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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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RAÇAS E CONTINENTES 
 

 

A RAÇA ANCESTRAL 
 

 

  A Mónada evolui através dos Sistemas de Evolução Universal. Cada Sistema é formado 

por sete Cadeias Planetárias, sendo que cada Cadeia é constituída por sete Rondas onde cada 

uma, como já vimos, engloba sete Raças-Mães, por sua vez, cada uma delas formada por sete 

Sub-Raças e cada uma destas por sete Ramos Raciais. Actualmente, estamos 5.ª Raça-Mãe da 4.ª 

Ronda da 4.ª Cadeia Terrestre. Todo o nosso processo evolucional está inserido no actual 4.º 

Sistema de Evolução Universal. 
 

 OS FILHOS DA YOGA – Assim, todas as Mónadas em evolução são Unidades de 

Consciência com um largo lastro de experiências adquiridas ao longo de Idades sem conta. 

Ensina a Sabedoria Iniciática das Idades, que é a soma dos conhecimentos adquiridos através do 

Espaço e do Tempo, que cada Raça-Mãe esteve sob a égide de um dos sete Planetas Sagrados. 

Assim, a 1.ª Raça-Mãe foi governada pelo Sol. Por ainda não ser uma Raça de natureza física 

densa, ela foi gerada pelos Pitris ou Antepassados Lunares evidentemente não pelo sexo mas 

pela mente, através do processo criador de “meditação mental” ou Kriyashakti. Daí ser chamada 

Raça dos Filhos da Yoga. As Estâncias de Dzyan dão a seguinte definição desses nossos 

antepassados: 
 

 “Não tinham formas definidas, por isso a sua configuração era ‘Bhuta’. Tinham 

aspectos filamentosos, sem sexo, saídos do Corpo Etérico dos seus Progenitores. Quase sem 

consciência, tanto podiam viver em pé como correr ou voar. Nada mais eram do que ‘Chayas’ 

ou sombras.” 
 

 SENTIDOS DA 1.ª RAÇA-MÃE – Pelo que ficou dito acima nas Estâncias, concluímos 

que os Pitris Lunares, progenitores das Chayas que formavam a Humanidade da 1.ª Raça-Mãe, 

também eram Seres de Corpos Etéricos, portanto, não possuíam corpos físicos densos como os 

entendemos hoje. Diz a Tradição que as Chayas possuíam um só sentido que era o da audição, e 

respondiam ao impacto do Fogo. 
 

 PROCESSO DE REPRODUÇÃO – A reprodução 

obedecia ao processo de cissiparidade, como acontece no 

Reino Vegetal com algumas espécies, sendo que os 

protozoários e as amebas também reproduzem-se por esse 

processo. No início da sua evolução, essas criaturas 

repartiam-se em duas partes iguais para se multiplicarem, mas 

com o decorrer do tempo passaram a dividir-se em tamanhos 

diferentes. Geravam os filhos pelo mesmo processo de 

reprodução por cissiparidade, ou seja, dividindo-se, e assim 

continuamente. 
 

 COMO ERAM FORMADAS AS SUB-RAÇAS – 

Actualmente, cada Raça-Mãe é formada pelo conjunto de sete 

Sub-Raças bem definidas, mas naquela época longínqua dos 

primórdios da Humanidade carecia-se de formas definidas de 

maneira que as Sub-Raças da 1.ª Raça-Mãe, chamada Polar 

ou Adâmica, caracterizavam-se por gradações de densidade 

das substâncias etéricas dos dois éteres superiores (dentre os 

quatro que constituem o Corpo Vital) de que as mesmas eram 

constituídas. 
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 Segundo a Doutrina Secreta, a Lua, donde procederam os primeiros habitantes da Terra, 

não completou a sua evolução em virtude dos percalços ocorridos com a sua Hierarquia 

dirigente, razão pela qual os seres procedentes daí adentraram a 4.ª Cadeia Terrestre em forma de 

Chayas e não com formas definidas como deveria ter acontecido, se não fosse o tumulto havido 

entre os Barishads da 3.ª Cadeia Lunar. 
  
 

MANU, O DOADOR DA VIDA 
 

 

 Segundo a Lei, a Mónada só evolui quando se encontra encarnada, porque é só nessa 

condição que consegue acumular as mais diversas experiências tanto no Plano do Espírito ou da 

Espiritualidade, como no Mundo Psíquico ou Anímico e igualmente na Esfera Física ou 

Material. Só quando se consegue uma harmonia total entre esses três Mundos que estão fora de 

nós, mas também estão presentes no nosso interior, é que a Mónada consegue libertar-se dos 

limites que as reencarnações impõem. 
 

 COMO É FORMADA A HUMANIDADE – São as civilizações que formam aquilo que 

tecnicamente chamamos de Raças e Sub-Raças que povoam a Terra. As mesmas são constituídas 

por aglomerados de Mónadas em evolução num dado período. 
 

 No início das coisas, o que existia era apenas a Família Primordial, como, por exemplo, 

a tradicional Família do Manu Noé, a célula-mater que daria origem à Humanidade (num novo 

Ciclo). Essa Família Primordial inicia o seu trabalho dando origem a uma série de Famílias que, 

a partir desse tronco, vão-se multiplicando até formarem um Ramo Racial. É em virtude desse 

fenómeno que a tradição de Israel fala nas suas 12 Famílias que formam os segmentos 

constituintes desse povo. Assim, um conjunto de Famílias forma um Ramo Racial, e uma série 

de sete Ramos Raciais forma, por sua vez, uma Sub-Raça. De maneira que verificamos tudo ter 

início a partir da Família do Manu, no caso sendo formado por um Casal Primordial também 

chamado Manu-Semente. Daí a Ciência Iniciática das Idades afirmar que o Manu é o Doador da 

Vida. 
 

 O QUE É UM “OITAVO RAMO RACIAL” – As experiências assimiladas pelas 

Mónadas são levadas para o Ciclo evolucional subsequente. Como vimos, sete Ramos Raciais 

formam uma Sub-Raça. Contudo, no final da evolução dos sete Ramos Raciais, para haver um 

transbordo dessas experiências para o Ciclo seguinte, é necessária a formação de um Oitavo 

Ramo Racial, que tem sempre o particular papel de sintetizar todas as experiências a serem 

transferidas para o Período posterior. Assim, os Oitavos Ramos Raciais são como catalisadores 

do trabalho realizado pelas sete Sub-Raças no Passado, por conseguinte, não podendo ser 

considerados mais uma Sub-Raça e sim o seu somatório em termos de experiências já 

vivenciadas. O conjunto dos sete Ramos Raciais mais o Oitavo formarão uma Sub-Raça, sendo 

que sete Sub-Raças formarão uma Raça-Mãe. 
 

 NÚMERO DE ENCARNAÇÕES – Para os retardatários de cada civilização são criados 

pequenos ciclos kármicos, que não têm valor evolutivo mas apenas kármico. Segundo a 

cronologia oculta, as Mónadas encarnam 37 vezes numa Família (que poderá não ser sempre a 

mesma), 37 vezes num Clã (constituído de 7 Famílias) e 37 vezes num Ramo Racial, o que 

perfaz 111 encarnações numa Sub-Raça e 777 numa Raça-Mãe em dado período da Ronda 

Planetária. Estes valores numéricos podem ser alterados tanto para cima como para baixo, 

consoante o esforço feito pela Mónada. Assim, uma Mónada que se adiantou na sua evolução 

pode fechar a Ronda com menos 91 encarnações, enquanto as retardatárias concluirão a Ronda 

com mais 91 encarnações. Fora do limite máximo de atraso, as Mónadas perdem o direito de 

prosseguir na Onda de Vida da evolução em curso. É como um mau aluno repetente muitas vezes 

que terá de abandonar o seu curso… A Lei que a tudo e a todos rege, na sua imensa Sabedoria e 

Misericórdia possibilita ainda 91 oportunidades aos seres retardatários. 
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SAQUE CONTRA O FUTURO 
 
 

 Como já vimos quando estudámos as Hierarquias, a evolução do nosso 4.º Sistema teve 

de enfrentar uma série de obstáculos que não estavam previstos na Mente Cósmica, razão pela 

qual houve a necessidade do Eterno tomar algumas medidas, conhecidas nos Anais Secretos da 

Evolução sob o designativo Saque contra o Futuro. Sobre tão complexo problema de natureza 

cósmica, disse JHS: 
 

 “Na complexa formação das Raças, no evoluir da 4.ª Cadeia ou 4.º Globo do nosso 4.º 

Sistema, houve um ‘Saque contra o Futuro’ feito pelo Senhor das Eternidades, quando apelou 

para o 5.º Ishwara, dirigente do 5.º Sistema representado pelo planeta Vénus, para que o 

mesmo passasse a dirigir a evolução da Terra com os Pitris da 1.ª Cadeia chamados Assuras, 

arrastando também os Pitris Agniswattas da 2.ª Cadeia e os Pitris Barishads da 3.ª Cadeia. 
 

 Negando-se a fundir os Seres da sua Hierarquia (5.ª) nas formas das 1.ª e 2.ª Raças-

Mães por considera-las vis, segundo o Sepher Enoch, colocando-se assim em oposição à Lei, 

deu motivo a que o Eterno apelasse também para o 6.º Ishwara, dirigente do 6.º Sistema sob o 

signo de Mercúrio, o qual, de acordo com os textos hebraicos, com o nome de Jehovah formou 

o Homem do pó da Terra soprando-lhe nas narinas o Hálito de Vida (Génese, 2:7), que deve 

ser entendido como forma de energia subtil, ou seja, o Tatwa ‘Vayu’, cujo Bijam (Semente) é 

‘Pam’, que figura ainda no radical de nomes divinos antigos e até no dos nossos indígenas.” 
 

 MONTE MERU E O CONTINENTE HIPERBÓREO – O Globo Terrestre nos seus 

primórdios não era um Globo Físico como o conhecemos actualmente, era antes um Globo 

etérico de natureza flogística em conformidade com a natureza da sua Humanidade, cujos seres 

em evolução ainda não tinham formas físicas densas. Dizem as tradições que o Globo Terrestre, 

depois de terríveis convulsões, deu surgimento ao primeiro continente assinalado no nome 

simbólico Monte Meru situado no Pólo Norte, nada tendo a ver com o Pólo actual como iremos 

ver. A Tradição diz que o referido fenómeno provocou o nascimento da “Terra Sagrada 

Imperecível que nenhum cataclismo pode destruir”. Segundo as Escrituras Sagradas, esse 

continente tem o nome de Jambu. 
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 A 2.ª Raça-Mãe teve por berço o continente denominado pela tradição esotérica de 

Plaksha, o mesmo que a mitologia nórdica chama Continente Hiperbóreo. Continente imenso 

que se formou na calota polar Sul do Globo distendendo-se enormemente até abarcar o espaço 

que hoje compreende a Groenlândia, Suécia, Noruega, Spitsbergen e quase todo o extremo Norte 

da Europa adentrando a Sibéria até às proximidades do Círculo Ártico. Era um continente 

paradisíaco com uma vegetação luxuriante e planícies férteis já na sua fase final, por 

inicialmente ser constituído com a sua população de natureza dos dois éteres inferiores (dentre os 

4 que formam o Corpo Vital), indo cristalizar-se em forma de “gelo eterno” que aos poucos 

derreteu por ingerência do elemento Fogo ou Flogístico (Tejas) propagado pelo Ar ou Vayu.  
 

 Se a 1.ª Raça-Mãe ficou conhecida como Polar ou Adâmica (por no espaço da calota 

polar Norte se ter formado o primeiro Homem, ou melhor, a primeira Humanidade), a 2.ª Raça-

Mãe recebeu o nome de Hiperbórea ou Hiperboreana. Nesta desenvolveu-se o sentido do 

Olfacto, que se juntou ao da Audição na anterior. 
 

 

APARECIMENTO DA 2.ª RAÇA-MÃE HIPERBÓREA 
 
 

 À medida que a Evolução foi avançando, os espíritos da Natureza sob a direcção dos 

Devas foram construindo em torno das Chayas da 1.ª Raça-Mãe uma espécie de tessitura ou 

camada com moléculas mais densas de matéria etérica, de maneira que o primeiro veículo se 

interiorizou passando a formar o Duplo Etérico da 2.ª Raça-Mãe Hiperbórea. JHS comparou o 

fenómeno a como se uma roupa nova fosse vestida sobre a velha. A nova Raça ainda continuava 

sem ter um corpo físico denso, apresentava uma cor amarelada com tons dourados mas com 

aparência indefinida, ora se parecendo a semi-animais, ora a semi-humanos. 
 

 A reprodução fazia-se de duas maneiras: a) 

assexuados, ou seja, os que se reproduziam por 

cissiparidade; b) os nascidos do suor, isto é, aqueles que 

nasciam de uma espécie de brotamento, como se fossem 

bagas de suor excretadas pelos seus genitores. Nasciam 

já com uma vaga definição dos sexos. Daí serem 

chamados de andróginos latentes. 
 

 Foi com o surgimento da 2.ª Raça-Mãe que os 

mamíferos surgiram gradualmente, originados dos 

germes abandonados pela Humanidade Hiperbórea. 
 

 Arthur E. Powell, na sua preciosa obra O Sistema 

Solar, resumiu brilhantemente o aparecimento das 

primeiras Raças, bem assim como se manifestou a Vida 

no nosso Globo. Diz ele: 
 

 “Durante 200 milhões de anos a Terra teve 

convulsões ininterruptas. Com o passar dos tempos, as 

mesmas passaram a ser periódicas só se dando a longos 

intervalos. 
 

 Por 300 milhões de anos os ‘espíritos da 

Natureza’ absorveram-se no trabalho, formando os 

minerais, vegetais e animais das espécies mais baixas. Dos restos das três Rondas procedentes 

tiraram as conchas vazias das formas e tentaram modelá-las em novos organismos vivos. Os 

resultados foram estranhos monstros híbridos de todos os tipos, mistos de gerações semi-

humanas e semi-animais. Surgiram as formas répteis de todas as castas e tipos. Pode dizer-se 
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que foram produzidas pelas ‘mãos principiantes da Natureza’, pois eram obras dos devas 

inferiores, os ‘espíritos da Natureza’, desajudados do poder orientador dos Senhores da Lua. 
 

 Quando o caos incessante aproximava-se do fim, alguns Senhores da Lua, ou 

Barishads, vieram observar se a Terra já estava em condições de abrigar o ser humano. Todas 

as formas inferiores foram então eliminadas, presumivelmente com a finalidade de limpar o 

caminho para o Homem e, de um modo geral, para dar lugar às formas mais superiores da 

Vida. 
 

 Num ponto surgiu, aos poucos, a primeira terra, acima do vasto oceano de água 

palpitante e tépida: era o pico do ‘Monte Meru’, descrito na literatura oculta como a calota do 

Pólo Norte. Entenda-se, porém, que essa calota não era a do Pólo Geográfico mas a do Pólo 

Magnético (Espiritual) da Terra, a ‘Imperecível Terra Sagrada’. 
 

 Dizem as tradições que essa ‘Terra Sagrada’ está agora localizada no Deserto de Gobi 

(hoje está localizada no Brasil, dizemos nós). Foi também denominada ‘Terra dos Devas’, 

‘Swetha-Dwipa’, ‘Ilha Branca’, ‘Terra Central’ e às vezes ‘Jambu-Dwipa’, nome dado à 

Terra como um todo. Os persas chamavam-lhe ‘Aryana-Vaejo’ e asseveravam, com razão, que 

o seu grande Profeta Zaratustra ali nascera. 
 

 Do Monte Meru, centro daquela terra emergente, surgiram sete promontórios, cujas 

bordas são chamadas às vezes de Pushkara, conquanto o nome pertença, mais acuradamente, 

ao sétimo continente, o qual aparecerá quando chegar o momento da sétima Raça-Mãe. 
 

