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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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INICIAÇÃO 
 

 

MEDITAÇÃO – INICIAÇÃO 
 

 

          Aquilo que no Homem chamamos de Alma e Corpo Físico é na verdade um conglomerado 

energético constituído de elementais encadeados. Quando o Homem pensa, dá origem a uma 

forma viva (forma-pensamento) animada pela respectiva essência elemental do Plano Mental. O 

mesmo diz-se das emoções relativas ao Plano Emocional ou Astral e das acções no Plano Físico. 

Assim, o Homem agindo nos Mundos da Acção, da Emoção e do Pensamento está 

permanentemente gerando formas vivas, boas ou más, construtivas ou destrutivas, que lhe tecem 

a trama do destino. Por isto, o Mestre Kut-Humi afirmou que o Homem é um agente cósmico 

capaz de transformar continuamente a energia bruta da Natureza em energia da mais refinada 

qualidade, ou então de a degradar, conforme o proceder do seu livre-arbítrio.  
 

          Isso também explica porque os Adeptos condenam as práticas 

de psiquismo. As pessoas dadas às práticas psíquicas operam com 

essas poderosas forças elementais inconscientes dos perigos a que se 

expõem, podendo prejudicar gravemente a si mesmas em virtude do 

estímulo anormal das turbulentas forças elementais dos seus 

veículos físico e anímico, indo atrair forças da mesma natureza que 

se acham em estado livre, ou seja, não encadeadas e que são atraídas 

ao meio ambiente do psíquico praticante. Desse modo, o Eu Inferior, 

a Personalidade Humana, torna-se muito denso e pesado ficando 

descarecido de sensibilidade às vibrações provenientes da Mónada, 

as quais são de natureza altamente subtil provindas do que constitui 

o Homem Verdadeiro, Real e Eterno que encarna numa 

Personalidade com determinada finalidade evolutiva. Assim, ao 

contrário do médium o Adepto da Boa Lei reforça os elementos dos 

seus veículos exteriores mas dominando-os, espiritualizando-os por 

meio do seu Eu Divino, transformando as energias brutas em 

energias refinadas, portanto, contribuindo para mais tarde essas 

forças elementais que formam os seus veículos de manifestação, e 

por já se terem alinhado com a Mónada, virem também a constituir-

se nos Eus Imortais de Hierarquias Criadoras em futuros Sistemas. 
 

          O exercício de se operar com as forças energéticas de natureza psíquica, em última 

instância, não deixa de ser um acto de Magia Prática. Dizem os Adeptos que a prática da Magia é 

uma forma de desafio às Leis Naturais, portanto, uma tentativa do homem querer igualar-se a 

Deus na sua Omnipotência, o que não é aconselhável e até bastante perigoso se o pretendente 

não for dotado de reais valores iniciáticos. Segundo os Iniciados nos Grandes Mistérios da Magia 

e da Ritualística, para a consecução plena do ritual, que implica em operar-se com as forças 

vivas da Natureza, o Mago deve preparar-se durante quarenta dias ao abrigo da voluptuosidade, 

em regime alimentar brando, de preferência frugívoro, com horas certas e regulares para o sono. 

Assim, o Mago fortalece o Corpo Físico fortalecendo também a Alma. Isolado, levando uma 

vida moderada, isenta de preocupações e perturbações, desse modo o operador prepara-se para o 

exercício da operação mágica que implica em sérios desafios.  
 
 

OS TATWAS E A CONSTITUIÇÃO OCULTA DO HOMEM 
 

 

          O grande Mago que foi Eliphas Levi costumava advertir aos curiosos que a Magia Prática 

é coisa muito séria que só deveria ser praticada com conhecimento de causa e plenamente 
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consciente das suas consequências, que podiam ser benéficas mas também podiam destruir os 

incautos. Assim, ninguém poderá violentar impunemente a Natureza quando actua inconsequente 

sobre as suas poderosas forças desconhecidas. 
  

          Como já vimos em estudos anteriores, o Universo é inteiramente preenchido por energias 

de diversas naturezas, umas mais densas e outras mais subtis consoante o respectivo Plano 

Cósmico. Na realidade, essas energias são forças elementais que constituem a matéria-prima que 

formam os sete Planos do Universo, conforme ensina a Cosmogénese. Os Iniciados do Oriente 

denominam essas energias de Tatwas. Fala-se que existem cinco Tatwas, contudo, segundo as 

Revelações os mesmos são em número de sete, aliás, para fazer jus às sete diferenciações da 

Substância Primordial denominada Mulaprakriti.  
 

          Considerando que estamos vivenciando a 4.ª Ronda Planetária, já estão universalmente 

manifestados os 4 Tatwas mais grosseiros, que são os que vibram com maior intensidade 

formando o Quaternário da Manifestação. Contudo, como estamos no dealbar da 5.ª Ronda que 

corresponde ao 5.º Tatwa, também já começou a vibrar esta quinta Força Cósmica. Este Tatwa 

faz parte da Tríade Superior da Manifestação e é denominado Akasha-Tatwa, que por sua vez 

vibra nos Princípios Superiores das criaturas humanas. Assim, todos aqueles onde os Princípios 

Superiores chamados Atmã-Budhi-Manas já começaram a exteriorizar-se na sua consciência, 

recebem o impacto dessa poderosa energia emanada do 5.º Tatwa que atua sobre os Corpos mais 

subtis. Nos círculos da Alta Iniciação do Ciclo, fala-se que essa Força está sob a égide do 5.º 

Senhor ou 5.º Luzeiro ARABEL e dos seus Devas, por já ser Ele o actual Planetário em 

actividade plasmando o Futuro no Presente. 
  

          UTILIZAÇÃO PRÁTICA DOS TATWAS – O Universo manifestado é regido por Leis 

severas, e daí a Génese sentenciar que na Obra da Divindade “tudo está pesado, contado e 

medido”. Obedecendo a essas Leis, os Tatwas vibram mais intensamente em determinados 

horários e possuem um “tamanho” ou, segundo a Ciência Iniciática, um “grau vibratório”, que 

os Iniciados hindus denominam Tan-Mâttras e significam literalmente “tamanho de Deus” ou 

“medidas divinas"”, estando essas energias tão cristalizadas no Cosmos que jamais se misturam, 

sob pena da Criação voltar ao Caos Primordial e cessar toda a Vida organizada. 
 

          Para a utilização prática dessas energias aconselha-se o método rápido e seguro de 

conhecer-se com exactidão as horas em que vibram determinados Tatwas. O Tatwa do dia vibra 

com o nascer do Sol, no momento em que o Sol se levanta aproximadamente às 6 horas da 

manhã. Cada Tatwa preside a um dia da semana, e assim Pritivi é o Tatwa que vibra às 6 horas 

da manhã de domingo enquanto na 2.ª feira vibra Apas, e assim por diante. Embora haja a 

predominância de determinado Tatwa para cada dia da semana, os demais Tatwas também 

vibram no decorrer desse período, com o Tatwa predominante vibrando permanentemente 

através dos demais.  
 

 

OS DOIS PRIMEIROS PASSOS 
 

 

          Magia, a Grande Ciência, segundo Eliphas Levi é “a arte e a técnica de dominar as forças 

universais”. O Ritual depende do Mago onde não basta conhecer os segredos do Dogma, é 

necessário dar vida, imantar com o seu magnetismo as palavras e demais actos da prática mágica, 

para isso o Mago tendo de ser um verdadeiro artista. 
 

          A Magia é o modus operandi pelo qual se pode actuar sobre as forças elementais da 

Natureza. Do ponto de vista oculto, a Magia pode expressar-se através de dois aspectos opostos e 

como tais irreconciliáveis. Quando a Magia é destinada a fazer o bem diz-se que a mesma é 

Magia Branca, mas se pelo contrário tiver um cunho maléfico e prejudicial a quem quer que 

seja, estará em acção a Magia Negra. 
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          A diferença básica entre Magia Branca e Magia Negra não está no acto propriamente dito, 

pois o que pesa é a intenção com que a mesma é praticada, repousando justamente no propósito 

com que é realizada. Esses pólos mágicos opostos manifestam-se claramente nas modalidades de 

magia africana muito usadas entre nós brasileiros, configuradas em duas linhas distintas de 

magia com elementais: uma destina-se a prejudicar alguém (quimbanda), ao passo que a outra 

(umbanda) objectiva quase sempre desfazer os “trabalhos psíquicos” das forças elementais 

invocadas com intuito malévolo, sendo os métodos de ambas muito semelhantes na sua 

realização. 
 

          Para a prática da verdadeira Magia Branca o primeiro passo, o passo fundamental, é 

possuir uma poderosa vontade exclusivamente direccionada para a prática do Bem, que é a 

condição indispensável. De acordo com os preceitos da Yoga de Patanjali, os dois primeiros 

Passos para encetar a escalada da Verdade, da Realização Suprema, são denominados Yama e 

Niyama.  
 

          Yama diz respeito às cinco restrições ou regras morais relacionadas com o comportamento 

do Yoguin para com o seu próximo, possuídas das seguintes características: Inofensividade, que 

consiste em respeitar vida não matando; Sinceridade, não mentindo nem enganando a ninguém; 

Honestidade, não roubando nem prejudicado o próximo; Continência, que é o comedimento em 

todos os seus actos; Desapego, que consiste em não se apegar, material e espiritualmente, a 

nenhuma maya de que está revestida a própria vida. 
 

          O segundo Passo é Niyama, que consiste nos cinco preceitos ou regras de purificação 

relacionados ao comportamento do Yoguin para consigo mesmo, sendo os seguintes: Pureza 

interna e externa; Serenidade, que consiste em dominar os Vrittis ou vibrações da mente agitada 

e das paixões emocionais, não permitindo que eles perturbem a paz interna com as tramas do 

karma; Aspiração ardente, que é ter um objectivo iniciático na vida não se desviando dele em 

nenhuma hipótese; Estudo ou boa leitura, assim evitando que os sentidos sirvam de veículo às 

vibrações do exterior indo afectar a serenidade interior; Amor ao Mestre, que é ter plena 

consciência e confiança no Eu Superior – o Mestre Interno – que é a fonte de toda a Sabedoria, o 

único em quem se pode confiar plenamente e o qual devemos habituar-nos a consultar em todas 

as circunstâncias.  
 

          Além desses dois Passos iniciais fundamentais na prática da Meditação Iniciática, existem 

mais outros que apreciaremos oportunamente. O praticante deverá ter sempre em mente este 

decálogo como norma de vida no processo do seu desenvolvimento espiritual, igualmente 

podendo servir como tema de meditação.  
 

 

YOGA E MEDITAÇÃO  
 

  

          Segundo as regras iniciáticas consagradas, os praticantes da Meditação Iniciática além das 

práticas da Yoga devem levar uma vida eticamente pura compatível com o fim a que se 

propõem. É por isso que todos os Grandes Reformadores preconizam, antes de tudo, que os 

postulantes tenham elevada moral se realmente desejam avançar no Caminho da Iniciação. O 

Excelso Avatara do Ocidente foi sem dúvida Jesus, o Cristo, e os seus altos princípios inseridos 

na doutrina cristã não deixam de estar impregnados dos mais elevados conceitos éticos e morais. 

São ensinamentos que se levados a prática podem elevar os Seres aos mais subidos níveis de 

consciência, com certeza deixando-se de lado alguns exageros que posteriormente foram 

introduzidos na sua doutrina. 
 

          A Senda Iniciática é de natureza muito subtil e com subtilidades, razão pela qual o 

postulante deve estar atento com os sentidos alerta para não se desviar do caminho. Por exemplo, 
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se praticarmos o bem apenas para não gerarmos futuro karma negativo, apenas estaremos sendo 

egoístas, e isto fere os sãos princípios da Moral Iniciática, pois tal comportamento não é moral 

do ponto de vista da Iniciação. O Yoguin faz o bem pelo bem, não esperando colher quaisquer 

recompensas. Daí JHS afirmar que o verdadeiro discípulo não deve desejar nem mesmo o Reino 

do Céu, pois tal atitude mental está eivada de um subtil desejo egoísta emanado do Corpo de 

Desejos ou Astral, posto que o discípulo avançado deve estar isento de qualquer apego como 

condição indispensável à libertação do mundo mayávico, este que nos prende à Roda dos 

Nascimentos e Mortes que as Estâncias de Dzyan denominam de Mundo das Necessidades. 
 

          Yoga é um termo que tem o mesmo significado que o de religião, ou seja, o de religar a 

Personalidade ao Eu Superior. Segundo Patanjali, os princípios de impedem o Homem de 

realizar essa Suprema União, são: matar, falsear a verdade, desonestidade, apegos, incontinência 

de qualquer natureza, ira ou qualquer paixão que afecte a serenidade, falta de aspiração superior, 

perturbação mental e emocional provocada por impactos vindos do exterior, como por exemplo 

através dos meios de comunicação anárquicos, e falta de fé nos valores da Mónada, que é a fonte 

de toda a Sabedoria que os verdadeiros discípulos não podem dispensar em nenhum momento da 

sua existência. A violação dos princípios da Moral sã implica em grave afronta à Lei Maior que 

preside à vida de todos os Adeptos.  
  

          Somente mediante um esforço consciente é que todo o homem pode almejar participar do 

trabalho oculto que se executa numa única direcção, a da salvação da Humanidade, tarefa que 

começa primeiramente na mente e no coração de cada um. 
 

           Segundo ensinam os Mestres de Sabedoria, enquanto houver uma só alma transviada o 

trabalho da Grande Fraternidade Branca terá que prosseguir na sua tarefa, que é a de salvar o 

maior número possível de seres. Por isso é que a Cosmogénese ensina que a Evolução faz-se 

obedecendo a Ciclos bem definidos, a fim de que as almas retardatárias possam prosseguir a sua 

evolução em Ciclos futuros e a Vida-Energia, que também é parte componente do Logos, possa 

transformar-se em Vida-Consciência como Lei bem certa.   
 
 

O PODER DA MEDITAÇÃO INICIÁTICA 
 

 

          Para o Budismo Esotérico, actos corporais como o se prender exclusivamente à vaidade do 

uso de vestes ricas de modas passageiras, ao prazer insaciável da comida e da bebida, etc., 

apenas revelam o incontido desejo de viver materialmente. Segundo António Castaño Ferreira, 

para o laico nada disso é interdito, mas para o que quer libertar-se do mundo ilusório dos 

sentidos é necessário que extirpe, de uma vez para sempre, esses simples e exclusivos desejos de 

viver profano, mesmo que acaso encapotados em alguma aparência de espiritualidade 

desmentida pelas apetências imediatas. Quanto mais desejamos desfrutar os prazeres materiais 

da vida, mais mergulhamos no mundo da ilusão. Assim, nunca lograremos a serenidade 

espiritual que é apanágio dos verdadeiros Iluminados. Contudo, não se encontram nos 

ensinamentos esotéricos e nas escrituras sagradas nada que seja absolutamente contrário ao acto 

de procriar, ainda que tal acto implique em operar-se com forças que podem elevar-nos à 

categoria de um deus encarnado ou escravizar-nos às paixões terrenas. Daí os Iniciados taoistas 

nos Grandes Mistérios denominarem a região sacra dos seres humanos de “Portal da 

Imortalidade ou da Morte”, consoante o uso feito da energia geradora aí concentrada.    
 

