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PREFÁCIO 
 

 

 O presente estudo é o resultado de anos de pesquisas em trabalhos consagrados de 

luminares que se destacaram por seu imenso saber em todos os Tempos. Limitei-me a fazer 

estudos em obras que há muito vieram a lume. Nenhum mérito me cabe senão o tempo 

empregado, a paciência e a vontade em fazer as coisas bem feitas. 
 

 A própria Doutrina Secreta foi inspirada por Mahatmãs. Dentre eles, convém destacar 

os Mestres Kut-Humi, Morya e Djwal Khul, que por sua vez trouxeram o tesouro do Saber 

Arcano cujas fontes se perdem no Tempo. Este Saber não é propriedade de ninguém, pois tem a 

sua origem no próprio Logos que preside à nossa Evolução. 
 

 Foi nesta fonte que procurei beber. Espero poder continuar servindo, pois tenciono, se os 

Deuses ajudarem, prosseguir os esforços no sentido de divulgar, dentro do meu limitado campo 

de acção, a Ciência dos Deuses. O Conhecimento Sagrado é inesgotável, devendo ser objecto de 

consideração por todos aqueles que realmente desejam transcender a insípida vida do homem 

comum. 
 

 Dentre os luminares onde vislumbrei a Sabedoria Iniciática das Idades brilhar com mais 

intensidade, destacarei o insigne Professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade 

Teosófica Brasileira, mais conhecido pela sigla J.H.S. Tal foi a monta dos valores espirituais 

que proporcionou aos seus discípulos, que os mesmos já vislumbram horizontes de Ciclos 

futuros. Ressaltarei também o que foi realizado pelos ilustres Dr. António Castaño Ferreira e 

Professor Sebastião Vieira Vidal. Jamais poderia esquecer esse extraordinário Ser mais 

conhecido pela sigla H.P.B., Helena Petrovna Blavatsky, que ousou, vencendo inúmeros 

obstáculos, trazer para os filhos do Ocidente a Sabedoria Secreta que era guardada a “sete 

chaves” pelos sábios Brahmanes. Pagou caro por sua ousadia e coragem. O polígrafo espanhol 

Dr. Mário Roso de Luna, autor de inúmeras e valiosas obras, com o seu portentoso intelecto e 

idealismo sem par também contribuiu de maneira magistral para a construção de uma nova 

Humanidade. O Coronel Arthur Powell, com a sua inestimável série de livros teosóficos, 

ajudou-me muito na elucidação de complexos problemas filosóficos. Alice Ann Bailey, teósofa 

inglesa que viveu nos Estados Unidos da América do Norte, sob a inspiração do Mestre Djwal 

Khul, Mahatma membro da Grande Fraternidade Branca, também contribuiu muito para a 

divulgação das Verdades Eternas aqui no Ocidente. E muitos outros, que com o seu Saber e 

Amor tudo fizeram para aliviar o peso kármico que pesa sobre os destinos da Humanidade. 
 

Junho de 1995 
 

Azagadir 
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CHAKRAS 
 

 
 

CHAKRAVARTIN 
 

 
 

 É O CHAKRAVARTIN QUEM MOVIMENTA A RODA DA VIDA – Chakra, em 

sânscrito, significa literalmente “roda, disco”. Expressa a ideia de movimento, de vida activa, de 

dinâmica evolucional. Os Iniciados hindus fazem referência a um Ser de elevada estirpe 

denominado Chakravartin, como uma Divindade que tem o poder de movimentar a Roda da 

Vida, assim identificado a Melkitsedek como o próprio Rei do Mundo, função assegurada pelo 

Planetário da Ronda. O Buda Sidharta Gautama Sakya Muni era considerado um Chakravartin, 

por ser capaz de movimentar a Roda da Lei de Evolução. Reparamos assim que o termo chakra 

expressa igualmente conceitos filosóficos muito amplos que abrangem tanto o Macro quanto o 

Microcosmos. As Estâncias de Dzyan fazem referência às “Rodas” quando se referem aos 

Universos manifestados.  
 

 Os chakras principais são em número de sete. Contudo, existem outros de menor 

importância. São sete os centros de forças subtis localizados em consonância com os plexos ou 

centros nervosos. A função dos mesmos é transformar a energia de natureza vital para que ela 

actue sobre os órgãos físicos. Os diversos órgãos do corpo humano mantêm a vida do corpo 

físico e os chakras desempenham a mesma função em relação ao Corpo Vital, sendo que este é o 

segmento superior dinâmico do Corpo Físico. Um Corpo Vital em estado de exaustão ou 

debilidade reflete-se de maneira danosa no Corpo Denso. Daí a importância da manutenção de 

um Corpo Vital sadio através do desenvolvimento dos chakras e da prática do Pranayama. A 

Medicina futura, voltando às suas origens, constatará a imensa importância desses centros 

bioenergéticos no tratamento das doenças e na conservação de uma vida física e psíquica sadias.  
 

 A GLÂNDULA EPÍFISE OU PINEAL – Na parte interna do crânio está localizada a 

glândula Epífise, também chamada de Pineal, que não obstante estar atrofiada na maioria das 

pessoas desempenha uma importante função nos corpos subtis. Dela partem sete forças ou 

substâncias que se derramam pelos sete chakras principais. A sua potência é de tal magnitude 

que foi a causa da abertura de sete cavidades cranianas que estão relacionadas aos dois olhos, aos 

dois ouvidos, às duas narinas e a boca, perfazendo o número sete.  
 

 Os sete chakras principais estão distribuídos no corpo humano tendo como base a coluna 

vertebral. A Ciência Iniciática das Idades considera de suma importância esse sistema 

distribuidor de Energia Cósmica pelo corpo humano. Para que essa Energia possa fluir 

livremente pelo corpo e cumprir sua função vitalizadora, é necessário que se tenha um corpo 

purificado através de determinadas práticas e do autocontrole dos pensamentos e das emoções, a 

fim de que possa haver uma assimilação integral dela. A acção dessa Energia é semelhante à de 

uma corrente eléctrica que percorre um fio condutor que, embora invisível, produz choques em 

quem a toca com as mãos. Esses sete Centros Energéticos são como que transformadores dos 

sete Raios de Luz. Em outras palavras, dos sete Tatwas que penetram em nós por esses Centros, 

cada um com funções específicas. 
 

 POTÊNCIA DOS CHAKRAS – Segundo os Iniciados, a potência dos Chakras, ou 

melhor, a sua frequência vibratória, é medida pelo número de “pétalas” ou raios que os 

compõem. Assim sendo, quanto maior for o número de “pétalas” maior será a sua potência. Por 

exemplo, o Chakra com maior número de “pétalas” ou raios por possuir maior potência 

vibratória, é o localizado no alto do crânio, chamado de Coronal, Sahasrara ou Brahmanandra, 

em sânscrito. Tem por base física a glândula Pineal ou Epífise. 
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MOVIMENTO DOS CHAKRAS 
 
 

 MOVIMENTO DOS CHAKRAS – Os Chakras são Centros Energéticos que 

transformam a Vida-Energia Universal em Vida-Energia Humanizada ou encadeada. Os 

Chakras Etéricos representam a parte dinâmica dos Plexos nervosos, que são os locais de grande 

concentração de nervos no corpo físico. As Energias Cósmicas ao penetrarem nos Chakras 

percorrem as suas pétalas de forma circular da esquerda para direita. Fala-se que os Irmãos da 

Sombra, também conhecidos por Magos Negros, activam os seus Chakras invertendo o sentido 

natural do fluxo da Corrente de Vida, fazendo-a circular em direcção contrária à normal, 

direcionando a corrente da direita para esquerda. Chamamos atenção para o facto de que não 

são as pétalas que giram saindo das suas posições, mas sim o fluxo da Corrente Prânica que se 

movimenta em forma circular através das pétalas. 
 

 ALQUIMIA E KUNDALINI – Na sua linguagem extremamente simbólica, os 

alquimistas fazem referência aos aspectos húmido e seco da Magnus Opus. Jorge Adoum, 

falando a respeito do assunto, disse o seguinte: 
 

 “A corrente lunar, feminina ou negativa, seja qual for o nome com que a 

denominemos, mantém o corpo húmido, enquanto a solar, masculina ou positiva o mantém 

seco; quando estas duas correntes são controladas, então o Fogo Divino fica sem alimento e 

começa a mover-se e a abrir o Centro em torno do qual encontra-se a Serpente adormecida 

enroscada, tentando entrar nele. Como está encerrada num tecido membranoso, tenta rompê-

lo e atravessar o Plexo Fundamental, ou seja, o Centro mais inferior também chamado 

‘Sacro’. 
 

 Quando o Fogo Serpentino começa a mover-se pode causar dores terríveis, podendo 

dar a sensação de que algo se desprende da medula espinhal ou dar a impressão de um ferro 

em brasa. A dor pode ser muito forte e pode durar muito tempo, assim como pode durar pouco 

tempo e ser pouco forte. 
 

 Este Fogo Serpentino, esta Energia Ígnea é semelhante ao Fogo Líquido que se 

difunde por todo o corpo quando a Vontade age. Ele circula de maneira especial, como se 

fosse uma serpente. É a Mãe do Mundo quem vivifica os diversos veículos humanos. Aqueles 

que tentam manejar este Fogo sem as devidas instruções e sem a preparação adequada podem 

sofrer terríveis perigos, inclusive ocasionando-lhes a morte. E a morte será o dano mais leve 

que lhes pode sobrevir, porque além disso poderão acontecer gravíssimos transtornos que 

perdurarão por toda a vida nos veículos superiores ao corpo físico deixando este num estado 

de alienação total. 
 

 Uma das consequências mais frequentes em activar prematuramente este Fogo, é 

quando ele flui exclusivamente na parte baixa do corpo, nunca subindo. Se esta desgraça 

acontecer, o homem estará perdido como o náufrago num mar furioso. Tal pessoa converte-se 

num monstro de depravação e fica sob o domínio de uma energia superior à sua própria 

resistência. Por vezes até adquire a faculdade de encontrar-se com o ‘Terror do Umbral’ e 

outras entidades de evolução muitíssimo inferior, com as quais a Humanidade jamais deve 

relacionar-se, e essas entidades escravizam e perdem para sempre o infeliz.” 
 

 

OS DONS DOS CHAKRAS 
 

 

 O homem comum, de modo geral, só tem desenvolvidos os seus Chakras inferiores. Mas 

o homem evoluído tem todos os seus Chakras funcionando harmonicamente. Os mais altos 

níveis de Consciência Espiritual, tais como a Consciência Crística, Átmica e Búdhica, jamais 
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poderão manifestar-se na Consciência Física de quem não tenha todos os seus Chakras 

plenamente activados. Por aí se pode aquilatar da importância desses Centros Energéticos na 

evolução espiritual do Homem. 
 

 Nos seus bacanais sexuais, os Magos negros activam apenas os seus Centros inferiores de 

forma caótica, supondo com isso que alcançarão a imortalidade, porém, grandes serão os seus 

desencantos quando acordarem para a realidade. Mas os verdadeiros Sábios elevam a sua Chama 

Divina até ao Lótus de Mil Pétalas, e com esse procedimento logram os mais altos níveis de 

Consciência. 
 

 O PODER DO SOM E OS CHAKRAS – Diz a Escritura Sagrada que os Apóstolos 

passaram a ter o dom de falar todos os idiomas aquando do Pentecostes. Tal ocorreu em virtude 

do Espírito Santo, ou Consciência Crística, ter descido pelo Centro Coronário promovendo neles 

o dom de se conscientizarem de todas as suas vidas passadas, e simultaneamente lembrarem-se 

das línguas que falavam nessas respectivas reencarnações. O Centro Básico, ou Raiz, está 

estreitamente relacionado ao Chakra Laríngeo. 

Ensina a Ciência Sagrada das Idades, ou seja, 

a Teosofia, que o Homem ao polarizar-se 

deixou de ser um Andrógino para manifestar-

se como homem e mulher. Acompanhando o 

processo biológico, também a glândula sexual 

dividiu-se, sendo que uma parte emigrou para 

a região da garganta, vindo a constituir-se no 

que hoje conhecemos como glândula Tiróide. 

Essa região está relacionada ao dom da 

palavra, isto é, ao dom de se emitir sons. Toda 

a Criação da Mãe Natureza possui uma 

Linguagem que lhe é própria, e os Adeptos 

utilizam-na para suas realizações mágicas. 

Essa Linguagem consiste em determinados 

sons ou mantrans que as criaturas da Natureza, 

sejam elas visíveis ou invisíveis, entendem e 

obedecem, inclusive os próprios animais. 

Quando a Luz de Kundalini atinge o nosso 

Chakra Laríngeo despertando-o plenamente, 

aprendemos a entoar corretamente os sons 

mantrânicos, que nos possibilita ser ouvidos e 

ao mesmo tempo ouvir os sons emitidos pela 

própria Natureza, que responde prontamente 

aos nossos apelos, desde que os mesmos não firam as suas Leis imutáveis. É por entender 

profundamente as Leis da Natureza que o verdadeiro Mago, antes de tudo o mais, elimina de si 

qualquer sentimento de natureza egoísta e de desejos terrenos, tornando-se altruísta por índole. 