 Isso significa que os Senhores da Lua, os Pitris Barishads, descendo à ‘Terra 

Imperecível’ separaram dos seus Corpos Etéricos uma 

semente de Vida, espécie de Chaya ou ‘Sombra’ sua, 

que continha as potencialidades de desenvolvimento 

numa forma humana. Por um esforço de vontade 

(Poder da Yoga), os Barishads duplicaram o seu 

próprio Corpo Etérico materializando, na verdade, um 

Duplo Etérico adicional, tornando-o permanente e 

depois saindo dele. 
 

 As formas das Chayas eram enormes, 

filamentosas, assexuadas, bhutas, vazias, flutuavam na 

atmosfera densa e nos mares efervescentes. Para nós, 

teriam aspectos de fantasmas gigantescos. Oscilavam e 

amontoavam-se, eram formas imensas, protísticas 

(intermediárias entre o vegetal e o animal) constituídas 

de matéria etérica, de perfis mutáveis contendo as 

sementes de todas as formas. 
 

 Dentro da classe dos Barishads que meteram 

mãos à tarefa haviam sete subclasses distintas, cada uma delas povoando um dos sete 

promontórios mencionados. As 49 (7x7) variedades assim fornecidas proporcionaram às 

entidades veículos apropriados, adaptados às suas diversas etapas de crescimento e tipos. Tais 

formas protísticas fluíam dos corpos dos Barishads. 
 

 As próprias formas não eram humanas, mas nelas ingressaram entidades que 

evoluíram como seres humanos. Essas formas imensas, como se disse, flutuavam sem destino, 

insensíveis e passivas. A consciência das Entidades vindouras (Assuras) que estavam no nível 

Átmico, só podia afectar muito de leve aqueles corpos grosseiros, que revelam apenas 

vagamente o sentido da audição e uma obscura consciência do fogo. 
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 Foi em virtude das elevadas Consciências que entraram em contacto com as Chayas 

que estas mesmas são denominadas, às vezes, de ‘Raça dos Deuses’, e também de ‘Filhos da 

Yoga’, porque os Barishads expeliram as suas Chayas quando imersos em Meditação Yogui. 

Também foram chamadas de ‘nascidos de si mesmos”, porque não nasceram de pais 

humanos. São o Adão das escrituras hebraicas. 
 

 Tendo expedido as suas Chayas, os Barishads animaram-nas com a sua própria 

energia, galvanizaram-nas, por isso dizer, e tornaram-nas activas.” 

 
 

MERU, A ILHA BRANCA IMPERECÍVEL 

 
 

 Segundo a Doutrina Secreta, as Chayas, essas criações dos Pitris Lunares ou Hierarquia 

dos Barishads, foram vitalizadas pelo fogo vivificante do Sol em resposta ao “grito do 

Governador dos espíritos da Natureza que lhes pediu ajuda”, provavelmente por eles 

absorverem e alimentarem-se de Prana como Energia Vitalizadora provinda do próprio Astro-

Rei, Helius, Helion ou Surya. Assim, três factores actuavam directamente da evolução dos seres 

da Humanidade primitiva: o dos seus Pais, os Barishads; o do Sol como Logos e fonte poderosa 

de Energia Cósmica; e o dos espíritos da Natureza. Segundo a Doutrina Secreta, esses três 

factores unidos produziram, mercê dos seus esforços conjugados, um bom rupa ou “forma” 

capaz de ficar de pé, caminhar, correr, reclinar-se ou voar. Não obstante, eram ainda simples 

Chayas, “sombras sem sentido”. Por ainda não terem vontade própria, as Chayas eram 

arrastadas a longas distâncias pelas rajadas mais fortes do vento, ou então, pelo contrário, 

arrastavam-se preguiçosamente ao sabor do Vento ou Vayu. 
 

 O Planeta que presidiu à evolução da 1.ª Raça-Mãe Adâmica foi o Sol, ou melhor, o 

místico Planeta Urano que representa aquele. Segundo as Estâncias de Dzyan, essas criaturas não 

morriam ou demoravam eternidades para acontecer, porque “nem o Fogo e nem a Água podiam 

destruí-las”. Em verdade, o Fogo era o seu elemento natural e não possuíam consciência da 

Água, por só terem um sentido físico em desenvolvimento que era o da audição. 
 

 A respeito do que foi dito sobre o primeiro continente surgido na Terra, chamado pelas 

escrituras arcaicas de Ilha Branca como já vimos, assim se expressou JHS sobre o assunto: 
 

 “O quarto Globo, que é a Terra, já desenvolveu três Rondas ou Ciclos completos de 

Vida, e portanto de vidas terrenas, segundo a doutrina tradicional do Oriente, e ao iniciar a 

sua quarta Ronda, a actual, já recebera os germes vitais do Planeta vizinho seu antecessor, a 

Lua, e á frente de tais elementos vinha uma Humanidade celeste, a dos Pitris ou ‘Pais 

Lunares’. 
 

 Desceram na ‘Ilha Sagrada’ ou região do Pólo Norte da Terra (Pólo espiritual e não 

geográfico), onde estabeleceram a sua morada em continente paradisíaco, denominado ‘Ilha 

Branca’ em diversas teogonias. 
 

 Provavelmente, o eixo da Terra estaria colocado em posição diferente da actual. O seu 

eixo de rotação coincidiria com o plano da eclítica. Depois de sofrer inumeráveis convulsões, 

emergiu aos poucos das águas efervescentes o mencionado continente a que se deu o nome de 

‘Ilha Branca’, também chamado de ‘ponta do Monte Meru’ em pleno Pólo Norte. E sete 

promontórios, como se representassem, em síntese, os próprios Globos ou Astros, enquanto os 

dwipas ou continentes futuros formaram-se no ponto de junção a que se dá o nome de 

‘Pushkara’, termo sânscrito que se pode traduzir por ‘Mar de Leite ou de Manteiga 

clarificada’, nome que, aliás, designará o sétimo continente ainda adormecido nas 

profundezas dos mares…” 
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ILHA BRANCA 
 
 

 A TERRA QUE NENHUM CATACLISMO PODE AFECTAR – Toda a Raça tem 

sempre um continente que lhe serve de berço. Após os declínios e fenecimentos das Raças, os 

continentes que lhes serviram de habitat também desaparecem, indo dar lugar ao nascimento de 

outros continentes e outras Raças em conformidade com a Lei dos Ciclos. Assim, cada Raça que 

surge no cenário da Vida tem sempre um novo palco. 
 

 Contudo, segundo ensina a Tradição Sagrada, só a Ilha Branca permanece incólume 

através dos Tempos. Foi aí que aportaram no nosso Globo as Hierarquias Criadoras para 

formarem as primeiras Raças que habitaram a Terra, motivo para os Iniciados celtas falarem 

reverentemente do Continente Hiperbóreo como a “Terra dos Antepassados” a quem prestavam 

grande culto. As Estâncias de Dzyan falam dessa terra bendita como lugar abençoado que 

“nenhum cataclismo pode afectar”. A Ilha Branca viu nascer as primeiras Raças terrenas, e no 

final da Evolução acolherá em seu seio os Vitoriosos do Ciclo, ou seja, todas aquelas Mónadas 

que venceram os obstáculos que se antepõem aos Peregrinos da Vida, sendo a Vida a Grande 

Escola de Iniciação, e no final glorioso das suas 777 encarnações as Mónadas manifestadas no 

Manvantara retornarão à Casa do Pai, de onde um dia partiram como um conglomerado de Vida-

Energia para se transformarem em estrela flamejante de Vida-Consciência. Volverão levando 

consigo todas as experiências adquiridas, como expressa muito bem o Arcano 22, as quais 

enriquecerão os Ciclos futuros que serão cada vez mais esplendorosos. 
 

 A Ilha Branca, resguardada por 

um manto protector branco que é a 

cobertura glaciar que sempre a protegeu 

dos olhares profanos, está mergulhada 

num profundo Pralaya até há hora do seu 

glorioso despertar ígneo quando a Terra se 

transformará num Sol. Esta “Ilha” nunca 

esteve presa a um local fixo, e quando se 

diz que esteve no Pólo Norte na realidade 

esteve localizada no Pólo Norte Espiritual 

(expresso pelo Magnético), que ninguém 

sabe precisar onde era realmente. Segue o 

seu Itinerário traçado por Deus partindo 

do Norte em direcção ao Sul, apontando o 

caminho que as Mónadas terão de 

percorrer sob o olhar vigilante da Estrela 

Polar que vigia como o Olho de Druva, a 

fim de não haver desvio do Caminho 

traçado pela Mente Cósmica para as 

Mónadas em peregrinação na Face da 

Terra, pois elas não deixam de ser, em 

última análise, senão expressões individualizadas do próprio Logos Encarnado recolhendo 

experiências no campo da Vida, para que no final Deus seja ainda mais Deus em termos de 

Sabedoria vivenciada. 
 

 MONTANHA PRIMORDIAL – Ali está a região que a Sabedoria Iniciática das Idades 

denominou de Montanha Primordial, cujo mistério é resguardado tenazmente pelos Iniciados 

brahmanes e budistas. Foi precisamente ali que desceram, provindo da Lua, os Pitris Lunares da 

Hierarquia dos Barishads, a fim de criarem uma nova progénie de deuses a partir deles mesmos, 

o que fizeram por um supremo sacrifício gerando a Humanidade através do Poder da Yoga. Daí 
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falar-se nos Autogerados ou Filhos da Yoga que por isso mesmo enfrentaram muitos percalços 

decorrentes do trabalho em prol da evolução (aliás, como acontece sempre em todo o espaço e 

tempo desta Kali-Yuga ou Idade Sombria). Trata-se de uma Região Interdita pela Lei, onde não é 

possível a mínima profanação por parte da Humanidade comum. Essa “Ilha” viu nascer o 

primeiro homem, e presenciará a consagração do último homem transformado em deus pelos 

seus próprios esforços. O mito do Paraíso Perdido, da região proibida de que as Estâncias de 

Dzyan sentenciam “aqui ninguém entrará”, tem as suas raízes nesse lugar abençoado. 
 

Itinerário das Mónadas através dos Continentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Nota Vitor Manuel Adrião: 
 

 A Tradição Iniciática das Idades sob o nome Teosofia, informa que a Humanidade evolui na Terra através 

de sete Ciclos Raciais em que ela faz uma Ronda sobre si mesma, não deixando de situar tais Ciclos em quais Eras e 

Sistemas Geológicos predicados pela Antropologia. Pois sim, a Teosofia afirma que estamos na 5.ª Raça-Mãe, 

consequentemente, já evoluíram na Terra 4 Raças-Mães (cada uma composta de 7 Sub-Raças; cada Sub-Raça 

composta de 7 Ramos; cada Ramo composto de 7 Clãs e cada Clã de 7 Famílias, sendo cada família um conjunto de 

7 pessoas: avô, avó, pai, mãe, filho, filha e… primo(a), como elo de ligação com outras famílias), como sejam:  
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 1.ª Raça-Mãe: POLAR ou ADÂMICA 
 

 Continente: Jambu Dwipa (calota do Pólo Norte). 

 Era Geológica: Primitiva. 

 Sistema ou Período Geológico: Arqueano e Algonquiano. 

 Estado de consciência interior: Espiritual ou Atmã. 

 Veículo de manifestação exterior: Astro-Etérico (composto dos 2 éteres superiores dos 4 de que se compõe 

o Corpo Etérico). 

 Elemento natural (Tatva): Akasha (Éter). 

 Sentido físico: Audição. 
 

 2.ª Raça-Mãe: HIPERBÓREA ou HIPERBOREANA 
 

 Continente: Plaksha Dwipa (calota do Pólo Sul, depois evoluindo para os actuais países nórdicos: 

Groenlândia, Suécia, Noruega, etc.). 

 Era Geológica: Primária. 

 Sistema ou Período Geológico: Cambriano e Seluriano. 

 Estado de consciência interior: Intuicional ou Búdhico. 

 Veículo de manifestação exterior: Físico-Etérico (composto dos 2 éteres inferiores dos 4 de que se compõe 

o Corpo Etérico). 

 Elemento natural (Tatva): Vayu (Ar). 

 Sentido físico: Olfacto. 
 

 3.ª Raça-Mãe: LEMURIANA 
 

 Continente: Shalmali Dwipa (Gondwana, continente austral e África). 

 Era Geológica: Primária, Secundária e início da Terciária. 

 Sistema ou Período Geológico: Devoniano, Carbonífero, Permeano, Triássico (apogeu), Jurássico, 

Cretáceo. 

 Estado de consciência interior: Mental Superior ou Manas Arrupa. 

 Veículo de manifestação exterior: Físico denso (o Homem aparece como um ser concreto, visível e 

tangível). 

 Elemento natural (Tatva): Tejas (Fogo). 

 Sentido físico: Visão. 
 

 4.ª Raça-Mãe: ATLANTE 
 

 Continente: Kusha Dwipa (parte da Europa, incluindo Portugal, da América do Sul, incluindo o Brasil, e 

toda a região mediterrânea chegando à Ásia). 

 Era Geológica: Secundária, Terciária e início da Quaternária. 

 Sistema ou Período Geológico: Triássico (apogeu da Lemúria, pois quando aparece uma nova raça a 

anterior ainda está em funções), Jurássico, Cretáceo, Paleoceno, Eoceno (apogeu da Atlântida), Oligoceno, Mioceno 

(1.º cataclismo atlante, dos 4 que fizeram o continente submergir), Plioceno. 

 Estado de consciência interior: Psicomental ou Kama-Manas (ligação do corpo Astral ou Emocional com o 

Mental Inferior ou Manas Rupa). 

 Veículo de manifestação exterior: Emocional, Astral ou Kamásico. 

 Elemento natural (Tatva): Apas (Água). 

 Sentido físico: Paladar. 
 

 5.ª Raça-Mãe: ARIANA ou ÁRIA 
 

 Continente: Kraunka Dwipa (surge no Norte da Índia, Planalto do Pamir, junto ao Himalaia, e depois se 

espraie pelo Globo habitável). 

 Era Geológica: Quaternária. 

 Sistema ou Período Geológico: Pleistoceno e o actual Antropoceno. 

 Estado de consciência interior: Mental Superior ou Manas Arrupa. 

 Veículo de manifestação exterior: Mental Inferior ou Kama Rupa (rupa é termo sânscrito significando 

“com forma”, “concreto”, e arrupa, “sem forma”, “abstracto”). 

 Elemento natural (Tatva): Pritivi (Terra). 

 Sentido físico: Tacto. 
 

 Na presente 5.ª Raça-Mãe já se desenvolve o 5.º Elemento ou Quintessência, Éter ou Akasha, e com isso, 

mercê do 5.º Corpo Mental Superior, o sentido da audição à sua potência máxima, acompanhado do olfacto também 

em supra-desenvolvimento, pelo que um dia tal como hoje os homens ouvem sinfonias musicais, “ouvirão” 

sinfonias de aromas… 
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ORIGENS DOS NOVOS CONTINENTES 
 

 

 Como vimos, por determinação da Lei as Hierarquias Criadoras desceram para criar uma 

nova Evolução que se desenvolveria no Globo Terra que ainda estava em processo de formação. 

O lugar onde realmente começou a realizar-se o trabalho criador foi no Pólo Norte da época, que 

as tradições chamam de Monte Meru e Ilha Branca, e igualmente Jambu-Dwipa. Nessa ocasião, 

os raios do Sol incidiam directamente sobre o novo continente, razão porque ali desfrutava-se de 

um clima ideal que possibilitou o surgimento de uma Natureza luxuriante constituindo-se num 

etéreo paraíso verdejante. Nesse continente existiam em abundância todos os tesouros naturais 

que a Terra pode proporcionar à criatura humana, para se desenvolver plenamente e viver bem 

em completa harmonia com os ritmos da mesma. 
 