          Segundo a Filosofia Vajrayana, um homem só consegue alcançar a Iluminação sozinho em 

casos especiais, mas desde que para isso possua a Sabedoria necessária e seja orientado por um 

Mestre de Sabedoria, conforme ensina a doutrina oculta do Taoismo que trata da Alquimia 

Interna. Em si só o homem representa apenas um pólo da manifestação, e por isso é que deve ser 

acompanhado de uma esposa. Quando estudámos os mistérios das Hierarquias Divinas caídas, 
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vimos que o próprio Eterno condenou os deuses encarnados por usarem o sexo para fins de 

geração como qualquer homem comum, quando lhes tinha sido facultado o dom de criarem só 

com a mente. Desde então o mental e o sexo acompanham a evolução tanto dos homens quanto 

dos deuses, motivo porque os sexos masculino e feminino devem estar juntos e não separados. 
 

          Não há, pois, no início do caminho da evolução diferença entre o homem comum que vive 

preso à Roda de Samsara e o que Budha que vive no Nirvana. Pela prática da Meditação, 

denominada pelos Iniciados hindus de Dhyana, que é a “Porta de Ouro que nos livra da Deusa 

Maya”, conforme diz um cântico sagrado, o homem pode identificar-se com o objecto da sua 

meditação. Para a antiga Doutrina Sagrada, o Yogui em estado de Samadhi pode até se 

identificar-se com o Absoluto.  
 

          A PREGUIÇA NA MEDITAÇÃO – Na prática 

da Meditação é de fundamental importância evitar-se 

qualquer distracção ou preguiça. A preguiça, que é 

uma manifestação da nossa sombra e que está sempre 

presente quando se busca a Luz, pode manifestar-se na 

prática da Meditação fazendo-nos dormir durante a 

mesma. O adormecer durante a Meditação configura 

um estado de preguiça, a não ser que aconteça por 

exaustão física, e nesta deve-se primeiro repousar e só 

depois meditar. Segundo ensina a Sabedoria Iniciática 

das Idades, somente a Respiração Iniciática pode 

remover a preguiça. Embora o ar que flui para dentro e 

para fora do nosso corpo não seja o verdadeiro Hálito 

Divino, todavia esse elemento de vida serve de veículo 

ao verdadeiro Hálito Divino que é Prana, nada tendo a 

ver com o oxigénio que respiramos antes sendo o princípio que o vitaliza. No entanto, num 

estágio superior da Meditação o Prana fluirá sem a necessidade do ar.   
 

          Quando em estado meditativo devemos conservar sempre o coração aquietado, livre de 

pensamentos e emoções, para aumentar o nosso poder de concentração. Como podemos aquietar 

o coração? Pela respiração, focando nela toda a nossa atenção. Apenas o coração deve ser 

consciente do fluxo e refluxo da respiração e este movimento não deve ser apercebido pelos 

ouvidos, e então a respiração será suave.   
 
 

A IMPORTÂNCIA DOS OLHOS E DOS OUVIDOS NA INICIAÇÃO 
 
 

          A Respiração Iniciática constitui um dos Passos da Yoga de Patanjali e é de importância 

fundamental na prática da Meditação. Só através da Meditação conseguiremos transmutar todos 

os nossos veículos, inclusive o Corpo Físico que é elemento essencial no processo iniciático, 

devendo, portanto, ser tratado condignamente por todos aqueles que realmente desejam avançar 

na Senda da Iniciação. O Corpo Físico sofre o processo da morte e dissolução em virtude de ser 

constituído na sua quase totalidade por energia de natureza negativa, passiva ou lunar 

denominada Yin, sendo que só os olhos são positivos, activos, solares ou de natureza Yang. Daí a 

importância de se operar a técnica de movimentar os olhos a fim dos seus valores positivos 

envolverem o resto do corpo tornando-o positivo, com isso prolongando a vida de maneira 

saudável. A técnica de movimentar os olhos faz parte da elaboração do chamado Elixir da Longa 

Vida, cujo segredo é muito resguardado pelos Mestres de Sabedoria. Também a língua e os 

ouvidos desempenham importantes papéis no processo iniciático. Por saber disso, é que o Dr. 

António Castaño Ferreira tratou do tema revestindo-o com a devida precaução que merece. Diz 

ele:  



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 34 – Roberto Lucíola 

 10 

          “É necessário que se saiba como usar convenientemente o coração durante a 

respiração. É usado sem se fazer usado. Devemos fazer com que a Luz penetre naturalmente 

no ouvido. Este princípio esconde um sentido secreto. O que significa  ‘deixar cair a Luz’? É 

o resplendor da Luz dos próprios olhos. O olho deve olhar unicamente para o interior e 

nunca para o exterior. Captar o resplendor sem olhar para fora significa olhar para dentro, 

mesmo que isto não diga respeito ao sentido comum do ‘olhar para dentro’. O que significa 

‘ouvir’?  É ouvir a Luz do próprio ouvido. O ouvido ouve somente o interior, e não o que se 

passa no exterior. Captar  o resplendor sem ouvir ao que está no exterior, é ouvir para 

dentro, mas não diz respeito ao que hoje em dia entendemos por ‘ouvir para dentro’. Nesta 

espécie de audição, ouve-se apenas o que não tem som; nesta espécie de visão, vê-se 

unicamente o que não tem forma.” 
 

          Na Alquimia Interna só se consegue “ouvir para dentro” quando a elaboração do Licor 

Áureo já está num processo avançado, fenómeno que se manifesta como aquilo que Castaño 

Ferreira denomina “ouvir a Luz do próprio ouvido” e os Iniciados taoistas dizem ser a faculdade 

de ouvir “o urrar do tigre e o bramir do dragão” nos ouvidos esquerdo e direito 

respectivamente, fenómeno que assinala a fecundação da Vitalidade pela Energia Geradora 

Sublimada na “Estufa” que alimenta o “Caldeirão Alquímico” já em acção no organismo do 

discípulo, sendo que essas duas energias são componentes do Elixir Áureo. 
 

          LICOR DE SOMA – Os conhecimentos esotéricos fazem referência ao Licor de Soma. 

Não sabemos se é o mesmo Elixir ou Licor Áureo dos Alquimistas, revestido por uma linguagem 

simbólica tão característica dos Iniciados. Segundo a Tradição, o Licor de Soma é retirado de 

certos vegetais e possui a propriedade de produzir em quem o ingere percepções internas 

subjetivas, mas para isso o aspirante deve de antemão estar suficientemente preparado através 

dos métodos naturais da Iniciação. 
 

 
 

LICOR DE SOMA E A INICIAÇÃO 
 

 
 

          Segundo a literatura esotérica, o Licor de Soma só pode ser preparado por Iniciados 

conhecedores dos Altos Mistérios, sendo o mesmo extraído do suco da asclepiadácea (família de 

vegetais) manipulada segundo fórmulas secretas. 
 

          O ritual de ingerir o Licor de Soma deve sempre ser dirigido por um Mestre de Sabedoria. 

O uso do Licor nunca é da livre iniciativa de quem quer que seja, sob pena de pôr em risco o 

sensível sistema nervoso da pessoa que pode desequilibrar-se tanto física como psiquicamente. 

Por isso, não pode ser objecto de experiências irresponsáveis. Para o seu uso, faz-se necessária 

uma longa preparação iniciática nos moldes daquela que Jesus ministrou aos seus discípulos, que 

só puderam beber o seu Sangue ou Licor Eucarístico depois de uma longa preparação sob a 

direcção do próprio Mestre. 
 

          Nas tradições da antiga Índia esse Licor era chamado de Amrita, ou o Licor da 

Imortalidade. Os gregos falavam na Ambrósia dos Deuses. Os Alquimistas denominam-no de 

Néctar Áureo. No Oriente também se fala no Licor de Shukra, que se ingeria de acordo com a 

consagração nos vários graus do Adeptado. 
 

          O Soma está mais relacionado com a Alma, portanto, é de cunho lunar ou da natureza 

emocional do discípulo. Abre os olhos da Alma ou do Corpo Psíquico a fim de puder contemplar 

os fenómenos do Mundo Astral, sempre repleto de seres mayávicos e enganadores que podem 

desviar o aspirante do verdadeiro Caminho da Iniciação. Por isso, os Adeptos olham sempre esse 

Mundo com reservas e cuidados. 
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          Ao fazerem o discípulo ingerir o Licor, os Mestres têm em mira observar o estado psíquico 

do postulante. Ficam cientes de como ele se comporta no escorregadio Mundo Ilusório que é o 

Astral, verificam assim o seu estado evolucional e o aproveitamento dos Ensinamentos 

Iniciáticos recebidos. Dessa maneira, o discípulo é submetido a severas provas no que diz 

respeito à sua capacidade moral e ao poder da sua vontade para defender-se, por si próprio, de 

todas as espécies de perigos a que será submetido, inclusive os de natureza sexual. 
 

          Os vitoriosos, ou seja, aqueles que passaram e venceram a prova da Taça de Soma, 

relacionada à Lua e à Alma, passavam à etapa superior da Iniciação simbolizada pela Taça de 

Shukra relacionada a Vénus, ou seja, à Sabedoria de Vénus mais ligada à Mente, o que na nossa 

Escola Iniciática é chamada de Iniciação Assúrica. Dizia-se então que o postulante bebia o 

“Leite de Vénus”. 
 

          Muitos povos indígenas empregam determinados vegetais psicotrópicos para fins mágicos. 

No México encontramos o famoso peyote, ainda muito usado actualmente sobretudo entre os 

habitantes do Planalto de Anahuac, possivelmente com o mesmo objectivo da utilização do 

Soma. Do peyote devidamente tratado extrai-se um alcaloide chamado telepatina. Quem faz uso 

desta droga desenvolve de maneira caótica algumas faculdades psíquicas, tais como a visão à 

distância, ouvir músicas de outras dimensões, a visão do Mundo paralelo ao nosso ou o Astral e 

outros sidhis inferiores. O perigo reside em não levar-se em conta o grau evolutivo e a condição 

moral do praticante, o que geralmente pode resultar em grave desequilíbrio psicomental. O 

mesmo pode dizer-se a respeito da prática indevida de Yogas. 
 
 

PRANA E OS CORPOS SUBTIS DO HOMEM 
 

 

          A Respiração Consciente desempenha importante papel na Iniciação, é através dela que 

absorvemos as Forças Cósmicas que preenchem todo o Universo manifestado. Ela dinamiza a 

nossa vitalidade, amplia o nosso estado de consciência e proporciona uma vida saudável com a 
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estabilidade da saúde. Na Índia, essa técnica respiratória é chamada Pranayama. É graças a ela 

que absorvemos as forças dos Elementos chamados Terra (Pritivi), Água (Apas), Fogo (Tejas), 

Ar (Vayu) e Éter (Akasha). Sendo que Akasha é o conjunto das três Energias superiores (Adi, 

Anupadaka  Akasha) que alimentam os nossos Princípios Superiores, ou seja, Atmã, Budhi e 

Manas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A Respiração Iniciática possibilita ao ser humano desenvolver os seus valores espirituais, 

abrindo a sua visão para outros Mundos, além de libertar de todas as tensões provocadas pela 

aspereza da vida quotidiana. Os Iniciados chineses asseguram que a prática constante da 

Respiração Consciente pode levar ao que eles chamam de “Hálito pré-natal”, que é o alento 

energético que alimenta o feto antes do nascimento e é o primeiro passo para a Vitalidade Plena, 

esta uma condição fundamental para conduzir o praticante aos mais elevados níveis de 

Realização Interna, e que num estágio avançadíssimo pode levar à própria Imortalidade dos 

Veículos de manifestação. 
  

          Pranayama é um processo dos mais simples, o que se exige é apenas uma plena atenção ao 

que se está fazendo, algo parecido com a concentração que as crianças dispensam ao brinquedo 

que é objecto da sua atenção. Deve-se acompanhar com a Mente o curso percorrido por Prana 

nos canais psico-etéricos (nadhis), conduzindo essa Energia para os devidos locais consoante a 
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Yoga praticada. Não se deve confundir Prana com o Ar. Prana é a substância vital altamente 

maleável que pode ser conduzida pelo poder da vontade do praticante, o que por certo não 

acontece com o ar respirado.  
 

          A prática da Respiração Iniciática reforça a conexão entre o Corpo Físico e o Corpo 

Energético ou Vital, libertando as tensões nervosas e psíquicas, limpando os meridianos etéricos 

das impurezas que dificultam a livre circulação de Prana, possibilitando o contacto com os 

Princípios Superiores da Mónada. 
  

          A substância etérica é a condutora da Vitalidade Cósmica. Assim, os Centros de Forças 

etéricos, ou Chakras, têm a função de absorver a Vitalidade que provém do Sol e se distribui no 

Corpo Físico através das glândulas endócrinas. Cada glândula recebe um tipo de Energia Vital 

específica por intermédio de um Centro de Força etérico que lhe é correspondente, de acordo 

com a função que vai desempenhar para o bom exercício e equilíbrio do Corpo. Quando 

funcionam adequadamente, os Centros de Forças etéricos possibilitam o perfeito equilíbrio entre 

os Corpos Etérico, Astral e Mental e formam uma ponte entre o Corpo Físico e o Corpo Astral, 

permitindo a lembrança da actividade no Plano Astral durante o sono, e num estágio mais 

avançado permite a actividade consciente nesse Plano. A Iniciação pode levar o discípulo ao 

perfeito equilíbrio entre os Centros de Forças etéricos e astrais e levá-lo a contactar com a sua 

Consciência Divina, que é o verdadeiro objectivo da Vida. 
 

          A maneira mais prática de se desenvolver os Centros de Consciência é sublimá-los através 

de um permanente controlo da Mente e das Emoções e da prática constante da Respiração 

Iniciática que faz parte da Meditação. Pela falta de Iniciação, os Chakras só funcionam 

parcialmente no homem comum. Só pela prática constante bem direccionada é que as 

potencialidades infinitas encerradas nesses Centros se manifestarão plenamente.    
 