Ele imita a Mãe Natureza que dá tudo sem esperar recompensa, e nesse estado de consciência 

paira acima de qualquer contingência, pois sabe que a Mãe é pródiga e não lhe deixará faltar 

nada, mesmo porque as suas necessidades diminuem à medida que avança na Senda. Assim, 

conscientiza-se de que não deve pedir nada para si próprio. Aprende a imitar a Natureza, que dá 

tudo sem pedir nada. A Grande Mãe propicia sobejamente tudo que os Reinos, inclusive o 

Humano, precisam para viver, seja a água, o ar, a terra, os alimentos, etc., enfim, tudo em 

abundância sem exigir nada em troca. Infelizmente, há homens que se apropriam e privatizam os 

bens naturais que pertencem a todos para o seu proveito próprio, com fins egoístas e até mesmo 

imperialistas e bélicos. 
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 FOGO E LUZ – A Iniciação possibilitará que o homem transforme o Fogo adormecido, 

que existe potencialmente em todos nós, em Luz fulgurante. Quando isso acontece, o Ser 

Iluminado converte-se num Cristo, num Ungido, num Salvador que tira os pecados do Mundo. O 

Fogo indevidamente manipulado vem a expressar a Tentação, a Queda no Sexo. A Luz expressa 

a vitória sobre a Treva, a Redenção. Contudo, o Fogo e Luz, o Queda e Redenção, são potências 

e possibilidades encerradas na base do nosso corpo, aguardando que se inicie a acção (ou 

Iniciação, usando-se a Chave Filológica) redentora, porque o mesmo Fogo que queima é o 

mesmo que ilumina, tudo depende, em última análise, de como é manipulada essa poderosa 

Força. Quem realiza na vida o Arcano I, ou seja, “O Mago”, por certo já aprendeu a operar com 

o aspecto dual dessa Força Única.  
 
 

 

OS ANJOS GUARDIÕES DOS PORTAIS 
 
 

 

 ANJOS DE GUARDA – A Luz Espiritual tem que iluminar com as suas vibrações todos 

os nossos Chakras, sem a qual permaneceremos sempre cegos e embrutecidos. Estes Centros 

Energéticos deverão transformar-se em verdadeiros Sóis no abismo sombrio dos nossos veículos 

em formação. É essa Luz que mantém todos os nossos corpos com vitalidade, a fim de que 

possamos cumprir a nossa missão na Terra. Só pela Meditação Ocultista essa Luz Interior se 

expandirá, consumindo e transformando toda a matéria bruta elemental que forma os nossos 

corpos. Será essa Luz que abrirá os “Portais” que dão acesso ao Reino Interno. Como sabemos, 

os Chakras estão em conexão com os principais Nadhis localizados na coluna vertebral. Diz a 

Tradição Secreta que esses “Portais”, designados por outros de “nós”, devido aos poderes que 

encerram são guardados por “Anjos Guardiões” que velam pela nossa segurança interna, não 

permitindo a sua abertura prematura que seria desastrosa para a nossa evolução. Daí o sentido 

das figuras de Devas que ilustram a iconografia dos Chakras na arte e literatura hindu. Sendo 

assim, o termo “Portais” não é meramente simbólico ou poético, antes expressa uma grande 

realidade íntima. Esses Guardiões são Consciências Angélicas que velam abrindo ou fechando 

essas portas, consoante a natureza dos nossos pensamentos e emoções. Aí residem todos os 

valores que enobrecem e inspiram os artistas, génios, literatos, pintores, cientistas, etc. Segundo 

o Iniciado Jorge Adoum, “os libertinos não podem entrar nesta Universidade, porque o seu 

Plexo Solar não tem Energia, Luz ou Anjos Luminosos para lhes abrir as portas”. 
 

 COROA DE ESPINHOS – O Fogo Divino, que no Iluminado se transforma numa 

Torrente de Luz, deveria ser o objectivo máximo de todos os verdadeiros buscadores. As 

verdadeiras Escolas Iniciáticas não visam outra coisa senão essa gloriosa Realização Interna dos 

seus membros. Este mistério está relacionado ao que a Tradição Oculta chama de consagração de 

um Ser como “Rei e Sacerdote”. Tal Hierarquia foi a que Jesus alcançou quando se o 

denominou de “Sacerdote eterno segundo a Ordem de Melki-Tsedek”. Contudo, o Homem 

Representativo que foi Jesus antes de atingir essa categoria de Rei-Sacerdote, passou pela etapa 

de Chrestus, a que nenhum aspirante poderá eximir-se por tratar-se de uma fase iniciática 

irreversível determinada pela Lei do Pramantha. Todos os verdadeiros buscadores deverão 

chegar a essa fase crítica, portanto, também terão de ser “Crucificados” segundo as Regras da 

Lei Justa e Perfeita. Mas a “Crucificação” tem aí um significado muito mais profundo do que o 

simples martírio da perfuração das mãos e dos pés numa cruz, conforme as tradições das 

religiões exotéricas. Tais perfurações, diga-se de passagem, também têm as suas conotações 

esotéricas. Segundo a visão espiritual dos clarividentes avançados, é na fase dolorosa de 

Chrestus que o Peregrino terá seus veículos inferiores purificados das suas imperfeições pelo 

Fogo Sagrado, realizando assim um verdadeiro Baptismo pelo Fogo Purificador, tornando-se 

apto para a Suprema Vitória ou a realização plena do Arcano 22, ou seja, do “Laureado”. 
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 REALIZAÇÃO DO ARCANO 22 – A Luz Serpentina ao ascender pelo Caduceu de 

Mercúrio, que é a coluna vertebral etérica, repercute na cavidade craniana, ou mais precisamente 

na glândula Pituitária, que dinamizada por essa poderosa Força emite intensa luminosidade em 

“forma de coroa de espinhos”, que segundo os Iniciados é muito mais dolorosa do que a que 

coroou Jesus no Calvário. Contudo, é essa mesma “coroa de espinhos” que cinge a fronte do 

Chrestus, a qual se transformará um dia em radiante auréola de luz e esplendor que iluminará a 

fronte do novo Cristo ou Christus, ou seja, do Rei-Sacerdote segundo a Ordem de Melki-Tsedek, 

ou aquele que percorreu vitoriosamente a Senda dos 22 Arcanos Maiores, que é o verdadeiro 

Caminho de São Tiago de Compostela das tradições actualmente é chamado de Itinerário de IO, 

segundo as Revelações e Ordens do próprio Rei e Sacerdote do Eterno, Melki-Tsedek. 
 
  

AS SETE IGREJAS DO APOCALIPSE 
 

 

 SISTEMAS SIMPÁTICO E CÉREBRO-ESPINAL – Existe uma grande relação entre o 

sistema nervoso e os chakras. O sistema nervoso simpático é formado por dois filamentos que 

correm paralelos à coluna vertebral. A partir desses filamentos, espraiam-se por todo o corpo 

ramificações de nervos simpáticos formando no terminal dos mesmos uma verdadeira 

arborização. Nos gânglios, que são pequenas aglomerações de nervos, acumulam-se células 

formando ténues ramificações. As vibrações passam nesses centros terminais por meio de 

vórtices que absorvem partículas de matéria física densa, dando origens a grupos de células. 

Esses centros de natureza física recebem influências do mundo físico e transmitem esses 

impulsos aos centros de natureza astral, que por sua vez repercutem no sistema nervoso cérebro-

espinal, que assim está relacionado, em suas operações primárias, com o sistema nervoso 

simpático. O sistema nervoso cérebro-espinal, basicamente, origina-se de impulsos que partem 

do Corpo Mental, enquanto o sistema nervoso simpático forma-se de impulsos oriundos do 

Corpo Astral.  
 

 AS 7 IGREJAS E OS CHAKRAS – João Evangelista, no Apocalipse, faz referência às 

Sete Igrejas que, segundo muitos, são simbólicas. Contudo, do ponto de vista iniciático elas 

expressam uma realidade interna do Homem: as Sete Igrejas estão relacionadas com os Sete 

Chakras. Diz o Apóstolo João no versículo 4 do Apocalipse: 
 

 “João às sete Igrejas que há na Ásia: Graças e Paz a vós, da parte Daquele que é, que 

foi e que há-de vir e dos Sete Espíritos que estão diante do seu Trono.”  
 

 O Trono representa aí a Pedra Cúbica, ou seja, os veículos onde a Essência Espiritual se 

assenta, enquanto os Sete Espíritos que estão diante do seu Trono são as Sete Entidades 

Angelicais que regem os Sete Centros de Forças, ou seja, os Sete Chakras que vivificam os 

nossos corpos, como já vimos anteriormente. Vejamos agora um resumo desse tema feito pelo 

ilustre Iniciado Jorge Adoum:   
 

 1.ª Igreja – Éfeso – Relacionada ao Chakra Raiz.  
 

 “Nesta Igreja ou Chakra, o Espírito manifesta-se em seu Aspecto de Poder Criador. O 

Homem é tão criador como Deus; mas, antes de tudo, como Deus deve criar movido pelo Amor, 

e não pela animalidade ou instinto, senão, como diz João: ‘Venho a ti e moverei o teu 

Candelabro do seu lugar se não te corrigires’. Em outras palavras: remover o Candelabro do 

seu lugar é o Homem deixar de ser criador. Mas, ‘ao Vencedor darei de comer da Árvore da 

Vida que está no meio do Paraíso’. Isso quer dizer que quando o Iniciado equilibrar em si as 

duas Forças para que nasça nele o terceiro elemento, poderá sentir e provar o fruto da Árvore 

da Ciência do Bem e do Mal, e não morrerá cumprindo-se nele o que foi dito pelo Senhor Deus: 

‘Eis aqui Adão, que foi feito um de vós, sabendo o Bem e o Mal’. Porque agora os próprios 
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Querubins lhe entregarão a espada que emite chamas para poder cortar o nó que impedia a sua 

entrada no Jardim do Éden. Eles mesmos lhe indicarão o caminho que conduz à Árvore do Bem 

e do Mal, porque o Homem pela sua Iniciação Interna converte-se conscientemente em Deus.”
       

 2.ª Igreja – Smirna – Relacionada ao Chakra Esplénico. 
 

 “Esse Anjo Guardião, nessa Estrela que é o Chakra, é o condutor das forças que mantêm 

na espécie o poder de propagação. O pólo positivo desse Centro actua na mulher durante a 

gestação, capacitando-a para criar um novo ser; enquanto a força negativa produz o sémen no 

homem. A quem é fiel até à morte, o Íntimo dará a Coroa da Vida; o Iniciado que morre não 

receberá dano na segunda morte, ou seja, a morte do Corpo de Desejos depois da morte do 

Corpo Físico, que é muito horrorosa para aqueles que buscaram o prazer inferior no acto 

sexual.” 
 

 3.ª Igreja – Pérgamo – Relacionada ao Chakra Umbilical. 
 

 “Quando a Energia ascende, pela respiração voluntária e pura, ao Centro Umbilical, ou 

Plexo Solar, aí emanam sentimentos e emoções de diversas índoles. Nesse Centro adquire-se o 

Conhecimento e a Prudência. São João diz a respeito do mesmo: ‘E onde mora está a cadeira 

de Satanás’. Efectivamente, nessa região trava-se a guerra entre os Anjos dos bons e dos maus 

desejos. O Corpo de Desejos obriga o Homem a tergiversar as Leis Superiores; quando o 

Iniciado no Mundo Interno recebe do Íntimo o Poder do Verbo Divino, como Espada de dois 

fios, vêm contra ele os desejos inferiores, mas ele lutará contra eles com a Espada de sua Boca. 

Ao Vencedor será dada o Maná (Mente Superior para compreender todas as coisas). Quando o 

homem se desprende de todo desejo, então lhe será dada uma ‘Pedrinha Branca e nela escrito 

um nome novo o qual ninguém sabe, a não ser aquele que a recebe’. Estas misteriosas 

palavras estão relacionadas à ‘Palavra Perdida’, que é o símbolo do Poder dos verdadeiros 

Iniciados.” 
 

 4.ª Igreja – Tiatira – Relacionada ao Chakra Cardíaco. 
 

 “A Energia no Centro Cardíaco subdivide-se em doze raios; concede a Sabedoria 

Divina, a humildade, a modéstia, a intuição, etc. Este Centro é a morada do ‘Anjo da Igreja de 

Tiatira’, e o Senhor conhece as suas obras de fé, de caridade, de serviço e de paciência. Mas 

este Centro é também, como os anteriores, positivo e negativo.” 
 

 5.ª Igreja – Sardes – Relacionada ao Chakra Laríngeo. 
 

 “Quando a Energia Divina ascende por meio do pensamento ao Centro Laríngeo – a 

Igreja de Sardes – o Íntimo manifesta por ela o seu Amor Divino, e esta Energia será uma 

Deidade Criadora por meio da Palavra. Diz São João: ‘Porém, o prémio de quem vencer será a 

Pureza perfeita, será vestido com vestes brancas […], e não tirarei o seu nome do Livro da 

Vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus Anjos’. Neste aspecto, o 

Iniciado será Deus na Terra: cria por meio do Verbo Criador e por meio da evocação 

materializa o que está invisível nele.” 
                    

 6.ª Igreja – Filadélfia – Relacionada ao Chakra Frontal. 
 