 A LOUCA DO ESPAÇO – Segundo a cronologia brahmânica, há muitos milhões de anos 

a Terra sofreu mudanças substanciais no respeitante à inclinação do seu eixo em relação ao plano 

da eclítica. As mudanças foram de tal ordem que as Estâncias de Dzyan intitularam a Terra como 

sendo “a Louca do Espaço”, tais foram as alterações sofridas não só quanto à inclinação relativa 

à eclítica como ao desvio do curso natural da sua própria órbita. 
 

 Isso ocorreu durante o Período Lemuriano, dizendo a Tradição que nessa altura 

manifestou-se a Polarização da Divindade. Os que estavam em harmonia com os desideratos da 

Lei refugiaram-se na região da Montanha Primordial, enquanto os Anjos Rebeldes conspiravam 

nos abismos causando graves danos à Evolução. Isso levou a Humanidade a tomar caminhos 

diametralmente opostos que se registariam mais claramente nos meados da Raça seguinte, a 

Atlante: a Via da Mão Esquerda e a Via da Mão Direita, que era a do Conhecimento ou da 

Sabedoria, também chamada Vidya. É dessa época a plantação das raízes da Magia Branca e da 

Magia Negra, cujas sementes ficaram em estado latente durante muito tempo, após o Dilúvio 

Universal, voltando a eclodir com todo o vigor no primeiro período da actual 5.ª Raça-Mãe 

Ariana, segundo afirma a Doutrina Secreta. A respeito deste assunto, dizem as Estâncias de 

Dzyan: 
 

 “Os Santos Jovens (Deuses Assúricos) negaram-se a procriar e a criar espécies à sua 

semelhança e segundo a sua classe. ‘Não são Rupas (formas) apropriados a nós, devem ser 

aperfeiçoados’, disseram eles. 
 

 Recusaram-se a entrar nas Chayas criadas pelos seus inferiores (Barishads e 

Agniswattas). Assim, prevaleceu, desde o início das coisas, o sentimento egoísta entre os 

Deuses Assúricos. A partir daí, as Hierarquias 

Superiores ficaram sob a vigilância dos Lipikas 

que estão ao serviço da Lei do Karma.” 
 

 CONSOLIDAÇÃO DA CROSTA 

TERRESTRE – Existem diversas versões a 

respeito da consolidação da crosta terrestre. 

Contudo, as mesmas são muito polémicas. Uma 

delas é a que afirma que os continentes foram 

formados em virtude da queda de antigos 

satélites da Terra quando esta, desviando-se da 

sua órbita, penetrou na órbita da Lua que, diga-se 

de passagem, não era um satélite da Terra, o que 

se compreende perfeitamente pelos cálculos 

matemáticos registando que o volume de massa 

lunar é quase 50% superior à massa terrestre, 

constituída mais de líquidos que de sólidos. Tal 
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facto inviabiliza a teoria de que a Lua se tenha destacado da Terra, pois foi a Terra quem se 

destacou da Lua deixando-a para trás como “cadáver sideral”, “resto kármico cósmico” da 

Cadeia anterior entretanto solidificado mas ausente de Vida. 
 
 

EVOLUÇÃO DO GLOBO D (TERRA) 
 

 

 Uns acreditam que a famosa Estrela Baal de que falam as tradições, foi um pedaço 

desprendido da Lua que foi atraído pelo campo magnético da Terra, e que com a sua queda 

provocou um gigantesco movimento telúrico que inclusive dizimou algumas espécies vivas no 

nosso planeta. Mas segundo outros, o que houve foi a absorção de um dos nossos antigos 

satélites chamado Gondwana e que originou o continente que a Tradição chama Shalmali, o 

mesmo que serviu de berço à 3.ª Raça-Mãe Lemuriana, considerada a primeira Raça 

genuinamente Humana por os seus componentes já possuírem corpos sólidos. Os cientistas 

denominam esse novo continente de Pangeia. Associando-o à Atlântida como berço da Raça 

seguinte, os maias denominavam-no indistintamente de País de Mu, que os antigos caldeus 

transformaram em Ur.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Síntese da Evolução da 4.ª Ronda do Globo D (Terra) da nossa 4.ª Cadeia Planetária: 
 

 1.ª Raça-Mãe – O Homem da 1.ª Raça-Mãe no Globo D, a nossa Terra, era um ser 

etéreo, mais lunar que terreno. Não tinha inteligência mas era supra-espiritual. Carecia de sexo 

para reprodução que se fazia por cissiparidade, como acontece ainda com certos vegetais. Não 

tinha formas definidas e era de tamanho gigantesco. Movimentava-se ao sabor de Vayu ou Ar. 
 

 2.ª Raça-Mãe – O Homem era ainda de dimensões gigantescas, porém, o seu corpo 

tornou-se mais condensado. Continuou mais espiritual do que inteligente, porque a evolução da 

mente é mais lenta e difícil do que a evolução da estrutura física. 
 

 3.ª Raça-Mãe – Nesta Raça-Mãe o Homem já possui um corpo perfeitamente concreto ou 

compacto. No início, a sua forma assemelhava-se à de um macaco gigantesco, mais instintivo do 

que inteligente. A espiritualidade original cedeu lugar mais ao instinto do que à inteligência 

propriamente dita. Na segunda metade desta Raça, a estrutura gigantesca do Homem decresceu 

de tamanho, o seu corpo passou por mutações melhorando a sua contextura. O ser humano 

RONDA PLANETÁRIA DA TERRA 

RONDA TERRESTRE DO SOL 

RONDA TERRESTRE DA LUA 

RONDA TERRESTRE DE SATURNO RONDA TERRESTRE DE JÚPITER 

RONDA TERRESTRE DE MERCÚRIO 

RONDA TERRESTRE DE VÉNUS 

RAÇA ADÂMICA (A) 

RAÇA HIPERBÓREA (B) 

RAÇA LEMURIANA (C) 

RAÇA ATLANTE (D) 

RAÇA ARIANA (E) 

RAÇA BIMÂNICA (F) 

RAÇA ATABIMÂNICA (G) 

V.M.A. 
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desenvolveu mais a mente tornando-se mais racional, embora ainda possuído de aspecto 

simiesco. 
 

 4.ª Raça-Mãe – Nesta o intelecto humano passou por evolução considerável. As Raças – 

até então mudas – adquiriram o dom da linguagem humana a partir da 4.ª Raça-Mãe Atlante, 

sendo a linguagem monossilábica e muito limitada inicialmente, ela enriqueceu-se na 

decorrência do desenvolvimento mental dos seres humanos. 

 Nessa fase atlante a Humanidade transpôs o ponto axial da sua evolução na 4.ª Ronda. 

O Mundo enriqueceu-se com o aumento da actividade intelectual, mas decresceu em 

espiritualidade. 
 

 Abaixo damos a relação das cinco Raças Mães já manifestadas na actual Ronda da 4.ª 

Cadeia Terrestre: 
 

 1.ª Raça-Mãe Adâmica ou Polar – Expressou o Globo A da presente 4.ª Ronda. 

 2.ª Raça-Mãe Hiperboreana – Expressou o Globo B da presente 4.ª Ronda. 

 3.ª Raça-Mãe Lemuriana – Expressou o Globo C da presente 4.ª Ronda. 

 4.ª Raça-Mãe Atlante – Expressou o Globo D da presente 4.ª Ronda. 

 5.ª Raça-Mãe Ariana – Expressa o Globo E da presente 4.ª Ronda. 

 
 

RAÇAS E NUMEROLOGIA 

 
 

 Segundo JHS, o número 666 é nitidamente lunar, a sua soma dá 18 que representa o 

Arcano da Lua, enquanto o número 777 é claramente solar, está relacionado com o 7.º Princípio 

Átmico. 
 

 Também o número 111 tem um profundo significado iniciático: 
 

 111 relacionado à 1.ª Raça-Mãe – 1.º estado de Consciência Física; 

 222 relacionado à 2.ª Raça-Mãe – 2.º estado de Consciência Vital; 

 333 relacionado à 3.ª Raça-Mãe – 3.º estado de Consciência Emocional; 

 444 relacionado à 4.ª Raça-Mãe – 4.º estado de Consciência Mental Inferior; 

 555 relacionado à 5.ª Raça-Mãe – 5.º estado de Consciência Mental Superior; 

 666 relacionado à 6.ª Raça-Mãe – 6.º estado de Consciência Búdhica (Intuicional); 

 777 relacionado à 7.ª Raça-Mãe – 7.º estado de Consciência Átmica (Espiritual). 
 

 Número normal de encarnações da Mónada na Raça-Mãe – 777. 

 Número de encarnações da Mónada mais adiantada – 686. 

 Número de encarnações da Mónada mais atrasada – 868. 
 

 686 é o limite mínimo de encarnações de uma Mónada numa Raça-Mãe, enquanto 868 é 

o limite máximo de encarnações fixadas pela Lei numa mesma Raça-Mãe. Portanto, como já 

vimos, existe uma tolerância para mais ou para menos de 91 encarnações. Fora do limite máximo 

de encarnações, a Mónada perde o direito de acompanhar a Onda de Vida da evolução na Ronda 

em curso. 
 

 Sete Famílias formam um Clã, sete Clãs constituem um Ramo Racial e sete Ramos 

Raciais formam uma Sub-Raça, sendo que respectivamente em cada Família, Clã e Ramo Racial 

a Mónada encarna 37 vezes, o que perfaz 111 encarnações numa Sub-Raça, indo dar 777 

encarnações nas sete Sub-Raças que constituem a Raça-Mãe. Por sua vez, na total da Ronda (7 

Raças-Mães) a Mónada encarna 5439 vezes, e no total da Cadeia (7 Rondas) perfaz 38073 

encarnações, descontando a menos 91 encarnações ou contando a mais 91 encarnações. 
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 A 1.ª Raça-Mãe Adâmica, por ter sido a primeira experiência planetária, foi a que teve 

maior duração na presente Ronda. A sua população de Chayas seria invisível para a nossa visão 

puramente física limitada a três dimensões (comprimento, largura e altura). Eram seres que ainda 

não abrigavam no seu interior nenhuma Essência Espiritual. Quando se diz que eles tinham 

Consciência Átmica, não significa que essas formas primitivas portassem tão elevado nível de 

Consciência, mas sim que eram animadas de fora pelos Atmas dos seus Progenitores Espirituais, 

ou sejam, as Hierarquias que lhes deram origem. O mesmo pode dizer-se em relação às demais 

Raças. 

 
 

FUNÇÃO DA ESTRELA POLAR 
 
 

 “Enquanto o Homem desenvolve neste Mundo a sua vida física, o seu Espírito habita as 

Estrelas.” 
 

 As primeiras Raças, por ainda não terem internamente Essência Monádica, eram dirigidas 

do Alto pelos Barishads e Agniswattas de segunda categoria. A 1.ª Raça Adâmica foi governada 

pelos Rishis ou “Reis Divinos”, enquanto a 2.ª Raça Hiperbórea foi governada pelos mesmos 

Rishis mas como “Reis Pastores”, tratando-se simbolicamente de fixação directora do Globo 

Terrestre e da dinamização móvel do mesmo. 
 

 Na 4.ª Ronda, procedente da Ronda Lunar, o 4.º Globo que é a Terra recebeu os Germes 

Vitais. À frente de tais entidades ou Germes Vitais segundo as Escrituras Sagradas vinha uma 

Humanidade Celestial, a dos Pitris Lunares ou os Pais da Humanidade. Eles criaram e dirigiram 

os primeiros habitantes da Terra. 
 

 H.P.B., comentando as Estâncias de Dzyan a respeito da criação das primeiras Raças, 

disse: 
 

 “As Sete Legiões dos ‘Senhores nascidos da Vontade’, os ‘Nascidos da Mente’, 

impulsionadas pelo ‘Espírito dispensador da Vida’ (Fohat) separaram os homens de si 

mesmos, cada uma em sua própria região. 
 

 Elas desprenderam-se das suas ‘Sombras’ ou Corpos Astrais, se é que se pode dizer 

que um ser tão etéreo como um Espírito lunar possua um Corpo Astral além daquele outro 

quase intangível. Num outro comentário é dito que os Antecessores ‘exalaram’ o primeiro 

Homem, como também se explica que Brahma exalou os Suras ou Deuses, quando se 

converteram em Assuras (de Asu, ‘Sopro’). E num terceiro comentário diz-se que eles, os 

homens recém-criados, ‘eram as Sombras das Sombras’. 
 

 No que se refere a essa frase, ‘eram as Sombras das Sombras’, pode-se acrescentar 

algo mais e tentar uma explicação mais completa. O primeiro processo da evolução da 

Humanidade é mais facilmente aceitável do que o que vem depois, embora todos esses 

processos venham a ser rejeitados.” 
 

 ILHA SAGRADA IMPERECÍVEL – Foi o primeiro local onde os Progenitores Divinos 

implantaram a primeira Raça-Mãe, a Adâmica. É a “Terra Imperecível” porque nunca participou 

da sorte dos demais continentes, pois é a única região cujo destino é perdurar desde o começo até 

ao fim do Manuântara passando por todas as Rondas. Segundo as Estâncias de Dzyan, é a Terra 

Sagrada berço do primeiro homem e futura morada do último mortal divinizado, que servirá de 

semente para futuras Humanidades. Diz um dos comentários das Estâncias: 
 

 “A Estrela Polar mantém sobre a Terra Imperecível o seu olhar vigilante, desde a 

aurora até ao fim do crepúsculo de um Dia do Grande Sopro, ou Dia de Brahma.” 
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A TERRA ANTES DA CHEGADA DOS PITRIS 
 
 

 Antes dos Pitris Lunares e outras Hierarquias descerem para a Terra, houve uma tentativa 

de criar-se nela uma civilização com os próprios recursos do Planeta. Contudo, a tentativa falhou 

por não se possuir a sabedoria necessária para tão importante trabalho antropogénico. Em virtude 

disso, o Espírito da Terra apelou ao Eterno que dirigisse a Sua atenção para o nosso Globo. 

Outrossim, foi necessário proceder-se a uma purificação global para que os Seres Celestiais 

pudessem chegar aqui… Vejamos o que dizem as Estâncias de Dzyan a respeito de tão palpitante 

assunto: 
 

 Estância II 
 

 2 – A Roda girou por mais trinta Gros (dez milhões de anos). Ela (a Terra) construiu 

pedras moles que endureceram, e pedras duras que amoleceram. Criou o visível do invisível, 

criou os insectos e as pequenas vidas. Ela não queria chamar os Filhos do Céu, não queria 

recorrer aos Filhos da Sabedoria. Ela criou do seu próprio seio. Produziu homens aquáticos, 

terríveis e cruéis. 
 

 6 – Os homens aquáticos, terríveis e cruéis, Ela mesma os criou com os restos dos 

outros. Foram formados com a escória e o limo da sua Primeira, Segunda e Terceira 

(Rondas). Os Dhyanis vieram e olharam… os Dhyanis procedentes do resplandecente Pai-

Mãe vieram das Regiões Brancas, das Mansões dos Mortais Imortais. 
 

 7 – Eles ficaram descontentes e disseram: ‘A nossa carne não está aí. Não há Rupas 

convenientes para os nossos Irmãos da Quinta (Hierarquia Assura). Não há moradas para as 

Vidas. Águas puras, e não turvas, devem eles beber. Sequemo-las’. 
 

 8 – As Chamas vieram. Os Fogos com as Centelhas, os Fogos da Noite e os Fogos do 

Dia. Eles secaram as águas turvas e escuras. Com o seu calor eles as esgotaram. Os ‘Lhas’ do 

alto e os ‘Lhamayns’ de baixo vieram. Destruíram as formas de duas e de quatro faces… 

Lutaram com os homens-cabras, os homens de cabeças de cães e os homens com corpos de 

peixes. 
 