 

A INICIAÇÃO E A ALMA HUMANA 
 

 

          Os Iniciados dizem que o importante é trabalhar a Alma humana. Desejos, emoções, 

impulsos, simpatias, antipatias, paixões, ódio, insegurança, inveja, medo, etc., são características 

próprias da Alma humana, que é importante segmento da Personalidade manifestada. Esse 

conjunto de emoções e sentimentos forma o estado de consciência da grande maioria das 

pessoas. Não deveria ser assim, pois já estamos em plena Era do Mental que é a verdadeira e 

genuína característica da Raça Humana. No entanto, o que predomina são as paixões que 

povoam o mundo interno de todos nós. A Iniciação dispensa muita atenção ao aprimoramento da 

Alma, pois só através de um Corpo Anímico equilibrado se pode lograr atingir os mais altos 

níveis da Realização Iniciática. JHS afirmava sempre aos seus discípulos que o carácter e a 

moral tinham os seus fundamentos na Alma, que o carácter e a cultura eram inseparáveis da 

ética, e que a posse desses valores era de importância fundamental como condições básicas para 

se pertencer à Raça Futura, de acordo com o exigido por Lei. As Escolas Iniciáticas do Oriente, 

com destaque para a Escola de Patanjali, enfatizam que o objectivo maior do aspirante deve ser 

o de formar a “Alma Diamantina” mediante a prática do conjunto de comportamentos 

sintetizados em dez princípios básicos, denominados Yama e Niyama. 
 

          INOFENSIVIDADE – Consiste em respeitar a vida, ou seja, não matar. Mesmo porque 

ninguém consegue realmente matar a vida. Mesmo assim e cingindo ao corpo físico, matar é o 

crime de se tirar a vida de alguém interrompendo o seu ciclo evolucional, assumindo assim um 

pesadíssimo karma perante a Lei. A morte do corpo é um fenómeno natural para o homem 

comum que ainda não logrou a Imortalidade, esta que é estado avançadíssimo da Iniciação. 

Sendo a morte física dolorosa fatalidade para o homem não-Iniciado, não se deve antecipá-la, 

nem provocá-la e nem impedi-la por meios artificiais, pois tudo isso fere a Grande Lei da Vida.  
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          Também não se deve matar no próximo a sua esperança, a sua perspectiva de vida, a sua 

alegria de viver, a sua fé, o seu ideal, os seus projectos e sonhos, a sua paz e serenidade. Tudo 

isso está enquadrado no Princípio da Inofensividade. Matar moralmente alguém é fazê-la vítima 

da maledicência que é filha da ignorância, sendo esta arma é terrível que por não poder atingir o 

corpo atinge a alma da vítima, que às vezes nem sabe das agressões morais de que é objecto. 

Tudo isso constitui uma agressão de lesa-Evolução. 
 

          Devido à nossa pesada herança do Passado, ainda nos alimentamos de carne. Matar 

animais pacíficos que não podem defender-se com o objectivo de alimentar-nos, é realmente 

muito doloroso. É um hábito que o Homem deve ir abandonando racionalmente sem prejuízo da 

sua saúde e do seu equilíbrio físico. No dia em que o Homem não sentir mais a necessidade de 

sobreviver a custa dos seus irmãos inferiores, certamente estará dando um grande e importante 

passo na sua evolução. Segundo ensina a Ciência Iniciática das Idades, a ferocidade dos animais 

é devida à agressividade humana para com eles. No Reino Animal, o mais fraco é alimento do 

mais forte. O homem evoluído não pode descer a essa condição de devorar os que não podem 

defender-se. Cabe ao Reino Humano promover a evolução dos Reinos que lhe estão abaixo, a 

exemplo dos que fizeram as Hierarquias Superiores em relação a nós. Como vimos, o conceito 

de Inofensividade abarca diversos aspectos na vida de todos nós.  
 

 

NÃO FURTAR – NÃO MENTIR   
 
 

          NÃO FURTAR – É o segundo preceito da Yoga de Patanjali. Segundo ela, furtar não é 

apenas apropriar-se de algo que pertença ao alheio. Particularmente, há furtos praticados às 

escondidas por indivíduos, mas também há os grandes furtos às claras praticados em grande 

escala por nações agressoras. Como exemplo de um furto colossal, temos o que está acontecendo 

actualmente com os tesouros com que a Mãe Divina brindou o Brasil, os quais estão sendo 

espoliados maciçamente pelos Anárquicos. Praticamente foram vendidas todas as empresas 

públicas que eram património acumulado pela economia popular, tendo ido parar nas mãos de 

grupos apátridas. E com isso, a nossa dívida nacional que era de sessenta bilhões de dólares 

subiu para seiscentos bilhões de dólares. E esse imenso património foi entregue sob o pretexto de 

pagar a nossa dívida externa, conforme as razões apresentadas pelos apátridas enquistados no 

poder, principalmente no sector da economia. Jacques Bergier tem razão quando afirma na sua 

obra O Despertar dos Mágicos que “os Ministros da Fazenda da maioria dos países são 

indicados pelas forças obscuras dominantes”… Há riquezas e alimentos em abundância que 

dariam para atender a todos, proporcionados pela Mãe Divina que é sempre pródiga nas suas 

dádivas. Contudo, na medida em que os interesses económicos interferem, aumenta a carência e 

a miséria no mundo. Tudo isso não passa de roubo oficializado. 
 

          Quem rouba passa a si mesmo um atestado de ignorância a respeito das Leis Divinas, seja 

ele um analfabeto ou um letrado. Ignora ou esquece que existe uma Lei de Acção e Reacção 

chamada de Karma pelos orientais, que mais dia menos dia entrará em acção na vida das 

civilizações, das nações e dos indivíduos, bastando dar uma espreitadela na História Universal do 

Passado para constatar-se esse facto. Só a ambição desmedida é que impede os indivíduos 

constatarem a eficácia desta Lei que expressa a Justiça Universal, que às vezes tarda mas nunca 

falha. 
   

          NÃO MENTIR – É o terceiro preceito da Yoga de Patanjali. Somente os ignorantes da Lei 

que regula a vida de todos nós é que mentem, por ignorarem o mecanismo equilibrante do 

Karma. Podemos enganar a todo mundo, menos ao nosso Vigilante Silencioso que está presente 

no nosso Íntimo e acompanha de perto tudo o que acontece no nosso universo individual. É a 

nossa Mónada que regista no Átomo Permanente do Corpo Causal, como já vimos quando 

estudámos o assunto no Caderno n.º 5, todas as nossas acções, sejam elas físicas, emocionais ou 
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mentais. A Mónada é a fonte da Verdade que é poder libertador e origem renovadora da Vida, da 

nobreza do caráter e da recta acção. 
  

          O não mentir nem em pensamento nem em palavras, outorga ao homem o poder magnético 

do Verbo Criador que é a potência do homem de carácter, e por isso o Verbo da pessoa que não 

falta com a Verdade é transmissor de um Poder ingente imbatível.  

 
 

CONTINÊNCIA E DESAPEGO 

 
 

          CONTINÊNCIA – Implica em não se exagerar no uso do que for. Por isso, JHS dizia 

sempre que o discípulo podia “usar mas não abusar” no que fosse. Não se referia só às coisas 

pertinentes ao sexo, mas a tudo na vida. Daí a moderação no alimentar-se, divertir-se, descansar, 

trabalhar, etc. 
  

          Segundo a Filosofia Taoista, o desperdício da Energia Geradora implica em marchar para 

a morte, por ser ela a fonte ou matéria-prima da verdadeira Vitalidade que é um componente da 

trindade com que se elabora o chamado Elixir Áureo da Alquimia Interna. A castidade não é, no 

sentido mais profundo, apenas uma virtude de natureza física, mas também moral, mental e 

espiritual. A castidade é pureza, que é uma característica da Natureza, e só ela pode conduzir o 

homem aos mais altos píncaros da Iniciação. Viver em harmonia com as Leis da Natureza é ser 

moderado em tudo o que praticamos. A incontinência caracteriza a debilidade do carácter, como 

reflexo de uma vontade pouco desenvolvida. A vontade, não confundir com desejo, é uma 

virtude monádica que deve plasmar-se na Alma do discípulo. 
   

          DESAPEGO – À medida que o homem prossegue na Senda Iniciática, vai deixando para 

trás os seus tesouros terrenos como fardo demasiado pesado para ser carregado. A experiência 

demonstra que quanto maiores são os seus bens terrenos mais escravo deles é o homem, a ponto 

dos mesmos consumirem todo o seu tempo. Por isso é que Gautama, o Budha, afirmava: 

“Quanto mais pesado fizeres o mundo mais ele pesará sobre ti”. Segundo as normas de conduta 

que regem a vida do aspirante, é de importância fundamental, para poder prosseguir na sua 

marcha vitoriosa, desfrutar de plena liberdade de acção, coisa que só se consegue libertando-se o 

mais possível dos compromissos alienadores. Não se trata apenas de desapegar-se das coisas 

materiais, mas de uma conduta psicológica em não se prender a nada que o amarre à chamada 

Roda de Samsara. Só pode ser considerado realmente um liberto aquele que se desvencilhou de 

todas as ligações às coisas mundanas, sejam elas materiais, sentimentais, mentais ou de outra 

ordem qualquer. Por maior que seja o amor que um ser evoluído dispense àqueles a quem está 

ligado por laços kármicos familiares, ele não fica preso a nenhum liame de natureza emocional, 

pois sabe que o amor é de natureza universal e jamais um limitado sentimento egoísta.    
 

          Desapego não é a concepção simplista de desprezar as coisas da vida. O verdadeiro 

desapegado, tal qual o Adepto, é aquele que sabe usufruir de tudo o que a existência lhe 

proporcionou pelo seu bom ou mau carma. O segredo está em não se prender a nada, ou seja, ter 

tudo mas não se deixar possuir por nada, o que não significa não ter as coisas, sejam elas 

materiais ou não. O apego é fonte de muitos sofrimentos, pois quando algo a que estamos 

apegados desaparece fica em seu lugar um vazio gerador de sofrimento e dor. Segundo os 

preceitos de Patanjali, podemos desfrutar de tudo, porém, nunca nos escravizarmos a nada, por 

mais precioso que seja. Esta é a regra de ouro da Libertação total. Mesmo porque tudo o que 

existe no Mundo das Formas é uma ilusão, e ligarmo-nos a uma maya é prova de pouca 

sabedoria. Daí a razão porque os Iniciados chineses ao alcançarem determinado nível na sua 

busca, “sobem a montanha”, como uma expressão simbólica de desligarem-se do mundo 

rasteiro das coisas materiais, as quais passam a dominar possuindo despossuidamente. 
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          A respeito do assunto, proferiu JHS: “A ninguém é dado o direito de aproximar-se da 

Divindade movido pelos interesses mortais das coisas terrenas”. 
 
 

OS CINCO PASSOS DE NIYAMA 
 

 

          Os cinco passos descritos atrás referem-se à primeira fase da Yoga de Patanjali. São 

denominados de Yama e estão relacionados ao nosso comportamento para com o próximo. Agora 

estudaremos os cinco passos finais da Yoga denominados de Niyama. Estão mais relacionados 

ao comportamento do praticante para consigo mesmo. A primeira etapa é de natureza moral; a 

segunda etapa é de natureza espiritual. Os seus cinco preceitos básicos, são:  
 

          Purificação interna e externa.  

          Contentamento e Serenidade. 

          Aspiração ardente por Amor à Divindade.  

          Estudo ou boa Leitura. 

          Amor ao Mestre ou submissão à Vontade Divina.  
 

          PURIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA – Alma sã ou limpa em Corpo limpo ou são, 

“mens sana in corpore sano”. O Corpo Físico é o Santuário do Espírito, portanto deve ser 

tratado como tal e estar isento de qualquer tóxico ou impureza. Deve ser conservado o mais 

higienicamente possível através de banhos, massagens, exercícios, ar puro, vida junto à 

Natureza, etc. Desempenha papel importante a alimentação. Segundo JHS, o Homem é de 

natureza frugívora, alimento em que não se sacrifica nenhum Reino inferior. 
 

          Houve uma época em que a Terra tinha o seu eixo equilibrado com o eixo cósmico, e por 

isso vivia-se numa Eterna Primavera por só existir essa estação. Com os graves acontecimentos 

relacionados com a revolta das Hierarquias Divinas, Bhumi, a Terra, passou por momentos 

críticos a ponto das Estâncias de Dzyan dizerem que “Bhumi era a Louca do Espaço” e cujas 

consequências sofremos até hoje. Um dos resultados desse desastre cósmico foi a inclinação do 

eixo da Terra em relação à eclítica. Em virtude desse fenómeno, passámos a ter quatro estações 

no período de um ano. Segundo as Revelações, um dia essa situação será corrigida e Bhumi 

voltará a equilibrar-se, quando então voltaremos a desfrutar da Eterna Primavera de que nos 

falam as tradições. Como consequência desse acidente, também o Homem passou a ter quatro 

temperamentos e a Vida passou a ser regulada pelo compasso quaternário. Devido a esse 

acidente, passámos a ter as quatro características 

biológicas básicas, a saber:  
 

          Sanguíneo  

          Linfático  

          Nervoso   

          Bilioso  
 

          Actualmente é muito raro, senão impossível, 

encontrar-se seres biologicamente puros devido à 

miscigenação havida. Em virtude desse fenómeno, é 

impossível determinar um tipo ideal de alimentação 

comum, pois cada temperamento exige um tipo específico 

de alimento. Há pessoas que podem abster-se de comer 

carne, contudo, se um linfático cortar inteiramente com o 

uso de alimentação carnívora poderá sentir-se mal. Além 

da questão puramente biológica, também temos o factor 

kármico individual.  
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CONTENTAMENTO E SERENIDADE  
 
 

          Outro problema relacionado à pureza externa ou física de que nos fala esse primeiro 

preceito Niyama está relacionado à chamada seleção das espécies ou da pureza racial, que tanta 

celeuma tem provocado. Segundo as Regras da Grande Fraternidade Branca, a pureza racial 

nesta fase da Evolução não é possível devido à miscigenação racial por que passa a Humanidade, 

com especial destaque para o Brasil no qual surgirá a futura Raça Síntese da actual quarta Ronda. 

Contudo, o que a Lei Maior exige é a selecção hierárquica, que nunca deveria ter sido quebrada 

e que em má hora foi violada pelos próprios Hierarcas Assúricos. A conspurcação da Hierarquia 

Divina com a Hierarquia Humana é que deu origem à Queda a que nos referimos quando 

tratámos do assunto no Caderno n.º 15 intitulado Crepúsculo dos Deuses Assúricos. Os Assuras 

devem estar bem atentos ao sentido desse título!  
 