 “No sexto Centro, a Energia do Íntimo cria pela imaginação ou visualização. Neste 

Centro manifesta-se o estado espiritual de cada pessoa, se é Filho de Deus e se está escrito em 

sua fronte o ‘Nome de Deus’, ou pelo contrário a marca da Besta. A Luz que sai desta Flor 

rodeia o Centro, revela seus pensamentos. O desenvolvimento nesta Igreja consiste no Respeito, 

na Abstinência e na Temperança. Terá como prémio segundo São João: ‘O que vencer será 

Coluna do Templo de meu Deus e não sairá jamais fora dele […], e escreverei sobre ele o 
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Nome de meu Deus, e o Nome da Cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desceu do Céu 

de meu Deus com Nome novo’ (nisso lembramos o 2.º Atributo do Odissonai).” 
 

 7.ª Igreja – Laudiceia – Relacionada ao Chakra Coronal. 
 

 “Este Centro produz no Homem o Poder, a Fortaleza e a Sabedoria Divina origem de 

todas as coisas, desde a mais subtil até à matéria física densa. O Eu Superior permanece no 

Homem durante muitas vidas em estado latente ou imanente, porém, nem frio nem quente. O eu 

inferior é rico em poderes, porém, por sua cegueira está nu e miserável porque não sabe 

empregar o seu poder. Diz São João: ‘Ao que vencer farei sentar-se comigo no Trono, assim 

como Eu mesmo venci e me sentei com o meu Pai em seu Trono’, ou seja, sentir-se um no 

outro, Uno com Ele no Reino Interno, porque já não existe mais a ilusão da separatividade.” 
 

 SÍMBOLO DO PODER – “Quando o Iniciado consegue desenvolver seus sete Centros 

magnéticos e passar a actuar nos sete Mundos, o Querubim entrega-lhe a Espada Flamígera 

para abrir a Porta do Éden, e assim obterá o sinal da Vitória mencionado no Apocalipse de São 

João. Na Cabala, o número sete é representado pelo Carro do Triunfo, tendo o Iniciado 

ocupando o centro dos elementos armado de uma espada numa das mãos, e na outra 

empunhando um ceptro cuja ponta finaliza num triângulo e numa esfera, sinais de poder e 

domínio.” 
 

 No Plexo Raiz o Homem cria um Corpo Físico, pelos instintos. 

 No Plexo Esplénico cria pela vitalidade. 

 No Plexo Solar cria o desejo que dá movimento à vida. 

 No Plexo Cardíaco cria por meio do conhecimento e da intuição. 

 No Plexo Laríngeo cria por meio da palavra ou verbo. 

 No Plexo Frontal cria pelo pensamento e a visualização. 

 No Plexo Coronal é a própria Unidade que se manifesta na diversidade.  
 

    

FOGO E LUZ 
 
 

 Só através da Iniciação, que implica numa vida pura, meditação constante, jejum, o 

estudo e a prática, é que o Fogo que reside em todos nós se transformará em Luz. A respiração 

iniciática e a natureza dos alimentos ingeridos são de fundamental importância no processo 

evolucional. Por saber da importância e do valor da respiração iniciática, é que foi possível a 

Jesus e a outros Iniciados jejuarem durante 40 dias. A Mónada, quando plenamente activa no ser 

humano, passa a actuar beneficamente em prol dos seus veículos, inclusive sobre o corpo físico. 

É como um Sol Interno que irradia luz, calor, magnetismo e vida sobre todo o seu universo que 

são os seus veículos de manifestação. Daí falar-se em Imortalidade dos Corpos, ou o mistério da 

Eucaristia. 
 

 O desabrochar dos Chakras representa a ruptura dos “Sete Selos” de que nos fala São 

João no seu Apocalipse. Significa a abertura dos condutos por onde circularão as sete Energias 

Cósmicas conhecidas por Tatwas. Como já vimos quando estudámos a Cosmogénese, os 

Tatwas são constituídos das substâncias que formam os sete Planos Cósmicos, que por sua vez 

são diferenciações da Substância Primordial que é a Fonte de toda a Manifestação. Quando um 

ser adquire o poder de atrair para si as Energias Superiores do Universo, naturalmente converte-

se numa fonte geradora de bênçãos para a Humanidade. Ele atrai e distribui as Energias 

Cósmicas Superiores, purificando e melhorando todo o Orbe Terrestre. Quanto maior for o 

desenvolvimento de um der, maior será sua capacidade de absorção e expansão da Energia 

Divina. Tal circunstância reflecte-se no tamanho, brilho e esplendor dos seus Centros 

Bioenergéticos ou Chakras.  
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 O PORQUE DA DIVERSIDADE DOS CHAKRAS – Cada Centro de Força tem cores, 

número de pétalas e características diversas de um outro. Tal fenómeno ocorre devido a que os 

Tatwas, embora todos eles promanados de uma Energia Única, diferenciam-se devido ao 

trabalho que têm de realizar segundo a programação da Ideação Cósmica ou Mahat, de acordo 

com os Brahmanes hindus. Assim sendo, os Chakras têm que se adaptar a essas variedades 

vibratórias assumindo, consequentemente, aspectos diferentes consoante a respectiva energia 

absorvida e distribuída por eles. Nas pessoas mais evoluídas espiritualmente, os Chakras 

superiores estão mais em evidência, o que não acontece com as pessoas ainda em estágios 

primários de evolução, onde os Chakras inferiores são os mais desenvolvidos.  
 

 Hoje em dia, existem muitas publicações de natureza esotérica que tratam dos Chakras e 

das práticas de como desenvolvê-los. Contudo, os Mestres de Sabedoria recomendam extremo 

cuidado na manipulação dos Centros de Forças, pois podem ocorrer sérios desvios altamente 

prejudiciais para a vida do praticante. Sem uma elevada espiritualidade escudada num carácter 

íntegro e uma pureza a toda prova, seria temerária qualquer tentativa no sentido de se activar 

essas poderosas forças que dormem no homem. Havendo dúvida, será preferível aguardar-se o 

tempo oportuno, sob pena do homem converter-se na “besta” com as suas sete cabeças a que faz 

referência São João.  
 

 A respeito das condições subjectivas do ser que procura o espinhoso Caminho Iniciático, 

assim se expressou Om Cherenzi Lind, pressuposto pseudónimo do Mahatma Koot Hoomi Lal 

Sing: 
 

 “A Iniciação implica numa total mudança de vida e de personalidade. Ninguém que 

não esteja plena e categoricamente disposto a dedicar-se a ela deve, portanto, tentar penetrar 

na intimidade das verdades espirituais, pois estas só se alcançam mediante a liquidação dos 

problemas e a destruição das limitações mundanas que nos arrastam na materialidade e nos 

submergem nos meandros das paixões, misérias e tormentos das ilusões. Ao entrar na Senda 

Espiritual, deve-se dar um adeus definitivo ao nosso passado e, sobretudo, estar absolutamente 

disposto a pôr um ponto final a todas as limitações, obstruções e misérias que caracterizam a 

vida vulgar, chame-se ela de civilizada ou como se queira.”  
 
 

RESULTADOS DA INICIAÇÃO 
 

 

 TRANSFIGURAÇÃO INICIÁTICA – A Iniciação conduz o ser humano a uma 

verdadeira Transfiguração. Ela inunda a alma de uma Luz imponderável gerando uma 

serenidade profunda e paz interna, ao mesmo tempo que gera uma grande Força Divina e 

segurança inabalável perante todos os obstáculos que, porventura, se anteponham em nossa 

jornada. É fonte, também, de uma grande satisfação ou plenitude interior.  
 

 As potencialidades do ser só poderão ser usadas em sua plenitude mediante uma 

compreensão profunda da estrutura interna e externa que forma o Homem na sua complexidade. 

Estamos referindo-nos à conscientização dos corpos formais, inclusive do corpo físico. Sem um 

roteiro bem delineado que nos oriente na vida, poderemos cair no vazio de uma existência sem 

um ideal e sem um sentido, seguindo por caminhos incertos e às vezes perigosos correndo atrás 

de ilusões, conduzidos por uma mente incultivada. Somente as directrizes sábias da Iniciação nos 

conduzirão a uma vida plena de realizações fecundas, pelos serviços impessoais e 

desinteressados prestados ao próximo sem esperar recompensas, sejam de que natureza forem.  
 

 DESAPEGO INICIÁTICO – No processo do aperfeiçoamento dos veículos formais, os 

Chakras ocupam um papel de destaque. Como já vimos, é de fundamental importância, para o 

desenvolvimento desses importantes Centros de Forças, um estado de consciência em que 
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predomine apenas a aspiração desinteressada pelas coisas divinas. Pois, como sentenciou JHS, o 

discípulo não deve “nem mesmo desejar o Reino do Céu”, porque tal aspiração traz em seu bojo 

um egoísmo subtil. Portanto, um método seguro para o desenvolvimento dos Chakras, isento de 

qualquer percalço, consiste na aspiração desinteressada à Perfeição, sem visar a aquisição de 

qualquer tipo de poder psíquico. Somente após atender a todos os preceitos indicados, poderá 

trabalhar sem perigo e proceder à abertura dos “Sete Selos” porque, segundo São João, “só o 

Cordeiro é digno de tomar o Livro e abrir os Selos”. 
 

 Quando predominam as aspirações nobres e puras, isentas de qualquer sentimento 

egoísta, elas se reflectirão nos Chakras. As cores das suas pétalas serão nítidas, puras, belas e 

luminosas, com tendência a aumentarem de tamanho. Porém, se os pensamentos e as emoções 

são impuros, porque sem pureza jamais o Fogo se transformará em Luz, os Centros serão de 

cores imprecisas e sem brilho.   
 

 ASTROLOGIA E CHAKRAS – O ilustre Mestre de Sabedoria, Mário Roso de Luna, 

afirmou que “os astros inclinam mas não obrigam”, parafraseando o grande Paracelso. É facto 

bem certo que existe uma Lei de Causa e Efeito regendo a Vida Humana. Em obediência a essa 

Lei, ao nascer todos nós somos influenciados por determinado planeta; contudo, tal influência só 

actua sobre as pessoas até ao momento em que, através da Iniciação, elas começam a agir e 

pensar por moto-próprio e aprendem a administrar as influências dos astros. A partir daí, o 

homem toma o seu destino nas próprias mãos, seguindo uma senda individual onde predomina o 

livre-arbítrio e não mais as influências externas. Em virtude desse processo interno, as cores, 

formas e dimensões dos Chakras passam por profundas modificações em suas estruturas, 

reflectindo as mudanças efetuadas na personalidade humana. 
 

 

SUPERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 
 

 

 BENEFÍCIOS DA INICIAÇÃO – A Iniciação confere o poder de se modificar o Karma, 

modificando o rumo da vida mediante a Superação, e pelo poder da Vontade tomar-se decisões 

resolutas possuindo-se firme disposição para que se opere uma verdadeira Transformação na 

nossa existência diária. Não devemos deixar-nos arrastar pelas emoções e pensamentos que a 

todo momento tumultuam os nossos corpos subtis, produzidas pelos vrittis psicomentais que 

toldam a nossa visão espiritual. Mediante a Meditação Iniciática, aprenderemos a resistir às 

pressões e circunstâncias que a toda hora defrontamos na vida. O facto de aprendermos a refrear 

os nossos impulsos e paixões, acalmando os desejos pondo freio às influências que chegam do 

exterior, isso por si só já constitui uma grande vitória que traz muitos benefícios à nossa saúde 

física e psíquica. Só o autocontrole pode proporcionar a Paz e o Poder Espiritual abrindo as 

portas internas às grandiosas Verdades Eternas que todos almejam. 
 

 BOAS E MÁS TENDÊNCIAS – O desenvolvimento dos Chakras promove o 

desenvolvimento das faculdades psicomentais, assim como o poder de penetrar nos mundos mais 

subtis dos Devas e elementais. Porém, a abertura prematura dos canais de comunicação com 

esses Mundos paralelos pelos impúberes psíquicos representa não um avanço, mas um sério 

perigo para os incautos curiosos. Não é aconselhável, portanto, operar-se com essas forças 

adormecidas sem antes ter a certeza de já ter dominado a sua própria natureza inferior, que de 

modo geral quase todos se iludem quando pensam já tê-la dominado. 
 

 O despertar de Kundalini, segundo as experiências de todos os Iluminados, activa não só 

as Skandhas mas também as Nidhanas. Com outras palavras, entende-se por Nidhanas como 

sendo os “vícios”, as tendências negativas como a exaltação dos desejos, das paixões mais 

grosseiras difíceis de serem controladas, enquanto que por Skandhas entende-se serem as 

“virtudes”, as tendências positivas ou boas da alma.  
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 A Realização Espiritual plena para ser alcançada, segundo ensina a Sabedoria Divina, 

exige daquele que se propõe a trilhar o Caminho Iniciático uma série de disciplinas das quais 

ninguém pode eximir-se. Abaixo, damos uma síntese das mesmas:  
 

 1.ª – Domínio do Corpo; 

 2.ª – Domínio das Emoções e da Mente; 

 3.ª – Prática de acções desinteressadas; 

 4.ª – Sabedoria Iniciática; 

 5.ª – Amor Universal ou Devoção. 
 