 9 – A Água Mãe, o Grande Mar, chorou. Ela levantou-se e desapareceu na Lua que a 

tinha criado, que a fizera nascer. 
 

 10 – Quando eles foram destruídos, a Terra ficou vazia. Pediu que a secassem. 
 

 Estância III 
 

 12 – Os Grandes Choans (Dhyan-Choans) chamaram os Senhores da Lua de corpos 

aéreos (os Barishads) e disseram-lhes: ‘Produzi homens, homens da com a vossa natureza. 

Dai-lhes formas internas. Ela (a Terra através dos elementais) construirá as vestimentas 

externas. Eles serão machos-fêmeas. Senhores da Chama também’… 
 

 13 – Cada um deles seguiu para o território que lhe fora destinado (os sete 

promontórios da Ilha Branca); eram sete (legiões), cada qual na sua zona. Os Senhores da 

Chama (Agniswattas) ficaram mais atrás. Não queriam ir, não queriam criar. 
 

 Estância IV 
 

 14 – As sete legiões, os Senhores ‘Nascidos da Vontade’ (Barishads), impulsionadas 

pelo Espírito dispensador da Vida separaram os homens de si mesmos, cada qual na sua zona. 
 

 15 – Sete vezes sete sombras de futuros homens nasceram, cada um com a sua própria 

cor e espécie, cada um inferior ao seu próprio pai. Os pais, os sem ossos (Chayas), não podiam 
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dar a vida a seres com ossos. A sua progénie foi Bhuta, sem forma nem mente. Por isso foi 

chamada de Raça Chaya. 
 

 Estância V 
 

 19 – A segunda Raça foi produzida por ‘brotamento’ e expansão da assexual 

procedente da Sem-Sexo. Assim, ó Lanu (Discípulo), teve início a segunda Raça. 
 

 20 – Os seus pais foram os ‘nascidos de si mesmos’ (por cissiparidade); por sua vez, os 

‘nascidos de si mesmos’, as Chayas, procediam dos brilhantes corpos dos Senhores (Pitris 

Lunares, os Barishads), também chamados de ‘Filhos do Crepúsculo’. 
 

 21 – Quando a Raça envelheceu, as Águas antigas misturaram-se com as Águas mais 

recentes… O exterior da primeira Raça converteu-se no interior da segunda Raça. 
 

 Sobre as primeiras Raças que habitaram a Terra, disse JHS: 
 

 “Em todas as tradições – tanto do Oriente como do Ocidente – aparece sempre uma 

‘Montanha Sagrada’. Haja visto o ‘Monte Meru’ que foi o primeiro continente que apareceu 

no Pólo Norte, continente também chamado de Adâmico e Hiperbóreo. Ali se instalaram os 

Pitris Lunares, ou sejam, os ‘Pais, Antepassados’, em sânscrito, Barishads, e que formaram as 

Chayas que seriam o Duplo Etérico da futura Humanidade, vindo a seguir os Pitris Solares, 

em sânscrito, Agniswattas, também chamados de ‘Filhos do Fogo’ ou Agni. 
 

 Os Pitris Agniswattas formaram o Corpo Astral ligado aos primeiros vestígios físicos 

do Homem. Na terceira Raça-Mãe é quando surgem os Kumaras, dos quais, pelo Poder de 

Kriya-Shakti, nasceram os Manasaputras, ou os ‘Filhos do Mental’. Desde esse momento, a 

Humanidade passou a ser digna desse nome por se apresentar, justamente, em corpo físico. E 

já então, depois de andróginos, os seres começaram a surgir em sexos separados. O Dr. 

Marañon reconhece que “as primeiras Raças foram andróginas’.” 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Os continentes estão profundamente relacionados com as Raças. Cada Raça que foi 

surgindo no cenário da Evolução teve por habitat determinado continente. Há uma sucessão de 

ascensões e declínios das civilizações… Verifica-se que enquanto um continente e respectiva 

Raça atinge o seu apogeu, outros, outrora poderosas civilizações, entram em decadência 

irreversível, nesse caso revelando que a Lei que a tudo governa é inflexível. 
 

 

RESTOS KÁRMICOS RACIAIS 
 

 

 Depois de ter cumprido a sua missão, cada Raça transfere para a sua sucessora o 

resultado da sua evolução. Os elementos que não conseguem realizar-se na respectiva Raça 

permanecem como restos kármicos, o que explica a decaída dos remanescentes de Raças outrora 

brilhantes hoje encontrando-se em profunda decadência, consideradas até como simples 

elemento decorativo motivo de folclore pelas Raças actualmente em evidência. Houveram 

sempre Idades de Ferro, de Bronze, de Prata e de Ouro, cada qual com as suas características 
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próprias. Actualmente somos uma síntese das Raças do Passado, e daí a razão da intensa 

miscigenação dada em virtude dos cruzamentos inter-raciais, invasões, emigrações, 

desenvolvimento do comércio internacional, facilidade dos meios de comunicação, etc. Assim, 

cada Raça assimila características de outros povos a ponto de tornar-se difícil, às vezes, definir-

se até o seu biótipo, como é o caso típico do que ocorre no Brasil por ser um País sintetizador de 

Raças das mais variadas procedências. 
 

 DIFERENÇA ENTRE O HOMEM MORTAL E O HOMEM IMORTAL – Quando uma 

criatura humana passa pelo processo da morte, o seu Corpo Físico retorna à Terra enquanto a sua 

Alma, que é um corpo intermediário, transfere-se para o Plano Astral, que é a Morada das 

Almas, sendo que o destino da sua Essência Espiritual é muito mais transcendente, pois ela voa 

para as paragens dos Espíritos Puros que estão fora dos limites dos Planos Formais. Assim, cada 

segmento do que forma no conjunto a criatura humana tem um destino diferente. 
 

 Por isso, o Iniciado Plutarco afirmou que enquanto o Homem vive na Terra a ela pertence 

o seu Corpo, a sua Alma à Lua e o seu Espírito ao Sol. No homem 

comum, com o processo da morte Corpo, Alma e Espírito separam-

se, indo cada um para o Mundo que lhe é afim. Porém, no homem 

que conseguiu imortalizar-se durante a vida esses corpos continuam 

unidos por toda a eternidade, donde se falar nos Três em Um ou da 

Santíssima Trindade tão mal explicada e pior compreendida. Essa 

Santa União é só para aqueles que na Terra alcançaram uma 

evolução tão elevada que equilibraram perfeita e completamente os 

seus Três Corpos (Trikaya). 
 

 Daí falar-se em Corpos Eucarísticos, expressão indicativa da imortalidade de certos 

Seres. Ao referir-se a essa estirpe iluminada, JHS disse que para a conservação desses Vasos de 

Eleição não podia deixar de haver na Terra uma região apropriada. Segundo a Tradição, os 

Manasaputras, outra designação dada aos Imortais, são chamados de Filhos do Mental criados 

por processo imaculado na 3.ª Raça-Mãe Lemuriana, e após terem desempenhado a sua função 

na Face da Terra foram guardados ou postos em custódia em Santuários fora do alcance das 

vistas profanas. 
 

 MISCIGENAÇÃO – Já são passados, aproximadamente, doze milhões de anos desde a 

última catástrofe atlante, e no entanto grande número de remanescentes dessa Raça ainda 

permanece entre a 5.ª Raça-Mãe Ariana. Nele se contam os indígenas de todas as partes do 

Mundo, os povos amarelos da Ásia, já para não falar na raça africana, a maias antiga do planeta, 

remanescente da 3.ª Raça-Mãe Lemuriana. A Ciência Iniciática das Idades afirma que 

actualmente está-se operando uma intensa miscigenação de todas as raças, fenómeno percursor 

da Raça-Síntese que, pouco a pouco, está surgindo no cenário do Mundo como fruto de todas as 

experiências e sofrimentos por que tem passado a Humanidade. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DA NOVA RAÇA 
 

 

 Segundo as Revelações, o que caracterizará a Nova Raça, biotipicamente falando, será a 

epiderme suavemente amorenada tendendo para o tom levemente dourado, e daí falar-se em 

Raça Dourada como fruto da miscigenação global. Quanto ao perfil psicológico, o Novo 

Homem se caracterizará pelo elevado padrão intelectual e moral dono de invejável ternura. No 

início, ainda na transição da Raça actual para a futura, tais seres serão considerados anómalos, 

porém, à medida que a nova espécie for aumentando em número a ponto de constituir a maioria, 

os homens da actual Humanidade irão, consequentemente, sendo superados e relegados para 

nível inferior, algo semelhante ao que acontece com os silvícolas dos nossos dias. 
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 MONSTROS QUE HABITAM NO FUNDO DOS OCEANOS – a Humanidade actual 

ainda levará milhares de anos até desaparecer completamente, e nessa altura já terão emergido os 

sexto e sétimo continentes denominados Shaka e Pushkara, respectivamente. Segundo as 

Escrituras Secretas, esses continentes emergentes no Passado longínquo serviram de berços às 

Raças Atlante e Lemuriana. Emergirão novamente dos Oceanos Atlântico e Pacífico, 

respectivamente, após terem-se purgado dos seus karmas pesadíssimos debaixo das purificadoras 

águas salgadas, resgatando assim as suas dívidas para com a Lei. Alguns dos elementos mais 

perniciosos que habitavam esses continentes desaparecidos até hoje permanecem neles, com 

plena consciência dos crimes praticados, como monstros marinhos abismais que nunca tiveram o 

direito de ver a luz do Sol. 
 

 ADVERTÊNCIAS PROFÉTICAS DO MANU – Quando o Bodhisattwa Jesus, o Cristo, 

sentenciou que “Bem-Aventurados são os Justos porque herdarão o Reino do Céu”, por certo 

estava referindo-se àqueles que se mantiveram fiéis aos ditames da Lei preconizada pelos Manus 

de todas as épocas. Os cabalistas cultos dizem que quando o Manu – Adonai-Tsedek – vai 

exercer a Justiça, senta-se no Trono da Misericórdia. É precisamente na decorrência da Lei 

Sábia, Justa e Perfeita que a Natureza não procede com violência abrupta nem por impulsos e 

arroubos espetaculares quando tem de restabelecer o equilíbrio perdido, e sim através de sinais 

de advertência antes da sua manifestação com todo o rigor. 
 

 Antes de toda a catástrofe a mesma é precedida, como advertência, por uma série 

ininterrupta de comoções naturais atmosféricas, telúricas e ecológicas, como se observa 

actualmente, além das agitações de carácter político-social relacionadas com os percalços de 

origem económico-financeira, fenómenos kármicos exclusivamente humanos gerados pela 

ambição e egoísmo de alguns, em tudo isso observando-se a Face do Rigor da Divindade agindo 

através das referidas comoções naturais, estas sim, acima do controle e da vontade dos homens 

castigados pelas mesmas. Para tal, temos a acção dos Tirtânkaras, as Potestades ao serviço do 

Deus Karuna manipulando as forças dos quatro Elementos Cósmicos, como sejam as do Tatwa 

Pritivi, relacionado ao Elemento Terra, provocando uma série de tremores sísmicos, terramotos, 

queda de imóveis, etc.; do Tatwa Apas, correspondendo ao Elemento Água, podendo causar 

enchentes, transbordo dos rios e lagos, tempestades e maremotos; do Tatwa Tejas, vinculado ao 

Elemento Fogo, que com o seu mortífero poder de destruição tem provocado em inúmeros 

lugares secas que diziam milhares de vidas todos os anos, sem falar nos incêndios nas florestas e 

nos vulcões; finalmente temos o Tatwa Vayu, essência do Elemento Ar, que tem produzido 

imensos, tufões, furacões e tornados com uma força incrível que lhes dão enorme poder de 

destruição. Tudo isso como uma séria advertência aos senhores que se pretendem detentores 

materialistas do Mundo, já de si deturpando o sentido verdadeiro do Poder Temporal. Mesmo 

assim e contudo, acalenta o nosso coração a consciência de que além do Poder Temporal há a 

força muitíssimo maior que é a do Poder Espiritual. 
 

 

OS CONTINENTES FORAM FORMADOS PELOS SATÉLITES DA TERRA 
 

 

 As Raças sobrepujadas formarão apenas pequenos núcleos à margem da corrente 

civilizacional, com tendência crescente a extinguirem-se. Esse processo levará muitas centenas 

de anos, senão milhares, a exemplo do que aconteceu com os incas, astecas, índios da América 

do Sul, os peles-vermelhas da América do Norte e Canadá, além de outros povos em extinção na 

Papua, na Austrália e em África, e assim como os resíduos raciais existentes nas proximidades 

dos Pólos, e todos os demais restantes espalhados pelo Mundo. A respeito da Nova Raça, assim 

se expressou Paulo Machado Albernaz no seu livro A Grande Maiá: 
 

 “Uma vida nova mais exuberante surgirá nas terras da América; não mais haverá 

separação de europeus, asiáticos ou africanos; as elites desses povos ter-se-ão convertido 

numa Nova Raça e em muitas nações novas. 
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 A Humanidade desse Novo Mundo, naturalmente mais evoluída, terá a Missão e o 

Karma de lançar as sementes de uma Raça Futura ainda maior e muito mais gloriosa do que 

todas as precedentes. E o lema adoptado pela Sociedade Teosófica Brasileira, ‘Spes Messis In 

Semine’, significa justamente que ‘A esperança da colheita reside na semente’.” 
 

 ORIGEM DA TERRA – Cada planeta é formado por diversos 

continentes, sendo que estes passam por períodos de actividade e 

períodos de inactividade. Segundo as Revelações de JHS, cada 

continente origina-se de um satélite de um planeta anterior. Daí porque 

os antigos Iniciados denominavam de Dwipa tanto a um continente 

como a um Globo. Portanto, a Terra é constituída por um conjunto de 

continentes que outrora foram satélites. Ainda segundo JHS, do mesmo 

modo que um Sol Negro se ilumina e um Sol Branco se apaga, 

extingue, igualmente na Terra um continente torna-se solar e dirigente dos demais – como 

acontece actualmente com o continente americano – enquanto no hemisfério oposto outros 

continentes desaparecem ou tornam-se satélites do que lhes sucede. Foi em decorrência desta Lei 

que o continente da Europa substituiu o da Atlântida, tal como o desta substituíra o continente da 

Lemúria. Diz JHS sobre a origem e destino da Terra: 
 

 “A vida e o destino do nosso Globo, como parte do Sistema Solar, acham-se 

estreitamente vinculadas aos demais planetas, particularmente aos mais próximos dele. A 

Teosofia ensina que a Terra, com a sua Vida Planetária, constituiu a Quarta Cadeia, em 

união com seis outras Esferas semelhantes que corresponderiam ao planeta desaparecido da 

órbita entre Marte e Júpiter.” 
 

 Segundo os dados astronómicos, os sete planetas tradicionais dispõem-se na ordem 

seguinte: 
 

 1.º Mercúrio 

 2.º Vénus 

 3.º Lua (que era planeta e não satélite) 

 4.º Terra (que era o 4.º e não o 3.º planeta) 

 5.º Marte (próximo do planeta desaparecido hoje formando um anel de asteroides) 

 6.º Júpiter 

 7.º Saturno 
 

 Marte era uma fracção do 5.º planeta desaparecido e empurrou a Terra para a 3.ª órbita 

que era ocupada pela Lua, convertendo-a num satélite do Globo Terrestre
1
. 

 

 

 

 

 

1 
Os continentes que tiverem maior aproveitamento evolucional serão unificados (este é o fundamento cósmico da 

Sinarquia) e destinados a constituir não continentes mas o próprio Corpo ou Globo da futura encarnação do Logos 

Planetário. O esquema assim se dispõe: 
 

 Um Satélite   será  um Continente; 

 Um Continente   será  um Globo; 

 Uma Lua Oculta   será  uma Lua Visível; 

 Uma Lua Visível   será  um Sol Oculto (Negro); 

 Um Sol Oculto   será  um Sol Visível (Branco); 

 Um Sol Visível   será  uma Lua Central Oculta; 

 Uma Lua Central Oculta  será  uma Lua Central Visível; 

 Uma Lua Central Visível  será  um Sol Central Oculto; 

 Um Sol Central Oculto  será  um Sol Central Visível. 
 

