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PREFÁCIO 
 

 

1950 

 

I 

 

 Os escritos de H. P. Blavatsky, a Fundadora principal do mo-

derno Movimento Teosófico, estão sendo a cada dia mais ampla-

mente conhecidos. 
 

 Eles constituem na sua totalidade um dos produtos mais as-

sombrosos da mente humana criativa. Considerando a sua erudi-

ção inigualável, a sua natureza profética e a sua profundidade es-

piritual, devem ser classificados, por amigos e inimigos por igual, 

como um dos fenómenos inexplicáveis da época. Até mesmo um 

estudo superficial destes escritos revela o seu carácter monumen-

tal. 
 

 Os mais conhecidos deles, com certeza, são os que aparece-

ram em forma de livro e passaram por várias edições: Ísis sem Véu 

(Nova York, 1877), A Doutrina Secreta (Londres e Nova York, 

1889), A Chave da Teosofia (Londres, 1889), A Voz do Silêncio 

(Londres e Nova York, 1889), As Transações da Loja Blavatsky 

(Londres e Nova York, 1890 e 1891), Gemas do Oriente (Londres, 

1890) e o Glossário Teosófico, publicado postumamente (Londres 

e Nova York, 1892), Contos Macabros (Londres e Nova York, 

1892) e Pelas Grutas e Selvas do Industão (Londres, Nova York e 

Madras, 1892). 
 

 Porém, o público, assim como um grande número de estu-

dantes teosóficos posteriores, apenas sabem do facto de que des-

de 1874 até ao final da sua vida H. P. Blavatsky escreveu incessan-

temente para uma ampla gama de jornais e revistas, e que inclu-

sive juntando a maioria desses escritos dispersos, chega a superar 

a sua volumosa produção em forma de livro. 
 

 Os primeiros artigos escritos por H.P.B. foram de carácter po-

lémico e com estilo mordaz. Eles foram publicados nas melhores 

revistas espiritistas conhecidas da época, tais como a “Bandeira da 
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Luz” (Banner of Light, Boston, Massachusetts), o “Cientista Espiri-

tual” (Spiritual Scientist, Boston, Massachusetts), o “Diário Religi-

ão-Filosófica” (Religion-Philosophical Journal, Chicago, Illinois), “O 

Espiritista” (The Spiritualist, Londres), “A Revista Espiritualista” (La 

Revue Spirite, Paris). Simultaneamente, ela escreveu fascinantes 

histórias ocultas para alguns dos principais jornais americanos, in-

cluindo “O Mundo” (The World), “O Sol” (The Sun) e “O Diário Grá-

fico (The Daily Graphic), todos de Nova York. 
 

 Depois dela ter ido para a Índia, em 1879, contribuiu para “O 

Espectador Indiano” (The Indian Spectator), “A Estrela de Decan” 

(The Deccan Star), “A Gazeta de Bombaim” (The Bombay Gazet-

te), “O Pioneiro” (The Pioneer), “O Amrita Bazar Patrika” (The Am-

rita Bazaar Pâtrika) e outros jornais. 
 

 Por mais de sete anos, ou seja, durante o período de 1879-

1886, escreveu histórias em série para o bastante conhecido jornal 

russo Moskovskiya Vedomosty (Moscovo) e o célebre jornal Rus-

skiy Vestnik (Moscovo), assim como para outros jornais pouco co-

nhecidos, como o Pravda (Odessa), Tiflisskiy Vestnik (Tiflis), Re-

bus (São Petersburgo) e outros. 
 

 Depois de ter fundado a sua primeira revista teosófica, “O 

Teosofista” (The Theosophist, Bombaim e Madras), em Outubro de 

1879, ela verte nas suas páginas uma grande quantidade de ensi-

namentos inestimáveis, que continuou dando mais andiante, numa 

data posterior, nas páginas da sua revista londrina Lúcifer, na efé-

mera “Revista Teosófica” (Revue Théosophique) de Paris, e em “O 

Sendeiro” (The Path) de Nova York. 
 

 Durante a realização desta enorme produção literária, teve 

tempo para participar em debates polémicos com uma série de es-

critores e académicos nas páginas de outros jornais, em especial 

no Boletim Mensal da Sociedade de Estudos Psicológicos de Paris 

e em “O Lótus” (Le Lotus, Paris). Além de tudo isso, ela escreveu 

uma série de pequenos folhetos e cartas abertas, publicadas em 

separado, em várias ocasiões. 
 

 Neste estudo geral não se pode fazer mais do que uma sim-

ples menção à sua volumosa correspondência, muita da qual con-

tém valiosos ensinamentos, e às suas instruções particulares, emi-

tidas por ela depois de 1888 aos membros da Secção Esotérica. 
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 Depois de 25 anos de investigação incessante, os distintos 

artigos escritos por H.P.B. em russo, inglês, francês e italiano, po-

dem estimar-se em cerca de um milhar. De especial interesse pa-

ra os leitores é o facto de um número considerável dos seus ensai-

os franceses e russos, contendo em alguns casos ensinamentos 

não estabelecidos em qualquer outro lugar, nunca antes traduzidos 

completamente para qualquer outro idioma, estão agora, pela pri-

meira vez, disponíveis em inglês. 
 

II 
 

 Durante muitos anos os estudantes da Filosofia Esotérica 

procuraram com interesse a publicação definitiva dos escritos de 

H. P. Blavatsky numa forma convenientemente recopilada. Agora 

espera-se que esse desejo possa realizar-se com a publicação da 

presente série de volumes. Estes constituem uma edição uniforme 

de toda a produção literária da Grande Teosofista, que se pode de-

terminar depois de anos de investigação minuciosa em todo o mun-

do. 
 

 Estes escritos estão dispostos em ordem estritamente crono-

lógica segundo a data da sua publicação original nas diversas re-

vistas, diários, jornais e outras publicações periódicas, ou a sua 

aparição em livro ou em forma de folheto. Os estudantes estão nu-

ma posição para traçar o desenvolvimento progressivo da missão 

de H.P.B. e para ver o método que utilizou na apresentação gradu-

al da Sabedoria Antiga, começando com o seu primeiro artigo em 

1874. Em muito poucos casos um artigo ou dois aparecem fora da 

sequência cronológica, por não existir evidência convincente de te-

rem sido escritos numa data muito mais anterior e que não foram 

impressos durante muito tempo. Esses artigos pertencem a uma 

data anterior à da sua publicação real, e foram colocados consecu-

tivamente. 
 

 A menos que se especifique o contrário, todos os textos fo-

ram copiados textual e literalmente (verbatim et literatim) directa-

mente das fontes originais. Em muito poucos casos, quando a fon-

te é desconhecida, ou, que se saiba, completamente inencontrá-

vel, os artigos são copiados de outras publicações onde foram 

impressos a partir, parece, das fontes originais há muitos anos 

atrás. 
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 Não houve nenhum tipo de edição do estilo literário de H.P. 

B., da gramática ou da ortografia. Obviamente que os erros tipo-

gráficos foram corrigidos em todas as partes. Conservou-se a sua 

própria ortografia de termos técnicos e nomes próprios em sâns-

crito. Não se tentou introduzir nenhuma uniformidade ou consistên-

cia às ditas informações. 
 

 No entanto, o sistema ortográfico correcto de todos os termos 

técnicos orientais e os nomes próprios, de acordo com as actuais 

normas escolares, é utilizado nas traduções para o inglês do mate-

rial original em francês e russo, assim como no Índice que aparece 

entre colchetes imediatamente depois de tais termos ou nomes. 
 

 Fez-se um esforço sistemático para verificar as muitas cita-

ções de diversas obras introduzidas por H.P.B., e todas as referên-

cias foram revisadas cuidadosamente. Em todos os casos as fon-

tes originais foram consultadas para essa verificação, e se se en-

controu algum desvio do texto original, esse foi corrigido. Muitos 

dos escritos citados podem ser consultados nessas grandes insti-

tuições como o Museu Britânico de Londres, a Biblioteca Nacional 

de Paris, a Biblioteca do Congresso, Washington D.C., e a Biblio-

teca Estatal Lenine de Moscovo. Em alguns casos, obras citadas 

mantiveram-se inlocalizáveis. Não se tratou da comprovação de ci-

tações de jornais actuais, por a natureza transitória do material uti-

lizado não parecer justificar o esforço. 
 

 Ao longo do texto não se encontram muitas notas assinadas 

“Ed.”, “Editor”, “Ed. Theos.”, o “Editor, The Theosophist”, tampouco 

notas que não estavam assinadas. Deve-se lembrar claramente 

que todas essas notas são da própria H.P.B. e não do Compilador 

dos volumes actuais. 
 

 Todo o material acrescentado pelo Compilador, como notas 

de rodapé ou como notas explicativas adjuntas a alguns artigos, 

está encerrado entre colchetes e assinado “o Compilador”. As 

explicações editoriais óbvias ou os resumos precedentes aos arti-

gos ou comentários introduzidas por H.P.B., encontram-se sim-

plesmente dentro dos colchetes. 
 

 Ocasionalmente aparecem frases breves que estão entre 

colchetes, inclusive no corpo principal do texto ou nas próprias no-

tas de H.P.B. Esses comentários entre colchetes são, evidente-
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mente, de H.P.B. a si mesma, apesar da razão de tal uso não ser 

evidente. 
 

 Em muito poucos casos, que são evidentes, o Compilador 

acrescentou entre colchetes uma palavra, que obviamente faltava 

ou dígitos para completar o sentido da frase. 
 

 O texto de H.P.B. é seguido de um anexo que consta de três 

secções: 
 

 (a) Bibliografia de obras orientais que oferece informação 

concisa sobre as melhores edições conhecidas das Escrituras Sa-

gradas e outros escritos orientais citados de ou referidos por H.P.B. 
 

 (b) Bibliografia geral onde se pode encontrar, além das refe-

rências habituais a todos os trabalhos citados ou mencionados, os 

dados biográficos breves sobre os escritores menos conhecidos, 

académicos e figuras públicas mencionados por H.P.B. no texto, 

ou de cujos escritos ela cita. Considera-se de valor o estudante ter 

esta informação recopilada, que não é fácil obter de outra maneira. 
 

 (c) Índice da matéria. 
 

 Após o Prólogo, encontra-se um breve relato histórico na for-

ma de um quadro cronológico que contém dados completamente 

documentados sobre o paradeiro de H..P.B. e do Coronel Henry S. 

Olcott, assim como dos principais acontecimentos na história do 

Movimento Teosófico, no prazo ou período coberto pelo material 

contido em qualquer volume da série. 
 

III 
 

 A maioria dos artigos escritos por H.P.B., tanto para revistas 

como para jornais, estão assinados por ela, seja com o seu próprio 

nome ou com um dos seus pseudónimos muito pouco frequentes, 

como Hadji Mora, Râdha-Bai, Sanjnâ, “Adversário”, e outros. 
 

 Há, no entanto, um grande número de artigos sem assinatu-

ra, tanto em revistas teosóficas como em outros lugares. Alguns 

deles foram incluídos, depois de um estudo muito cuidadoso, por 

um número de estudantes completamente familiarizados com o ca-

racterístico estilo literário de H.P.B., as suas conhecidas idiossin-

crasias de expressão e o seu uso frequente do idioma estrangeiro, 

demonstrando que são da pena de H.P.B., avançando nesse sen-
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tido com provas irrefutáveis. Outros artigos não assinados são 

mencionados nos primeiros livros teosóficos, memórias e folhetos, 

como se tivessem sido escritos por H.P.B. Noutros casos, os 

recortes de artigos estavam colados por H.P.B. em muitos dos se-

us livros de memórias (agora nos Arquivos de Adyar) com anota-

ções a lápis e tinta, estabelecendo a sua autoria. Sabe-se que vá-

rios artigos foram produzidos por outros autores, no entanto, é 

quase certo terem sido corrigidos por H.P.B., ou com acréscimos 

dela, ou possivelmente escritos por eles em virtude da sua própria 

inspiração mais ou menos directa. Estes foram incluídos com os 

comentários correspondentes. 
 

 Apresenta-se um problema complexo relativamente aos es-

critos de H.P.B. Dele o leitor casual provavelmente não tem cons- 

ciência. Trata-se do facto de H.P.B. constantemente actuar como 

amanuense dos seus próprios Superiores da Hierarquia Oculta. Às 

vezes, passagens inteiras foram-lhe ditadas pelo seu próprio Mes-

tre ou outros Adeptos e Chelas avançados. Essas passagens são, 

no entanto, inteiramente tingidas com as peculiaridades muito evi-

dentes do seu próprio estilo inimitável, às vezes misturando-se 

com declarações que sem dúvida emanam da sua própria mente. 

Este tema envolve mistérios recônditos relacionados com a trans-

missão de comunicações ocultas do Mestre ao discípulo. 
 

 No momento do seu primeiro contacto com os Mestres, atra-

vés da intermediação de H.P.B., A. P. Sinnett procurou uma expli-

cação do processo mencionado anteriormente, e obteve a seguinte 

resposta do Mestre K.H.: 
 

 “... Ademais, tenha em conta que as minhas cartas não são 

escritas mas impressas, ou precipitadas, e depois são corrigidos 

todos os erros... Tenho de pensar nisso para fotografar cada pala-

vra e cada frase cuidadosamente no meu cérebro, antes de poder 

ser repetido pelas precipitações. Dado que a fixação sobre superfí-

cies quimicamente preparadas das imagens formadas pela câmara 

requer uma disposição anterior dentro da nitidez do objecto a re-

presentar, ao contrário do que constantemente se encontra nas 

más fotografias com as pernas do modelo parecendo despropor-

cionais à cabeça e por diante, temos de ordenar primeiro as nossas 

frases e impressionar no papel cada letra que apareça nas nossas 
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mentes, antes de se tornar capaz de ser lido. De momento é tudo 

o que lhe posso dizer. Quando a Ciência tiver aprendido mais so-

bre o mistério da lithophyl (ou litografia biblion) e como a impres-

são das folhas era originalmente realizada nas pedras, então será 

capaz de entender melhor o processo. Mas você deve saber e 

lembrar-se de uma coisa: nós seguimos e copiamos servilmente a 

Natureza nas suas obras.” 
1 

 

 Num artigo intitulado Precipitação, H.P.B., referindo-se dire-

ctamente à passagem citada acima, escreve o seguinte: 
 

 “Desde que o anterior foi escrito, os Mestres permitiram que 

o véu se descerrasse um pouco mais, e o modus operandi pode 

explicar-se agora mais amplamente ao estranho... 
 

 “... O trabalho de escrever as cartas em questão é realizado 

por uma espécie de telegrafia psicológica, pois os Mahatmas rara-

mente escrevem as suas cartas da forma comum. Existe uma co-

nexão electromagnética no plano psicológico, por assim dizer, 

entre um Mahatma e os seus chelas, um dos quais actua como seu 

amanuense. Quando o Mestre quer escrever uma carta dessa ma-

neira, é chamada a atenção do discípulo escolhido para a tarefa, 

fazendo que uma campainha astral (ouvida por muitos dos nossos 

companheiros e outros) soe perto dele, algo assim como o sinal do 

posto telegráfico antes de enviar a mensagem para o posto rece-

ptor. Os pensamentos que surgem na mente do Mahatma reves-

tem-se imediatamente com palavras pronunciadas mentalmente, e 

emitidas através das correntes astrais envia-as ao aluno para que 

incida no seu cérebro. São então assumidas pelas correntes ner-

vosas das palmas das suas mãos e das pontas dos seus dedos, 

as quais descansam sobre um pedaço de papel preparado magne-

ticamente. Desta forma as ondas do pensamento imprimem-se no 

tecido, sendo os materiais atraídos desde o Oceano de Âkas (im- 

pregnando cada átomo do universo sensorial) mediante um pro-

cesso oculto, não sendo aqui o lugar para o descrever, ficando as 

marcas permanentemente. 

 

 
1 A. P. Sinnett, O Mundo Oculto (edição original Londres, Trübner and Co., 
1881), pp. 143-144. Também Cartas dos Mahatmas, N.º VI, com pequenas 
variações. 
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 “A partir disso, torna-se muito claro que o sucesso de tais es-

critos, como os descritos atrás, depende principalmente das se-

guintes coisas: 1) da força e da clareza com que os pensamentos 

são impulsionados; 2) da liberdade do cérebro que recebe pertur-

bações de todo o género. No caso do telégrafo eléctrico comum 

passa-se exactamente o mesmo. Se, por qualquer razão, a bateria 

ou fonte de alimentação eléctrica cai abaixo da resistência neces-

sária em qualquer linha telegráfica ou haja alguma alteração no 

aparelho receptor, a mensagem transmitida tanto pode ficar mutila-

da como perfeitamente ilegível... Tais imprecisões, de facto, é mui-

to frequente surgirem, como se depreende do que o Mahatma dis-

se no extracto anterior. Tenha-se em conta ter dito que “estas mi-

nhas cartas não são escritas mas impressas, ou precipitadas, e de-

pois são corrigidos todos os erros”. Isto para ir às fontes dos erros 

na precipitação. Lembremo-nos das circunstâncias em que se 

apresentam erros nos telegramas, e veremos que de alguma ma-

neira se trata de um Mahatma cansado permitindo que os seus 

pensamentos vagueem durante o processo, ou não esteja com o 

domínio da intensidade necessária nas correntes astrais pelas 

quais os seus pensamentos se projectam, ou então a atenção dis-

traída do discípulo produza perturbações no cérebro e nos centros 

nervosos, pelo que o sucesso do processo pode receber muitas in-

terferências.” 

2 
 

 Pode-se acrescentar a essa citação as palavras de H.P.B. 

reproduzidas do seu artigo único intitulado Meus livros, publicado 

em Lúcifer no mesmo mês do seu falecimento. 
 

 “... O espaço e a distância não existem para o pensamento, 

e se duas pessoas encontram-se em perfeita compenetração de 

simpatia psicomagnética, e dessas duas uma é um grande Adepto 

em Ciências Ocultas, então a transferência do pensamento e o di-

tado de páginas inteiras será tão fácil e compreensível à distância 

de dez mil milhas como na transferência de duas palavras através 

de uma habitação.” 

3 

 
2 The Theosophist (“O Teosofista”), Vol. V, N.os 3-4 (51-52), p. 64, Dezembro-
Janeiro 1883-1884. 
3 Lúcifer, Londres, Vol. VIII, N.º 45, 15 de Maio de 1891, pp. 241-247. 
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 Supostamente, torna-se evidente que se essas passagens 

ditadas, longas ou curtas, devessem ser excluídas das suas Obras 

Completas, então seria necessário excluir também grandes por-

ções tanto de A Doutrina Secreta como de Ísis sem Véu, resultando 

do ditado directo a H.P.B. por um ou mais Adeptos, inclusive do 

material verdadeiramente precipitado por meios ocultos utilizados 

por ela, atitude indo contra a decisão dela. Essa atitude para com 

os escritos de H.P.B. dificilmente será compatível com qualquer 

senso comum ou com a sua própria visão das coisas, já que sem 

dúvida não hesitou em juntar o seu nome à maior parte do material 

que foi ditado a ela por vários Ocultistas Superiores. 
 

IV 
 

 Agora deve se dar um estudo histórico das diversas etapas 

da elaboração dos volumosos escritos de H.P.B. 
 

 Pouco depois da morte de H.P.B., fez-se uma primeira tenta-

tiva de reunir e publicar ao menos alguns dos seus escritos disper-

sos. Em 1891, as resoluções foram aprovadas por todos os secto-

res da Sociedade Teosófica para que uma “Fundação em Memória 

de H.P.B.” fosse instituída com o propósito de publicar estes escri-

tos da sua pena, para promover “a união íntima entre a vida e o 

pensamento do Oriente e do Ocidente, intenção a que dedicara a 

sua vida”. 
 

 Em 1895 apareceu a impressão do Volume I da Série da 

Fundação in Memoriam H.P.B., sob o título de Um Moderno Para-

nion: Uma Colecção de Fragmentos Dispersos da pena de H. P. 

Blavatsky (Londres, Nova York e Madras, 504 páginas), que con-

tém uma selecção de artigos de H.P.B. nas revistas espiritualistas 

e várias das suas primeiras contribuições a The Theosophist. Foi 

impresso na Imprensa H.P.B., 42 Henry Street, Regent Park, Lon-

dres, NW, gráfica da Sociedade Teosófica. Não se sabe se foram 

publicados mais volumes, apesar de parecer que outros volumes 

desta série foram contemplados. 
 

 A recopilação de material para uma edição uniforme dos es-

critos de H.P.B. foi iniciada pelo subscrito em 1924, enquanto resi-

diu na Sede da Sociedade Teosófica de Point Loma durante a ad-

ministração de Katherine Tingley. Durante uns seis anos, foi um 
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projecto privado do Compilador. Umas 1500 páginas de material 

escrito à máquina foram recolhidas, copiadas e tentativamente 

classificadas. Em muitas fontes estrangeiras de informação consul-

taram-se os dados correctos, e fez-se uma grande quantidade de 

trabalho preliminar. 
 

 Logo se verificou na etapa formativa do plano que um estudo 

analítico dos primeiros anos do Movimento Teosófico moderno era 

essencial, não só como um meio para descobrir que publicações 

na realidade publicaram artigos da pena de H.P.B., mas também 

para proporcionar dados para encontrar todas as pistas disponíveis 

quanto às datas de publicação que muitas vezes foram citadas in-

correctamente. 
 

 Foi nesse particular momento que se iniciou à distância uma 

correspondência internacional com pessoas e instituições, na es-

perança de obter a informação necessária. Nos finais do Verão de 

1929, a maior parte deste trabalho tinha sido completada no que 

se referia ao período inicial de 1874-1879. 
 

 Em Agosto de 1929, o Dr. Gottfried de Purucker, então pre-

sidente da Sociedade Teosófica de Point Loma, foi abordado sobre 

o plano de publicar uma edição uniforme dos escritos de H.P.B. 

Esta ideia foi imediatamente aceite, e formou-se um pequeno co-

mité para ajudar na preparação do material. Desde o princípio foi 

pensado iniciar a publicação em 1931, como uma homenagem a 

H.P.B. no centenário do seu nascimento, desde que sempre e qu-

ando se pudesse encontrar um editor adequado. 
 

 Depois de ter considerado a vários possíveis editores, pro-

pôs-se o falecido Dr. Henry T. Edge – um aluno pessoal de H. P. 

Blavatsky nos dias de Londres – relacionado com a Rider and Co., 

em Londres. 
 

 Em 27 de Fevereiro de 1930, Trevor A. Barker, de Londres, 

o transcritor e compilador das Cartas dos Mahatmas a A.P. Sinnett, 

escreveu ao Dr. G. de Purucker, e dentre outras coisas contou que 

ele e o seu amigo, Ronald A. V. Morris, tinham estado durante al-

gum tempo a trabalhar num plano de recolecção de artigos de re-

vistas de H.P.B. para uma possível série de volumes que se publi-

caria num futuro próximo. Imediatamente estabeleceu-se um es-

treito contacto entre esses senhores e o comité de Point Loma. 
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Primeiro enviou uma lista completa do seu material, e em Julho de 

1930 o material recolhido por ele, que consistia principalmente em 

artigos de The Theosophist e Lúcifer. Apesar dos duplicados serem 

muitíssimos do obtido dessas revistas, o material também continha 

uma série de elementos de valor a partir de outros fontes. Em Maio 

de 1930, A. Trevor Barker igualmente sugeriu a Rider and Co., de 

Londres, como possível editora. 
 

 Ao mesmo tempo, isto é, em 1 de Abril de 1930, o Compilador 

fez a proposta de que todo este trabalho se convertesse num proje-

cto teosófico inter-organizacional em que todas as Sociedades 

Teosóficas pudessem colaborar. Dado que esta ideia encaixava 

com o Movimento de Fraternização inaugurado pelo Dr. G. de Pu-

rucker na sua época, de imediato foi aceite e tomaram-se medidas 

para assegurar a cooperação das demais Sociedades Teosóficas. 
 

 Em 24 de Abril de 1930, foi escrita uma carta à Dr.ª Annie 

Besant, Presidente da Sociedade Teosófica (Adyar), pedindo a sua 

colaboração na elaboração da próxima série. Conseguiu-se a sua 

aprovação através da intermediação de Lars Eek, na Convenção 

Teosófica celebrada em Genebra, Suíça, 28 de Junho – 1 de Julho 

de 1930, na qual ela presidia. 
 

 Depois de um período de correspondência preliminar, esta-

beleceu-se um frutífero e construtivo trabalho literário em equipa 

com os funcionários da Sede de Adyar. A graciosa permissão da 

Dr.ª Annie Besant para utilizar o material nos Arquivos da Socieda-

de Teosófica em Adyar, e a colaboração entusiasta de C. Jinaraja-

dasa, Hamerster AJ, Mary K. Neff, N. Sri Ram e outros, que se 

prolongou por vários anos, foram factores importância primordial 

no êxito completo deste esforço. 
 

 Foi aceite a ajuda de numerosos outros indivíduos em dife-

rentes partes do mundo, e o trabalho de compilação tomou a forma 

mais permanente de um projecto teosófico inter-organizacional, no 

qual cooperaram muitas pessoas de diversas nacionalidades e afi-

liações. 
 

 Se bem que se tenha trabalhado em diversas partes do con-

junto de material já disponível, o esforço principal dirigiu-se para a 

realização do volume I da série, devendo cobrir o período de 1874-

1879. Esse volume provou ser, em alguns aspectos, o mais difícil 
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de produzir, devido ao facto do seu material estar disperso por vári-

os continentes, frequentemente em jornais quase inencontráveis e 

em outros da época.  
 

 O volume I estava pronto para a impressora no Verão de 

1931, e foi enviado a Rider and Co., de Lobdres, com quem se ha-

via assinado um contrato. Devido a vários atrasos sobre os quais 

o Compilador não tinha controle, esse não foi impresso até Agosto 

de 1932, sendo finalmente publicado nos inícios de 1933 sob o tí-

tulo de As Obras Completas de H. P. Blavatsky. 
 

 A editora estipulou que o nome de A. Trevor Barker devia 

aparecer na capa do volume como o editor responsável, devido à 

sua reputação como editor das Cartas dos Mahatmas a A. P. Sin-

nett e de As Cartas de H. P. Blavatsky a A. P. Sinnett. Acordou-se 

essa disposição como um elemento técnico destinado somente a 

fins comerciais. 
 

 O volume II da série também foi publicado em 1933, apare-

cendo o volume III em 1935 e o volume IV em 1936. No mesmo 

ano Rider & Co. publicou uma edição fac-símile de Ísis sem Véu, 

com os dois volumes com capa e uniformes com os anteriores qua-

tro primeiros volumes das Obras Completas. 
 

 Ocorreram outros atrasos inesperados em 1937, logo vindo 

a crise mundial que resultou na Segunda Guerra Mundial que pa-

rou a continuação da série. Durante o Londres “blitz”4, as oficinas 

de Rider and Co. e outras casas editoriais em Paternoster Row, 

foram destruídas. As placas dos quatro volumes já publicados fo-

ram destruídas (como também foram as das Cartas dos Mahatmas 

a A. P. Sinnett e outros trabalhos), e como a sua edição foi muito 

pequena esses volumes deixaram de estar disponíveis, assim se 

mantendo nos últimos catorze anos. Durante o período da Segun-

da Guerra Mundial, o trabalho de investigação e preparação do 

material para a sua futura publicação, apesar de tudo prosseguiu 

ininterruptamente, sendo descoberto muito material novo. 
 

 Descobriram-se inesperadamente artigos muito raros de H. 

P.B. em francês, sendo rapidamente traduzidos. Fez-se um estudo 

completo de todos os escritos conhecidos na sua língua natal rus-

 
4 London “blitz”, bombardeamento de Londres. – Nota do tradutor.  
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sa, e esses novos artigos vieram à luz. A produção literária russa 

foi assegurada na sua totalidade, vinda directamente das fontes 

originais, tendo os artigos mais raros sido cedidos de forma gratui-

ta pela Biblioteca Estatal Lenine, de Moscovo. 
 

 As dificuldades da situação económica em Inglaterra, duran-

te e depois da Segunda Guerra Mundial, tornou impossível a Rider 

and Co. reiniciar o trabalho da série original. Entretanto, a procura 

dos escritos de H. P. Blavatsky não deixou de aumentar e um nú-

mero cada vez maior de pessoas tem procurado com interesse a 

publicação de uma edição americana das suas Obras Completas. 

Para satisfazer essa procura crescente, pôs-se em marcha a pre-

sente edição. A sua publicação no 75.º aniversário do Movimento 

Teosófico moderno satisfaz uma necessidade largamente sentida 

no continente americano, onde se pôs a primeira pedra da Socie-

dade Teosófica original em 1875. 
 

 Os escritos de H. P. Blavatsky são únicos. Eles dizem mais 

que qualquer comentário humano, correspondendo a prova defini-

tiva dos ensinamentos que contêm ao próprio discípulo, pois desde 

que o seu coração esteja em sintonia com a Harmonia Cósmica 

eles apresentam-se diante do olho da sua mente. Tal como todos 

os escritos místicos de todas as épocas, ocultam muito mais do 

que revelam, e o estudante intuitivo descobre neles só o que é ca-

paz de compreender, nem mais nem menos. 
 

 Sem alterações no tempo, impassíveis ante a fantasmagoria 

do espectáculo mundial, acima da crítica mordaz, imaculados dos 

vitupérios das mentes triviais e dogmáticas, estes escritos perma-

necem hoje, tal como no dia da sua primeira aparição, como uma 

rocha majestosa entre as cristas espumosas de um mar revolto. O 

seu toque de clarim ressoa como outrora, e milhares de homens 

famintos de coração, homens e mulheres confundidos e desiludi-

dos, procurando a Verdade e o Conhecimento, encontram a entra-

da para uma vida maior nos princípios  perduráveis do pensamento 

contido na herança literária de H.P.B. 
 

 Ela lançou o desafio ao sectarismo religioso da sua época, 

com o seu chamativo ritualismo e a letra morta do seu culto ortodo-

xo. Ela desafiou arraigados dogmas científicos desenvolvidos a 

partir de mentes que não viam na Natureza senão um conjunto for-
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tuito de átomos sem vida conduzidos por mera casualidade. O po-

der regenerador da sua mensagem quebrou a casca de constrição 

de uma teologia moribunda, afastou as disputas vazias dos tecedo-

res de frases, e deu o xeque-mate ao progresso das falácias cien-

tíficas. 
 

 Actualmente esta mensagem, como a inundação de Prima-

vera de um rio caudaloso, está se espalhando por toda a Terra. Os 

maiores pensadores da época às vezes expressam verdadeiras 

ideias teosóficas, frequentemente expressadas na linguagem utili-

zada pela própria H.P.B., e somos testemunhas diárias da mudan-

ça das mentes humanas para as câmaras do tesouro do Conheci-

mento Esotérico transhimalaio que ela abriu para nós. 
 

 Recomendamos os seus escritos ao peregrino cansado e ao 

buscador permanente das realidades espirituais. Eles contêm a 

resposta a muitos problemas desconcertantes. Eles abrem amplos 

portais nunca antes sonhados, revelando vistas de esplendor cós-

mico e inspiração duradoura. Eles trazem uma nova esperança e 

valor para o estudante débil de coração mas sincero. São um 

conforto e um suporte, assim como um guia e um mestre, para os 

que já estão caminhando ao longo da antiga rota. Quanto àqueles 

poucos que estão na vanguarda da Humanidade, escalando cora-

josamente a passagem solitária que leva às Portas de Ouro, estes 

escritos dão a chave do Conhecimento Secreto que permite levan-

tar a pesada barra colocada diante das Portas da admissão do pe-

regrino para a Terra da Aurora Eterna. 
 