 A inércia natural da criatura humana induz à preguiça e à inactividade. O controle do 

corpo físico abrange um vasto disciplinar leque que vai desde a prática de Yogas que educam o 

corpo para obedecer ao poder da Vontade, mantendo-o em certas posturas chamadas Asanas, até 

ao domínio sobre a fome, a sede, o frio, o calor, etc. Neste item também está incluída a prática de 

uma alimentação racional dentro dos padrões naturais, bem assim como o controle da respiração, 

chamado de Pranayama. Só a prática ordenada dessas disciplinas poderá despertar no homem 

certas faculdades que estão latentes. A saúde do corpo é de importância fundamental para a 

saúde espiritual. Uma coisa é o complemento da outra. Portanto, para se ter uma saúde perfeita, 

que é a fonte de todo o Poder espiritual, é necessário ter-se muito cuidado com a alimentação, 

com as regras da higiene e a prática regular de ginástica. Quanto ao domínio dos veículos mais 

subtis, tais como o controle do Corpo Astral e do Corpo Mental, será estudado oportunamente.  
 

 

KARMA-YOGA 
 

 

A Humanidade é infeliz por ter feito do Trabalho 

um sacrifício e do Amor um pecado. – JHS 
 

 

 OS SENHORES DO CARMA – Uma das expressões da jornada do Homem na Terra é a 

do Trabalho, como reflexo do 3.º Aspecto do Logos, ou seja, a Actividade. A toda a acção 

corresponde uma reacção, segundo uma lei da Física muito conhecida de todos. Assim sendo, 

qualquer actividade traz em seu bojo uma consequência kármica. Ninguém pode fugir desta Lei. 

Daí que o carácter de uma pessoa é sempre o resultado dos seus actos e modo de ser no passado, 

como as suas obras no presente forjarão o seu futuro. 
 

 Cada pessoa carrega consigo determinadas características, denominadas na linguagem 

ocultista por tónica. Portanto, a senda dos obreiros é a tónica daqueles que não são muito 

inclinados ao devocionalismo, não são muito adoradores da Divindade, preferem mais trabalhar 

realizando uma obra em prol dos seus semelhantes. Não se trata desta ou aquela tónica ser 

melhor ou mais eficiente que as outras, antes é tudo uma questão de inclinação natural que cada 

um já traz consigo desde o berço, muito embora também não exista o fatalismo de ser 

exclusivamente assim sem direito a mudar ao longo da vida, posto que, como disse Roso de 

Luna, até os próprios “astros inclinam mas não obrigam”. O caminho da prestação de serviço 

desinteressado é um poderoso factor de eliminação kármica, livrando-nos de cargas negativas 

geradoras de infortúnios, dores, doenças e misérias, cujas origens perdem-se num passado 

esquecido. Esquecido para os humanos, mas jamais para os Senhores do Karma, os Devas 

Lipikas comandados pelo Senhor Karuna.  
 

 LIBERDADE E LIVRE-ARBÍTRIO – A boa acção ou acção inspirada de cima pela 

nossa Mónada Espiritual, elimina a causa da infelicidade e torna-se uma fonte da alegria de viver 

e de todos os bens que se possam imaginar. À medida que o homem se liberta das suas cadeias 

kármicas amplia a sua liberdade de acção em todos os Planos, sejam físicos ou subtil. O homem 

muito carregado karmicamente mal pode consigo próprio, por isso mesmo a sua acção é muito 
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limitada. Assim, o livre-arbítrio está relacionado directamente com o bom ou mau Karma. 

Quanto mais espiritualizado for um homem, maior será sua liberdade de movimentar-se, 

inclusive nos Planos Astral e Mental, e consoante a sua Hierarquia poderá até mesmo transitar 

nos Planos Divinos ou Arrúpicos. 
 

 Sob o ponto de vista iniciático, uma acção só tem peso kármico positivo quando praticada 

de modo impessoal sem visar lucros ou benefícios posteriores. A boa acção deve ser praticada 

pelo amor ao Bem sem nenhum condicionamento egoísta visando recompensa.  
 

 SACRIFÍCIO NO ALTAR – Quando, às vezes, lemos e estudamos as Escrituras 

Sagradas ficamos boquiabertos ao defrontar-nos com verdadeiras aberrações cometidas pelos 

homens em torno de certas verdades, que mal interpretadas geram verdadeiros absurdos. Em 

todas as tradições, sejam elas do Ocidente ou do Oriente, fala-se sempre que no Altar do 

Sacrifício eram imoladas vítimas do Reino Animal, tendo pago com as suas inocentes e preciosas 

vidas, pois todas as manifestações de Vida são valiosas aos olhos de Deus, os pecados dos 

homens inconscientes. Contudo, os autores dessas barbaridades ignoravam o sentido oculto das 

oferendas dos Sábios Iniciados no Altar do Sacrifício. Na realidade, o Ritual consistia em 

“sacrificar a animalidade ancestral que existe na alma humana, ou seja, as suas paixões, 

vícios e maldades, na Ara do Fogo Sagrado que vibra no interior de todos os Iniciados”. 

Porém, o fanatismo e a ignorância das coisas sagradas transformaram um ritual mágico de 

elevada transcendência num crime contra a Natureza, que além de não aliviar o pecado de 

ninguém, muito pelo contrário, aumentava o peso kármico dos praticantes.  
 

 
 

ETERNIDADE 
 

 
 

 OMNISCIÊNCIA E OMNIPOTÊNCIA DO ETERNO – Tudo que forma o Universo 

manifestado, todas as suas formas, seja em que Plano for, deixará de existir para ser reabsorvido 

pela Fonte que o gerou. Contudo, o Eterno continuará existindo haja Manifestação ou não. Ele 

existe por Si e em Si mesmo. O Eterno não é um inerte e passivo observador da Sua Criação, Ele 

participa de todo o processo, seja como Criador, Transformador ou Destruidor. Ele é 

Omnisciente, não porque “pensa” mas porque “sabe”, por ser a “Ideia permanente”. Embora 

seja Omnipotente, o seu Poder é sábio e bem direccionado por seguir as Leis Eternas 

estabelecidas por Ele próprio, não sendo dado a ninguém o direito de as violar. O Eterno é a 

Fonte de tudo e de todos, e daí a Matéria, a Energia e a Mente serem tiradas Dele mesmo. 
 

 Todos os actos, palavras e pensamentos, segundo as Leis Ocultas, produzem 

determinados efeitos consoante a intensidade da fonte geradora. Se a acção é de natureza 

benéfica, gerará efeitos igualmente benéficos e harmoniosos; a reciprocidade também é 

verdadeira no que diz respeito às acções de natureza negativa ou destrutiva. Quando se emitem 

ondas mentais malsãs de ódio, maledicências, injúrias e demais vibrações negativas contra outras 

pessoas, seremos ao mesmo tempo algozes e vítimas de nossos actos, emoções e pensamentos. 

Daí a Lei Divina condenar pensar-se mal do próximo. Segundo a Lei da Afinidade, atraímos 

forças e seres elementais para a nossa aura consoante a nossa tónica vibratória. Portanto, quando 

alimentamos pensamentos malsãos ou malignos, emitimos formas-pensamento que formam 

verdadeiras egrégoras astrais que se agregam ao nosso Ovo Áurico, e ao mesmo tempo atraímos 

para nós entidades da mesma natureza que flutuam ao nosso redor. Contudo, se irradiamos paz, 

amor, harmonia, atrairemos para o nosso ambiente o que existe de melhor nesses Mundos subtis 

e que são de uma beleza e vibração inenarráveis, segundo os Mestres. Assim, aconselham Eles, 

cada um que dê tudo o que possa de si, sem se preocupar com os resultados ou buscando 

recompensas, cumprindo assim o que igualmente fizeram todos os Grandes Iluminados.  
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 A TERRA TAMBÉM POSSUI KUNDALINI – Escrevendo sobre as forças ocultas do 

Homem, assim se expressou Geoffrey Hodson na sua obra O Reino dos Deuses:  
  

 “Kundalini é essencialmente Criadora, e embora até agora ligeiramente desperta, 

como todas as outras forças e poderes da Natureza, está representada no corpo físico do 

Homem. Neste período da Evolução Humana, ela ali se manifesta como a fonte do impulso 

sexual e do fluído nervoso. Reside, tal qual uma serpente enrolada localizada na ‘Roda’ ou 

Chakra Sacro, na base da espinha dorsal, e é uma estação retransmissora da Energia, 

também enrolada, no Centro da Terra, a qual é, por sua vez, reservatório da Kundalini Solar.  
 

 Quando completamente desperta, seja pela Yoga ou como resultado natural do 

progresso evolucional, Kundalini ascende por um canal etérico na medula espinal chamado 

Sushumna Nadhi, passando em seu curso por todos os demais Chakras. À medida que passa 

através dos centros espinais onde existem os Chakras, algo da sua Força flui pelo eixo do 

funil de cada um vivificando-o ocultamente, e assim despertando o indivíduo para a percepção 

auto-consciente dos Mundos hiperfísicos.  
 

 Quando Kundalini atinge o ‘Centro Esplénico’ dá o poder de viajar à-vontade nos 

Planos Etérico e Astral, enquanto fora do corpo físico. 
 

 Quando toca e abre o ‘Centro Cardíaco’, as forças da Consciência Búdhica ou Crística 

no Homem, residentes no veículo da Intuição, se suficientemente desenvolvidas começam a 

fluir através do neófito no nível físico, e a ‘Rosa Mística’ – no Chakra do Coração – ‘brota’ 

em seu peito. As forças da Consciência Crística – o conhecimento da Unidade da Vida, a 

percepção espiritual intuitiva directa, a sabedoria e a profunda compaixão – começam então a 

manifestar-se através do pensamento, da palavra e da acção.  
 

 O ‘Centro Laríngeo’, quando vivificado, outorga o poder da clariaudiência ou de 

responder às vibrações sonoras super-físicas, bem como aos sons físicos que estão além do 

alcance da audição normal. 
 

 O ‘Centro Frontal’, quando ocultamente vitalizado, propicia a faculdade de 

clarividência. 
 

 Quando o ‘Chakra Coronário’ é aberto, o neófito adquire a faculdade de usar as 

percepções super-físicas mesmo quando acordado no corpo físico, e de deixar e voltar ao 

corpo físico à-vontade, sem qualquer interrupção da consciência. 
 

 À medida que Kundalini sobe pelo Sushumna Nadhi, é acompanhada por duas Forças 

complementares, uma positiva e outra negativa, cada uma delas fluindo ao longo do seu 

próprio canal na medula espinal, às vezes chamada de Pingala e Ida, embora estes nomes 

também sejam dados às próprias Forças. Estas duas Forças Akáshicas, opostamente 

polarizadas, reúnem-se e cruzam-se em cada um dos Chakras à medida que sobem, e 

finalmente penetram uma na glândula Pituitária e outra na Pineal, cada uma das quais em 

consequência tornando-se hipersensitiva. Funcionam como algo parecido com as válvulas ou 

amplificadores de uma estação de rádio, tornando assim a consciência dentro do cérebro apta 

a captar as forças super-físicas, tornando-a assim perceptiva de fenómenos super-físicos. Com 

efeito, o sistema cérebro- espinal do Homem, quando ocultamente vivificado, assemelha-se em 

muitos aspectos a um aparelho televisor. 
 

 Uma diferença, entretanto, é que as emissões super-físicas são projectadas na tela da 

mente cerebral e são percebidas clarividentemente. A plena manifestação destas faculdades 

ocultas durante a consciência desperta exige um treino longo e árduo, e depende da completa 

vivificação das glândulas Pituitária e Pineal por meio de Kundalini e das suas Energias 

complementares.  
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 Nos caminhos seguidos por essas três correntes reconhece-se o Caduceu, o Bastão do 

Deus Hermes ou Mercúrio, consistindo numa vara onde se acham duas serpentes enroscadas 

e uma esfera alada coroando o símbolo. Kundalini subindo pelo Nadhi Sushumna é 

representada pela vara, e as energias fluindo por Ida e Pingala são representadas pelas duas 

serpentes, enquanto a esfera alada simboliza em parte a alma humana liberta, que despertou e 

aprendeu a utilizar estas Forças ocultas. Com efeito, um tal homem torna-se um Hermes, um 

Mensageiro do Céu à Terra, pois ele projecta-se livre nos Mundos Superiores para trazer aos 

homens o conhecimento e a sabedoria desses Reinos. Finalmente, ele também resgata ou 

liberta Perséfone, símbolo da alma humana, do Submundo ou limitações normais impostas a 

ela durante as horas de vigília pelo corpo físico não vivificado ocultamente. 
 

 Como todas as Energias básicas da Natureza, Kundalini é a manifestação de uma 

Inteligência, de um Arcanjo Real, embora de natureza além da compreensão humana.” 
 
 

CHAKRA RAIZ 
 

 

 CHAKRA RAIZ OU MULADHARA – Os orientais representam-no por um elefante 

branco. Este Chakra é de importância fundamental. Ele actua sobre todo o corpo físico, dá vigor, 

entusiasmo, força e resistência ao organismo. Estimula o sistema nervoso. A debilidade deste 

Centro influi sobre o nosso ânimo moral e psicológico. Está relacionado ao elemento Terra. O 

desenvolvimento deste Centro possibilita o domínio dos elementais da Terra, ou seja, dos 

Gnomos. 
 