           (VMA) 
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OS SATÉLITES DA TERRA 
 
 

 ESFACELAMENTO DOS SATÉLITES – Segundo Paulo Machado Albernaz na sua 

obra A grande Maiá, a Terra já foi o centro de um Sistema constituído por quatro satélites 

orbitando em torno do nosso planeta. Pela lei de atracção das massas, esses satélites foram 

progressivamente sendo atraídos e absorvidos pela Terra. Sobre o assunto, disse Albernaz: 
 

 “Quando um satélite em órbita baixa atinge um ponto crítico, onde a sua gravidade é 

superada pela força gravitacional do planeta que a atrai, o seu material simplesmente 

esfacela-se e passa a ser atraído pela força maior. Essa massa assim desfeita continua ainda a 

sua velocidade orbital em torno do astro maior. Acontece que a Terra é circundada por um 

poderoso cinturão de força electromagnética que lhe serve de escudo, o “cinturão Van Allen”. 

Diante dessa protecção, o material esfacelado do satélite formou um anel próximo da órbita do 

nosso planeta, à semelhança dos anéis de Saturno, Júpiter, Urano e até do Sol. 
 

 Um belíssimo disco formado pelos bilhões e bilhões de meteoritos, fragmentos do 

satélite esfacelado, é fenómeno formado próximo da Terra há cerca de 200 milhões de anos.” 
 

 Em consequência da presença do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter cujas 

órbitas excêntricas acercam-se periodicamente da Terra, houve uma queda acentuada da força 

gravitacional do nosso planeta, fenómeno que possibilitou o crescimento anormal das espécies. 

Daí falar-se no ciclopes e nos gigantescos répteis antediluvianos, o mesmo acontecendo em 

relação ao Reino Vegetal.  
 

 Desse cinturão de asteroides, num momento de diminuição da sua velocidade orbital, 

desprendeu-se um enorme fragmento que numa cauda luminosa de gases ziguezagueando 

excentricamente mergulhou na Terra como se fosse uma gigantesca Serpente Cósmica, usando a 

expressão simbólica das tradições ocultas para designar essa famoso asteroide que os antigos 

chamaram Estrela Baal. O seu impacto no nosso planeta provocou uma imensa depressão 

originando a Fossa das Ilhas Marianas com 11.034 metros de profundidade, no Oceano 

Pacífico. A respeito desse acidente cósmico, dizem as Estâncias de Dzyan: 
 

 “Do céu caíram estrelas sepultando a terra dos homens de faces negras.” 
 

 OS QUATRO SATÉLITES DA TERRA – Segundo a antiga tradição hindu, a Terra já 

teve quatro satélites os quais absorveu, com isso aumentando consideravelmente a massa do seu 

corpo. Sucessivamente, com intervalos de milhões de anos, esses satélites deram origem a quatro 

continentes ou Dwipas. São eles: 
 

 Jambu  Deu origem a Jambu-Dwipa  País dos Polares ou Adâmicos 

 Plaksha Deu origem a Plaksha-Dwipa  País dos Hiperbóreos 

 Shalmali Deu origem a Shalmali-Dwipa País dos Lemurianos (Pacífico) 

 Kusha  Deu origem a Kusha-Dwipa  País dos Atlantes (Atlântico) 
 

 

A TERRA MUDA DE ÓRBITA 
 

 

 Com o impacto proveniente da queda de parte do satélite absorvido, a Terra aumentou a 

sua massa mas teve o seu equilíbrio afectado, a de ponto de, oscilando em seu eixo, inverter os 

Pólos inclinando-se 23º para além do plano da eclítica. Razão porque o nosso Globo passou a ter 

quatro estações durante o ano, ao invés da eterna Primavera que desfrutava antes da catástrofe 

cósmica de que foi vítima, primeiro na Lemúria e depois na Atlântida (“a volta da Estrela 

Baal”), marcando o fim dessas Raças. Por essa razão, as antigas tradições afirmam que o Sol já 

nasceu onde hoje se põe. Prosseguindo nas suas considerações, acrescentou Paulo Albernaz: 
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 “A penetração na crosta terrestre de tão grande quantidade de matéria sólida, fez com 

que a mesma se dilatasse e fendesse do outro lado do Globo. Essas imensas fracturas 

alargaram-se separando os continentes. O então enorme continente constituído pela Europa, 

Ásia, Oceânia e África partiu-se em virtude das imensas fracturas na crosta. Surgiram 

abismos imensos entre as terras que foram parcialmente cobertas pelas águas. A América 

também separou-se da África e da Europa. 
 

 Há uma teoria, aventada pelos estudiosos da Tectónica, de que a Terra de facto 

possuía um grande e único continente chamado ‘Pangeia’. 
 

 Mais tarde chegaram o Ar e a Água proveniente da Lua (menos como Globo físico e 

mais como influência etérica afim à natureza da Cadeia anterior desse nome, estabelecendo 

um elo geomagnético entre satélite e planeta, transferindo o que ainda havia de elementos de 

vida aí para esse último), que iriam ocasionar o chamado Dilúvio Universal. 
 

 Muito mais tarde ainda, as fissuras da crosta terrestre, transformadas em vales férteis, 

foram tomadas pelas águas lunares, por ocasião do supradito Dilúvio Universal, submergindo 

a lendária Atlântida de que hoje só restam os picos mais elevados, com os arquipélagos dos 

Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde, as Antilhas ou Atlante-ilhas, etc. 
 

 A LUA NÃO ERA SATÉLITE DA TERRA – O processo de absorção dos satélites 

ainda existentes fez com que o tamanho da Terra aumentasse. No entanto, apesar do tamanho 

do nosso planeta ele é pequeno demais para possuir um satélite tão grande como a Lua actual. 

Somente os grandes planetas como Saturno, Júpiter e Urano, que ainda não estão 

completamente condensados, é que possuem ‘luas’ de tais proporções, mas que em relação aos 

tamanhos dos seus respectivas planetas esses seus satélites representam apenas 1/600 a 1/900 

dos seus volumes totais. Outrossim, a mesma relação entre a Lua e a Terra é de 1/49, ou seja, 

a Lua é quase 50% do volume total da Terra. Tal facto reforça a hipótese de que a Lua foi 

realmente um planeta, agora reduzido à condição de satélite. Tal facto aconteceu aquando do 

esfacelamento do 5.º planeta, cujo impacto deslocou a Terra da sua 4.ª órbita para a 3.ª órbita 

que era ocupada somente pela Lua, na ocasião um planeta. Em vista do ocorrido, a Lua 

transformou-se em satélite da Terra sendo a 4.ª órbita, ocupada pela Terra, passando a ser 

ocupada por Marte, que é um planeta formado por um ou mais fragmentos resultantes da 

explosão do 5.º planeta.” 
 

 

TRANSFERÊNCIA DA VIDA DA LUA PARA A TERRA 
 

 

 Como vimos, a Terra foi precipitada para a 3.ª órbita em virtude do desastre ocorrido com 

o 5.º Globo. Nessa ocasião, segundo Paulo Albernaz, o 4.º satélite da Terra ainda não tinha sido 

absorvido, como aconteceu com os demais satélites do nosso Globo. Com o impacto sofrido pela 

Terra devido à implosão do 5.º planeta, esse 4.º e último satélite do nosso Globo escapou da sua 

órbita perdendo-se no espaço. Ao ser transformada em satélite da Terra, a Lua também tinha os 

seus próprios satélites, sendo que o 3.º não havia sido absorvido por ela. Esse 3.º satélite, por ser 

um corpo celeste de pouca envergadura, também foi transformado em satélite da Terra, passando 

a ocupar o lugar do 4.º satélite que se perdeu. Foi precisamente esse satélite que se fraccionou 

em bilhões de asteroides formando o cinturão de Van Allen, próximo da Terra, ficando 

conhecido nas tradições como a famosa Serpente Cósmica. 
 

 A Terra atravessava os meados da 3.ª Raça-Mãe Lemuriana quando se processou o 

referido fenómeno astronómico. Foi precisamente nessa época que se deram graves ocorrências 

de natureza evolucional, acontecimentos esses que as Estâncias de Dzyan e o Livro de Enoch 

registam como sendo “o comércio sexual entre os deuses (Assuras) e as filhas dos homens 

(Jivas)”, como já vimos nos Cadernos n.
os

 14 e 15 quando estudámos a História Secreta da 
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Hierarquia Assura. Da união dos Assuras com as filhas dos homens, as chamadas “cabeças 

estreitas”, nasceram os “gigantes”, que tanto mal causaram à Evolução. Tais aberrações 

ocorreram na época em que a Serpente Cósmica, que era o 3.º satélite da Lua, já havia se 

fracionado em asteroides e estava sendo absorvido pela Terra. Tal fenómeno astronómico anulou 

em parte a gravidade do nosso Globo, o que possibilitou aparecimento dos ditos “gigantes” bem 

assim como o de animais e plantas gigantescos. O anel cometário que se formara na estratosfera 

em torno da Terra, por cima do seu equador, foi perdendo velocidade e, consequentemente, 

altura, até que se precipitou na região do Oceano Pacífico, formando a famosa Fossa das Ilhas 

Marianas, a parte submarina mais profunda do Globo. 
 

 COMO A ATMOSFERA E A ÁGUA DA LUA VIERAM PARA A TERRA – Quando a 

Terra foi precipitada para a 3.ª órbita que era a da Lua, esta ficou paralisada perdendo o seu 

movimento de rotação, ou seja, não tendo mais força para girar em torno do seu eixo. Em 

virtude deste fenómeno, a sua superfície ficou exposta directamente aos raios solares sem a 

devida ventilação decorrente do movimento rotativo, o que fez com que a sua atmosfera privada 

do refrigério provocado pelo movimento circulatório aquecesse, e, segundo a Física, quando um 

gás aquece tende a expandir-se, tendo sido o que aconteceu, sendo essa gigantesca massa gasosa 

atraída para a atmosfera terrestre que era o corpo celeste mais próximo. Quanto à transferência 

do elemento Água da Lua para a Terra, o processo foi similar. Submetida a alta temperatura 

devido à ausência de movimento e de protecção gasosa com uma face sempre exposta aos raios 

solares, a massa líquida entrou em ebulição transformando-se em massa gasosa, e nesse estado 

volatizou-se sendo atraída para a Terra. Essa imensa quantidade de partículas gasosas ao entrar 

em contacto com a estratosfera da Terra, devido ao atrito molecular transformou-se novamente 

em líquido, precipitando-se sobre a superfície do Globo originando aquilo que ficou registado 

como o grande Dilúvio Universal (não confundir com o posterior da Atlântida que também leva 

esse registo). Foi em virtude desse fenómeno que a Terra está coberta por dois terços de água 

cobrindo 71% da sua superfície contendo os oceanos 77,2% de toda a água do planeta, o que 

constitui uma anomalia levando em consideração o que ocorre com os demais planetas que 

formam o nosso Sistema Solar.  
 

 

RESPONSABILIDADE KÁRMICA DA TERRA 
 

 

 Quando, por um acidente cósmico, o nosso Globo foi precipitado da sua órbita que era a 

3.ª a partir do Sol indo ocupar a 3.ª órbita, a Lua, que circulava nessa última, ainda cumpria a 3.ª 

Ronda da sua Cadeia necessária para completar a sua evolução. Em virtude desse facto, a Lua 

não chegou a realizar integralmente o seu trabalho evolucional dentro dos ditames da Lei. Então, 

a Vida da Cadeia da Lua transbordou-se para a Cadeia da Terra. A Tradição Oculta diz que a Lua 

ficou vazia do seu “Ovo Cósmico”. Isto significa que não só se operou um fenómeno de pura 

mecânica celeste no campo astronómico, como também operou-se a transferência da Essência 

Espiritual, das Vagas de Vida da Cadeia Lunar para a Cadeia Terrestre. Daí H.P.B. dizer que a 

Terra tirou tudo da Lua menos o seu cadáver, que orbita em torno dela como um corpo planetário 

morto, mas qua ainda continua sugando da Terra as suas energias vitais por fenómeno de 

atracção magnética. A “Essência Espiritual da Lua” ou o “Ovo Cósmico da Lua” constitui-se 

dos valores espirituais dos Barishads nas suas diversas categorias. 
 

 A Terra, além de ter de cumprir a sua própria tarefa, teve que arcar com a 

responsabilidade de dar prosseguimento à evolução dos seres vindos da Lua. Além disso, teve 

que assumir as experiências que deveriam ser levadas a efeito no 5.º planeta desaparecido porque 

Marte, por ser um enorme fragmento ou inúmeros fragmentos desse corpo celeste explodido, não 

reunia as condições ideais para florescer nele uma civilização, muito embora esteja na faixa 

ecológica do Sistema Solar, e Júpiter ainda não se solidificou. Em virtude do exposto, cabe à 

Terra a tarefa de levar avante a evolução relativa à quinta Cadeia Planetária. 
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 FINAL DA EVOLUÇÃO DA TERRA – Todos os planetas terminam sempre absorvendo 

os seus satélites, como ensina a lei da Física a respeito da aproximação das massas. A Lua, com 

o passar do tempo, também será integrada na Terra, como já o foram os demais quatro satélites, 

segundo diz a Tradição Oculta. A Lua chegará ao seu ponto crítico quando a sua força 

gravitacional não puder impedir mais a aproximação fatal. Quando tal fenómeno acontecer, 

também a Lua se fraccionará em bilhões de fragmentos e abaterá sobre o escudo protector do 

cinturão de Van Allen. Então, a massa de asteroides formará um imenso e belo anel em torno do 

Equador por cima da termosfera à semelhança de Saturno, situação que evidentemente perdurará 

milhares de anos. 
 

 6.ª RAÇA-MÃE, SEMENTE DO 6.º SISTEMA DOS SERES ALADOS – O anel em 

volta do equador diminuirá naturalmente a força gravitacional da Terra, devendo aparecer no 

cenário da Evolução, durante a 6.ª Raça-Mãe Bimânica, as Sementes Monádicas dos chamados 

Homens Alados como primeiro eco do futuro 

6.º Sistema de Evolução. Nessa Raça, por certo 

como consequência da escassez gravitacional, 

homens, animais e plantas crescerão 

sobremaneira tal qual aconteceu no Passado. 

Na decorrência da alteração climática, as 

calotas polares derreterão aumentando 

consideravelmente o nível dos oceanos. Tal 

situação perdurará até à sedimentação sobre a 

superfície da Terra do material proveniente da 

Lua. Esperamos que o processo seja lento e 

normal e não com a violência que caracterizou 

o fim da Lemúria e da Atlântida. Em 

decorrência desse facto, a Terra terá um único 

e imenso continente em redor da faixa 

equatorial. Esse continente será ladeado pelos 

Oceano Boreal e Oceano Austral. Nessa fase, 

a Terra estará se posicionando para a sua apoteose máxima que é tornar-se um Globo Flogístico, 

ou seja, a Terra se transformará num verdadeiro Sol, conforme preconizam as Revelações mais 

sagradas. Nessas condições, surgirá então na Terra glorificada a 7.ª Raça-Mãe Atabimânica, 

onde aparecerão as primeiras Sementes Monádicas dos Homens Flogísticos que povoarão o 7.º 

Sistema de Evolução. 
 

