que as células sexuais 

fazem uma paragem antes de serem expulsas do 

corpo. Esse órgão chama-se próstata, no homem, e 

útero na mulher. O canal de saída das células 

sexuais permanece dentro do corpo da mulher, 

enquanto no homem ele se abula num “ferrão de 

postura”. Na mulher, que deve receber esse 

“ferrão”, o canal oco é largo e de paredes 

delgadas, sendo essa porção denominada vagina. 

No homem, o canal continua estreito e de paredes 

grossas, formando o (maciço) pénis (ou membro 

viril). 
 

“Com outras palavras, o homem é 

masculino externamente e feminino internamente. 

A mulher obedece ao mesmo princípio, de acordo 

com o seu sexo: feminina externamente e 

masculina internamente. Donde o “tratamento 

cruzado”, que a medicina actual faz uso em casos 

de desequilíbrios das funções sexuais, 

principalmente no período da menopausa (na 

mulher, e andropausa no homem). O que em um 

deveria ser mais, passa a ser menos, e no outro, o 

menos a mais. 

“E como o homem possui nove orifícios 

(dois olhos, dois ouvidos, duas narinas, boca, ânus 

e uretra), a mulher possui dez, que são os mesmos, 

e mais o seu próprio. Nesse órgão, pois, existem 

dois orifícios, quando no homem ele é apenas um. 

Se somarmos esses dois números, isto é, 9 com 10, 

teremos a soma 19, que no Tarot é o Arcano de “O 

Sol”, melhor dito, dos Gémeos ou Hermafrodita 

Divino.” 

Hermafroditismo (aqui não devendo ser 

confundido com a doença desse nome) é o destino 

último do Homem, quando as células sexuais 

masculinas (Hermes – Mercúrio) e femininas 

(Afrodite – Vénus) se fundirem num só princípio 

equilibrante auto-gerador, como acontece já com o 

Adepto Perfeito (representado no Arcano 9 do 

Tarot, “O Ermitão”), assinalado precisamente no 

Andrógino, isto é, em grego Andros Gyney ou 

Angôs Jina, o “Génio vencedor do Sexo”, das 

cadeias ou grilhões do mesmo após ter cumprido a 

sua função natural. 

Bem se sabe que as polaridades sexuais do 

Homem-Mulher constituem um antagonismo 

complementar entre si, qual “Sol e Lua, Positivo 

(+) e Negativo (–), Activo e Passivo, Fohat e 

Kundalini”, etc., o que se regista nos veículos de 

manifestação da Consciência: 
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Quando se diz que a mulher possui um 

“sexto sentido” que o homem não tem, ou seja, a 

Intuição, isso só está correcto ao nível da 

personalidade humana, pois que na mulher, ao 

contrário do homem, o princípio Emocional é 

positivo, activo, e consequentemente receptivo ao 

influxo do seu aspecto superior: Budhi, a mesma 

Intuição. No nível da individualidade espiritual, 

ambas as paridades sexuais estão em pé de 

igualdade, só a positividade existe. Quanto à 

Mónada, não é positiva nem negativa, antes, 

neutra, visto ser o Princípio Único que, 

ciclicamente de acordo com o determinismo 

“fatal” da Lei do Karma e Reencarnação, por 

fenómeno de cissiparidade gera de si dois 

princípios iguais, que ao manifestarem-se no 

Mundo das Formas tornam-se desiguais fazendo-

se macho e fêmea, como resultado da mesma Lei a 

que a Mónada está sujeita. Essa desigualdade 

sexual só acontece do Plano Mental para “baixo”, 

pois que em “cima” há o Andrógino alado, isto é, o 

Adepto Perfeito com as duas polaridades sexuais 

perfeitamente equilibradas, integradas uma na 

outra. Já como Mónada é puramente assexual, é 

participe da Substância Única além de tudo quanto 

seja formal ou informal. 
 

Isso leva-me também àquela questão já 

popularizada e, reconheça-se, muitíssimo alterada, 

dos Gémeos Espirituais (em sânscrito, Deva-Pis). 

Sendo a mesma Mónada Divina bipartida de um 

Luzeiro ao início de uma Ronda, a verdade é que 

as duas partes só se integram uma na outra no final 

da evolução da mesma Ronda, a qual percorreram 

triunfalmente aglomerando experiências, 

resultando em maior consciência, ora em vidas 

esparsas ou separadas uma da outra, ora em vidas 

integrais ou juntas. No final dá-se a reintegração 

na mesma Divina Essência Monádica do Luzeiro 

que assim pôde manifestar-se no Mundo das 

Formas, por razões de alta transcendência decerto 

se ligando à marcha avante do todo o Sistema de 

Evolução Universal. Foi assim com Henrique – 

Helena, Lorenzo – Lorenza, Krishna – Krishnaya, 

Gotama – Mayadevi, Jesus – Maria, etc. Essas são 

as verdadeiras Almas Gémeas ou Gémeos 

Espirituais, raras, muitíssimo raras para as 

abundantes almas simpáticas ou afins pelos laços 

misteriosos da Lei do Karma e Reencarnação. 

Algumas, pela intensidade do seu amor e paixão 

nados e aumentados por vidas consecutivas em 

conjunto, e por seu protagonismo na História, 

ficaram assinaladas em tragédias que 

universalmente se contam: seja a de Tristão e 

Isolda, seja a de Romeu e Julieta, seja a de Pedro e 

Inês… 
 

Sobre este assunto das Almas Gémeas, tive 

oportunidade de dizer o seguinte em uma carta 

privada enviada para São Paulo, Brasil, em Janeiro 

de 2010: “No seu Livro das Vidas, datado de 1933, 

o Professor Henrique José de Souza fala de “Vidas 

esparsas” e “Vidas integrais”. As primeiras – 

comuns à generalidade da Humanidade – são 

quando os Gémeos Espirituais se manifestam em 

separado, só encarnando um aspecto (e mesmo 

que acaso encarnem os dois simultaneamente eles 

não se encontrarão fisicamente por ditame da Lei), 

e então esse aspecto fará “avatara de si mesmo”, 

ou seja, recorrendo à sua própria parte masculina 

ou feminina interior, compensando assim a 

ausência da respectiva contraparte exteriorizada. 

Por exemplo, quando o padre José de Anchieta 

escrevia nas areias douradas da Ilha de Itaparica 

poemas de louvor a Maria, a Mãe Divina, 

evocando-A constantemente, de facto era ao 

aspecto feminino da sua Alma que ele se dirigia, 

assim compensando a dita ausência. 
 

“Vidas esparsas são ainda, repito, as da 

Humanidade comum onde, por almas afins 

(simpáticas ou antipáticas) aos poucos se vão 

acercando, através dos misteriosos laços do 

Karma, das Vidas integrais, após passarem por 

Vidas kármicas, onde duas Almas afins pelos elos 

poderosos da Paixão muitas vezes acabam em 

tragédias passionais de que conta a História… 

Vida integral é quando os Gémeos Espirituais se 

manifestam juntos… unidos pelos laços sublimes 

do Amor. 

“Pois bem, no início da Evolução Humana 

nesta 4.ª Ronda a Mónada bifurcou-se em dois 

aspectos, masculino (exteriorizado, activo, “solar”, 

Kartri) e feminino (interiorizado, passivo, “lunar”, 

Shakti), indo um dar ao outro o que ambos 

necessitam para a sua evolução. É assim que a 

mesma Mónada age em duas personalidades 

distintas pelo sexo, e é assim que ora a parte 

masculina faz encarnações femininas, ora a parte 
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feminina faz encarnações masculinas, uma e outra 

compensando-se de quanto necessitam para a sua 

evolução ao longo da Ronda. Se a sua evolução for 

célere, mercê dos seus próprios esforços, a meio 

da Ronda – portanto, 4.ª Raça-Mãe, que é sempre 

a Libra ou equilibrante entre as 3 anteriores e as 3 

posteriores – essa Alma Gémea em separado 

encontra-se e torna-se uma Vida integral, mesmo 

sendo Andrógino em separado (Adam-Heve, isto é, 

“Adão-Eva”), até que no final da Ronda os dois 

aspectos da mesma Mónada fundem-se em um só 

nela mesma e então torna-se Andrógino Integral 

(Adam-Kadmon, isto é, o Andrógino Celeste do 

Segundo Trono, Logos ou Mundo). Pois bem, 

sabemos ter sido a partir da 4.ª Raça-Mãe Atlante 

que os Gémeos Espirituais da Obra do Eterno na 

Face da Terra iniciaram a sua evolução física em 

conjunto, ou seja, encontraram-se fisicamente pela 

primeira vez, como Mu-Ka  e Mu-Ísis. Depois, ao 

início da 5.ª Raça-Mãe Ariana, eles agiram em 

separado, ora no Egipto como Ptah, ora na Índia 

como Upasika. Essa vida em separado, mercê do 

Karma da Tragédia Atlante, veio a ser em 

conjunto como Kunaton e Nefertiti. Outras vidas 

juntas e separadas (necessárias para aglutinar 

consciência através da experiência) se seguiram, 

nas quais assumiram as mais variadas roupagens, 

as mais diversas “máscaras”, desde santos e heróis 

a aventureiros e vilões… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem projecta a Onda de Vida Monádica 

no Plano da Manifestação? O Absoluto, o Eterno, 

Deus, Oitava Essência como Substância Cósmica 

assinalada no espiritual Sol Central do Universo. 

Como o faz? Através das Suas Três Hipóstases ou 

“Pessoas”: Pai – Consciência; Mãe – Vida; Filho 

– Energia. Que sobressai dessas Três Hipóstases 

ou Princípios? A Forma, a Manifestação, a 

Mónada manifestada do Plano do Absoluto 

Ilimitado no Plano do Ser Limitado. Como 

acontece essa manifestação e através de que 

núcleos ou “seteiras na fortaleza do Infinito”, 

parafraseando o Dhyani-Kumara Mikael? 
 

“Pois bem, a Consciência do Pai 

manifesta-se através de Orion e deste pela Ursa 

Maior (Rishis), dotando a Mónada de princípio 

masculino; a Vida da Mãe exterioriza-se pelo 

Cruzeiro do Sul agindo pelas Plêiades (Krittikas), 

dotando a Mónada de princípio feminino. Por fim, 

a Energia do Filho actua por Sirius sobre a Terra 

(Bhumi), encausando os princípios masculino-

feminino da Mónada que se torna Andrógina, por 

ser partícipe directa da Substância Absoluta que é 

o Eterno. Por isso as Escrituras Sagradas 

consideram a Mónada como “Chispa da  Grande 

Chama”… Só quando a Mónada passa a agir no 

Plano Físico Cósmico é que ela se biparte ao início 

de cada Ronda ou Período da Evolução Universal, 

pelas razões já descritas. 
 

“Por outro lado, mais abrangente, uma 

Onda de Vida Monádica é dirigida por 1 Kumara 

ou Planetário de Ronda vibrando sob determinada 

Tónica, Linha ou Raio de Consciência-Vida-

Energia do Logos Planetário (Dhyan-Choan, 

Ishvara, Luzeiro ou Espírito de Cadeia, que é a 

“Individualidade” agindo pela “Personalidade” 

que é o respectivo Planetário), e essa mesma 

Tónica é séptula por conter as restantes 6 Tónicas 

e mais ela própria. Cada uma das primeiras 

Mónadas das 7 Tónicas é a que logicamente está 

mais próxima do Planetário, e isso significa que 

quando essas 7 Mónadas se manifestam acabam 

evoluindo mais rapidamente que as demais, por 

estarem sob a direcção directa do Kumara que as 

norteia. Isso significa que quando se tornam de 

Mónadas Virginais (Inconscientes, Imanentes, 

Jivas) em Mónadas Potenciais (Conscientes, 

Transcendentes, Jivatmãs) indo alcançar o 

Adeptado ou Vida-Consciência, Jivátmica na 

Matéria, passam a agir interligadas numa mesma 

Linha sob a direcção directa do Kumara seu Pai. E 
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por serem Tulkus ou Aspectos 

uma das outras, são muito 

idênticas entre si, inclusive 

fisicamente. E é assim que 

aparecem os 7 São Germanos, 

os 7 Moryas, os 7 Serapis, 

etc. 
 

“Desse modo, tem-se: 

1.º Kumara = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Mónadas da 1.ª Linha. O 

mesmo para a 2.ª, para a 3.ª e 

assim sucessivamente. Por 

sua vez, cada Mónada 

manifestada orienta 7 

Mónadas de evolução menor 

mas próximas numérica e 

vibratoriamente a ela, as quais 

também irão conquistar o 

Adeptado mais celeremente que as restantes. É 

assim que temos: 7 Mónadas Kumáricas x 7 

Mónadas Jivátmicas = 49 Adeptos Perfeitos. Eis o 

excelso Corpus da Grande Fraternidade Branca. 
 

“Por outro lado, quando se diz que São 

Germano, Morya, etc., são o próprio Kumara, a 

explicação está no que ficou descrito acima; sim, a 

8.ª Mónada ou Kumara é que é São Germano, no 

caso, Ardha-Narisha, o “Andrógino Perfeito”,  “O 

que está no Meio da Riqueza”… do Segundo 

Logos, do Cristo Cósmico. Sim, porque se a Mãe 

está em cima Ela se projecta em baixo, inverso 

com o Filho, e por isso se diz que o Espírito Santo 

é Andrógino, é Mãe-Filho e Filho-Mãe juntos… 

na Omnipotência do Pai. 
 

 

“Voto ter sido claro o suficiente para que 

não mais se “confunda a nuvem por Juno”, no 

caso, almas afins pela Lei da do Karma gerado por 

elas mesmas com Almas Gémeas, que são estados 

de supraconsciência afins aos Adeptos, Super-

Homens, Homens Perfeitos, Mahatmas, 

Jivamuktas, Jivatmãs, etc., mais difíceis de 

encontrar que uma agulha num palheiro…. E 

quem diz 49 Homens Perfeitos (“Lagartas da 

Vida”), diz 49 Adeptas Perfeitas (“Flores da 

Maternidade”), as suas Shaktis ou divinas 

Contrapartes – Mães físicas e Irmãs espirituais – 

pelas razões já apontadas, adiantando agora que 

quanto mais encarnações houverem num mesmo 

sexo depois do despertar da Consciência é sinal 

certo de evolução, segundo JHS, determinando a 

formação de futuros Adeptos e Adeptas.” 
 