 Este Chakra fornece calor ao sangue. Sendo a morada de Kundalini, proporciona ao ser a 

energia sexual. As duas correntes prânicas oriundas do Chakra Esplénico transformam-se em três 

ao penetrar no Chakra Raiz. As cores deste Chakra são o vermelho e o alaranjado. Nos graus 

mais avançados do discipulado, surge neste Centro uma tonalidade púrpura brilhante. Estas três 

energias irão subir para os Chakras superiores situados na cabeça, onde provocarão mudanças no 

estado de consciência. 
 

 Os três fluxos prânicos dirigem-se para as Gónadas, as glândulas sexuais, gerando a 

energia sexual e o calor corporal interno. Num Ser que já atingiu um avançado grau iniciático, a 

energia prânica só desce para o Chakra Raiz por ocasião da procriação. Assim, nesse caso, o 

Prana sobe directo para os Chakras superiores a partir do Chakra Esplénico sem precisar descer 

ao Raiz. 
 

 A corrente prânica de cor vermelha escura, quando transmutada assume a cor carmesim, 

reforçando na Mente a afeição desinteressada e altruísta. A corrente púrpura escurecido ou 

carregado transforma-se em púrpura claro e luminoso, activando a espiritualidade. A 

transmutação da energia sexual em energia mental livra o homem de grande perigo quando 
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Kundalini for despertada. Com o autodomínio, sem recalques, o discípulo desvia para os 

princípios superiores, ou para o cérebro, as energias provenientes do Chakra Raiz, transformando 

a energia criadora em energia mental. Com isso, a corrente alaranjada transforma-se em 

amarelo brilhante, passando a activar as forças intelectuais do ser humano. 
 

 O Chakra Raiz gera, através das Gónadas, hormónios duais: uns de natureza 

conservadora e outros de carácter vitalizador. Os hormónios vitalizadores passam ao fluxo 

sanguíneo, e assim são distribuídos por todo o organismo dando-lhe energia e vitalidade. Sem 

estes hormónios não poderíamos viver, pois ao serem ejectados na corrente sanguínea levam a 

vitalidade às células. Os hormónios conservadores entram na formação dos genes da vida ou 

espermatozoides e óvulos. Estes hormónios conservadores são os geradores de espermatozoides 

ou de óvulos. No caso da sua produção ser insuficiente, podem provocar a esterilidade. Quando 

estes hormónios não são utilizados nas suas funções biológicas, convertem-se em factores 

opostos: os hormónios conservadores convertem-se em vitalizadores, e vice-versa. Por este 

motivo, os hormónios sexuais combinam-se com os gerados pela Epífise, fonte da inteligência, e 

essa união facilita as actividades mentais no indivíduo. 
 

 Os Chakras formam polaridades entre eles. O Chakra Coronal está polarizado com o 

Raiz; o Frontal com o Esplénico; o Laríngeo como o Umbilical. Somente o Chakra Cardíaco não 

forma polaridade, por isso é considerado como equilibrante. A respeito do assunto, assim se 

expressou JHS:  
 

 “O Plexo equilibrante é, pois, o Cardíaco ou Anahata, Sede da Vida, Morada de 

Kundalini, a ‘Residência Divina’. É o único que não tem opostos. No entanto, todos os outros 

Centros de Forças a ele se acham ligados. É ainda a região do corpo onde o discípulo, nas 

suas meditações, procura ver o seu Mestre, a sua Consciência, o seu Ego Imortal. 
 

 No ventrículo direito do cardíaco se acha o precioso ‘Diamante’  ou Luz Espiritual, 

Farol da Vida, que se apaga no momento justo em que o homem exala o último suspiro. É 

também chamado de Brahmapura ou ‘Morada de Brahmã, de Deus’, etc.” 
 
 

CHAKRA ESPLÉNICO 
 
 

 O Chakra Esplénico ou Swadistana está localizado na região do baço, à esquerda do 

umbigo. Os hindus denominam-no de “Morada própria”. É representado por um peixe. É 

constituído por seis pétalas de cores violeta, azul, verde, amarela, laranja e vermelha, e no centro 

existe um botão de cor rósea.  
 

 Este Chakra confere ao Iniciado o poder sobre o elemento Água ou o controle sobre as 

Ondinas. Está relacionado ao baço, como dissemos, que é considerado como uma glândula. Os 

Iniciados condenam a supressão do baço por meios cirúrgicos em virtude do mesmo dar suporte 

ao Chakra, mas mesmo sem o órgão físico o baço continua a existir na sua forma etérica, pois 

este Centro é imprescindível como captador e distribuidor da energia prânica. Tem conexão com 

a glândula Pituitária relacionada com o Chakra Frontal. O despertar deste Centro gera a 

abundância, a saúde, a vitalidade e o bem-estar físico e moral. O Chakra Esplénico Etérico 

exerce influência equilibradora sobre o sistema nervoso e a temperatura normal do corpo. 

Kundalini é a Energia que, devidamente transmutada, vai gerar a Espiritualidade, a Inteligência 

Superior, a Afeição desinteressada e o Amor Universal. 
 

 A activação deste Centro possibilita-nos a comunicação com Seres que habitam os Planos 

Superiores. A função astral deste Chakra é a de vitalizar o Corpo Astral. Também permite a 

recordação das viagens astrais durante o sono. 
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 AURA DE SAÚDE – Os átomos carregados de Prana róseo, absorvidos pelo botão 

central do Chakra Esplénico, após percorrerem os Corpos Vital e Físico levando a vitalidade e a 

vida ao organismo, são expelidos. O excesso de Energia Prânica não utilizada pelo organismo é 

expelido pelos poros, formando em volta do Corpo Físico uma Aura de Saúde. As partículas 

expulsas saem em linha recta pelos poros, criando em torno do corpo uma protecção contra a 

invasão de germes mórbidos, geradores de enfermidades. É em virtude desse fenómeno que um 

Iniciado ao penetrar num ambiente infectado nenhum micróbio penetra no seu corpo, em vista da 

explosão de Energia Vital que emana do mesmo. Daí a importância da prática das Yogas, dentre 

elas a da Respiração Iniciática ou Pranayama, que visam fortalecer o Duplo Etérico ao mesmo 

tempo que ajudam a forjar veículos bem estruturados, em lugar das sombras astrais da grande 

maioria da Humanidade. 
 

 GLOBOS DE VITALIDADE – Quando estudámos a Cosmogénese, vimos que o Plano 

Físico Cósmico é constituído por sete Sub-Planos, sendo que o primeiro deles é chamado de 

Sub-Plano Atómico, sendo o de constituição mais subtil. A Energia Prânica proveniente do Sol 

penetra em alguns desses átomos que formam o primeiro Sub-Plano, tornando-os luminosos. 

Assim, carregados por essa Energia suplementar esses átomos activados passam a ter sêxtupla 

potência, ou seja, atraem para a sua órbita seis átomos normais, construindo algo parecido com 

um microscópico Sistema Solar. Este conjunto de seis átomos girando em torno do sétimo, 

tecnicamente vem a constituir aquilo que a Ciência Esotérica denomina de Globo de Vitalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS SETE VARIEDADES DE PRANA 
 

 

 GLOBO DE VITALIDADE E O CHAKRA ESPLÉNICO - Quando os Globos de 

Vitalidade penetram no Chakra Esplénico, cada uma das suas seis pétalas atrai para si um dos 

seis átomos que formam o Globo de Vitalidade, sendo que o sétimo átomo central é atraído pelo 

botão róseo do Chakra, que será energia prânica de cor-de-rosa destinada a vitalizar o organismo. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Cada átomo do Globo de Vitalidade corresponde a um tipo de Prana, sendo que existem 

sete variedades de Prana e cada uma delas está contida e representada no Chakra Esplénico. 

Cada raio deste Chakra apodera-se de átomos carregados de uma qualidade de Prana, 

distribuindo-o pelos demais Centros. Assim sendo, o Chakra Esplénico actua como um Centro 

receptor e distribuidor dos sete Tatwas ou Pranas que os mesmos contêm. Em cada Chakra 

predomina uma ou duas categorias de Prana. Assim, temos: 
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      Chakra Coronal 

 Raios Azul e Violeta   Chakra Frontal 

      Chakra Laríngeo 

 

      Chakra Coronal 

 Raio Amarelo 

      Chakra Cardíaco 

 

 Raios Verde e Vermelho  Chakra Umbilical 

 

 Raios Vermelho e Alaranjado  Chakra Raiz 

 

 Raio Rosa    Vitalidade do Corpo 
 

 

 Além dos sete Chakras principais existem muitos outros, porém, só esses sete principais é 

que são tratados nas Escolas de Magia Branca. 
 

 O Chakra Esplénico é o único que tem a importante função de absorver os Globos ou 

Glóbulos de Vitalidade da atmosfera, desintegrá-los em seus átomos componentes e distribuí-los, 

carregados de Prana transmutado e especializado, pelas diferentes partes do corpo. Note-se que 

as suas cores não correspondem exatamente às do espectro solar, lembram mais os tons das cores 

existentes nos Planos Superiores que são muitíssimo mais vívidas que as que conhecemos no 

Mundo Físico. 
 

 

CHAKRA ESPLÉNICO 
 

 

 Sintetizando as funções do Chakra Esplénico, temos:  
 

 Função do Chakra Esplénico Astral: 
 

 1 – Vitaliza o Corpo Astral. 

 2 – Possibilita viajar conscientemente em Corpo Astral. 
 

 Função do Chakra Esplénico Etérico: 
 

 1 – Vitaliza o Corpo Físico com os átomos de cor rosa dos Globos de Vitalidade. 

 2 – Possibilita a recordação das viagens astrais.  
 

 Os átomos de coloração rósea são aqueles originais que, dinamizados pelo Sol, atraíram 

para as suas órbitas mais seis átomos naturais, formando os Globos de Vitalidade. Os átomos 

carregados de Prana róseo certamente são a vida do sistema nervoso. Essa variedade de Prana 

pode ser utilizada para curas através de passes magnéticos ou mesméricos. Os nervos carentes 

desse tipo de Prana róseo ficam enfraquecidos, tornando as pessoas irritáveis, nervosas, 

inseguras, agitadas e muito sensíveis a qualquer ruído. Só a prática do Pranayama pode suprir 

essa deficiência. Uma pessoa especializada em cura prânica produz alívio imediato ao 

descarregar essa energia nos nervos de um paciente enfraquecido. Contudo, requer-se muito 

cuidado ao transferir-se essa energia a outrem. Torna-se necessário aprendermos a suprir-nos de 

Prana para depois poder doá-lo sem riscos de ficar-se, também, carente de vitalidade. 
 

 O REINO VEGETAL E PRANA – O Reino Vegetal também absorve Prana, mas usando 

apenas uma fracção mínima. Muitas árvores, sobretudo o pinheiro e o eucalipto, emitem muito 

Prana. Por isso o contacto ou a vizinhança com essas árvores é muito salutar para as pessoas 

debilitadas, e mesmo as sadias, que velam pela conservação da sua saúde.  



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 10 – Roberto Lucíola 

 20 

 PROTECÇÃO – A matéria etérica e o Prana são muito maleáveis sob o domínio da 

vontade humana. Assim, qualquer um pode proteger-se contra as influências nocivas parando, 

por um esforço de vontade, a irradiação da vitalidade no limite exterior da nossa Aura de Saúde, 

transformando esta Aura numa couraça impenetrável aos germes mórbidos e impedindo, ao 

mesmo tempo, que a nossa vitalidade seja sugada por alguém muito carente de energia. Deve-se 

usar esse recurso quando se visita enfermos, hospitais, necrotérios, açougues, etc., ou onde se 

realizam práticas anímicas que exigem absorção de muita energia por parte do médium na 

realização dos fenómenos. O cruzar as pernas ou os braços, ou ambos, também ajuda a “fechar o 

corpo” contra qualquer espécie de vampirismo, consciente ou não. 
 

 Um dos meios por que se pode actuar sobre Kundalini é o dos Mantrans, podendo 

despertá-la de maneira correcta pelo poder das vibrações e fazendo-a circular através dos Centros 

Energéticos de acordo com a progressão geométrica natural. Outros mantrans, contudo, actuam 

sobre o baço. Os Iniciados usam o controlo dos fluídos prânicos com a finalidade de restabelecer 

ou conservar a saúde e a vitalidade.  
 
 

CHAKRA UMBILICAL 
 
 

 Burilai cada vez mais a vossa estátua, e ela começará a falar dentro de vós, segredando-vos 

mistérios sem conta. – Fra Diávolo. 
  

 Função do Chakra Umbilical Astral: 
 

 Está relacionado aos sentimentos e emoções. 
 

 Função do Chakra Umbilical Etérico: 
 

 Dá sensibilidade às influências astrais do ambiente. 
 

 O Chakra Umbilical, chamado de Manipura pelos hindus, também é conhecido por 

Plexo Solar. Localiza-se na região lombar, ou mais precisamente, sobre o umbigo. Tem dez 

pétalas nas cores verde e vermelha alternadas. Está relacionado ao Tatwa Tejas ou Elemento 

Fogo. O desenvolvimento deste Centro de Força possibilita o domínio sobre os elementais do 

Fogo, ou seja, as Salamandras. Tem por símbolo o cordeiro. A sua tónica é o Corpo Emocional, 

as emoções e instintos. 
 