Boris de Zirkof 
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INSTRUÇÕES E. S. T. 
 

A SECÇÃO ESOTÉRICA DA SOCIEDADE TEOSÓFICA 

 

 

 Ficou determinado pela documentação existente que a pri-

meira tentativa de estabelecer um grupo de estudantes com o pro-

pósito específico de realizar estudos esotéricos profundos e de trei-

namento, foi a partir da “Petição dos Mestres para a formação de 

um “Grupo Interno” na Loja de Londres”, com a data aproximada 

de 1884, nos finais de Julho ou inícios de Agosto de 1884. 
 

 O fac-símile, a sua transcrição e todos os dados pertinentes 

podem encontrar-se no tomo VI (pp.250 e segs.) das Obras Com-

pletas, para o qual remetemos o leitor. 
 

 Inteiramo-nos que mais adiante nesse mesmo ano, ou seja, 

em Dezembro de 1884, formou-se em Adyar um Comité, proposto 

por T. Subba Row, para receber e dirigir os novos ensinamentos 

esotéricos e transmiti-los ao “Grupo Interno” em Londres. Parece 

que os Mestres tinham dado o seu consentimento a um grupo es-

pecial dos seus Chelas, dando esse material detalhado ao Comité 

através de Subba Row e Damodar. O Comité era composto pelo 

Coronel Henry S. Olcott, Subba Row, Sr. e Sr.ª A. J. Cooper-Oa-

kley, e S. Ramaswami Iyerv5. Não há informação adicional relativa 

a esse esforço, sendo razoável assumir que nada de tangível saiu 

dele. 

 
5 Cf. Cartas do Coronel Olcott a Francesca Arundale, com a data de 31 de 
Dezembro de 1884 e 7 de Janeiro de 1885, publicadas na revista The Theo-
sophist em Setembro de 1932. Também as Cartas dos Mahatmas a A. P. 
Sinnett, p. 363, e Josefina Ransom, Uma breve História da Sociedade 
Teosófica, p. 206. 
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 Depois dessa primeira tentativa, e vários anos depois dela, 

temos a seguinte carta escrita por William Q. Judge a H.P.B., de 

18 de Maio [de 1887]: 
 

 “Querida H.P.B. 
 

 “Por favor, responda a isto. Muitas pessoas estão começan-

do a perguntar-me se irão ser Chelas dos Mestres, tive de fazer 

algo e elaborou-se o documento anexo, que pode devolver com al-

gumas anotações suas nele. Se não estiver de acordo, então, por 

favor, diga-me de que maneira se deve proceder melhor. 
 

 “Conheço um bom número dos bons que irão proceder bem 

capazes de constituir um rochedo onde o inimigo afunde a pique, 

e este plano iria animá-los. Mas será a senhora a decidir. 
 

 “Como sempre, William Q. Judge.” 
 

 O documento elaborado para o Sr. Judge, estava assim redi-

gido: 
 

 “Para Willliam Q. Judge 
 

“Você está designado para reunir todas essas pessoas, 

membras da Sociedade Teosófica nos E.U.A., que tenham ou ex-

pressem o desejo de servir a Causa dos Mestres elevados. Em 

todo o caso, isto deve ser expressado por escrito: que as pessoas 

aceites não serão Chelas dos Mestres, tão simplesmente lhes é 

oferecida a oportunidade de fazerem uma prova preliminar de si 

mesmas, e em cada caso você tome do solicitante um compro-

misso por escrito antes de fazer registo privado do seu nome, para 

que ele consiga compreender a base sobre que se compromete. 

Nada se promete, cada um terá justamente o que merece, nem 

mais nem menos. E todos devemos ser fiéis à Causa e aos Mes-

tres e aos fundadores da Sociedade Teosófica. 
 

“Levando em consideração [etc.] 
 

 “H.P.B. ... respondeu que podia seguir adiante com o forma-

to e que brevemente elaboraria outro. Mais tarde, no momento em 

que se explicava em Londres o plano da S.E.T. [Secção Esotérica 

Teosófica], telegrafou-me pedindo-se que “fizesse pública a Sec-

ção Esotérica”. Esse telegrama foi recebido na presença do Dr. 

Keightley e outros. Ela disse-me então que viria a Londres ajudar, 
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e foi o que fez. A S.E.T. foi fundada exactamente como se descreve 

nos documentos anteriores. Não quero pôr-me ao nível de H.P.B. 

... mas em Ocultismo o Mestre de Loja frequentemente utiliza o 

Chela mais inferior para ajudar a um personagem tão elevado co-

mo H.P.B. ... em momentos, ocasiões, e, às vezes, no Plano. Isso 

me ordenou neste caso o Mestre... As promulgações de H.P.B. que 

se seguiram de acordo com as suas ideias e palavras, também são 

parte do meu papel.” 

6 
 

 No Outono de 1888, W. Q. Judge foi à Inglaterra e Irlanda, 

visitando, junto com o Dr. Archibald Keightley, a Loja de Dublin, 

que recebeu um grande impulso com a sua visita em 27 de Novem-

bro. 
 

 Em relação à sua visita a Londres, temos as seguintes pala-

vras do Sr. Judge: 
 

 “Eu não sou um membro comprometido da S.E.T. e nunca fiz 

uma promessa, as minhas promessas foram feitas muito antes di-

rectamente perante o Mestre, e fui um dos fundadores juntamente 

com H.P.B. ... comecei por ser director e professor nela desde os 

seus inícios, e em virtude disso, especialmente para a Secção 

Americana... escrevi as regras da própria S.E.T. em Londres, em 

1888, a pedido de H.P.B. e sob a direcção do Mestre.” 

7 
 

 A declaração seguinte foi publicada em Lúcifer, vol. III, na úl-

tima página do exemplar de Outubro de 1888. 
 

A SECÇÃO ESOTÉRICA DA SOCIEDADE TEOSÓFICA 
 

 Devido ao facto de um grande número de companheiros da 

Sociedade sentir a necessidade da formação de um corpo de estu-

dantes esotéricos, que se organizará em LINHAS ORIGINAIS idea-

lizadas pelos verdadeiros fundadores da Sociedade Teosófica, foi 

emitida a ordem seguinte pelo Presidente-Fundador: 
 

 I. Para promover os interesses esotéricos da Sociedade Teo-

sófica pelo estudo mais profundo da Filosofia Esotérica, por meio 

da presente organizou-se um corpo que se conhecerá como a “Se- 

cção Esotérica da Sociedade Teosófica”. 

 
6 A Circular S.E.T. intitulada Por ordem do Mestre, é datada de Nova York, 
Novembro de 1894, e assinada por William Q. Judge.  
7 Ob. cit., pp. 1-2. 
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 II. A constituição e a única direcção da mesma recai na Sr.ª 

H. P. Blavatsky, como secretária geral, ela será a única responsá-

vel pelos membros e pelos resultados; a Secção não terá nenhuma 

conexão oficial ou corporativa com a Sociedade Exotérica, salvo 

na pessoa do Presidente-Fundador. 
 

 As pessoas que desejem unir-se à Secção e estejam dispos-

tas a submeter-se às suas normas, devem comunicar-se directa-

mente com: Mme. Blavatsky, 17 de Lansdowne Road, Holland 

Park, Londres, W. 
 

(Assinado)   H. S. Olcott,  

Presidente do Conselho. 
 

Confirmo – H. P. Blavatsky. 
 

 Em 14 de Dezembro de 1888, H.P.B. emitiu uma ordem es-

pecial de nomeação de W. Q. Judge como “o único representante 

da dita Secção na América” e como “o único canal através do qual 

se enviariam e se receberiam todas as comunicações entre os 

membros da dita Secção e a representante [H.P.B.]”, e assim o fez 

“em virtude do seu carácter como Chela aceite durante treze 

anos”8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 O documento original desta ordem, cujo fac-símile é reproduzido acima, en-
contra-se nos Arquivos da Sociedade Teosófica, Pasadena, Califórnia. 
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 Os Arquivos da S. E. (em Pasadena) possuem o rascunho 

do manuscrito do Sr. Judge, com o Memorando preliminar e o Re-

gulamento, com as mudanças de H.P.B., supressões e adições. 

Esse documento foi visto muitas vezes pelo autor deste livro. A sua 

existência foi confirmada pelo Dr. Archibald Keightley em 1895, 

que escreve: 
 

 “Perguntaram-me sobre a redacção de O Livro de Regras, e 

só pude responder, tanto quanto eu saiba, que o Sr. Judge escre-

veu O Livro de Regras sob a direcção do Mestre M. e H.P.B.; E.T. 

Hargrove e eu vimos ambos o manuscrito original do punho e letra 

do Sr. Judge, com as adições escritas do punho e letra de H.P.B. 

Este manuscrito encontra-se na posse do Sr. Judge. H.P.B. disse-

me que todas as Instruções devem ser estudadas à luz de O Livro 

de Regras. Eu vi as cartas de H.P.B. ao Sr. Judge que mostram 

como se originou a ideia da S.E.T.” 

9 
 

 Em 1889, o Coronel H. S. Olcott fez uma visita prolongada à 

Europa, durante a qual viu H.P.B. pela última vez, Um dia antes de 

sair de Londres para Colombo, Sri Lanka, ela entregou-lhe o se-

guinte documento: 
 

 “Sociedade Teosófica, Secção Esotérica, 

 “Londres, 25 de Dezembro de 1889. 
 

 “Pela presente nomeio o Coronel H. S. Olcott meu agente 

confidencial e único representante ooficial da Secção Esotérica 

nos países asiáticos. Toda a correspondência relativa à admissão 

e à demissão da Secção serão enviadas a ele, e todas as instruçõ-

es transmitidas por ele e por sua decisão devem ser tomadas e 

aceites como dadas por mim própria. 
 

 “Como sempre, o envelope tem o carimbo “Confidencial”. 
 

 “(Assinado) H. P. Blavatsky.” 

10 

 

 
9 S.E.T. Circular emitida N.º 62, Queen Anne Street, Cavendish Square, 
Londres W., de 12 de Janeiro de 1895, e assinada pelo Dr. Archibald Keigh-
tley. 
10 Lúcifer, Londres, vol. V, 15 de Janeiro de 1890, p. 437; The Theosophist, 
Vol. XI, Suplemento, Março de 1890, p. 105; H. S. Olcott, Folhas de um Velho 
Diário, Série IV, p. 184. 
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 Mais tarde, H.P.B. formou o seu “Grupo Interno” em Londres 

e emitiu uma Resolução S. E., cujo texto é o seguinte11: 
 

 “Secção Esotérica 

 “[Selo S.T.] 

 “H. P. Blavatsky 
 

S. E. 

ORDEM 
 

 “Pela presente e em nome do MESTRE, nomeia-se a Annie 

Besant Secretária Geral do Grupo Interno da Secção Esotérica e 

Guardiã dos Ensinamentos. 
 

“HPBT 
 

 “Para Annie Besant, o C.S. da I.G. da S. S. & R. da T. 
 

 “1 de Abril de 1891. 
 

 “Ler e Arquivar, 11 de Abril/1891. William Q. Judge, Sec. 

E.U.A.” 
 

 O estado da S.E. e dos seus funcionários resume-se no se-

guinte Aviso emitido nos inícios do ano seguinte12: 
 

 “A S.E.T. [Secção Esotérica Teosófica] não tem nenhuma co- 

nexão oficial com a Sociedade Teosófica. 
 

 “Quando se organizou pela primeira vez ficou conhecida co-

mo uma Secção da S.T., porém, está visto que a perfeita liberda-

de e o carácter público da Sociedade poderiam ver-se afectadas 

[por isso]. 
 

 “H.P.B., algum tempo antes da sua partida, avisou que toda 

a ligação oficial entre as duas devia terminar, e logo mudou o nome 

da actual. 
 

 “Isso deixou todos os funcionários da S.T. que se encontram 

na S.E.T. perfeitamente livres nos seus encargos oficiais, igual-

mente permitindo aos membros, se lhes for perguntado, responde-

rem com veracidade que  a Secção não tem nenhuma relação ofi- 

 
11 O fac-símile da presente Ordem publicou-se na revista The Theosophist, 
vol. LIII, Junho de 1932, pp. 230-231, cujo original encontra-se nos Arquivos 
de Adyar. 
12 “Aviso Importante”, na Circular S.E.T. intitulada Sugestões e Ajudas, Nova 
Série N.º 4, datada de Nova York, 29 de Março de 1892. 
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cial com a S.T. e nem é uma parte dela. 
 

 “Os membros, por favor, tenham isto em conta. 
 

 “(Assinado) Annie Besant. 

 William Q. Judge.” 
 

 O primeiro documento emitido por H.P.B. parece ter sido um 

breve texto intitulado Memorandum Preliminar, enviado em 1888 

numa forma hectografada juntamente com a pasta de compro-

misso. Em 14 de Dezembro de 1888, foi publicada uma edição im-

pressa do mesmo (que incluía as Regras)13. O seu texto é o seguin-

te: 
 

ESTRITAMENTE PRIVADO E CONFIDENCIAL 

SECÇÃO ESOTÉRICA DA SOCIEDADE TEOSÓFICA 

EXPOSIÇÃO PRELIMINAR 

SECÇÃO ESOTÉRICA DA SOCIEDADE TEOSÓFICA 

MEMORANDUM PRELIMINAR 
 

[Estritamente privado, confidencial, pessoal, só para membros] 
 

 “O objectivo do presente Memorandum é o de dar oportuni-

dade a qualquer pessoa que tenha assinado o compromisso de 

puder recusá-lo, se essa pessoa sentir-se incapaz ou não estar dis-

posta a aceitar plenamente e sem reservas as instruções que se 

lhe possam dar, ou as consequências que daí possam derivar e 

cumprir com o dever de cujo compromisso foi informado. É justo 

afirmar, ao mesmo tempo, que esses direitos não interferem nem 

usurpam os direitos de família durante o período de prova, pelo 

contrário, apesar de ser certo que cada membro da Secção Esoté-

rica terá de renunciar a mais de um hábito pessoal, tal como se 

pratica na vida social, e adoptar algumas poucas regras ascéticas. 
 

 “Portanto, qualquer pessoa que deseje retirar-se depois de 

ler o que se segue, ou possa ter dúvidas, o seu nome será retirado 

da lista juntamente com a promessa de a devolver, dirigindo-se por 

escrito para tal efeito com a franquia incluída. Estas aplicações se-

rão feitas a partir de três semanas desde a recepção da presente, 

pelos membros na Europa de forma directa a H. P. Blavatsky, 17 

 
13 Mais tarde foi publicado em The Theosophist, vol. LII, Agosto de 1931, pp. 
591-599, com o segundo parágrafo eliminado. 
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de Lansdowne Road, Holland Park, Londres, e pelos membros nos 

Estados Unidos a Wulliam Q. Judge, Secretário Geral da Secção 

da América da S.T., Box 2659, New York. 
 

* * * 
 

 “Este grau da Secção Esotérica é de prova, e o seu propósi-

to geral é preparar e colocar o estudante no estudo do Ocultismo 

prático ou Raja-Yoga. Portanto, neste grau ao estudante – salvo 

em casos excepcionais – não lhe é ensinado como produzir fenó-

menos físicos, nem lhe é permitido desenvolver nele os poderes 

mágicos, tampouco se lhe permitirá, se naturalmente possui essas 

faculdades, que os exerça antes de dominar bem o CONHECI-

MENTO DO EU e dos processos psico-fisiológicos (que têm lugar 

no Plano Oculto) no corpo humano em geral, e até que tenha do-

minado todas as suas paixões mais baixas e o seu EU PESSOAL. 
 

 “O verdadeiro Chefe da Secção Esotérica é um Mestre, do 

qual H.P. Blavatsky é a porta-voz nesta Secção. Ele é um dos Ade-

ptos a que se refere a literatura teosófica, preocupados com a for-

mação da Sociedade Teosófica. É através de H.P. Blavatsky que 

cada membro desta Secção será levado mais próximo do que até 

agora da sua influência e atenção, se for considerado digno dela. 

Porém, nenhum estudante necessita perguntar qual dos Mestres 

é. Porque na realidade isso não importa, nem há necessidade de 

criar mais uma oportunidade para a indiscrição. Basta dizer que tal 

é a lei no Oriente. 
 

 “Cada pessoa receberá no caminho da iluminação assistên-

cia, tanta quanto ele ou ela mereçam e nada mais, e nisto, que se 

entenda claramente, nesta Sociedade e nas relações com elas não 

existe coisa que se conheça como um favor – tudo depende dos 

méritos da pessoa – e nenhum membro tem o poder ou o conhe-

cimento para decidir o que ele ou outro tem direito. Isso deve dei-

xar-se nas mãos dos que sabem. O favor mostra-se evidente para 

alguns devido ao seu progresso aparente, como consequência do 

trabalho que realizam com o melhor das suas forças pela causa da 

Fraternidade Universal e da elevação da Raça [Humana]. 
 

 “A nenhum homem ou mulher é pedido que faça mais que as 

suas possibilidades dando o melhor de si, mas espera-se que cada 

um funcione na medida das suas possibilidades e competências. 
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 “O valor do trabalho nesta Secção para o membro individual 

dependerá totalmente de: 
 

 “1.º, a pessoa dever trabalhar com energia para assimilar os 

ensinamentos e torná-los parte do seu ser, e 
 

 “2.º, pelo desinteresse com que solicitou este conhecimento, 

isto é, se entrou nesta Secção decidido a trabalhar pela Humanida-

de ou se só pelo desejo de beneficiar-se ou ganhar algo para si 

mesmo. 
 

 “Portanto, que todos os membros se dêem por advertidos a 

tempo e tomem seriamente em consideração os seus motivos, por-

que irão produzir-se certas consequências em todos aqueles que 

se unam a esta Secção. 
 

 “Neste momento talvez o melhor para os solicitantes é apren-

derem a razão da formação desta Secção e o que se espera conse-

guir: 
 

 “– A Sociedade Teosófica acaba de entrar no décimo quarto 

ano da sua existência e já se deu um grande passo, quase se pode 

dizer que obteve resultados estupendos no plano exotérico e utili-

tário, apesar de ter demonstrado ser um fracasso em todos aque-

les pontos ocupando o primeiro lugar nos objectivos da sua cria-

ção original. Portanto, como uma “Fraternidade Universal”, ou tão-

só como uma fraternidade, uma entre muitas, desceu ao nível de 

todas as sociedades cujas pretensões são grandes mas cujos no-

mes são simplesmente máscaras – ou FINGIDAS. Tampouco pode 

alegar-se a desculpa da sua suposta posição pouca digna dever-

se a ser impedida no seu desenvolvimento natural além de quase 

extinguida, em virtude das conspirações dos seus inimigos inicia-

das abertamente em 1884. Inclusive porque mesmo antes dessa 

data nunca houve essa solidariedade nas fileiras da nossa Socie-

dade, a qual não só lhe permite resistir a todos os ataques externos 

como também possibilita que o maior, mais amplo e mais tangível 

auxílio seja dado a todos os seus membros por aqueles que estão 

sempre prontos a prestar ajuda, quando estamos em condições de 

a receber. Quando surgiram problemas, muitos apressaram-se a 

duvidar e a exesperar, sendo poucos os que tinham trabalhado pa-

ra a Causa e não para si mesmos. Os ataques do inimigo deram à 

Sociedade uma certa discrição no exercício do seu progresso ex-
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terno, porém, a sua condição real interna não melhorou, e os mem-

bros, nos seus esforços para a cultivação espiritual, ainda reque-

rem a ajuda que só a solidariedade nas fileiras é a única a dar-lhes 

o direito de pedir. Os Mestres podem dá-la, mas será de pouca aju-

da para um corpo que não está completamente unido com o pro-

pósito e sentimento e que rompe com a primeira regra fundamental 

– o amor fraternal universal, sem distinção de raça, credo ou cor – 

da Sociedade, com muitos membros passando as suas vidas jul-

gando, condenando, e com frequência insultando outros membros 

numa anti-teosófica, para não dizer, vergonhosa forma. 
 

 “Por esta razão, agora contempla-se recolher os “eleitos” da 

Sociedade Teosófica e convocá-los à acção. Só a um grupo sele-

cto de corajosos, um punhado de homens e mulheres decididos e 

famintos de um verdadeiro desenvolvimento espiritual e da aquisi-

ção da Sabedoria da Alma, a qual só se pode conseguir através da 

Sociedade Teosófica que trouxe de volta as suas linhas originais. 

É através da Secção Esotérica que se quer formar, por exemplo, 

um grupo em que todos os membros, mesmo que não se conhe-

çam entre si, trabalhem pelos demais, e trabalhando só pelo pró-

prio trabalho numa grande Sociedade exotérica, pode conseguir-

se a união e a harmonia nisso encontrando a sua força e poder. 

Então, o objectivo da presente Secção é ajudar ao crescimento fu-

turo da Sociedade Teosófica no seu conjunto na direcção verda-

deira, mediante a promoção da união fraterna, pelo menos entre 

uns poucos. 
 

 “Todos sabem que isso estava à vista quando se constituiu a 

Sociedade, inclusive ingressando nas suas fileiras sem se compro-

meter, apesar de só haver uma possibilidade para o desenvolvi-

mento e o conhecimento, logo começando a mostrar-se a falta de 

união; agora para ser salva dos perigos futuros, tem-se como ob-

jectivo que estejam unidos, possuam um sentimento fraternal nos 

seus esforços constantes os membros desta Secção Esotérica. 

Portanto, a qualquer pessoa que tenha assinado o compromisso 

sem se dar conta disto, recomenda-se encarecidamente que re-

considere a sua posição e se retire, a menos que esteja disposta a 

dedicar-se à realização deste propósito. Uma vez oferecido o gran-

de exemplo de altruísmo prático, das vidas nobres dos que apren-

dem a dominar o conhecimento para ajudar aos outros e se esfor-
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çam por adquirir poderes para os pôr ao serviço dos seus seme-

lhantes, toda a comunidade teosófica pode ser direccionada à 

acção, e este é o exemplo a seguir que ponho diante de todos. 
 

 “A Secção Esotérica nasce assim, “modéstia à parte”, para a 

salvação da Sociedade, e para a sua evolução. Os primeiros pas-

sos serão árduos e difíceis para os seus membros, mas há um 

grande prémio por detrás dos obstáculos uma vez que sejam supe-

rados. O que quiser seguir o trabalho do seu Ser Interior e da Natu-

reza com o propósito da auto-Mestria, tem de entender, por compa-

ração, que deve esforçar-se por compreender os mistérios do co-

ração humano em geral, antes de poder aspirar a conhecer toda a 

verdade sobre os mistérios da sua própria alma. O poder oculto da 

introspecção é demasiado limitado se não for além do ser, e a in-

vestigação de casos isolados permanecerá sempre infrutuosa se 

não formos capazes de os resolver com princípios firmemente es-

tabelecidos. Não podemos fazer o bem a nós mesmos (num plano 

superior) se não fizermos o bem a outros, porque a natureza de 

cada um reage sobre as naturezas de outros, nem podemos ajudar 

outros se essa ajuda só beneficia a nós mesmos. 
 

 “É certo que a decepção atingirá aqueles que se uniram a es-

ta Secção com o propósito de aprender “artes mágicas” ou de te-

rem o seu “treinamento oculto”, sem considerarem em absoluto o 

bem das outras pessoas. Poderes anormais, artificialmente desen-

volvidos, com excepção dos que coroam os esforços de um Mago 

Negro, são só a culminação de, e a recompensa por, trabalhos 

prestados desinteressadamente à Humanidade, a todos os ho-

mens, sejam bons ou maus. O esquecimento do eu pessoal e o 

altruísmo sincero são os primeiros requisitos indispensáveis na for-

mação das pessoas que almejam tornar-se Adeptos Brancos, seja 

nesta ou numa encarnação futura. 
 

 “Se algum membro desta Secção está de acordo com tudo 

isto e no entanto diz a si mesmo que apesar do que se diz procura-

rá o conhecimento para si mesmo, pouco lhe importando se termi-

nará como um Adepto Negro ou Branco – sempre e quando adqui-

rir os poderes –, deve saber que o desastre espera-o mais cedo do 

que pensa, e que apesar de tentar ocultar o seu motivo ele irá sa-

ber-se, e haverá uma reacção nele que nada será capaz de evitar. 



H.P.B. – Instruções da Secção Esotérica da Sociedade Teosófica 

 

    28 

 “Nenhuma culpa terá qualquer pessoa pela sua incapacidade 

em assimilar os ensinamentos dados, e se ela trabalha continua-

mente com seriedade, não relaxando nem enfraquecendo as suas 

aspirações, pelos seus esforços se saberá de que lado está, e es-

tamos estritamente de acordo que merece ser ajudada, e a será 

quando for necessário. 
 

 “Todos os membros sabem, ademais, que o tempo é precio-

so para tal aquisição. A escritora da presente é velha, a sua vida 

está quase esgotada, e pode ser convocada a “casa” a qualquer 

dia e a qualquer hora. E se o seu lugar for ocupado talvez até por 

alguém mais digno e mais sábio do que ela, será ainda por mais 

doze anos até à última hora do mandato, ou seja, até 31 de Dezem-

bro de 1899. Os que não aproveitarem a oportunidade (dada ao 

mundo neste último quarto de século), os que não chegarem a um 

certo ponto do desenvolvimento psíquico e espiritual, ou o ponto a 

partir do qual começa o ciclo do Adepto, a partir desse dia se avan-

çará mais além dos conhecimentos já adquiridos. Nenhum Mestre 

de Sabedoria do Oriente aparecerá nem enviará ninguém à Europa 

ou aos Estados Unidos depois desse período, e os preguiçosos 

terão de desistir de todas as possibilidades de avançarem na sua 

encarnação actual até ao ano de 1975. Tal é a Lei, já que estamos 

na Kali-Yuga – a Idade da Obscuridade – com as suas restrições, 

sendo que os primeiros 5.000 anos deste Ciclo expiram em 1897. 
 

 “Quanto às relações com os Mestres desta Secção Esotéri-

ca, eles podem, paradoxalmente, abarcar o possível e o impossí-

vel. Podem ou não comunicar pessoalmente com um membro no 

plano externo, e os que desejam receber “ordens” ou comunicaçõ-

es directamente deles neste plano, quer seja fenomenalmente ou 

de outra maneira, com toda a probabilidade irão sentir-se dece-

pcionados. Os Mestres não têm nenhum desejo de demonstrar o 

seu poder ou de dar “provas” a ninguém. E o facto do membro ter 

concluído que uma crise de algum tipo ou outra mereça, segundo 

a sua opinião, que o Sábio, o Mestre ou Mestres devam falar e in-

terferir pessoalmente, não é uma boa razão para esse tipo de in-

terferência externa. 
 

 “No entanto é direito de cada membro, uma vez que acredita 

na existência de tais Mestres, tratar de entender o que sejam a sua 
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natureza e os seus poderes, reverenciá-los em seu coração, acer-

car-se deles tanto quanto deseje e abrir por si mesmo a comunica-

ção com o Guru, a cuja licitação dedica a sua vida. ISTO SÓ SE 

PODE FAZER ELEVANDO-SE AO PLANO ESPIRITUAL ONDE 

ESTÃO OS MESTRES, E NÃO TENTANDO BAIXÁ-LOS AO NOS-

SO. 
 

 “Na medida em que se avança no crescimento a vida espiri-

tual aflora de dentro, não devendo os membros esperar receber 

nenhuma comunicação que não seja através de H.P.B. A ajuda 

adicional, a instrução e a iluminação virão dos Planos Internos do 

Ser, e, como foi dito, acontece sempre quando o merecem. 
 

 “Para conseguir isso, a atitude mental para com os ensina-

mentos recebidos deve ser aquela que tende a desenvolver a fa-

culdade da intuição. O dever dos membros a esse respeito é abs-

terem-se de discutir as declarações com que não estejam de acor-

do, acerca do que outros disseram ou escreveram, com as suas 

próprias ideias sobre o tema, ou que novamente pareçam contrári-

as a qualquer sistema aceite de pensamento ou filosofia. Praticar 

a Ciência Esotérica é totalmente sui generis. Requer que todos os 

poderes mentais e psíquicos dos estudantes sejam utilizados para 

examinar o que se lhes dá, a fim do verdadeiro significado dado 

pelo Mestre poder ser descoberto e o estudante compreender. De-

ve esforçar-se o mais possível por libertar a sua mente, enquanto 

estuda ou tente realizar o que lhe foi dado, de todas as ideias que 

obteve por herança, ou educação, do seu ambiente ou de outros 

professores. A sua mente deve ficar perfeitamente livre de todos 

os outros pensamentos, de modo que o significado interno das Ins-

truções possa se imprimir nele, além do significado das palavras 

de que estão revestidas. Em contrário, há o risco constante das 

suas ideias tomarem a cor das noções preconcebidas dos autores 

de algumas obras bastante excelentes sobre temas esotéricos, os 

quais tornaram os princípios ocultos muito úteis para a ciência mo-

derna mas escondendo a verdade. 
 

 “Por fim, para que o estudante seja tão beneficiado quanto 

possível, é absolutamente essencial que os hábitos superficiais e 

a falta de atenção do pensamento, gerados pela civilização ociden-

tal, sejam substituídos pela mente concentrada nas Instruções no 
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seu conjunto, assim como em cada palavra delas. Os estudantes 

são obrigados a praticar o hábito da concentração como uma ope-

ração atenta e constante da mente sobre todos os deveres e acçõ-

es na vida que têm, não reservando os seus esforços nessa di-

recção apenas para a consideração destes ensinamentos. O estu-

dante deve limitar todos os seus desejos e focar-se na aquisição 

do conhecimento espiritual, de modo que a tendência natural do 

seu pensamento possa ser nessa direcção. Deve, portanto, em 

cada momento de lazer voltar a estes temas, assim como ter um 

momento especial reservado para a sua consideração. 
 

 “Os estudantes não devem procurar provas e ensaios de ca-

rácter especial que surjam nos assuntos da vida e no relaciona-

mento com os seus semelhantes. As provas não serão específicas, 

e em geral são ministradas de forma igual àquela com que o aluno 

aborda os ensinamentos, nisso sendo uma prova ou um juízo. Os 

Mestres não julgam os estudantes simplesmente pela sua capa-

cidade de fazer tal ou qual coisa, especial ou difícil, mas sim pela 

forma de a realizar pelo próprio auto-desenvolvimento e progresso. 
 

 “Ao entrar nesta Secção, o estudante começa a enfrentar a 

sua própria natureza face a face, de acordo com a intensidade das 

suas aspirações, e tais serão as suas dificuldades. Estas dificulda-

des podem manifestar-se nos planos fisiológico, mental, moral ou 

psíquico do seu ser, ou nas circunstâncias da sua vida. Depois de 

ter assinado o compromisso, o seu primeiro fracasso para manter 

qualquer das suas cláusulas será o facto de não suportar o primei-

ro juízo. Tal falha, no entanto, não é uma derrota, sempre que haja 

um esforço sincero. 
 

REGRAS 
 

 “A partir de agora, o masculino inclui o feminino, o singular o 

plural, e vice-versa. 
 

 “1. Deve-se abster da condenação dos rumores infundados 

de outros, teosofistas ou não, devendo ser prática generalizada, 

inclusive na área teosófica, a caridade nos julgamentos. 
 

 “2. Deve-se evitar repetir declarações depreciativas ou boa-

tos dos demais. Mas a condenação da delinquência, dos males so-

ciais dos sistemas de todos os tipos, é um dever, em abstracto, de 
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cada membro. Acima de tudo, o dever de cada membro é lutar 

contra a hipocrisia e a injustiça em todas as suas formas. 
 