Antes de adiantar alguma coisa mais, é 

meu dever alertar o respeitável leitor para o facto 

da existência e postulado de certas «yogas 

sexuais», ditas «tântricas» mais parecendo 

tétricas, praticadas em certos círculos, serem um 

verdadeiro atropelo à Lei de Evolução da 

Humanidade, com consequências psicossomáticas 

negativas não raro irreversíveis. É meu dever, 

também, alertar os discípulos desta Obra Divina na 

Face da Terra, lembrando-lhes os acontecimentos 

funestos ocorridos no Tibete entre os anos 900 e 

985 da nossa Era, os quais redundaram em 

tragédia cujo eco ainda hoje se faz ouvir, e tudo 

por causa de Yogas francamente espirituais 

pervertidas em práticas as mais pornográficas, 

apesar de encapotadas ou travestidas de 

espiritualidade… só aparente. Portanto, muito, 

muitíssimo cuidado na abordagem a este assunto 

que é, realmente, dos mais importantes à evolução 

do Homem. Deve-se-lhe dar a importância que 

tem só no seu espaço próprio e não o extravasar a 

outros panoramas diferentes, senão cai-se na 

malha, maya ou mania psicanalítica de ver sexo e 

pornografia por toda a parte, desde os Grandes 

Iluminados aos recém-nados, coisa que certos 

círculos aparentemente espiritualistas postulam – 
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não passando do povo decaído no Tibete… em 

nova reencarnação, sempre atrás ou copiando os 

humanizados Makaras e Assuras, antigos 

“discípulos dos Bhante-Jauls” (Irmãos de Pureza) 

os quais também caíram, aliás, foram os primeiros 

a cair por um Tentador disfarçado de Santo os ter 

levado à perdição causando essa tragédia. Creio 

que os Munindras mais adiantados da Obra do 

Eterno percebem claramente o que pretendo dizer. 

A fonte da actividade cerebral e sexual 

reside no “Centro Vital” Raiz ou Sacro (Chakra 

Muladhara), que, sabe-se, está localizado na base 

da espinha dorsal, tendo por função fornecer aos 

órgãos genitais a energia sexual e ao sangue o 

calor corporal. O Muladhara é ainda a sede da 

misteriosa Força Criadora chamada Kundalini, a 

Energia Electromagnética subindo do Centro da 

Terra ao cóccix do Homem através dos poros do 

solo pelas palmas dos pés, ascendendo pelas 

pernas e localizando-se aí, envolta na glândula 

situada entre o ânus e o sexo. 

Esse chakra (termo sânscrito significando 

“roda”, por rodar ou girar como um vórtice de 

energia que no corpo físico se congrega como 

plexo nevro-sanguíneo, associado a uma das sete 

glândulas principais) é animado por três correntes 

vitais ou prânicas de cores alaranjada, vermelha e 

púrpura. A recusa constante em ceder à natureza 

inferior, anímica ou “animal”, pode levar o 

homem a desviar as correntes destinadas aos 

órgãos genitais e dirigi-las para o cérebro, onde os 

seus elementos serão profundamente modificados. 

A corrente alaranjada se transformará em amarelo 

brilhante, passando a dinamizar as actividades 

intelectuais; a vermelha se tornará rósea, indo 

reforçar a afeição desinteressada e altruísta; 

finalmente, a púrpura se transformará em violeta 

suave activando a espiritualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A transmutação alquímica, natural e 

gradual, dessas forças liberta o homem dos desejos 

passionais e evita-lhe os grandes perigos a que está 

sujeito quando começa a despertar Kundalini (o 

Fogo Criador do Espírito Santo, tanto valendo por 

Mãe Divina ou Maha-Shakti, que de Virgem 

Negra ou oculta se faz Virgem Branca ou 

desvelada), ainda que a sublimação dessas 

energias só se faça com proveito quando o homem 

é suficientemente senhor do poder de manejá-las. 

Reitero: não se trata de anular uma função 

natural mas de a saber dominar, assim dominando 

as correntes vitais do Chakra Raiz destinadas às 

funções criadoras. Pelo poder da nossa vontade 

elas irão, quando disso houver necessidade, 

auxiliar aquelas que nos mundos superiores têm 

funções idênticas. 
 

Acerca-se o final deste estudo sobre a 

problemática do sexo, sem dúvida crucial para 

todo o homem e particularmente para o discípulo, 

pois a sua importância é geralmente subestimada 

por todo o tipo de correntes de ideias, donde 

resulta o recalcamento psicológico em que se 

debate a maioria da Humanidade. Desfecho, pois, 

com palavras preciosas da obra já citada do 

preclaro Dr. Mário Roso de Luna, 7.º Filho 

Espiritual de JHS e Membro n.º 7 da Sociedade 

Teosófica Brasileira, volvendo assim ao início 

deste trabalho e à questão do Referendo Nacional 

sobre a “lei do aborto”: 
 

O estado de civilização de um povo e a 

sua cultura, não se mede por nada melhor do que 

pela altura moral e intelectual das suas mulheres, 

e também pelo modo como as consideram os 

homens. 

O homem faz a mulher, e a mulher, o 

homem. Diz-me a quem amas e como amas, e dir-

te-ei quem és. 

O problema dos clericalismos, falsos 

misticismos, frivolidades e egoísmos femininos, 

não é senão o justo karma ou retribuição da falta 

de convivência dos dois sexos, no mais perfeito pé 

de igualdade. 

Se admitíssemos o cristianíssimo acerto de 

“A Sonata de Kreutzer”, de Tolstoi, segundo o 

qual os deveres de fidelidade são idênticos tanto 

para o homem como para a mulher, mudaríamos 

por completo as bases caducas da nossa 
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sociedade actual. Têm a palavra, neste assunto, os 

biólogos e os moralistas. Entretanto, as grandezas 

da monogamia e do lar tradicional, sancionadas 

no primitivo Código do Manu, ou “Manava-

Dharma-Shastra”, parecem constituir o mais alto 

ideal humano. 
 

Como a chave sexual é a mais inferior do 

Mistério que nos rodeia, tudo o que se refere a 

sexo tem sempre alguma coisa de iniciação. Mas a 

Natureza não conhece senão dois métodos para 

nos iniciar: o evolutivo e o revolucionário; o 

fisiológico e o patológico. Por isto, as maiores 

vítimas no proceloso mar do sexo costumam ser as 

que receberam a influência letal, antes e depois da 

puberdade, das doutrinas dos que crêem resolver 

o problema do sexo estendendo-lhe, como disse 

Freud, um véu de mistério, que o faz precisamente 

mais sedutor e apetitoso. Não. Ao menino e à 

menina, desde a mais tenra idade, não se deve 

mentir em nada. O educador cumpre a sua missão 

ao dar-lhes sempre a verdade seca, mas 

suavemente, sempre sem enfeites nem incentivos, 

na certeza de que as verdades sexuais em mentes 

ainda não preparadas resvalam como a água pela 

rocha. 
 

O Amor é o Desconhecido. Por isto a 

Divindade, que é o Supremo Amor, é também o 

Supremo Incognoscível… Bendito seja, pois, tudo 

quanto restitua ao sexo os seus legítimos foros, e 

maldito tudo quanto o afaste, sob qualquer 

pretexto, da senda natural para ele traçada, e que 

é tão oposta como o amor o pode ser do ódio! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

A CHAVE DE PUSHKARA  
 

 (ENTRADA PARA OS REINOS INTERNOS DO NOSSO SER) 
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Nesta Obra do Eterno na Face da Terra 

cuja origem se perde na Noite dos Tempos, um 

dos seus temas misteriosos e com enorme 

simbolismo tem a ver com a manifestação, entre 

nós, da enigmática Chave de Pushkara, com todo 

o seu enredo até chegar às mãos do Professor 

Henrique José de Souza e o seu posterior regresso 

à origem, enredo esse mais que iniciático 

envolvendo deuses e homens numa mistura 

inextrincável. Aliás, a Chave de Pushkara de certa 

forma é tudo aquilo que todo o buscador sincero, 

verdadeiro Peregrino da Vida procura no trabalho 

sobre si mesmo, na transformação da Vida-

Energia em Vida-Consciência. É a Chave que 

permite abrir os Portais dos Reinos Internos 

cerrados a todo o profano, mas abrindo-se a todo 
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aquele que conseguiu purificar e expandir os 

vários princípios conscienciais do seu Ser, 

alcançando o estado de Beatitude ou Samadhi, 

correspondendo ao 7.º Princípio Espiritual ou 

Nirvana, muito falado em todas as filosofias de 

cariz espiritual que preconizam a evolução do 

Homem. É este tema que iremos procurar dissecar, 

à luz dos conhecimentos a que tivemos acesso, 

tentando de forma sucinta mas objectiva dispor 

toda a história e simbolismo desse misterioso 

objecto que um dia se manifestou sobre o Mundo, 

destinando-se à salvação espiritual dos Munindras 

ou Discípulos da Obra do Eterno na Face da Terra. 
 

 O Peregrino da Vida, na demanda da 

Perfeição de sua Consciência Imortal, qual Galaaz 

o Cavaleiro do Santo Graal, passa entretanto por 

provas difíceis até chegar à descoberta do seu Eu 

Superior, demanda que na essência última é a de 

Belovedye, a “Bela Aurora” a que chega após 

transpor os 7 Graus ou Tons do Arco-Íris formado 

pelo conjunto das imperecíveis 7 Cidades de 

Agharta, expressivas dos 7 estados de Consciência 

Universal, de maneira a que os seus Portais de 

Sabedoria e Amor se lhe abram completamente. Se 

for vitorioso em cada etapa da sua jornada de 

conquista paulatina do Eu Imortal, cada Rei da 

respectiva Cidade Aghartina presenteará o 

valoroso Peregrino com a Chave que lhe 

possibilitará abrir os Portais da próxima Cidade, 

Loka ou estado de Consciência, até chegar na 

Sétima Cidade à Chave Dourada que lhe permitirá 

abrir as Portas de Ouro da Oitava e finalmente ser 

Um consigo mesmo, na Unidade Eucarística do 

Espírito de Santidade que é a sua Mónada, 

Partícula Divina do Logos Eterno em que tudo e 

todos têm o seu Ser. Esta última Chave de Ouro é 

a Chave da Metástase do Espírito em Deus (tendo 

já antes obtido a Chave de Prata da Superação da 

Alma no Espírito, e a de Ferro da Transformação 

do Corpo na Alma), pela qual se torna capacitado 

a aceder a todos os níveis conscienciais do seu Ser 

desde o Oitavo Aspecto, tanto para baixo, para o 

Mundo das Formas, como para cima, para o mais 

além, o Mundo Informe. Como dissemos, esta 

Chave tem o nome de Pushkara – sendo quem 

abre as Portas de Ouro da Oitava Cidade, 

Shamballah – que é também o nome da Sétima 

Cidade Aghartina, correspondendo ao sétimo 

estado de Consciência Espiritual ou Nirvânica, 

Chave d´Ouro essa conquistada com todo o mérito 

e valor, sendo então sua por direito de Lei do 

Peregrino que aí chegou, após haver cumprido o 

seu dever para com Deus na Sua Obra da Criação 

e nas criaturas, mesmo que na sua nobre peleja, no 

embate intenso entre o sagrado e o profano, acaso 

venha a perder a sua vida humana mas ganhando a 

imortalidade espiritual, e assim veja e seja no 

Santo Graal na sua mais prístina expressão de 

Quinta Essência Divina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pushkara significa “Mar de Manteiga 

Clarificada” (Manteigueira, Mantiqueira…), 

encontrando tradução na língua sânscrita como 

“Lótus”, logo, identificando-se ao sentido do 

Oitavo Chakra Vibhuti, o Cardíaco Inferior, que se 

ilumina vivificando o Chakra Cardíaco Superior 

com mais dois raios ou “pétalas”, qual Rosa que 

desabrocha no centro da Cruz… Também está 

ligado ao início da Nova Raça Dourada cujo 

prenúncio já se intui com a vinda ou nascimento 

de Seres que serão portadores de um novo estado 

de consciência, de uma nova e mais ampla visão 

do Mundo e do Homem, muitíssimo mais em 

conformidade com a Lei da Harmonia Universal, 

ou seja, com as Regras do Novo Pramantha. 
 

 Para o Professor Henrique José de Souza 

poder criar as condições de trazer-se para a Face 

da Terra a Chave de Pushkara, antes teve que ser 

feito um intenso Trabalho espiritual durante 28 

anos, a partir de 1900, ou seja, durante 4 ciclos de 

7 anos ou ciclos avatáricos da Obra do Eterno. A 

partir de 1928 iniciou-se o quinto ciclo de 7 anos, 
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assim ligando os valores dos quatro ciclos 

anteriores à Quinta-Essência ou quinto 

estado de Consciência, o Mental Superior 

como Inteligência Espiritual característica 

do Espírito Santo, do Filho ou Terceiro 

Logos, de imediato começando os 

preparativos para a implementação dessa 

Nova Raça Crística como início de um 

Novo Ciclo Evolucional, que é o mesmo 

Novo Pramantha. 
 

 A Chave de Pushkara fez parte de 

três presentes oferecidos ao Professor 

Henrique José de Souza pelos Três Reis 

Magos do Oriente, ou da Agharta. O 

primeiro desses presentes foi: o Livro 

Tulku, trazido da Fraternidade de Kaleb, 

na Líbia, pelo Adepto Abdul El Assam, 

obra editada em 1875 sob o título 

Instruccions sur les Navegacions dans 

l´Indes Orientales et la Chine, contendo o 

Itinerário Humano com os lugares de todos 

os Sistemas Geográficos, tendo o Dhyani 

Abraxis (Gabriel) marcado nela, em cor violeta, os 

trechos relacionados com a Obra. Seguiu-se uma 

Frasqueira de Licor (Eucarístico) dividida em três 

partes, simbolizando os Três Mundos, trazida por 

Dalma Dorge, Secretário (Muni) do 31.º Budha-

Vivo da Mongólia (S. S. Bogdo Gheghen Hutuktu 

de Narabanchi Kure), vindo do escrínio da 

Fraternidade de Urga – Srinagar, ligada 

directamente a Shamballah. Finalmente, a Chave 

de Pushkara, entregue ao Professor Henrique J. de 

Souza por Albert Jefferson Moore, filho de Mister 

Ralph Moore, o “Velho Escocês” que é o Mestre 

Secreto da Maçonaria Escocesa, o qual à frente de 

uma comitiva norte-americana do Rito de York, no 

dia 11 de Junho de 1949, na Sede da Sociedade 

Teosófica Brasileira, no Rio de Janeiro, saudou 

Henrique José de Souza (JHS) como Mestre 

Supremo da Maçonaria Universal. A Chave de 

Pushkara veio do seio da Fraternidade Rosacruz 

Andrógina de El Moro, no Norte-América, e a sua 

entrega ao Adepto Vivo luso-brasileiro El Rike, na 

língua sagrada de Agharta, era já o prenúncio certo 

da passagem definitiva de todos os valores 

humanos e espirituais do Oriente para o Ocidente, 

ou seja, o do cumprimento cíclico do Ex Oriens 

Umbra para o Ecce Occidens Lux. 