          Quanto à pureza interna está relacionada ao controle de Kama-Manas, para que os 

Princípios Internos não sejam maculados por vibrações passionais que são mais próprias ao 

Reino Animal. Deve haver completa sintonia entre a pureza externa e a pureza interna para que 

os valores monádicos possam manifesta-se através de nossa personalidade, e assim o Reino do 

Céu possa advir à Terra. Corpo limpo atrai átomos e entidades limpas. Alma limpa de maus 

pensamentos e de emoções inferiores consegue acalmar e pacificar os ânimos, consegue alcançar 

a concentração. A educação do carácter é o renascimento do Deus Interno que é a nossa 

Consciência Imortal. 
 

          CONTENTAMENTO E SERENIDADE – Quando a nossa Alma experimenta um 

profundo contentamento e uma alegria interna inexplicável, isso é um sinal de que estamos bem 

com a nossa Consciência Superior, que agradece enviando para baixo os seus raios benfazejos 

que se expressam como alegria e contentamento. Daí falar-se em “estar bem consigo mesmo”, 

estado que independe de qualquer situação externa por tem a sua origem na própria Mónada. Isto 

explica a Pax Profunda que caracteriza a natureza dos Adeptos. Quem está bem com o seu 

Espírito, está bem com o Mundo. Contentamento interior é sinónimo de progresso espiritual 

como fruto da compreensão das sábias Leis da Vida. Quando meditamos sobre a dor e o 

sofrimento, os mesmos desaparecem como por encanto, porque as vibrações mais subtis da 

Mente dissolvem as vibrações mais grosseiras do nosso Corpo Afetivo-Emocional. O superior 

vence sempre o inferior, esta é Lei para todos os Planos da Manifestação. Só a luz da reflexão e 

do raciocínio nos conduz à eliminação da dor.  
 

          O Contentamento é fruto da Serenidade. O que vem a ser a Serenidade? Segundo a 

Sabedoria Milenar chinesa, a Serenidade é um altíssimo estado de Consciência só alcançado 

plenamente pelos Iniciados quando em Meditação plena. Segundo a Sabedoria dos Deuses, os 

órgãos físico e psíquico por onde o nosso Espírito manifesta-se na consciência humana 

encontram-se localizados no interior de nosso cérebro, cérebro que se encontra enfermo no 

homem comum, razão pela qual urge curá-lo através da Meditação e da Yoga. Esta cura só se 

dará através do Fogo Serpentino sabiamente manipulado pelo Iniciado. Trata-se de um dos mais 

sagrados mistérios da Iniciação ou da Alquimia Interna. Só uma Mente apaziguada pode 

proporcionar a Serenidade. 
 

 

CONTROLE DA MENTE 
 

 

          As verdadeiras Serenidade e Contentamento são frutos de uma conquista alcançada através 

de ingentes esforços, de uma prática constante sob a égide de um Mestre. Na S.T.B. esse facto é 

expresso pela palavra sânscrita Dhâranâ, que significa “supremo controle do pensamento” ou 

“concentração num objecto interno”. O que é concentrar-se num objecto interno? Tal fenómeno 
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iniciático consiste em aprendermos a centrar em algo que existe no centro do nosso crânio que os 

taoistas chamam de “cavidade do Espírito”, tratando-se de penetrar um “vazio” que não é vazio 

por estar preenchido pelas mais elevadas vibrações provenientes do nosso Espírito. A 

concentração nesta região, acompanhada pelo voltar dos olhos para dentro, como ensina a Yoga 

de Akbel, leva-nos a eliminar qualquer tipo de vibração como causa de instabilidade mental e 

emocional. Sobre o assunto, assim se expressou António Castaño Ferreira: 
 

          “Para se exteriorizar, comunicar com o mundo exterior, Manas cria ‘centros de 

percepção’ chamados Jnanindryas e ‘centros de ação’, chamados Karmindryas. Estes centros 

estão localizados fisicamente no cérebro. Manas liga-se aos sentidos físicos para poder entrar 

em contacto com o exterior. Assim, temos: 
 

          A parte etérica do cérebro, que é o núcleo de Manas, quando estimulada vibra formando 

o que os Iniciados hindus chamam de Vrittis, ou seja, turbilhões ou vórtices na substância 

mental, determinando a formação das imagens mentais do que foi registado pela retina. A 

Mente actua como se fosse um espelho altamente sensível, com a faculdade de registar as 

impressões mais subtis vindas de fora através dos sentidos. Essas imagens ficam registadas na 

Mente como se esta fosse uma placa sensível de fotografia. Contudo, como as imagens 

mentais são fugazes e logo são substituídas por outras numa série ininterrupta de impressões, 

provocam na substância mental turbilhões ou Vrittis sucessivos.  
 

          Semelhantes impressões atingindo Manas, tomam nome e forma graças ao fenómeno da 

memória. Manas lança mão da memória das experiências ou impressões anteriores registadas 

em si para classificar, apreciar, comparar, etc., as impressões que lhe chegam 

incessantemente do exterior. A memória, portanto, é a base da acção de Manas. 
 

          Algumas Escolas chegam a afirmar que a Mente constitui-se num ‘sexto sentido’ devido 

à sua capacidade de síntese. O seu pleno desenvolvimento pode realmente fazer aflorar nos 

Iniciados a clarividência e a clariaudiência. 
 

          Quando através da Iniciação, ou seja, através da Meditação, se logra acalmar a Mente e 

o Corpo Astral, não mais se formarão os devastadores turbilhões mentais ou Vrittis, 

possibilitando que a Mente se transforme numa espécie de lago sereno e não mais um mar 

agitado por ondas sucessivas de pensamentos e emoções as mais desencontradas e 

desarmónicas imagináveis.  
 

          Quando a Mente está apaziguada, em estado de graça ou de grande receptividade, 

torna-se possível ouvir a ‘Voz do Silêncio’, que nada mais é do que as impressões não mais 

advindas do exterior, mas as intuições provindas do mais íntimo do ser humano, vindas do 

Santuário Interno do Ser. 
 

          A Mente passa então a receber impressões de um Princípio Superior a ela, ou seja, da 

sua  Tríade Superior, como seja do seu Princípio Búdhico que constitui o seu Eu Superior, o 

seu Mestre Interno. No homem evoluído, as intuições ou Budhi manifestam-se como um 

lampejo claro, nítido, consciente e seguro. É uma reacção instantânea e infalível. Chega-se a 

um estágio, com o tempo, em que Budhi manifesta-se integralmente como estado de 

Consciência já consolidado nos quadros da Personalidade humana. Nesse ponto, o ser passa a 

ser um Iluminado Perfeito.” 
 

          ASPIRAÇÃO ARDENTE OU MORTIFICAÇÃO – É o terceiro passo de Niyama da Yoga 

de Patanjali. Não se trata de maltratar o corpo como fazem certos fanáticos da Índia, nem de 

privá-lo dos bens e dos dons que a Vida Divina, dentro e fora de nós, conferiu ao Homem para 

serem desfrutados plenamente. Trata-se apenas de dominar nossos desejos e paixões, sem 

violências nem imposições artificiais. O Arcano 11, A Força, expressa bem este conceito. O 
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Conde São Germano intitulava esse Arcano como sendo O Poder concentrado. É a Força do 

Espírito a que nenhuma força bruta resiste. Está representada no Tarot sob o aspecto de uma 

rainha loura e delicada, que sem esforço aparente doma um leão furioso cujas queixadas ela 

mantém abertas segurando-as com as mãos delicadas. Esta concepção de Força, como uma 

virtude cardeal, afasta-se das figurações de Hércules com a sua potente força muscular. 
  

          Não se trata da força física mas de uma força muito mais 

subtil oriunda de uma Vontade inquebrantável que domina todas 

as explosões de cólera e força bruta. A fera é a encarnação das 

fugas indisciplinadas da Mente rebelde e das paixões veementes. 

O leão dessa lâmina do Tarot não é um animal nocivo apesar da 

sua ferocidade. Entregue a si mesmo toma, devora e destrói com 

uma fúria egoísta, mas não age assim quando é domado por uma 

Vontade poderosa. Presta imensos serviços a quem sabe domá-lo. 

Não há, pois, motivo para matar o animal que reside em nossa 

Personalidade. O Sábio respeita todas as energias latentes da 

Alma, mesmo aquelas que passam por ser perigosas, pois sabe 

que elas existem para serem judiciosamente domadas, apuradas, 

fortalecendo assim a Vontade soberana do discípulo. Ele sabe 

que o mal pode ser transmutado em bem pela aplicação da 

Alquimia Espiritual.  
 

          O domínio vital exige que as forças que tendem para o mal 

sejam consumidas e transmutadas em energias salutares. O que é 

vil não deve ser destruído mas enobrecido pela transformação, à 

maneira do chumbo que transmuta-se em ouro. Esta regra é 

aplicável em todos os terrenos. A Energia Sexual que pode 

causar a queda de qualquer um, também é transformada em Vitalidade que por sua vez se 

transforma em Espiritualidade. Portanto, é aproveitada pelo Adepto como fonte para a sua 

Iluminação. 
 

          O Adepto dispõe de uma força imensa, porque judiciosamente harmoniza-se com a 

Suprema Vontade do Pai. O Sábio doma a violência pela doçura. Nenhuma brutalidade lhe 

resiste desde que ele queira exercer o seu poder mágico. 
 
 

ESTUDO OU BOA LEITURA 
 
 

          O Estudo ou boa Leitura é mais um passo importante na Senda Iniciática. Consiste em 

educar a nossa Mente para a aquisição da Sabedoria através da pesquisa das coisas sagradas. 
 

          A 4.ª Pétala do Chakra Vibhuti ou Cardíaco Inferior é denominada Hanaman e 

corresponde ao 4.º Sidhi que é o poder de concentração perfeita da consciência num ponto 

qualquer previamente determinado. Quando se alcança o estado de Dhâranâ ou do perfeito 

domínio da Mente, dinamiza-se esse Sidhi. Nada é possível realizar-se sem a capacidade de uma 

concentração perfeita. Essa é a mola real do processo iniciático, onde a concentração numa boa 

Leitura é fundamental. Isso significa abrir-se ao bom uso de tudo que a nossa Natureza interna e 

externa nos proporciona de acordo com a nossa tónica individual, nunca esquecendo que para se 

ter uma Mente lúcida é preciso ter como complemento um Corpo forte e saudável. Para tanto, é 

preciso saber alimentar-se sobriamente a fim de que o cérebro não perca a potencialidade de 

absorver claramente as informações vindas através dos órgãos de percepção, ou Jnanindryas. 

Daí a necessidade de depurar-se o sangue de elementos nocivos, respirar conscientemente, 

caminhar, fazer exercícios moderadamente para não violentar o Corpo com exageros 
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desnecessários. Assim, nós mesmos nos ajudamos a alcançar um estado íntimo de Serenidade e 

de outros dons espirituais. 
  

          NOUS, OS ÁTOMOS DIVINOS – Pela leitura, pela observação, pela recordação, pelo 

trabalho através da comunhão com o nosso Íntimo, a Luz brilhará na nossa Mente e expandirá a 

Sabedoria que mora nos nossos Átomos Divinos, que são os Átomos Permanentes que os gregos 

denominavam Nous, os quais moram em nossa Mente, Coração e Ventre (Átomo Permanente 

Mental, Átomo Permanente Astral e Átomo Permanente Físico estabelecendo a ligação com a 

Tríade Superior) aguardando o momento sagrado de serem despertados. A leitura e os estudos 

bem direccionados são as chaves que abrem as portas dos Grandes Mistérios que existem no 

Íntimo de todos os seres. O Estudo e a Meditação são a ponte que liga o Divino com o Humano. 
 

          Boa leitura não é apenas aquela que nos vem através da literatura, mas também todas 

aquelas informações que nos chegam pelos múltiplos veículos. São informações chegando 

através de outros sentidos além do da visão. Podem chegar através de uma boa música, por 

exemplo, pois como já vimos alguns compositores clássicos como Beethoven, Mozart e Wagner 

conseguiram captar com a sua genialidade as mais altas vibrações sonoras oriundas dos Planos 

Superiores da Manifestação. Infelizmente, existem músicas que só nos fazem mal com as suas 

vibrações grosseiras que atingem as raias da selvajaria, tal o grau de agressão com que atingem 

os corpos subtis das criaturas. Nesta Kali-Yuga, tal tipo de música é a que prevalece e é 

difundida pelas estações de rádios e televisões controladas pelos kaliugentos anárquicos. 

Também, as artes em geral, como o teatro, a pintura, a escultura, a arte cinematográfica, a 

imprensa, falada ou escrita, etc., estão inseridas neste preceito como boa ou má leitura. Esses 

meios de comunicação podem revestir-se de aspectos positivos ou negativos, pois tanto podem 

despertar os mais elevados e refinados sentimentos na Alma humana, como podem despertar o 

ódio, a luxúria e outras paixões inferiores contribuindo para a degeneração da espécie.  
 

 

AMOR AO MESTRE OU SUBMISSÃO À VONTADE DIVINA 
 

 

          Todos nós temos o direito e o dever de almejar algo subjectivo que pressentimos existir no 

mais íntimo do nosso ser, muito embora não saibamos bem o que realmente buscamos. Mas à 

medida que avançamos na Senda Iniciática, passamos a pressentir cada vez mais a presença de 

uma Consciência que está muito acima da nossa mente e do nosso intelecto. Nem sempre temos 

plena consciência do que precisamos para o nosso bem-estar e a nossa evolução. Contudo, a 

Sabedoria Divina em nosso coração sabe sempre onde nos quer conduzir. Toda a ciência do 

viver está em saber escutar essa voz interna que H.P.B. denominou de Voz do Silêncio. 
 

          Nos embates da vida, no fragor das batalhas, nos momentos de desespero e de dúvida, fale 

com o seu coração, que é o seu Mestre amantíssimo, e ele o escutará. Quando surgir alguma 

dúvida, ou aspirar a qualquer coisa justa e boa, pergunte ao seu coração com pureza de 

pensamento; ouça-o, e ele lhe abrirá as portas da Sabedoria que nele vive e lhe é inerente, para o 

guiar e conduzir por caminho seguro. 
  

          O Mestre Interno sempre esteve presente em todas as nossas vidas através das Idades. 

Nunca nos abandonou, muito embora a grande maioria ignore a sua presença. O nosso Mestre é a 

nossa Mónada, que por sua vez faz parte da grande colectividade de Mónadas que formam o 

Logos do nosso Universo. Por isso, quem estiver em harmonia com o Mestre Interno está 

também em sintonia com a Vontade Divina do Logos. 
 