 Recebe do Centro Esplénico o raio verde que vitaliza o abdómen, intestinos, fígado e 

rins, e influi sobre as funções digestivas. Este Chakra regula a digestão. Com o seu fogo subtil 

“queima” os alimentos e transforma-os alquimicamente, aproveitando o que é útil para a 

alimentação do corpo e eliminando os venenos que são expulsos através dos órgãos excretores. 
 

 O Bijam ou “Semente” deste Chakra é Ram, que descansa sobre o carneiro. O núcleo 

deste Centro de Força é a morada do Fogo. Em virtude desta característica é que algumas 

pessoas conseguem ser imunes ao fogo andando sobre as brasas de uma fogueira. Quando 

desenvolvido, este Centro activa a faculdade de se sentir as influências subtis, percebendo as 

vibrações boas ou más, o ambiente agradável ou hostil. Sem que haja uma explicação racional 

plausível, sem se saber a razão, apenas sentem as coisas internamente.  
 

 Ensina a Sabedoria Iniciática que enormes massas de energias astrais, geradas pelas 

emoções das colectividades, formam verdadeiros blocos flutuantes pairando no éter sobre as 

grandes aglomerações humanas. Constituem aquilo que os Iniciados denominam de Egrégoras 

Colectivas. É através da sensibilidade do Chakra Umbilical que as pessoas, inconscientemente, 

entram em contacto com esses aglomerados de natureza astral e são por eles influenciadas. 
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 Palavras do Dhyani Eduardo José Brasil de Souza sobre o Chakra Umbilical: 
 

 “Com estes olhos abertos e vivos podemos salvar os nossos Irmãos do mundo mayávico 

e trevoso das almas penadas.” 
 

 

 

CHAKRA CARDÍACO 
 

 

 

 Função do Chakra Cardíaco Astral: 
 

 Quando desperto confere ao homem a faculdade de acolher com simpatia  

 os sentimentos de seres de outras dimensões. 
 

 Função do Chakra Cardíaco Etérico: 
 

 Permite ao homem, em sua consciência física, sentir as alegrias e tristezas dos seus  

 semelhantes, inclusive o de atrair para si, por amor, os sofrimentos de outrem. 
 

 O Chakra Cardíaco ou Anahata está localizado na região do coração. Possui doze 

pétalas que se transformam em quatorze quando o homem se Ilumina. Cada pétala expressa uma 

qualidade positiva, chamada Skandha, que possui uma contraparte negativa, chamada Nidhana, 

formando uma polaridade. O aspecto deste Chakra é de tonalidade amarelo ouro que brilha como 

um Sol. Os Iniciados ensinam que com o desenvolvimento espiritual do discípulo ele chegará a 

ouvir um som emitido por este Centro. É um som sem pulsação que assinala o verdadeiro nome 

oculto que todos Iluminados possuem. Este Centro está relacionado com o Elemento Ar. Os 

Silfos, elementais do Tatwa Vayu, obedecem ao comando daqueles que despertaram os valores 

do Chakra Cardíaco. Os Iniciados hindus representam este Centro com a figura de um antílope 

no centro do Hexágono Sagrado. Este Centro estimula a atividade mental pela sua influência 

sobre o cérebro; tonifica o sistema glandular e activa a secreção interna. 
 

 ENCONTRO DE FOHAT E KUNDALINI – Segundo o Apocalipse de São João, este 

Chakra está relacionado à Igreja de Tiatira, e ao abrir este Portal são dados poderes sobre Vayu 

ou o Ar. O Chakra Anahata é um Centro equilibrante, está centralizado entre o frio de Ida e o 

calor de Pingala.  
 

 O Chakra Cardíaco recebe o raio de cor amarela provinda do Chakra Umbilical. Esta 

energia amarela ouro, após passar pelo Cardíaco, dirige-se ao cérebro e ao Chakra Coronal onde 

vai constituir-se como seu núcleo, formando também uma rosácea com doze pétalas douradas. 

Tal energia amarela penetra no sangue modificando-lhe a estrutura, ou seja, divinizando-o 

através do processo Eucarístico. 
 

 Este Chakra está profundamente relacionado com o Amor, pois é nele que se opera um 

trabalho alquímico onde a Energia Sexual, que sobe como Kundalini, une-se com o Amor 

Divino, que desce como Fohat (Fohat e Kundalini), tornando este Centro a sede de Kundalini no 

final da sua gloriosa ascensão. Estes valores estão expressos na Shakti Lakshimi e no 

Bodhisattwa, que representam o Androginismo Perfeito.  
 

 SKANDHAS E NIDHANAS – O discípulo ao penetrar no caminho da Iniciação desperta 

os dois aspectos do Chakra Cardíaco, ou seja, as Nidhanas e as Skandhas, ou as suas más e boas 

tendências que estão expressas nas doze pétalas do Lotus do Coração. Da vitória de uma ou outra 

das tendências é que depende a Suprema Realização Espiritual do aspirante ao Adeptado eterno. 

O desenvolvimento deste Centro é proporcional à faculdade de conceber elevados pensamentos 

filosóficos e metafísicos.  



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 10 – Roberto Lucíola 

 22 

PODERES DO CHAKRA CARDÍACO 
 
 

 OS PODERES DO CHAKRA CARDÍACO – Quando plenamente desabrochado este 

Chakra pode conferir o poder sobre o Som e o Verbo. Pode elevar o ser à própria Fonte da 

Manifestação. Adquire-se o poder da avatarização, ou seja, o direito de ocupar e animar corpos 

de outrens. Ao vencedor serão outorgados os dons da invisibilidade, de levitar e voar, de 

caminhar sobre as águas, etc. Portanto, será senhor dos oito Sidhis da Yoga.   
 

 As faculdades que o Chakra Cardíaco desperta também se relacionam com o Plano 

Astral, porém, não apenas com sua fenomenologia vulgar e sim com as mais elevadas faculdades 

desse Plano que estão em sintonia com os mais altos dons espirituais. Este é o Chakra que, sendo 

plenamente desenvolvido, transformará o homem num Adepto Perfeito. O desenvolvimento 

apenas do Chakra Umbilical pode conduzir o aspirante ao caminho da Magia Negra, que é para 

onde leva a ambição de adquirir poderes psíquicos relacionados a esse Centro de Força através 

da Magia. O desenvolvimento do Anahata conduz infalivelmente ao Adeptado. Este Chakra é a 

sede dos mais elevados princípios, tais como o Amor desinteressado, a Fraternidade, a Simpatia 

pelas dores e alegrias dos outros, o Altruísmo, o Sacrifício, etc. Este Chakra é tão importante que 

nas Escolas Iniciáticas detentoras da Sabedoria Eterna pratica-se uma Yoga específica destinada 

a desenvolvê-lo com exclusividade. 
 

 REGRESSO À INFÂNCIA – O Chakra Cardíaco está relacionado à glândula Timo, que 

é muito desenvolvida nas crianças mas que vai se atrofiando à medida que chega à puberdade, 

quando então as Gónadas começam a injectar na corrente sanguínea do adolescente os seus 

humores. O Adepto, ao regressar à pureza original da infância, reverte o processo entrando no 

estado de pureza sexual e com isso a glândula Timo volta a desenvolver-se novamente. Daí o 

sentido das palavras de Jesus, o Cristo, quando disse “deixai vir a Mim as criancinhas”, o que 

significa que só os puros de coração se aproximam do estado Crístico. Todos os Adeptos são 

puros e inocentes como as crianças. Readquiriram a inocência perdida de aquando foram 

expulsos do Paraíso das tradições.   
 

 OS TRÊS ASPECTOS DO AMOR – O Chakra Cardíaco é a sede dos três aspectos do 

Amor:  
 

 a) Benevolência: é o que olha para baixo, para o débil, com amor, tolerância e 

compreensão. 

 b) Veneração: é o que olha para cima, para o superior, com respeito e consideração. 

 c) Fraternidade: é entre os iguais, semelhantes, não se considera superior a ninguém.  
 

 OS TRÊS ASPECTOS DO ÓDIO – Os três aspectos do Amor têm sua contraparte nos 

três aspectos do Ódio, que fluem através do Chakra Umbilical: 
 

 a) Ódio ao inferior: é o que menospreza os que estão abaixo de si. 

 b) Ódio ao superior: é o que olha com medo e revolta aquele que pode mais.  

 c) Ódio ao igual: é o que inveja, agrava, violenta e agride o seu semelhante. 
 
 

A MEDITAÇÃO E O CHAKRA CARDÍACO 
 

 

 Ao tratar da Meditação Ocultista, assim se expressou Alice Bailey, inspirada por Djwal 

Khul, o Tibetano:  
 

 “Ao meditardes no Centro do Coração, imaginai-o como um Lótus dourado fechado. 

Quando a Palavra Sagrada for pronunciada, imaginai-o como um Lótus expandindo-se 

lentamente até que o centro interno, ou vórtice, seja visto como um irradiante redemoinho de 
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luz eléctrica, mais azul do que dourada. Formai aí a figura do Mestre, com matéria etérica, 

emocional e mental. Isso ocasiona a retirada da consciência mais e mais para dentro. Quando 

a imagem estiver completa, então novamente pronunciai suavemente a Palavra, e num esforço 

de vontade retirai-vos ainda mais para dentro e uni-vos ao Centro de doze pétalas da cabeça, o 

centro da Consciência Causal. Fazei tudo isso lentamente e gradualmente, mantendo uma 

atitude de perfeita paz e calma. Há uma relação direta entre os dois Centros de doze pétalas e 

a Meditação Ocultista, que a acção do Fogo Kundalini revelará mais adiante o seu 

significado. Esta visualização conduz à síntese, ao desenvolvimento do Corpo Causal e à sua 

expansão, e leva o discípulo, eventualmente, à presença do Mestre.  
 

 O Plexo Solar é a sede das emoções e não deverá ser focalizado na Meditação. É a base 

para a cura física e será melhor compreendido mais tarde. É o Centro da Actividade.  
 

 À medida que o estudante for construir um corpo físico puro e um duplo etérico 

refinado, à medida que desenvolver as virtudes emocionais e igualmente coordenar e ampliar 

seu corpo mental, ele estará continuamente alterando a sua gama de vibração e mudando o 

seu ritmo, mudança essa que se mostra aos olhos do clarividente como uma mutação na cor. 
 

 As cores vistas na aura de um selvagem e na de um homem comum desenvolvido, são 

extraordinariamente dissemelhantes. Por que? Porque um move-se ou vibra em rotação lenta, 

enquanto o outro com velocidade grandemente aumentada. Um tem o ritmo lento, indolente, 

pesado, o outro pulsa e move-se a uma tremenda velocidade permitindo, consequentemente, 

uma acção mais rápida do material com o qual aqueles corpos são construídos.” 
 
 

CHAKRA LARÍNGEO 
 

 

 Função do Chakra Laríngeo: 
 

 Quando desenvolvido, traz para a consciência física os sons provenientes dos 

 Sub-Planos Etéricos e do Plano Astral, tornando o homem clariaudiente. 
 

 CARACTERÍSTICAS DO CHAKRA LARÍNGEO – O Chakra Laríngeo ou Vishudha 

está localizado na garganta. Preside ao dom da Palavra ou a expressão do Verbo. Tem dezasseis 

pétalas de cor azul eléctrica. Segundo a Tradição, ele é “resplandecente como a Lua Cheia”. 

Essa cor provém das duas correntes do Chakra Esplénico de cores azul e violeta. A corrente azul 

vivifica o Chakra Laríngeo e toda a zona da garganta. A força e a elasticidade das cordas vocais, 

num cantor ou num orador, devem-se à actividade deste Centro nessa região. É representado nas 

ilustrações hindus por um elefante branco dentro de um círculo, como emblema de pureza. 

Vishudha significa “puro, grande, perfeito”. A sua Semente ou Bijam é Yam, tendo como nota 

musical Sol.  
 

  Este Centro vibra sobre o líquido raquidiano e sobre o sistema nervoso simpático. 

Promove, quando activo, a esperança e a generosidade. Quando o Iniciado consegue a 

desenvolver os seus sete Chakras e passa a poder actuar soberanamente nos sete Mundos, o 

Querubim entrega-lhe a Espada Flamígera e obterá o sinal da Vitória total sobre o Mundo das 

Formas, segundo São João no Apocalipse. A quem desenvolver este Chakra são conferidos 

poderes sobre o Akasha, podendo ouvir as vozes dos seres que vivem nos Mundos subtis.  
 

  A vitalidade emanada do raio azul irradia-se pela região inferior do cérebro, estimulando 

o dom de pensar. A carência dessa energia provoca as deficiências mentais. O raio violeta inunda 

as partes superiores do cérebro dinamizando os pensamentos e emoções de natureza elevada. 

Este Chakra está relacionado com a glândula Tiróide. 
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 DOM DA CLARIAUDIÊNCIA – O Chakra Laríngeo está muito relacionado com o dom 

da palavra. Segundo os Iniciados, cada palavra pronunciada é uma palavra de poder, daí a 

importância de saber calar. O saber silenciar é um poder dos deuses, porque nos sons, nos 

números e nas vibrações é onde estão encerrados os maiores mistérios do Mundo, segundo JHS. 