 

Juntamente com a Chave de Pushkara 

foram entregues ao Professor Henrique José de 

Souza dois livros e uma tela do pintor Jean 

Dubonnet Beauville (Abraxis). Para manter 

escondida a Chave dos olhares indiscretos e 

cobiçosos e das investidas das Forças do Mal, 

Albert Jefferson Moore utilizou um livro que teve 

as suas páginas recortadas no formato daquela e 

colocada dentro dele, o qual possui o título Novel 

Geographic Moderne. Este livro foi embrulhado 

num pano verde e entregue ao Professor Henrique, 

juntamente com os outros dois presentes, no dia 28 

de Setembro de 1933. Desde então esse livro com 

o recorte da Chave ficou conhecido na nossa Obra 

como Livro Sarcófago. Em 12 de Novembro de 

1933, na Sede da entidade S.T.B. no Rio de 

Janeiro, foi realizado o ritual de abertura desse 

Livro Sarcófago, tendo o Professor retirado dele e 

apresentado aos presentes a Chave de Pushkara, 

tocando a fronte de todos os seus discípulos com o 

precioso Símbolo. 
 

 Quando a Chave veio para a Face da 

Terra, dizia-se que trescalava o perfume do Lótus 

Sagrado, o mesmo Lótus de Agharta que na 

Revolução Francesa destruiu a conspurcada flor-

de-lis dos Bourbons, ou o Lótus do Excelso Ser 
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que, como LPD (Lorenzo Paolo Domiciani, 

vulgarmente conhecido como Conde de Saint 

Germain), assinava secretamente com semelhante 

Símbolo, que não deixa de ser o da verdadeira 

Rosacruz. 
 

 No dia 21 de Dezembro de 1933 foi 

realizado um novo ritual durante a qual a Chave 

foi enterrada sob os 16 degraus da escadaria de 

acesso à Vila Helena, residência do Professor 

Henrique José de Souza e sua família em São 

Lourenço, Sul de Minas Gerais, Brasil. A Chave 

foi enterrada, com vários outros objectos, por 

Sebastião Vieira Vidal, então o Mordomo do 

Templo da Obra em São Lourenço, e Euclides 

Faria Lobo Viana. Ficaria enterrada durante 7 

anos, o tempo estipulado para a transformação das 

consciências dos discípulos do Professor e a 

geração por membros da Instituição dos seres que, 

futuramente, deveriam levar a Obra avante. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De formato fálico, com um cilindro oco de 

4 cm de diâmetro cuja extensão total era 20 cm, a 

Chave possuía na sua extensão externa 23 cm de 

comprimento, sendo a chavinha na parte inferior 

uma peça rectangular com 1 cm de espessura e 3 

de altura, e cada círculo na parte superior 

possuindo 5 cm de diâmetro, tendo toda a peça 1,4 

kg de massa e sendo de cobre. Esses 23 cm 

correspondem à latitude máxima atingida pela 

Mónada Humana, tal qual indica o Obelisco 

defronte do Portal do Templo de Maitreya, em São 

Lourenço, assinalando aquele local como o de 22 

para 23 graus de latitude Sul, Trópico de 

Capricórnio, por Lei Suprema demarcado como o 

ponto final de um Ciclo para o início de outro, e 

também por ser o lugar extensivo da Serra da 

Mantiqueira sob o qual se encontra o Sétimo 

Dwipa ou Continente Aghartino, precisamente 

com o nome de Pushkara. 
 

 A Chave possuía 3 compartimentos 

contendo objectos que pertenceram a Kunaton e 

Nefertiti e tinham a ver com os 7 Princípios da 

Consciência Una, representados num Roteiro 

subterrâneo do Sistema Geográfico Sul-Mineiro, 

consequentemente, um Roteiro para as 7 Cidades 

de Agharta, assim simbolizando também os 7 

Ciclos Evolucionais correspondentes aos 7 

Princípios ou Corpos do Homem, assinalados nos 

7 Luzeiros e nos 7 Planetários, os 7 Chakras 

Siderais e os respectivos Plexos plantados no Seio 

da Terra e encarnados pelas reais pessoas dos 

benditos 7 Reis de Édon que governam as 7 

Cidade Aghartinas. Cada Rei de Édon, Gar-Éden, 

Asgardi ou Agharta possui uma Chave que lhe 

permite abrir o Ciclo Evolucional imediato, como 

já foi dito, e todas as Sete Chaves são feitas em 

conformidade aos sete metais sagrados, 

correspondentes aos sete planetas tradicionais e 

respectivos estados de consciência de homens e 

deuses, em escala menor da maior mas em tom 

igual. 
 

 O formato da Chave de Pushkara era 

semelhante a três coisas, nomeadamente a uma 

tesoura, ao falo ou órgão sexual masculino e à 

própria chave em si mesma. Estas semelhanças 

remetem para importantes significados referentes 

ao período da Obra do Eterno e o seu principal 

Dirigente (JHS), desde 1928; à Vitória sobre o 

Sexo (sobre a questão sexual abordaremos o tema 

mais adiante neste estudo, como uma das 

interpretações esotéricas da Chave) e também 

sobre as Forças do Mal, e assim ser a razão de 

permitir abrir portas ou portais, compartimentos, 

consciências ou comportamentos, sempre 

superiores aos que se vivem no momento. 
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 Como foi dito, a Chave de Pushkara ficou 

enterrada durante 7 anos, o tempo necessário para 

a transformação das consciências dos seres que 

futuramente deveriam levar a Obra do Eterno 

avante. 
 

 Durante o período que a Chave esteve 

enterrada, nos Mundos de Badagas, Duat e 

Agharta deu-se a formação dos veículos de 

diversos Seres que constituem o Novo Pramantha, 

aqueles que acompanharão os passos de Maitreya 

formando a sua Corte, anunciando-O em 

conformidade às diferentes maneiras de observar o 

Mundo, o Homem e a Natureza, mas de maneira 

integrada, sintética ou una.  
 

 Após esse tempo, a Chave de Pushkara foi 

desenterrada no dia 28 de Setembro de 1940 para 

que retornasse à sua Morada original, à Sétima 

Cidade de Édon ou Agharta. A Chave foi 

desenterrada por alguns Irmãos da Obra na época, 

nomeadamente Eduardo Cícero Faria, Pureza 

Chacal, Osvaldo Figueira e Sebastião Vieira Vidal, 

realizando-se em seguida uma procissão com a 

mesma pelas principais artérias de São Lourenço. 

Depois foi conduzida ao Rio de Janeiro, passando 

também pelas suas ruas principais até chegar à 

Sede da Sociedade Teosófica Brasileira, ficando 

em exposição durante 78 horas. 
 

 Ao findar as 78 horas, no dia 1 de Outubro 

de 1940, às 13 horas, a Chave de Pushkara foi 

retirada do Livro Sarcófago e conduzida pelo 

Professor Henrique José de Souza ao escrínio do 

Templo-Túmulo da Pedra da Gávea, no Rio de 

Janeiro, onde, às 17 horas, depositou-a nas mãos 

do Venerável Dhyani-Kumara Rafael, para que a 

levasse para Shamballah devolvendo-a às mãos do 

Rei Divino da Sétima Cidade Aghartina, a de 

Pushkara ou o “País da Eterna Primavera”, 

portanto, entregou-a a Sua Alteza Soberana 

Artésius, Monarca da mesma Cidade. 
 

 Desse modo, o Professor Henrique José de 

Souza realizou o Mistério Avatárico da Chave 

abrindo o Portal de Shamballah e inaugurando um 

Novo Ciclo Evolucional, uma Nova Raça. Assim, 

foi possível manifestar um novo estado de 

consciência nos homens afins à Família Espiritual 

JHS e, por afinidade consequente, à Família 

Espiritual Maitreya, pois só com esse novo estado 

de consciência espiritual, já antes detido por 

alguns raros Eleitos da Corte do Avatara, se pôde 

criar as condições necessárias à aparição da Chave 

de Pushkara na Face da Terra. 
 

 A Chave de Pushkara é o símbolo do 

Manu Primordial, pois tem as suas medidas 

sobretudo no sentido de geração dos de “Sangue 

Azul” ou do Segundo Logos como Divina Mãe, 

como expressão do próprio órgão gerador do 

mesmo Manu Primordial, para não dizer, do Rei-

Sacerdote do Altíssimo, Melki-Tsedek. De notar 

que a Chave apontada para baixo encontra-se na 

cabeça do Homem, como símbolo daquele que 

conquistou o sétimo e último Grau da Iniciação, 

tornando-se Adepto Perfeito. Os 2 olhos são as 2 

argolas, o nariz é o cilindro e a peça rectangular, a 

boca. Já a Chave apontada para cima é o Homem 

como gerador e progenitor da sua espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Outro aspecto importante é a Chave ser de 

cobre na Face da Terra, enquanto em Agharta é de 

ouro puro, pois o metal de Agharta é o mercúrio 

subjacente ao ouro, sendo que na Face da Terra é o 

ferro associado ao cobre metal de Vénus, alter-ego 

da mesma Terra. Trata-se, pois, de uma Chave ou 

Clave canónica, visto as suas medidas terem 

servido à arquitectura construtora, por exemplo, 

das Pirâmides do Egipto ou da Catedral de Notre-

Dame, em Paris, como também do Templo de 

Maitreya da Sociedade Teosófica Brasileira, em 
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São Lourenço. Logo, a Chave de Pushkara é a 

matriz das medidas de todas as dimensões 

arquitectónicas e siderais. 
 

 Desse último parágrafo podemos concluir 

que quando se penetra nos Mundos Interiores de 

Badagas, Duat e Agharta, a matéria muda de 

estado e de composição. Não aquela composição 

de agregar ou perder átomos, e nem aquela 

mudança de os aproximar ou afastar, dando maior 

ou menor liberdade aos mesmos, mas sim 

mantendo a mesma quantidade original de átomos 

fazendo, sim, vibrar outros subníveis atómicos, as 

espiras, levando os electrões a orbitarem em níveis 

energéticos incompatíveis com a nossa dimensão. 

Assim, um objecto de ouro em Agharta, caindo um 

número quântico principal (o quantum é a 

partícula mínima da matéria até ao momento 

descoberta), ao chegar a Duat será de prata, e 

continuando a perder energia caindo de outro 

número quântico principal, será de cobre na Face 

da Terra. 
 

 A Chave de Pushkara, como dissemos, era 

oca, desdobrava-se em três partes e possuía em seu 

cilindro alguns objectos que pertenceram aos 

Gémeos Espirituais 1370 anos antes da chamada 

Era Cristã, como Kunaton e Nefertiti. 
 

 Essas três partes distintas, eram: 
 

 1.ª – Dois círculos unidos, formando um 8 

deitado, em cuja junção tinha o signo dos Peixes 

postado.  
 

 2.ª – Um cilindro oco, com as suas 

extremidades em forma de cone, sobre o qual 

existia um dragão em alto-relevo, cuja cauda partia 

da junção dos dois círculos e a sua cabeça 

penetrava na chapa rectangular, a terceira peça. O 

dragão possuía 7 escamas e sobre a quarta escama 

havia o símbolo de Libra, a Balança, e na cabeça 

do mesmo uma pequena coroa com 7 pedrinhas a 

jeito de lótus com 8 pétalas (Vibhuti). 
 

3.ª – Uma chapa rectangular como se fosse 

uma chavinha, que dividia em duas uma das 

extremidades do cilindro. 
 

  A Chave de Pushkara possui um duplo 

sentido, externo como desvelado ou exotérico, e 

interno como velado ou esotérico, como o provam 

os objectos pertencentes a um Passado morto ou 

Jiva guardados em seu cilindro, semelhante ao 

Futuro vivo ou Jina de Agharta guardando em seu 

seio os salvos das catástrofes de todas as épocas e 

que foram, são e serão os que se distanciam dos 

demais humanos pelo seu elevado Saber e 

Perfeição absoluta. Não esquecer que no seio de 

tal Chave se acha o Roteiro do Mundo 

Aghartino!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existe também um sentido sexual na 

Chave de Pushkara. Vemos isso naquilo que já 

referimos atrás, o da Chave apontada para cima 

como falo ou órgão procriador do homem, e nisto 

o dragão sobre o cilindro do objecto indicará a 

trajectória do espermatozoide. Por ser uma chave 

andrógina, podemos igualmente observar a 

presença do órgão sexual feminino representado 

pela chapa rectangular, enquanto o masculino 

pelas duas argolas e o cilindro. A chapa 

rectangular na cabeça do homem é localizada na 

boca, Beth, órgão e letra feminina em essência e 

por excelência, como Tabernáculo da Divindade. 

E não é o cilindro quem penetra na peça 

rectangular e sim esta que o divide em dois, como 

se fosse a separação dos sexos…. 
 

 Sobre isso, o nosso insigne Mestre, 

Professor Henrique José de Souza, escreveu de 

forma sublime no seu Livro Síntese, deixando a 

quem tem olhos para ler e coração para sentir que 

interprete: 
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 “Prestai atenção que o “Dragão Infernal ou 

Gezebruth tinha a cabeça voltada para o Oriente e 

agora se volta para o Ocidente” (união do 

Muladhara ao Coronal). Razão porque tal 

“cabeça”... se acha fora do cilindro da Chave... 

postada sobre a Tríade Superior (reflectida na 

Inferior), que figura entre a forma dual do símbolo 

ou região pubiana, donde se origina ou deriva o 

“phalus” (a cauda tomou a posição da cabeça). 
 

 “Medindo-se toda a extensão do cilindro 

ou haste da Chave, encontram-se 20 centímetros 

da cabeça à cauda do Dragão! O diâmetro do 

cilindro, tal como o dos círculos superiores, é 4 

centímetros… Segundo a Tetraktys pitagórica, 4 é 

a letra hebraica “Daleth”, a lâmina “O Imperador”, 

etc. A extensão dos dois referidos círculos, é de 10 

centímetros (Malkuth, o “Reino”, a Tetraktys, a 

“quadratura do círculo”). 
 