 “3. Uma declaração depreciativa ou difamatória feita contra 

um companheiro teósofo na presença de um membro, não será 

permitida sem protesto, a menos que saiba que é verdade, e nesse 

caso deve permanecer em silêncio. 
 

 “4. Nenhum membro poderá manifestar a presunção de per-

tencer a esta Secção. 
 

 “5. Nenhum membro poderá recomendar que um Irmão ocu-

pe posição nesta Secção, tampouco será convidado a tratar de sa-

ber se outro teósofo é membro da mesma. Os membros podem 

utilizar a contrassenha da secção com o propósito de reconheci-

mento, mas nunca por curiosidade nem pelo desejo de descobrir 

se o destinatário é um membro da Secção. 
 

 “6. Qualquer membro pode, se assim o desejar e o quiser, 

permanecer desconhecido como tal, e se os demais suspeitarem 

disso não o devem mencionar nem referir. 
 

 “7. Se um membro, seja falso ou verdadeiro, afirmar ter rece-

bido cartas ou comunicações dos Mestres, a menos que prove 

essas comunicações deixará de obter qualquer benefício e será 

ignorado pelos demais. Uma repetição de tais delitos dá ao Chefe 

da Secção o direito de expulsar o infractor. Em todos os casos em 

que um membro receba uma carta ou uma comunicação que pre-

tenda provir de um Mestre, e deseje divulgar o seu conteúdo ou 

parte do mesmo, deverá primeiro comunicar directamente com 

H.P.B., se o destinatário encontrar-se na Europa, ou com William 

Q. Judge se estiver nos Estados Unidos, pois o engano é fácil e, 

sem experiência, os membros não serão capazes de saber se uma 

comunicação é autêntica ou não. 
 

 “8. Nenhum membro pode, em nenhuma circunstância, acu-

sar outro membro de qualquer outro interesse, quer seja H.P.B., 

William Q. Judge ou qualquer outro membro da Secção. Esta regra 

não implica que o Mestre condene, justifique ou tolere qualquer fal-

ta ou delito. Ademais, nenhum membro é juiz dos actos de outro 

membro ou teósofo. Porque, ao mesmo tempo, se em cada Ramo 

exotérico o seu Presidente e o Conselho decidem sobre a acusa-
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ção formulada sobre algum dos seus companheiros, nesta Secção 

cada membro é unicamente julgado pelo seu karma e pelos Mes-

tres. 
 

 “9. Nenhum membro deve afirmar possuir poderes psíquicos 

que não possui, nem ostentar os que possa ter desenvolvido. Face 

ao progresso [verdadeiro], a inveja, o ciúme e a vaidade são inimi-

gos insidiosos de grande alcance, e sabe-se por experiência que, 

sobretudo entre os principiantes, a ostentação chamando a aten-

ção para os seus poderes psíquicos quase invariavelmente provo-

ca o aumento dessas falhas. Portanto... 
 

 “10. Nenhum membro poderá dizer a outro, especialmente a 

um companheiro, o muito que já avançou ou o reconhecimento que 

recebeu, nem dar conselhos para que seja reconhecido. Quando 

os estudantes de gostos e disposições semelhantes desejarem for-

mar um grupo ou grupos de ajuda mútua em seus alicerces, devem 

solicitar a H.P.B. a permissão e o seu conselho quanto a isso. Mas 

deve-se evitar o juízo apressado sobre a conveniência de formar 

esses grupos. Pois pode acontecer que dois ou mais membros 

unidos por uma amizade verdadeira, no entanto poderá converte-

se em ódio no Plano Oculto, ao formarem-se grupos sem conheci-

mento esotérico contrários às suas idiossincrasias e condições ma-

gnéticas [pessoais]. 
 

 “11. Nenhum membro poderá solicitar ordens ou instruções 

quanto á condução dos seus negócios ou à gestão das suas rela-

ções sociais, ou para os assuntos vulgares da sua vida, nem quan-

to à cura das doenças, seja para si mesmo ou para qualquer outra 

pessoa. 
 

 “12. Requere-se que o membro quando tiver uma pergunta a 

fazer a deva meditar profundamente em todos os seus aspectos, a 

fim de encontrar a resposta por si mesmo; em nenhum caso as per-

guntas devem ser feitas só por curiosidade e só quando a pessoa 

tiver esgotado os meios ordinários para resolver a sua dúvida, 

procurando adquirir por si mesma a informação que procura. Em 

contrário, a sua intuição nunca se desenvolverá, nunca aprenderá 

a ser autossuficiente, e estes dois dos principais objectivos desta 

Secção fracassarão. Um Adepto torna-se tal pelo seu próprio es-

forço, pelo auto-desenvolvimento do seu próprio poder, e ninguém 
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senão ele poderá realizar esse trabalho. “Um Adepto constrói-se, 

não aparece feito”. As indicações do Guru destinam-se a guiar, a 

ajustar o discípulo no seu progresso, e não a arrastá-lo ou empur-

rá-lo para diante. 
 

 “13. O uso do vinho, dos licores e bebidas alcoólicas de qual-

quer tipo, de qualquer estupefaciente ou intoxicante, estão estrita-

mente proibidos. Se formos indulgentes todo o progresso será obs-

taculizado, e por igual os esforços de professores e alunos tornam-

se inúteis. Todas essas substâncias têm uma acção directa perni-

ciosa sobre o cérebro, especialmente sobre o “terceiro olho” ou a 

glândula pineal (ver A Doutrina Secreta, vol. II, p. 288 [d] e ss.). 

Impedem totalmente o desenvolvimento do “terceiro olho”, chama-

do no Oriente de “Olho de Shiva”. 
 

 “14. O uso moderado do tabaco não está proibido, porque 

não é um produto tóxico, mas o seu abuso, como de qualquer outra 

coisa – inclusive a água pura ou o pão –, é prejudicial. 
 

 “15. Quanto à dieta: o consumo de carne não está proibido, 

mas se o estudante puder manter a saúde com verduras peixe, re-

comenda-se essa dieta. O consumo de carne reforça a natureza 

passional e o desejo de adquirir posses, e, portanto, aumenta a di-

ficuldade na luta com a natureza inferior. 
 

 “16. Espera-se que cada membro reserve um certo tempo do 

dia ou da noite, não menos de meia-hora, para a meditação sobre 

as instruções recebidas, para um auto-exame e o estudo autóno-

mo. Se for possível, o lugar escolhido para isso não deve ser utili-

zado por nenhuma outra pessoa, nem para nenhum outro propósi-

to, mas não se insiste se não puder ter um lugar tão especial. 
 

 “17. Albergar dúvidas sobre a existência dos Mestres não é 

um delito, já que constantemente, por efeito da ignorância, sobre-

vém involuntariamente. Mas é inevitável insistir que o aluno atraia 

a atenção do Mestre, posto não poder atrair para si mesmo a sua 

influência. As suspeitas sobre o carácter dos membros da Secção 

também são prejudiciais ao progresso. Em definitivo, qualquer sen-

timento malévolo, especialmente de malícia, de inveja ou vingança 

para com uma pessoa superior ou inferior, cria as condições pecu-

liares de obstrução na trajectória do estudante, e impedirá absolu-

tamente o progresso de todo o tipo. A eliminação do desejo de re- 
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compensa ajuda o estudante no seu desenvolvimento. 
 

“18. Nenhum membro desta Secção deve pertencer a nenhu-

ma outra entidade, associação ou organização com o objectivo do 

estudo místico ou a preparação oculta, com excepção da Maçona-

ria e dos Odd Fellows, se assim o desejar. Mas deve ser muito 

cuidadoso em proteger o segredo desta Secção dos maçons, tanto 

quanto os teósofos devem preservar os segredos da Maçonaria. A 

razão desta regra é tão evidente que não necessita de explicação. 
 

 “19. Espera-se que todos os membros desta Secção tenham 

livros e revistas que possam consultar, como referência constante, 

no decurso da Instrução, sem necessitarem de resumos extensos. 

Na Metafísica há artigos expondo os ensinamentos da nossa Esco-

la Especial e que devem ser adquiridos. Os seguintes livros e revis-

tas teosóficas devem ser especialmente atendidos: A Doutrina Se-

creta, Filosofia Yogue de Patanjali, O Bhagavad-Gïta, The Theo-

sophist, Luz no Caminho, Lúcifer, The Path. Esta regra não contém 

a intenção de forçar os membros à compra desses livros e revistas, 

mas a abaixo assinante não tem tempo para copiar extractos e dar 

explicações do que tem aparecido na imprensa. Muito já se publi-

cou e será necessário recorrer constantemente a esse assunto, e 

se na realidade um membro não puder comprar as publicações 

mencionadas espera-se que outros que sejam capazes, por amabi-

lidade, emprestem o livro desejado ou uma cópia da matéria a que 

se refere. E nisto tem-se a excepção à pobreza, que é tão prejudi-

cial para o estudante como qualquer outro vício. 
 

 “20. É “a primeira prova da aprendizagem a verdadeira devo-

ção pelos interesses do outro”, esperando-se que os membros se 

esforcem por cumprir plenamente as cláusulas 1 e 5 da Promessa. 

A Teosofia deve tornar-se numa força viva na vida, e este princípio 

deve ser aplicado em todas as relações, quer sejam de negócios, 

sociais ou pessoais. A “doutrina” é como um todo promulgado pe-

los Adeptos e é a única verdade. Em última instância, deve tornar-

se, com o apoio das provas que se estão preparando, na verdade 

triunfante sobre as demais. Sem dúvida, é absolutamente necessá-

rio transformar pouco a pouco a aplicação das suas teorias em fa-

ctos irrefutáveis, com inferências deduzidas directamente a partir 

de e corroboradas pelas provas dadas pela exactidão da Ciência 
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moderna. Para que estas doutrinas reajam praticamente na vida 

através do código moral, com ideias de veracidade, pureza, abne-

gação, caridade, etc., temos de predicar e difundir o conhecimento 

da Teosofia. Não é o propósito que determinado indivíduo possa 

alcançar o Nirvana, que é apenas um egoísmo exaltado e glorioso, 

mas antes com auto-sacrifício a busca dos meios para levar o pró-

ximo ao caminho certo e à sua realização, e o fazer com que muitos 

dos nossos semelhantes possam beneficiar-se com isso é o que 

constitui o verdadeiro Teósofo14. 
 

 “21. Portanto, os membros da Secção não descuidarão os 

Ramos da Sociedade Teosófica, esperando-se que infundam tanto 

quanto possível o máximo de energia no trabalho teosófico. Mes-

mo nem todos podendo ser mestres, cada um pode familiarizar-se 

com as doutrinas teosóficas e transmiti-las aos que lhes peçam in-

formações. “É difícil que um único teósofo em toda a sociedade 

possa efectivamente ajudar os estranhos a corrigir as suas im-

pressões erradas, a não ser pela realidade da propagação das idei-

as que ele mesmo faz”. Os esforços dos membros que beneficiam 

da Causa não podem impedir a crítica da parte de outros que nada 

fazem, mas deve-se encorajar todos e dar toda a ajuda na medida 

do possível, mesmo que a assistência se limite a uma circunstância 

de mera promoção. Toda a obra feita com sinceridade baseada na 

Teosofia dará bons frutos, sem importar o inadequado que possa 

parecer aos olhos dos membros que fixaram para si mesmos e pa-

ra os demais apenas um só plano definido de acção. 
 

 “Serão feitas novas regras se as circunstâncias as exigirem. 

 

* * * 

 
14 Estes extractos são de uma carta do Maha-Choan, muito provavelmente a 
carta mais importante dos Mestres. O seu original não se encontra em nenhum 
dos Arquivos conhecidos. A sua data aproximada é de 1881. As cópias dispo-
níveis mostram que se destinou a A. P. Sinnett. Deduz-se isso da breve decla-
ração seguinte: “Seguem uma versão resumida do [Maha] Choan com as suas 
própria palavras, dada ontem à noite à S.T., e a minha própria carta de res-
posta à sua. K.H.” Outros extractos desta comunicação foram publicados por 
H.P.B. em Lúcifer, vol. II, Agosto de 1888, pp. 431-432 (cf. Obras Completas, 
vol. X, pp. 78-81 com notas históricas), e por William Q. Judge em The Path, 
vol. VII, Fevereiro de 1893, pp. 333-335 (cf. Ecos do Oriente, vol. I, 1975, pp. 
297-300). – O compilador. 
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ORGANIZAÇÃO 
 

 “As comunicações que se realizem deverão ser enviadas na 

Europa directamente a H.P. Blavataky; nos Estados Unidos todas 

as comunicações são enviadas através de William Q. Judge, P.O. 

Box 2659, Nova York, E.U.A.; todas as perguntas dirigidas a H.P. 

Blavatsky pelos membros desta Secção nos Estados Unidos de-

vem ser remetidas a William Q. Judge, levando anotadas sobre 

elas o número de membro que se encontra no seu certificado. Co-

mo alguns dos certificados iniciais de admissão foram enviados 

sem terem esse número de referência, devem imediatamente soli-

citar o seu número. William Q. Judge está autorizado a segundo o 

seu critério estabelecer as normas relativas ao método a ser segui-

do nos Estados Unidos para a transmissão das comunicações, per-

guntas e respostas, e também no que respeita à nomeação de se-

cretários adjuntos. 
 

 “Londres, 14 de Dezembro de 1888. 
 

 (Assinado) H.P.B.” 
 

 Na continuação, H.P.B. emitiu as Instruções da S.E. I e II. 

Foram feitas primeiro num mimeógrafo russo “primitivo”. Os estên-

ceis foram feitos utilizando-se um rolo de tinta e as folhas tiveram 

de ser levadas para o exterior para secar. Henry T. Edge, discípulo 

pessoal de H.P.B., então com apenas 22 anos de idade, disse-me 

que fez esse trabalho e que H.P.B. assinou algumas delas com as 

suas iniciais, em alguns casos com o triângulo de três pontos de-

pois delas. 
 

 Quando foram publicadas pela Aryan Press, organizadas pe-

los Srs. Judge e James Morgan Pryse em Nova York em 1889, a 

Instrução I possuía a data de Janeiro-Fevereiro de 1889, e a Instru-

ção II a de Março-Abril. As edições posteriores, infelizmente, não 

têm data, mostram que essas Instruções foram completamente re-

definidas, com algumas pequenas alterações e acrescentadas me-

lhorias. 
 

 A Instrução III, precedida de umas “Explicações Prelimina-

res”, foi impressa e publicada em 1889-1890. No texto para a im-

pressão, foram omitidas todas as palavras-chaves nas “Explica-

ções Preliminares”. H.P.B., com pena e tinta, havia-as escrito num 
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espaço em branco deixado pelo tipógrafo, seguidas das suas ini-

ciais em cada cópia. 
 

 Depois disso, H.P.B. instalou-se em Londres, por volta de 

Novembro de 1890, e James M. Pryse chegou aos E.U.A. para a 

sua preparação; as Instruções foram impressas por ele. As núme-

ros I e II estavam juntas, e a número III separada. Foram enviadas 

cópias ao Sr. Judge de Nova York, para os membros da S.E. na 

América. Também foram enviadas folhas num momento posterior, 

tendo o Sr. Judge as encadernado para o seu próprio uso. 
 

 O documento seguinte foi um pequeno livro chamado Livro 

de Regras, constando de duas partes: o texto e o regulamento. O 

texto não tinha nenhum título especial, e na realidade tratava-se do 

Memorandum Preliminar emitido anteriormente. A redacção das 

normas gerais redigidas pelo Sr. Judge, pelo menos em parte, foi 

ligeiramente modificada. 
 

 No que respeita à Instrução N.º III, cabe assinalar que a sua 

edição original contém o texto completo das “Explicações Prelimi-

nares à Instrução III”, por H.P.B., escrito no momento de uma gra-

ve crise, ou melhor dito, de uma série de crises que a S.T. passou 

em 1889-1890. O texto original possui uma enérgica defesa de W. 

Q. Judge face aos ataques viciosos. Quando as Instruções foram 

reimpressas em Londres, em algum momento de 1890-1891, 

certas partes dessas “Explicações Preliminares” foram omitidas, 

tendo os editores alegado seram demasiado pessoais. Isto foi feito 

quando H.P.B. estava muito doente para poder supervisionar o tra-

balho, tendo ela mesma dito depois que se fez sem a sua sanção 

e contra os seus desejos15. 
 

 Para citar novamente o Dr. Archibald Keightley: 
 

 “Quando as cópias em inglês das Instruções tiveram de ser 

revisadas e reeditadas, este documento [“Explicações Prelimina-

res”] foi adicionado à Instrução N.º III, bem como aqueles feitos por 

se terem omitido certas partes da matéria. Numa reunião celebrada 

no n.º 19 da Avenue Road, em Janeiro de 1894, o senhor Mead 

disse que: 

 
15 Como se indica na Instrução N.º III à S.E., edição de 1895. 
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 “As Instruções foram revisadas com a finalidade de serem 

impressas; 
 

 “Ele considerou ser melhor editar as Instruções sem nenhu-

ma referência nelas a pessoas vivas; 
 

 “O assunto foi levado a H.P.B. para que decidisse; 
 

 “Nessa ocasião H.P.B. estava muito mal de saúde, sendo 

muito difícil atrair a sua atenção para qualquer actividade quotidia-

na; 
 

 “Foi-lhe dito para não incomodar H.P.B. e que “faça como 

quiser”. 
 

 “Então, ele agiu levando em consideração o melhor dos inte-

resses da S.E.T. (Secção Esotérica Teosófica), tendo cortado toda 

a referência a pessoas vivas nas Instruções.” 
 

 “O precedente coincide com o que me lembro das actas do 

Comité da Câmara e com a declaração que G.R.S. Mead fez a mim 

no momento em que me deu a cópia revisada da Instrução N.º III 

para voltar a imprimi-la. 
 

 (Assinado) James M. Pryse.” 
 

 “A anterior é uma declaração verdadeira do que o senhor 

Mead disse na reunião mencionada. Por outro lado, eu estive cons-

tantemente presente na gráfica quando as Instruções estavam 

sendo impressas, e lembro que as declarações do Sr. Pryse nesse 

sentido também foram feitas a mim no momento da revisão. E lem-

bro que o assunto foi discutido antes da finalização da obra, sendo-

me feitas declarações no mesmo sentido. 
 

 (Assinado) Thomas Green.” 
 

 “A anterior explica correctamente a explicação do senhor 

Mead acerca da revisão indicada na reunião mencionada. Durante 

o Inverno de 1893-1894, quando vivi na Sede, ouvi o senhor Mead 

dizer o mesmo, tanto antes como depois dessa reunião. 
 

 (Assinado) Ernest T. Hargrove.”16 
 

 O Dr. Archibald Keightley também citou na mesma Circular 

que “ igualmente o senhor Claude F. Weight fez-me a mesma de-

 
16 Circular S.E.T. de 12 de Janeiro de 1895, citada anteriormente. 
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claração. Descreveu-me o assunto detalhadamente, porque ulti-

mamente corria o boato no sentido de H.P.B. ter ordenado as omis-

sões já mencionadas. Mas acima de tudo quanto há na sua própria 

declaração escrita por tudo o que disse o Sr. Judge nesse docu-

mento, é a própria carta do Mestre (publicada em Sikkim) que a 

acompanha. Todos os que conheceram H.P.B. sabem que ela nun-

ca teria removido voluntariamente as palavras do próprio Mestre 

num documento que lhe fora ordenado escrever, como foi feito pa-

ra que se publicasse o documento mencionado...”. 
 

 A terceira edição impressa da Instrução N.º III, publicada em 

Nova York em 1895, restaurou as partes omitidas. 
 

* * * 
 

 Em 1890, em Inglaterra, publicou-se um segundo Memoran-

dum Preliminar 17, sendo extractos das Explicações Preliminares à 

Instrução N.º III, de H.P.B., mais o penúltimo parágrafo da mesma 

Instrução. O Aryan Press em Nova York também publicou esse se-

gundo Memorandum Preliminar num folheto de oito páginas. Esse 

texto está como se segue: 
 

Estritamente privado e confidencial 

SECÇÃO ESOTÉRICA 

EXPOSIÇÃO PRELIMINAR 
 

 “Se não consegues cumprir uma promessa, nega-te a assumi-la, 
mas uma vez que te unas a qualquer promessa deves cumpri-la, mesmo 
se tiveres de morrer por ela.” 
 

 Ser membro da S.E. com as “promessas” enviadas, aceites e assina-
das não garantem o sucesso, nem essas “promessas” têm por objectivo 
fazer de cada estudante um Adepto ou um Mago. Elas são simplesmente 
as sementes nas quais se esconde a potencialidade de toda a verdade, o 
germe do progresso que será a herança da sétima Raça perfeita. Um pu-
nhado destas sementes foi-me confiado pelos possuidores destas verda-
des, e é meu dever semeá-las onde quer que veja uma possibilidade de 
crescimento. Vem a ser uma vez mais a parábola do semeador que po-
nho em prática, com uma nova lição derivada da sua nova aplicação. As 
sementes que caírem em bom terreno darão os seus frutos a cem por 

 
17 O segundo Memorandum Preliminar foi incluído numa nova edição do Livro 
de Regras adoptadas nos fins de 1891 por Annie Besant e William Q. Judge, 
como chefes conjuntos da S.E. 
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cento, mas a perda das sementes caídas no esquecimento por coração 
de pedra nos espinhos das paixões humanas, deve ser paga em cada ca-
so.  É dever do semeador escolher o melhor terreno para as futuras co-
lheitas. Porém, ele só é directamente responsável na medida da sua 
capacidade ralativamente aos erros, cuja única causa são as pessoas que 
recebem as sementes e não cumprem os deveres para com o seu SER SU-
PERIOR, pelo que pagarão ou serão castigadas pelo seu karma. 
 

 (Do Livro da Disciplina nas Escolas de Dzyan) 
 

 1. PARA UM DISCÍPULO SÉRIO O SEU MESTRE TOMA O LUGAR DO 
SEU PAI E DA SUA MÃE. PORQUE ENQUANTO ELES LHE DERAM O SEU 
CORPO E AS SUAS FACULDADES, A SUA VIDA E A SUA FORMA CASUAL, O 
MESTRE MOSTRA-LHE COMO DESENVOLVER AS FACULDADES INTERNAS 
PARA A AQUISIÇÃO DA SABEDORIA ETERNA. 
 

 2. PARA CADA DISCÍPULO OS SEUS COMPANHEIROS CONVERTEM-
SE NUM IRMÃO E NUMA IRMÃ, NUMA PARTE DE SI MESMO18, OS IN-
TERESSES E ASPIRAÇÕES DELES, O SEU BEM-ESTAR, ESTÃO INTERCALA-
DOS COM OS SEUS E O SEU PROGRESSO, AUXILIA OU É UM ESTORVO 
PELA SUA INTELIGÊNCIA, MORALIDADE E COMPORTAMENTO, ASSINALA-
DAS NAS SUAS RELAÇÕES PRIVADAS COM OS CONDISCÍPULOS. 
 

 3. UM CONDISCÍPULO OU ASSOCIADO PODE RESVALAR OU CAIR 
FORA DA LINHA SEM AFECTAR AQUELES QUE PERMANECEM FIRMES NO 
TEMPO, A SIMPATIA E AS CORRENTES PSÍQUICAS ENTRE ELES E O SEU 
MESTRE.  
 

 4. AI DO DESERTOR, AI TAMBÉM DE TODOS OS QUE AJUDAM A LE-
VAR A SUA ALMA ATÉ AO PONTO EM QUE A PRIMEIRA DESERÇÃO SE 
APRESENTA DIANTE DA SUA MENTE, COMO O MENOR DE DOIS MALES! 
OURO NO CRISOL É QUEM PERMANECE DE PÉ ANTE O CALOR DA FUSÃO 
DO JUÍZO E PERMITE QUE SÓ A ESCÓRIA SE QUEIME NO SEU PEITO: A 
MALDIÇÃO DA ACÇÃO KÁRMICA SE ENCONTRARÁ COM O QUE LANÇA A 
ESCÓRIA DO CRISOL DO DISCIPULADO PARA ENVILECIMENTO DOS SEUS 
COMPANHEIROS ALUNOS. TAL COMO OS MEMBROS DO CORPO, COMO 
SÃO OS DISCÍPULOS UNS COM OS OUTROS, COM A CABEÇA E O CORA-
ÇÃO SÃO ENSINADOS E NUTRIDOS PELA CORRENTE VITAL DA VERDADE. 
 

 5. TAL COMO OS MEMBROS DEFENDEM A CABEÇA E O CORAÇÃO 
DO CORPO A QUE PERTENCEM, OS DISCÍPULOS TÊM DE DEFENDER DA 
LESÃO A CABEÇA E  O CORAÇÃO DO CORPO A  QUE PERTENCEM  (NESTE 

 
18 “Assim estarás em completa sintonia com tudo o que vive, amarás aos ho-
mens como se fossem teus irmãos, discípulos de um Mestre, os filhos de uma 
doce Mãe”. – Vide Fragmento III em A Voz do Silêncio, pág. 49. 
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CASO, A TEOSOFIA). 
 

 (Da Carta de um Mestre) 
 

 ... E SE OS MEMBROS TÊM DE DEFENDER A CABEÇA E O CORAÇÃO 
DO SEU CORPO, POR QUE NÃO, TAMBÉM, OS DISCÍPULOS DEFENDEM OS 
SEUS MESTRES, REPRESENTANTES DA CIÊNCIA DA TEOSOFIA QUE CON-
TÉM A “CABEÇA” DO SEU PRIVILÉGIO E O “CORAÇÃO” DO SEU CRESCI-
MENTO ESPIRITUAL? DIZ A ESCRITURA: 
 

 “O QUE NÃO VENCE A IMUNDÍCIE QUE POSSA HAVER NOS COR-
POS DOS PAIS QUE FORAM PROFANADOS PELO INIMIGO, NÃO AMA OS 
PAIS, NÃO TEM RESPEITO POR SI MESMO. O QUE NÃO DEFENDE OS 
PERSEGUIDOS E DESAMPARADOS, NÃO DÁ DO SEU ALIMENTO AOS FA-
MINTOS, NEM ÁGUA DO SEU POÇO AO SEDENTO, NASCEU DEMASIADO 
CEDO NA FORMA HUMANA. 
 

 “CONTEMPLA A VERDADE ANTES QUE A TI: UMA VIDA LÍMPIDA, 
UMA MENTE ABERTA, UM CORAÇÃO PURO, UM INTELECTO DESPERTO, 
UMA PERCEPÇÃO ESPIRITUAL, UMA IRMANDADE COM OS PRÓPRIOS 
CONDÍSCIPULOS, UMA DISPOSIÇÃO PARA DAR E RECEBER CONSELHO E 
INSTRUÇÃO, UM LEAL SENTIDO DO DEVER PARA COM O MESTRE, UMA 
OBEDIÊNCIA VOLUNTÁRIA AOS MANDATOS DA VERDADE, UMA VEZ QUE 
DEPUSEMOS A NOSSA CONFIANÇA NELE E ACREDITAMOS QUE O MESTRE 
A MERECE, UMA RESISTÊNCIA CORAJOSA À INJUSTIÇA PESSOAL, UMA 
CORAJOSA DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS, UMA DEFESA CORAJOSA DOS 
QUE SÃO INJUSTAMENTE ATACADOS, E UMA VIGILÂNCIA CONSTANTE 
COM O IDEAL DE PROGRESSO HUMANO E PERFEIÇÃO DO SEGREDO DA 
CIÊNCIA (GUPTA-VIDYA). ESTES SÃO OS DEGRAUS DA ESCADA DE OURO 
QUE CONDUZEM O DISCÍPULO AO TEMPLO DA SABEDORIA DIVINA.” 
 

 (Das Instruções N.º III) 
 

 Bem e mal são relativos, e intensificam-se ou diminuem de acordo 
com as condições de que um homem está rodeado. O que pertence ao 
que chamamos de “porção inútil da Humanidade”, ou seja, a maioria dos 
laicos, é em muitos casos irresponsável. Os crimes cometidos por igno-
rância (Avidya) referem-se às responsabilidades físicas mas não morais, 
ou Karma. Tome-se, como exemplo, o caso dos idiotas, das crianças, dos 
selvagens e de outras pessoas que vocês conhecem melhor. Porém, no 
vosso caso, que se comprometeram com o SER SUPERIOR, é outra coisa. 
Não se pode invocar este Testemunho Divino impunemente, uma vez que 
se colocaram sob a sua tutela, que pediram à Luz Radiante para bilhar, 
para revolver todos os cantos obscuros do vosso ser, conscientes de te-
rem invocado a Justiça Divina do Karma para tomar nota, para examinar 
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as vossas acções e pôr a todos na sua conta. O passo é tão irrevogável 
quanto o da luz que o bebé recebe ao nascer. Nunca mais podeis voltar 
à Matriz de Avidya e à irresponsabilidade. A resignação e devolução das 
vossas promessas não vos ajudarão. Podeis fugir para os confins da Terra 
e ficar escondidos da vista dos homens, ou procurar o esquecimento no 
tumulto do torvelinho social, mas a Luz vos encontrará e brilhará em cada 
pensamento, palavra e obra vossa. Será que alguns de vós são tão tontos 
que supõem ser à pobre e miserável H.P.B. que fazem a sua promessa? 
Tudo o que posso fazer é endereçar a cada um de vós o desejo sincero 
de fraternidade com a esperança de um bom resultado no seu esforço. 
Porém, não desanime, tente sempre19; vinte fracassos não são irremediá-
veis se foram seguidos de muitas lutas, há que tentar novamente. Não é 
assim que se sobem as montanhas? Ademais, sabemos que o Karma re-
gista implacavelmente as más acções do esoterista, esquecendo as dos 
ignorantes, sendo igualmente certo que cada uma das suas boas acções, 
por razão da sua ligação ao Ser Superior, se intensifica cem vezes como 
uma potencialidade. 
 

* * * 
 

 Na última parte de 1889, a declaração seguinte foi dirigida 

por H.P.B. aos seus esoteristas: 
 

S.E.S.T. 

Estritamente privada e confidencial 
 

 A seguinte foi recebida por mim, com a ordem de enviar uma cópia 
a todos os membros da Secção. 
 

William Q. Judge, 
Sec. de H.P.B. 

 

Secção Esotérica 
[Selo S.T.] 

17 Lansdowne Road, Londres, 
29 de Novembro de 1889. 

 H. P. Blavatsky 
 

 Para os esoteristas. 
 

 Tal como se vêem os defeitos do rosto olhando-se num espelho, 
igualmente só o brilho da imagem revela aos verdadeiros esoteristas en-
tre vós as suas próprias imperfeições. Esta revelação impressionou tanto 

 
19 Ler as páginas 40 e 63 de A Voz do Silêncio. 
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que alguns dos melhores membros da S.E., com precipitação excessiva, 
quiseram romper a sua relação e saltar fora do “caminho de acesso”. Não 
sabia se entre eles havia algum que encarnasse em si a representação 
ideal, porque então seria meu dever renunciar à cadeira de mestra para 
ele. Com tal, eu cairia na extrema audácia de lhe reclamar a posse de 
tantas virtudes. Mas só os Mestres fazem isso, proporcionalmente aos 
seus respectivos temperamentos, nas fases do desenvolvimento Bodhi-
sattva possuindo essas Paramitas, constituindo o seu direito à nossa re-
verência como nossos Mestres. Deve ser o objectivo de cada um de todos 
nós esforçar-nos por os seguir e imitar com toda a intensidade da nossa 
natureza. 
 