Este Centro está relacionado à glândula Tiróide, que num Passado remoto já foi uma glândula 

sexual mas que emigrou para a cabeça para se tornar o elo entre o mental e o sexo, ou melhor, o 

elo entre a criação física e a criação mental. A glândula Tiróide segrega Iodo na corrente 

sanguínea que, entre outras coisas, neutraliza os elementos infecciosos de natureza venosa do 

corpo. As glândulas de secreção interna, ou endócrinas, têm a função específica de produzir 

hormónios, que são substâncias formadas em determinados órgãos do corpo e levadas através da 

corrente sanguínea para outros órgãos, onde promovem um efeito salutar e estimulante. Segundo 

a Ciência Médica, sem o suprimento adequado de fósforo endócrino elaborado pela glândula 

Tiróide o cérebro se atrofiaria. Da mesma maneira que a pulsação do coração sofreria percalços 

se ele deixasse de ser abastecido com a secreção de adrenalina gerada pelas glândulas Supra-

Renais. Segundo o Tantra, Vishudha controla o sentido da audição, a pele e a boca, sendo a porta 

da Grande Libertação para aqueles cujos sentidos são puros e controlados. É um Centro 

vinculado a uma ordem de Seres altamente evoluídos. Os sons transmitidos através da telepatia 

são ouvidos pelo Chakra Laríngeo. Sendo esse o ouvido que os grandes génios da música 

empregam para ouvir os sons divinos das suas criações e que tanto nos deleitam. Os profetas 

também ouvem com esse dom a Voz do Cosmos. 
 

 O Chakra Laríngeo estará muito desenvolvido nas Raças futuras, quando a clariaudiência 

estiver universalizada. Trará para a consciência física os sons etéricos e astrais. O Centro Astral 

deste Chakra permite ouvir sons oriundos do Plano respectivo, ao passo que o Centro Etérico 

permite ouvir vozes na consciência física, inclusive músicas, sugestões e outros sons interiores.  
 

 

CHAKRA FRONTAL 
 
 

 Função do Chakra Frontal: 
 

 Quando desperto permite ver as coisas em outra dimensão, ou clarividência. 

 Este Chakra pode funcionar como um microscópio ou um telescópio. 
 

 O Chakra Frontal ou Ajna está localizado entre as sobrancelhas e tem 96 pétalas, 

estando 48 de cor violeta à direita, e 48 pétalas de cor rosa à esquerda. Tal disposição induziu 

alguns clarividentes a julgarem que este Chakra possui apenas duas pétalas, uma à direita de cor 

violeta e outra a esquerda de cor rosa.  
 

 CARACTERÍSTICAS DO CHAKRA FRONTAL – Quando a Energia de Kundalini 

atinge este Centro de Força na fronte, amplia a inteligência e o discernimento, sendo a 

clarividência o seu atributo. Nele encontra-se o olho interno da visão espiritual. Este Centro 

está relacionado à Tríade Superior ou Mónada, portanto, a sua essência é de natureza 

permanente. Desenvolve a temperança, a abstinência, os conceitos de dignidade, grandeza, 

veneração e respeito pelas coisas sagradas. O seu despertar outorga a evolução espiritual e o 

domínio do Espírito sobre a Matéria.  
 

 Este Chakra está relacionado à glândula Pituitária. Desenvolve a faculdade de ver os 

objectos numa gama que abrange desde o infinitamente pequeno até ao imensamente distante. 

Tal faculdade sempre foi usada pelos Adeptos desde as mais remotas Eras. Foi o que permitiu 

aos antigos penetrarem na intimidade dos átomos e devassarem o espaço cósmico, sem disporem 

dos actuais sofisticados instrumentos científicos. Para aumentar ou diminuir qualquer objecto é 

necessário criar-se, com o poder da vontade, um tubo flexível de substância etérica partindo do 
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Chakra Frontal e na sua extremidade colocar-se-á um átomo permanente que passará a 

funcionar como uma poderosa lente. Contudo, esse átomo deverá ter suas sete espirilas 

plenamente desenvolvidas. 
 

 O Chakra Frontal estará plenamente activo nas Raças futuras. Quando estudarmos o 

desenvolvimento das Raças, veremos que à medida que as mesmas vão surgindo no cenário da 

Manifestação, pari passu vão surgindo também novos sentidos. Assim, qualquer pessoa em que 

se manifeste alguns dos sentidos futuros, não deixa de ser uma precursora do que nos aguarda. O 

desenvolvimento astral deste Chakra permite a visão clara do que sucede nesse Plano Cósmico, o 

que não acontece quando se tem apenas um vago pressentimento do Astral possibilitado pelo 

Chakra Umbilical. Portanto, com um vê-se, com o outro apenas pressente-se. 
 

 CHAKRA FRONTAL ASTRAL E ETÉRICO – O Chakra Frontal Etérico possibilita a 

visão de lugares e de pessoas distantes durante o estado de vigília. Os efeitos da visão astral são 

inteiramente diferentes da visão etérica. A visão astral é da 4.ª Dimensão, observa-se por dentro 

e através dos objectos com completa nitidez. Por sua vez, a visão etérica só permite a visão 

através dos objectos, conforme a espessura dos mesmos. 
 

 No Apocalipse de São João, ele faz referências à Igreja de Filadélfia. Aos que penetram 

nesse Portal será conferido o poder sobre a Luz, com a faculdade da clarividência. O nome Ajna 

deste Chakra significa “mando”, porque neste Centro o discípulo passa a ser orientado pelo 

Mestre Interno. Vibra sob a influência do Bijam Ham. Segundo algumas correntes esotéricas, o 

Chakra Frontal é a morada da consciência individual, mas também o local de encontro com o 

Divino. A meditação sobre o Ajna faz com que o discípulo se livre das consequências kármicas 

das acções praticadas em encarnações anteriores. Os seus dois canais formam um diagrama: o 

centro com seus dois nadhis alados no extremo da Vara de Meru lembra o Caduceu de 

Mercúrio. No meio desse centro há um ténue tubo semelhante a uma minúscula serpente, e por 

esta razão os faraós do Egiptop que conheciam o segredo dos Chakras, usavam o Ureus sobre a 

testa, isto é, a Serpente Sagrada, símbolo da clarividência.  
 

 

CHAKRA CORONAL 
 

 

 Função do Chakra Coronal: 
 

 Desenvolve as mais altas faculdades espirituais. 

 Permite sair e voltar do corpo físico sem que a consciência física se interrompa. 
 

 O Chakra Coronal ou Sahasrara recebe a corrente violeta vinda do Chakra Laríngeo 

para sua a parte externa que é constituída de 960 pétalas de cor púrpura, enquanto a coroa 

central, constituída por doze pétalas amarelas, é vivificada pela corrente amarela vinda do 

Chakra Cardíaco. Este Centro está relacionado à glândula Pineal.  
 

 Os três Chakras superiores têm grande importância na vida espiritual das pessoas, porque 

expressam no Corpo Físico Etérico os órgãos de Consciência Espiritual. Esses três Centros têm 

estreita relação com os três órgãos físicos sobre os quais estão colocados, e que são as três 

glândulas de secreção interna da maior importância para o equilíbrio das funções orgânicas, 

fisiológicas e psíquicas. Essas glândulas são a Tiróide e Paratiróide, a Pituitária e a Pineal, esta 

última é ainda muito mal conhecida pela Ciência Médica.  
 

 Esses três Chakras estão relacionados com os Princípios Superiores do ser humano, com 

a sua parte Monádica. Só estarão plenamente desenvolvidos no homem comum nos próximos 

Ciclos Raciais daqui a milhares de anos, quando as faculdades espirituais estiverem plenamente 

desabrochadas na consciência de vigília. As três glândulas superiores no Futuro terão outras 

contexturas, porque servirão de órgãos físicos às faculdades espirituais.  
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 O sétimo Chakra é conhecido nas tradições do Oriente por “Lótus das Mil Pétalas” e 

considera-se que vibra em simpatia vibratória com o Bijam Om. Nele manifesta-se plenamente a 

Divindade do Homem. Quando o Fogo Serpentino subindo pelo Caduceu de Mercúrio une-se ao 

Centro Coronal, o Iniciado alcança a verdadeira Libertação, que deve ser o único objetivo do 

Peregrino da Vida. Ele é o mais luminoso de todos, e quando plenamente ativado vibra com 

fantástica velocidade e esparge os seus raios formando uma cascata de luz e esplendor cromático, 

onde predomina a cor púrpura refulgente em torno da cabeça do Iluminado. É por este Centro 

que o Adepto absorve a Energia Divina promanada do Cosmos. À medida que a Luz aumenta 

cria-se um halo luminoso semelhante as auréolas pintadas que ornam as cabeças dos santos, tanto 

no Ocidente como no Oriente. No seu pleno desenvolvimento, ao invés de receber a Luz do 

exterior o Iluminado passa a emaná-la de si. Então, este Centro transforma-se numa verdadeira 

coroa que orna a cabeça do Vencedor, ou daquele que realizou o Arcano 22 que é, como já se 

sabe, a Laurenta ou o Laureado.  
 

 O SISTEMA SIMPÁTICO E OS CHAKRAS – O sistema simpático constitui-se num 

verdadeiro circuito eléctrico ao redor de um campo electromagnético que é Kundalini. Por esse 

circuito circulam poderosas energias captadas do meio ambiente provindas do Cosmos. Essas 

forças são concentradas nos Plexos que funcionam em sintonia com os Chakras. São 

transmutadas em elementos vitais que mantêm a vida dos diversos veículos de que é formado o 

Homem na sua complexidade.  
 

 A Energia Mental ao passar pelos Chakras converte-se em elementos biológicos, ou seja, 

em hormónios que são partículas vitais com a missão de fortalecerem todo o organismo através 

do sistema sanguíneo. Os hormónios possibilitam também a formação de factores complexos que 

constituem os elementos básicos da herança genética e da formação da personalidade humana. 

Esta inter-relação entre Mente e Corpo através dos Chakras, Plexos e hormónios, revela de 

maneira concludente que todo o corpo humano, em última instância, está sujeito a variações 

dependentes do poder mental, seja ele voluntário e consciente ou automático e instintivo. Daí a 

Doutrina Sagrada afirmar que “todos nós somos artesões do nosso próprio futuro pelo poder da 

Mente”. 
 

 

FORÇAS CRIADORAS DOS CHAKRAS 
 
 

 Com o despertar do Chakra Raiz, a Força Serpentina vivifica todos os demais Chakras. 

Esse imenso potencial energético activa as faculdades adormecidas que são encaminhadas à 

consciência física.  
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 Com o despertar do Chakra Esplénico, o homem poderá ter saúde plena porque beberá 

na “Fonte da Eterna Juventude” que é o Prana. Poderá recordar-se da sua origem espiritual. 
 

 Com o despertar do Chakra Umbilical, o Adepto pode separar-se do corpo físico pelo 

poder da sua vontade, vivendo plenamente nos Mundos mais subtis. Sentirá também todas as 

influências vibratórias do meio em que está. 
 

 Com o despertar do Chakra Cardíaco, o homem terá a faculdade de sentir em si toda a 

dor, alegria e tristeza do seu semelhante, participando amorosamente de seus infortúnios e 

fortúnios. Através da Meditação, encontrará nesse Santo Lugar o seu Mestre Interno a quem 

passará a ouvir sempre. 
 

 Com o despertar do Chakra Laríngeo, terá o direito de ouvir a Voz do Silêncio, bem 

assim como a Música das Esferas. Poderá manter contacto com as Hierarquias Superiores ao 

homem comum. A clariaudiência será mais um sentido adquirido. 
 

 Com o despertar do Chakra Frontal, poderá ver o que os outros não vêem, pois terá 

desenvolvido a clarividência. Com esses olhos invisíveis verá os espíritos da Natureza e os seus 

mentores, os Devas de todas as ordens, a trabalharem. 
 

 Com o despertar do Chakra Coronal, chega-se à plenitude da Consciência Monádica. 

Pode-se actuar em vários níveis de consciência, ou seja, atuar por este ou aquele veículo sem 

afectar os demais. Tal faculdade permite deixar-se o corpo físico, por exemplo, sem que a 

consciência física do mesmo seja desactivada e sofra solução de continuidade. Estará sempre 

consciente, seja em estado de vigília ou dormindo. 

 

 O CHAKRA CORONAL E A GLÂNDULA PINEAL – O Chakra Coronal só está 

plenamente desenvolvido nos Grandes Iluminados. As partículas emanadas por este Chakra 

formam uma verdadeira cascata ígnea que se expande à medida que o Homem evolui. Este halo 

de luz iridescente emanada da fronte do Iluminado, deixa de ser uma simples depressão para 

transformar-se numa verdadeira fonte donde jorram continuamente as energias mais refinadas. É 

a coroa que cinge a cabeça de todos os homens altruístas e espirituais como, por exemplo, os 

Budas magnânimos.  
 

 Ao início o Chakra Coronal é apenas uma depressão 

insignificante, mas à medida que se avança na Senda 

Iniciática transforma-se numa proeminência, formando uma 

cúpula sobre a cabeça. Transforma-se num canal receptor e 

num radiante foco de Luz. Uma verdadeira Coroa de Glória 

que caracteriza o Homem magnânimo.  
 