 “Os círculos superiores representam, 

ainda, “o PAI-MÃE… que se unem para dar 

combate à Harmonia”. Logo, até as duas 

Manifestações do Logos Criador estão aí 

representadas, enquanto a 1.ª Manifestação se 

estende ou dilata (como o termo Brig... do qual se 

deriva o de Brahma)… no próprio cilindro… 

através de “7 estados de Consciência”, Dhyan-

Choans, Escamas do Dragão, Dwipas, 

Continentes, Cidades Aghartinas, Lokas, etc., etc. 
 

 “Quanto à base da Chave, ou travessão, 

sexualmente falando, é a da “Vitória do Sexo”… 

Portanto, ao invés da cabeça do “phalus” (ou 

vértice do cilindro) entrar na base... é esta que 

corta em duas (o “andrógino”) a cabeça ou vértice. 

Nesse caso, a base da Chave é o “cteis” ou órgão 

sexual feminino, enquanto o cilindro ou haste, 

phalus”, é o masculino... inclusive os círculos, 

como os “testículos” configurando o símbolo do 

infinito (e dos olhos, que não são os espirituais por 

serem os do samadhi caótico do sexo!).” – Página 

147 B do Livro Síntese de JHS. 
 

 Está aí descrito o Grande Arcano, ou o 

Mistério da Dualidade, do binário, do equilíbrio 

entre o homem e a mulher. O Espírito não é nem 

masculino nem feminino, é Andrógino e Neutro, 

por isso que cria corpos andróginos. Mas a Mente 

Humana tem que passar por muitas etapas de 

evolução até perceber o Mistério da Unidade. 

Quando o Homem voltar a ser Andrógino, então 

será Deus completo. Enquanto tiver só um sexo, 

será só a metade de Deus, necessitará da mulher 

para divinizar-se totalmente, pois é a mulher quem 

aperfeiçoa o homem e o homem a mulher, porque 

os dois se complementam na unidade. Cada 

indivíduo possui vários elementos do Magnetismo 

Universal, logo, juntos o homem e a mulher 

proporcionam simultaneamente maior actividade e 

liberdade dos centros biomagnéticos, 

consequentemente, tendo mais facilidade em 

alcançar vibrações superiores que capacitem a 

comunicar com os Deuses externos que regem as 

suas representações no mesmo corpo, e se ambos 

se transformam nesse momento de união íntima, 

tornando-se ao seu nível verdadeiros criadores ou 

co-criadores em unidade com o Divino. Mas os 

Iniciados, os Santos e Sábios, os Mestres 

Verdadeiros, podem chegar ao Perfeito Equilíbrio 

sem a intervenção do Sexo, por o terem superado a 

favor do Espírito, logo, conseguem desenvolver 

igualmente as duas polaridades sexuais somente 

com Budhi e Atmã, a Luz de Deus agindo como 

Intuição, processo altamente místico consignado 

Senzar, que é dizer, a “Fala do Coração” como a 

insonora “Voz do Silencio”, cuja Sabedoria 

Suprema arquetipa e projecta as formas mas sem 

delas participar. 

 Disso diz bem a estrofe seguinte do 

Mantram Búdhico: 
 

 “Senzar é minha Vida, 

 Vive em meu Coração. 

 Porque viver em Dhâranâ 

 É buscar a Perfeição.” 
 

 Para que a evolução dos seres faça o seu 

caminhar através da transformação de seres 

bissexuados em andróginos perfeitos, as 

Instituições criadas pelo Bijam dos Avataras 

admitem em suas fileiras homens e mulheres, 

formando uma árvore genealógica especial a fim 

de agir em conformidade com a Evolução geral, e 

por isso falamos muitas vezes na Família 

Espiritual JHS juntando casais afins, unindo-os 

através do matrimónio (matriz única) que na 

essência é uma verdadeira União Mística – 

Nárada – para toda a eternidade, mesmo que acaso 

os casais venham a dissociar-se ou separar-se 

fisicamente por karma dos próprios. 
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A transformação ou evolução do Ser, e 

este através da Obra do Eterno efectivamente 

afiliado na mesma, para não haver desintonia e só 

vagar algum tipo de afirmação pessoal inútil de 

nenhuma valia ou reconhecimento iniciático, 

dizíamos, ela está expressa no simbolismo maior 

de Pushkara, por conter toda a Alquimia do 

Homem e do Universo. Símbolo magno que veio 

ter à posse do Professor Henrique José de Souza 

como representativo da transformação do estado 

de consciência do Mundo capaz de transformar 

Jivas em Jivatmãs, ou seja, a conquista da 

suprema Metástase Avatárica. 

 Conquistar a Chave de Pushkara é vencer 

a ilusão dos sentidos, e assim dominar o Dragão 

do Umbral. Aquele que a conquista tem direito a 

adentrar a Oitava Cidade, a Mansão dos Deuses, 

por ter despertado os oito dons ou “Poderes 

Místicos da Yoga” contidos no “Pêndulo Cardíaco 

Inferior” ou Chakra Vibhuti, cujas oito 

“pétalas” ligam-se ao Chakra Cardíaco 

Superior, logo despertando também a este, 

vindo o Homem a tornar-se a Imagem Viva 

de Deus por possuir as próprias medidas 

sagradas da Chave de Pushkara, com isso 

adquirindo o direito de abrir todos os Portais 

dos seus Planos de Consciência, pela sua 

integração à Mónada Imperecível, Santa 

Partícula da Divindade Absoluta com qual 

passa a ser Uno para todo o sempre, logo, 

tendo adquirido o direito de proferir com toda a 

legitimidade: Tat Twan Asi, “Eu sou Um”! 
 

 Tem-se, então, aquele que por seus 

próprios esforços obteve a Chave de Pushkara, 

com isso terá para sempre a Chave dos Reinos 

Internos, tanto a de Agharta e Shamballah como 

também, e sobretudo, a dos seus próprios Mundos 

Interiores, os quais deve descobrir em si para que 

por si entenda o que sejam aqueles dos quais, 

afinal, o seu Ser faz parte, deixando o 

V.I.T.R.I.O.L. (Visita Interiora Terris 

Rectificando Invenies Occultum Lapidem) de sê-lo 

por doravante a Porta da Visita aos mesmos 

Reinos Internos ter sido deslapidada, e a Pedra 

Filosofal deixado de estar oculta ou latente, 

ficando para sempre patente na manifestação do 

Jivatmã, do Homem Pushkarino ou a mesma 

Mónada Divina, o Único e Verdadeiro Ser 

Imortal. 
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KUNDALINI E O GRANDE ARCANO DA TRADIÇÃO 
 

 

HUGO MARTINS 
 
 

 

“Porque só a vós é dado conhecer os Reinos do Céu”  

Mateus, 13:11 

 
 

 

O GRANDE ARCANO 

 

Arcano é entendido como “um profundo 

segredo, um mistério, um conhecimento misterioso 

inacessível à maioria das pessoas”, ou “uma 

essência secreta, remédio ou elixir”. No coração 

da Grande Tradição Primordial, no seu conspecto 

místico e religioso, persiste um segredo, uma 

verdade universal denominada de O Grande 

Arcano. Revela-se ao longo da História, feita 

sobretudo por Ordens Iniciáticas, portanto, 

fechadas aos comuns mortais despreparados 

mental e psicofisicamente, ter sido expressamente 

proibido revelar os segredos do Grande Arcano ao 

público geral. Os seus mistérios permaneceram um 

legado escondido sob o véu de contos e parábolas 

místicas e também na herança do mundo da Arte e 

Literatura, os quais muitos quiseram imitar por a 

tudo admirarem indiscriminadamente a despeito 

da ignorância total do que realmente seja, 

portanto, escassos entenderam-no, e estes eram 

efectivamente afiliados, com ordem e regra, ao 

mundo sagrado da Verdadeira Iniciação, tomasse a 

forma e nome que fosse de acordo com a 

mentalidade dos respectivos períodos históricos. 
 

Escondido nas faces silenciosas dos 

monumentos egípcios, sob o olhar prudente dos 

deuses védicos ou por entre as linhas encriptadas 

dos antigos livros de Alquimia, esse segredo 

sempre constituiu a essência da Doutrina Secreta 

ou Gupta-Vidya. Observa-se que ao longo da 

História da Humanidade só os eleitos (por seus 

próprios méritos e esforços) seriam iniciados nos 

mistérios dessa grande Verdade universal. E esses 

poucos guiariam o restante da Humanidade 

legando-lhe, como orientação, os símbolos 

externos da mesma Verdade.  

Este Grande Arcano, o Segredo dos 

Segredos, foi tenazmente protegido e só 

transmitido àqueles que haviam provado a sua 

pureza moral, evolução mental, espiritual, e mérito 

de confiança. No entanto, como a Humanidade 
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degenerou-se ao longos dos tempos em 

barbaridade e crueldade, o Conhecimento Divino 

foi ocultado para sobreviver apenas em alguns 

lugares predestinados do Mundo. 
 

Durante muitos séculos, as histórias e 

mitos acerca do Grande Arcano atraiu a 

Humanidade ávida de o saber. O conhecimento 

sobre o mesmo é universal, aplica-se a todas as 

verdadeiras religiões e tradições místicas.  
 

Se a serpente de Adão e Eva é da tradição 

judaico-cristã, a serpente alada de Quetzalcoatl é 

da tradição asteca, ambas as serpentes vistas 

naquelas que escalam o caduceu do deus grego 

Hermes e que também se vêem nas tradições hindu 

e budista, todas elas símbolos contendo o mesmo 

ensinamento – o Grande Arcano da Tradição.  

As bases doutrinais das diferentes 

tradições do Leste ao Oeste, todas elas descrevem 

a mesma meta: a união com a Divindade. Toda a 

tradição religiosa provê o roteiro místico ao fiel 

que quer prosseguir até alcançar a unificação com 

o Divino. A própria palavra religião deriva da raiz 

latina religare, que significa união. O mesmo 

sentido para a palavra yoga, derivada da raiz 

sânscrita yug, também significando união. 

Portanto, toda a fórmula religiosa procura 

expressar ao mesmo núcleo de conhecimento e 

realização, e com as ferramentas místicas 

preconizadas pela mesma e o seu uso correcto, o 

adepto de qualquer religião tradicional ou tradição 

religiosa reconhecida poderá penetrar o 

conhecimento da experiência directa com o 

Divino. Desta forma, podemos afirmar que há uma 

só e verdadeira Ciência, um só verdadeiro 

Caminho, mas que se mostram com diferentes 

nomes e aspectos, a quem se deu o nome de 

Filosofia Perene ou Sanatana-Dharma, Prisca 

Teologia ou Gupta-Vydia, etc., todas elas como 

expressão da Sabedoria Divina ou Teosofia (em 

grego, θεόςσοφία, Theosophia, Sabedoria ou 

Conhecimento de Deus). 

No que diz respeito à Tradição Ocidental, 

o “caminho estreito” da realização espiritual foi 

denominado Gnôsis, que em grego significa 

Conhecimento, e em hebreu o mesmo “caminho 

estreito” é designado Daath ou Daas, também 

significando Conhecimento. Esse caminho é 

representado pela famosa Árvore do 

Conhecimento do Bem e do Mal no livro do 

Génesis, e a pista para entrar na experiência 

directa de Deus pode ser encontrada no 

entendimento desse símbolo da Árvore Primordial 

expressiva da Genealógica dos Deuses. O Génesis, 

como o ensinamento judaico-cristão da Criação, 

foi escrito de forma simbólica a fim de transmitir o 

conhecimento do Grande Arcano àqueles que 

tinham os olhos e os ouvidos alerta, ou seja, olhos 

capazes de ver o espírito oculto sob o aparente, e 

ouvidos ou entendimento para o perceber. 
 

Por exemplo, a Tanakh ou Velho 

Testamento exteriormente mostra-se como uma 

instrução confessional básica sob a forma de 

contos e histórias fáceis de apreender pelas mentes 

simples, ainda que em verdade seja um veículo do 

segredo do Conhecimento Supremo. O Judaísmo 

foi influenciado directamente por duas das mais 

antigas civilizações registadas, a da Suméria e da 

Babilónia, civilizações famosas pelas suas escolas 

de mistérios. Assim, todas as histórias e nomes 

contidos nos livros de Moisés ocultam um 

significado mais profundo além do aparente. Será 

como diz a obra mística hebraica do século XIII, 

Sepher-Ha-Zohar ou Livro do Esplendor: “As 

narrativas da doutrina são o seu manto. Os simples 

olham só para a vestimenta; e mais eles não 

sabem. Os instruídos, contudo, vêem não somente 

o manto mas o que o manto encobre”. Disto 

conclui-se que a Bíblia nos seus ensinamentos é 

simbólica. As personalidades e eventos são o 

disfarce ou véu que oculta o sentido real da 

mensagem. Este Conhecimento Interior ou 

Supremo foi ocultado ou, no caso do Cristianismo 

confessional, completamente rejeitado. 

Inclusivamente o Quinto Bodhisattva, o Christus 

do Ciclo de Piscis, manifesto como Jesus de 

Nazaré (Jeoshua Ben Pandira), ensinou a um 

público restrito a Doutrina Secreta: “Porque a vós 

(os discípulos) é dado conhecer os mistérios do 

Reino dos Céus, mas a eles (os outros) não lhes é 

dado” (Mateus, 13:11). Esses que receberam o 

Ensinamento Secreto acabaram sendo perseguidos, 

e por força das circunstâncias forçados a legar o 

Conhecimento num grau muitíssimo menos 

elevado em que se baseia a catequese dos simples, 

portanto, simples conhecimento exotérico. Como 

resultado, a Igreja moderna herda meramente o 
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“casaco”, a “casca” da Tradição Primordial que o 

Cristo ministrou, para não falar das repetidas 

edições alteradas do texto original que a Bíblia 

sofreu. 

A origem do Segredo dos Segredos recua 

ao início da Humanidade, contendo-se na Tradição 

Primordial que foi sempre zelosamente conservada 

no resguardo seguro dos Colégios Iniciáticos. No 

entanto, sempre se mantiveram nos textos 

sagrados as alusões por parábolas ou símbolos 

escritos ao Grande Segredo. Na Bíblia, como 

aponta Eliphas Lévi, “o Arcano é essa Ciência de 

que a Bíblia faz referência simbólica, quando 

relata que a serpente disse ao casal primitivo: 

Sereis como deuses, sabendo o Bem e o Mal”. Por 

“casal primitivo” o célebre ocultista refere-se a 

Adão e Eva, como estão assinalados no texto do 

Génesis. Podemos aferir que o Grande Arcano 

debate-se logo ao início com o princípio da 

Criação, como iremos analisar. 