 Resignando, então os sinceros deslumbrados pelo ideal proposto 
a si na carta do Mestre, feridos em se sentirem imperfeitos, adoptaram 
o rumo equivocado de se retirar. Isso é contrário à coragem. Tratem de 
perceber que se avança passo a passo, e cada passo é ganho com um es-
forço heróico. A retirada implica desespero ou timidez. “Não é num 
Arhan, oh Lanu, que alguém se converte pelo nascimento, nem quando 
pela primeira vez a alma começa a ansiar a libertação final” (A Voz do Si-
lêncio, pág. 39). Leiam essas palavras e memorizem-nas. “E se ele cai, 
então não cairá em vão, os inimigos que matou na batalha final não vol-
tarão à vida no próximo nascimento que será o seu” (ibid., pág. 40). Ele 
que abateu paixões deixando-as como tigres mortos, já não o podem ata-
car nem despedaçar. Então, seja-se optimista, não se desespere. Com o 
despertar a cada manhã deve-se tratar de viver o dia em harmonia com 
o Ser Superior. “Tentar” é o grito de guerra dado pelos professores a ca-
da aluno. Nada mais se espera dele. Aquele que faz o melhor, faz tudo o 
que se possa pedir. Há um momento em que até um Buda deixa de ser 
um simples mortal, ao dar o primeiro passo para a Budeidade. 
 

 Assim pois, para responder a perguntas simples que me colocaram 
em várias cartas os esoteristas assustados, eu digo que, provavelmente, 
ainda que nenhum de vós possa alcançar nesta vida o ideal completo (de 
Buda), no entanto asseguro que cada um de vós pode começar a percor-
rer o Sryâshtânga-Marga 20. Receio das Paramitas, sério? Um homem 
pode ser paciente, amável e consciente sem precisar ser o Rei Harichan-
dra. “As dezasseis Paramitas não são só para os sacerdotes e yoguis”, co-
mo foi dito, por serem modelos para todos os que se esforçam, e nem 
um sacerdote, nem um yogui, nem um chela, nem um Mahatma alcança-
ram a todas de uma só vez. Uma vez mais a ideia de que os pecadores e 
os santos se juntam para entrar no Caminho, ficou declarada enfatica-

 
20 Nobre Caminho Óctuplo. – O compilador.  
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mente em A Voz do Silêncio, pág. 40, onde se diz que “a nenhum recruta 
pode-se negar o direito de entrar no caminho que conduz ao campo de 
batalha”. Leia a Voz, digo-lhe. Foi escrita para e dedicada a si, por ordens 
especiais dos Mestres. Ali encontrará todas as perguntas e as suas 
respostas por antecipação. 
 

 Fraternalmente sua, H.P.B. 
 

Nota – Paramitas são as virtudes transcendentais. W.Q.J. 
 

 No que respeita à Promessa, uma das suas primeiras versõ-

es foi publicada abertamente nas páginas de Lúcifer (volume III de 

setembro de 1888, pp.63-67), num artigo intitulado O significado 

de um compromisso, escrito pelo Dr. Archibald Keightley que re-

produzimos de seguida. 
 

O SIGNIFICADO DE UM COMPROMISSO 
 

 Considerou-se adequado que os membros de uma Loja da S.T. de-
vem saber claramente o significado da promessa que irão fazer. Em todo 
o caso, os que já assinaram o Compromisso expliquem-no aos que estão 
prestes a fazê-lo, a fim de todos, antes de assinarem, entenderem esta 
promessa e o que implica. 
 

 O Juramento é como se segue: 
 

 1. Comprometo-me em procurar fazer da Teosofia um factor vivo 
na minha vida. 
 

 2. Comprometo-me a apoiar, perante o mundo, o Movimento Teo-
sófico, os seus líderes e os seus membros. 
 

 3. Comprometo-me a ouvir sem protesto alguma coisa que fale 
mal de um irmão teósofo, e abster-me de condenar aos demais. 
 

4. Comprometo-me em manter uma luta constante contra a minha 
natureza inferior, e ser caritativo com as fraquezas dos demais. 
 

 5. Comprometo-me a fazer tudo o que estiver ao meu alcance, por 
meio do estudo ou de outra maneira, para estar em condições de ajudar 
e ensinar a outros. 
 

 6. Comprometo-me a dar o apoio que puder ao Movimento em 
tempo, dinheiro e trabalho. 
 

“Assim me ajude o meu Ser Superior” 
 

 Está claro que isso não é fácil, para ser tomado com ligeireza 

pelos membros da Sociedade Teosófica, que se trata de algo es-
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pecífico a fazer e tratar de fazer certas coisas. Também é dada 

uma invocação. 
 

 O termo “Ser Superior” acaba de entrar, em todo o caso, na 

medida em que a Sociedade Teosófica se refere. Para aqueles que 

estudaram o significado das palavras, torna-se evidente que “fazer 

um juramento” à maneira comum dos cristãos é muito menos gra-

ve do que uma promessa na presença do “Ser Superior”. 
 

 O “Ser Superior”, por outra parte, não é uma espécie de Es-

sência sublimado de um só homem, um espécie de “personalida-

de” espiritual. É universal e nesse sentido o termo “o meu Ser Su-

perior” parece fora do lugar. Porém cada um, sem dúvida, é uma 

manifestação do Ser Superior, e é pela ligação do Jiva com a Mó-

nada que se torna possível utilizar o termo “Ser Superior”. Então, 

o que significa a invocação? 
 

 O homem que aceita esta promessa com o espírito certo faz 

um apelo, apela a Ele toda a ajuda e bênção. Pelo desejo intenso 

de estar debaixo da sua protecção (apesar de estar latente e passi-

vo), coloca-se sob a protecção das potência activas e benéficas 

que são os raios directos do Absoluto Ser Superior, Ser com Ele. 
 

 Mas se um homem toma esta promessa e atraiçoa o seu Ser 

Superior, corre o risco de sofrer todos os males atraindo-os sobre 

si mesmo. Assim, pois, o que permanece fiel à promessa não tem 

nada a temer, mas o que não tem confiança em si mesmo para 

manter o compromisso quando o toma, é melhor que saia dele e, 

muito mais, deixe o Ocultismo. 
 

 O incumprimento desta Promessa não pode, então, implicar 

sanção ao “Ser Superior”, mas pode afectar o homem individual. O 

“Ser Superior” é imortal, e a Mónada existe como indivíduo separa-

do [Jiva] só durante o Mavantara, em volta da qual se formam vári-

as personalidades. Esta encarna a cada novo nascimento e não só 

pode ser como é castigada se tal compromisso for quebrado. Uma 

vez que se tenha progredido o suficiente para reconhecer a glo-

riosa Luz do Ser Superior e se tenha o desejo de viver nele, a que-

bra da Promessa tende para uma condição que exclui a possibili-

dade da Luz deixar de beneficiar a Mónada como igualmente a po-

de prejudicar. 
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 Assim, todos os homens estão na presença de duas forças 

da Natureza. Uma delas é activa e benéfica, cuja ajuda e assistên-

cia é invocada directamente pela Promessa, com a participação 

activa de outras, mas também há a maléfica representada pelos 

seres que têm um interesse distinto em impedir a operação da Pro-

messa e em enfraquecer o trabalho da Sociedade Teosófica. Ve-

mos isso com maior clareza ao saber que nos comprometemos a 

ser activos e não só a tentar sê-lo. 
 

 Ademais, há poderes no mundo da carne, assim como na 

Luz Astral, que desejam dificultar a Promessa. Alguns desses actos 

são conscientes e outros são assim forçados à acção consciente, 

mas sem nenhum conhecimento da razão ou força que os impul-

siona. 
 

 Temos que tratar de “fazer que a Teosofia seja um factor vivo 

nas nossas vidas”. Mas antes que possamos tratar de o fazer, mui-

tíssimo mais para que o façamos efectivamente, devemos primeiro 

entender o que é a Teosofia e definir para nós mesmos o que real-

mente significa de forma individual a Teosofia. Pois bem, é precisa-

mente essa definição e a nossa ignorância dela que em geral nos 

impede de levar a cabo esta tarefa. Não precisamos aqui de nada 

do que foi dito da Sociedade Teosófica e seus benefícios, apesar 

de uma pequena parte dos seus membros tentar que a Teosofia 

seja um factor de vida nas suas vidas. Muito pouco o fazem, e é 

muito certo que um membro da Sociedade Teosófica não seja ne-

cessariamente um teósofo. Mas os que assumem esta Promessa 

não se contentam em ser nominalmente membros da Sociedade, 

aspiram a ser teósofos de facto. Por isso é tão necessário que to-

dos aprendam o que é um teósofo, o que qualquer membro deverá 

fazer para que a Teosofia seja um factor vivo na sua vida. 
 

 Como definição negativa [da Promessa] não pode haver uma 

melhor que a apresentada em Lúcifer, volume I de Novembro de 

1887, página 169: 
 

 “O que não pratica o altruísmo e o que não está disposto a 

compartilhar o seu último bocado com o mais débil ou mais pobre 

do que ele, o que se nega a ajudar o seu irmão, o homem qualquer 

que seja a sua raça, nação ou crença, em qualquer momento e 

onde haja sofrimento, que faz ouvidos surdos ao clamor da miséria 
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humana, o que ouve caluniar uma pessoa inocente, seja um irmão 

teósofo ou não, e não assume a sua defesa, não é teósofo.” 
 

 No entanto, essa definição também inclui o lado positivo. Não 

basta deixar de fazer o que é condenado nessa definição. O lado 

negativo torna-se inútil para os que assumiram esta Promessa, e 

inútil porque implica praticamente a ruptura do compromisso. O Ju-

ramento não só exige que o homem que o cumpre se abstenha de 

fazer o mal, como também, positivamente, deve trabalhar de forma 

altruísta e defender qualquer pessoa inocente como o faz consigo 

mesmo. 
 

 Muitos homens serão tão sem cor a ponto de não agirem no 

sentido contrário às cláusulas negativas da Promessa conforme a 

sua definição, pois são poucos os suficientemente positivos no seu 

próprio carácter, já que não se ofendem com essas cláusulas como 

também trabalham no sentido oposto delas. O mais importante não 

consiste no “não farei” e sim no “vou fazer”. Portanto, é necessária 

alguma força para a impessoalidade. Esta impessoalidade é de 

duas naturezas: positiva e negativa. Pelo lado negativo, necessita-

se de força para lutar contra as forças da herança e da educação, 

a fim de evitar a obediência aos instintos e hábitos adquiridos nes-

ta e em outras encarnações. Sem dúvida que é necessária maior 

força para cruzar o ponto zero e criar novos instintos e hábitos, isto 

no meio de condições de vida e hábitos de pensamento opondo-

se violentamente às novas criações. É necessária a força para ser 

possível vencer as tendências de um demónio e crescer na Divin-

dade. E se considerarmos a Promessa no seu geral, ela parece ser 

um instrumento admirável, em vista da definição já dada, para des-

cobrir e atacar em todos os seus pontos fracos. A Promessa obri-

ga-nos a abster de agir e pensar na nossa vida diária como a nossa 

educação até ao momento nos levou a fazer. Se não o fizermos, 

não faremos da Teosofia um factor vivo nas nossas vidas. Mais, 

quando se está envolvido nessa difícil tarefa aparece o lado positi-

vo dizendo-nos que temos de fazer coisas ainda mais difíceis, pois 

em contrário não seremos teósofos. 
 

 A segunda cláusula do Juramento será um obstáculo para 

muitos membros tíbios da Sociedade Teosófica. Muitos podem es-

tar de acordo com os objectivos da Sociedade Teosófica, na medi-
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da em que os entendem, ao mesmo tempo que em desacordo com 

os líderes da Sociedade e o seu método de trabalho. Não só po-

dem estar em desacordo como também ser hostis aberta ou enco-

bertamente aos líderes e a muitos dos membros. Não serve de na-

da ocultar de nós mesmos o facto de que esse foi caso e, infeliz-

mente, pode voltar a sê-lo. Trabalhamos para a “Fraternidade Uni-

versal” e no entanto alguns estão em inimizade com os nossos vi-

zinhos imediatos. Então isso compromete-nos na suspensão das 

imposições especiais por causa das tendências da nossa natureza. 

Assim, a cláusula 2 contém uma especial referência a certas pes-

soas surgidas das circunstâncias gerais. 
 

 A pergunta surge naturalmente: “Em que serve a Sociedade 

Teosófica a esses fins quando é composta por elementos tão dife-

rentes?” E ainda: “A Sociedade é coerente com o objectivo de se 

tornar numa força viva na sociedade que a rodeia?” Por analogia, 

pergunta-se: a sociedade é um só indivíduo nela ou são todas as 

pessoas como homens e mulheres? Nisto se poderá responder en-

faticamente que o poder e a força de dado corpo não é a força total 

das unidades existentes, por o corpo ter uma força individual e po-

der próprio. Pode-se recorrer à química das “ligações” para ver que 

isso está certo. Assim, pois, consideramos que a força da Socieda-

de não se deve à finalidade e acção unida dos seus membros indi-

viduais. Mas tem uma grande propósito, e para ele um certo núme-

ro de pessoas devotadas sacrificaram tudo o que possuíam. Den-

tre essas, os fundadores e líderes actuais da Sociedade são exem-

plos notáveis. O resultado é a Sociedade continuar existindo exote-

ricamente. No entanto, a existência contínua da Sociedade não se 

deve a esses poucos esforços de modo individual e sim à influên-

cia subjacente das pessoas sob cuja direcção a Sociedade foi fun-

dada pelos seus actuais dirigentes, fomentando a prudência dos 

Mestres de Sabedoria após a sua fundação. 
 

 A cláusula 3 abre-se muito, tal como a sociedade está na sua 

composição actual, a uma boa dose de raciocínio casuístico. Já se 

disse que é perfeitamente aberta para aqueles que são verdadei-

ros teósofos, por condenar um acto sem ser o actor. Nisso encon-

trou-se uma distinção muito subtil e difícil de fazer na vida. Tam-

bém a Luz no Caminho adverte o aspirante contra o fariseísmo do 

personagem como “a roupa suja que não tocas, podendo ter sido 
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tua ontem e poderá ser tua amanhã”. Portanto, os que tomam esta 

Promessa estão a ponto de enfrentar uma dificuldade muito subtil 

(na vida, o acto e o actor estão indissoluvelmente ligados), a me-

nos que tenham obtido o poder de observação e leitura num Plano 

que na actualidade está além do alcance da maioria da Humanida-

de. Todavia, mesmo que esse poder esteja agora além do alcance 

geral, é dever daqueles que aspiram ser teósofos fazer a experiên-

cia. Pelo menos, podemos pôr um freio nos nossos lábios físicos e 

tentar fazê-lo com a nossa mente, quanto a abster-se de “conde-

nar os demais”. A condenação silenciosa da mente parece mais 

“viciosa” que a linguagem física, já que em qualquer caso o “juiz” 

actua na forma de cobardia moral. E nisto radica a casuística. Por-

que à parte a definição de Lúcifer, que é explicada a quem fez o 

Juramento, deve-se ter em conta que os seus irmãos humanos não 

são os seus “irmãos teósofos”, e que é legal julgar e condenar. As-

sim, se ficar claramente demonstrado que qualquer homem ou mu-

lher se equivocou nessa definição, é possível receber a absolvição 

com a promessa de “ouvir sem protesto alguma coisa que fale mal” 

deles. Contudo, a definição adianta o facto de “seja um irmão teó-

sofo ou não”, o que coincide com a máxima legal, tão raramente 

praticada, de um homem ser considerado inocente até se provar a 

sua culpa. A suspeita é um hóspede perigoso, e assim novamente 

se tem que o melhor é “não julgar para não ser julgado”. 
 

 As cláusulas 4 e 5 são a finalização das resoluções que vão 

directamente ao centro de todos aqueles que militam contra a Teo-

sofia e contra a sua formação como um factor de vida dos homens. 

Neste sentido, a cláusula 6 também é uma realização. Mas o poder 

de ajudar e ensinar a outros só se pode encontrar no espírito de 

vida em comum, que é um espírito de absoluta igualdade no senti-

do de que cada teósofo é um mestre. 
 

 A cláusula 6 é uma ratificação de tudo quanto se disse antes, 

porém é colocada em termos mais concretos. 
 

 Assim, pois, antes desta Promessa ser feita é necessário que 

todos os aspirantes, antes de se comprometerem com o trabalho 

e a actividade da Teosofia, saibam realmente o que é a Teosofia. 

É a Teosofia idêntica à prática da Sociedade Teosófica? Se não é, 

deveria sê-lo? Vou tentar fazê-lo? Ao comprometer-me a trabalhar 
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por ela, eu estou em busca de alguma recompensa no futuro pró-

ximo ou longínquo, nesta ou em alguma encarnação posterior?  

Então, parece que um dos primeiros requisitos é tratar do “conhe-

ce-te a ti mesmo”. 
 

 Tal Compromisso não deve ser tomado de maneira ligeira 

nem pelo impulso da mera emotividade. Deve ser tomado com a 

firme resolução de cumprir os seus requisitos, custe o que custar 

a quem o assume. É dado como certo o risco que corre o homem 

que se compromete sem pensar, sem examinar o que realmente 

ele significa e sem a intenção de o cumprir, tornando-o o ideal su-

premo da sua vida. 
 

 A QUEM ESTÁ COMPROMETIDO. É necessário “ler, mar-

car, aprender e digerir internamente” as verdades que existem na 

Teosofia, e então talvez desponte no mundo o dia em que todos 

os homens serão como irmãos, e a Fraternidade Universal será 

uma realidade e o guia de toda a existência. 
 

 Tais são os factos, em linhas gerais, das circunstâncias que 

prevaleceram durante as etapas formativas da Secção Esotérica. 

Deve-se ter em conta que se tratava simplesmente da forma exter-

na de uma Escola Interna que existia desde a Antiguidade imemo-

rial, cujas ramificações e manifestações exteriores podem-se ras-

trear em todas as partes do mundo e entre todos os grupos étnicos 

da Humanidade. 
 

Boris de Zirkoff 
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INSTRUÇÃO N.º I 
 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSA EM PRIVADO NA IMPRENSA ÁRIA 

 

AVISO 

 

Deve entender-se claramente que esta Escola está totalmente 

separada da Organização exotérica, a Sociedade Teosófica, e não 

tem relação oficial com ela. 

 

ESTRITAMENTE PRIVADA E CONFIDENCIAL 

 

NÃO É PROPRIEDADE DE NENHUM MEMBRO, E SE 

DEVOLVERÁ A PEDIDO DO MESTRE DIRIGENTE DA S.E.T. 

 

UMA ADVERTÊNCIA DIRIGIDA A TODOS OS ESOTERISTAS 
 

 Há uma estranha lei no Ocultismo que tem sido provada e 

comprovada pela experiência de milhares de anos, tampouco dei-

xando de demonstrar que tem estado presente, em quase todos os 

casos, durante os quinze anos de existência da S.T. Tão logo al-

guém se compromete com um “período de prova”, o que está ocul-

to nele aparece. A primeira finalidade disso é educar tudo quanto 

está latente na natureza de um homem, os seus defeitos, hábitos, 

qualidades, desejos e tabus, quer sejam bons, maus ou indiferen-

tes. 
 

 Por exemplo, se um homem é vaidoso e sensual, ambicioso, 

quer seja por atavismo ou por herança kármica, seguramente 

todos esses vícios aflorarão, mesmo que até aí os tenha ocultado 

com êxito e os reprimido. Eles surgirão de maneira irreprimível, e 

terá de lutar com maior intensidade que antes até matar todas as 

tendências desse tipo por si mesmo. 
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 Por outro lado, se é bom, generoso, casto e abstémio, ou se 

possui alguma virtude latente oculta até ao momento, ela também 

procurará o seu caminho de saída de maneira irreprimível. Assim, 

um homem civilizado que detesta ser considerado santo e com isso 

assume uma máscara, deixará de ser capaz de ocultar a sua ver-

dadeira natureza. 
 

ESTA É UMA LEI IMUTÁVEL NO DOMÍNIO DO OCULTO 
 

 A sua acção é mais acentuada quanto mais sério e sincero é 

o desejo do candidato, e quanto mais profundamente sente a rea-

lidade e a importância da sua Promessa. 
 

 De maneira que todos os membros desta Escola devem ser 

avisados e estar atentos, porque inclusive durante os três primeiros 

meses do ensinamento esotérico vários dos candidatos mais pro-

metedores fracassaram ignomiosamente21.  
 

 O antigo axioma oculto “conhece-te a ti mesmo” é familiar a 

todos os membros desta Escola, apesar de muito poucos ou ne-

nhum terem apreendido o significado real dessa sábia exortação 

do Oráculo de Delfos. Todos vós conheceis a vossa genealogia 

terrena, mas alguma vez rastreastes os elos da herança astral, psí-

quica, e espiritual que determinaram o que sois? Muitos têm escrito 

e expressado o desejo de seu unir com o seu Ego Superior, no 

entanto nenhum parece conhecer o laço indissolúvel que liga o seu 

“Ego Superior” àquele Ser Universal. 
 

 Para os efeitos do Ocultismo, quer sejam práticos ou pura-

mente metafísicos, tal conhecimento é absolutamente requerido. 

Propõe-se, portanto, começar a instrução esotérica mostrando 

essa conexão em todas as direcções dos Mundos Absoluto, 

Arquetípico, Espiritual, Manásico, Psíquico, Astral, e Elemental. No 

entanto, antes de tratar dos Mundos Superiores Arquetípicos, Espi-

rituais e Manásicos, devemos dominar as relações do sétimo, o 

Mundo Terrestre, o Prakriti inferior ou Malkuth, como é chamado 

na Kaballah, até aos Mundos ou Planos que imediatamente lhe 

seguem. 

 
21 Apesar de grande parte destas Instruções estarem contidas no tomo VI de 
A Doutrina Secreta, esta último parágrafo, como muitos outros, foram ex-
purgados da referida edição, pelo que aqui demos uma versão mais fiel ao 
original. – O tradutor. 
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 É evidente que uma vez que o corpo humano é admitido e 

tem relação directa com tais Mundos Superiores, a especialização 

dos órgãos e partes do corpo requerirá a utilização de todas as par-

tes do organismo humano sem excepção. Em verdade e por natu-

reza, um órgão não é mais nobre nem mais ignóbil do que o outro. 

Os antigos consideravam como os mais santos aqueles órgãos 

que associamos a sentimentos de vergonha e segredo; eles são 

os centros criadores que correspondem às Forças Criadoras do 

Cosmos. 
 

 Portanto, adverte-se aos esoteristas que a menos que este-

jam dispostos a tomar tudo no espírito da verdade e da Natureza, 

a esquecer o código do falso decoro criado pela hipocrisia e o ver-

gonhoso mau uso da função primitiva, antes considerada divina, é 

melhor não estudarem Esoterismo. 
 

* * * 
 

OM 
 

 “OM”, disse o Adepto Ário, filho da Quinta Raça, que com es-

sa sílaba começa e termina a sua saudação ao ser humano, o seu 

conjuro, o seu apelo a PRESENÇAS não humanas. 
 

 “OM MANI”, murmura o Adepto Turânio, descendente da Qu-

arta Raça, que depois de uma pausa acrescenta: “PADME HUM”. 
 

 Esta famosa invocação é erroneamente traduzida pelos ori-

entalistas como “A Jóia do Lótus”. Porque apesar de OM ser lite-

ralmente uma sílaba consagrada à DEIDADE, de PADME significar 

“no Lótus”, e MANI ser qualquer pedra preciosa, nem os próprios 

orientalistas conhecem o seu significado simbólico, pelo que, por-

tanto, tais palavras não são correctamente usadas. 
 

 Neste sentido, na mais sagrada de todas as fórmulas do Ori-

ente não só cada sílaba possui uma potência secreta produzindo 

um resultado definido, como ademais a invocação tem sete signifi-

cados diferentes e pode gerar sete resultados distintos, cada um 

deles diferirindo dos demais. 
 

 Os sete significados e os sete resultados dependerão da en-

toação que se dá a toda a fórmula e a cada uma das suas sílabas, 

inclusive o valor numérico das letras aumenta ou diminui conforme 
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o ritmo que se aplique. Permita-se lembrar ao estudante que o nú-

mero implica forma e som. O Número está na raiz do Universo ma-

nifestado; os números e as proporções harmónicas guiam as pri-

meiras diferenciações da substância homogénea em elementos 

heterogéneos, pelo que o número e os números põem limites à 

parte formativa da Natureza. 
 

 Conheçam os números correspondentes ao princípio funda-

mental de todos os elementos e os seus sub-elementos, aprendam 

sobre a sua inter-relação e comportamento no lado oculto da ma-

nifestação da Natureza, e a lei das correspondências vos levará à 

descoberta dos grandes mistérios da vida macrocósmica. 
 

 Mas para chegar ao macrocósmico deve-se começar pelo 

microcósmico, ou seja, deve-se estudar o HOMEM, o microcos-

mos, como o faz neste caso a Ciência Física indutiva, partindo do 

particular para o universal. Ao mesmo tempo, sem dúvida, já que 

para uma explicação necessita-se analisar e compreender qual-

quer combinação das diferenciações do som, nunca devemos per-

der de vista o método platónico, que inicia com uma visão geral de 

tudo e desce do universal para o particular. Este é o método ado-

ptado nas matemáticas, como sendo a única ciência exacta exis-

tente nos nossos dias. 
 

 Portanto, vamos estudar o Homem, mas se o separarmos por 

um momento do Todo Universal, ou o virmos de forma isolada a 

partir de um só aspecto separado do “Homem Celeste”, o Univer-

so simbolizado por Adam-Kadmon, ou os seus equivalentes em to-

das as filosofias, bem poderemos cair na Magia Negra ou ficarmos 

sem pena nem glória na nossa tentativa. 
 

 Portanto, a frase mística “Om Mani Padme Hum”, quando se 

entende correctamente, invés de ser composta de palavras quase 

sem sentido, “Oh, a Jóia no Lótus!”, contém uma referência a essa 

união indissolúvel entre o Homem e o Universo, interpretada de se-

te maneiras diferentes com a possibilidade de sete aplicações di-

ferentes a muitos outros planos de pensamento e acção. 
 

 Por qualquer aspecto que se a examine, significa “Eu sou o 

que sou”, “Eu estou em Ti e Tu está em Mim”. Nessa conjunção, 

nessa união íntima do homem bom e puro, ele se converte num 

deus. Seja consciente ou inconscientemente, quer o traga consigo 
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ou o atraia, provocará inocentemente os resultados inevitáveis. No 

primeiro caso, se for um Iniciado – por certo um Adepto do Cami-

nho da Direita – entende-se que pode guiar como um benfeitor e 

uma corrente protectora, portanto, beneficiar e proteger indivíduos 

e até nações inteiras. No segundo caso, mesmo que seja incons-

ciente do que faz, o homem bom transforma-se num escudo para 

quem está a seu lado. 
 

 Esse é o facto, mas para ser explicado o seu como e por que, 

só se pode fazer quando se entende a presença real e a potência 

dos números nos sons, e por conseguinte as palavras e as letras 

ficam claras. A fórmula “Om Mani Padme Hum” foi escolhida como 

uma exemplo por causa da sua potência quase infinita na boca de 

um Adepto, e da sua potencialidade quando é pronunciado por al-

gum homem. Tenham cuidado todos os que lerem isto: não usem 

estas palavras em vão, ou com ira, para não se tornarem as primei-

ras vítimas do sacrifício, ou, o que é pior, porem em perigo aqueles 

a quem amam. 
 

 O orientalista profano, que em toda a sua vida só leu super-

ficialmente, vos dirá com ligeireza, rindo-se da superstição, que no 

Tibete esta frase de seis sílabas é a mais potente para encanta-

mentos, acrescentando que foi entregue às nações da Ásia Central 

por Padmapâni, o Chenrazi tibetano22. 
 

 Mas, quem é na realidade Padmapâni? Cada um de nós de-

ve reconhecê-lo por si mesmo, quando estiver preparado. Cada um 

de nós tem dentro de si a “Jóia no Lótus”, quer lhe chamem Padma-

pâni, Krishna, Buda, Cristo ou qualquer outro nome que se possa 

dar ao nosso Ser Divino. A história esotérica assim o diz: 
 

 “O Buda Supremo, o Amitâbha, dizem, na hora da criação do 

Homem emitiu um raio de luz cor de rosa a partir do seu olho direi-

to. O raio emitiu um som e transformou-se em Padmapâni Bodhi-

sattva. A seguir, a Deidade permitiu que o seu olho esquerdo trans-

mitisse um raio de luz azul que, ao encarnar-se nas duas Virgens 

Dolma, adquiriu o poder de iluminar as mentes dos seres vivos. 

Então, Amitâbha chamou à combinação, que de imediato fez a sua 

morada no Homem, Om Mani Padme Hum (“Eu sou a Jóia no Lótus 

 
22 Veja-se A Doutrina Secreta, vol. II, pp. 178-179. 
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e nele permanecerei”). Depois, Padmapâni, “o que está no Lótus”, 

jurou que nunca deixaria de trabalhar até fazer sentir a sua presen-

ça na própria Humanidade e assim a salvar das misérias do renas-

cimento. Comprometeu-se a realizar a façanha antes do final do 

Kalpa, e adiantou que no caso de falhar desejava que a sua cabeça 

se dividisse em inumeráveis fragmentos. O Kalpa findou, e a Hu-

manidade não o sentiu no seu coração frio. Então, a cabeça de Pa-

dmapâni fragmentou-se em mil pedaços. Movida de compaixão, a 

Deidade voltou a juntar os pedaços em dez cabeças, três brancas 

e sete de várias cores. E desde esse dia o Homem transformou-se 

num número perfeito, DEZ.” 
 

 Nessa alegoria, a potência do SOM, da COR e do NÚMERO 

é engenhosamente apresentada como que para velar o significado 

esotérico real. O profano a lerá como um dos muitos contos de fa-

das sem sentido acerca da Criação, porém, transborda de signifi-

cado espiritual e divino, físico e mágico. A partir de Amitâbha, o In-

color ou a Glória Branca, nascem as sete cores diferenciadas do 

prisma solar. Cada uma emite um som, indo todas corresponder à 

formação dos sete sons da escala musical. Como a Geometria, 

dentre as ciências matemáticas, está especialmente relacionada 

com a Arquitectura, e também com a Cosmogonia (procedendo de 

aspectos universais), tem-se assim que os 

dez Yods da Tétrade Pitagórica, ou Tetra-

ktys, foi feita para simbolizar o Macrocos-

mos, enquanto o Microcosmos, ou o Ho-

mem como imagem daquele, também teve 

de ser dividido em dez pontos. Isso foi pro-

vido pela própria Natureza, como se verá. 
 

 Porém, antes desta declaração poder ser provada e demons-

trada a correspondência perfeita entre o Macrocosmos e o Micro-

cosmos, são necessárias umas palavras de explicação. 
 

 Para o aluno que estuda as ciências esotéricas, há um duplo 

objectivo: (a) provar que o Homem é idêntico, em Essência espiri-

tual e física, tanto ao Princípio Absoluto como a Deus na Natureza, 

e (b) demonstrar a presença nele dos mesmos poderes potenciais 

que existem nas forças criadoras da Natureza. É um primeiro requi-

sito o perfeito conhecimento das correspondências entre as cores, 
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os sons e os números. Como já se disse, a fórmula sagrada no Ex-

tremo Oriente, Om Mani Padme Hum, é a mais adequada para tor-

nar clara para o aluno essas qualidades e suas funções correspon-

dentes. 
 