          Quem logra realizar este 5.º preceito de Niyama, que é o de conscientizar-se do Mestre 

Interno, está também dinamizando as 7.ª e 8.ª Pétalas do Chakra Vibhuti, que é o Chakra Oculto 

ou Inferior do Coração possuído de 8 Raios ou Pétalas. A 7.ª Pétala é chamada de Shama, está 
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relacionada ao 7.º Sidhi que é o poder de alcançar à supremacia espiritual proveniente do Mestre. 

Shama põe-nos em harmonia com a Vontade Universal e dá-nos força para vencer os impulsos 

oriundos de nossa personalidade limitada e assim alcançar a plenitude da Vida Cósmica. Sobre 

este assunto, disse António Castaño Ferreira:  
 

          “7.º Sidhi: Shama. É o poder que o Yogui tem para alcançar a supremacia da categoria 

que deseja. Daí deduz-se que um Logos Criador, um Ishwara, atinge a sua excelsa categoria 

depois de meditar por Idades sem conta sobre a sétima pétala do pequeno Loto Cardíaco. 

Quando Buddha nasceu, Asita, o anacoreta, desceu dos Himavats e profetizou o destino do 

Bem-Aventurado. Logo reconheceu nele os sinais de um Siddha perfeito, isto é, os 32 sinais 

(Lakshana) e os 8 maravilhosos poderes, e afirmou: ‘Esta criança divina tem à sua frente dois 

destinos. Ela escolherá ser um Chakravartin, o Senhor dos Três Mundos, ou preferirá o 

caminho da Budeidade e se libertará do Mundo’. Com efeito, a Gautama competia fixar a 

vontade em qualquer dos 8 Siddhis superiores e escolher o caminho. E escolheu a supremacia 

espiritual, tornando-se um mendigo, um asceta, em vez de exercer o senhorio para o qual 

estava qualificado, fazendo-se um Prakritalaya. 
 

          8.º Sidhi: Shuhan. É o poder de suprimir todas as sensações, e portanto o de levar o 

asceta a Paravairaguyan (isto é, à absoluta indiferença pelas coisas manifestadas). É o estado 

mais alto que se pode alcançar no limiar do Paranirvana, antes do grande mergulho no 

Absoluto. O Iluminado Perfeito, o Bem-Aventurado não é atingido então por nenhuma 

impressão, externa ou interna. E nenhum poder no Universo será capaz de interromper-lhe a 

identificação com Paramahatmã.” 
 

          Diz a Doutrina Secreta: 
 

          “É preciso se morrer para se eternizar. Para viver como planta, a semente deve morrer. 

Para o homem viver como entidade consciente na Eternidade, as suas paixões e sentidos 

devem perecer antes do seu corpo.” 
 

          Até aqui observámos os dez preceitos que constituem os dois Passos iniciais que são Yama 

e Niyama. Segundo os Mestres de Sabedoria, não se deve intentar dar os demais Passos sem 

antes ter a plena certeza de que está pondo em prática esses dois importantes Passos iniciais, 

porque sem eles nada se conseguirá. 
 

          Os oito Passos que formam a Yoga de Patanjali, de acordo com a Sutra 2-29 dos seus 

Aforismos, são os seguintes:  
 

          1.º – Yama 

          2.º – Niyama 

          3.º – Asana 

          4.º – Pranayama 

          5.º – Pratyhara 

          6.º – Dhâranâ 

          7.º – Dhyana 

          8.º – Samadhi 
 

          Fala-se muito em Meditação, 

contudo, bem poucos sabem como 

meditar. Alguns confundem o dom de 

pensar com a Meditação. Meditar é uma 

espécie de Colóquio Amoroso entre a 

Consciência Superior e a Personalidade. 

Porém, para se lograr esse desiderato 
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necessário se faz submeter-se a determinada disciplina interna e à prática de determinadas 

Yogas. Dentre as Yogas divulgadas, a mais conhecida é a Yoga de Patanjali, constituída pelos 

oito Passos descritos acima. Esta Yoga foi codificada pelo Sábio Iniciado Patanjali (em sânscrito 

      , tendo vivido entre 200 a. C. e 400 d. C.) na sua Yoga-Sutra datada provavelmente de 

150 d. C., na qual sistematizou o sistema de Raja-Yoga reunindo as informações esparsas nos 

Puranas, Vedas e Upanishads. Graças ao trabalho realizado por Patanjali é que esse tesouro de 

Sabedoria Divina pôde chegar até aos dias de hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOMENTO ADEQUADO PARA SE MEDITAR 
 
 

          Nem todas as pessoas estão predispostas para a Meditação. Para se chegar ao ponto da 

predisposição para a Meditação é preciso ter alcançado certo patamar em termos de evolução. O 

homem comum está profundamente polarizado interiormente. Esta polarização faz-se presente na 

consciência do ser em virtude da predominância da actividade do Corpo Afectivo-Emocional ou 

Astral. Também o Corpo Mental dos homens é povoado por um turbilhão de pensamentos 

desconexos que os impede de concentrar-se.  
 

          Enquanto predominarem na consciência do ser humano somente pensamentos de natureza 

puramente física, emocional e mental, ele não sentirá necessidade nem apelos internos para a 

Meditação. Os apelos subjectivos da Mónada somente ocorrem após um grande amadurecimento 

interior, fruto de muitas vidas e inumeráveis experiências através das reencarnações. Somente a 

partir daí é que estará em condições de intentar penetrar a gloriosa Senda da Libertação. 
 

          O meditante deverá procurar educar o seu Corpo Emocional, a fim de mantê-lo tranquilo, 

da mesma forma que deverá exercer severa vigilância sobre o seu Corpo Mental, a fim de evitar 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 34 – Roberto Lucíola 

 23 

um pandemónio de pensamentos que roubam a serenidade, tiram a paz e exaurem a vitalidade. 

Somente a prática permanente da Meditação pode proporcionar esse precioso dom do 

autodomínio. Graças à Meditação é que se pode alcançar êxito nessa tarefa transcendental que, 

embora trabalhosa e demorada, compensa plenamente o esforço e o tempo despendidos. 
 

          Os Corpos Astral e Mental deverão sempre ser mantidos calmos, serenos, tranquilos e 

límpidos. Somente assim poderão reflectir os valores espirituais cuja sede é a Tríade que forma o 

nosso Eu Superior. Em contrário, o Corpo Astral e o Corpo Mental serão sempre um 

conglomerado caótico de emoções, paixões e pensamentos geradores de inquietações, 

infelicidade, dores, sofrimentos, doenças e, finalmente, da morte, porque o Corpo Físico será 

sempre a grande vítima inerte do que acontece nos níveis superiores a ele. O Corpo Físico é a 

eterna caixa-de-ressonância que reflecte o que se passa na nossa consciência. Portanto, qualquer 

modificação que se opere nos corpos subtis se manifestará fisicamente. Por aí se pode aquilatar 

da importância da Meditação Iniciática.  
 

          SOMENTE A MEDITAÇÃO PODE PROPORCIONAR-NOS A PAZ VERDADEIRA – 

Somente com a prática constante da Meditação é que se logra alcançar os seguintes valores 

básicos tão importantes para a nossa Realização:  
 

          a) Possibilita o domínio completo do Corpo Físico.                                  
 

          b) Possibilita o domínio completo do Corpo Astral como passo preliminar para o domínio  

              do Corpo Mental, e uma vigilância constante sobre nossos sentidos. 
 

          c) Possibilita, com o tempo, uma maior intimidade com o Mestre Interno.  
 

 

 CARACTERÍSTICAS DA MEDITAÇÃO 
 

 

          Segundo ensinam os Mestres de Sabedoria, nunca devemos apegar-nos a nada, inclusive às 

realizações de natureza espiritual. Por isso, não se devem forçar os resultados permanecendo 

durante muito tempo em estado meditativo, quando ainda não se está devidamente preparado 

para isso, ainda que com o passar do tempo essa capacidade vá aumentando naturalmente. Um 

esforço além da nossa capacidade poderá ser contraproducente, podendo provocar torpor, sono e 

esgotamento ao invés da paz desejada.  
 

          O Corpo Emocional está em conexão com o Corpo Búdhico, e se não houver equilíbrio 

emocional, ou seja, um perfeito alinhamento dos veículos inferiores com a Tríade Superior, pode 

ocorrer distorções. O Eu Superior pode transmitir a sua poderosa energia de cima e a mesma ser 

desviada para Centros de Forças inferiores da Personalidade. Esta falta de alinhamento é a causa 

dos desvios da pureza sexual por muitos aspirantes aparentemente devotados à espiritualidade. 

Só a prática constante da Meditação é capaz de evitar esses desvios nocivos. 
 

          O CORPO ASTRAL E A MEDITAÇÃO – O Corpo Astral desempenha importante papel 

na Personalidade humana. É o centro de polarização para a maioria das pessoas. Será o último a 

ser dominado devido à sua rebeldia congénita, pois foi-nos legado como uma herança do Reino 

Animal. É, por assim dizer, a parte animal que ainda sobrevive em nós. O Corpo Emocional 

forma uma unidade com o Corpo Físico, e daí o homem não-Iniciado viver a sua vida física 

incitado pelas emoções, donde essa influência emocional sobre o veículo físico ser exercida 

quase automaticamente. 
 

          Para se romper com essa hegemonia, só o exercício do Poder da Vontade. Como a 

Vontade é um atributo do Eu Superior, logicamente só o contacto com essa Força interna é que 

libertará desse domínio ancestral, coisa que só se logra pela prática constante da Meditação.  
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          Somente graças à prática da Meditação é possível: 
 

1. Libertação da Maya que é a Personalidade. Desapego, não egoísmo, pois só se evolui 

ajudando aos outros no intercâmbio fraternal que faz da Humanidade um Todo. 

2. Comprovação. Elimina-se dúvidas e incertezas. Não mais se acredita só por 

informações de outros. Só a prática assegura a autoconfiança. 
 

3. Fim da superstição. Elimina-se as irracionalidades, acaba-se com as exclusivas 

dependências externas. 
 

4. Em relação a cerimoniais e ritos, esclarece e prevalece sobretudo a Luz da 

experiência vivenciada através da prática da Meditação. 
 

 

OBSTÁCULOS INICIAIS 
 
 

          A prática constante da Meditação proporcionará ao praticante sério um Físico 

perfeitamente são, um Astral sereno e uma Mente esclarecida. 
 

          Inicialmente, as tentativas são irregulares e desordenadas. Naturalmente será muito difícil 

sustentar uma frequência regular na prática da Yoga, que exige muita força de vontade e 

disciplina. Os resultados nem sempre são imediatos, o que leva muitos aspirantes a desistirem. 

Nesse caso, poderão prosseguir a Iniciação numa próxima encarnação. O Eu Superior induzirá 

sempre o discípulo, ou seja, a personalidade, através de insinuações subtis a partir do mais 

íntimo do ser, a prosseguir com os esforços na difícil tarefa de romper com os obstáculos 

naturais que se apresentam em todo o processo de Libertação. 
   

          Segundo ensina a Sabedoria Iniciática, não cabe à Personalidade forçar o Eu Superior a 

«descer» até aos níveis inferiores do ser humano. O Eu Superior, ou a Individualidade, só se fará 

presente quando para isso forem criadas as condições ideais. Para haver um ajustamento entre o 

que está em cima e o que está em baixo, faz-se necessário um trabalho conjunto e harmónico 

entre os dois segmentos que compõem o ser. Não basta só desejar, é preciso merecer a presença 

do Mestre. 
 

          AUTO-EDUCAÇÃO – Não temos ainda formado perfeitamente o Corpo Mental e o 

Corpo Astral, na pura acepção da palavra. Até certo ponto, o que temos é um conglomerado 

informe e deformado de energias elementais, que só ao longo do tempo se tornará um verdadeiro 

veículo capaz de reflectir as maravilhas da nossa Mónada. A Natureza não dá nada de graça a 

ninguém, de maneira que teremos de construir os nossos veículos pelos quais onde a Mónada 

possa verdadeiramente manifestar-se. 
 

          Se almejarmos possuir veículos realmente dignos desse nome, devemos construí-los ao 

longo das nossas encarnações, mediante o esforço constante de aprimoramento das nossas 

faculdades de sentir e pensar. Evidentemente, as coisas serão facilitadas se contarmos com o 

concurso do nosso Mestre, pois Ele é portador dos Atributos Divinos, ou seja, da Vontade e do 

Amor-Sabedoria. Para tanto, mister se faz que esse contacto se dinamize, coisa que só 

lograremos através Meditação Ocultista ou Iniciática. 
 

          O resultado da purificação dos nossos veículos Astral e Mental é um estado de espírito 

calmo, ou a “suave quietude dos Adeptos” como se diz na linguagem poética do Oriente. A 

prática constante da Meditação possibilita a manifestação do Sexto Princípio Búdhico, que por 

sua vez é o veículo do Sétimo Princípio Crístico ou Átmico. Daí os sábios hindus afirmarem que 

“o Refúgio dos Yoguis é Dhyana” ou a Meditação. 
 

          É de Lei que devemos dar de graça aquilo que recebemos da Graça, e assim a Lei de servir 

altruisticamente sem desejar retorno é inviolável. Tal comportamento sempre norteou a acção 
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dos Iluminados de todos os tempos. Vida interior de concentração e vida exterior de prática, é o 

método prático para contactar-se com o Mestre interiormente e a habilidade de expressar esses 

valores em termos de uma vivência santificada. 
 
 

MORALIDADE, PEDRA FUNDAMENTAL DA YOGA 
 

 

          O Sábio Patanjali ressalta a prática da moralidade acima de tudo, porque ela é a pedra 

fundamental da sua disciplina iniciática. Sem a prática irrestrita dos altos princípios de uma 

conduta moral irrepreensível, todos os esforços serão nulos, senão prejudiciais por poderem 

activar determinados sidhis ou faculdades psíquicas que surgindo sem o devido respaldo de uma 

conduta inequívoca, representam um sério perigo na existência do Aspirante no Verdadeiro 

Caminho da Iniciação. 
 

          O primeiro Passo da Yoga de Patanjali, como já vimos, é Yama, que deve ser 

rigorosamente posto em prática pelo Aspirante. Consiste em cinco Mandamentos que não podem 

ser violados. Isso significa que devemos abster-nos de praticar o mal contra quem quer que seja. 

A Inofensividade consiste em respeitar a vida não matando seres vivos, em abster-se de proferir 

palavras mentirosas e em não apoderar-se de qualquer coisa que não seja sua, em evitar o 

adultério e não ser avaro ou invejar a alguém. A busca de poderes psíquicos ou sidhis representa 

uma espada de dois gumes que deve ser evitada. 
 