Concluiu-se mais atrás que a Bíblia, nos 

seus ensinamentos, é simbólica, e como tal 

também o mito da Criação não será excepção, 

compreendendo que Adão e Eva são a figuração 

arquetipal humanizada da Criação e a sua 

respectiva manifestação polarizada, em que todo o 

Universo que conhecemos se sedimenta e 

movimenta. Teosoficamente, a polarização é a 

primeira manifestação da Substância Primordial, o 

Absoluto, o Ain-Suph, o Svayambhuva, o Tudo-

Nada, etc., que obedecendo a uma Lei cíclica 

polariza-se em Espírito (Purusha) e Matéria 

(Prakriti), ou em Pólo Positivo e Pólo Negativo, o 

Masculino e Feminino da Manifestação. Na fase 

de polarização, tudo é finito, limitado, mortal, para 

no final voltar à Unidade Indivisível como Deus 

Pai-Mãe. A Substância Primordial passa do não-

Ser para o Ser através da sua primeira 

manifestação – a polarização. Não pode haver 

manifestação sem polarização. No fundo, esta 

manifestação é designada pelos sacerdotes hindus 

como Brahma, expressando o Manifestado, o que 

já se polarizou, o que existe no Mundo das 

Formas. 

Portanto, se antes da polarização e 

respectiva manifestação ainda nada existia, então 

conclui-se que a Substância Primordial (o Adão 

Primordial) continha em si os dois princípios 

(masculino e feminino), logo, era andrógina como 

Deus Pai-Mãe. Ora, quando analisamos os textos 

alicerces da cultura judaico-helénica do Ocidente, 

essa realidade está patente. No Banquete de 

Platão, que debruça-se sobre as origens do Amor, 

o mito do Andrógino original é referido por 

Aristófanes como explicação: “No início, a raça 

dos homens não era como hoje. Era diferente. Não 

havia dois sexos, mas três: homem, mulher e a 

união dos dois. E esses seres tinham um nome que 

expressava bem essa sua natureza e hoje perdeu o 

seu significado: andrógino”. Por sua vez, na Bíblia 

aparece a denominação hebraica Bereshidt bara 

Elohim no mesmo texto do Génesis, cuja tradução 

literal comum é: “No início Deus cria”; mas essa 

tradução hebraica no Zohar diz: “Na Sabedoria 

Elohim cria”. No entanto, Elohim é palavra 

hebraica construída no plural e a sua raiz El 
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designa de Deus, como masculino. A forma 

feminina de El é Eloah, que quer dizer Deusa. 

Como Elohim é plural, significa assim Deuses e 

Deusas, como masculino/feminino. Em contraste 

com a imagem familiar de um homem velho 

homem, Deus é estabelecido nas primeiras três 

palavras da Bíblia como Andrógino, contendo 

ambos os princípios masculino e feminino. Assim, 

Elohim é o Anjo ou Malachim (Hierarquias 

Criadoras) tomado por Jehovah ou Yahweh, o 

Logos Criador da Humanidade, e cria o Homem à 

Sua imagem e semelhança como Andrógino 

manifestado Adam-Heve (Adão e Eva), sendo Ele 

mesmo na própria Cabala judaica o Homem 

Primordial, Adam-Kadmon (estilizado como Ha-

Kadmoni, o “Original”), o Andrógino Celeste 

vertido ou projectado no Seio da Terra como 

Adam-Chavaoth. Trata-se da mesma realidade sob 

roupagens ou aspectos diferentes dando expressão 

às Três Hipóstases Divinas: Adam-Kadmon = 

Primeiro Logos; Adam-Heve = Segundo Logos; 

Adam-Chevaoth = Terceiro Logos. Tanto vale por 

Céu, Terra e Inferno ou Inferius, Lugar Inferior, 

Interior. 

Se assumirmos, então, Deus como a 

Grande Entidade Incógnita da Criação (Maximus 

Superius Incognitus), o Logos Único Criador, e o 

Homem preserva a Sua imagem e semelhança, 

teremos a confirmação de que esse Poder Divino 

só pode estar presente no mesmo Homem nos seus 

dois princípios fundamentais – a Mente e o Sexo. 

Mente porque cria através da ideia, e Sexo porque 

procria através da carne. Toda a problemática da 

existência humana prende-se a esse binómio e é 

sobre ele que o Grande Arcano se debruça, posto 

estar presente em todas as tradições religiosas e 

místicas do mundo. Se assim não fosse, nenhum 

significado teria no Oriente o culto shivaíta aos 

objectos sagrados yoni e lingam, tidos como o falo 

e o útero de Shiva e de Parvati, a sua contraparte, 

sendo o próprio “Olho de Shiva”, o sinal tilaka, 

gravado na fronte das castas mais elevadas, a dos 

sacerdotes, etc. O mesmo acontece na cultura 

judaica com a tefilin, “rogação”, sobre a fronte e a 

mão direita (“Deus em pensamento e acção”) no 

ofício divino, ao passo que na cerimónia Brit 

Milah da circuncisão esta destina-se a assegurar a 

“pureza” necessária à entrega a Deus e à excisão 

do excesso de prazeres supérfluos da carne. 

Enquanto isso, no Cristianismo é a água 

sacramentada do exorcismo e aceitação de Deus 

que se derrama sobre a cabeça, logo seguida do 

santo óleo imposto em sinal de cruz na fronte 

durante a cerimónia do Baptismo. Até em algumas 

tribos africanas verifica-se desenharem na fronte 

um símbolo muito semelhante à letra hebraica 

Shin. Na tradição islâmica, na salat (oração) tem-

se a prostração do orante a Allah quando toca com 

a fronte no solo, enquanto mulheres escondem o 

seu corpo inteiro, nomeadamente os cabelos, com 

a burqa (à semelhança das religiosas cristãs que 

em freiria se “entregam a Deus”), cujo véu só é 
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desvelado pelo esposo a sua esposa após o 

matrimónio. Nisto, não é Maria Madalena, a 

“santa prostituída”, representada iconografi-

camente com os longos cabelos cobrindo-lhe o 

corpo em postura de espera no leito matrimonial? 
 

Como pedra chave desta questão e 

compreensão do Arcano, encontra-se o mito de 

Adão e Eva e o fruto proibido que os levaria a ser 

expulsos do Edén ou Paradhesa, vulgo Paraíso, 

por desobediência a Deus. Por apenas uma maçã a 

Humanidade inteira tornou-se pecadora? É de 

facto impressionante, mas há que descortinar a 

verdade que perpassa a letra. O aproveitamento in 

littera dessa história bíblica permitiu a adopção 

exotérica do Pecado Original – relacionado ao Mal 

Cósmico proveniente da anterior Cadeia Lunar e 

consequente queda dos Anjos revoltados no Sexo 

e Geração na presente Cadeia Terrestre – por 

intermédio de Santo Agostinho nas suas 

Confissões, que haveria de marcar dramaticamente 

toda a cultura religiosa ocidental. É certo que 

Santo Agostinho “tocou na ferida” ou, podemos 

dizer, na essência do Grande Arcano da Tradição, 

contudo, em vez de ter esclarecido adensou ainda 

mais o seu mistério, logo, aumentando a 

incompreensão. Esse Doutor da Igreja, convertido 

a ela depois de longos anos de militância 

neoplatónica no Maniqueísmo, na sua contra-

resposta ao «herético» Pelágio elaborou a seguinte 

afirmação: “O pecado original – o mal que entra 

no mundo por causa da desobediência de Adão a 

Deus – transmite-se depois pela sexualidade”. 

Aqui começamos a perceber onde reside o busílis 

principal do Grande Arcano. 
 

Pelágio, por sua vez, contrapôs 

ineficazmente que, pela liberdade de acção, o 

Homem redimia-se a si mesmo e que o pecado de 

Adão não era transmissível nem hereditário, logo, 

estava isento do mesmo. Agostinho levou a melhor 

e assim iniciou a Era de “um Deus déspota 

inaugurando a catequese da infusão maniqueísta 

do medo e terror para melhor impressionar e 

sujeitar as almas dos crentes”, tendo sido “o 

promotor desta moral que identifica o sexo com o 

pecado e a concupiscência”. Conclusão: o sexo foi 

o resultado da desobediência a Deus no Éden e 

tornou-se o pecado na Terra. 
 

Analisando o mito do Éden, verifica-se ter 

existido nele duas Árvores, a da Vida e a do 

Conhecimento. O fruto da desobediência provém 

da Árvore do Conhecimento, a qual foi negada a 

Adão e Eva: “E ordenou o Senhor Deus ao 

Homem, dizendo: De toda a árvore do Jardim 

comerás livremente. Mas da Árvore do 

Conhecimento do Bem e do Mal, dela não 

comerás; porque no dia em que dela comeres 

certamente morrerás” (Génesis, 2:16,17). Ora, 

como vimos anteriormente, Conhecimento em 

grego é Gnôsis, e em hebreu, Daath. Daath é a 

11.ª Esfera oculta (Sephiroth) encontrada na Otz 

Chaim (Árvore da Vida e do Saber) do sistema de 

Kaballah, da qual geralmente nunca se fala ou 

revela. Daath, Gnôsis, é portanto a Ciência do 

Grande Arcano, aquele Conhecimento Secreto de 

que tem sido privado a Humanidade. Claro que 

para o leitor atento o “Conhecimento” de que fala 

a Bíblia relaciona-se à sexualidade, consequente-

mente, a Árvore do Conhecimento, Daath, Gnôsis, 

será uma referência directa à sexualidade. Qual 

será então o propósito dessa referência ao sexo e o 

seu papel no destino de Adão e Eva? Da mesma 

forma, por que essa referência bíblica foi 

condenada como pecado por Santo Agostinho? 

Assim, por entre as linhas tortuosas da exegética e 

hermenêutica começa lentamente a desvelar-se o 

segredo do Grande Arcano. Mas prossigamos. 
 

OS MISTÉRIOS DO SEXO 
 

Já um eminente ocultista afirmava: “O 

Homem é o mais ignorante das coisas em que mais 

se manifesta”. Em determinados departamentos da 

Natureza isso é verdade, e provavelmente em 

nenhum outro departamento “manifestado” do seu 

ser ela será mais contundentemente que no 

respeitante à sua natureza sexual. Logicamente o 

Homem é consciente da sua condição físico-

anímica estar dividida em duas naturezas 

masculina e feminina, mas praticamente pouco ou 

nada sabe dos Princípios Espirituais que 

sublinham a expressão física do Sexo. Tem plena 

consciência sensorial de que a união de dois 

corpos de sexos contrários é necessária para fins 

de procriação, mas é terrivelmente ignorante dos 

processos interiores que produzem os germes reais 
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da Vida e da Transcendência. Está mais ou menos 

familiarizado com o facto de que nos estratos mais 

inferiores de existência animada predominam os 

organismos bissexuais, e que ocasionalmente essa 

natureza bissexual manifesta-se entre os homens, o 

dito hermafrodita, mas a ciência médica é muito 

peremptória em apontar tais produções como 

“monstruosas”, nisto nada tendo a ver com o 

chamado Hermafrodita Divino ou Uraniano 

Perfeito – o Rebis da alegoria alquímica – 

relacionado à Humanidade da futura Cadeia de 

Vénus, timidamente já despontando e se 

manifestando nesta Terrestre, vindo gradualmente 

a aumentar o seu domínio. 
 

Portanto, a fim de possibilitar que o leitor 

possa compreender claramente os vários elos de 

ligação nas ramificações místicas da sexualidade, 

de forma a ver a sua perfeita harmonia e 

compreender a sua relação com a parte oposta, 

vamos primeiro falar da origem do Sexo; em 

segundo lugar, da sua natureza e funções; em 

terceiro lugar, apontar as relações entre os sexos 

opostos, e por último apresentar uma breve 

explicação de como tudo isso se relaciona com o 

Homem, o Universo e a imortalidade da Alma. 

Para se começar a entender o Grande Arcano, é 

necessário entender a essência perene do Sexo e 

como ele está presente no Princípio da Criação, na 

sua expressão como Universo e por fim no 

Homem (o único animal consciente do mesmo, 

motivo de ser hominal), ou seja, em Tudo! 
 

A Divindade é uma Unidade que se 

expressa ou manifesta como uma Dualidade, 

portanto, Trina como Vida, Energia, Consciência. 

Esta é a Trindade Eterna do Ser, a triplicidade 

presente em tudo e em todas as coisas. O Oceano 

infinito do Espírito sem forma late dentro do seu 

peito contendo tudo o que foi, é e há-de vir a ser. É 

Aquilo a quem os sábios orientais designam como 

Parabrahma. Esta Causa per se contém todos os 

elementos da sexualidade em seu estado original 

indistinto. Quando se deram os primeiros impulsos 

do Pensamento Original de que evoluiu a Ideia 

Divina como Brahma manifestado do seio de 

Parabrahma, surgiu a Natureza revestida de duas 

modalidades de movimento cíclico centrífugo e 

centrípeto ou de sístole e diástole, noutros termos, 

os Dias e as Noites de Brahma, como 

Manvantaras e consequentes Pralayas cíclicos no 

Espaço Com Limites da Natureza Universal. O 

Pensamento Divino (Mahat) produzindo a 

Expiração e Inspiração do Hálito Vital (Prana) 

nos primórdios da Criação, ao manifestar-se 

originou os princípios espirituais do Sexo, ou seja, 

este como Gerador e o Pensamento como 

Originador. Assim, para a Causa Original ficaria 

Brahma, para as Leis do Universo o Segundo 

Aspecto Vishnu, e finalmente para o Efeito gerado 

dispôs-se Shiva, o derradeiro Aspecto da Trimurti 

védica.  
 