 Que aqueles, repito, que se sintam demasiado filhos da nos-

sa época, ao pretenderem abordar os muitos mistérios que devem 

ser revelados, o façam com um espírito verdadeiramente reveren-

cial. Se pensam que as referências feitas a temas e objectos são 

inadequadas na época moderna, ou para usar o termo correcto, in-

decentes, então que abandonem estes ensinamentos de vez. Te-

rão de utilizar os termos dos mesmos e referir-se, sobretudo ao iní-

cio, aos órgãos mais secretos e às funções do corpo humano com 

a única menção disso estar certo, mesmo que provoquem um sen-

timento de repugnância e vergonha ou uma gargalhada irreveren-

te. 
 

 São sentimentos como esses que sempre levaram gerações 

de escritores sobre o simbolismo das religiões, desde os dias de 

Kircher, a materializar todos os emblemas e ideogramas naturais 

num pensamento impuro, para finalmente resumirem todas as reli-

giões, incluindo o Cristianismo, como de adoração fálica. Mas não 

deixa de estar bastante certo que desde os dias de Pitágoras e Pla-

tão os cultos exotéricos começaram a deteriorar-se, até se degra-

dar o seu simbolismo nas práticas mais vergonhosas do culto sexu-

al. Daí o horror e o desprezo com que todo o verdadeiro ocultista 

se refere ao chamado “Deus pessoal” e ao ritual exotérico do culto 

das Igrejas, sejam pagãs ou cristãs. Mas ainda não época de Pla-

tão não era inteiramente assim. Foi a perseguição aos verdadeiros 

Hierofantes e a supressão definitiva dos Mistérios, como a única 

coisa pura no pensamento do Homem, que levaram à adoração 

tântrica sexual e, pelo esquecimento da Verdade Divina, à MAGIA 

NEGRA, fosse consciente ou não. 
 

 Escreveram-se numerosos trabalhos sobre esse tema, prin-

cipalmente na última parte do nosso século. Cada estudante pode 

ler por si mesmo obras como as de Payne Knight, Higgins, Inman, 

Forlong e, por fim, o Falicismo, de Hargrave Jennins, e O Culto Fá-

lico, de Allen Campbell. Todos se baseiam na verdade quanto aos 

factos que referem, mas todos estão errados e são injustos nas su-

as deduções e conclusões finais. 
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 As palavras anteriores são dirigidas aos estudantes para 

que, sabendo o quão amargos alguns ocultistas se sentem tanto 

quanto à carnalização das Igrejas como em relação aos pensado-

res materialistas, vendo falicismo (sexualidade) em cada símbolo, 

em princípio não saltem para a conclusão de afinal e da mesma 

maneira as ciências ocultas assentarem em nada mais do que uma 

base sexual. O homem e a mulher nos seus aspectos físicos, so-

bretudo corporais, não são mais do que animais superiores, e as 

várias partes dos seus corpos têm sido referidas em termos abso-

lutamente compreensíveis para o estudante. Sem dúvida que a 

ideia dos actos impuros a que alguns desses órgãos estão ligados 

não vai contra o facto de que cada órgão evoluiu e desenvolveu-

se para realizar seis funções em seis Planos diferentes de acção, 

além do sétimo com a função mais baixa e terrena exclusiva do 

Plano Físico. Isto é suficiente como introdução ao que se segue23. 
 

 Na alegoria de Padmapâni, a Jóia (o Ego Espiritual) no Lótus, 

ou o símbolo do Homem Andrógino, os números 3, 4, 7, 10, como 

síntese da Unidade, o Homem, ocupam um lugar destacado, como 

já se disse. No conhecimento profundo e compreensão do signifi-

cado e potência desses números, nas suas diversas e multiformes 

combinações e na sua correspondência mútua com os sons (ou 

palavras) e as cores, ou as taxas do movimento (representadas na 

Ciência Física pelas vibrações), encontra-se o progresso de um es-

tudante de Ocultismo. Portanto, temos de começar pela primeira 

palavra inicial, OM ou AUM. Om, “deslumbrar”. A sentença Om Ma-

ni Padme Hum não é uma frase com seis mas sim com sete 

sílabas, pois a primeira sílaba é dupla na sua pronúncia correcta, 

A-UM, e tríplice na sua essência. Representa a sempre oculta, pri-

mordial e tríplice diferenciação, não desde mas na absoluta UNI-

DADE, pelo que é simbolizada pelo número 4, ou a Tetraktys, no 

Mundo Metafísico. Trata-se do Raio Único, o Atma. 
 

 O Atma é o Espírito mais elevado no Homem, que em con-

junção com Budhi e Manas constitui a Tríade Superior, ou a Trinda-

de. Esta Tríade com os seus quatro princípios inferiores humanos 

 
23 Os quatro parágrafos anteriores não foram incluídos na edição moderna de 
A Doutrina Secreta. Para não cansar o leitor, deixaremos de mostrar estas di-
ferenças de versões. – O tradutor. 
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está, ademais, envolta numa atmosfera áurica, como a gema de 

um ovo (o futuro embrião) para a clara e a casca. Os Seres Supe-

riores apercebem este conjunto a partir de outros Planos, de ma-

neira que cada individualidade é para eles uma esfera ovalada ma-

is ou menos radiante. 
 

 Para demonstrar ao estudante a perfeita correspondência 

entre o nascimento do Cosmos, um Mundo, um Ser Planetário ou 

um Filho do Pecado da Terra, deve-se dar um descrição mais clara 

e definida. Aqueles familiarizados com a Fisiologia entenderão me-

lhor do que os outros. 
 

 Quem, depois de ter lido o que diz o Vishnu ou outros Pura-

nas, não está familiarizado com a alegoria exotérica do nascimento 

de Brahma (Masculino-Feminino) saído do Ovo do Mundo, Hira-

nyagarbha, rodeado pelas suas sete zonas, ou melhor, Planos, que 

no Mundo da Forma e da Matéria são sete e catorze Lokas? Os 

números sete e catorze aparecem sempre que a ocasião o exige. 
 

 Sem renunciar ao segredo, far-se-á a análise. Desde tempo 

imemorial que os hindus comparam a Matriz do Universo, e tam-

bém a Matriz Solar, com o útero feminino. Está escrito desde a 

Antiguidade: “O seu ventre é vasto como o Meru”, e “nas águas 

dos grandes oceanos futuros jazem adormecidos os continentes, 

mares, montanhas, estrelas, planetas, deuses, demónios e ho-

mens”. “Assemelha-se a um coco mas suas camadas interiores e 

exteriores, estando internamente cheio com a polpa e por fora co-

berto pela casca e a crosta”. “Tão vasto como o Meru”, dizem os 

textos. “Meru era o seu amnios, e as demais montanhas eram o 

seu corion”, acrescenta um versículo no Vishnu-Purana 

24. 
 

 Da mesma maneira nasce o homem do ventre de sua mãe. 

Tal como Brahma está rodeado, nas tradições exotéricas, por sete 

camadas dentro e fora do Ovo do Mundo, assim também o embrião 

é a primeira ou a sétima camada, de acordo com a maneira de as 

contar. Portanto, igualmente no Esoterismo, na sua Cosmogonia, 

enumeram-se sete camadas exteriores e sete interiores. Também 

a Fisiologia divide o conteúdo do útero em sete, apesar de ser com-

 
24 Vishnu-Purana, 1, 2, volume I, página 40 na tradução de Wilson, corrigida 
por Fitzedward Hall. 
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pletamente ignorante desse ser uma cópia do que é realizado na 

Matriz do Universo. Esses conteúdos, são: 
 

 1.º Embrião. 2.º Líquido amniótico, que rodeia o embrião. 3.º 

Amnios, uma membrana derivada do feto que contém o líquido 

amniótico. 4.º Vesícula umbilical, que originalmente serve para 

transportar o alimento para o embrião e nutri-lo. 5.º Alantoides, um 

alargamento do embrião em forma de bolsa fechada dilatando-se 

entre o amnios e o corion no espaço entre eles, que concretizado 

na placenta serve para levar o alimento ao embrião. 6.º Espaço 

entre o amnios e o corion, repleto de um líquido albuminoso. 7.º 

Corion, ou envoltura externa. 
 

 1. Embrião. 
 

 2. Líquido amniótico onde flutua o 

embrião. 
 

 3. Amnios, uma membrana fetal que 

rodeia o embrião e que contém o líqui-

do amniótico.  
 

 4. Vesícula umbilical, ou saco em-

brionário que contém a gema, a fonte 

de nutrição do embrião inicial.  
 

 5. Alantoides, uma vesícula proce-

dente da extremidade do embrião que 

se espalha pelo interior do óvulo. 
 

 6. Espaço intermédio entre a capa ex-

terior do óvulo e o amnios, onde se 

contém a vesícula umbilical e a alan-

toides. 
 

 7. Corion, ou o falso amnios, formado 

pela camada exterior do óvulo. 
 

 A figura 1 é uma representação do 

óvulo antes do amnios e do corion 

serem completamente perceptíveis; a 

alantoides (5) também se encontra nas 

primeiras etapas do seu desenvolvi-

mento. 
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 A figura 2 mostra a propagação da alantoides ao longo de si 

mesma no espaço intermediário (6), aí o saco embrionário reduziu-

se consideravelmente. Os números 3 são as projecções que for-

mam o amnios. 
 

 A figura 3 apresenta o saco embrionário ainda mais reduzido, 

estando a alantoides prestes a propagar-se inteiramente no es-

paço intermédio entre o amnios e o corion (falso amnios) tocando 

as suas paredes, tendo crescido em forma de vilosidades ramifi-

cadas na substância da membrana mucosa uterina. Em etapas 

posteriores, essa última forma a placenta. 6. Espaço intermédio en-

tre o 3 e o 7 (o amnios e o corion), cheio de um líquido albuminoso. 

7. Corion, ou camada externa. 
 

 Cada um desses sete elementos uterinos corresponde a, e 

posteriormente forma, um antetipo de cada um dos sete Planos da 

Existência, que por sua vez correspondem aos sete estados da 

Matéria e a todas as outras forças, sensacionais ou funcionais, da 

Natureza. 
 

 O que se segue é uma visão panorâmica dos sete conteúdos 

correspondentes aos ventres da Natureza e da Mulher. Podemos 

contrastar assim: 
 

     PROCESSO CÓSMICO        PROCESSSO HUMANO 

        (PÓLO SUPERIOR)    (PÓLO INFERIOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) O ponto matemático, 
chamado “Semente Cósmica”, a 
Mónada de Leibniz, que contém 
todo o Universo como a bolota da 
azinheira. Esta é a primeira bolha 
na superfície da Substância ilimi-
tada homogénea ou Espaço, a 
bolha da diferenciação na sua 
etapa incipiente. É o começo do 
Ovo Órfico ou de Brahma. Cor-
responde ao Sol na Astrologia e 
na Astronomia. 

(1) O embrião terreno, que 
contém em si o homem futuro 
com todas as suas potenciali-
dades. Na série dos princípios do 
sistema humano é o Atma, ou o 
Princípio Super-Espiritual, igual 
ao que no Sistema Solar físico é 
o Sol. 

(2) A Força Vital no respei-
tante ao nosso Sistema dimana 
do Sol. 
 

(a) É chamada, quando se 
refere aos Planos Superiores, 
Akasha. 

(2) O líquido amniótico 
emana do embrião. 
 

(a) Chama-se Prana no 
Plano da Matéria (o Prana é, na 
realidade, o Princípio de Vida 
Universal. – Nota). 
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(b) Procede das dez “Di-
vindades” ou dez Números do 
Sol, que por sua vez é o “Núme-
ro Perfeito”. São os chamados 
Dish, na realidade o “Espaço”, ou 
as Forças repartidas pelo Espa-
ço, Três das quais estão contidas 
no Atma do Sol, o Sétimo Prin-
cípio, e as outras Sete nos Raios 
emitidos pelo Sol. 

(b) Procede da universal 
Vida Una, ou Jivatma, até ao 
coração do Homem e Budhi, so-
bre o qual os Sete Raios Solares 
(Deuses) irão presidir. 

(3) O Éter do Espaço, que 
no seu aspecto externo é a cros-
ta plástica que se supõe revestir 
o Sol. No Plano mais elevado é o 
Universo inteiro, pois a terceira 
diferenciação da Substância em 
evolução, ou Mulaprakriti, se tor-
nará Prakriti. 
 

 (a) Corresponde à mística 
manifestação de Mahat, a Inteli-
gência ou Alma do Mundo. 

(3) O amnios, a membra-
na que contém o líquido amnióti-
co em envolve o embrião. Depois 
do nascimento do homem forma 
a terceira capa, por assim dizer, 
da aura magnético-vital.  
 

 (a) Manas, o terceiro Prin-
cípio (contando de cima) ou a Al-
ma Humana no Homem. 

(4) Os conteúdos siderais 
do Éter, as suas partes importan-
tes desconhecidas da Ciência 
moderna, representando: 
 

 (a) Os Mistérios Ocultos e 
cabalísticos dos Elementais. 
 

 (b) Na Astronomia física 
os meteoros, cometas e todo o ti-
po de corpos cósmicos ocasiona-
is e fenoménicos. 

(4) A vesícula umbilical, 
que serve, como a Ciência ensi-
na, para alimentar o embrião 
original, mas também, como as-
severa a Ciência Oculta, serve 
para levar ao feto por osmose as 
influências cósmicas estranhas à 
mãe. 
 

 (a) No homem adulto es-
sas transformam-se nos alimen-
tadoras de Kâma. 
 

 (b) No homem físico são 
as suas paixões e emoções, ou 
seja, os meteoros e cometas mo-
rais da natureza humana. 

(5) Correntes de Vida que 
cruzam o Éter e têm a sua origem 
no Sol. Os canais através dos 
quais o princípio vital desse Éter 
(o sangue do Corpo Cósmico) 
passa a alimentar tudo quanto 
existe na Terra e noutros plane-
tas, desde o mineral, que desse 
modo crece e se especializa, às 
plantas, que desse modo se ali-
mentam, aos animais e ao ho-
mem, que assim recebem a vida. 

(5) A alantoides, uma pro-
trusão do embrião que se esten-
de entre o amnios e o corion, 
supondo-se levar a efeito a nutri-
ção do embrião pela mãe. Cor-
responde ao Princípio de Vida, 
Prana ou Jiva. 
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2.º O MICROCOSMOS (O HOMEM INTERNO) 

E OS SEUS 3, 7 OU 10 CENTROS DE FORÇAS POTENCIAIS 

 

 Inclusive na evolução das Raças vemos a mesma ordem tan-

to na Natureza como no Homem25. A placenta humana e animal só 

se formou depois da separação dos sexos na terceira Raça-raiz. 

Na evolução fisiológica, a placenta está completamente formada e 

funciona a partir do terceiro mês de vida uterina. 
 

 Deixemos de lado concepções como as de um Deus pesso-

al e mantenhamos o conceito puramente divino, o que subjaz em 

todos e em toda a Natureza sem limites. É chamado pelo seu nome 

esotérico sânscrito nos Vedas, TAD (ou TAT, AQUILO), um termo 

para a Raiz sem Raiz Incognoscível. Mantendo esse conceito, são 

respondidas as sete perguntas do Catecismo Esotérico: 

 
25 Veja-se A Doutrina Secreta, Vol. I, Parte I. 
 

(6) A dupla radiação, psí-
quica e física, irradiada da Se-
mente Cósmica expandindo-se 
por todo o Cosmos, assim mes-
mo diariamente por todo o Siste-
ma Solar e os planetas. Em Ocul-
tismo é chamada de divina Luz 
Astral superior e de luz material 
inferior. 

(6) A alantoides divide-se 
em duas partes. O espaço inter-
médio entre o amnios e o corion 
contém a alantoides, e também 
um fluido albuminoso (todos os 
conteúdos do útero têm relação 
directa espiritual com os seus an-
tetipos cósmicos, e por consequ-
ência são, no Plano Físico, pode-
rosos instrumentos de Magia 
Negra, portanto, considerados 
impuros. – Nota). 

(7) A crosta exterior de ca-
da corpo sideral, a casca do Ovo 
do Mundo, ou a da esfera do nos-
so Sistema Solar, da nossa Terra 
e de cada homem e animal. No 
espaço sideral, é o Éter; no plano 
terrestre, é o Ar, por sua vez pos-
suindo sete camadas. 
 

 (a) A massa potencial 
converte-se em globos perma-
nentes (para o período manvan-
tárico). 

(7) O corion, ou a zona pe-
lúcida, e o objecto globular cha-
mado vesícula blastodérmica, ou 
seja, o exterior e as camadas in-
teriores da membrana, as quais 
vão formar o homem físico. A ca-
mada externa (ou ectoderme) 
forma a sua epiderme; a parte in-
terna (ou endoderme) forma os 
seus músculos, ossos, pele, etc. 
Também se compõem de sete 
camadas. 
 

 (a) O “primitivo” corion 
converte-se no “permanente”. 
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 (1) P. Quem é o Absoluto Eterno? R. – TAT. 

 (2) P. Como se tornou o Cosmos? R. – Através de TAT. 

 (3) P. Onde ficará quando voltar ao Pralaya? R. – Em TAT. 

 (4) P. Donde procede a Natureza animada e “inanimada”?  

R. – De TAT. 

(5) P. Qual é a substância e a essência de que o Universo é

 formado? R. – TAT. 

(6) P. Em que se converteu e voltará novamente a converter-

 se? R. – Em TAT. 

(7) P. É então TAT tanto a causa instrumental como material

 do Universo? R. – Que outra coisa senão TAT o pode ser? 
 

3.º O MICROCOSMOS (O HOMEM FÍSICO) 

E OS SEUS 3, 7 OU 10 CENTROS DE ACÇÃO 
 

 Se no Universo, no Macrocosmos e no Microcosmos26, há 

dez Forças, então por que devemos dividir o Homem em sete “Prin-

cípios”? Há uma razão, que não pode ser divulgada publicamente, 

para dividir o número dez em duas partes. Na sua totalidade, ou 

seja, super-espiritual e fisicamente, as Forças são DEZ, como se-

jam Três no Plano Subjectivo e Sete no Plano Objectivo. Tenha-se 

em conta que sou eu quem agora dá a descrição dos dois pólos 

opostos: (a) o Triângulo Primordial, que assim que reflecte em si 

mesmo o “Homem Celeste” – o Superior dos Sete inferiores – logo 

desaparece, regressando “ao Silêncio e à Obscuridade”; e (b) o 

Homem Astral paradigmático, cuja Mónada (Atma) também está 

representada por um Triângulo, posto ter de converter-se num Ter-

nário em conscientes intervalos devakânicos. O Homem puramen-

te terrestre reflecte-se no universo da Matéria ao contrário do Tri-

ângulo Superior, por assim dizer, onde reside a ideação criadora e 

a potencialidade subjectiva da faculdade de formação do Homem 

de barro através dos Sete. Portanto, Três dos Dez são na realidade 

Um só contendo em si o Mundo Arquetípico unicamente como ideal 

e paradigmática possibilidade, isto é, existindo em potência e não 

em acto. A potência de criação formadora reside no Logos, síntese 

das Sete Forças ou Raios que de imediato se tornam o Quater-

nário, ou a Tetraktys Sagrada. Este processo repete-se no Ho-

 
26 O Sistema Solar e a Terra, nisto conforme o caso. 
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mem unido ao Feminino, assim se tornando pelo Triângulo inferior 

físico o Criador Masculino-Feminino ou Gerador. O mesmo acon-

tece num plano ainda mais abaixo, no Mundo Animal. É verdadei-

ramente um mistério acima e um mistério abaixo. 
 

 Assim se tem a relação mútua da forma superior mais eleva-

da com a inferior menos elevada da maioria dos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Nesse diagrama vemos que o Homem Físico (ou o seu cor-

po) não compartilha das ondas directas e puras da Divina Essência 

que emanam do Uno em Três, o Imanifestado, através do Logos 
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Manifestado (o rosto superior no diagrama). Purusha, o Espírito 

Primordial, toca a cabeça humana e detém-se aí. Mas o Homem 

Espiritual (a síntese dos sete Princípios) directamente relacionado 

com aquele. Devem ser ditas umas quantas palavras acerca da ha-

bitual enumeração exotérica dos Princípios. Aos que não se com-

prometeram não se lhes pode entregar toda a verdade, e só uma 

versão aproximada. O Budhismo Esotérico começa por Atma, o sé-

timo, e termina no Corpo Físico, o primeiro. Pois bem, Atma não é 

um “Princípio” individual e sim uma radiação de e uno com o Logos 

Imanifestado, e tampouco o Corpo Físico é a crosta ou casca mate-

rial do Homem Espiritual, posto nenhum deles poder ser, em estrita 

verdade, denominado de “Princípio”. Além disso, o principal “Prin-

cípio” de tudo, que nem sequer se mencionou até agora, é o “Ovo 

Luminoso” (Hiranyagarbha) ou a invisível esfera magnética que en-

volve cada homem27. É a emanação directa de (a) o Raio Átmico 

no seu Tríplice Aspecto de Criador, Preservador e Destruidor (Re-

generador), e (b) de Budhi-Manas. O sétimo aspecto desta aura in-

dividual é a faculdade de assumir a forma do seu corpo e tornar-se 

no “Radiante” e Luminoso Augoeides. Estritamente falando, esse 

é o que por vezes se transforma na forma chamada Mayavi-Rupa. 

Portanto, como se explica no segundo rosto da figura (o Homem 

Astral), o Homem Espiritual compõe-se só de cinco Princípios, con-

forme ensinam os vedantinos28 que tacitamente substituem o Cor-

po Físico, o sexto, pelo Áurico, indo assim fundir o Manas dual (a 

Mente dual ou Consciência) num só. De maneira que falam de 

cinco koshas (veículos ou invólucros) e chamam Atma ao sexto, 

que todavia não é “Princípio”. Este é o segredo e a finalidade da 

crítica de Subba Row acerca da divisão do Budhismo Esotérico. 

Agora, o estudante deve aprender a enumeração esotérica verda-

deira. 
 

LÂMINA I 
29 

 
27 O mesmo acontece com os animais, as plantas e os minerais. Reichenbach 
nunca percebeu o que aprendera através das suas sensíveis clarividências. É 
a força ódica, ou melhor, o fluido áurico ou magnético que emana do Homem, 
mas também é algo mais. 
28 Acerca da enumeração exotérica vedanta, veja-se A Doutrina Secreta, vol. 
I, pp. 157-158.  
29 As lâminas coloridas I, III e II, nesta sequência, podem ser fontes para as 
Instruções II e III. 
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 A razão de não ser permitida a menção pública ao Corpo Áu-

rico, é por ser assunto muito sagrado. Com a morte do Corpo Físi-

co, ele assimila a essência de Budhi e Manas indo tornar-se o veí-

culo desses princípios espirituais que não são objectivos, e depois, 

com a radiação total do Atma sobre ele, ascende como Manas-Tai-

jasi ao estado devakânico. Não deixa de ser chamado por muitos 

nomes. É o Sutratma, o “fio” de prata que “encarna” desde o início 

até ao final do Manvantara enfiando em si mesmo as pérolas da 

existência humana, ou noutras palavras, o aroma espiritual de ca-

da personalidade é prosseguido ao longo da peregrinação pela vi-

da [manifestada]30. É também o material com que o Adepto forma 

o seu Corpo Astral desde o Augoeides ao Mayavi-Rupa. Depois da 

morte do homem, quando as suas partículas mais etéreas atraíram 

para si mesmas os princípios espirituais de Budhi e do Manas Su-

perior tendo se iluminado com o resplendor de Atma, o Corpo Áu-

rico permanece no estado de consciência devakânica, ou, como 

acontece no caso de um Adepto completo, prefere o estado de um 

Nirmanakaya, ou seja, daquele que purificou de tal maneira todo o 

seu sistema [de vida] a ponto de ficar acima até da ilusão divina de 

um Devakan... Os restos do Adepto ficam no Plano Astral (invisí-

vel) que é o Plano de ligação com a nossa Terra, e daí para cima 

ele move-se e vive na posse de todos os seus Princípios, exceptu-

ando o Kama-Rupa e o Corpo Físico. No caso dos que residem no 

Devakan, o Linga-Sharira – o alter-ego do Corpo Físico, que duran-

te a vida está dentro do invólucro físico, enquanto a sua aura ra-

diante está fora – reforçado pelas partículas de matéria que essa 

aura deixa atrás de si, mantém-se próximo do corpo morto, fora de-

le e afastando-se à medida que o corpo se decompõe. No caso do 

Adepto pleno, só o corpo fica sujeito à dissolução, enquanto o cen-

tro dessa força que foi a sede dos desejos e paixões, desaparece 

com a sua causa – o corpo animal. Porém, durante a vida desse 

todos esses centros estão mais ou menos activos e em constante 

comunicação com os seus protótipos, os Centros Cósmicos e os 

seus microcosmos, os Princípios. É só através desses Centros 

Cósmicos espirituais que os centros físicos (os sete orifícios supe-

 
30 Consulte-se Lúcifer, Vol. III, Janeiro de 1889, pp. 407-416, em Diálogos so-
bre os mistérios depois da vida, texto idêntico ao que se encontra em Pelas 
Grutas e Selvas do Industão, Parte II, Capítulo III. 
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riores e a Tríade inferior) podem beneficiar, devido à sua interre-

lação oculta; as aberturas são os canais de penetração no corpo 

das influências que a vontade do homem atrai e utiliza, a saber, as 

Forças Cósmicas. 
 

 Certamente que essa vontade se manifesta actuando princi-

palmente através dos Princípios Espirituais. Para tornar isto mais 

claro, tomemos um exemplo. A fim de parar uma dor, digamos, no 

olho direito, temos de atrair o poderoso magnetismo do Princípio 

Cósmico que corresponde a esse olho e também a Budhi. Criar, 

por um poderoso esforço da vontade, uma linha imaginária de co-

municação entre o olho direito e Budhi, este localizado no centro 

da cabeça. Essa linha, embora possamos chamá-la de “imaginária” 

por a ver com os olhos da mente dando-lhe uma forma e cor, é tão 

verdadeira quanto real. Uma corda num sonho não existe e no en-

tanto existe. Por outro lado, de acordo com a cor prismática com 

que se dote a linha, o acto influenciador irá variar. Pois bem, Budhi 

e Mercúrio correspondem entre si, sendo ambos de cor amarela ou 

dourado radiante. No sistema humano, o olho direito corresponde 

a Budhi e Mercúrio, e o da esquerda a Manas e Vénus ou Lúcifer. 

Portanto, se a linha for de ouro ou de prata ir-se-á parar a dor, mas 

se for vermelha ir-se-á aumentá-la, porque o vermelho é a cor de 

Kâma e corresponde a Marte. Os cientistas cristãos ou mentalistas 

depararam-se com os seus efeitos mas sem compreenderem as 

causas. Depois de terem encontrado por casualidade o segredo de 

produzir tais resultados, devido à abstracção mental que eles atri-

buem à sua união com Deus, seja um Deus pessoal ou impessoal, 

conforme melhor entenderem, trata-se simplesmente do efeito de 

um ou de outro Princípio. 
 

 Não se permitam os estudantes da Escola Esotérica a come-

ter esse mesmo erro. Tem-se explicado constantemente que nem 

os Planos Cósmicos de fundo e nem sequer os Princípios Huma-

nos, com excepção do Plano mais baixo do Mundo material ou do 

Corpo Físico, como já se disse, não são “Princípios”, não podem 

ser localizados com estando no espaço e no tempo. Como os Pla-

nos são Sete em UM, assim nós somos Sete em UM – essa mesma 

Alma do Mundo absoluta, que é Matéria e não Matéria, que é Es-

pírito e não Espírito, o Ser e o não-Ser. Impressionem-se com esta 

ideia todos vós que desejais estudar os mistérios do SER. 
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 Lembrem-se de que apenas com os sentidos físicos à nossa 

disposição nenhum de nós pode aspirar a ir mais além da matéria 

bruta. Só o podemos fazer através de um ou outro dos nossos sete 

sentidos espirituais, seja por treinamento ou por alguém ser viden-

te desde o nascimento. No entanto, se não for um Adepto, mesmo 

um clarividente na posse de tais faculdades, não importando quão 

honesto e sincero possa ser, devido à sua ignorância das verdades 

da Ciência Oculta ele é encaminhado pelas suas visões na Luz 

Astral indo confundir com Deus ou os Anjos os habitantes das Es-

feras, dos quais só terá um vislumbre de vez em quando, como de-

monstra o testemunho de Swedenborg e outros. 
 

LÂMINA I 
 

 Na lâmina I, vemos que Atma não é “Princípio” e que está se-

parado do Homem, cjos sete “Princípios” estão representados da 

maneira seguinte: 
 

 7.º – OVO ÁURICO, de cor azul. 
 

 6.º – BUDHI, de cor amarela. 
 

 5.º – MANAS: 
 

 – SUPERIOR, representado como um triângulo com o vér-

tice para cima, de cor azul índigo. 
 

 – INFERIOR, representado como um triângulo com o vértice 

para baixo, de cor verde.  
 

 4.º – KÂMA, representado como uma estrela de cinco pontas 

com os “cornos da maldade” para cima, penetrando o MANAS IN-

FERIOR, de cor vermelho sangue. 
 

 3.º – LÎNGA-SÂRŶRA, de cor violeta como o veículo de PRA-

NA (laranja), participando de KÂMA (vermelho) e ocasionalmente 

da Envoltura Áurica (azul). 
 

 2.º – PRANA, a Vida, de cor laranja, a cor da túnica do as-

ceta. 
 

 1.º – STHULA-SÂRŶRA, o Corpo Físico do Homem, repre-

sentado pelo contorno mayávico da grande estrela de cinco pontas 

dentro do OVO ÁURICO. 
 

 



H.P.B. – Instruções da Secção Esotérica da Sociedade Teosófica 

 

    70 

 NOTA DO COMPILADOR 
 

 Portanto, as funções do Homem respondem aos sete distin-

tos porém correlacionados comprimentos de ondas, ao mesmo 

tempo que cada deles corresponde a um Plano específico ou Mun-

do do Ser, enquanto que o Uno Cósmico da Vida-Consciência une-

se, penetra e flui através de tosos eles. À luz da doutrina foi assi-

nalada anteriormente a constituição do Homem na existência cor-

poral, podendo representada por qualquer dos seguintes diagra-

mas: 
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FINAL DE NOTA DO COMPILADOR 

 

 Esses nossos sete sentidos correspondem a outro setenário 

na natureza e em nós mesmos. Fisicamente, embora invisível, a 

dotação áurica humana (o amnios do Homem físico em todas as 

idades da vida) tem sete camadas, tal como o Espaço Cósmico e 

a nossa epioderme física os têm. Essa é a aura que, de acordo 

com o nosso estado mental e físico de pureza ou impureza, ou se 

abre para que possamos ver outros mundos, ou se desliga comple-

tamente de qualquer coisa mais que este mundo tridimensional da 

matéria. 
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 Cada um dos nossos sete sentidos físicos (dois dos quais 

ainda são desconhecidos da ciência profana) relaciona-se aos sete 

estados de consciência, a saber: (1) vigília, (2) sonho, (3) sono 

natural, (4) sono hipnótico, (5) estado psíquico, (6) estado supra-

psíquico, e (7) estado puramente espiritual, que corresponde a um 

dos sete Planos Cósmicos desenvolvendo e utilizando um dos se-

te supra-sentidos, directamente ligado, na sua acção no Plano Es-

piritual Terrestre, ao Centro Cósmico e Divino da Força que deu a 

Luz e é o seu Criador directo. Cada sentido físico está ligado e sob 

a influência directa de um dos sete Planetas Sagrados31. Isto per-

tencia aos Mistérios Menores, cujos seguidores foram chamados 

Mystai (μυσταί, velados), por só aperceberem as coisas através de 

uma névoa, como se estivessem “com os olhos fechados”, en-

quanto aos Iniciados ou Videntes dos Mistérios Maiores chama-

ram-se Epoptai (επόπται, os que vêem as coisas e as dão a conhe-

cer)32. Foi nesses últimos que se ensinou os verdadeiros mistérios 

do Zodíaco e as relações e correspondências entre os seus doze 

signos (dois secretos) e os dez orifícios humanos. Estes são agora, 

é claro, os dez da mulher, e só nove no homem, apesar disto não 

ser mais que uma diferença exterior. No segundo volume de A 

Doutrina Secreta, diz-se que até ao final da terceira Raça-Raiz (qu-

ando o Homem andrógino ainda não havia sido separado em mas-

culino e feminino) os dez orifícios existiam no hermafrodita, primei-

ro em potência e depois funcionais. A evolução do embrião huma-

no o demonstra. Por exemplo, a única abertura formada inicialmen-

te é a bocal, “uma cloaca que comunica com a exremidade anteri-

or do intestino”. Isso transforma-se depois na boca e no ánus. Isto 

representa fisicamente, em Ocultismo, que o Logos se diferencia e 

emana a matéria bruta no Plano inferior. Apesar da dificuldade que 

alguns alunos terão na conciliação das correspondências entre o 

Zodíaco e os orifícios, elas podem ser explicadas facilmente. A 

Magia é coetânea da terceira Raça-Raiz, que ao início procriou por 

meio de Kriyashakti até gerar os seus espécimes na forma actual33. 