 Segundo JHS, a glândula Pineal, relacionada ao 

Chakra Coronal, é a que comanda todas as demais glândulas. 

O insigne Mestre ensina que essa glândula possui sete 

segmentos ou raios, cada um relacionado a um dos Chakras a 

que se liga, por sua vez, cada um dos sete Tatwas. É através 

de Akasha-Tatwa que se manifestam as mais elevadas energias cósmicas, como sejam Adi-Tatwa 

e Anupadaka-Tatwa. Daí se afirmar que o Akasha é Tríplice, por englobar as duas energias 

citadas. Este é o sentido oculto do termo Tríplice Atmã a que fazem referência os Iniciados 

hindus. A oitava secção da glândula Pineal corresponde ao que está fora do Homem, que só o 

Avatara pode ligar ao Mundo Hominal na ocasião propícia, porém estas informações já 

pertencem às Revelações relacionadas ao Futuro. Quando se mentaliza o Globo Azul, com as três 

letras mágicas P A X, estamos plasmando esses valores através do Poder Mental.   
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A IMPORTÂNCIA DO CHAKRA CORONAL 
 
 

 Vimos anteriormente a importância da glândula Pineal como centro irradiador dos sete 

Tatwas, segundo Revelação do Mestre JHS. Abaixo trancrevemos precioso trecho de uma obra 

rara intitulada Pétalas de Lótus, de autoria de Aracy Domingues, Fr.: 
 

 “Este Lótus está situado acima da terminação do nadhi Sushumna, na glândula 

Pineal; as 50 letras do alfabeto sânscrito estão inscritas sobre cada pétala, até acabarem as 

mil pétalas. Shiva está sentado sobre o Hamsah, simbólico da inspiração (‘Ham’) e da 

expiração (‘Sah’) do Sopro de Brahmã, que por esse acto se manifesta exteriormente para em 

seguida voltar a entrar em si mesmo. Os livros hindus chamam-no ‘Lótus das Mil Pétalas’, 

embora o seu número exacto de força primária seja 960. Além disso, possui uma espécie de 

vórtice secundário ou actividade menor, com doze ondulações próprias. 
 

 Do mesmo modo que nos demais Chakras, as suas vibrações são representadas pelas 

letras sânscritas; elas repetem-se uma e outra vez em tais movimentos. Quando plenamente 

desperto, é talvez o mais brilhante dos Centros, apresentando todas as gamas possíveis de 

colorações indescritíveis vibrando com rapidez quase inconcebível. A porção central, de um 

branco deslumbrante, apresenta um tom dourado no seu centro. Este Chakra recebe na sua 

parte externa o raio violeta que passa pelo Centro Laríngeo; na sua parte central recebe o raio 

amarelo proveniente do Centro Cardíaco. 
 

 O Sahasrara ou a Morada do Senhor Shiva, ponto de união das três artérias principais 

do corpo subtil ou etérico, é considerado não como um Chakra mas como um ‘ponto 

transcendental’ por onde a alma entra e sai do corpo físico no momento do nascimento e da 

morte.  
 

 A linha de autoridade ou regulação dos nossos corpos estende-se para baixo, partindo 

do superior ou mais subtil até ao inferior e mais denso. Consequentemente, este Chakra 

controla os seis Centros que se encontram abaixo dele.  
 

 Nas pessoas que não são espiritualmente 

evoluídas, os raios vibratórios são pálidos e estão 

condensados na parte superior da cabeça. Nas 

mais evoluídas, as cores prismáticas das pétalas 

cobrem a cabeça como um gorro de jóias 

cintilantes. Neste ponto, o discípulo alcança a 

meta final, a união das polaridades masculina e 

feminina, etérica e magnética, solar e lunar. 
 

 O despertar deste Centro etérico permite 

ao homem deixar pelo mesmo o corpo físico, 

com plena consciência, e também voltar ao 

estado normal sem perdê-la, de forma que a 

consciência terá continuidade de dia e de noite. 
 

  Afirma-se que os sete Chakras Espinais 

existem realmente nos lugares indicados pela 

Anatomia Oculta, porém, estão controlados pelos sete Chakras Capitais do cérebro. Diz-se que 

o Centro Magnético do Coração físico é controlado pelo Coração Esotérico, situado na região 

do Tallamus Cerebral. Qualquer Chakra Espinal tem o seu correspondente Chakra Capital no 

cérebro. Os sete Chakras Capitais vibram intensamente em qualquer cérebro carregado de 

Força Crística.” 
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 Chakra Muladhara ou Raiz 

 Função – Sede de Kundalini 

 Glândula – Gónadas 

 Localização – Entre o ánus e os órgãos genitais 

 Quatro pétalas 

 Cores – Laranja e vermelho 

 Bijam – Lam 

 Tatwa – Pritivi 

 Elemento – Terra 

 Elementais – Gnomos 

 Nota musical – Ré 

 Planeta – Sol  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Chakra Swadistana ou Esplénico 

 Função – Distribuidor de Prana pelo organismo 

 Glândula – Pâncreas  

 Localização - Sobre o baço 

 Seis pétalas 

 Cores – Amarela, laranja, vermelha, violeta, azul, verde 

 Bijam – Vam 

 Tatwa – Apas 

 Elemento – Água 

 Elementais – Ondinas 

 Nota musical – Si 

 Planeta – Lua 
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 Chakra Manipura ou Umbilical 

 Função – Dá sensibilidade às influências astrais 

 Glândula – Supra-renais 

 Localização - Sobre o umbigo 

 Dez pétalas 

 Cores – Verde e vermelha, alternadas 

 Bijam – Ram 

 Tatwa – Tejas 

 Elemento – Fogo 

 Elementais – Salamandras 

 Nota musical – Dó 

 Planeta – Marte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 Chakra Anahata ou Cardíaco 

 Função – Dá sensibilidade aos sentimentos do próximo 

 Glândula – Timo 

 Localização - Sobre o coração 

 Doze pétalas, podendo transformar-se em quatorze 

 Cores – Amarelo ouro 

 Bijam – Pam 
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 Tatwa – Vayu 

 Elemento – Ar 

 Elementais – Silfos 

 Nota musical – Fá 

 Planeta – Saturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Chakra Vishuda ou Laríngeo 

 Função – Desperta a clauriaudiência 

 Glândula – Tiróide 

 Localização - Sobre a garganta 

 Dezasseis pétalas 

 Cor – Azul eléctrico 

 Bijam – Yam 

 Tatwa – Akasha (Sonoro), Inferior 

 Elemento – Éter 

 Hierarquia – Devas do Akasha, Barishads 

 Nota musical – Lá 

 Planeta – Vénus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 Chakra Ajna ou Frontal 

 Função – Desperta a clarividência (amplificação ou diminuição dos objectos) 

 Glândula – Pituitária 

 Localização – Na fronte, entre as sobrancelhas 

 Duas pétalas  

 Cores – Violeta à esquerda e rosa à direita 

 Bijam – Ham 

 Tatwa – Anupadaka (Akasha Médio) 

 Elemento – Subatómico 
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 Hierarquia – Agnisvattas 

 Nota musical – Mi 

 Planeta – Mercúrio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Chakra Sahasrara ou Coronal 

 Função – Consciência Espiritual plena (completa e aperfeiçoa as faculdades) 

 Glândula – Pineal 

 Localização – No alto da cabeça, horizontalmente 

 960 pétalas na parte externa e 12 pétalas na parte central 

 Cores – Púrpura fulgurante na parte externa e dourado no centro 

 Bijam – Om 

 Tatwa – Adi (Akasha Superior) 

 Elemento – Atómico 

 Hierarquia – Assuras (Devas do Além-Akasha) 

 Nota musical – Sol 

 Planeta – Júpiter 
 

 

CLASSIFICAÇÃO HUMANA PELOS CHAKRAS 
 

 

 Kundalini, também conhecida por Mãe do Mundo, é a Energia que emana do interior da 

Terra, sendo uma Força independente e distinta de Fohat e de Prana. Os clarividentes avançados 

vêem Kundalini como uma torrente de fogo. Geralmente, ela segue um caminho espiralado na 

sua progressão, semelhante ao coleio das serpentes, e por isto mesmo também é conhecida por 

Serpente Ígnea. Kundalini está presente em todos os Planos. Quando desperta no homem, 

vivifica extraordinariamente todos os seus veículos. Consoante os Centros activados por 

Kundalini pode-se agrupar as diversas categorias de homens, a saber:  
 

 a) Homem comum – Polarizado no seu Corpo Emocional, vivendo uma vida normal ou 

comum, vibram: 
 

 1 – Chakra Raiz 

 2 – Chakra Umbilical 

 3 – Chakra Cardíaco 
 

 b) Aspirante à Iniciação – Discípulo submetido à Provação e que busca o Altruísmo. 

Vibram: 
  

 1 – Chakra Raiz 

 2 – Chakra Cardíaco 

 3 – Chakra Laríngeo 
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 c) Iniciado na Senda Iniciática – É o Ser que venceu todos os obstáculos. Vibram: 
 

 1 – Chakra Cardíaco 

 2 – Chakra Laríngeo 

 3 – Chakra Coronal 
 

 A constituição ternária de Kundalini expressa os Três Aspectos do Logos nas suas 

funções vitais. 
  

 O Akasha puro localiza-se em Sushumna, enquanto os seus aspectos secundários passam 

por Ida e Pingala, que funcionam como sentinelas e pontos de contacto entre Kundalini e os 

diversos Chakras. 
 

 É o princípio da Vontade que, em última instância, exerce uma influência determinante 

em todo o processo actuando sobre a complexidade do sistema hominal, porque caracteriza a 

faculdade criadora da Consciência. 
 

 Segundo as qualidades íntimas do indivíduo, ou segundo as suas particulares atitudes 

mentais, Ida e Pingala, ou seja, o Vago e o Simpático que contornam Sushumna qual uma 

serpente que dá voltas em torno de uma vara, com efeito, juntam-se à altura de cada Chakra. A 

energia solar absorvida pela glândula Pineal e acumulada no Plexo Solar por meio de Ida (o 

Vago) e de Pingala (o Simpático), transmuta-se mediante o Poder Mental por acção da Vontade 

devidamente educada, e é levada às Gónadas e aos demais Chakras, onde se converte em 

factores vitais para a formação dos hormónios. 
 

 

OS CINCO PERÍODOS DA ILUMINAÇÃO 
 

 

 Segundo o Mahatma Djwal Khul, é tríplice a natureza dos Centros etéricos, astrais e 

mentais. Acontece algumas pessoas terem um ou outro Centro emocional completamente 

desperto e manifestado etericamente, enquanto as suas contrapartes mentais podem estar silentes; 

outras podem ter os Centros mentais despertos e os emocionais não tão vitalizados, e estarem 

etericamente inactivos. Por essas razões, é óbvio quão grande deverá ser a necessidade de 

instrutores clarividentes conscientes que possam trabalhar judiciosamente com os alunos, 

estimulando, através do conhecimento e métodos científicos, os Centros adormecidos ou inertes 

e alinhando-os, de modo que a corrente vital possa fluir livremente para trás e para frente, entre 

os vórtices externos e o Centro interior. Quando Kundalini tiver cruzado essas linhas 

geométricas, o homem estará perfeito, a personalidade terá servido a sua finalidade e a meta 

estará alcançada. 
 

 Os períodos para a activação total dos Chakras passam por cinco fases, a saber: 
 

 Período 1 – Quando o Chakra Básico da coluna vertebral é o mais activo. O Fogo 

Central está focalizado na vitalização dos órgãos de geração e na vida física funcional da 

personalidade. 
 

 Período 2 – Quando o Plexo Solar é objecto da atenção do Fogo e quando a sua 

contraparte emocional vibra sincronicamente. Neste período, estão vibrando dois Centros, ainda 

que lentamente. Os outros Centros estão vivos, pode ser vista a sua pulsação, mas não têm 

nenhum movimento circular.  
 

 Período 3 – O Fogo Divino sobe agora para o Centro Cardíaco. Os três giram em 

uníssono em proporção ordenada. A vitalização de qualquer Centro origina um aumento de força 

de todos os outros. Na cabeça estão sete Centros (três maiores e quatro menores). Estes Centros 

correspondem diretamente a um ou outro Centro no corpo. Eles são a síntese, e ao estimularem-
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se os seus Centros correspondentes eles próprios receberão a correspondente aceleração da força 

rotativa. 
 

 Período 4 – Marca a estimulação definitiva do Centro da garganta. Toda a actividade 

criadora do Homem Tríplice – Físico, Emocional e Mental – eleva-se no serviço prestado, e a 

sua vida começa, ocultamente, a soar. Ele é ocultamente produtivo. Ele manifesta-se e o seu Som 

é emitido ante ele. A coordenação entre os Centros torna-se evidente, a rotação é intensificada e 

os próprios Centros mudam de aparência, abrem-se, tornando-se o movimento rotativo 

quadridimensional, voltando-se para dentro de si mesmo. Aí, os Centros estarão irradiando como 

Núcleos de Luz.  
 

 Período 5 – Marca a aplicação do Fogo aos Centros da cabeça e ao seu completo 

despertar. Antes da Iniciação todos os Centros estarão girando quadridimensionalmente, mas 

depois da Iniciação tornam-se flamejantes e são – vistos clarividentemente – de rara beleza. 

        
 

 

 