Desde cedo os cabalistas judaico-cristãos 

estabeleceram e alegorizaram, através do sistema 

das emanações sefiróticas constantes da Árvore da 

Vida, esta realidade da Origem Hipostática do 

Universo como Kether (Coroa), Chokmah 

(Sabedoria) e Binah (Entendimento), no fundo 

sendo os Atributos dos 1.º (Poder da Vontade) e 

2.º Logos (Amor-Sabedoria) projectados 

fisicamente como 3.º Logos (Actividade 

Inteligente), originando os sete Princípios da 

Natureza (Atmã, Budhi, Manas Arrupa, Manas 

Rupa, Kama, Linga e Sthula, ou seja, Espírito, 

Intuição, Mental Superior, Mental Inferior, 

Emocional, Vital e Físico) caracterizando tudo 

quanto está manifestado no Plano Físico Cósmico 

(Prakriti), os quais se assinalam nas restantes sete 

sefirotes da Árvore Mística. A dualidade central 

Amor-Sabedoria que caracteriza o 2.º Logos, 

humaniza-se na Terra como os Gémeos Espirituais 

(em sânscrito, Deva-Pis) ou o casal padrão da 

Humanidade Adam-Heve, constantemente 

retratados na História através das lendas de amor e 

paixão como as de Tristão e Isolda, Romeu e 

Julieta, Pedro e Inês, etc. Nos próprios mitos de 

fundação, como os de Rémulo e Rómulo para a 

cidade de Roma, ou de Ulisses e Ulissipa para a 

cidade de Lisboa, e ainda pelos laços misteriosos 

da Lei do Karma e da Reencarnação como 

Henrique-Helena, Lorenzo-Lorenza, Krishna-

Krishnaya, Gotama-Mayavedi, Jesus-Maria, etc., 

ao início separados como Mónada Divina 

bipartida mas que se reunirão no final da sua 

evolução, repleta de experiências aglomeradas 

como vidas integrais e vidas esparsas no Mundo 

das Formas (3.º Logos), que corresponde a 

Malkuth ou o “Reino”, a décima e última sefirote. 
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 Portanto, a origem da Criação teve como 

princípio primaz o Sexo definindo o Mundo das 

Formas, ele mesmo sendo o próprio motor central 

do movimento da Evolução Monádica na Matéria 

(Espaço) que se repercute ao longo de Ciclos de 

Manifestação Universal ou Manvantaras (Tempo), 

até à sua reintegração final no seio do Absoluto. 
 

Logo, o Ego Divino de toda a Alma 

Humana originalmente continha em si todos os 

elementos primários do sexo em condição latente 

mas não patente. Tais atributos ainda não haviam 

sido sujeitos às condições exigidas para a sua 

evolução na Matéria. Nesse estado, então, não 

havia nem o Amor e nem a Sabedoria 

manifestadas no Ego. Ele não conhecia a 

felicidade quando era ignorante da infelicidade. 

Vivia num estado de beatitude permanente. Ele 

não concebia o descanso por ignorar a experiência 

do cansaço. Não havia Amor real para o Ego po 

nunca ter experimentado sensação oposta. Neste 

estado primevo, a Sabedoria do Ego é igualmente 

latente, uma vez que não possuía qualquer meio de 

alcançar o conhecimento efectivo dos seus 

diversos ambientes. Neste estado, o Ego encontra-

se assim numa condição de virgindade original 

como um primeiro Adão espiritual. A variedade de 

séries de estados através do qual o Ego Divino 

deve penetrar a fim de evoluir na sua esfera 

anímica, é que constitui os meios necessários para 

as potencialidades internas da sexualidade 

poderem despertar. Quando isso acontece pelo 

fenómeno da manifestação no Plano Átmico a 

partir do Anupadaka ou Monádico onde a Essência 

Divina (Adi) se biparte ou “engravida”, logo no 

Búdhico ela assume duas naturezas: masculina 

(Átmica) e feminina (Búdhica), e é com essa 

duplicidade que o Ego Divino irá manifestar-se do 

Plano Manásico para baixo – dando nascimento à 

Alma Gémea. É esta realidade que o Génesis 

representa como o par primordial Adão e Eva, em 

bela descrição alegórica da duplicidade 

embrionária da Alma Humana.  
 

O Raio Masculino (Átmico) contém em si 

elementos femininos, tal como o Raio Feminino 

(Búdhico) porta consigo elementos masculinos, 

razão porque o Homem é internamente feminino e 

a Mulher internamente masculina, como a ciência 

médica sabe quando fala em “cruzamento dos 

sexos numa mesma pessoa”. Portanto, cada alma 

individual possui em partes desiguais ou 
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manifestadas ambos os sexos (ficando o tronco 

maciço exteriorizado no Homem, e atrofiado ou 

interiorizado na Mulher). Assim, no que diz 

respeito à natureza e função do Sexo, tendo conta 

esta constituição do Ego Humano, ele é 

diferenciado em Masculino e Feminino, Positivo e 

Negativo, Activo e Passivo, Sol e Lua, Yin e 

Yang, etc., expressando na Vida Humana aos dois 

grandes Atributos Divinos – Amor e Sabedoria – 

como expressão da Ideia Divina ou a Ideação 

Cósmica que se vai realizando em tudo e em 

todos. Por isso se diz que tudo na Natureza e na 

Vida é sexual, por tudo ser dual e opostamente 

atractivo. É pela oposição e atracção dos pólos 

contrários que se tenta recuperar a condição de 

Unidade primordial. Tal como existe esta relação 

física dos opostos (diferenciação do Ego Divino), 

onde “os minerais acasalam fisicamente por 

reacções químicas afins; os vegetais por impulsos 

magnéticos vitais, atraindo-se por simpatia 

vibratória; os animais acasalam motivados pelos 

impulsos emocionais” na busca do oposto e 

reunião ao Princípio original, o Ego incipiente, o 

mesmo processo acontece do ponto de vista 

cosmogónico, caracterizado pelo Arco Descenden-

te ou Involutivo da corporificação do Espírito ou 

da Ideação Cósmica na Matéria, a chamada 

Pravriti-Marga ou o Coagula alquímico, 

simbolizada por um triângulo invertido (N), e 

pelo Arco Ascendente ou Evolutivo da espiritual-

zação da Matéria, a chamada Nivriti-Marga ou o 

Solve alquímico, simbolizada por um triângulo 

vertido (O), processo que se desenrola em sete 

grandes Ciclos de Manifestação Universal para no 

fim alcançar a Unidade com a Substância Única, o 

Svabhâvat, simbolizado pelo hexagrama ( ) ou a 

reunião dos triângulos opostos. 
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Até agora, os resultados da nossa pesquisa 

demonstram que a origem do Sexo começa no 

próprio Deus; que a natureza do Sexo está na 

manifestação do Espírito dual ou Mónada 

bipartida, e que as suas funções estão no 

movimento em espiral das suas forças centrífugas 

ou evolutivas que vão despertando e completando 

no Ego manifestado as suas possibilidades latentes 

de reintegração à Unidade Primordial, à 

Substância Universal (Svabhâvat).  
 

Posto tudo isto, não podemos concordar 

de maneira nenhuma que o pecado tenha de ser o 

fardo pesado a que foi conectado o sexo, mas sim 

um princípio divino pelo qual tudo se manifestou e 

manifesta, evolui e transcende, sendo o Homem o 

único a ter consciência desta realidade e o único 

dotado de livre-arbítrio para o efeito. De seguida 

veremos qual é a relação existente entre os dois 

géneros e de que forma tudo isso se relaciona com 

o Homem, o Universo e a imortalidade da Alma. 

 

O CASAMENTO MÍSTICO E AS LEIS DA 

SEXUALIDADE 

 

A relação dos géneros, masculino e 

feminino, estabelece-se logo de início na 

perspetiva anatómica, sobre a qual se expressou 

maravilhosamente o Professor Henrique José de 

Souza no seu livro Mistérios do Sexo:  
 

“Os aparelhos genitais masculino e 

feminino são “congruentes”. Eles obedecem ao 

mesmo plano básico, concordância essa que 

persiste mesmo depois de recebido o selo do sexo. 

Apenas as condições se invertem: o aparelho 

masculino tem a forma positivamente saliente, 

enquanto o feminino é negativamente escavado, 

comportando-se os dois como a forma e o modelo, 

neles preparados, a chave e a fechadura.  
 

“Nesse caso, “o homem dá, a mulher 

recebe”. As glândulas genitais são semelhantes na 

forma e no tamanho; as do homem chamam-se 

testículos, e as da mulher, ovários. As células 

sexuais do homem chamam-se espermatozoides, e 

as da mulher, óvulos. O canal que parte das 

glândulas genitais chama-se conduto seminal, no 

homem, e trompa na mulher. Os dois canais de 

cada pessoa encontram-se na linha mediana onde 

formam um órgão oco, em que as células sexuais 

fazem uma paragem antes de serem expulsas do 

corpo. Esse órgão chama-se próstata, no homem, e 

útero na mulher. O canal de saída das células 

sexuais permanece dentro do corpo da mulher, 

enquanto no homem ele se abula num “ferrão de 

postura”. Na mulher, que deve receber esse 

“ferrão”, o canal oco é largo e de paredes 

delgadas, sendo essa porção denominada vagina. 

No homem, o canal continua estreito e de paredes 

grossas, formando o (maciço) pénis (ou membro 

viril).  
 

“Com outras palavras, o homem é 

masculino externamente e feminino internamente. 

A mulher obedece ao mesmo princípio, de acordo 

com o seu sexo: feminina externamente e 

masculina internamente. Donde o “tratamento 

cruzado”, que a medicina actual faz uso em casos 

de desequilíbrios das funções sexuais, 

principalmente no período da menopausa (na 

mulher, e andropausa no homem). O que em um 

deveria ser mais, passa a ser menos, e no outro, o 

menos a mais.” 
 

Além do aspecto anatómico, esta relação 

torna-se mais profunda do ponto de vista 

emocional e relacional. Como vimos, Masculino e 

Feminino existem na Natureza dotados das 

respectivas expressões representativas da 

Sabedoria e do Amor Universais. As suas funções 

correspondem exactamente aos seus sexos, e na 

realidade da Vida objectiva pode dizer-se 

verdadeiramente que a Mulher é sempre o centro 

do princípio de Amor na Humanidade. Os seus 

pensamentos e desejos constituem o índice da sua 

missão na Terra. Nela vemos o rendimento, a 

natureza gentil, amorosa, que suaviza e harmoniza 

o espírito do homem belicoso. Em sua natureza 

delicada, vemos o encantador centro de cuidados 

maternos e carinhosos. Ela é a parte mais “fraca”, 

o “negativo” da dupla Alma no Plano Físico, mas 

a sua “fraqueza física” constitui o grande centro da 

sua força espiritual. Como suposto “sexo mais 

fraco”, pode-se considerar que a sua verdadeira 

condição é a da submissão ao homem, mas antes 

pelo contrário, as suas forças psicoanímicas mais 

delicadas fazem-na potência, “alavanca de 

Arquimedes” fundamental à Actividade e 

Evolução do Mundo material, e em vez de ser a 

criatura submissa sem vontade própria como 
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pretendem as ideologias patriarcais sócio-

religiosas, afinal é ela quem primeiro sobe ao 

Trono de Glória.  
 

No Homem temos o aspecto “positivo” da 

dupla Alma, ele a beliciosa e irrequieta cabeça da 

Criação manifestada, a parte activa da Alma que o 

torna explorador infatigável dos mistérios da 

Natureza na busca constante da Sabedoria. A 

Vontade do Homem é eléctrica, penetrante e 

encadeadora como Energia Fohat. A Vontade da 

Mulher é magnética, atraente e formativa como 

Energia Kundalini. Socorrendo-nos das palavras 

do professor Vitor Manuel Adrião no seu estudo 

Manas-Taijasi: Teosofia, Eubiose e Sexualidade, 

explicaremos como é que essas duas Forças 

Universais se unem e equilibram na união física do 

Homem e da Mulher: 
 

“Tais “Vida e Sexo” têm a ver, 

respectivamente, com as duas Forças Universais: a 

Vida animadora por Fohat, e o Sexo criador por 

Kundalini – os Fogos Frio e Quente ou Celeste e 

Terrestre. Aquele penetrando o Homem pelo alto 

da cabeça que o transfere à Mulher pela cessão 

(donde a postura usual do homem por cima e a 

mulher por baixo, com o sempre presente factor 

imaginação), e esta, pelo impulso electromagné-

tico, eleva-o acima, de retorno à Fonte Universal, 

à Substância Única (Svabhâvat). Vida e Sexo são 

as chaves-mestras, sim, mas com o tempero do 

Amor que une, ou então a vida reduzir-se-á a sexo 

corrompido, despossuído do seu significado e 

função reais, logo, prostituído no lodaçal das 

baixas, incertas e inseguras paixões escravizado-

ras, até decepadoras, da actividade mental, a única 

exclusiva ao Género Humano, mas que do Animal 

que foi ainda conserva os pêlos, restando-lhe 

despojar-se da pele passional.” 

Ao contrário dos restantes animais, um 

factor crucial e determinante na vida do Homem é 

o seu princípio sexual estar intimamente ligado ao 

princípio mental. O sentido de posse carnal ou 

física tem como expressão máxima o acto sexual 

em si, a conquista passional, a orgia sensorial, a 

materialidade dominante na fúria inflamada dos 

sentidos, etc., mobilizados animicamente pela 

energia que gera e mantém a vida física, ou seja, a 

energia sexual ou da líbido (como a classificou 

Freud), donde se afirmar o domínio do estado de 

Vida-Energia quando o(a) sujeito(a) é totalmente 

dominado pela influência da sua natureza inferior 

a que não consegue resistir. Ora, sendo a energia 

sexual a potência transformadora do Mundo e do 

próprio Homem, ela não deve ser reprimida mas 

dirigida para interesses superiores ao materialismo 

passional. A vida intelectual tem aqui um papel 

fundamental, facto que, de certo modo limitado, se 

verifica e comprova nas abstenções sexuais e 

regras de conduta promovidas e exigidas nas 

vivências religiosas de cariz ascético, apesar de 

não resolverem o problema do sexo, pois tal 

repressão interior poderá fatalmente descambar 

numa implosão sensorial e extravasar ao meio 

exterior em modalidades sexuais aberrantes. 

Contudo, para explicar melhor esta relação oculta, 

irei socorrer-me novamente das sábias palavras do 

professor Vitor Manuel Adrião: 
 

 “Costuma dizer-se: “mata o desejo”. Mas a 

frase está incompleta: “mata o desejo quando o 

desejo tiver cumprido a sua função”. Antes disso, 

será contrariar a natureza pessoal e só poderá 

redundar em graves contrariedades. Nisto, o 

regramento é indispensável sob pena de gerarem-

se maníacos sexuais, verdadeiros mentecaptos ou 

mens-capta, mentes captadas ou decepadas pelo 

sexo desenfreado dominando-as permanentemente, 

sem que o alívio temporário do “vício solitário” 

resolva coisa alguma. 
 

“(…) Só o Homem reage à natureza sexual 

contrária por impulsos psicomentais, aliando a 

actividade cerebral à psicomotora.  
 