 
31 Veja-se A Doutrina Secreta, vol. I, pp. 572-574. 
32 Ver o extracto de Os Sentidos e as Gunas, de G. de Purucker, em Fonte do 
Ocultismo, pp. 240-243, que se anexa no final da presente Instrução. – Nota 
do compilador. 
33 Veja-se A Doutrina Secreta, volI, pág. 207 e segs. 
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A Mulher ficou com o número cósmico perfeito, o dez (o número di-

vino de Jehovah), e foi considerada superior e mais espiritual do 

que o Homem. No Egipto, no passado, o contrato de casamento 

continha um artigo dizendo que a mulher devia ser a “senhora do 

senhor”, a verdadeira senhora. [Na Alquimia,] o marido prometia a 

si mesmo “ser obediente à sua esposa” para a produção de resul-

tados alquímicos, tais como o elixir da [longa] vida e a pedra filoso-

fal, posto o alquimista masculino necessitar da ajuda espiritual da 

mulher. Mas, ai do alquimista que tomava isso no sentido da letra 

morta, como o da união física! Tal sacrilégio transformava-se em 

Magia Negra e era seguido de um fracasso certo. O verdadeiro al-

quimista agia com mulheres mais velhas, evitando cuidadosamen-

te as mais novas, e se alguns deles eram casados, durante meses 

tratavam as suas esposas, tanto antes como durante as operaçõ-

es, como irmãs. 
 

 O erro para dar crédito a isso na Antiguidade devia-se ao co-

nhecimento limitado de só dez dos signos zodiacais, como se expli-

ca em Ísis sem Véu 
34. Os antigos conheciam os doze signos, no 

entanto consideravam-nos de uma forma diferente da nossa. Não 

contavam a Virgem e o Escorpião em separado e consideravam os 

dois como um, posto fazerem referência directa e simbolicamente 

ao Homem duplo primitivo antes da separação dos sexos. Durante 

a reformatação do Zodíaco, acrescentou-se Libra como o décimo 

segundo signo, apesar de ser simplesmente um signo de equilíbrio, 

no ponto de inflexão, no mistério da separação [sexual] do Homem. 
 

 Que o aluno aprenda bem tudo isto. Entretanto, vamos reca-

pitular o que foi dito. 
 

 (1) Cada ser humano é uma encarnação de Deus, em outras 

palavras, é um com o seu “Pai no Céu”, tal como disse Jesus, um 

Iniciado. Há tanto homens na Terra quantos deuses existem no 

Céu, e no entanto esses deuses na realidade são UM, porque no 

final de cada Período de Actividade retiram-se como os raios do 

pôr do sol para dentro do Pai Luminoso, o Logos não-Manifestado, 

por sua vez se confinando ao Uno Absoluto. Vamos chamar a es-

tes nossos “Pais”, quer seja individual ou colectivamente e em 

 
34 Veja-se Ísis sem Véu, vol. II, pp. 456, 461, 465. 
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qualquer circunstância, o nosso Deus pessoal? O Ocultismo res-

ponde que nunca. Tudo o que um homem comum pode saber so-

bre o seu “Pai” é o que sabe sobre si mesmo, por meio e dentro de 

si mesmo. A Alma do seu “Pai Celestial” encarna nele. Esta Alma 

é ele mesmo, se tiver êxito na assimilação da Individualidade Divi-

na, enquanto a sua concha física é como os animais. Quanto ao 

Espírito dele mesmo, também esperará ser ouvido pelo Absoluto? 

As nossas orações e súplicas serão vãs a menos que se juntem a 

actos potentes, como fazer que a aura envolvendo a cada um de 

nós seja tão pura e divina que o Deus em nós possa actuar no ex-

terior, ou em outras palavras, se manifeste como se fosse uma Po-

tência estranha. É assim que os Iniciados, os Santos, os homens 

mais santos e puros, têm podido ajudar os demais, além de a si 

mesmos, nos momentos de necessidade, e produzir o que tola-

mente se chama de «milagres», cada um com o apoio e auxílio de 

Deus dentro de si mesmo, que só Ele está habilitado para actuar 

no plano exterior. 
 

 (2) A palavra Aum ou Om, correspondendo-se com o Triân-

gulo Superior, se for pronunciada por um homem muito santo e pu-

ro, o ajudarão a eliminar ou então a despertar não só as potências 

menos exaltadas que residem nos espaços planetários e nos ele-

mentos, como inclusive ao seu Ser Superior, o Eu ou o “Pai” em 

seu interior. Pronunciada por um homem medianamente bom, no 

caminho correcto, o fortalecerá moralmente, sobretudo se entre 

dois “Aums” meditar no Aum dentro dele, concentrando toda a sua 

atenção na Glória inefável. Porém, ai do homem que o pronuncia 

depois de ter cometido um pecado de grande alcance! Só atrairá 

para si presenças invisíveis impuras da fotosfera, forças que de ou-

tro modo não poderiam passar através da envoltura divina. Todos 

os membros da Escola Esotérica, se realmente persistem no seu 

esforço por aprender, estão convidados a pronunciar a Palavra Di-

vina antes de adormecerem e ao acordarem. No entanto, sem dú-

vida que primeiro devem obter a sua pronúncia correcta dada por 

um dos oficiais da S.E.T. 
 

 Aum é o original do Amém. Pois bem, Amém não é um termo 

hebraico, como não é a palavra Aleluia, pois foi tomada pelos jude-

us e os gregos dos caldeus. A palavra Aleluia encontra-se constan-

temente repetida em certas inscrições mágicas sobre vasos e ur-
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nas entre as relíquias da Babilónia e Nínive [na antiga Assíria]. 

Amém não significa “assim seja” ou “verdade”, mas significou na 

Antiguidade remota quase o mesmo que Aum. Os judeus Tannaim 

(Iniciados) utilizaram-na na mesma razão dos Adeptos ários utiliza-

rem Aum, e com sucesso semelhante, sendo que o valor numérico 

de Amém nas letras hebraicas é de 91, que é o mesmo do valor to-

tal de IHVH35, 26, e de Adonai, 65 (26+65 = 91). Ambas as palavras 

significam a afirmação do Ser, ou a existência assexual do “Se-

nhor” dentro de nós.  
 

 (3) A Ciência Esotérica ensina que cada som no mundo visí-

vel desperta o seu som correspondente nos reinos invisíveis, e 

desperta para a acção uma ou outra força no lado oculto da Natu-

reza. Por outro lado, cada som corresponde-se com uma cor e um 

número (uma potência espiritual, psíquica ou física) e uma sensa-

ção em algum Plano. Todos eles encontram eco em cada um dos 

elementos superiores, inclusive no Plano Terreno nas vidas que 

pululam na atmosfera terrestre, o que os incita à acção. 
 

 Assim, uma oração, a menos que seja pronunciada mental-

mente dirigida ao seu “Pai” no silêncio e solidão da câmara do “co-

ração”, terá com muita frequência resultados mais desastrosos que 

benéficos, já que as massas são completamente ignorantes dos 

efeitos tão potentes que geram. Para gerar um bom efeito, a ora-

ção deve ser proferida por “alguém que sabe fazer-se ouvir em si-

lêncio”, quando então já não é uma oração mas uma ordem. Por 

que Jesus proibiu os seus discípulos de irem às sinagogas públi-

cas? Sem dúvida que nem todo o homem de oração era hipócrita 

nem mentiroso, nem um fariseu que gostava de ser visto orando 

pelas pessoas! Devemos supor que tinha um motivo, o mesmo mo-

tivo que leva o Ocultista com experiência a recomendar aos seus 

alunos evitar ir a lugares com muita gente, donde agora, como 

aquele então, se aconselha a não entrar nas igrejas e nas salas de 

sessões espiritistas, etc., a menos que se tenha simpatia por multi-

dões. 
 

 A advertência dada aos principiantes para não se misturarem 

 
35 Jah-Havah, ou o Masculino-Feminino no Plano Terrestre, como os judeus 
inventaram, e que agora significa Jehovah, embora na realidade signifique li-
teralmente “Doador do Ser” e “Receptor da Vida”. 
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com as multidões, talvez pareça supersticiosa, porém, é verdadei-

ramente eficaz quando falta o conhecimento oculto. Como é bem 

sabido dos verdadeiros astrólogos, os dias da semana não estão 

na ordem dos planetas cujos nomes portam. O facto é que os anti-

gos hindus e egípcios dividiram o dia em quatro partes, estando 

cada dia sob a protecção de um planeta (determinado pela arte da 

Magia prática), e todos os dias, tal como foi afirmado correctamen-

te por Don Casio, receberam o nome do planeta que governava e 

protegia a sua primeira parte. Portanto, o estudante deve proteger-

se dos “Poderes do Ar” (Elementais) que abarrotam os lugares pú-

blicos, podendo-o fazer mediante o uso de um anel contendo uma 

jóia com a cor do planeta que preside e a do seu metal sagrado. 

Mas a melhor protecção é uma consciência clara e um firme desejo 

de beneficiar a Humanidade. 
 

OS PLANETAS, OS DIAS DA SEMANA E AS SUAS 

CORES EM CORRESPONDÊNCIA COM OS METAIS 
 

 No diagrama II, os dias da semanas não correspondem à or-

dem que lhes deram, embora estejam colocados na ordem corre-

cta pela ordenação das cores do espectro solar que correspondem 

aos planetas e seus regentes. É manifesta a falha na confusão da 

ordem dos dias, como pode se verificar nos escritos dos primeiros 

cristãos. A adopção por parte dos judeus dos seus meses lunares 

procurando misturá-los com os planetas solares, foi o que causou 

a confusão, vendo-se no estado actual a ordem dos dias da sema-

na não acompanhar a ordem dos planetas. 
 

 Agora, a divisão será dada na ordem em que se dispunham 

os planetas antigamente: Lua, Mercúrio, Vénus, Sol, Marte, Júpiter, 

Saturno, contando o Sol como um planeta para fins exotéricos. 

Uma vez mais, os egípcios e os hindus, as duas nações mais anti-

gas, dividiam o seu dia em quatro partes, cada uma delas estando 

sob a protecção e o império de um planeta. No decorrer do tempo, 

os dias chegaram a ser chamados pelo nome do planeta que go-

vernava a primeira parte, a da manhã. Pois bem, os cristãos orga-

nizaram a sua semana e procederam da seguinte maneira: queren-

do fazer do dia do Sol ou domingo o sétimo, nomearam os dias da 

semana com o nome do quarto planeta seguinte, por exemplo, a 

partir da Lua (segunda-feira), contando-os assim: Lua, Mercúrio, 
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Vénus, Marte, portanto, aquele dia, cuja primeira parte era gover-

nada por Marte, tornou-se no segundo da semana, e assim suces-

sivamente. Deve-se também lembrar que a Lua, tal como o Sol, 

está substituindo um planeta secreto. 
 

 A actual divisão do ano solar fez-se vários séculos depois do 

começo da nossa era, agora a semana não é a dos antigos e a dos 

ocultistas. A divisão septenária das quatro partes das fases lunares 

é tão velha como o mundo, originando-se com os povos que conta-

vam o tempo pelos meses lunares. Os hebreus nunca a utilizaram 

já que contavam só o sétimo dia, o sábado, embora o segundo ca-

pítulo do Génesis pareça falar disso. Até aos dias dos Césares não 

há rasto de uma semana de sete dias em uma só nação, salvo a 

dos hindus. Da Índia passou para a posse dos árabes e chegou à 

Europa com o Cristianismo. A semana romana consistia de oito di-

as, e a dos atenienses de dez36. Assim, uma das inumeráveis con-

tradições e falácias da Cristandade é a adopção da semana septe-

nária indiana de cômputo lunar e a preservação, ao mesmo tempo, 

dos nomes mitológicos dos planetas. 
 

 Tampouco os astrólogos modernos dão as correspondências 

correctas dos dias com os planetas e suas cores; enquanto os 

ocultistas podem dar uma boa razão para cada detalhe das suas 

próprias tabelas e cores, etc., é duvidoso que os astrólogos pos-

sam fazer o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 J. M. Ragon, Notícia histórica sobre o calendário, etc., Paris, 1842. 
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 NOTA DO TRADUTOR: Mantenho intocável o texto espanhol em todos 

os esquemas e diagramas deste volume, e assim mesmo inibindo-me de qual-

quer comentário aos mesmos, respeitando o pioneirismo teosófico de H.P.B. 
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* * * 
 

 Para fechar esta Instrução, em primeiro lugar quero dizer 

àqueles que me honraram com a sua confiança ao assumirem o 

compromisso, que toda a sua necessidade pode ser separada em 

duas grandes divisões: 1.ª, aos que não conseguiram libertar-se 

das habituais dúvidas cépticas, ainda assim podem a longo prazo 

comprovar quanta verdade existe nas afirmações do ocultista; e 

2.ª, aqueles outros que tendo se libertado dos grilhões do materia-

lismo e da relatividade, podem sentir que a verdadeira e real felici-

dade apenas poder ser procurada no conhecimento e na experiên-

cia pessoal do que os filósofos hindus chamam Brahma-Vidya e o 

Arhat budhista de realização em Adi-Budha, a Sabedoria Primitiva. 

Deve-se distinguir e estudar no manual de Instruções as explica-

ções dos fenómenos da vida que a ciência profana é incapaz de 

dar. Mesmo com essas limitações, irão descobrir no final de um par 

de anos que aprenderam mais do que teriam aprendido em todas 

as suas universidades e colégios. Quanto aos crentes sinceros, se-

rão recompensados ao verem a fé transformada em Conhecimen-

to. O verdadeiro Conhecimento é do Espírito e só no Espírito, não 

pode ser adquirido de nenhuma outra maneira senão através do 

Reino da Mente Superior, o único Plano pelo qual podemos pene-

trar nas profundidades do Absoluto que a tudo penetra. Aquele que 

obedece apenas às leis estabelecidas pela mente humana, que 

vive a vida prescrita pelo código dos mortais e a sua legislação falí-

vel, elege como sua estrela-guia um farol que brilha no mar de 

Maya, ou dos delírios temporais, que só dura uma encarnação. Es-

sas leis são necessárias apenas para a vida e o bem-estar do ho-

mem físico. São como que pilotos guiando-o através dos baixios 

de uma existência, transpondo com ele o lintel da morte. Muito ma-

is feliz é o homem que apesar de ater-se estritamente à realização 

no plano objectivo dos deveres da vida diária, à realização do direi-

to de cada um e todos no seu país representando, em suma, o dar 

a César o que é de César, e no entanto na realidade leva uma exis-

tência espiritual permanente, uma vida sem interrupções de conti-

nuidade nem lacunas e nem interlúdios, nem sequer nos Planos 

que são lugares de paragem na longa peregrinação da vida pura-

mente espiritual. Todos os fenómenos da mente humana inferior 

desaparecem como a tela de um cenário, o que lhe permite viver 
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na região mais além do plano inteligível, a única realidade. Se o 

homem mediante a supressão e destruição do egoísmo da sua per-

sonalidade, conseguir conhecer-se a si mesmo como o que está 

por detrás do véu físico de Maya, logo ficará acima de toda a dor e 

miséria, acima do desgaste de toda a mudança que é a principal 

criadora da dor. Tal homem será fisicamente de matéria, mover-

se-á rodeado de matéria e, no entanto, viverá acima e fora dela. O 

seu corpo estará sujeito às mudanças, mas ele será completamen-

te alheio a elas e experimentará a vida eterna, inclusive enquanto 

estiver nos organismos temporais de curta duração. Tudo isto pode 

conseguir-se pelo desenvolvimento do amor sem egoísmo univer-

sal à Humanidade, e pela supressão da personalidade ou do ego-

ísmo, que é a causa de todo o pecado e, por conseguinte, de toda 

a dor humana. 
 

H.P.B.T 
 

AUM  
 

(Extracto de G. de Purucker, Fountain-Source of Occultism, pp. 240-241) 
 

 “Até os cinco sentidos que hoje possuímos ainda são imper-

feitos e estão evoluindo. Cada um é cada vez mais subtil, mais ca-

paz de interpretar, através de si mesmo como um canal da Consci-

ência que mora em nós, a natureza e as funções do Universo ex-

terior. Lembre-se que o Homem é uma corrente da Consciência 

que trabalha na construção dos veículos e nos veículos com câma-

ras adequadas, com portas e janelas, por assim dizer, para mani-

festar as suas próprias faculdades e para receber nessas salas, do 

mundo exterior, os estímulos e as reacções que a Natureza obriga-

o a receber. 
 

 “Os cinco sentidos têm se manifestado mais ou menos perfei-

tamente até ao momento, derivando na ordem seguinte: em primei-

ro lugar, o ouvido para o Akasha ou Éter, a seguir o tacto ou Vayu, 

Ar, depois a visão, Fogo, ou melhor, Luz, chamada Tejas ou Taija-

sa, o quarto o gosto, de Apas ou Água, o quinto e último o olfacto, 

odor da Terra ou Pritivi 37. De todos eles, o gosto é o mais material 

 
37 Há um equívoco nesta descrição original, se propositado ou não desconhe-
ço: o Ar está para o Olfacto e a Terra para o Tacto, como não deixa de ser, 
posto não se cheirar com as mãos nem se tactear com o nariz. – O tradutor. 
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e grosseiro, mas a faculdade do olfacto e as suas reacções ao fluxo 

da Consciência são ainda piores que as do gosto. Irão desenvol-

ver-se mais dois sentidos em nós, que se expressarão por um ór-

gão físico adequado, antes do presente Manvantara neste planeta 

terminar o seu curso. Todos estes sentidos são funções da Consci-

ência que mora em nós. 
 

 “Desde a Idade Média, num ciclo menor, temos nos movido 

para além de Pritivi-Tatva, sucessivamente na Água ou Apas-Ta-

tva, no Ar ou Vayu-Tatva e depois no Fogo ou Taijasa-Tatva, e 

agora estamos entrando suave e lentamente no Éter ou Akasha-

Tatva, de maneira muito imperfeita mas como uma antecipação 

certa do que acontecerá na sétima Raça, e tal como se passou e 

passa nos pequenos ciclos, aparecerão invenções, criações huma-

nas para manter o ritmo, dependendo tudo do engenho humano e 

se essas novas descobertas serão usadas a propósito do Céu ou 

do Inferno. Se for com esse último propósito, iremos afundar-nos, 

sufocando e afundando-nos nos nossos próprios eflúvios. Mas se 

forem utilizadas para fins altruístas que beneficiem a totalidade da 

Humani-dade, avançaremos. Os sinais de uma mudança de época 

estão por toda a parte, como a entrada de uma nova maré nos 

assuntos humanos. 
 

 “Depois da queda do Império Romano, os homens viveram 

na sua maioria em terra, em Pritivi-Tatva, apenas se aproximando 

do mar. Depois começaram a viajar mais extensamente e com mai-

or inteligência sobre as águas, em Apas-Tatva, próximas da super-

fície. Em seguida passou-se a utilizar o vapor (vapor, “ar”, gás), o 

Vayu, nos séculos posteriores com a tomada do próprio ar. Agora, 

apressadamente em direcção ao culminar da experiência, saímos 

fora do ar e começamos entrando nos Tatvas mais subtis. Está se 

usando, cada vez mais amplamente, o fogo (o elemento Taijasa), 

a electricidade, os explosivos, incluindo todos os diferentes tipos 

de horrores ígneos, conectados com o ar. Finalmente o éter (Aka-

sha), manifestando-se nas obras do Homem como o demonstra o 

acesso sem fios, a rádio, etc. Tudo isto mostra que há ciclos meno-

res dentro de ciclos maiores, que repetem em linhas gerais os pro-

cessos destes últimos. 
 

 “Os dois sentidos ocultos que aparecerão no futuro são qua-

se impossíveis de descrever, pois o que sucederá ao quinto actual, 
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o olfacto, nem sequer ainda manifestou a sua presença, salvo por 

um instinto ocasional no seu funcionamento. Ele fará participará da 

natureza da faculdade do sentido do tacto, porém, em vez de ser 

o contacto físico será um sentido interior, e a intuição dele, o ins-

tinto que inclusive encontra-se ocasionalmente entre os homens 

de hoje, é a sombra dos acontecimentos vindouros. Assim como 

os contactos tácteis do mundo exterior, esses dois sentidos no Ar-

co Ascendente estarão nos mesmos Planos respectivos do ouvir e 

do tacto, porém, devido existirem numa entidade mais desenvolvi-

da, se manifestarão num primeiro momento através de um órgão 

físico interior. Um indício do sexto sentido é o que chamamos de 

pressentimentos de que algo está bem ou mal, ou a possibilidade 

de fazer ou não fazer. Isto não é a intuição, sem dúvida, pois é infe-

rior à intuição: trata-se de um palpite ou de uma sensação das coi-

sas que estão por acontecer. Pode ser que num certo sentido se 

fale dele como uma forma de clarividência. 
 

 “E o sétimo sentido, que corresponde à audição no Plano Fí-

sico, também sucederá pelo desenvolvimento akáshico. Será o úl-

timo sentido na evolução do corpo físico do Homem, portanto, ex-

pressará uma faculdade interior despertada pelo contacto com os 

graus mais inferiores do Akasha. O mais próximo que podemos 

chegar dessa faculdade será, deixando de lado a natureza e loca-

lização do órgão mediante o qual vai agir, a intuição, tão completa-

mente desenvolvida quanto possa ser neste planeta e neste Man-

vantara, instantânea, sempre pronta, funcionando regularmente e 

podendo ser interrompida ou utilizada conforme a nossa vontade. 
 

 “Cada faculdade ou sentido, e portanto cada órgão dos sen-

tidos como a sua expressão no corpo, é uma faculdade do nosso 

fluxo de consciência, pelo que nenhuma faculdade pode aparecer 

na evolução, consequentemente, nenhum órgão ou sentido pode 

manifestar-se no corpo até que a consciência o tenha expressado 

de maneira equivalente. Os atlantes, por exemplo, em princípio ti-

nham um instinto como o do olfacto. Eles usaram essa faculdade 

de maneira quase inconsciente, tal como os homens de hoje estão 

usando o sexto sentido e a sua faculdade de maneira quase in-

consciente, só às vezes sendo vagamente conscientes disso ao 

dizerem: “Eu tive um palpite”. O corpo facultativo passa do invisível 

ao visível e cria para si mesmo o seu órgão competente, que se 
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desenvolve exactamente como a faculdade interna que evolui no 

seu próprio Plano. 
 

 “Isto sendo assim para acrescentar umas poucas palavras 

acerca das Gunas, porque às vezes são confundidas com as Es-

sências Cósmicas ou Tatwas. As Gunas ou “qualidades”, commu-

mente enumeradas como Satva, Rajas e Tamas, são os três mo-

dos fundamentais e potentes da Consciência Universal dos seres 

que compõem o Universo. A partir do fluxo de Satva, manifestam-

se sucessivamente os outros dois modos da Consciência, Rajas 

ou Actividade e Tamas ou Inactividade, em termos gerais. Agora, 

a união dessas duas qualidades, que não se neutralizam entre si 

mas se combinam para formar algo superior a qualquer delas, é o 

que se entende por Satva, o que é “real”. É a condição em que 

vivem os grandes deuses. 
 

 “Quando o Universo está em Manifestação Manvantárica a 

qualidade de Rajas é a que predomina, embora supostamente Ta-

mas e Satva também estejam presentes. Quando o Universo se 

encontra em Pralaya com infinita paz e tranquilidade, a qualidade 

mais elevada que então prevalece é Tamas, apesar de Rajas [e 

Satva] estarem igualmente presentes, embora relativamente laten-

tes. Por isso, os Vedas, assim como as Leis do Manu, dizem que 

o Universo antes de começar a Manifestação está na condição de 

Tamas, em repouso absoluto. Supostamente, os princípios mais 

elevados do Universo manifestam as qualidades de Satva e Rajas, 

enquanto durante o Pralaya a qualidade é latente. 
 

 “A Filosofia Hindu relativamente à sua Trimurti ou Tríade 

Brahma-Vishnu-Shiva, em geral atribui à Guna Satva a caracterís-

tica de Brahma, a qualidade de Rajas a Vishnu, e a qualidade de 

Tamas a Shiva. Sem dúvida que tanto no Manvantara como no 

Pralaya a qualidade de Satva exerce-se em tudo. É assim que os 

deuses apesar de eternamente activos todavia são pacíficos, re-

pletos de sabedoria, cujos movimentos são actividade sem esforço 

e as acções maravilhosamente tranquilas e silenciosas. 
 

 “Além disso, cada uma das Gunas – por o Universo ser fun-

damentalmente Uno, estando todas as coisas interligadas e inter-

agindo – possui em si mesma as três, pois em contrário, se cada 

uma destas qualidades universais existentes fosse distinta e sepa- 
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rada das outras, isso faria delas três absolutas. Mas elas não são 

absolutas, são relativas, e as duas de Rajas e Tamas quando se 

unem e estabelecem o equilíbrio entre si, sem perda da individua-

lidade, manifestam a presença da sua origem comum, Satva. 
 

 “Tem sido costume entre alguns orientalistas, que não enten-

dem o significado esotérico destas Gunas, falar de Tamas como a 

aspereza, a obscuridade, o mal, mas isso está totalmente errado, 

porque não há uma Satva-Tamas assim como uma Tamas de Ta-

mas, e o mesmo tipo de observação pode fazer-se no que se refere 

a Rajas e ao carácter da Guna Satva. 
 

 “Portanto, cada uma das Essências Cósmicas ou Tatwas ca-

racteriza-se pela presença e a actividade inerente das três Gunas, 

cada uma actuando em conjunto com um Tatwa. Deve ser o esfor-

ço de todos os homens atraírem a qualidade de Satva em especial, 

para que isso signifique que em vez dos frequentes desequilíbrios 

ou retorcimentos sejam de Rajas ou Tamas, estas duas qualidades 

estejam em equilíbrio em carácter e cooperação.” 
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INSTRUÇÃO N.º II 
 

 

ESTRITAMENTE PRIVADA E CONFIDENCIAL 
 

 

NÃO É PROPRIEDADE DE NENHUM MEMBRO, E DEVERÁ 

SER DEVOLVIDA AO OFICIAL RESPONSÁVEL PELA S.E.T. 
 

 

 Em vista da natureza abstrusa dos temas tratados, a presen-

te Instrução iniciará com uma explicação de alguns pontos que fi-

caram obscuros na anterior, assim como de algumas das declara-

ções onde haja uma aparência de contradição. 
 

 Os astrólogos, dos quais há muitos entre os esoteristas, é 

provável que fiquem confusos com algumas das declarações que 

contradizem claramente os seus conhecimentos, enquanto os que 

nada sabem do tema talvez as encontrem, desde o início, naqueles 

que estudaram os sistemas esotéricos da Cabala e da Astrologia. 

Para que seja abertamente conhecido o que ensina este impres-

so, ele fica disponível para todos os estudantes nas bibliotecas pú-

blicas e museus, apesar de ser muito esotérico, porque está velado 

deliberadamente para não se “ver” nem compreender e estudar 

com fins lucrativos, sem um glossário completo de termos ocultos. 
 

 Os ensinamentos e as explicações seguintes, portanto, po-

derão ser de utilidade ao estudante e ajudá-lo a compreender o en-

sinamento dado na Instrução anterior. 
 

No diagrama I, observa-se que o 3, 7 e 10 centros são, res- 

pectivamente, como se segue: 
 

 (a) O 3 pertence ao Mundo Espiritual do Absoluto e, portanto, 

aos três Princípios Superiores do Homem. 
 

 (b) O 7 pertence aos Mundos Espiritual, Psíquico, Físico e ao 

corpo do Homem. A Física, a Metafísica e a Hiperfísica são a tríade 

que simboliza o Homem neste Plano. 
 

 (c) O 10, a soma total daqueles, é o Universo como um todo 

em todos os seus aspectos, incluindo o Microcosmos, o Homem 

com os seus dez orifícios. 
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 Deixando de lado, de momento, a Décade Superior (Cos-

mos) e a Décade Inferior (Homem), os três primeiros números das 

sete parelhas separadas fazem uma referência directa ao Mundo 

supra-sensível dos veículos Espírito, Alma e Envoltura Áurica do 

Ser Humano, assim como ao Mundo Superior supra-sensível. O 

Quaternário Inferior, ou os quatro Aspectos [manifestados], tam-

bém pertence ao Homem, assim como ao Cosmos Universal, cujo 

conjunto é sintetizado pelo Absoluto. 
 

 Se esses três graus discretos ou de distribuição podem con-

ceber-se, de acordo com a simbologia de todas as religiões orien-

tais, simbolizados pelo Óvulo ou Ovo, o nome desse Óvulo será 

Svabhâvat, ou o TODO-SER no Plano manifestado. Este Universo 

não tem, em verdade, nem centro nem periferia, pelo que na mente 

individual e finita do Homem não tem definição, nisto sendo apenas 

as consequências naturais da limitação do pensamento humano. 
 

 No diagrama II, como é dito no mesmo mas sem aviso prévio, 

é necessário tomar os números utilizados na coluna da esquerda, 

já que eles se referem unicamente às hierarquias de cores e sons 

no Plano Metafísico e não aos números característicos dos princí-

pios humanos e dos planetas. Os princípios humanos fogem à enu-

meração porque cada homem é diferente de todos os demais, tal 

qual não existe em toda a Terra duas folhas de erva que sejam 

absolutamente iguais. A enumeração é aqui uma questão de pro-

gresso espiritual e de predomínio natural de um princípio sobre 

outro. Um homem pode estar em Budhi elevado como número um 

comparativamente a outro que, ser for um sensualista bestial, esta-

rá no Manas Inferior. Em um, o corpo físico, ou talvez o Prana (o 

princípio vital), estará em primeiro plano sendo mais elevado, como 

será o caso de um homem muito saudável cheio de vitalidade, en-

quanto em outro pode chegar ao sexto ou inclusive ao sétimo mais 

abaixo. Uma vez mais, as cores e metais que correspondem aos 

planetas e aos princípios humanos, como se verá, não são conhe-

cidos exotericamente pelos astrólogos modernos e ocultistas oci-

dentais. 
 