 

INFLUÊNCIA DA LUA SOBRE A TERRA 
 

 

 A Lua exerce grande influência sobre a geração. Tudo que dependa da fecundação, seja 

no Reino Animal ou no Hominal, fica sujeito a ela. O próprio Reino Vegetal sofre o poderoso 

impacto da Lua para o seu crescimento e desenvolvimento. As próprias marés são reguladas pela 

Lua. Blavatsky tinha razão ao afirmar que o nosso satélite, apesar de ser um corpo morto, ainda 

dispõe de vitalidade suficiente para influenciar a Vida na Terra. A acção da Lua sobre as 

mulheres é bem conhecida. 
 

 CULTO DA MORTE, SINAL DE FIM DE CICLO – O Sacrário do Templo representa a 

Matriz. Para os judeus e cristãos, o Sanctum Sanctorum é a Matriz do Templo, e para os antigos 

egípcios tal Matriz na Pirâmide era expressada pela Câmara do Rei, por ser ali que o candidato 

renascia para uma nova espiritual, quiçá, para a Imortalidade. Assim, originalmente as Pirâmides 

nunca foram túmulos, pelo que nada tinha a ver com os conceitos de morte física. Isso só 

aconteceu muito posteriormente, quando com o passar do tempo perderam-se as chaves do 
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Conhecimento Iniciático, sendo os seus símbolos mal interpretados pelos próprios sacerdotes 

mal preparados.  
 

 Na Câmara do Rei a morte tinha o sentido de ressurreição, significando a morte das 

ilusões da vida terrena a fim de haver o renascimento no seio de Ísis, a Mãe Divina, que 

expressava a própria Vida Imortal. Como na Kali-Yuga, a Idade Negra que atravessamos, tem-se 

particular tendência para deturpar as coisas mais sagradas, o culto da geração e da imortalidade 

ou da renovação da Vida cedeu lugar ao culto fálico e ao culto da morte, nas suas mais variadas 

modalidades desde as mais grosseiras às mais elaboradas, mas que não passam de graves 

deturpações da Verdade Primordial por terem-se perdido as chaves da Sabedoria Eterna. 
 

 O FOGO SAGRADO QUE GERA A VIDA – Existe um Mantram Sagrado que diz: 

“Agni, Fogo Sagrado, que ardes em todas as coisas”. Estas sacrossantas palavras expressam 

uma verdade de natureza cósmica, a de que esse Fogo 

Sagrado é quem gera e mantém a Vida, seja a de um 

insecto, a de um homem ou a de um corpo celeste. É a 

Essência Divina que penetra tudo e todos como 

mantenedora da Vida. Está presente no Homem através 

da poderosa Energia que os Iniciados hindus chamam 

de Força Ígnea ou Kundalini. A ausência desse Sol que 

arde em todas as coisas é que gera a morte, ao contrário 

do que acontece com a sua bendita presença que é a 

fonte da Vida, do Movimento e da Actividade. 
 

 A Vida é Dom Divino, e a Morte é a sua 

polaridade dialéctica. Razão porque o culto da morte 

foi estabelecido no Antigo Egipto só na fase final da 

sua decadência, quando os Deuses haviam já se retirado dos seus Santuários, o mesmo 

acontecendo com todas as grandes civilizações do Passado, como a da Grécia, da Fenícia, de 

Israel, etc., para não se falar da Atlântida e da Lemúria. Os judeus trouxeram para o Ocidente as 

tradições de um Egipto decadente, boa parte delas chegadas até nós através do Cristianismo. 

Razão pela qual o Homem moderno vê a morte como facto irreversível de um fim de tudo, mas 

isso não passa de coisa própria de um Ciclo apodrecido e gasto, segundo a expressão muito 

usada por JHS. 
 

 Quando o Fogo Sagrado que arde em todas as coisas se ausenta, fatalmente sobrevém a 

morte, a dissolução, o fim. Foi o que aconteceu com a Lua ao perder a sua Essência Espiritual, 

metaforicamente chamada “Ovo Cósmico”, Ovo no sentido de Semente ou Germe da Vida, e a 

partir daí começou a morte de um satélite que já havia sido planeta, conforme vimos. 
 

 

A MORTE DA LUA 
 

 

 O que gera e mantém a Vida, tanto no Homem como nos Corpos Siderais, é a presença 

do Hálito Divino, que é a Força de natureza transcendente que a tudo e todos penetra. Quando 

ela se retira, tanto faz de um homem como de um planeta, o corpo morre por não ter mais o 

alento do Hálito Divino. Esta Energia é conhecida por diversas designações, como já vimos, pelo 

que os Iniciados hindus ora lhe chamam Prana, o Alento Vital, ora Kundalini, a Força 

Electromagnética da Natureza, os sábios chineses de Ki e os alquimistas taoistas consideram-na 

uma Trindade como Força Geradora ou Essencial, Força Vital e Força Espiritual. Segundo o 

Taoismo, a harmonização dessas três Forças no ser humano, reduzidas à sua pureza pré-natal, 

condu-lo aos mais elevados níveis de Consciência, podendo levar à imortalização de todos os 

veículos que compõem o Homem, inclusive o físico denso. 
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 A união dessa Trindade Energética elabora no corpo físico o famosa Elixir da Longa 

Vida tão decantado pelos Alquimistas de todas as épocas. Numa fase mais profunda do 

Magistério, esse Elixir ou Pedra Filosofal pode conduzir os Adeptos à Vida Eterna de que nos 

falam Cristo, Basílio Valentim, Nicholas Flamel, Filaleto, São Germano e todos os Grandes 

Iniciados. Segundo uma elite de Imortais, os conhecimentos relativos a esse mistério invalidam 

tudo o que é e já foi ensinado através dos tempos. 
 

 PORQUE A LUA CESSOU O SEU MOVIMENTO DE ROTAÇÃO – O fenómeno da 

retirada do Fogo Divino deu-se com a Lua, a sua Essência Espiritual foi retirada, e em 

decorrência desse facto de natureza cósmica cessou a Vida no nosso satélite. A primeira 

consequência desse facto foi a paralisação do movimento de rotação, razão pela qual a Lua só 

pode mostrar uma das suas faces à Terra. Quanto ao movimento de translação, é feito às 

expensas do magnetismo da Terra que arrasta a Lua no espaço. Esta enorme potencialidade 

energética do nosso Globo deve-se a ele ser portador em seu seio de um Sol Oculto plenamente 

potencializado, donde a Tradição Oculta falar no Sol Central do interior da Terra ou Shamballah, 

o que vem dar no mesmo. Sobre o assunto, disse Paulo Albernaz: 
 

 “Com a paralisação do movimento de rotação, a Lua ficou exposta a uma incidência 

directa dos raios solares sobre uma só face que ficou submetida a causticante calor contínuo. 

A energia luminosa do Sol transforma-se em calor devido à massa da Lua, o que provoca a 

expansão da sua atmosfera protectora, destarte expondo a sua superfície aquosa que sob calor 

constante aquece ao máximo volatizando-se. 
 

 Como a Terra era o corpo celeste mais próximo, ela atraiu não só a atmosfera da Lua 

como também a sua massa de água em estado de vapor, que ao entrar em contacto com a 

atmosfera terrestre dando-se o inevitável atrito molecular, condensou-se voltando ao estado 

primitivo líquido. Daí a origem de um dos ‘dilúvios’ que assolou o nosso planeta, razão pela 

qual dois terços da sua superfície são constituídos pelos oceanos.” 

 
 

AS MÓNADAS LUNARES CRIARAM A HUMANIDADE 

 
 

 A Grande Mónada Universal é Una, Ilimitada e Indivisível, se bem que as suas 

projecções ou Raios formem o que as nossas limitadas consciências conhecem por Mónadas 

individuais dos homens, quando na realidade o conjunto das Mónadas que formam a 

Humanidade procedem e são da mesma natureza da Grande Mónada Única Universal. Por ter 

consciência deste facto primaz, é que Cristo sentenciou que aquele que fere ou prejudica outrem 

está prejudicando a si mesmo, porque o Todo está no Tudo e o Tudo está no Todo. 
 

 MISTÉRIO DAS SETE LUAS – As Mónadas lunares não tendo completado o seu Ciclo 

evolucional na Cadeia Lunar, anterior à presente 4.ª Cadeia Terrestre, tiveram que encarnar na 

Terra para prosseguir a sua evolução. Segundo H.P.B., o nosso satélite é apenas um corpo 

grosseiro independente dos seus veículos mais subtis invisíveis aos olhos comuns. Consideramos 

que a Terra, apesar de aparentar ser um só planeta, é na realidade sete Terras, sendo que os 

demais Globos que formam a nossa Cadeia são constituídos por substâncias mais refinadas que 

as da Terra física, a única que percebemos com os nossos sentidos ordinários. Também com a 

Lua acontece o mesmo fenómeno. Além da Lua física que vemos no céu existem mais seis 

contrapartes subtis, perfazendo o total de sete Luas. Outrossim, o mesmo sucede em relação ao 

Sol, cujo Astro visível não passa de uma Maya por ser apenas um reflexo do verdadeiro Sol 

Oculto. Também, por analogia, só vemos com a visão física a parte mais grosseira do ser 

humano e jamais a sua Essência Espiritual ou Mónada. Diz uma máxima iniciática: “O 

verdadeiro Sol e a verdadeira Lua são tão invisíveis quanto o Homem Real”. 
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 Diz a Doutrina Secreta a respeito dos Pitris Lunares: 
 

 “É a Lua, portanto, que representa o papel principal e de maior importância, seja na 

própria formação da Terra, seja no seu povoamento pelos seres humanos. As Mónadas 

lunares ou Pitris, que são os Antepassados do Homem, na realidade assumem a própria 

personalidade humana. São as Mónada que entraram no Ciclo de Evolução no Globo A, e que 

perpassando as Rondas de Globos desenvolveram a forma humana. 
 

 No começo do estado humano na quarta Ronda deste Globo, os Pitris ‘exsudaram’ dos 

seus corpos astro-etéricos formas ‘simiescas’ que haviam desenvolvido na terceira Ronda. E 

foram essas formas subtis e ténues que constituíram o modelo pelo qual a Natureza construiu 

o Homem físico. 
 

 Tais Mónadas ou Centelhas Divinas são assim os Antepassados lunares, os próprios 

Pitris. Pois estes Pitris devem converter-se em ‘homens’, a fim de as suas Mónadas poderem 

alcançar um plano mais elevado de actividade e de autoconsciência, ou seja, o plano dos 

Manasaputras, aqueles que na última parte da terceira Raça-Raiz deram a Mente aos 

‘cascões’ inconscientes criados e animados pelos Pitris.” 
 

 

AS RAÇAS-MÃES E OS SEUS BIJANS 
 

 

 Segundo Alice Bailey, determinados Sons ou Mantrans são emitidos por Seres de 

Hierarquia Superior em certas ocasiões para atingirem certos objectivos. Determinados eventos 

fundamentais são consagrados pela emissão da sua nota-chave, onde são empregues palavras de 

efeitos mágicos apropriados. Os Grandes Ciclos em que é repartida a Evolução Universal, tal 

como as Raças-Mães têm o seu acorde mântrico específico só conhecido daqueles que trabalham 

conscientemente em prol da mesma Evolução Universal. Esses Mantrans são usados pela 

Excelsa Hierarquia Oculta para dinamizar a evolução dos seres componentes da Raça Humana. 

O Som, por ser a vibração das partículas atómicas, tanto pode ser usado para construir como para 

destruir. 
 

 Segundo os Iniciados, quando correctamente emitido um Mantram cria no Éter um vácuo 

semelhante a um túnel dimensional, estabelecendo uma linha de comunicação entre aquele que 

emite o Mantram e aquele ou aquilo a quem é direcionada a vibração sonora específica. Forma-

se assim um canal de comunicação directa sem ser preciso utilizar-se nenhum método mecânico. 

Contudo, essa técnica ainda é guardada cuidadosa e ciosamente por Aqueles que ocultamente 

velam pelo bem-estar da Humanidade, pois se tais palavras-chaves fossem utilizadas 

indiscriminadamente por certos causariam males irreversíveis. Na História Antiga, conta-se que 

as famosas Muralhas de Jericó foram destruídas pela emissão de determinados sons. 
 

 PORQUE A MÓNADA TEM DE ENCARNAR NAS RAÇAS – A Doutrina Esotérica 

ensina que antes da chamada “queda” no sexo a propagação da espécie, tanto humana como 

animal, realizava-se pela Vontade dos Criadores, e daí falar-se nos “Filhos da Yoga”, “Filhos de 

si mesmos”, etc. Essa foi a queda do Espírito na geração, e não a queda do homem mortal. 
 

 Para a Mónada tornar-se auto-consciente deve submeter-se a uma série de experiências 

através dos ciclos de existências nas Raças, Sub-Raças, etc., visando obter pelas mesmas maior 

consciência até atingir o ponto culminante da evolução na Terra dentro do Reino Humano. As 

características de pureza e espiritualidade são inerentes às Mónadas, não se criam e antes se 

alcançam como valores conquistados por mérito ou esforço próprio da Personalidade, sendo 

assim no presente Manuântara. Segundo HPB, para que uma Mónada alcance a Consciência de 

um elevado Dhyan-Choan é necessário que primeiro se realize plenamente como Homem através 

do Espírito e da Alma, pois ninguém se tornará um Deus sem passar antes pelo crivo sacrificial 

do Reino Humano. 
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 Quando os cabalistas judeus afirmam que nenhum Espírito Humano poderá pertencer à 

Hierarquia Divina se Ruach (o Espírito) não estiver unido a Nephesh (a Alma Vivente), não 

fazem senão confirmar os ensinamentos dos sábios orientais. Diz um Livro Sagrado do Oriente: 
 

 “O Ar está cheio de Almas, e as que se acham mais próximas da Terra descem para ser 

encadeadas a corpos mortais. Retornam aos corpos desejosas de neles viverem. Porque, 

através e dentro da forma humana, elas tornam-se ‘Seres Progredidos’.” 
 

 

OS LIMITES DO LIVRE-ARBÍTRIO 
 
 

 A Evolução obedece a um rígido controlo cósmico. A ninguém é dado o direito de violar 

as Leis Universais que programam as metas a ser alcançadas em determinado período 

evolucional. Mesmo porque tudo já está registado na Memória Akáshica onde está impressa a 

Ideação Cósmica, que é inviolável e se plasma no Mundo das Formas. Por isso, a Vida foi 

demarcada em Ciclos bem definidos Sub-Raças, raças, Rondas, Cadeias e Sistemas. Quando 

ocasionalmente essas Regras, pelas quais responde a Grande Fraternidade Branca, são violadas, 

em virtude do Homem fazer mau uso do seu livre-arbítrio, geram-se sempre dolorosas tragédias 

que são o preço a pagar, a fim de ser restabelecido o equilíbrio. Essas Leis tanto dizem respeito 

ao Macrocosmos como se aplicam ao Homem, o Microcosmos, tanto individual como 

colectivamente. Sobres este importante assunto, assim se expressou o Mahatma Kut-Humi: 
 

 “A nenhuma Raça-Mãe, como tampouco às suas Sub-Raças e Ramos Raciais, é 

permitido, por Lei Una e Soberana, assumir as prerrogativas da Raça que lhe sucederá, e 

muito menos ainda apropriar-se dos conhecimentos e poderes reservados para a sucessora. O 

‘progresso precoce gera o mal absoluto’, é o responsável pelos cataclismos que se têm 

verificado em cada Raça. Por outro lado, a aquisição de princípios superiores por meio da 

investigação intelectual normal e do avanço científico, dá certos poderes sobre a Natureza que 

actualmente só se desenvolvem no Adeptado, por os Adeptos serem portadores de um 

desenvolvimento prematuro de faculdades mais elevadas que as ordinariamente empregadas 

pela Humanidade comum.” 
 

 Trata-se da obediência à Lei que a tudo e a todos rege não procurando colapsar a 

evolução da Humanidade fornecendo-lhe prematuramente o que ela é incapaz de assimilar, algo 

assim como colhesse fruta verde antes de amadurecer devidamente. Tudo tem o seu momento 

próprio para acontecer e revelar-se, para que no Futuro não se repita a Tragédia de Luzbel no 

Passado quando precipitou a marcha da Evolução Humana. 
 