“Não é por acaso, também, o cérebro 

humano possuir o formato da cabeça do falo, posto 

que ambos foram conferidos ao Homem pela 

mesma Hierarquia Criadora dos Assuras através 

das suas duas classes de Kumaras e Makaras, os 

“Senhores do Mental” e os “Senhores da Forma”, 

profundamente relacionados à misteriosa e 

crucífera Queda dos Arqueus, esta mesma dos 

“Anjos Caídos”, origem lemuriana da Queda do 

Homem na Geração, desde aí cabendo-lhe a 

Superação do Sexo pela Redenção Mental, 

elevando do sacro à corona a “Serpente 

Flamígera” de Kundalini de maneira a tornar-se, 
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para sempre, um Iluminado Espiritual, um Imortal 

Vivente, enfim, um redimido Ser Assúrico.” 
 

Da mesma maneira exprimiu-se antes o 

Professor Henrique José de Souza:  
 

“De facto, as células cerebrais 

representam aquilo que o homem possui de 

imortal. As células sexuais, o que o mesmo possui 

de mortal. O abuso das segundas prejudica as 

primeiras. Donde o termo “mentecapto” (ou mens-

capta) que se dá, por exemplo, aos que praticam e 

abusam do “vício solitário”. De semelhante 

“vício” resultam outras 

moléstias, dentre elas a 

epilepsia, senão, a 

disfunção de todo o sistema 

nervoso, prejudicando os 

demais sistemas.” 
 

Posto isso, avance-

mos no nosso raciocínio. 

Tal como foi descrito, os 

corpos masculino e 

feminino são a imagem 

concreta dos princípios 

ocultados no seu interior. 

Seria um extremo absurdo 

para nós acreditar que uma 

forma materializada não 

tem qualquer correspon-

dência com as forças que a 

criaram. A forma externa não pode existir sem 

uma causa interna, e a causa interna é impotente 

para produzir qualquer forma externa além da 

imagem reflectida de si mesma e das suas funções. 

Nestas circunstâncias, será evidente que cada 

organismo masculino é o resultado absoluto de 

forças masculinas, e que cada organismo feminino 

é o produto de energias femininas. Portanto, uma 

alma masculina não pode nascer para o mundo 

com uma forma feminina, nem uma alma feminina 

nascer no plano da Humanidade num corpo 

masculino. No entanto, apesar da separação da 

Humanidade em dois sexos, o Homem e a Mulher 

carregam consigo o reflexo do seu Criador. Assim, 

dentro de todo o ser masculino existe um aspecto 

feminino, e dentro de toda a mulher há uma 

natureza masculino, o que é um verdadeiro Tao 

natural como a parte de um presente na de outra, e 

vice-versa. 
 

Nesta linha de raciocínio, a inter-relação e 

interdependência dos géneros sexuais não é só 

física densa, pois também se regista ocultamente 

no físico superior dos indivíduos como a sua 

causa, ou seja, o Corpo Etérico ou Vital. Essas 

energias polarizadas estão representadas no antigo 

símbolo do caduceu, vulgarmente associado ao 

deus grego Hermes, visível nos registos das 

incontáveis culturas antigas do Mundo. 

As duas serpentes sempre simbolizaram os 

canais energéticos masculino e feminino subindo 

acima pela coluna vertebral. Na Kaballah judaica, 

a raiz deles está em Yesod, a Fundação, 

relacionada ao órgão sexual, e são animados, 

alimentados pela respectiva Energia Criadora que 

assiste ao Sexo. Esses dois canais ou nadhis são 

chamados Pingala e Ida no Hinduísmo. Na 

Kabbalah são denominados Od e Ob, ou Aod e 

Aob, e no Cristianismo Esotérico são associados às 

figuras de Adão e Eva, Adam-Heve. Na Bíblia 

também são referidos como as duas oliveiras e os 

dois castiçais que estão de pé ante o Deus da 

Terra (Apocalipse, 11:4). As duas “serpentes” ou 

nadhis circulam ao longo da coluna vertebral do 

corpo humano, sendo a espinha é quase sempre 

simbolizada por uma vara, bastão, báculo, etc. 
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A espinha dorsal é a imagem do Mestre, é 

a coluna central do Templo Humano. A coluna 

está assente na Pedra de Fundação: Yesod, ou seja, 

a Energia Criadora do Sexo, e apresenta 33 

vértebras simbolizadas pelos 33 anos da vida de 

Jesus de Nazaré e pelos 33 Graus da Maçonaria. 
 

Quando ocorre o acto sexual entre homem 

e mulher, desencadeia-se uma tremenda energia 

entre ambos. Pela noção real do coito a 

Humanidade poderá ter de Deus a experiência da 

Criação. O homem como força activa reflecte a 

Deus Pai – Zain; a mulher como força receptiva 

expressa a Deus Mãe – Zione; o acto sexual gera a 

força que os une – Zain-Zione. Estes são os três 

princípios fundamentais na origem de toda a 

Criação, tanto cósmica como terrena, e esta é a 

fundação do simbolismo universal da Trindade. 
 

No entanto, para se criar é necessário 

interiormente dividir-se em dois, masculino e 

feminino. Este é o mistério do Espírito Santo, o 

Fogo fecundador de Deus, simbolizado na Índia 

como Shiva-Shakti, o Poder Criador e Destruidor 

da Divindade em seu Aspecto de Terceira Pessoa 

da Santíssima Trindade. Um dos símbolos mais 

sagrados de Shiva, o Espírito Santo dos ocidentais, 

é o Shivalinga ou o Lingam-Yoni, a interseção do 

falo e útero, sendo a própria Pomba iconográfica 

do Espírito Santo considerada símbolo de natureza 

sexual pelos antigos judeus e gnósticos, 

chamando-lhe Yona. O mesmo símbolo é 

encontrado na Europa nos círculos da tradição 

alquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O poder da Força originadora e 

encadeadora de toda a Criação, em todos os níveis 

de existência no Plano Físico Cósmico, é o da 

transcendente Energia Sexual. Esta Energia 

representa-se pela Luz através do Fogo 

humificando e escoando como Água. É assim que 

na tradição alquímica a Energia Sexual é 
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simbolizada por Mercúrio. O mesmo consta em 

Moisés golpeando a pedra de fundação, a rocha 

fecunda donde brota a água da vida. O próprio 

antigo ritual do baptismo acaba sendo simbólico 

da transmutação da Energia Sexual em Mental 

como Fonte de Salvação. 
 

Sem dúvida que a energia sexual é da 

maior importância para o indivíduo que faz o 

melhor uso dela, mas também pode ser fonte de 

grandes danos psicofísicos por ser a exteriorização 

da própria Força Kundalini de que dizem os sábios 

orientais: “Kundalini liberta o sábio e escraviza o 

néscio”. Por isso, o próprio actual 14.º Dalai-

Lama, Tenzin Gyatso, afirmou que “a energia 

sexual nunca deverá ser libertada”. Isto significa 

que ao esbanjar-se indiscriminadamente a energia 

sexual pelo êxtase ou samadhi carnal que é o 

orgasmo, desfrutando o gozo momentâneo da 

apoteose sexual como manifestação sensorial de 

Kundalini, invés do permanente samadhi espiritual 

como florescência mental da mesma Kundalini 

como Energia Divina iluminando a Alma, tal 

explosão seminal constante influi tremendamente 

sobre a própria vitalidade e consequente saúde do 

indivíduo, impedindo a sua ligação aos Planos 

Superiores da Vida e da Consciência. Mais uma 

vez, impõe-se o regramento como regra a fim de 

não haverem puritanos auto-castrados nem tarados 

desenfreados. A bom-entendedor… 

A ciência médica conhece bem que a 

energia sexual está intimamente relacionada à 

saúde psíquica e física. Ela é necessária para 

manter a vitalidade física e animar os respectivos 

cinco sentidos, fornecendo também a vitalidade 

aos restantes dois sentidos superiores que são o elo 

de ligação da Humanidade ao Divino. A carência 

por esbanjamento indiscriminado da energia 

sexual atrofia a Alma e quebra a conexão com 

Deus. Quando se expele a energia sexual, na 

realidade expele-se a energia que abastece os 

sentidos internos. Esta é a verdade que está por 

detrás do “fruto proibido” no Éden, bem como dos 

contos infantis que apresentam uma maçã 

envenenada ou uma bela adormecida que aguarda 

o seu príncipe encantado para a despertar. É a 

Alma adormecida do seu conhecimento ou relação 

com o Divino ou Deus Interior pela subjugação 

dos sentidos aos prazeres externos. 
 

O Paraíso, o Éden, a Agharta mesma, não 

se perdeu para o Homem, simplesmente foi 

interdito aos impuros de mente e coração. A sua 

reconquista exige a demanda espiritual que leva a 
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domar o dragão ou a serpente das paixões. 

Contudo, tal serpente passional não está fora mas 

no interior do Homem. Essa serpente é o fogo 

sexual que leva muitos a confundir Paixão com 

Amor, no maior dos erros. É uma energia 

muitíssimo poderosa cuja polaridade polaridade 

tanto pode ser usada para criar como para destruir. 

Por essa energia ser tão poderosa, o indivíduo 

necessita de uma enorme força de vontade para 

superar o isco da mesma. A sua tentação está na 

exclusiva satisfação material do puro prazer carnal 

e na solidificação crescente do ego inferior, da 

persona ou personalidade. 
 

No entanto, quando dominada a energia 

sexual também pode ser protectora como aquela 

serpente de Moisés que salvou o seu povo das 

serpentes maléficas do Egipto. Esta história bíblica 

simboliza a dualidade da força sexual como 

criadora e destruidora. Só a serpente positiva, ao 

serviço do Divino, pode livrar a alma do 

sofrimento psicofísico. Isto está claramente 

representado na arte egípcia, onde se vê a serpente 

positiva que protege e a serpente negativa que 

deve ser dominada. 
 

Portanto, a prática do sexo dominando a 

mente gera insatisfação, ânsia, sofrimento moral, 

dor física e ameaça grave de morte espiritual. Isto 

é evidente naqueles(as) que buscam a felicidade 

exclusivamente no sexo. Como com qualquer 

desejo psicomental, o desejo sexual nunca pode 

ser inteiramente satisfeito, pois o fogo do desejo 

aumenta sempre mais exigindo sempre alimento 

(Manava-Dharma-Shastra, As Leis do Manu, 

2:94). 

Coloca-se, pois, a questão: qual é então a 

lei oculta que está detrás da sexualidade? Qual é 

então o Grande Arcano? Como é que ocorre o 

domínio da energia sexual? A isso só podemos 

responder: através do matrimónio alquímico, as 

famosas Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz, 

é que se permitirá a transmutação dessa energia 

poderosíssima. 
 

Parafraseando Dom Pernety, o casamento 

alquímico “é a altura em que o volátil e o fixo da 

matéria da Obra se dissolvem conjuntamente e se 

voltam a unir, para se manterem inseparáveis. 

Destes dois forma-se, por consequência, um 

terceiro, dito engendrado, pelo facto dos Filósofos 
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darem o nome de macho ao fixo e de fêmea ao 

volátil”. O Grande Arcano era conhecido dos 

alquimistas e pretendia a unificação dos opostos 

através da Boda Mística ou União Mística Nárada, 

como é conhecida entre os sábios do Oriente, 

culminando com a total fusão dos dois “cônjuges” 

(Sol e Lua), que então passam a constituir o 

Andrógino Filosófico (Rebis). A aliança do 

Enxofre e do Mercúrio seria impossível se não 

houvesse a participação do terceiro princípio, o 

Sal, que é o agente intermediário de coesão e 

fixação. Temos aqui, portanto, os três princípios 

necessários à realização da Obra Alquímica: 

Enxofre, Mercúrio e Sal (Q 3 P). 

Desvendando o argótico dos termos, esses 

princípios representam em si as qualidades subtis 

da Matéria, como Satva, Rajas e Tamas (energias 

centrífuga, equilibrante, centrípeta), e não 

propriamente os elementos químicos do mesmo 

nome como se possa pensar. A laboração dos três 

princípios só pode ser feita através do Fogo 

Filosófico, permitindo levar a matéria através das 

três fases da Obra até à Pedra Filosofal: Nigredo, 

Albedo e Rubedo. No entanto, os tratados 

alquímicos referem-se constantemente a um Fogo 

Secreto, também chamado de Sal duplo. Esse 

Fogo Secreto ou Salitre é a própria Energia Sexual 

expressa como Fogo Criador, a Energia Criadora 

de Kundalini que labora no interior da Terra 

contida em seu “Ovo” ou Sol Central como a 

Shamballah mesma, o Laboratório do Espírito 

Santo. 

As tradições são reveladoras 

desse Fogo Místico, senão veja-se o 

caracter hebreu Shin que representa o 

Fogo de Deus, o Fogo do Espírito 

Santo e o Fogo do Cristo. Shin, com 

seus três tramos, encarna as Três 

Forças de Criação como Deus-Pai, 

Deus-Mãe e Deus-Filho como 

resultante Terceira Pessoa da 

Santíssima Trindade, o referido 

Espírito Santo. Também a 

constituição do nome Moisés, o que 

detinha a supradita serpente 

salvadora, advém do hebreu Mem 

(n), “água”, Shin (a), “fogo”, e He 

(v), “útero”. Assim, o nome Moshe ou Moisés 

significa o “nascido da água e do fogo”. 
 

Contudo, o Sal duplo como representação 

do Corpo vem realmente a expressar os corpos 

masculino e feminino do alquimista e sua 

companheira, os quais desenvolvem em conjunto o 

trabalho alquímico, como muito bem expressa o 

Mutus Liber, ou o sacerdote e a sacerdotisa 

representados nas paredes do templo do faraó Seti 

I, em Abydos, porque se o Mundo é dual desde a 

primeira hora da Manifestação, consequentemente 

o trabalho de transmutação do Homem também 

terá de o ser. A primeira fase é a de superar as 

águas turvas da paixão sexual, a natureza inferior 

inerente ao homem físico, não permitindo o 

esbanjamento inútil da Energia Divina ou o Fogo 

do Espírito Santo que é a natureza do Terceiro 

Logos. A segunda fase trata da purificação e 

sublimação do espesso em subtil do Enxofre e do 

Mercúrio (quando deixam de ser metais grosseiros 

para se tornarem a quintessência dos mesmos), 

facto simbolizado pela continência sexual ou 

castidade do alquimista e sua companheira 

(comparável ao ensag ou pureza dos antigos Fiéis 

de Amor como prova derradeira do seu afecto), 

cuja continuação da Obra através do Fogo Secreto 

leva-os à elevação dos sentidos internos em 

conexão com o Divino; por fim, a terceira fase de 

rubificação, o Rebis, o Casamento Místico do Rei 

e da Rainha (Ouro e Prata), o fabricar a Pedra 

Filosofal, o atingir o Androginismo Perfeito, o 

alcançar a Iluminação Crística ou Búdhica. 
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Todo esse processo de disciplina sexual 

(gerador de um conjunto de reacções físico-

químicas) de domínio da energia sexual dirigida 

para o cérebro e a mente, tem severas repercussões 

no corpo do Iniciado (dando-lhe força e saúde até 

então desconhecidas, alterando até a cor dos olhos, 

dos cabelos e da pele devido ao calor interno), 

nomeadamente com a activação consciente da 

Energia de Kundalini localizada no Centro 

Bioenergético Raiz ou Sacro, o Chakra 

Muladhara que se situa na base da espinha dorsal, 

o qual é a fonte da actividade cerebral e sexual e 

tem como funções principais o fornecimento da 

energia aos órgãos genitais e ao cérebro e o calor 

ao sangue. 
 