          Já a prática do segundo Passo da Yoga de Patanjali é Niyama, constituído por cinco 

Regras que regularão o nosso comportamento para com o próximo. Consiste em não se omitir de 

praticar o bem, ser puro de alma e corpo, estar satisfeito consigo mesmo evitando estados 

psicológicos de pessimismo que afectem o seu contentamento e serenidade, ficando satisfeito 

com o que se tem e é, como resultado das suas próprias acções e não fruto de um qualquer 

castigo, e tudo isso levará a ter a consciência tranquila de quem está bem com a vida. A alegria é 

apanágio das almas puras. O Caminho da Iniciação é a mais alta realização que uma pessoa pode 

almejar, portanto, exige do postulante a aspiração ardente de um penitente fiel que acredita na 

Grandeza e na Justiça da Divindade.  
 

          Os sentidos são os veículos por onde os impulsos e vibrações provindas do exterior 

chegam até ao nosso sagrado Santuário Interno, eles foram elaborados pela Mónada para tomar 

conhecimento do mundo externo. Assim, só devemos permitir que o nosso ser seja santificado 

pelas boas leituras das obras santas, ou por outro meio qualquer de comunicação que nos induza 

a caminhar no sentido do Bem e cada vez mais em direcção ao Mestre Interno que nunca nos 

abandona. Por isso, devemos recorrer sempre a Ele nos momentos de provação e dificuldade, 

porque Ele jamais nos faltará com a sua imensa bondade e sabedoria. Ele é o farol que sinalizará 

o caminho a seguir neste vale de lágrimas que é a existência terrena. Outrossim, é fundamental 

que tenhamos fé irrestrita Nele. Para um discípulo que já tomou conhecimento destas verdades 

sagradas, constitui uma grave falta de confiança no seu Mestre Interno procurar fora aquilo que 

só Ele pode proporcionar, por ser Ele o eterno Vigilante que nos assiste desde os primórdios da 

Evolução que já dura há Éons de eternidades, desde a Era em que adquiríamos experiências no 

Reino Mineral, ou mesmo antes, nos três Reinos Elementais que antecedem a Vida no Plano 

Físico denso que é o final da nossa descida.   
 

 

AS TRÊS CATEGORIAS DE YOGAS 
 

 

          Como Patanjali, também o Mestre Morya preocupa-se com o Corpo Astral das criaturas e 

alguns sidhis do mesmo. Para o Mestre Morya, o Homem trouxe a sua envoltura astral de um 

Passado remoto. Esse corpo representa os mundos submersos da sua consciência, e se o 
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estudante mergulhar nas estruturas atómicas do mesmo voltará a experimentar as mais baixas 

paixões e desejos. Somente pela prática da Meditação libertamo-nos da influência do Passado. 

Sobre algumas características do Corpo Astral, diz o Mestre Morya na obra Os Deuses Atómicos:  
 

          “Os seus numerosos filamentos reúnem-se 

num cordão preso próximo ao umbigo. É afectado 

pela gravidade e suas partes mais densas 

encontram-se reunidas numa formação parecida 

a uma bolsa que se estende sob os seus pés. 
 

          A inteligência atómica dessa bolsa possui 

um conhecimento do Bem e do Mal proibido ao 

Homem, e representa o passado animal inferior e 

elemental do mesmo. Isto foi simbolizado na 

Génese como a Árvore do Conhecimento que 

produz o fruto proibido do Bem e do Mal, e é com 

ela que o Mago Negro estabelece contacto. 

Porém, o relacionamento do estudante com essa 

bolsa retardará sua entrada na atmosfera do 

‘Íntimo’ durante várias encarnações. Os Magos 

egípcios utilizaram este conhecimento para 

efectuar os seus grandes milagres. Um dos 

ensinamentos da Fraternidade Branca, é que há 

necessidade do estudante despojar-se dessa bolsa 

a fim de adquirir o poder de levitação e preservar-se, para sempre, de ficar encadeado à Terra 

ou de retroceder até períodos passados.”  
 

          Considerando que a criatura humana é basicamente é constituída pelos três segmentos 

Mental, Emocional e Físico, a Sabedoria Iniciática selecionou para cada um dos mesmos uma 

Yoga específica visando facilitar a evolução geral dos seres: 
 

          Hatha-Yoga – Relacionada ao Corpo Físico (disciplina física); 

          Bhakti-Yoga – Relacionada ao Corpo Emocional (controle emocional); 

          Jnana-Yoga – Relacionada ao Corpo Mental (domínio mental). 
 

          Sabemos que o objectivo da vida é alcançar a consciência da nossa natureza divina. Para 

isso, só há um método que é a Meditação acompanhada de uma vida nobremente elevada. A 

consciência do Eu só é alcançada pela constância na busca da Verdade, no perfeito conhecimento 

e na castidade, a qual não se deve confundir com celibato. O perfeito equilíbrio, segundo os 

sábios orientais, só se consegue através da perfeita justiça, da perfeita austeridade, da perfeita 

inteligência, do perfeito domínio de si mesmo, assim se conseguindo, com perseverança, 

encontrar a consciência da Divindade. 
 

          Somente perderemos definitivamente a consciência do Eu Divino pelo descaso com que o 

mesmo seja tratado, devido à nossa inércia e ignorância face ao nosso Mundo Interno, que não 

deixa de ser a coisa mais importante na vida de toda a criatura humana.  
 

TERCEIRO PASSO – ASANA 
 

          Asana é o terceiro Passo da Yoga de Patanjali. Está relacionado ao domínio do Corpo 

Físico, portanto, está enquadrado na Hatha-Yoga. Após o trato que se deve dar ao aspecto moral 

sem o qual qualquer prática torna-se perigosa, como já foi tratado nos dois primeiros Passos 

Yama e Niyama, trataremos agora do terceiro Passo denominado Asana o qual trata da postura do 

Corpo Físico. 
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          Asana é o processo em que o aspirante dá início à educação e domínio completo do Corpo 

Físico, que é rebelde a qualquer tipo de controle por a sua natureza ser a mais grosseira de todos 

os nossos corpos. Daí o desconforto inicial que se sente quando tentamos controlar este veículo. 

A prática da Asana tem por objectivo realizar o controle do corpo mas sem violentá-lo, pelo 

simples poder da vontade consciente. É um processo de educação do Corpo fazendo com que o 

mesmo se adapte aos desígnios do Espírito para este puder manifestar-se no Mundo Físico do 

Homem como o mais denso da Criação. 
 

          Na prática da Yoga o que se visa não é a educação do Espírito, que nada tem a aprender 

aqui em baixo, mas a educação dos seus veículos. Sendo o Corpo Físico o veículo mais 

grosseiro, consequentemente, é por ele que devemos dar início à nossa auto-educação. Existem 

dezenas de asanas ou “posturas” na Hatha-Yoga, precisamente 84, mas isso pouco nos interessa, 

pois o que importa mesmo é a educação do corpo, a fim de torná-lo um veículo harmonioso 

obediente às nossas determinações. 
  

          Para quem tenha condições físicas que permitam realizar, a postura ideal é a chamada 

“posição de lótus” (Padmasana,      , em devanagari). Trata-se de uma postura aconselhável 

já consagrada pelos Iniciados orientais. Nós aqui no Ocidente 

poderemos realizar essa asana pura e simplesmente sentados 

confortavelmente numa posição de não lassidão ou abandono 

mas numa postura firme, porém sem tensões ou contracções, 

procurando-se manter o corpo nesse estado o tempo que for 

necessário. No início verifica-se que não é assim tão fácil. Só a 

sua prática regular é que irá proporcionando essa verdadeira 

conquista, que embora sendo física é também uma realização 

espiritual. 

 

          ASANAS E HATHA-YOGA – O praticante de Hatha-

Yoga fica capacitado para equilibrar no seu Corpo Físico todas 

as energias que se manifestam na Natureza, de modo a permitir a 

livre expansão das forças espirituais. Activa os “órgãos de entendimento e de acção”, ou seja, os 

Jnanindryas e os Karmindryas que adormecidos no homem comum. 
 

          A prática constante e perfeita da Hatha Yoga, que inclui as asanas, proporciona uma 

perfeita saúde, resistência física e longevidade. Trata-se de um dos processos para despertar a 

poderosa Energia Cósmica que dorme no seio do Homem chamada Kundalini. O despertar desta 

Energia acelera muito a evolução do ser fazendo-o queimar etapas evolucionais. Mas não basta 

somente despertar Kundalini, é imperioso o seu domínio. Kundalini desperta leva o homem à 

Iluminação, mas também pode levá-lo à destruição, a loucura e até a morte.  
 

 

VALOR OCULTO DA YOGA 
 
 

          Sobre a prática da Yoga no que diz respeito ao aspecto puramente físico, diz o Mestre 

Morya, com a autoridade que lhe é própria, na obra Os Deuses Atómicos: 
 

          “Trataremos agora dos primeiros passos necessários para se conseguir saúde com a 

prática da Yoga, e como atrair ao Corpo Físico as qualidades de atmosferas mais subtis e os 

átomos das mesmas. 
 

          Poucos são os estudantes que chegam a perceber quanto é difícil a realização das 

práticas de Yogas; não obstante pareçam muito simples, muito poucos possuem a vitalidade e 

a paciência para continuá-las até conseguirem algum resultado. Porém, se os jovens 
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modernos empregassem nestas práticas a metade da energia que gastam no atletismo, se 

converteriam em verdadeiros génios. 
 

          É lamentável que a maioria dos investigadores careçam da vitalidade e fortaleza física 

que a maioria dos jovens atletas possuem. É necessário que o corpo esteja preparado e alerta 

para responder, a qualquer momento, ao que se necessite dele, já que é como um acumulador 

de energias que mais tarde serão requeridas para o próprio desenvolvimento espiritual. 
 

          A primeira lei é a do aprumo corporal, aprender a sentar-se e manter-se erecto, porque 

como a coluna vertebral é semelhante a uma varinha mágica cada vértebra deve ocupar o seu 

devido lugar, e nenhum osso deve oprimir os diminutos canais nervosos nem obstruir a sua 

nutrição. 
 

          A pessoa deverá também aprender a manter-se sobre as pontas dos pés, procurando 

exercer uma suave pressão sobre os calcanhares. No princípio será algo difícil adquirir esse  

hábito, mas algum tempo depois sentirá uma sensação de bem-estar que recompensará o 

incómodo experimentado. Qualquer profissional qualificado em ortopedia pode corrigir 

facilmente o desalinhamento da coluna vertebral, e  é sempre conveniente possuir alguns 

conhecimentos de anatomia antes de começar as práticas. 
 

          Contudo, o estudante deve saber que desde o primeiro instante em que comece a realizar 

estas práticas automaticamente se colocará sob a observação dos Irmãos Maiores, e embora 

acredite estar sozinho nunca lhe será permitido ir demasiado longe, nem no bem e nem no 

mal; o que  necessita, acima de tudo, é de equilíbrio, e mais tarde compreenderá que a 

debilidade é alguma vezes pior que a maldade. Os homens que contam na vida são aqueles 

capazes de fazer algo. Os Magos, Negros e Brancos, desfrutam disso mesmo opondo-se uns 

aos outros; cada um deles respeita as qualidades vitais do outro, e sente-se estimulados por 

elas. Os fanáticos, que devemos evitar a todo custo, carecem dessas qualidades fortes. E 

falando de fanáticos, falamos dos ideais vagos que levam as teorias racionais para terrenos 

irracionais.” 
 
  

SINCRONICIDADE DOS PASSOS DA YOGA 

 
 

          A terceira etapa da Yoga ensina a postura correta do corpo, ou a Asana que visa alcançar o 

equilíbrio físico. Deve-se estar atento aos tiques nervosos ou a qualquer outro impulso que venha 

perturbar a serenidade absoluta do corpo, até se chegar ao ponto de ignorar a existência deles. 

Existe uma alegoria simbólica de Budha onde se vê a ramagem trepar pelo seu corpo sem ele 

aperceber-se do facto, tal a sua capacidade de concentração na realização da Asana perfeita. 
 

          Como vimos, o Mestre Morya aconselha que devemos acostumar-nos a apoiar as plantas 

dos pés no solo sem pressionar os calcanhares para que a coluna vertebral não seja comprimida e 

as energias que ali circulam não sejam prejudicadas em seu fluxo. 
 

          É preciso que haja uma perfeita sincronicidade na prática dos diversos passos que 

compõem a Yoga. Sem uma perfeita Asana o exercício respiratório não será eficiente, 

comprometendo os demais Passos. A prática perfeita da Asana actua sobre o sistema nervoso 

simpático e ajuda a curar muitas enfermidades. 
 

          É a prática da Hatha-Yoga que nos prepara para o domínio de Kundalini. Entra-se em 

harmonia com as forças subtis da Natureza que são os Tatwas, o que se logra através da Asana e 

do controle respiratório pela prática de Pranayama, que são aspectos fundamentais da Hatha-

Yoga. 
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          Kundalini dorme na região sacra na base da coluna vertebral. Quando desperta, essa 

Energia Divina sobe pela coluna vertebral até ao Chakra Coronal indo alojar-se, se bem 

conduzida, no Chakra Cardíaco. Daí os Iniciados afirmarem que “o Coração é a Câmara de 

Kundalini”. Além da Hatha-Yoga há mais duas vertentes de Yoga na prática da Meditação, 

como sejam: 
 

          BHAKTI-YOGA – Desenvolve o aspecto amoroso do ser humano, leva à purificação da 

Alma através do Amor Universal. Os seus seguidores não praticam nada a não ser o cultivo do 

Amor sem limites a todos os seres viventes, humanos ou não. Geralmente tomam como padrão e 

exemplo a ser seguido os Grandes Santos, aos quais procuram identificar-se através da 

meditação permanente sobre os mesmos. 
 

          JNANA-YOGA – É a prática que desenvolve o poder de concentração mental denominada 

Dhâranâ, ou, seja, a perfeita concentração da mente em algo interno, por exemplo, um chakra. 

Forma um Passo importante no conjunto da Yoga de Patanjali. É um processo pelo qual o 

discípulo fica em condições de assimilar conceitos profundos sobre a Filosofia Sagrada. Realiza 

o desbloqueio da mente através da concentração. Quando se chega a esta fase é sinal evidente de 

se estar preparado para o encontro com o Mestre Interno, o que significa estar em condições para 

dar mais um passo adiante ou a prática de Dhyana, que é a Meditação propriamente dita.  
 