 Vamos ver donde o astrólogo moderno retira as suas noções 

acerca da correspondência dos planetas, metais e cores. E nisto 

lembramos um orientalista moderno que, a julgar pelas aparências,  

atribui aos antigos acádios (e também aos caldeus, hindus e egí-
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pcios) a ideia de que o Universo, como igualmente a Terra, parece 

estar invertido em forma de prato. Demonstra isso apontando as 

representações simbólicas de algumas inscrições dos acádios e as 

esculturas assírias. Não há aqui espaço para explicar quanto equi-

vocado está o assiriólogo, porque todas essas representações são 

simplesmente simbolismos da Khargak-Kurra, a Montanha do Mun-

do, o Monte Meru, referindo-se unicamente ao Pólo Norte, a Terra 

dos Deuses38. Agora, os assírios organizaram o seu ensinamento 

exotérico sobre os planetas e suas correspondências da seguinte 

maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Esse é o arranjo adoptado agora pelos astrólogos cristãos, 

com a excepção da ordem dos dias da semana com os quais, me-

diante a associação dos nomes planetários solares às semanas lu-

nares, fizeram uma dolorosa confusão, como já se demonstrou na 

Instrução I. Esse é o sistema geocêntrico de Ptolemeu que repre-

senta o Universo como está no esquema abaixo, apresentando a 

Terra no centro do mesmo e o Sol como um planeta no quarto lu-

gar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Veja-se A Doutrina Secreta, vol. II, pág. 357. 
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 Denuncia-se a ordem dos dias da semana na cronologia cris-

tã como quotidianamente baseada num fundamento completamen-

te errado, pelo que é a hora de iniciar uma reforma também da As-

trologia edificada sobre essas linhas, tendo chegado a nós basea-

da em fundamentos um tanto equivocados da multidão exotérica 

da Caldeia e da Assíria. 
 

 Contudo, as correspondências dadas nas nossas Instruções 

são puramente esotéricas. Por esta razão, segue-se que quando 

os planetas do Sistema Solar recebem o seu nome ou símbolo (co-

mo no diagrama II), não deve supor-se que esses tipos se refiram 

só aos corpos planetários no Plano Físico, puramente material, 

face à natureza septenária dos Mundos Psíquico e Espiritual. Um 

planeta material só pode corresponder a uma coisa material. As-

sim, quando se diz que Mercúrio corresponde ao olho direito signi-

fica que o planeta objectivo tem alguma influência no órgão óptico 

direito, ambos representando Budhi de forma mística muito apro-

priada. A Alma Espiritual (Budhi) do Homem deriva da Essência 

dos Manasaputras, os Filhos da Sabedoria, que são os Seres Di-

vinos (Anjos) que governam e presidem ao planeta Mercúrio. 
 

 Da mesma forma, são estabelecidas as correspondências 

entre Vénus, Manas e o olho esquerdo. Na realidade, exoterica-

mente não existe tal associação entre os olhos e os planetas físi-

cos, mas esotericamente existe, pelo que o olho direito é o “Olho 

da Sabedoria”, isto é, corresponde-se com esse centro magnético 

oculto que chamamos de “Terceiro Olho”39, enquanto o olho es-

querdo com o cérebro intelectual, ou as células do órgão da facul-

dade de pensar no Plano Físico. Demonstra-o o triângulo cabalís-

tico Kether, Chokmah e Binah. Chokmah e Binah, ou a Sabedoria 

e Inteligência, o Pai e a Mãe, ou então o Pai e o Filho, encontram-

se no mesmo Plano e reagem mutuamente um sobre o outro. 
 

 Quando a consciência espiritual se volta para dentro, ocorre 

uma conjunção de Manas e Budhi. No homem espiritualmente re-

generado essa conjunção é permanente, pois o Manas Superior 

une-se a Budhi além do limiar do Devakan, nisto não se devendo 

confundir a Alma, ou melhor, o Espírito, com o Atma ou o Super-

 
39 Veja-se A Doutrina Secreta, volume II, página 288 e seguintes. 
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Espírito, dizendo-se então que possui o “Olho Único”. Noutras pa-

lavras, esotericamente o “Terceiro Olho” está activo. Como Mercú-

rio é chamado de Hermes e Vénus de Afrodite, consequentemente 

a sua conjunção no Homem no Plano Psicofísico dá-lhe o nome de 

Hermafrodita ou Andrógino. Sem dúvida que o Homem absoluta-

mente Espiritual está desligado quando tem relações sexuais. O 

Homem Espiritual corresponde-se directamente com os mais ele-

vados “círculos de cores” do Prisma Divino que emanam do Branco 

e Infinito Círculo Uno, enquanto o Homem Físico emana das Sephi-

roths, que são as Vozes ou Sons da Filosofia Oriental. E estas “Vo-

zes” são inferiores às “Cores”, porque são as sete Sephiroths infe-

riores ou os Sons objectivos, visão, audição [etc.], mas não como 

o Zohar (II, 81, 6) apresenta e também o Antigo Testamento. Por-

que se fosse correctamente traduzido o versículo 18 do capítulo 

XX do Êxodo, ele seria o seguinte: “E o povo viu as Vozes” (ou 

Sons, não os “Tronos”, como agora está traduzido no volume XII), 

e estas Vozes ou Sons são as Sephiroths inferiores40. 
 

 Da mesma forma, as fossas nasais direita e esquerda, pelas 

quais se respira o “Alento de Vida” (Génesis, II, 7), diz-se corres-

ponderem ao Sol e à Lua, como Brahma-Prajapati e Vach, ou Osí-

ris e Ísis, que são os Pais da Vida Natural. Este conhecimento do 

Quaternário dos dois olhos e duas narinas, Mercúrio e Vénus e Sol 

e Lua, constitui para os cabalistas os Anjos Guardiões dos Quatro 

Cantos da Terra. O mesmo acontece na Filosofia Oriental Esotéri-

ca, no entanto acrescentando que o Sol não é um planeta mas a 

estrela central do nosso Sistema, e que a Lua é um planeta morto 

da qual todos os princípios se retiraram; que o Sol representa um 

planeta invisível encontrando-se entre Mercúrio e ele, e a Lua um 

planeta que agora parece ter desaparecido de vista. Esses são os 

Quatro Maharajas de A Doutrina Secreta 
41, os “Quatro Santos Se-

res” relacionados com o Karma e a Humanidade, o Cosmos e o 

Homem, em todos os seus aspectos. Eles são: o Sol, ou o seu su-

bstituto Michael (ou Miguel); a Lua, ou o seu substituto Gabriel; 

Mercúrio, Rafael, e Vénus, Uriel. Não necessitamos repetir que os 

mundos planetários são tão-só símbolos físicos e que o sistema 

 
40 Franck, La Kabbale, ou la philosophie religieuse des Hébreux, Paris, Ha-
chette, 2.ª ed., p. 314. 
41 Vol. I, p. 122. 
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esotérico quase nunca se refere a eles, unicamente simbolizando 

nesses nomes as suas forças cósmicas, psíquicas, físicas e espiri-

tuais. Em suma, trata-se dos sete planetas físicos que são as Se-

phiroths inferiores da Kaballah, enquanto o tríplice Sol físico simbo-

liza, ou personifica, o reflexo que não se vê da Tríade Superior, ou 

a Coroa Sephirótica. Tudo isto já foi demonstrado42. 
 

 Então, uma vez mais, ficará bem assinalar que os números 

unidos aos princípios psíquicos no diagrama I aparecem ao contrá-

rio dos da lâmina I [nas obras exotéricas]. Isso porque, ainda uma 

vez mais, os números a esse respeito são arbitrários e mudam em 

cada Escola. Algumas Escolas contam três, outras quatro, outras 

seis e outras ainda sete, como fazem todos os budistas esotéricos. 

Na lâmina I os números dos princípios estão de acordo com os nú-

meros utilizados no diagrama I, simplesmente porque os primeiros 

são os utilizados até agora nos ensinamentos semi-exotéricos da 

Teosofia, por exemplo, no Budhismo Esotérico. Como é dito em A 

Doutrina Secreta 
43, desde o século XIV a Escola Esotérica dividiu-

se em dois departamentos, um para os Lanus ou Chelas, círculo 

interno, e outro para o círculo externo, ou Chelas laicos. Foi dito 

claramente ao Sr. Sinnett, nas Cartas que recebeu de um dos Gu-

rus, que não se lhe podia ensinar a doutrina esotérica, que é minis-

trada somente aos discípulos consagrados do círculo interno. Por-

tanto, talvez as coisas ficassem simplificadas se cada estudante 

assumisse a enumeração exotérica na ordem dada na lâmina I e 

os segredos que figuram no diagrama II. Mas mesmo isso exigiria 

um estudo especial. Os números e os princípios não estão numa 

sequência regular como as cascas de uma cebola, pelo que o es-

tudante deve descobrir por si mesmo o número correspondente a 

cada um dos seus princípios, quando chegar o momento de entrar 

no estudo prático. Isto sugere ao estudante a necessidade de co-

nhecer os princípios pelos seus nomes e as suas faculdades pró-

 
42 Podemos ainda assinalar as obras de Orígenes que confirmam o mesmo, 
quando diz que “os sete daimones governantes” (génios ou governadores dos 
planetas) são Michael (Miguel), o Sol com figura de Leão, sendo o segundo 
na ordem o Touro, Júpiter ou Suriel, etc. (Contra Celso, VI & XXX), e todos 
esses, os “Sete da Presença”, são os Sephiroths. A Árvore Sephirotal é a 
Árvore dos Planetas Divinos apontados por Porfírio, ou a Árvore de Porfírio 
como se lhe costuma chamar. 
43 Volume I, página 122. 
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pria, aparte qualquer sistema de numeração, ou seja, por associa-

ção com com os seus correspondentes centros de acção, cores, 

sons, etc., até se tornarem inseparáveis. 
 

 A antiga e familiar maneira de contar os princípios, levando-

se em consideração o que está em The Theosophist e no Buddhis-

mo Esotérico, leva-nos a outra contradição aparentemente descon-

certante, apesar de realmente não haver absolutamente nenhuma. 

Na lâmina I, vê-se que os princípios 3 e 2, ou seja, o Linga-Sharira 

e o Prana ou Jiva, estão na ordem inversa à dada no diagrama I. 

Uma consideração momentânea é suficiente para explicar a apa-

rente discrepância entre a enumeração exotérica, tal como apare-

ce na lâmina I, e a ordem esotérica que surge no diagrama I. Por-

que na lâmina I o Linga-Sharira define-se como o veículo de Prana 

ou Jiva, e como tal deve ser inferior, no plano esotérico, a Prana, 

e não superior como poderá sugerir a enumeração exotérica na lâ-

mina I. 
 

 A parte colorida da lâmina é profundamente esotérica, mas 

utilizou-se a antiga enumeração, mais familiar, para chamar a aten-

ção do estudante para o facto dos princípios não estarem encavali-

tados uns nos outros, consequentemente, não podendo a sua or-

dem ser tomada numa sequência numérica, tudo dependendo da 

superioridade e predomínio de um princípio sobre outro, com isso 

sendo diferentes em cada homem. 
 

 O Linga-Sharira é o antítipo duplo ou protoplásmico do corpo, 

que é a sua imagem. É neste sentido que no diagrama II é cha-

mado de pais do corpo físico, ou seja, a mãe fecundada por Prana, 

o pai. Esta ideia expressa-se na mitologia egípcia no nascimento 

de Horus, o Filho de Osíris e Ísis, ainda que, como em todos os mi-

tos sagrados, contenha tanto o tríplice significado espiritual como 

o sétuplo psicofísico. Para fechar o tema, Prana, o princípio de Vi-

da, em estrita verdade não possui número, já que impregna inteira-

mente outro princípio ou o total humano. Portanto, cada número 

dos sete seria naturalmente aplicável a Prana-Jiva exotericamente, 

como o é para o Corpo Áurico esotericamente. Como Pitágoras de-

monstrou, o Cosmos não foi produzido através ou pelo número, 

mas sim geometricamente, ou seja, seguindo as proporções numé-

ricas. 
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* * * 
 

 Para quem não está familiarizado com a natureza astrológica 

exotérica atribuída na prática aos corpos planetários, pode ser útil 

apresentá-la aqui na forma de diagrama II, relativamente ao seu 

predomínio sobre o corpo humano, as cores, os metais, etc., ao 

mesmo tempo explicando por que a genuína Filosofia Esotérica di-

fere das afirmações astrológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 

 
44 Negro: esotericamente verde, já que não há negro no raio prismático. Vio-
leta: esotericamente de cor azul claro. Como um pigmento, o púrpura é um 
composto de cor vermelha e azul (verde – nota do tradutor), em Ocultismo 
sendo o azul a essência espiritual da cor púrpura, enquanto o vermelho é a 
sua base material. Na realidade, o Ocultismo torna Júpiter azul, porque ele é 
o filho de Saturno que é de cor verde, donde como cor prismática o azul claro 
conter uma grande quantidade de verde. Uma vez mais, o Corpo Áurico conte-
rá a maior parte da cor do Manas Inferior se o homem for um sensual e mate-
rialista, da mesma forma que conterá muita da matiz mais obscurecida se o 
Manas Superior tiver domínio sobre o Inferior. Laranja: esotericamente o Sol 
não se corresponde com o olho direito, o nariz ou qualquer outro órgão, já 
que, como se explicou, não é um planeta e sim a estrela central. Foi adoptado 
como um planeta pelos astrólogos pós-cristãos, que nunca foram iniciados. 
Por outro lado, a verdadeira cor do Sol é a azul, aparecendo de cor amarela 
só devido ao efeito da absorção dos vapores metálicos (principalmente) por 
parte da sua atmosfera. Tudo é Maya na nossa Terra. Amarelo: esotericamen-
te anil ou azul escuro, que é o complemento do amarelo no prisma. O amarelo 
é uma cor simples ou primitiva. Manas é dual na sua natureza, como é o seu 
símbolo sideral, Vénus, que por sua vez é a estrela da manhã e da tarde, assi-
nalando a diferença entre os princípios superiores e inferiores de Manas, cuja 
essência deriva da Hierarquia governante de Vénus e que é representada pelo 
azul escuro e o verde. O verde, Manas Inferior, assemelha-se à cor do espe-
ctro solar que aparece entre o amarelo e o azul escuro, o Manas Superior Es-
piritual. O índigo é a intensificação dos céus ou o céu, para se referir à ten-
dência da elevação de Manas a Budhi ou a Alma Espiritual Celeste. Esta cor
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 Portanto, observa-se pelo método da Astrologia Cabalística 

exotérica que a influência do Sistema Solar se distribui por todo o 

corpo humano, com os metais primários e as gradações de cor do 

negro ao branco, apesar do Esoterismo não reconhecer o negro e 

o branco como cores e somente aceitar as sete cores solares ou 

naturais do prisma. O branco e o negro são corantes artificiais. Per-

tencem à Terra, e só são percebidos em virtude da construção dos 

nossos órgãos físicos. O branco é a ausência de todas as cores, 

portanto, não tem cor, e o negro é simplesmente a ausência de luz, 

portanto, é o aspecto negativo do branco. As sete cores do prisma 

são emanações directas das sete Hierarquias de Seres, cada uma 

delas tendo influência directa num dos princípios humanos, já que 

cada uma dessas Hierarquias é, de facto, a criadora e a fonte do 

correspondente princípio humano. Cada cor prismática é chamada 

em Ocultismo o “Pai do Som” que lhe corresponde, Som que é a 

Palavra ou Logos do seu Pai-Pensamento. Esta é a razão pela qual 

 

obtém-se da indigofera tinctoria, uma planta da Índia com as características 
mais ocultas, muito utilizada em Magia Branca, estando esotericamente cone-
ctada com o cobre. Isto demonstra-se pelo índigo assumindo um brilho aco-
breado, especialmente quando é esfregado em qualquer substância dura. Ou-
tra propriedade deste corante é ser insolúvel na água e até no éter, sendo ma-
is leve que qualquer líquido conhecido. Nenhum símbolo foi adoptado no Ori-
ente sem se basear numa razão lógica e demonstrável. Portanto, os simbolo-
gistas orientais, desde as idades mais longínquas, relacionaram a Mente 
Espiritual do Homem com o azul escuro (o anil de Newton), ou o verdadeiro 
azul livre do verde, e a mente animal com o puro verde. Creme claro: esote-
ricamente amarelo, porque a cor do Sol é laranja e Mercúrio está agora mais 
próximo do Sol, vendo-se à distância com essa cor. O planeta do qual o Sol é 
um substituto está ainda mais próximo dele que Mercúrio, e foi um dos pla-
netas mais secretos e elevados. Diz-se que tornou-se invisível no final da ter-
ceira Raça. Branco: esotericamente violeta, talvez por a cor violeta ser assu-
mida por um raio de sol quando se transmite através de uma placa de prata 
muito fina, e também por a Lua brilhar sobre a Terra com a luz emprestada do 
Sol, como brilha o corpo humano com atributos emprestados pelo seu duplo 
– o homem aéreo ou etérico. Do mesmo modo que no Plano Terrestre a forma 
astral inicia a série de princípios humanos em direcção ao Manas Inferior, tam-
bém a partir do raio violeta inicia a série de cores do prisma até ao verde, 
sendo ambos, um como princípio e outro como cor, os mais refratários de to-
dos os princípios e cores. Além disso, ele próprio oculta um grande mistério 
ligado a todas essas correspondências dos organismos celestes e terrestres, 
das cores e sons. Em palavras mais claras, existe a mesma lei de relação 
entre a Terra e a Lua, o corpo astral e o corpo vital do Homem, como também 
entre o extremo violeta do espectro prismático e o anil e o azul. Mas falaremos 
disto mais tarde. 
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todas as cores são sensíveis à ligação com um som definido, sen-

do um facto bem reconhecido na Ciência moderna, por exemplo, 

por Francis Galton em Natureza e Criança 

45. Mas o negro e o bran-

co são cores totalmente negativas e não têm expressões no mundo 

do ser subjectivo. 
 

 A Astrologia Cabalística define o domínio dos corpos plane-

tários no cérebro humano pela razão de existirem sete faculdades 

primárias, seis das quais funcionam através do cérebro e uma pelo 

cerebelo. Isto está perfeitamente correcto esotericamente. Mas qu-

ando adianta que Saturno rege as faculdades da devoção, Mercú-

rio as intelectuais, Júpiter as simpáticas, o Sol governa as regula-

doras, Marte o egoísmo, Vénus a tenacidade e a Lua os instintos, 

podemos dizer que a explicação é incompleta e até enganosa. Isto 

porque, em primeiro lugar, os planetas físicos só podem dominar o 

corpo físico e as funções puramente físicas. Todas as faculdades 

mentais, emocionais, psíquicas e espirituais são influenciadas pe-

las propriedades ocultas da escala de causas que emanam das 

Hierarquias Espirituais dos Governantes dos planetas, e não pelos 

próprios planetas. Essa escala, como está indicada no diagrama II, 

leva, pela ordem seguinte, o estudante a aperceber: (1) a cor, (2) 

o som, (3) o som se materializando no espírito dos metais, ou seja, 

nos elementais metálicos, (4) os elementais se materializando no-

vamente nos metais físicos, (5) cuja essência radiante, harmónica 

e vibratória passa às plantas dando-lhes cor e odor, que são “pro-

priedades” dependentes da frequência de vibração dessa energia 

por unidade de tempo, (6) das plantas passa aos animais e (7) fi-

nalmente culmina nos “princípios” do Homem. 
 

 Vemos, pois, a Essência Divina dos nossos Progenitores 

dando voltas no Céu através de sete etapas, com o Espírito conver-

tendo-se em Matéria e a Matéria volvendo-se ao Espírito. Assim 

como na Natureza há sons inaudíveis igualmente há cores invisí-

veis, porém, sem dúvida audíveis. A Força Criadora, no seu traba-

lho incessante de transformação, produz cores, sons e números 

em forma de frequências vibratórias, que agregam e desagregam 

os átomos e moléculas. Apesar de invisível e inaudível para nós 

 
45 Título posteriormente modificado, Investigação da Faculdade Humana e seu 
Desenvolvimento, Nova York, 1883. 
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nos seus detalhes, a síntese da totalidade torna-se-nos audível no 

Plano material. É o que os chineses chamam o “Grande Tom” ou 

Kung. É, até por confissão científica, o tom real da Natureza nas 

mãos dos músicos: o Fá médio no teclado de um piano. Ouvimo-

lo indistintamente na voz da Natureza, no rugido do oceano, no 

som da folhagem de um grande bosque, no ruído distante de uma 

grande cidade, no vento, na tempestade e na tormenta, em resu-

mo, em tudo que na Natureza tem voz ou produz som. Aos ouvidos 

de todos os que ouvem, termina num único tom definitivo, um tom 

inestimável que, como já foi dito, é o Fá da escala diatónica. A partir 

destes dados, que são onde se fixa a diferença entre o exotérico e 

o esotérico, a nomenclatura e o simbolismo tornam-se evidentes 

para o estudante de Ocultismo. Em resumo, a Astrologia Cabalísti-

ca praticada na Europa é a ciência secreta semi-esotérica adapta-

da para o exterior e não para o círculo interno. Além disso, constan-

temente mostra-se incompleta e não raramente distorcida ao ocul-

tar a verdade. Embora simbolize e adopte as suas correspondên-

cias nas aparências simples das coisas, a Filosofia Esotérica ocu-

pa-se sobretudo da essência das mesmas coisas, só aceitando tais 

símbolos para cobrir todo o terreno, isto é, utiliza os símbolos para 

dar uma compreensão espiritual, assim como um significado psí-

quico e físico. Apesar de tudo, até mesmo a Astrologia Ocidental 

fez um excelente trabalho, por ter ajudado a transportar o conheci-

mento da existência de uma Sabedoria Secreta através dos peri-

gos da época medieval com o seu fanatismo e obscurantismo até 

aos dias de hoje, quando todo o perigo já desapareceu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 A ordem dos planetas na prática esotérica é definida pelos 

seus raios geocêntricos, ou a distância das suas órbitas diferentes 

das da Terra tomada como centro, a saber: Saturno, Júpiter, Marte, 



H.P.B. – Instruções da Secção Esotérica da Sociedade Teosófica 

 

    96 

Sol, Vénus, Mercúrio e a Lua. Nos três primeiros encontra-se 

simbolizada a Tríade Celestial do Poder Supremo no Universo físi-

co manifestado, como Brahma, Vishnu e Shiva, enquanto nos 

quatro últimos reconhecemos os símbolos do Quaternário inferior 

terrestre em todas as revoluções físicas e naturais das estações, 

nos quartos do dia, nos pontos da bússola e nos elementos, como 

se segue: 

 

 

 

 

 
 

 Mas a Ciência Esotérica não se contenta com analogias no 

plano puramente objectivo dos sentidos físicos, portanto, é nece-

ssário antepor o verdadeiro ensinamento nessa direcção com uma 

explicação clara do verdadeiro significado da palavra Magia. 

 

O QUE É A MAGIA, NA REALIDADE? 
 

[Os números superiores nas páginas seguintes referem-se às notas do 

compilador no final desta Instrução] 

 

 A Ciência Esotérica é, acima de tudo, o conhecimento das 

nossas relações com a Magia Divina, inseparável do nosso Ser Di-

vino, como derradeiro significado, como parte do nosso próprio Es-

pírito Superior46. Portanto, antes de proceder à exemplificação e 

explicação destas relações, talvez seja útil dar ao estudante uma 

ideia correcta de todo o significado desta palavra mal-entendida, 

Magia. Muitos são aqueles que estão dispostos e desejosos de es-

tudar Ocultismo, mas muito poucos são os que têm uma ideia apro-

ximada da Ciência em si. Muito poucos dos nossos estudantes 

americanos e europeus podem beneficiar das obras em sânscrito, 

inclusive das suas traduções, já que estas na sua maioria não são 

mais que véus para os não Iniciados. Proponho chamar a sua aten-

 
46 Magia significa, no seu sentido espiritual, secreto, a “Grande Vida” ou a Vida 
Divina no Espírito. A sua raiz é magh, como se vê no sânscrito mahat, no zend 
mazas, em grego megas [μεγας] e em latim magnus, todas significando “gran-
de”. 
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ção para o que foi dito com palavras extraídas dos neoplatónicos. 

Essas são acessíveis em traduções, e com o fim de fazer luz sobre 

o que até agora esteve envolto em trevas será suficiente apontar 

uma certa chave. De maneira que a Gnose, tanto pré-cristã como 

pós-cristã, servirá admiravelmente ao nosso propósito. 
 

 Há milhões de cristãos que conhecem o nome de Simão, o 

Mago47, pelo pouco que se fala dele nos Actos 

48, porém, muito pou-

cos ouviram falar dos detalhes heterogéneos, fantásticos e contra-

ditórios nos registos da tradição sobre a sua vida. A história das 

suas acções e da sua morte, com dados preconceituosos e fanta-

siados, só se encontra nos registos escritos pelos Padres da Igre-

ja, Irineu, Epifânio e São Justino com o seu pseudónimo Philoso-

phumeno (1). No entanto, é uma figura histórica, e o título de “Ma-

go” que lhe deram foi aceite por todos os seus contemporâneos, 

dentre eles os Padres da Igreja cristã, como uma qualificação indi-

cadora dos seus poderes milagrosos, independentemente de se o 

considerar um mago branco (e divino) ou um mago negro (e infer-

nal). Neste sentido, a opinião sempre esteve gentilmente subordi-

nada às ideias cristãs do cronista. 
 

 No sistema de Menandro, seu discípulo e sucessor, encon-

tramos o que o termo Magia significava para os Iniciados desses 

dias. 
 

 Simão, como todos os outros gnósticos, ensinava que o nos-

so Mundo foi criado pelos Anjos inferiores, aos quais chamou Éons 

[αίών]. Menciona apenas três graus, porque era e é inútil, como se 

explica em A Doutrina Secreta, ensinar sobre os quatro mais eleva-

dos, e portanto inicia nos Planos dos Globos A e G. O seu sistema 

está tão perto da verdade oculta como qualquer outro; portanto, 

podemos examiná-lo, assim como às próprias afirmações de Me-

nandro sobre a Magia, e averiguar o que significa o termo. Mas 

agora para Simão o ápice de toda a Criação manifestada era o 

Fogo [πΰρ]. Este era para ele, como para nós, o Princípio Univer-

sal, a Potência Infinita emanada da Potencialidade Oculta. Este 

 
47 Para mais informação sobre este tema que faz referência a Simão, o Mago, 
os estudantes podem ler um ensaio escrito por G.R.S. Mead com o mesmo 
título. 
48 Actos [dos Apóstolos] VIII, 9, 10. 
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Fogo foi a Causa Primordial de todo o Mundo manifestado, sendo 

duplo, após se manifestar, tendo um rosto oculto ou secreto. 
 

 “O aspecto secreto do Fogo está oculto no seu aspecto ob-

jectivo, que dimana do primeiro.”49 
 

 Assim escreveu Simão, o que equivalia a dizer que o visível 

está sempre presente no invisível, e o invisível no visível. Isso não 

era senão uma nova forma de expressar a ideia platónica do Inte-

ligível (τό νητόν, to noetón) e do Sensível (τό αίσθητόν, to aisthe-

ton), e do ensinamento de Aristóteles sobre a Energia ou Potencia-

lidade (δύναμις, dynamis) e a Existência real [acto] (ένέργεια, 

energia). Para Simão, tudo o que pensava e tudo o que actuava 

era inteligência perfeita. O Fogo continha tudo. E como todas as 

partes do Fogo eram dotadas de inteligência e razão, eram susce-

ptíveis de desenvolvimento e, por extensão, de emanação. Esse é 

o nosso ensinamento sobre o Logos Manifestado, e essas partes 

emanadas primordialmente são os Dhyan-Choans, os “Filhos da 

Chama e do Fogo”, ou os Éons Superiores. Esse Fogo é símbolo 

da parte activa e viva da Natureza Divina. Por detrás dele está a 

“Potencialidade Infinita”, à qual Simão chama “o que se manteve e 

se manterá” [ό έστώς, στας, στησόμενος o estôs, stas, stesome-

nos], ou a estabilidade e imutabilidade permanente personificada. 
 

 Do Poder do Pensamento a Ieação Divina passa à Acção. 

Daí a série de emanações primordiais através do Pensamento que 

engendra a Lei, o aspecto objctivo do Fogo, sendo a Mãe o lado 

secreto dele, o Pai. Simão chamou a essas emanações Syzygyas 

[συζυγία] (um par ou uma parelha unidas), já que emanavam de 

duas em duas, uma como um Éon activo e outra como um Éon 

passivo. Foram três parelhas as que emanaram (ou seis no total, 

sendo o Fogo o sétimo), a quem Simão deu os seguintes nomes: 

Mente (νούς, Nous) e Pensamento (έπίνοια, Epinóia)50, Voz (φωνή, 

Phone) e Nome (όνομα, Onoma), Razão (λογισμόϛ, Logismos) e 

Reflexão (έπθύμησιϛ, Enthumesis)51, o primeiro de cada par sendo 

macho e o segundo fêmea. A partir desses seis Éons Primordiais 

 
49 Philosophumena, lib. VI, cap. I (De Simone), & 9 (ed. Cruice, p. 247). 
50 Tanto Irineu como Epifânio chamam a este segundo companheiro o primeiro 
do par de “Raízes”, έννοία, Enóia. 
51 O Abade Cruice traduz Enthumesis como “Concepção”. 
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emamaram os seis Éons do Mundo Médio. Vejamos o que diz o 

mesmo Simão: 
 

 “Cada um destes seis seres humanos primitivos continha a 

Potência Infinita [de seu Pai], porém, só a tinham em Potência e 

não em Acto. Essa Potência deveria ser despertada (ou conforma-

da) mais adiante através de uma imagem, com o fim de manifestar-

se em toda a sua essência, virtude, grandeza e efeitos, porque só 

então a Potência emanada poderia se tornar semelhante a seu Pai, 

a Potência eterna e infinita. Se, pelo contrário, permanecesse sim-

plesmente em Potência e não se transformasse através de uma 

imagem, então a Potência não passaria à Acção e tudo se teria 

perdido.”52 
 

 Em termos mais claros, teria se atrofiado, empregando a ex-

pressão moderna. 
 

 Pois bem, essas palavras darão a entender outra coisa que 

não seja os Éons em tudo serem iguais à Potência infinita, imitan-

do-a na sua acção e serem por sua vez Princípios emanadores 

como o seu Progenitor, indo engendrar novos seres e tornando-se 

também Potência activas? Produzir emanações, ou ter adquirido o 

dom de Kriyashakti53, é o resultado directo desse Poder, um efeito 

que depende da nossa própria acção. Esse Poder, então, é ineren-

te ao próprio Homem, já que o é nos Éons e inclusive nas emana-

ções secundárias, pelo próprio facto do nosso descenso desde um 

Princípio Primordial, o do infinito Poder ou Potência. Assim o en-

contramos no sistema de Simão, o Mago, nos primeiros seis Éons 

sintetizados pelo sétimo, a Potência do Pai, que passou ao Acto e 

emanou, por sua vez, seis Éons secundários, que foram sintetiza-

dos por cada uma das suas respectivas Matrizes. No Philosophu-

mena lemos que Simão compara os Éons com a “Árvore da Vida”, 

dizendo Simão na Grande Revelação (ή μεγάληάπόφαιϛ, he Mega-

le Apophasis)54 de que supostamente ele próprio foi o autor: 
 

 “Foi escrito haverem duas ramificações dos Éons universais, 

que não têm princípio nem fim, emitidos da mesma raiz, a invisível 

 
52 Philosophumena, lib. VI, cap. I, & 12 (ed. Cruice, p. 250). 
53 Veja-se A Doutrina Secreta, o índice, sub voce. 
54 Também chamada o Grande Anúncio ou Declaração. 
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e incompreensível Potencialidade: Sige (Silêncio) [Sige akatale-

ptos, σιγή άκατάληπτοϛ]. Uma dessas [séries de Éons] aparece de 

cima. É a Grande Potência, a Mente Universal [ou Ideação Divina, 

o Mahat dos hindus]: ordena todas as coisas e é masculina. A outra 

procede de baixo, já que é o Grande Pensamento [manifestado], o 

Éon feminino, o Gerador de todas as coisas. Estas [duas classes 

de Éons] correspondem-se uma com a outra55, mantêm a relação 

e manifestam a distância média [a Esfera ou Plano Intermediário], 

o incompreensível Ar que não tem princípio nem fim.”56 
 

 Esse “Ar” feminino é o nosso Éter, ou a Luz Astral cabalística. 