 

OS HOMENS JULGARÃO OS ANJOS 
 

 

 A Lei Divina que a tudo governa exige que os seres se encarnem para poderem 

acompanhar a corrente evolutiva. Para que isso ocorra da melhor maneira possível, sem 

demasiados tropeços, é que a Vida foi repartida em Ciclos bem definidos como os das Sub-

Raças, Raças, Rondas, Cadeias e Sistemas. Segundo a Doutrina Secreta, é enquadrada numa 

forma humana concreta que a Mónada pode acompanhar a sua Onda de Vida, enquanto a 

Hierarquia dos Anjos (Barishads) tem natureza intransitiva na forma física densa. Por isto é que 

o Homem possui potencialidades capazes de transcender as faculdades dos Anjos que não 

possuem a experiência e consequente sabedoria do Plano Físico denso, tão-só a do Plano Etérico. 

Razão porque o Apóstolo Paulo, que era Iniciado nos Grandes Mistérios, disse na sua Epístola 

aos Coríntios: “Nós sabeis que nós (os Iniciados) seremos juízes dos próprios Anjos?”. 
 

 O HOMEM DEVERIA SER IMORTAL COMO OS ANJOS – Segundo JHS, por o 

Homem ser a maior expressão da Divindade manifestada já possuidor do dom superior de 
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pensar, é que ele já deveria ser superior a qualquer mamífero, tanto em resistência e força como 

em longevidade, desde que ele soubesse usar bem a sua inteligência, a sua sabedoria e as suas 

potencialidades, o que infelizmente só acontece muito raramente. É por isso que ele fica 

enfermo, envelhece e morre. Tendo os homens potencialidades superiores às dos próprios Anjos, 

segundo o Apóstolo Paulo, seria natural que ele até já possuísse o direito de Vida Eterna que 

caracteriza os Seres Angelicais, pois pelo que sabemos os Anjos não enfermam, não envelhecem 

e tampouco morrem… Então, porque o Homem não pode desfrutar também dessas faculdades e 

privilégios, posto ser ele um Ser saído da mesma Hierarquia dos Anjos? 
 

 Segundo o mito de Adão e Eva, o ser humano perdeu o seu privilégio de imortalidade 

depois de ter sido expulso do Paraíso. Contudo, foi-lhe prometido que, uma vez redimido dos 

seus pecados, ele reconquistaria os direitos perdidos, coisa que só é possível através de uma 

verdadeira Iniciação a qual é uma realização que transcende todo e qualquer outro objectivo 

terreno. 
 

 Por volta do ano 380 a. C., Platão deixou escrito na sua obra O Banquete: 
 

 “O Masculino do início era descendente do Sol, o Feminino da Terra, o Andrógino da 

Lua. Locomoviam-se em círculo como uma roda, semelhante à própria Lua. Tinham quatro 

pernas e quatro braços e rebelaram-se contra Deus.” 
 

 Ora o Globo que conhecemos como Lua foi palco de um drama tenebroso, onde as 

Mónadas e os seus Dirigentes não puderam completar o seu Ciclo Evolucional, segundo a 

Programação Cósmica. Por isso, os seres que ali evoluíam tiveram que abandonar o referido 

planeta antes do tempo previsto transferindo-se para a Terra, prejudicando assim a boa marcha 

da Evolução. Em virtude desse facto doloroso, o Globo Lua ficou como um corpo morto 

transformado num “Ovo Planetário Vazio” sem mais os seus Princípios Superiores a animá-lo, 

segundo as revelações feitas nas Estâncias de Dzyan. Esta é a razão de ser a Lua um corpo em 

decomposição que desaparecerá futuramente. Por aqui se explica a natural atracção sentida pelos 

decadentes da nossa época, tanto os psíquicos na sua lunolatria, como os científicos que 

procuram conquistar com os seus engenhos esse cadáver cósmico, por certo atraídos pelas 

vibrações que lhes são afins. 
 

 

A HUMANIDADE SERIA CONSTITUÍDA DE ASSURAS 
 
 

 A Essência Monádica da Lua transferiu-se para a Terra a fim de completar a sua 

evolução, razão pela qual as Mónadas que lá evoluíram quando aqui chegaram não tinham 

formas humanas como as conhecemos hoje. 

Apresentavam-se semelhantes a medusas, como disse 

Platão, só ganhando formas sólidas humanas na 3.ª 

Raça-Mãe Lemuriana. 
 

 O Homem deveria ter aparecido na Terra, isto 

é, no início da 1.ª Raça-Mãe, já com forma humana e 

não como medusa ou Chaya, tendo acontecido tal 

devido à interrupção brusca da sua evolução Animal 

na 3.ª Cadeia Lunar a caminho da Hominal. 
 

 Não fosse esse contratempo e um Ser ou Mónada que iniciasse a sua evolução na Cadeia 

Terrestre como Jiva, como realmente deve ser, estaria já vibrando e se integrando no diapasão 

dos Senhores do Mental, a Hierarquia dos Assuras. Mas em virtude do que ficou dito, só agora, 

no presente Ciclo, os Jivas estão em plena evolução mas ainda se constituindo Hierarquia, tudo 

devido ao atraso que houve na Cadeia Lunar. 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 24 – Roberto Lucíola 

 32 

 Raça, segundo JHS, expressa mais um estado de consciência do que o aspecto físico dos 

seres em evolução. Raça é uma colectividade onde predomina um estado de consciência 

característico. Segundo a Ciência Iniciática das Idades, existem sete estados de consciência que 

equivalem às sete Raças-Mães, a saber: 
 

 1.ª Raça-Mãe – Predomina o Princípio Físico 

 2.ª Raça-Mãe – Predomina o Princípio Vital 

 3.ª Raça-Mãe – Predomina o Princípio Emocional 

 4.ª Raça-Mãe – Predomina o Princípio Mental Concreto 

 5.ª Raça-Mãe – Predomina o Princípio Mental Abstracto 

 6.ª Raça-Mãe – Predomina o Princípio Intuicional (Búdhico) 

 7.ª Raça-Mãe – Predomina o Princípio Espiritual (Átmico) 
 

 Pode haver manifestação simultânea dos estados de consciência em qualquer Raça-Mãe. 

Por exemplo, na 3.ª Raça-Mãe Lemuriana houve simultaneidade de estados de consciência bem 

acentuados, variando desde os seres em estado primário de evolução, onde predominava o 

Homem puramente emocional, semi-animal, até aos Manasaputras portadores do Mental 

Cósmico, significando que eram verdadeiros Deuses encarnados. 
 

 CONSTITUIÇÃO DA HUMANIDADE ACTUAL – O mesmo acontece com a nossa 

Humanidade actual, onde a maioria dos humanos possui o estado de consciência focado no 

Mental Concreto muito mesclado ao Emocional, enquanto, pari passu, também existem Adeptos 

Imortais, apesar de em ínfima minoria. Outrossim, em qualquer época quem seja portador do 

estado Crístico que é o sétimo estado de Consciência, também denominado de Átmico, é um Ser 

Aghartino, segundo ensina o Mestre JHS. 
 

 Como já vimos, cada Raça-Mãe é constituída de sete Sub-Raças, e por sua vez cada Sub-

Raça é formada por sete Ramos Raciais. 
 

 Além dos sete Ramos Raciais que formam uma Sub-Raça, existe mais um reduzido grupo 

aglutinador das experiências passadas denominado Oitavo Ramo Racial. Este Oitavo Ramo é a 

síntese dos sete Ramos Raciais. É encabeçado por um pequeno núcleo de Seres especiais que 

formam a Corte do Avatara ou a sua Família Espiritual, constituindo a Semente da Raça futura. 
 

 

FORMAÇÃO DE UM BUDHA PLANETÁRIO 
 

 

 Segundo as Revelações de JHS, o que conta é a potencialidade das Sub-Raças e não o seu 

número numa Raça-Mãe. Assim, temos: 
 

 1.ª Raça-Mãe: possuía 1 Sub-Raça – Considerada como de transição para a 2.ª 

 2.ª Raça-Mãe: possuía 2 Sub-Raças – Firmou a 1.ª e realizou os princípios da 2.ª 

 3.ª Raça-Mãe: possuía 3 Sub-Raças – Recordou a 1.ª, afirmou a 2.ª e realizou a 3.ª 

 4.ª Raça-Mãe: possuía 4 Sub-Raças – Recordou as 1.ª e 2.ª, afirmou a 3.ª e realizou a 4.ª 
 

 O trabalho fundamental das verdadeiras Ordens Iniciáticas é o de preparar os seus 

discípulos para um novo estado de consciência, o que se consegue através da autodisciplina, da 

Iniciação e da aquisição de Conhecimentos de natureza transcendental, capazes de modificar o 

seu carácter e modo de viver. Qualquer Movimento que não tenha capacidade de modificar para 

melhor o comportamento humano, carece de valor iniciático. 
 

 FORMAÇÃO DE UM BUDHA PLANETÁRIO – Todo o resultado de um Ciclo 

Evolucional que se realiza através de uma série septenária de Raças e Sub-Raças, sintetiza-se 
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sempre na formação de um Ser de altíssima categorial 

espiritual. Por exemplo, a Ronda começa com o estado de 

consciência focado no Físico e finaliza ao alcançar o sétimo 

estado Átmico quando então se forma um Budha Planetário, 

que é a síntese de todo o esforço realizado na Roda ou Ronda 

através das sete Raças-Mães que a compõem, sendo que cada 

Raça desenvolve sempre um estado de consciência superior ao 

da antecedente. 
 

 Uma Ronda corresponde a 49 Manus que presidem a 

todo o processo evolucional. Entre eles, tem-se os 7 principais 

que são os Dirigentes das 7 Raças-Mães, sendo os demais, de 

menor categoria, os Dirigentes das Sub-Raças. 
 

 Quando um Ciclo Evolucional cumpre o seu Programa, 

o Manu responsável pelo conjunto de Mónadas sob a sua 

guarda providencia o transbordo das mesmas para um outro Globo posterior. Contudo, o Globo 

abandonado não morre até que complete a sua sétima Volta, como já vimos quando estudámos a 

Cosmogénese. O Globo abandonado fica em estado de Pralaya, ou compasso de espera 

aguardando a passagem da Onda de Vida novamente, acompanhando a evolução da mesma 

através dos vários estados de Matéria: findo como Globo Físico reaparece como Globo Etérico, 

depois Astral, Mental e assim por diante até se tornar um Globo Flogístico. 
 

 Segundo Manoel Tenreiro, ilustre Instrutor da Sociedade Teosófica Brasileira, os Globos 

que terminam o Manvantara ou Actividade Universal e entram em Pralaya, não morrem, antes 

ficam em estado de obscurecimento. Disse ele: 
 

 “Haverá sempre um Globo em plena actividade vital ou sob a influência do Logos, 

enquanto os outros Globos apenas gozam de um fraco raio do seu esplendor e acham-se, por 

isso, num estado de ‘obscurecimento’ parcial ou total. 
 

 Devemos notar que a passagem da Vaga de Vida de um Globo para outro processa-se 

gradualmente, e não de um modo brusco ou repentino.” 
 

 

POR QUE OS ASSURAS RECUSARAM ENCARNAR 
 

 

 COMO SE REPRODUZIAM OS SERES DA 2.ª RAÇA-MÃE – Segundo as Estâncias 

de Dzyan, o processo de reprodução dos seres da 2.ª Raça-Mãe era o de brotamento, também 

denominado de reprodução pelo suor. Não era possível outra forma de se reproduzirem, em 

virtude dos progenitores dos hiperbóreos serem ainda Chayas, entidades etéricas assexuadas 

desprovidas do veículo de desejo, também chamado Kama-Rupa, o qual só se desenvolveu na 3.ª 

Raça-Mãe. 
 

 As Chayas deram origem à 2.ª Raça-Mãe de modo inconsciente à maneira de certas 

plantas, amebas e células, que se reproduzem movidas pelo impulso da Onda de Vida, e não 

como um acto consciente como acontece com os seres humanos actualmente. 
 

 No momento da reprodução os seres expeliam de si, inconscientemente, por brotamento 

ou suor em forma ovalada uma espécie de si mesmos em miniatura, sem nenhum concurso 

sexual cujos órgãos ainda não tinham aparecido. Como tratava-se de criaturas etéricas, aqueles 

germes cresciam e alimentavam-se a expensas da aura do progenitor até se desenvolverem 

completamente, separando-se então gradualmente do progenitor até terem formado a sua própria 

esfera áurica. 
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 Segundo a Doutrina Secreta, a Natureza criou as duas primeiras Raças-Mães com formas 

imperfeitas e até grotescas de acordo com o material disponível. Contudo, chegaria a ocasião de 

prover de consciência aquelas criações Bhutas vazias de Essência, também chamadas cascões, e 

de transformar essas sombras astrais em seres pensantes, capazes de evoluir por sua própria 

vontade como verdadeiros homens, entidades autónomas, pensantes e dotadas de livre-arbítrio. 

Se o processo evolucional dependesse unicamente seres sem mente nem vontade, pouco ou nada 

se teria realizado em termos de Evolução. Foi necessário o concurso dos Poderes Espirituais das 

Hierarquias já formadas em Cadeias anteriores para que a Roda da Vida pudesse movimentar-se. 
 

 A partir daí começaram as dificuldades. As Mónadas das Cadeias anteriores requeriam 

algo mais elevado para se encarnar do que aqueles materiais imperfeitos grotescamente físicos 

para construir as suas personalidades, sob pena de ficarem rebaixadas a condições praticamente 

animalescas devido àquelas formas primitivas e grotescas. Em virtude disso, a sua reacção foi a 

seguinte segundo as Estâncias de Dzyan: 
 

 “Eles ficaram descontentes e disseram: ‘A nossa carne não está aí. Não há Rupas 

convenientes para os nossos Irmãos da Quinta (Hierarquia Assura). Não há moradas para as 

Vidas. Águas puras, e não turvas, devem eles beber. Sequemo-las’.” 
 

 

CRIAÇÃO DAS PRIMEIRAS RAÇAS 
 

 

 Os grandes pensadores sempre se preocuparam com a origem e a essência que anima os 

seres humanos. Dentre eles podemos destacar o famoso Voltaire, que filosofando sobre tão 

importante assunto teve ocasião de dizer: 
 

 “Deve haver em nós algo que produz os nossos pensamentos, algo de muito subtil; é 

um Sopro, é Éter, é Quintessência, é uma delicada semelhança, é uma Inteligência, é um 

Número, é Harmonia.” 
 

 Sobre o estabelecimento das primeiras Raças na Terra, dizem as Estâncias de Dzyan: 
 

 “As Sete Legiões, os Sete Senhores nascidos da Vontade ou pelo poder da Mente, 

impulsionadas pelo Espírito dispensador da Vida (Fohat) separaram os homens de si mesmos, 

cada qual em sua região.” 
 

 SOMBRAS GERANDO SOMBRAS – Os homens desprenderam-se das suas próprias 

“Sombras”. As Estâncias também falam que os Progenitores “exalaram” os primeiros homens, 

à semelhança de Brahma que “exalou” os Suras ou Deuses de Si mesmo, pelo que o processo 

foi análogo tanto para a criação do Homem como para a criação dos Deuses ou das Hierarquias 

Superiores, guardadas as devidas proporções. Outrossim, as Estâncias falam em “Sombras das 

Sombras”, ou seja, as Chayas, que eram “Sombras Astrais”, por sua vez geraram outras 

“Sombras”, que eram seres saídos de si mesmos pelo processo de cissiparidade.  
 