Quando Kundalini é despertada, seja por 

que processo for, ela movimenta-se no sentido dos 

centros vitais localizados no cérebro, por isso 

mesmo requer do aspirante o máximo cuidado sob 

pena de perder o controlo e com isso ter os 

veículos de Personalidade (Físico, Vital, Astral e 

Mental) danificados irreversivelmente. Os Mestres 

ensinam que o discípulo terá que dirigir a Força de 

Kundalini para o alto ou a corona, indo a mesma 

encontrar-se com a Energia de Fohat no Chakra 

Cardíaco (Anahata), a fim de consumar-se a União 

Interna ou o Casamento Místico indo o mesmo 

transformar-se num Adepto ou Andrógino 

Perfeito. Essas duas Energias são o que os 

Adeptos Filosofais chamaram do Ouro Filosófico 

e de Prata Filosófica. 
 

Assim, todo o trabalho místico e espiritual 

da disciplina do candidato ao Adeptado consiste 

em evitar que a energia sexual em vez de brotar 

sob a forma de líquido seminal, permaneça em 

estado subtil ou etérico ao nível mental 

incorporada ao Prana, a Energia Vital assim 

preenchendo o Duplo-Etérico de energia, força e 

saúde, motivo de também se lhe chamar Aura da 

Saúde. Contudo, é necessário saber separar o 

Enxofre do Mercúrio e do Sal para se iniciar todo 

o trabalho de transformação dos elementos 

químicos em subtis da Personalidade, sendo esta é 

a fase do Nigredo. Como dissemos, esses três 

princípios, “ares” ou “espíritos” da Alquimia são 

as “qualidades subtis da matéria” (Gunas) e não 

propriamente os elementos químicos ordinários 

com esses nomes. Às Gunas os sábios orientais 

denominaram de Satva, Rajas e Tamas e estão 

respectivamente em relação com o Espírito 

(Enxofre), Mercúrio (Alma) e Sal (Corpo). A 

separação dos princípios só ocorre após a 

desobstrução físico-psicomental dos três principais 

canais etéricos circundando a coluna espinhal por 

onde circulará livremente o Fogo Secreto ou 

Kundalini, os chamados filamentos ou nadhis 

conhecidos como Ida (Feminina, Passiva) Pingala 

(Masculina, Activa) e Sushumna (Andrógina, 

Neutra), constituindo os principais órgãos de 

manifestação da tríplice Consciência Humana: 

Emocional, Mental e Espiritual. Os nadhis 

funcionam no corpo do Homem como “tríplice 

qualidade subtil da matéria”, onde a energia 

sátvica actua por Sushumna e manifesta-se na 

VONTADE, a rajásica por Pingala e manifesta-se 

na SABEDORIA, e por fim a tamásica por Ida 

manifestando-se na ACTIVIDADE. Posto isso, 

podemos estabelecer a seguinte tabela: 
 

Enxofre – Espírito – Satva – Sushumna = 

PENSAMENTO (PODER DA VONTADE) 

Mercúrio – Alma – Rajas – Pingala = 

SENTIMENTO (AMOR-SABEDORIA) 

Sal – Corpo – Tamas – Ida = FÍSICO 

(ACTIVIDADE INTELIGENTE) 
 

Com o perfeito equilíbrio desses três 

atributos da Mónada e as consequências da sua 

manifestação através dos pensamentos, 

sentimentos e actos, o discípulo – e 

extensivamente todo o Género Humano – 

verdadeiramente transforma a VIDA-ENERGIA 

em VIDA-CONSCIÊNCIA, realizando assim, 

permanentemente, a Alquimia Divina, a de 

transformação da Pedra Cúbica (Personalidade) 

em Pedra Filosofal (Individualidade). 

No entanto, para que o trabalho interno 

decorra justo e perfeito sem sobressaltos nem 

anomalias que arrojam o candidato no limbo das 

perturbações e alucinações psicofísicas, é 

necessário primeiro todo um processo de 

purificação dos corpos da Personalidade, ao qual 

os antigos alquimistas denominaram de Albedo, 

como a segunda fase da Obra. Essa purificação 

relaciona-se com a “limpeza” dos nadhis 

preparando o Casal Alquímico – Enxofre e 

Mercúrio – para o Casamento Místico. A 

purificação dos nadhis e chakras depende muito 
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do alimento mental e emocional com que 

alimentamos o nosso Kama-Manas (Mental 

Inferior entrosado no Emocional), donde a 

necessidade de uma selecção rigorosa de quanto 

possa ou não afectar os nossos sentidos, 

principalmente no que diz respeito aos órgãos da 

visão e da audição. É através da Meditação, depois 

da purificação dos corpos Mental e Emocional, 

que se alcança a tranquilidade ou serenidade 

interior de importância fundamental no activar de 

Kundalini. 
 

Além disso, não deixa de ser interessante 

analisar as diversas representações iconográficas 

medievais e renascentistas do alquimista com um 

fole a insuflar o ar vital no athanor (forno 

alquímico), de maneira a fornecer o alento 

necessário à desenvoltura do fogo. Isso tem 

analogia com a importância prática do discípulo 

em desenvolver a Disciplina da Respiração, no 

Oriente designada de Pranayama. Como não 

podia deixar de ser, a respiração também tem uma 

íntima relação com os nadhis já descritos, 

conforme explicam as palavras balsâmicas do 

grande teósofo Roberto Lucíola: 
 

“Existe uma polaridade fundamental no 

ser humano: Ida, que parte do testículo esquerdo 

do homem e do ovário direito da mulher; Pingala, 

que parte do testículo direito do homem e do 

ovário esquerdo da mulher. Esses dois nadhis, 

partindo da base do cóccix, terminam nas narinas 

esquerda e direita respectivamente. Daí a 

importância que os Yoguis dão a prática do 

Pranayama no processo para o despertar de 

Kundalini. 
 

 

“Segundo ensina a Doutrina Sagrada, 

quando se atinge os mais transcendentais estados 

de consciência entra-se em Samadhi, o alento 

praticamente cessa e só o Prana puro penetra em 

nosso ser. Quando o fluxo respiratório faz-se 

através de Sushumna, ou seja, através das duas 

narinas ao mesmo tempo com igual intensidade, é 

sinal de que foi estabelecido o equilíbrio entre as 

Forças Solares, Lunares e a do Fogo que não 

queima, por ser o Fogo Divino que arde em todas 

as coisas e é a Alma Gloriosa do Sol, portanto, é 

quando todas as três Energias estão fluindo através 

do canal central que é Sushumna. Nesse altíssimo 

estado de ser, o Adepto alcança plenamente os 

poderes latentes que ainda dormem na alma do 

homem comum; é neste estágio que o Iluminado 

transcende o Tempo e o Espaço, penetra no 

Futuro, e assim se torna um desperto num Mundo 

povoado pela grande massa humana mais ou 

menos adormecida para os Mundos Superiores. 

Em suma, torna-se um Imortal, saindo 

definitivamente da Roda de Samsara por ter 

atingido o ápice da Evolução da própria Cadeia a 

que pertence.” 
 

No fundo, a purificação permite o 

desenvolvimento dos filamentos etéricos com a 

garantia de não ocorrerem acidentes graves na 

activação de Kundalini. Não é por acaso que os 

antigos alquimistas sempre alertaram para os 

perigos psicofísicos que espreitam o iniciante que 

se lançar indiscriminadamente na prática 

alquímica sem o preparo e ajuda prévia de um 

Mestre. 
 

Quando o Alinhamento se processa e 

Pingala adquire maior força MENTAL e Ida mais 

energia CORACIONAL, o sistema cérebro-

espinhal passa a agir e ambas começam a fundir-se 

em Sushmna, acabando por tornar-se uma 

só tendo a sua base no Chakra Raiz ou 

Muladhara. Esta união dos três nadhis no 

Muladhara é designada por Mukta Triverni 

ou Nó de Shiva, reencontrando-se no Nó de 

Vishnu (Chakra Cardíaco ou Anahata) e 

finalmente no Nó de Brahma (Chakra 

Frontal ou Ajna) sobressaindo pelo Chakra 

Coronal (Sahasrara ligado ao conduto 

central ou Sushumna) unindo-se a 

Parabrahma. Quando ocorre esta União 

Mística (Nárada), o fluxo respiratório faz-se 

através das duas narinas simultaneamente com 

igual intensidade, sendo sinal de ter sido 
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estabelecido o equilíbrio vital entre as Forças 

Solar, Lunar e a do Fogo Sublimado por ser Fogo 

Divino, sendo quando todas as três Energias fluem 

pelo canal central, ou seja, Sushumna. 

Assim, dentre as três camadas de Sushmna 

aquela onde predomina a matéria tamásica é de cor 

vermelha brilhante, na segunda camada de 

natureza rajásica é de cor azul eléctrico cintilante, 

e finalmente a terceira camada, a mais refinada, é 

de substância sátvica de tom dourado 

resplandecente. Por sua vez, a correspondente 

união de Satva (Espírito) com Rajas (Alma) 

permite a manifestação de Fohat (Energia Celeste 

“Masculina”), o Ouro Filosófico no Espaço Com 

Limites, e a união de Rajas (Alma) com Tamas 

(Corpo) possibilita o desenvolvimento de 

Kundalini (Força Terrestre “Feminina”), a Prata 

Filosófica no mesmo Espaço Com Limites 

(Universo). Estando as duas Energias Universais 

despertas e devidamente redirecionadas no 

Homem, consuma-se então a União Interna, o 

Rebis Alquímico, o Casamento Mistico entre o Rei 

e a Rainha correspondendo à última fase da Opus 

Magnum, o Rubedo, alcançando-se a Pedra 

Filosofal que fará o Ser transformar-se num 

Andrógino Perfeito. Então, aí as correntes de 

energias de Prana que alimentam o Chakra 

Muladhara sofrerão uma transmutação radical, 

onde a corrente alaranjada se transformará em 

amarelo brilhante, passando a dinamizar as 

actividades intelectuais; a vermelha se tornará 

rósea, indo reforçar a afeição desinteressada e 

altruísta; finalmente, a roxa se transformará em 

violeta suave e por fim 

púrpura activando a 

espiritualidade. 
 

“A transmutação 

alquímica, natural e 

gradual, dessas forças 

liberta o homem dos 

desejos passionais e evita-

lhe os grandes perigos a 

que está sujeito quando 

começa a despertar 

Kundalini (o Fogo Criador 

do Espírito Santo, tanto 

valendo por Mãe Divina ou 

Maha-Shakti, que de 

Virgem Negra ou oculta se 

faz Virgem Branca ou 

desvelada), ainda que a 

sublimação dessas energias só se faça com 

proveito quando o homem é suficientemente 

senhor do poder de manejá-las. Reitero: não se 

trata de anular uma função natural mas de a saber 

dominar, assim dominando as correntes vitais do 

Chakra Raiz destinadas às funções criadoras. Pelo 

poder da nossa vontade elas irão, quando disso 

houver necessidade, auxiliar aquelas que nos 

Mundos Superiores têm funções idênticas.” (Vitor 

Manuel Adrião). 
 

O Matrimónio Perfeito requer o casamento 

alquímico entre Esposo e Esposa, entre Sacerdote 

e Sacerdotisa, entre Mental e Coracional, entre 

Sabedoria e Amor. Para conseguir-se o verdadeiro 

despertar espiritual é necessário vencer a “serpente 

tentadora”, o passional/animal (Kama-Manas), e 

com o Fogo do Espírito Santo – Ave Raris in 

Terris – recriar, reconstruir a Alma Humana. 
 

Todos os Grandes Avataras conheceram e 

ensinaram o Grande Arcano. “Sempre estiveram 

ligados ao princípio do Fogo Sagrado e da Luz 

Solar mística e subjectiva: Zoroastro, Osíris, 

Serápis, Júpiter, Apolo, Hermes, Krishna, Buda, 

Cristo, etc., sempre foram tidos como a 

personificação do Sol Espiritual ou do Fogo 
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Sagrado que arde em todas as coisas. A Luz não é 

só um elemento material, mas também um 

princípio espiritual, e por isso é que os aspirantes à 

Iniciação Superior reverenciavam o Sol Espiritual 

e não propriamente o Sol puramente físico, pois 

que o Fogo Sagrado no Homem é activado por 

Kundalini que, quando despertada, eleva-se pela 

coluna vertebral indo encandecer o Sol que reside 

em nossa cabeça, embrionariamente nos três 

Chakras ali existentes” (Roberto Lucíola). Eis a 

razão justificativa do porque o grande poeta 

português, Luís Vaz de Camões, afirmar que o 

“Amor é fogo que arde sem se ver”, como também 

do jesuíta iluminado e grande Paiçu ou Pai dos 

índios tupis e tupinambás brasileiros, padre 

António Vieira, ter afirmado sobre o Fogo no 

quinto volume dos seus Sermões: “O maior, o 

mais nobre e o mais escondido tesouro do 

Universo é o quarto elemento, o Fogo”. 
 

 

Esta é a chave do antigo mistério da 

Alquimia e o segredo do Grande Arcano: 

transmutar a liderança do ego passional pelo 

desejo do ouro espiritual da Consciência. Quando 

o fogo sexual como manifestação mais de de 

Kundalini é elevado através do conhecimento da 

Gnôsis, de Daath, do Grande Arcano ou o 

Mistério dos Mistérios, retorna-se ao 

conhecimento direto da própria Estrela Interna: a 

Luz do Mundo, como dizia muito acertadamente o 

grande poeta Fernando Pessoa: – Desejai apenas o 

que está dentro de vós, porque é dentro de vós que 

está a Luz do Mundo (…), a única Luz que pode 

ser derramada sobre o caminho, e se não a podeis 

ver dentro de vós é inútil que a procureis em 

qualquer outra parte. 
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