 

QUARTO PASSO – PRANAYAMA 
 

 

          Na respiração comum o que absorvemos são os diversos gases que constituem a atmosfera, 

principalmente o oxigénio que nos permite viver fisicamente. Trata-se de um acto praticado por 

todos de maneira automática sem a interferência da Mente, portanto, é um acto instintivo. Mas 

mesmo na respiração comum juntamente com os gases também estamos absorvendo o Hálito 

Vital (Prana), que é um elemento não-físico, apesar da quantidade de Prana absorvida ser 

relativamente diminuta mas indispensável à manutenção da vida. A Respiração Iniciática ou 

Pranayama é um processo consignado pela Ciência Iniciática das Idades, no qual é de 

importância fundamental a participação da Vontade e da Mente. Ao inspirar-se o ar deve-se 

mentalizar que junto com ele segue Prana vivificando o nosso Corpo Vital ou Duplo Etérico, 

bem assim como os Chakras. 
 

          Assim como Asana está para o domínio do Corpo Físico, Pranayama está para o domínio 

do Corpo Vital, posto a Yoga abarcar a totalidade do ser humano. Daí a importância dos Passos 

serem praticados em conjunto, em sincronismo, pois esta Yoga assemelha-se a uma engrenagem 

que exige a movimentação de todos os aspectos do ser. 
 

          As respirações devem ser profundas e completas. Durante a inalação deve-se sentir frescor 

no corpo. Depois de praticar a respiração deve-se fazer sempre um exercício físico suave. À 

medida que o tempo passa, o corpo recarrega-se de Energia Cósmica, porque o despertar da 

Consciência implica numa unificação com a Anima Mundi, Alaya ou a Mente Universal. Então 

chega o momento em que se sente menos desejo de comer. 
 

          Deve-se praticar as Respirações Iniciáticas ritmicamente, sem esforço e com método, se 

possível três vezes por dia. Existem muitas formas de praticar o Pranayama. É aconselhável que 

cada um siga a orientação da Escola a que pertence. 
 

          Coloque-se de frente para o Norte. Sente-se comodamente, com a espinha dorsal erecta, os 

ombros direitos, a cabeça ligeiramente erguida. 
 

          Com o tempo pode-se usar a Respiração e a Meditação sobre o despertar e encausamento 

de determinados Chakras. Porém, no princípio deve-se limitar ao que está expresso. A prática do 



 
 

Comunidade Teúrgica Portuguesa – Caderno Fiat Lux n.º 34 – Roberto Lucíola 

 30 

Pranayama exige cuidado para não afectar o funcionamento dos Chakras. O uso indiscriminado 

da Yoga pode causar desequilíbrios nervosos e mentais e perturbações funcionais endócrinas.  
 

          Ao inspirar-se, o hálito deverá subir pelas costas indo vivificar o Centro de Força existente 

no cérebro. Chegando ao cume, expira-se, impulsionando a Energia Prânica para baixo pela 

frente do corpo, vitalizando os Chakras aí existentes, até chegar novamente ao ponto de partida 

na base do corpo. Assim, faz-se uma órbita completa. Na inspiração, mentaliza-se a Energia 

subindo pela coluna vertebral até o centro do cérebro. Na expiração, partindo do cérebro a 

Energia deve ser impulsionada para baixo pela frente do corpo, completando um circuito. Será 

bom acompanhar com os olhos o percurso percorrido por Prana. O exercício deve ser repetido 

sete vezes. 
 

          Existem inumeráveis sistemas de Pranayama, no entanto deve-se procurar sempre a 

orientação de um Mestre competente no assunto.  
 

 

PRANA É TRANSFORMADO EM VITALIDADE 
 

 

          Na Respiração Iniciática a imaginação ou “mente em acção” ajuda ao fenómeno 

biológico, que é acrescido pelo poderoso auxílio do poder mental. Ao regressar ao cérebro, a 

energia inalada é reforçada por outras que vão sendo inaladas em respirações sucessivas. Esta 

energia, entenda-se bem, não é exalada mas transformada em vitalidade no transcurso das 

funções vitais nas acções biológicas do ser. 
 

          Os canais Ida e Pingala são modalidades para suprir de Prana todo o sistema fisiológico de 

acordo com o seu ritmo funcional. Mas quando a Mente acompanha este processo, os Tatwas 

repletos de Prana são assimilados mais integralmente indo actuar sobre os Chakras, que são os 

centros de funcionamento dos Tatwas no corpo, dotando-o de maior predisposição criadora. 

Assim, a atitude mental é de primordial importância para a prática perfeita do Pranayama. 
 

          O controle de Prana, ou Kriya, consegue-se por meio de uma poderosa disposição mental. 

Não se deve permitir que pensamentos negativos, destrutivos, degradantes, mesquinhos, 

maledicentes, de pessimismo, etc., tenham assento na Mente. Os pensamentos confusos e 

perversos rebaixam o ser e envenenam a vida. 
 

          Inspirar, expirar e pensar, ou seja, respirar conscientemente o imaculado e poderoso Hálito 

Vital que penetra em tudo dando a Vida. Energia que purifica os meridianos ou nadhis, 

desobstruindo-os de todas as impurezas que impedem a livre passagem da Energia Criadora 

permitindo assim o bom funcionamento das glândulas de secreção interna, com reflexo directo 

no bem-estar e na saúde. 
 

          Estamos sempre respirando átomos afins aos nossos pensamentos e sentimentos. Daí a 

sabedoria da Meditação, que é o meio de colocar-nos no centro de nós próprios 

independentemente de quaisquer condições externas, pois somente assim poderemos haurir da 

Energia Divina que sustenta a Vida. Quem tem uma Mente iluminada pelo Amor-Sabedoria, está 

respirando átomos luminosos que se adentram nele para conduzi-lo à plena realização espiritual e 

material. 
 

          Cientificamente falando, respiração é combustão, e daí o perigo de certos exercícios 

respiratórios violentos, anticientíficos e incompatíveis com a natureza humana. A respeito deste 

tema, assim se expressou o Mestre Morya:  
 

          “O estudante deve abster-se de aspirar quando o ar é pesado e deprimente, pois essas 

condições danificam a envoltura mental, já que o alento, quando aspiramos, pode converter a 
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pessoa num imã para outros átomos dessa natureza. Esses átomos são como parasitas ou 

zangões de outras espécies atómicas: são preguiçosos, inúteis, desvitalizantes. As pessoas 

sensitivas, que são afectadas por essas condições, devem procurar alimentar-se melhor. 

Devem também exercitar-se em adquirir hábitos regulares e normais, com o objectivo de 

eliminar os desperdícios do seu organismo.” 
 
 

QUINTO PASSO – PRATYHARA 
 

 

          Pratyhara é a completa paralisação de qualquer actividade mental. Trata-se de um passo 

fundamental não se tratando mais, como nos casos anteriores, de questão controle sobre o 

veículo físico. Nesta etapa o que entra em pauta é o domínio de um veículo não físico de 

natureza muito mais subtil, por tratar-se do controle das actividades mentais e emocionais, ou 

seja, da neutralização dos cinco sentidos de maneira que por eles não chegue ao nosso mundo 

interior nenhuma impressão oriunda do exterior. 
 

          A nossa actividade mental cria os chamados Vrittis, que são vórtices energéticos que 

agitam o imenso mar de substância elemental onde estamos mergulhados constituindo a 

substância que forma os Planos Cósmicos, nomeadamente os Planos Astral e Mental. São 

energias kama-manásicas difusas por todo o espaço denominadas pelos Iniciados hindus de 

Chitta.  
  

          RESPONSABILIDADE KÁRMICA 

– Uma vez que também possuímos o Corpo 

Mental e o Corpo Astral constituídos por 

elementais encadeados, quando pensamos 

estamos constantemente criando Vrittis que 

acabam perturbando a nossa serenidade 

interior. Assim, usando do nosso livre-

arbítrio, podemos actuar tanto sobre nós 

mesmos como sobre as energias cósmicas. 

Contudo, responderemos karmicamente 

pelo bom ou mau uso que fizermos das 

coisas que não são nossas mas do Criador, 

porque assim determina a Lei. 
 

          Bendito aquele que logrou a suprema 

felicidade de dominar os seus Vrittis, 

princípio fundamental para os que buscam o 

verdadeiro progresso espiritual. 
 

          Assim como através de Asana 

dominamos o Corpo Físico, de Pranayama 

dominamos o Corpo Vital, pela prática de 

Pratyhara dominamos os nossos Corpos 

Astral e Mental Concreto. Tudo se resume 

no bloqueio consciente dos sentidos.          
            

          OVO ÁURICO – O Nosso Corpo 

Mental é delimitado por uma Aura chamada Ovo Áurico. No homem comum, ou seja, naquele 

que não pratica a Meditação, esse Ovo é algo disforme, feio, desagradável, fruto do desequilíbrio 

psicomental. Por aí se pode aquilatar da extrema importância que a prática de Pratyhara pode 

exercer sobre o sacrário interno do homem estruturado em veículos subtis perfeitos. 
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          O Ovo Áurico no homem evoluído, ou seja, naquele que possui e pratica os conhecimentos 

que foram legados por Aqueles que marcham na vanguarda da Humanidade (Adeptos, Dhyanis, 

Avataras, etc.), deve trabalhar e melhorar ou aprimorar os seus veículos através da Meditação. 

Para tanto, existem técnicas especializadas ou Yogas. Como já vimos, Chitta é extremamente 

sensível às formas-pensamento geradas por nós mesmos. Tal como podemos activá-la através de 

maus ou bons pensamentos mediante a Yoga e a Meditação, em suma, a Iniciação, assim 

também podemos transformá-la de mar revolto em lago sereno, de maneira a poder reflectir as 

excelsitudes oriundas da nossa Mónada. Através da prática de Pratyhara acalmaremos o mar 

revolto da nossa Mente possibilitando a Paz Interna tão almejada.  
 
         

PRATYHARA E A ELIMINAÇÃO DO KARMA 
 

 

          Ensinam os Mestres da Sabedoria que Chitta ao tomar forma fá-lo assumindo inúmeros 

formas geométricas como se fossem cristais justapostos. Em virtude de pensarmos 

constantemente, estamos sempre impregnando o nosso Ovo Áurico com essas miríades de formas 

provocando em nós uma espécie de indigestão mental. Daí ser comum ouvir-se falar em stress, 

cansaço mental, “cabeça-cheia”, etc., que são decorrências desse fenómeno. 
  

          Os Iniciados taoistas ensinam que a maneira mais prática de se atingir o estado de 

Pratyhara, fazendo parar os vórtices de energias nos nossos corpos subtis, consiste em voltar os 

olhos para o centro da cabeça, ou como eles dizem: “fixar-se entre e por detrás dos olhos”. 

Segundo a Filosofia Taoista, o Homem está preso à Roda da Vida porque constantemente 

elimina e cria Karma num moto-contínuo. E que o Karma é criado através da acção gerada pelas 

paixões e pelos pensamentos. Assim, quem consegue neutralizar as atividades de Kama-Manas 

praticamente fica isento de Karma e alcança a plena liberdade dos Iluminados. 
 

          TERCEIRA PÉTALA DO CHAKRA VIBHUTI – Esta pétala é denominada de Vashuta e 

está relacionada com a manipulação de Chitta pelo Poder da Vontade do Adepto. É o poder 

magnético empregado pelo Homem, ou em actividade no Homem. Ou seja, é o domínio de 

Prana que capacita o Ser Iluminado a procriar segundo o processo de Kriya-Shakti. Portanto, os 

que conseguirem despertar a terceira pétala do pequeno Loto Cardíaco poderão modelar 

objectivamente as imagens subjectivas do Mundo Arquetipal ou da Ideação Cósmica, onde está 

impresso todo o Projecto Criador do Logos do Sistema Solar que tomará forma, no decorrer da 

Evolução, graças ao trabalho das Hierarquias Criadoras em acção no Terceiro Trono.  
                  

          Esse grande Projecto Arquetipal já existe impresso no Akasha ou na “Luz Astral”, segundo 

H.P.B. As materializações dos moldes consistem na objectivação das suas imagens impressas no 

Akasha, factos que só devem ocorrer em casos especialíssimos, pois, como disse o Mestre 

Morya, não se deve desvelar antes do tempo cíclico o que está oculto pelo espesso Véu de Maya.   
 

          Quando criou o Universo o Logos Solar manipulou, 

por intermédio das Hierarquias Criadoras, Chitta ou as 

forças elementais do Plano Mental usando o Verbo, ou seja, 

o Som, o Mantram, o Bijam, como queiram chamar-lhe. É 

Som Sagrado porque ser canónicos obedecendo às Medidas 

Áureas, o qual serve tanto para construir como para destruir. 

Daí aconselhar-se a emissão do Mantram OM () no 

sentido de dissolver a grande massa de formas-pensamento 

que intumescem o nosso Ovo Áurico. Tal prática é de 

grande valia para manter a nossa mente “vazia de 

pensamentos”, e desse modo realizar-se um perfeito 

Pratyhara. 
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          Pratyhara implica no completo domínio dos sentidos. Descontraidamente, em posição 

cómoda e natural, a mente tranquila, o coração aspirando obter o resultado almejado sem apegos, 

devemos habituar-nos a realizar esta prática diariamente como norma de vida. Para os taoistas, 

isso significa “Buscar o Vazio” como supremo objetivo da vida.   
 
 

SEXTO PASSO – DHÂRANÂ 
 

 

          Dhâranâ consiste em concentrar-se num objecto interno. Teremos novamente que 

manipular com energias não físicas. É como seguíssemos um itinerário partindo do físico para os 

corpos mais subtis. O que entendemos por concentração? A concentração pode ser direccionando 

a nossa Mente rumo a um objecto externo, por exemplo, uma figura, um ponto, um objecto, etc., 

que pode ser observado por um dos sentidos. Porém, Dhâranâ é algo mais profundo, pois a 

atenção é focada em algo interno, muito individual e particular, um Chakra, por exemplo, ou 

qualquer outro centro de força existente no nosso interior. 
 

          A prática deste passo esotérico não deixa de ser um acto de Alta Magia, pois ao focalizar a 

energia mental sobre um centro interno o aspirante está descarregando sobre o mesmo uma força 

suplementar que pode activá-lo, desenvolvê-lo, ou pelo contrário podendo mesmo atrofiá-lo, por 

se ignorar a força com que se opera. Daí a necessidade da orientação de um Mestre ou Instituição 

capacitada. 
 

          Dizem os Adeptos orientais que a nossa Mente deve pousar nas pétalas de um Chakra com 

a delicadeza de uma borboleta pousando sobre as pétalas de uma flor, tal é a sua subtileza. 

Jamais devemos usar as nossas forças mentais como uma gazua, pois estes centros de forças são 

de constituição extremamente delicada que podem ser danificados de modo irreparável. 
 

          Segundo JHS, o termo Dhâranâ significa:  
 

          “Intensa e perfeita concentração da Mente em determinado objecto interno, 

acompanhada da abstracção completa de todas as coisas do mundo exterior ou dos sentidos, 

tsto é, o sumo controle do pensamento.” 
 