 Na Índia, os Iniciados chamam os Progenitores da Humanidade de Pitris ou Pitaras. Eles 

foram os criadores dos nossos corpos, dos nossos Princípios Inferiores, das nossas 

Personalidades. Dizem que eles são nós mesmos, que evoluem através dos veículos criados por 

eles mesmos. Contudo, o ser humano é mais do que uma Personalidade, também possui uma 

Essência Espiritual que lhe foi dada pelos Anjos Solares, em outras palavras, pela Hierarquia dos 

Assuras e Kumaras. 
 

 No entanto, essas Hierarquias só encarnaram – não no início da Ronda quando os Rupas 

ou veículos estavam sendo elaborados e eram ainda muito grosseiros – na 3.ª Raça-Mãe 

Lemuriana. A partir de então, a Humanidade passou a ser dotada de Mente que lhe foi 

proporcionada por essas Hierarquias Divinas. 
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 À medida que a evolução prosseguia, as Raças iam aprimorando-se e adaptando-se ao 

meio ambiente. A 1.ª Raça-Mãe, por exemplo, era tão etérica como a nossa é sólida. Os seres 

daquela Raça podiam viver muito bem nesse ambiente que seria mortal para os homens de hoje, 

pois a atmosfera da Terra era constituída de gases em ebulição altamente tóxicos, e para 

sobreviverem as criaturas não dependiam da respiração como nós. Como já vimos, a Terra 

passou por diversos estados de matéria como a ígnea, a gasosa, a líquida e finalmente a sólida. 

Sobre o assunto, disse H. P. Blavatsky: 
 

 “Tendo a primeira Raça criado a segunda por ‘brotamento’, a segunda Raça deu 

nascimento à terceira que, por sua vez, separou-se em três Ramos distintos, compostos de 

homens procriados de maneira diferente. Os dois primeiros Ramos foram produzidos 

mediante um processo ‘ovíparo’.” 
 

 

ANTIGUIDADE DO HOMEM 
 
 

 Dizem as Estâncias de Dzyan: “Os seus pais nasceram de si mesmos, as Chayas 

procedentes dos brilhantes corpos dos Senhores, os Pais chamados de Filhos do Crepúsculo”. 
 

 As “Sombras” ou Chayas também são chamadas de “nascidas de si mesmas”. Esta 

designação aplica-se a todas as Hierarquias que nascem pelo Poder de uma Vontade supra-

desenvolvida, podendo ser pela Vontade do próprio Logos, como foi o caso dos Assuras que 

vieram à existência pela Vontade de Brahma, e daí um Mantram Sagrado fazer referências aos 

“Filhos de Brahma”, o que configura uma Progénie Divina. Outrossim, pode-se nascer da 

Vontade de um Adepto pelo Poder de Kriyashakti. Por exemplo, o Alquimista Theophrastus 

Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), mais conhecido por Paracelso, 

fala numa das suas obras sobre a experiência de que resultou a criação de homúnculos, onde 

utilizou o Poder da sua Vontade, muto embora esse processo pertença a um nível bastante 

material. 
 

 QUANDO APARECEU O PRIMEIRO HOMEM – A separação dos sexos deu-se nos 

meados da 3.ª Raça-Mãe Lemuriana. Na sua trajectória, o Homem passou por diversas fases até 

atingir esse momento crucial da sua jornada sobre a Terra. Esse fenómeno deu-se há 18.000.000 

de anos, data que assinala somente a fase do Homem já separado em sexos, não contando as 

diversas fases anteriores. 
 

 Desde o surgimento da 1.ª Raça Chaya chamada Adâmica, perpassando a 2.ª Raça 

Hiperbórea até chegar aos meados da Raça Lemuriana quando houve a separação dos sexos, 

transcorreu um período com mais de 300.000.000 de anos. 
 

 Precederam a essa fase mais 300.000.000 de anos para o desenvolvimento dos Reinos 

Mineral e Vegetal. Assim, segundo a cronologia oculta, para chegarmos à fase actual 

transcorreram 618.000.000 de anos, sendo que o Reino Animal apareceu quase simultaneamente 

com o Reino Humano. 
 

 As Chayas e os Hiperbóreos não são considerados propriamente Raças, mas apenas 

“Sombras astro-etéricas” do verdadeiro Homem futuro, isso em virtude das condições 

desfavoráveis do ambiente da época do florescimento dos referidos seres subjectivos, onde uma 

atmosfera repleta de gases deletérios e os perigos permanentes de uma crosta não inteiramente 

consolidada, sujeita a gigantescas mutações, impediam o aparecimento de Raças físicas como a 

nossa, tudo devido às condições adversas da Terra de então. 
 

 Assim, segundo a Antiga Tradição, as Mónadas destinadas a animar as Raças futuras 

estavam preparadas para a nova transformação. Já haviam passado pela sua fase de Vida Vegetal 
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e Vida Animal, partindo do ponto mais baixo da escala evolucional até um nível superior. 

Aguardavam o aparecimento da figura humana, muito mais inteligente capaz de manifestar 

integralmente as suas potencialidades. Sobre o assunto, diz a Doutrina Secreta: 
 

 “Durante as primeira, segunda e terceira Rondas o Homem foi sucessivamente uma 

Pedra, uma Planta e um Animal, até chegar a ser o que foi na 1.ª Raça-Raiz da presente 

Humanidade. Embora a Mónada esteja ‘metalizada’ no átomo da Pedra, ‘vegetalizada’ na 

Planta ou ‘animalizada’ no Animal, não cessa de ser sempre uma Mónada Divina, portanto, 

Humana também. Não deixa de ser Humana senão quando se tornar ‘absolutamente 

Divina’.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

SÍNTESE DA EVOLUÇÃO DO HOMEM NA TERRA 
 

 

 Um ser humano não pode afirmar que já foi uma pedra, uma planta ou um animal, sob 

pena de induzir-se numa concepção falsa da verdadeira natureza íntima humana. A afirmação 

correcta será dizer que “o Homem esteve ou passou pelas fases de Mineral, Vegetal e Animal”, 

mas nunca que em essência o Homem tivesse sido um desses elementos. O ser humano é uma 

Mónada Divina, uma Centelha do Grande Sol Cósmico. Assim como passou pelos Reinos 

anteriores, actualmente passa pela fase Humana que também é um estágio transitório, porque na 

realidade ele é um Ser Divino acima de qualquer limitação ou enquadramento num veículo seja 

ele de que Reino for que possa limitar a sua Consciência Cósmica. A Mónada é pura Essência 

Divina, Eterna e Imortal. Sobre o assunto, disse H.P.B.: 
 

 “Os termos Mónada ‘Mineral’, ‘Vegetal’ e ‘Animal’ só implicam numa distinção 

superficial. Não há Mónada Jiva que não seja Divina, e portanto os cabalistas têm razão 

quando dizem que ‘o Homem converte-se em Pedra, em Planta, em Animal, em Homem, em 

Espírito e, finalmente, em um Deus’.” 
 

 Abaixo, damos uma síntese de como se processou a evolução do Homem: 
 

 1.ª Fase – Na 1.ª Raça-Mãe Adâmica tem-se os “Filhos do Crepúsculo”, que eram os 

Progenitores provenientes da Cadeia da Lua. Deram origem às “Chayas” através do Poder da 

Yoga. Daí dizer-se que as “Chayas” eram os “Filhos da Yoga”. Como todas as formas 

primitivas, as “Chayas” não tinham sexo. Eram de natureza etérica. Também eram chamadas 

de “Sombras”. Eram conduzidas pelos Pitris de cima que além do elemento Éter utilizavam o 

elemento Ar. Flutuavam como imensas medusas. Não podiam ser destruídas por nenhum 

elemento como o Fogo ou a Água. Desenvolveram o sentido da audição. As “Chayas” 

reproduziam-se por “cissiparidade”, ou seja, dividiam-se a si mesmas para criar um novo ser, 

como acontece com as amebas e certos vegetais, só que na escala etérica. Por isso eram 

chamadas de as “Nascidas de si mesmas”. 
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 2.ª Fase – As “Chayas” geraram, de maneira inconsciente, a 2.ª Raça-Mãe Hiperbórea. 

Por esta ser de natureza mais densa que a 1.ª Raça-Mãe, podia ser atingida pelo Fogo e pela 

Água, elementos que a destruíram quando chegou o momento do seu final. A reprodução fazia-

se por “brotamento” ou “suor”. Daí ser chamada de os “Filhos do Suor”. Numa segunda fase, 

esse “suor” endureceu e transformou-se num “ovo”. O elemento natural dos hiperbóreos era o 

Ar que lhes proporcionou o desenvolvimento do sentido do olfacto. 
 

 3.ª Fase – Nesta fase da 3.ª Raça-Mãe Lemuriana os seres eram chamados de “Filhos do 

Ovo”. No início nasciam como “hermafroditas”, ou seja, saíam dos “ovos” com os dois sexos 

em simultâneo. Numa segunda fase, saíam dos “ovos” já com sexos diferentes mas ainda não se 

reproduziam através dos sexos, por isso eram chamados de “andróginos”. Desenvolveram o 

sentido da visão através do elemento natural que lhes era afim, o Fogo. 
 

 4.ª Fase – Nesta fase os seres humanos já se reproduziam pelo sexo, o que começara a 

partir a partir dos meados da 3.ª Sub-Raça da 3.ª Raça-Mãe. Nesta 4.ª Raça-Mãe Atlante afim 

ao elemento Água, desenvolveu-se o sentido do paladar. O último sentido a desenvolver-se 

plenamente, relacionado ao elemento Terra, foi o do tacto já na actual 5.ª Raça-Mãe Ariana. 
 

 

REPRODUÇÃO NA 2.ª RAÇA-MÃE HIPERBÓREA 
 

 

 Como vimos, os hiperbóreos ainda não podiam ser considerados homens, tendo ocupado 

um imenso continente chamado Plaksha. Segundo JHS, o continente hiperbóreo ocupava 

estendia-se por vasta área abrangendo o Norte da Europa e chegava quase ao Norte da Ásia 

limitado pelo Mar que hoje é o Deserto de Gobi. O clima da natureza etérea do continente 

acabou tornando-se tropical, propício ao florescimento nele de vegetação luxuriante. O 

continente submergiu após violentos cataclismos e só tornou a emergir por ocasião da primeira 

catástrofe atlante. Sobre os hiperbóreos, diz um comentário das Estâncias de Dzyan: 
 

 “Os primeiros da segunda Raça foram os pais dos ‘Nascidos do Suor’; os últimos da 

segunda Raça foram os próprios ‘Nascidos do Suor’.” 
 

 Os “Nascidos do Suor” da 2.ª Raça-Mãe não podiam nascer de outra maneira que não 

fosse por “brotamento”, pois os seus pais, as “Chayas”, eram assexuados e etéricos, por isso 

mesmo desprovidos do veículo de desejo que é o Kama-Rupa, o qual, segundo os Iniciados 

hindus, só se manifestou na Raça Lemuriana. 
 

 Sobre as suas características e como terminou a Raça Hiperbórea, diz H.P.B.: 
 

 “Os ‘Nascidos do Suor’ da segunda Raça formaram a segunda Humanidade, composta 

de monstros semi-humanos gigantescos os mais heterogéneos, tendo sido a primeira tentativa 

da Natureza material de construir corpos humanos físicos. 
 

 As sempre floridas terras do segundo continente, dentre outras a Groenlândia, que 

gozavam de ‘Eterna Primavera’, foram sucessivamente transformadas de Éden que eram em 

‘Hades Hiperbóreo’. Tal transformação foi provocada pelo deslocamento das grandes massas 

de água do Globo quando os oceanos mudaram de leito, tendo a maior parte da segunda Raça 

perecido nessa primeira e tremenda agonia causada pela evolução e consolidação do Globo 

durante o Período Humano. Já ocorreram quatro desses cataclismos e um quinto espera-nos, 

quando soar a hora devida…” 
 

 Durante milhões de anos, à medida que a crosta da Terra se consolidava, foram firmando-

se as condições para uma vida física terrestre. Acompanhando o processo de consolidação da 

superfície do Globo, foi surgindo o segundo continente de Plaksha. Era um continente que 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 24 – Roberto Lucíola 

 38 

desfrutava de óptimas condições para abrigar uma Raça mais física que nesse sentido marchava a 

dos hiperbóreos, tanto que já não podia ser afectada pelos elementos muito embora ainda não 

possuísse um corpo sólido como hoje o entendemos. 
 

 Como reminiscências daquele paraíso terrestre, temos ainda a Groenlândia, a Islândia, 

partes da Noruega e Suécia e o Norte da Sibéria que sofreram profundas alterações climáticas 

devido à inclinação do eixo da Terra, conforme assinala a História Oculta da Humanidade. 
 

 

COMO SURGIU O CORPO VITAL 
 

 

 A segunda Raça-Mãe Hiperbórea originou-se das Chayas. Os espíritos da Natureza 

(Elementais), sob a direcção das Hierarquias Superiores, cobriram com uma espécie de concha 

feita das partículas as Chayas. Dizem as Estâncias de Dzyan: “O exterior da primeira Raça 

transformou-se no interior da segunda”. 
 

 Assim, pouco a pouco a primeira Raça-Mãe foi desaparecendo ao fundir-se na segunda. 

As Chayas passaram a constituir o Duplo Etérico dos hiperbóreos. Com o surgimento da 

segunda Raça começaram a dar-se os primeiros passos para criar-se uma Humanidade física 

densa. Os seres passaram a ter dois sentidos, tendo-lhes ao da audição da primeira Raça sido 

acrescentado o do olfacto, devido à crescente solidificação dos corpos, indo tornou-se possível a 

percepção pelo som e o cheiro possibilitando responder aos impactos externos da água, do fogo e 

do ar. 
 

 Segundo a Doutrina Secreta, os seres de então passaram a emitir sons suaves que 

lembravam melodias indefiníveis. Aquelas formas filamentosas e brilhantes lembravam árvores, 

mas com o decorrer da evolução foram apresentando perfis que lembravam os homens, 

principalmente na parte superior do corpo com destaque para o rosto que foi a primeira parte a 

ter contornos humanos. Contudo, as formas eram ainda muito heterogéneas. Flutuavam ao sabor 

do vento e emitiam sons de umas para as outras. 
 

 Diz Arthur E. Powell na sua obra O Sistema Solar: 
 

 “Na proporção em que as formas da segunda Raça tornavam-se mais duras, revestidas 

de uma concha mais sólida de partículas físicas, o sistema de reprodução por cissiparidade dos 

‘Nascidos de si mesmos’ tornou-se impossível, e daquelas formas passaram a ser expulsos 

corpúsculos figuradamente chamados de ‘Gotas de Suor’, visto que emanavam à semelhança 

do suor da epiderme humana, viscosos, opalescentes, que aos poucos foram endurecendo pela 

acção do calor solar e assumindo formas variadas. 
 

 Com o transcorrer do tempo, começaram a aparecer indícios de sexualidade nos 

‘Nascidos do Suor’ da segunda Raça, que exibiam no seu interior esboços dos dois sexos, 

razão pela qual são chamados de ‘Andróginos’.” 
 

 AS YUGAS E AS RAÇAS – Um Manuântara é dirigido por um Manu, que é uma 

expressão do Logos para a realização de um trabalho em dado momento cíclico obedecendo à 

Grande Programação da Ideação Cósmica onde tudo está pesado, medido e contado, conforme 

diz a Tradição Iniciática das Idades. 
 

 Obedecendo a essa regra, todas as Raças passam por quatro períodos bem distintos. Tais 

fases são denominadas por sábios hindus de Yugas, que significam Idades. São elas: Krita-Yuga 

ou Satya-Yuga (Idade de Ouro), Tetra-Yuga (Idade de Prata), Dwapara-Yuga (Idade de Bronze) 

e Kali-Yuga (Idade de Ferro ou Idade Negra). À medida que a Humanidade se afasta da 

Divindade, ela vai materializando-se até chegar à Kali-Yuga, que é a Idade em que estamos 

mergulhados actualmente. 

 