          Sobre o mesmo assunto, dizem os Rosacruzes: 
 

          “Trata-se de uma concentração interna. Consiste em fixar a Mente num Centro Interno, 

que pode estar localizado no coração, na cabeça ou em qualquer outro lugar. Este exercício 

tem o objectivo de uma preparação para se chegar à sétima etapa, assim como a fase anterior 

foi a preparação da actual. 
 

          Este passo desperta e excita as ondas mentais em intensidade gradual para eliminar as 

vibrações contrárias. 
 

          Nem o cérebro e nem a Mente pensam ou agem, são apenas veículos do  ‘Eu Sou’ no 

coração quando se tem objectivos límpidos, puros, elevados. Milhares de antenas mentais 

estão atentas para atrair e irradiar mensagens captadas de dentro do corpo ou na atmosfera 

que nos rodeia.” 
 
 

SÉTIMO PASSO – DHYANA      
 
 

          O termo Dhyana significa Meditação. É o estado a que se chega desde que para isso 

estejam criadas as condições objectivas e subjectivas anteriormente apontadas. Nesta etapa 

elevadíssima da Iniciação, o discípulo avançado firma-se perante a sua Consciência ficando em 

condições de falar e ouvir o seu Mestre Interno. 
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          Os consultórios dos psicanalistas estão repletos de pessoas em busca de soluções para os 

seus problemas pessoais. Essas pessoas buscam fora o que deveriam procurar dentro de si 

mesmas. A Meditação, ou Dhyana, é o processo pelo qual o discípulo é levado inexoravelmente 

a defrontar-se com o seu Mestre e ouvir a Voz do Silêncio de que faz referência Blavatsky.  
 

          Um Mantram Sagrado diz que “Dhyana é a Porta de Ouro que nos livra da Deusa Maya”. 

Realmente, as portas do Mundo da Realidade abrem-se. O nosso Mestre Silencioso sempre 

esteve connosco, nunca nos abandonou, aguarda no silêncio do Desconhecido o momento solene 

de se fazer presente. Ele é a voz da consciência que nem sempre é ouvida. Somente através de 

Dhyana o que está mergulhado na mais profunda inconsciência começa a aflorar na nossa 

consciência humana. Quanto mais nos aprofundamos na Meditação mais a Voz do Silêncio se 

fará ouvir, até que haja uma completa e integral simbiose entre a nossa parte humana e a nossa 

Essência Divina. Tão elevado estágio não se alcança abruptamente, é um processo de 

escalonamento iniciático. No início pensamos que é a nossa mente humana que nos fala nesse 

colóquio silencioso – e o é de facto – pois o Mestre usa desse instrumento que tem à sua 

disposição. Porém, à medida que nos aprofundamos na Senda Iniciática o que era um sussurro 

passa a ser uma melodia. Sendo a nossa Mónada um reflexo da Grande Mónada Universal, todos 

os excelsos valores do Alto passam a projectar-se na nossa Personalidade. Na linguagem da Alta 

Iniciação fala-se em Atmã-Budhi-Manas. A Meditação visa precisamente alcançar esses elevados 

níveis de consciência. Como ensinam todos Iniciados, esses três Princípios são inseparáveis, 

constituem mesmo uma unidade, contatando-se que com a manifestação do primeiro segmento 

da Tríade Superior automaticamente manifestam-se os restantes, como uma sequência lógica. 
 

          O dom da meditação nada tem a ver com a faculdade de pensar, porque pensar é uma 

característica do homem comum, porém, meditar iniciaticamente é fruto de longa preparação e 

exige vontade firme e esclarecida. Praticar Dhyana é penetrar no íntimo de si mesmo e das 

coisas, é saber esperar, ouvir, agradecer e sentir a presença do Divino em nós. Medite-se nesta 

frase de Jesus: “Pedi e obtereis”, isto é, pedi com atenção contemplativa e com fé, com os 

sentidos alerta, e tudo vos será dado, contudo, é preciso merecer para ter autoridade e 

autorização para pedir. A força da Meditação é real porque estruturada numa afirmação 

consciente do Eu e não num pedido. A Divindade está sempre disposta a ajudar as suas criações. 

A oração iniciática do Pai-Nosso está estruturada numa afirmação, quando diz: “Seja feita a 

vossa Vontade assim na Terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as 

nossas ofensas”. A oração não diz: por favor, será que seremos perdoados? Será que o pão nos 

será dado? Ela simplesmente afirma que essas coisas serão dadas. Ao confiarmos no nosso Deus 

Íntimo assim acontecerá como Lei bem certa. 
 
 

OITAVO PASSO – SAMADHI 
 

 

          Samadhi ou Êxtase é o último e supremo passo, sendo impossível explicar com a Mente 

Concreta o que acontece no nível mais alto de Consciência. Samadhi não é para ser explicado e 

sim para ser vivenciado. É a coroação ou o oitavo estado síntese dos sete passos anteriores. 

Assemelha-se a um sistema solar antropogénico. Portanto, é algo muito especial e pessoal, trata-

se de uma realização transcendente de suma importância na vida oculta dos seres humanos. Cada 

pessoa terá a sua experiência própria. Segundo os Iniciados, Samadhi manifesta-se em diversos 

níveis, ao início ainda muito mesclado à energia mental mas que vai ascendendo em potência 

espiritual à medida que o discípulo evolui na Senda. O último estágio é aquele que somente é 

alcançado pelos Grandes Iluminados quando atingem o chamado Samadhi Cósmico, momento 

em que a Mónada mergulha no seio do próprio Eterno donde saiu um dia. Quando se atinge 

plenamente este estágio, os Seres passam a ser Hierarcas Superiores, deixando de ser apenas 

pessoas pertencentes ao Reino Humano. É assim que temos na Hierarquia Superior:   
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          BODHISATTWAS – São os Excelsos Seres que alcançaram a elevada etapa do Caminho 

da Iluminação. Como Compassivos estão no limiar de se transformarem em Budhas. Ainda 

pertence a esta classe Maitreya, o Supremo Instrutor do Mundo, de Homens e de Anjos, que será 

o Budha do próximo Ciclo evolucional. 
 

          BUDHAS – São os plenamente Despertos, também chamados de Tathâgatas, “os que 

seguem os passos dos seus predecessores”. São os Seres Supremos que alcançaram a Iluminação 

Integral como o Budha Sidharta Gautama Sakyamuni.  
 

          A 5.ª Pétala do Chakra Vibhuti é denominada Paraman e está relacionada ao 5.º Sidhi que 

diz respeito ao oitavo Passo da Meditação Iniciática que é o Samadhi. Segundo os Tantras, é o 

poder de transportar-nos pela Vontade. Realmente significa a capacidade de identificar-nos com 

qualquer elemento ou centro, universal ou humano. Já não se trata apenas da faculdade de 

concentração, mas ainda da identificação com o objecto de pesquisa sobre o qual se medita, sem 

que para isso seja necessário projectar a consciência como geralmente acontece. Realização que 

só é possível concretizar-se por quem alcança o estado elevado de Samadhi. 
 

          Budha disse: “Quando fixas um ponto no coração, nada mais te é impossível”. 
 

          OS OITOS PASSOS DA YOGA DE PATANJALI 
 

          1.º YAMA…………………. Abstenção da prática do Mal. 

          2.º NIYAMA………....….… Não se omitir de praticar o Bem. 

          3.º ASANA………….…....... Postura (para o controle do Corpo Físico). 

          4.º PRANAYAMA……...…. Respiração Iniciática (controle do Corpo Vital). 

          5.º PRATYHARA…………. Paralisação da actividade mental (controle dos Vrittis). 

          6.º DHÂRANÂ……………..
 
Concentração em algo interno. 

          7.º DHYANA………………. Meditação (colóquio com o Eu Superior). 

          8.º SAMADHI…………….... Êxtase Espiritual. 
 

 

PREPARAÇÃO DOS VEÍCULOS 
 

 

          Diz a Sabedoria Iniciática a respeito da Suprema Realização Espiritual:   
 

          “Samadhi é a etapa do  Êxtase Supremo, o estado íntimo e amplo que não tem 

explicação intelectual humana. É chegar ao Reino do Céu Interior e Exterior, do qual e sobre 

o qual não se pode senão repetir as palavras do Apóstolo Iniciado Paulo: ‘Nenhum olho 

humano viu, nem ouvido ouviu o que Deus preparou para os seus Eleitos’. Isto é, para aqueles  

que chegaram a Ele pelo Êxtase ou Samadhi, que consiste na total, incondicional e consciente 

entrega.” 
 

          BASES DA MEDITAÇÃO – Segundo António Castaño Ferreira, na prática da Meditação 

nunca se deve desprezar as bases físicas e psíquicas por onde começamos a jornada iniciática. A 

disciplina iniciática que trata da parte física e extensivamente da psíquica do ser humano é a 

Hatha-Yoga, que também cuida do meio físico ambiental, da alimentação, do repouso e dos 

exercícios, bem assim como da época astrológica para a sua prática. Não se trata apenas de uma 

vida naturista, pois o principal é o aspecto esotérico. 
 

          Com respeito à Moral, além do seu valor individual e social pode ainda ser definida 

ocultamente sob outro aspecto não menos importante. Sabe-se que o Karma, segundo os 

pensadores orientais, é o efeito preexistente da própria causa. Estudando-se de perto a Psicologia 

Sankhya, podemos afirmar que o Karma segue-nos inexorável através dos milénios, porque as 

suas raízes estão no nosso Kama-Manas onde se geram os Vrittis, as vibrações manásicas que ao 
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despontarem dão origem aos efeitos mais inesperados e estranhos. Com a prática da Meditação 

Iniciática não criaremos mais Vrittis, e portanto estaremos isentos de contrair Karma. Ao 

falarmos em vida pura não queremos referir-nos exclusivamente à moral externa, que por vezes 

não passa de uma fachada puritana e fanática ou moral farisaica, mas sim sobretudo à verdadeira 

Moral desde há milénios tendo a sua definição no aforismo tantas vezes repetido e tantas vezes 

esquecido: “Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam”. Infelizmente, hoje 

em dia a palavra moral está bastante fora de moda. 
 

          MECANISMO DO KARMA – Segundo a definição teosófica, o termo Alma refere-se ao 

conglomerado elemental que forma os nossos Corpos Mental Concreto e Astral. 
 

          O aperfeiçoamento de cada um dos três Corpos do Homem permite a plenitude do Ser nos 

três Mundos, ou seja, no Físico, no Psíquico e no Espiritual. 
 

          As imagens mentais que agitam permanentemente a nossa Mente criando Vrittis na 

Substância Mental, também chamada Chitta, imprime nela a sua marca que fica registada de 

forma subjacente no nosso inconsciente. Perdura como uma força latente e pode, nesta vida ou 

em outra futura, expandir-se e vir à tona quando estimulada por qualquer circunstância 

imprevista, induzindo à prática de actos que por sua vez são geradores de Karma. Daí os 

Iniciados orientais afirmarem que a raiz do Karma está em Kama-Manas, ou seja, nos 

pensamentos e nas emoções, sendo a acção objectiva apenas o resultado dos fenómenos 

subjectivos. 
 
 

SOMOS UM BUDHA EM POTENCIAL 
 

 

          Baseada na concepção da interdependência das forças naturais, a Moral teria que sofrer 

alterações fundamentais. Gautama, o Buddha, ensinou que o Nirvana se obtinha pela eliminação 

de três forças psíquicas funestas: o ódio, a concupiscência e a ilusão. É necessário extirpar essas 

Nidanas ou tendências do Passado, para a Consciência poder alcançar a serenidade beatífica do 

Nirvana. O Homem nasce com o germe da Perfeição, contudo, é necessário purificar as escórias 

para que o Budha em potencial adormecido em nós desperte, exteriorizando as suas maravilhosas 

qualidades. 
 

          PROCESSO ARTIFICIAL DE SAMADHI – Existem substâncias que produzem o êxtase 

e predispõem para o sono hipnótico, ou seja, existem drogas que põem ao serviço da imaginação 

humana todos os reflexos mais vivos e coloridos do Mundo Anímico, todavia, como salienta 

Eliphas Levi, o uso dessas substâncias é sumamente perigoso, porque em geral produzem a 

estupefação, a alucinação e a embriaguez. No Passado foram empregadas em certas Iniciações, 

mas em proporções rigorosamente calculadas. Aliás, existe na Índia um tratado intitulado Sama 

Veda, cuja finalidade é descrever minuciosamente o emprego de certas substâncias como o Licor 

de Soma. 
 

          O PAPEL DA RESPIRAÇÃO SEGUNDO A FILOSOFIA CHINESA – O Mestre Lu-Tzu 

disse: “A decisão de se iniciar deve ser tomada com fibra de coração, e os resultados não devem 

ser esperados pois surgirão espontaneamente. No primeiro período da Libertação há dois 

obstáculos principais: a preguiça e distracção, mas podem ser remediados. O que vem do 

coração é o hálito. Quando o coração se excita, desenvolve-se o poder respiratório. O poder da 

respiração é imediatamente transformado em actividade do coração. Quando o nosso coração 

acelera, imperceptivelmente passamos a fantasiar, e essas fantasias são sempre acompanhadas 

por um esboço de respiração, porque a inspiração e a expiração estão entre si como som e eco. 

Diariamente executamos inúmeras respirações, e temos um número igual de representações de 

fantasias. Assim, a clareza do espírito se esvai, como a madeira seca que se transforma em 

cinza, e morre”. 
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          A PREGUIÇA E A DISTRACÇÃO – Segundo os taoistas, os dois obstáculos preguiça e 

distracção devem ser combatidos pelo trabalho sereno e contínuo, pois os resultados certamente 

aparecerão. Se não nos sentarmos durante a Meditação, distraímo-nos sem disso nos 

apercebermos. Tornar-se consciente que a tomada de atenção é logicamente o mecanismo por 

que se logra vencer a falta de atenção. A preguiça consciente e a preguiça inconsciente são bem 

distintas uma da outra. A preguiça inconsciente é a verdadeira preguiça, e a preguiça consciente 

não é preguiça completa porque ainda existe alguma clareza. A distracção aparece quando 

deixamos o espírito vagabundear, e a preguiça manifesta-se quando o espírito ainda está envolto 

pela ilusão dos sentidos. A distração é muito mais fácil de ser corrigida que a preguiça. É como 

na doença: se sentimos dores e comichões podemos curá-las com auxílio de remédios, mas a 

preguiça é como a enfermidade acompanhada da perda dos sentidos. A distracção pode ser 

vencida, a confusão cessa, mas a preguiça e a perda dos sentidos são pesadas e escuras. 

 

 

 