Trata-se, pois do Segundo Mundo de Simão, nascido do FOGO, o 

princípio de tudo. Nós chamamo-lo a VIDA UNA, a Inteligente, a 

Chama Divina, Omnipresente e Infinita. No sistema de Simão, este 

Segundo Mundo é governado por um Ser ou Potência, masculino-

feminino, ou activo e passivo, o bem e o mal. A esse Ser-Pro-

genitor, como a Potência Infinita Primordial, também se chama “o 

que existiu, existe e existirá”, sempre e enquanto o Cosmos mani-

festado tiver duração. Quando se manifesta em Acto é semelhante 

a seu Pai, que não é Dual ou Andrógino. É o Pensamento emanado 

Dele (Sige) que se converte Nele mesmo (o Pai) depois de se tor-

nar a Sua própria imagem (ou antítipo); é então que o Segundo, 

por sua vez, se torna o Primeiro (no seu próprio Plano ou Esfera). 

Como diz Simão:  
 

 “O [Pai-Mãe] era uno. Tornando-se a si mesmo [o Pensa-

mento], estava só. Não foi, porém, o primeiro, embora fosse pre-

existente, e manifestando-se a si mesmo em si mesmo tornou-se 

o segundo [ou duplo]. Tampouco se lhe chamou Pai antes do [Pen-

samento] lhe dar esse nome. Portanto, ele desenvolveu-se de si 

mesmo manifestando por si mesmo o seu próprio Pensamento, e 

assim também o Pensamento que se manifestou não agiu ao ver 

que o Pai se ocultava a si mesmo, isto é, [ocultava] a Potência [em 

si mesma]. E a Potência (Dumamis, ou seja, Nous) e o Pensamen-

to (Epinóia) eram masculino-feminino. Por que se correspondem 

entre si? Porque a Potência de nenhuma maneira se diferencia do 

Pensamento, são um só. Assim, nas coisas de cima encontra-se a 

 
55 Literalmente, “de pé uma de frente para a outra em pares ou parelhas”. 
56 Philosophumena, lib. VI, cap. I, & 18 (ed. Cruice, 261). 
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Potência, e em continuação nas de baixo o Pensamento. Chega-

se a pensar, portanto, que o que se manifesta neles, apesar de ser 

uno, é duplo, o Andrógino que possui o elemento em si mesmo. 

Assim, a Mente e o Pensamento apesar de inseparáveis uma do 

outro, no entanto são duas57. 
 

 “Ele [Simão] chama à Syzygy a primeira das seis Potências 

e da sétima, estando nela Nous e Epinóia, o Céu e a Terra: desde 

o alto, o elemento masculino olha de cima para baixo e transmite 

o pensamento à sua Syzigy (ou esposa), para que receba em baixo 

os frutos intelectuais e afins vindos do Céu à Terra.”58 
 

 O Terceiro Mundo de Simão com a sua terceira série de seis 

Éons e o sétimo, o Pai, é emanado da mesma maneira. É esta 

mesma nota que perpassa em qualquer sistema gnóstico – o de-

senvolvimento gradual na descida à Matéria por similitude – sendo 

uma lei rastreada até ao Ocultismo primordial, ou Magia. Para os 

gnósticos, tal como para nós, essa sétima Potência, a síntese de 

tudo, é o Espírito meditando sobre as águas obscuras do Espaço 

indiferenciado, Narayana ou Vishnu na Índia, o Espírito Santo no 

Cristianismo. Apesar desse último estar condicionado pelas conce-

pções e diminuído pelas limitações exigidas pela fé e a graça, a Fi-

losofia Oriental mostra que impregna cada átomo, consciente ou 

inconscientemente. Irineu completa a informação sobre o desen-

volvimento futuro desses seis Éons. Aprendemos dele que o Pen-

samento, tendo se separado do Pai, e reconhecendo a identidade 

da sua Essência com Ele, como devia saber, gerou de si o Segun-

do Plano ou Mundo Intermediário (cada um desses Mundos cons-

tam de dois Planos, o Superior e o Inferior, o Masculino e o Femini-

no, com esse último finalmente assumindo ambas as Potências in-

do converter-se em Andrógino), a criação das Hierarquias inferio-

res, os Anjos e Potestades, Dominações e Hostes de todo o tipo, 

que por sua vez criaram, ou melhor dito, emanaram da sua própria 

Essência o nosso Mundo com os seus homens e demais seres, de 

quem cuidam vigilantemente. 
 

 Deduz-se disso que todo o ser racional – chamado Homem
  

 
57 Ibid. 
58 Philosophumena, lib. VI, cap. I, & 13 (ed. Cruice, 251). 
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na Terra – é da mesma essência e possui potencialmente todos os 

atributos dos maiores Éons, os Sete Primordiais. Compete a ele o 

desenvolvimento como “a imagem do Altíssimo diante de si”, por 

imitação in actu, por estar dotado com a potência do mais elevado 

dos seus Pais, o Progenitor (2). Isto pode ver-se mais uma vez no 

Philosophumena: 
 

 “É assim que, de acordo com Simão, esse ditoso e imperecí-

vel [Princípio] oculta-se em tudo o que existe em potência, mas não 

em acto. Esse Princípio é “o que existiu, existe e existirá”, a saber, 

o que se mantém acima da Potência não gerada, o que existe abai-

xo na corrente das águas gerado como uma imagem, o que existi-

rá junta da gloriosa e infinita Potência, quando se identifica com 

essa imagem. Três Éons permanentes, dizem [os simonianos], 

estão presentes, e sem esses três Éons não há nenhum ornamen-

to geral que se confirme na água e se molde à semelhança de um 

perfeito e celestial [Éon], de nenhuma maneira inferior à Potência 

não gerada. Por isso, dizem: “Tu e eu [somos] um; diante de mim 

[estavas] tu; eu estou depois de ti”. Isto, dizem, é a Potência divi-

dida em um acima e em um abaixo, gerando-se a si mesma, ali-

mentando-se a si mesma, procurando-se a si mesma e encon-

trando-se: é a sua própria mãe, pai, irmão, esposo, filha e filho – o 

Uno, já que é a Raiz de tudo.”59 
 

 Assim, desse triplo Éon sabemos que o Primeiro existente 

como “o que existiu, existe e existirá” é o Poder incriado, Atma, e 

que o Segundo foi gerado nas obscuras águas do Espaço (Caos, 

a Substância indiferenciada, o nosso Budhi) tomando a antiga ima-

gem reflectida nessas águas, a sua imagem que se move nelas, 

sendo a do Terceiro Mundo (ou Manas no Homem) dotado de to-

dos os poderes dessa eterna e omnipresente imagem que assim 

assimila a si mesmo. 
 

Com efeito, “tudo o que é eterno, puro e incorruptível está 

oculto em tudo o que é, mesmo qua apenas potencialmente, não 

em acto”. 
 

 Ademais, “todas as coisas são esta imagem, sempre e quan-

do a imagem inferior (o Homem) ascenda à mais elevada fonte e a 

 
59 Philosophumena, lib. VI, cap. I, & 17 (ed. Cruice, 258-259). 
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raiz do Espírito e do Pensamento”. 
 

 A Matéria como Substância é eterna e nunca foi criada. Por 

isso, nem Simão, o Mago, nem todos os grandes mestres gnósti-

cos e nem os filósofos orientais nunca falaram da sua origem. A 

“Matéria Eterna” recebe as suas diversas formas no Éon menor 

dos Anjos da Criação, ou os Construtores como lhes chamamos. 

Por que, então, o Homem, herdeiro directo do mais elevado Éon, 

não faz o mesmo, pela potência do seu pensamento nascido do 

Espírito? Isto é Kriyashakti, o poder de produzir formas no Plano 

objectivo através da potência da Ideação e da Vontade desde a 

Matéria invisível e indestrutível. 
 

 Em verdade, disse Jeremias, citando a “Palavra do Senhor”, 

“antes que te formasses no ventre te conheci, e antes que saísses 

da matriz te santifiquei”60. 
 

 Jeremias refere-se nessa passagem ao Homem quando ain-

da era um Éon, o Homem Divino, dizendo o mesmo Simão, o Ma-

go, e a Filosofia Oriental. Os três primeiros capítulos do Génesis 

são tão ocultos como o que se dá na Instrução N.º I. O Paraíso 

Terreal é a matriz, como diz Simão61, e o Éden é a região que o ro-

deia. O rio que saía do Éden para regar o Jardim é o cordão umbi-

lical, este cordão divide-se em quatro segmentos [partes], os arroi-

os que corriam dele, os quatro canais que servem para levar a nu-

trição ao feto, ou seja, as duas artérias e as duas veias que são os 

canis do sangue e transmitem o ar para que a criança ainda não 

nascida respire. De acordo com Simão, está inteiramente envolvi-

da pela membrana amniótica, alimenta-se através do cordão umbi-

lical e recebe o ar vital através da aorta62. 

 
60 Jeremias I, 5. 
61 Philosophumena, lib. VI, cap. I, & 14 (ed. Cruice, 254). 
62 Num primeiro momento são os vasos omphalo-mesentericos, as duas artéri-
as e as duas veias, mas depois desaparecem por completo, assim como a 
“área vascular” da vesícula umbilical de onde se originam. Quando aos “vasos 
umbilicais” adequados, em última instância, o cordão umbilical é entrelaçado 
em seu redor, da direita para a esquerda da veia umbilical, que toma o sangue 
oxigenado da mãe e o transfere para o feto e as duas artérias hipogástricas 
ou umbilicais que recolhem o sangue usado que vai do feto à placenta, o 
conteúdo dos vasos que é o oposto do que prevalece após o nascimento. 
Assim, a Ciência corrobora a sabedoria e o conhecimento do antigo Ocultis-
mo, pois nos dias de Simão, o Mago, ninguém, a menos que fosse um Inicia- 
 



H.P.B. – Instruções da Secção Esotérica da Sociedade Teosófica 

 

    104 

 O precedente é dado para elucidação do que se segue. Os 

discípulos de Simão, o Mago, eram numerosos, tendo sido instruí-

dos por ele na Magia. Fizeram uso dos chamados “exorcismos” 

(como no Novo Testamento), encantamentos, filtros, acreditavam 

nos sonhos e visões e produziam-nos à vontade, e, por fim, subju-

gavam as ordens inferiores de espíritos que lhes obedeciam. Si-

mão, o Mago, foi chamado o “Grande Poder de Deus”, literalmen-

te, “Potência da Deidade chamada Grande”. O que então se cha-

mava Magia é agora o que chamamos Teosofia ou Sabedoria, Po-

der e Conhecimento Divinos. 
 

 O seu discípulo directo, Menandro (3), também foi um grande 

Mago. Dentre outros escritores, Irineu disse: 
 

 “O sucessor de Simão foi Menandro, um samaritano de nas-

cimento que alcançou os cumes mais altos da ciência da Magia.”63 
 

 Desse modo demonstra-se que tanto o mestre como o discí-

pulo alcançaram os mais altos poderes na arte dos encantamen-

tos, poderes que só se podem obter mediante a “ajuda do Diabo”, 

como dizem os cristãos, e no entanto as suas “obras” foram idênti-

cas às que se mencionam no Novo Testamento, onde a tais resul-

tados fenoménicos se chamam milagres divinos e são, portanto, 

acreditados e aceites como vindos de Deus. Mas impõe-se a per-

gunta: os chamados “milagres” de Cristo e dos Apóstolos têm expli-

cação diferente da dos feitos mágicos dos chamados bruxos e ma-

gos? Eu respondo que não. Nós, os ocultistas, não acreditamos 

em fenómenos sobrenaturais, e rimo-nos da palavra “milagre”. Va-

mos ver, então, o que é realmente e qual é o sentido da palavra 

Magia. 

 

do, sabia nada acerca da circulação do sangue ou de fisiologia. Quando a pre-
sente Instrução estava sendo imprimida, recebi dois pequenos folhetos do 
doutor Jerome A. Anderson (S.E.T.), impressos em 1884 e em 1888, nos qua-
is se encontra a demonstração científica da nutrição fetal como foi menciona-
da na Instrução N.º I. Em resumo, o feto alimenta-se por osmose desde o lí-
quido amniótico e respira através da placenta. A Ciência pouco ou nada sabe 
acerca do líquido amniótico e dos seus usos. Se algum dos nossos membros 
quiser prestar atenção ao acompanhamento deste assunto, eu recomendarei 
a observação do Dr. Anderson em Observações na Nutrição do Feto (Wood 
& Comp., Nova York) [Lida perante a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia 
de São Francisco, 12 de Abril de 1888]. 
63 Adv. Haer., I, XXIII, 5. 
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 A fonte e a base da Magia encontram-se no Espírito e no 

Pensamento, quer seja no [Plano] puramente Divino ou no Plano 

Terreno. Aqueles que conhecem a história de Simão têm as duas 

versões diante de si, a da Magia Branca ou da Magia Negra, se-

gundo o critério de cada um, com a união de Simão com Helena a 

quem chamava a sua Epinóia (Pensamento). Aqueles que, como 

os cristãos, tiveram de desacreditar um rival tão perigoso, falaram 

da reencarnação de Helena de Tróia, uma mulher formosa e real 

que Simão havia encontrado numa casa de má-fama em Tiro, que 

era, de acordo com os que escreveram sobre a sua vida, a reen-

carnação de Helena de Tróia. Então, como podia ser ela o Pensa-

mento Divino? No Philosophumena faz-se Simão dizer que os An-

jos inferiores ou os terceiros Éons, sendo tão materiais, tinham ma-

is maldade em si que todos os restantes, e que o pobre Homem, 

criado ou emanado deles, possuía esse vício de origem. O que si-

gnificava isso? Que quando os terceiros Éons se apoderaram, por 

sua vez, do Pensamento Divino, pela transmissão neles do Fogo, 

em vez de fazerem do Homem um ser completo, de acordo com o 

plano universal, não lhe comunicaram ao início a Chispa Divina (ou 

Pensamento ou Manas Terreno), e essa foi a causa e a absurda 

origem do Homem ter cometido o pecado original, tal como os An-

jos que em Eras anteriores se comprometeram ao negar-se a 

criar64. Finalmente, depois dos terceiros Éons terem retido Epinóia 

entre eles, tendo sujeito o Pensamento Divino a todo o tipo de in-

sultos e profanações, ela acabou encerrada no corpo já contamina-

do do Homem. Depois disso, tal como foi interpretado pelos inimi-

gos de Simão, passou de um corpo feminino a outro através das 

idades e raças, até que ele a encontrou e reconheceu na forma de 

Helena, a “prostituta”, a “ovelha perdida” da parábola. Simão faz-

se apresentar a si mesmo como um Salvador que desceu à Terra 

para resgatar essa “cordeira”, já que os homens em que Epinóia 

está permanecem sob o domínio dos Anjos inferiores. São atribuí-

das a Simão as maiores façanhas mágicas através da sua união 

sexual com Helena, portanto, consideram-nas Magia Negra. De fa-

cto, os principais ritos desse tipo de Magia baseiam-se na interpre-

tação desagradavelmente literal dos mitos mais nobres, e com isso 

 
64 A Doutrina Secreta, vol. II, consultar Índice s.v. Anjos. 
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um dos mais nobres foi inventado pelo próprio Simão como marca 

simbólica do seu ensinamento. Os que o perceberam sabiam bem 

o que se entende por “Helena”. Tratou-se do casamento de Nous 

(Atma-Budhi) com Manas, a união pela qual se identificam à Von-

tade e ao Pensamento e ficam dotados de poderes divinos. Porém, 

o Atma no Homem por ser de Essência pura, o Fogo Divino Pri-

mordial (ou o Eterno e Universal que “existiu, existe e existirá”), 

pertence a todos os Planos, e Budhi é o seu veículo ou Pensamen-

to, gerado e também gerando por sua vez o “Pai”. Ela é o que “exis-

tiu, existe e existirá”, tornando-se assim, em conjunção com Ma-

nas, Masculino-Feminino, mas unicamente neste âmbito. Portanto, 

quando Simão falou de si mesmo como o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo e disse que Helena é a sua Epinóia ou Pensamento Divino, 

referia-se ao casamento do seu Budhi com Manas. Helena era a 

Shakti do Homem Interior, a Potência Feminina. 
 

 Agora, o que disse Menandro? Ensinou que os Anjos inferio-

res eram as emanações de ENÓIA (έννοια, o Pensamento Proje-

ctante). Foi Enóia quem lhe ensinou e transmitiu a ciência da Ma-

gia, juntamente com a arte de conquistar os Anjos criadores do 

Mundo inferior? Este último para as paixões da nossa natureza in-

ferior. Os seus discípulos, depois de receberem dele o batismo (ou 

seja, depois da iniciação), diz-se que “ressuscitaram dentre os 

mortos” tornando-se “imortais”65. A “ressurreição” prometida por 

Menandro é, com certeza, simplesmente a passagem da treva da 

ignorância à luz da verdade, o despertar do Espírito imortal do Ho-

mem para a vida interna e eterna. Esta é a ciência da Magia ou 

Raja-Yoga. 
 

 Quem tenha lido a Filosofia Neoplatónica sobre como os se-

us principais adeptos, como Plotino e Porfírio, sobretudo, lutaram 

contra a Teurgia fenoménica. Porém, acima de todos eles, Jâm-

blico, o autor De Mysteriis, levanta o véu da Alta Teurgia em termos 

reais e mostra-nos nela a verdadeira ciência da Raja-Yoga. 
 

 “Magia, disse, é uma Ciência nobre e sublime, divina, acima 

de todas as outras. 
 

  “É o grande remédio para todos... Tampouco tem origem em, 

 
65 Eusébio, Hist. Ecles., lib. III, cap. XXVI, p. 98. 
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nem se limita a, o corpo ou as suas paixões, o composto humano 

ou a sua constituição, mas sim que deriva toda ela por si mesma 

dos nossos Deuses Superiores”66, dos nossos Egos Divinos, os 

quais discorrem como num fio de prata remontando da nossa Chis-

pa Interna ao primordial Fogo Divino. 
 

 Jâmblico execra os fenómenos físicos, produzidos, como ele 

diz, pelos demónios malignos que enganam os homens (os fantas-

mas das sessões de espiritismo numa habitação), com tanta vee-

mência como a que exalta a divina Teurgia. Ensina, contudo, que 

para o exercício dessa última o Teurgo deve imperativamente ser 

“um homem de moral elevada e uma alma casta”. O outro tipo de 

Magia é utilizado somente pelos homens impuros, egoístas, que 

nada de Divino possui... Os falsos vates nas suas comunicações 

nunca disseram nada que procedesse dos nossos Deuses Supe-

riores... Assim, a (Teurgia) é o conhecimento do nosso Pai (o Ser 

Superior), e por outra parte a sujeição da nossa natureza inferior... 

Uma requer a santidade da alma, uma santidade que rejeita e ex-

clui todo o corpóreo, a outra é a profanação dela (a alma)... Uma 

delas é a união com os Deuses (com o próprio Deus), a Fonte de 

todo o Bem, a outra parte a relação sexual com os demónios (ele-

mentais), que a menos que os submetamos, nos submetem, e le-

vam-no passo a passo à ruína moral da (mediunidade). Em poucas 

palavras: 
 

 “A Teurgia une-nos mais intensamente com a Natureza Divi-

na. Esta Natureza gera-se por si mesma, move-se através dos se-

us próprios poderes, é compatível com todos e é inteligente. Sendo 

o ornamento do Universo, convida-nos à verdade inteligível e à 

perfeição, perfeição comunicando-se a tudo o mais. Une-nos tão 

intimamente com todas as acções criadoras dos Deuses, de acor-

do com a capacidade de cada um de nós, que depois de ter realiza-

do os ritos sagrados a alma consolida-se nas acções e inteligên-

cias [dos Deuses], movendo-se  interiormente até ser absorvida 

pela Divina Essência Primordial. Este é o objectivo das iniciações 

sagradas dos egípcios.”67 

 

 
66 De Mysteriis, p. 100, linhas 10-19, p. 109, fol. i. 
67 De Mysteriis, p. 290, linhas 15-18 e segs., Tapas. V e VII. 
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 A seguir Jâmblico mostra-nos com se irá efectuar essa união 

da nossa Alma Superior com a Alma Universal, com os Deuses. 

Ele fala de Manteia [μαντεία], que é o Samadhi, o transe mais ele-

vado68. Fala também do sonho que é a visão divina, quando o ho-

mem se converte num Deus. Pela Teurgia, ou Raja-Yoga, um ho-

mem chega ao (1) discernimento profético através do nosso Deus 

(o respectivo Ego Superior de cada um de nós), que nos revela as 

verdades do Plano onde nos cabe agir; (2) Êxtase e Iluminação; 

(3) acção em Espírito (em Corpo Astral ou por meio da Vontade), 

(4) e o domínio sobre os demónios menores (elementais), sem 

sentido para a própria natureza dos nossos Egos purificados. Tal 

exige a purificação completa desse último, sendo que a tudo isso 

ele chama de Magia adquirida pela iniciação na Teurgia. 
 

 Mas a Teurgia deve ser precedida de uma formação dos nos-

sos sentidos e do conhecimento do ser humano em relação com o 

Ser Divino. Enquanto um homem não tiver dominado este estudo 

preliminar, é inútil inútil antropomorfizar o que ainda é informe. Por 

“sem forma” refiro-me às formas mais elevadas e aos Deuses me-

nores, supra-mundanos, assim como aos Espíritos mundanos, ou 

Seres podendo revelar-se aos principiantes por cores e sons. Nin-

guém, excepto um grande Adepto, pode perceber um “Deus” na 

sua verdadeira forma transcendental; o intelecto não treinado de 

um Chela só verá a sua aura. As visões de figuras completas casu-

almente apercebidas pelos sensitivos e os médiuns pertencem a 

uma ou outra das três categorias seguintes: (a) os corpos astrais 

dos homens vivos, (b) os Nirmanakayas (Adeptos, bons ou maus, 

cujos corpos estão mortos, mas que aprenderam a viver no espaço 

invisível nas suas personalidades essenciais), e (c) os espectros, 

elementários e elementais, em geral disfarçados com formas em-

prestadas da Luz Astral, ou as formas apresentando-se ao “olho 

da mente” do público e do médium com reflexo imediato nas suas 

respectivas auras. 
 

 Depois de lerem o que foi dito, os estudantes compreenderão 

agora melhor a necessidade de estudar previamente as correspon-

dências entre os nossos “princípios”, que não são senão os diver-

sos aspectos do Trino (Espiritual e Físico) no Homem e  o seu pa- 

 
68 Ibid., p. 100, sec. III, cap.III. 
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radigma, as raízes directas daquele no Universo. 
 

 Em vista disso, devemos voltar ao nosso ensinamento acer-

ca das Hierarquias directamente relacionadas e para sempre liga-

das ao Homem. 
 

HIERARQUIAS 
 

 Já se disse o bastante para demonstrar  que enquanto para 

os orientalistas e as massas profanas a sentença Om Mani Padme 

Hum significa simplesmente “Oh, a Jóia no Lótus!”, esotericamente 

significa “Oh, meu Deus dentro de mim!”. Mas não há um Deus em 

cada ser humano, porque o Homem foi e voltará a converter-se em 

Deus. A frase alude à indissolúvel união entre o Homem e o Univer-

so. O Lótus é o símbolo universal do Cosmos como Totalidade ab-

soluta, e a Jóia é o Homem Espiritual ou Deus. 
 

 Na Instrução anterior foi vos dada as correspondências entre 

as cores, os sons e os “princípios”, e aqueles que leram o segundo 

volume de A Doutrina Secreta lembrarão que esses “princípios” 

derivam das sete grandes Hierarquias dos Anjos ou Dhyan-Choans 

que estão, por sua vez, associadas com as cores e os sons, for-

mando no conjunto o Logos Manifestado. 

 

 Na música eterna das Esferas encontra-se a escala perfeita 

que corresponde às cores, e no número, determinado pelas vibra-

ções da cor e do som, o que “subjaze em todas as suas formas e 

na orientação de cada som”, encontramo-nos com o resumo do 

Universo manifestado. 
 

 Podemos ilustrar essas correspondências mostrando a rela-

ção da cor e do som com as figuras geométricas que, como se ex-

plica em A Doutrina Secreta 69, expressam as etapas progressivas 

da manifestação do Cosmos. 
 

 Porém, sem dúvida o estudante poderá ficar confuso se, ao 

estudar os diagramas, não lembrar duas coisas: 1.ª, que o nosso 

Plano é um Plano de reflexão e ilusão, por conseguinte, as nota-

ções apresentam-se invertidas e por isso devem ser contadas de 

baixo para cima. A escala musical começa de baixo para cima, 

 
69 Vol. I, p. 4 e segs., e volume II, p. 36 e segs. 
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começando pelo DÓ profundo [grave] e terminando no SI muito 

mais agudo. 2.ª, que o Kama-Rupa (correspondendo ao Dó na es-

cala musical) contém todas as potencialidades da Matéria, sendo 

necessariamente o ponto de partida no nosso Plano. Uma vez ma-

is, o estudante também deve lembrar que estas notas devem ser 

dispostas em círculo, assim mostrando como o Fá é a nota média 

da Natureza. Em resumo, as notas musicais, ou os sons, cores e 

números que procedem de um a sete, e não de sete a um, como 

erroneamente se indica no espectro das cores do prisma onde o 

vermelho é contado em primeiro lugar, um facto que me obrigou a 

colocar aleatoriamente os princípios e os dias da semana no dia-

grama II. A escala musical e as cores, de acordo com a escala de 

vibrações, vão do mundo da matéria bruta ao do Espírito da se-

guinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Uma vez mais pede-se ao aluno para descartar da sua men-

te qualquer tipo de correspondência entre os “princípios” e os nú-

meros, pelas razões já dadas. Não pode fazer a numeração esoté-

rica corresponder à exotérica convencional. Ela é una na realida-

de, enquanto a outra é classificada de acordo com as aparências 

ilusórias. Os princípios humanos que figuram no Buddhismo Esoté-

rico foram apresentados meio-velados aos principiantes, a fim de 

não confundir as suas mentes.  
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 O anterior é o Plano manifestado, onde se encontram esses 

sete do prisma manifestado, ou o Homem na Terra. O Mago Negro 

é o único interessado nele. 
 

 No Cosmos, as gradações e correlações das cores, sons e, 

portanto, dos números, são infinitas. Suspeita-se disso, inclusive 

na Física, para determinar existirem vibrações mais lentas na cor 

vermelha, as mais lentas perceptíveis para nós, e vibrações muito 

mais rápidas que as da cor violeta, que os nossos sentidos possam 

perceber. Porém na Terra, no nosso Mundo físico, a gama de vibra-

ções perceptíveis é limitada. Os nossos sentidos físicos não conse-

guem tomar conhecimento das vibrações acima e abaixo das gra-

dações septenárias e limitadas das cores do prisma, não sendo ta-

is vibrações capazes de provocar em nós a sensação de cor ou 

som. Será sempre o septenário graduado e nada mais, a menos 

que aprendamos a paralisar o nosso Quaternário e a aperceber 

tanto as vibrações superiores como inferiores com os nossos sen-

tidos espirituais fixados na parte superior do Triângulo (4). 
 

 Neste Plano de Ilusão há as três cores fundamentais, como 

o demonstra a Ciência Física, vermelho, azul e amarelo (ou me-

lhor, laranja-amarelo). Expressam-se em termos de princípios hu-

manos que são: (1) Kama-Rupa, o assento das sensações anima-

is, servindo de veículo para a Alma Animal ou Manas Inferior (ver-

melho e verde, que como se disse são intercambiáveis), (2) Envol-

tura Áurica ou a essência do Homem, e (3) Princípio de Vida ou 

Prana. Mas se desde o Reino da Ilusão o homem que vive nele co-

mo sendo a nossa Terra, sujeito às suas percepções sensoriais li-

mitadas, passar à semi-Ilusão, observará as cores naturais própri-

as ou aquelas dos princípios, quer dizer, se tratarmos de averiguar 

quais são as que no Homem Perfeito absorvem a todas as demais, 

encontraremos a cores que se correspondem e completam da se-

guinte maneira: 
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1 O ponto no círculo é o Logos Imani-

festado, correspondente à Vida Abso-

luta ou Som Absoluto. 
 

O A primeira figura geométrica depois 

do círculo ou esfera é o triângulo. Cor-

responde ao Movimento, Cor e Som. 

Assim, o ponto no triângulo representa 

o Segundo Logos, “Pai e Mãe”, ou o 

Raio Branco que não tem cor, embora 

potencialmente contenha todas as co-

res. Mostra a radiação desde o Logos 

Imanifestado ou a Palavra Impronun-

ciável. Em torno do primeiro triângulo, 

o Plano da Substância Primordial é for-

mado nessa ordem (o inverso do nos-

so Plano). 
 

A 
 

(a) O Duplo Astral da Natureza, o para-

digma de todas as formas. 

(b) Criatividade Divina, ou Mente Uni-

versal. 

(c) A Síntese da Natureza Oculta ou 

Ovo de Brahma, que contém tudo e do 

qual tudo dimana. 

(d) Animal ou Alma material da Nature-

za, aparecendo no Animal e Vegetal a 

inteligência e o instinto. 

(e) Conjunto de Inteligências Dhyan-

Choans, Fohat. 

(f) Princípio de Vida na Natureza. 

(g) Princípio de Procriação da Vida na 

Natureza. O qual no Plano Espiritual irá 

corresponder à afinidade sexual no Plano inferior. 
 

 Reflectido no Plano da Natureza densa, o Mundo da Realida-

de é invertido e a Terra começa no nosso Plano. 
 

  B 
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(a) O vermelho é a cor da manifestação dual, Macho-Fêmea. No 

Homem mostra a sua forma animal mais baixa. 

(b) O laranja é a cor das vestimentas dos yoguis e dos monges bu-

distas, a cor do Sol e da Vitalidade Espiritual, também do Princípio 

Vital. 

(c) O amarelo ouro radiante é a cor da espiritualidade no Homem, 

ou Budhi, a do Raio Divino em cada átomo. 

(d) O verde e o vermelho, por serem intercambiáveis, conforme se 

disse, o verde absorve o vermelho, aparecendo triplamente forte 

nas suas vibrações posteriores. O verde é a cor complementar do 

vermelho intenso. Isto explica por que o Manas Inferior e o Kama-

Rupa mostram-se respectivamente verde e vermelho. 

(e) O Plano Astral, ou Envoltura Áurica da Natureza e do Homem. 

(f) A Mente, ou elemento racional do Homem e da Natureza. 

(g) A contraparte etérica do Corpo do Homem, o pólo oposto, no 

ponto de vibração e sensibilidade como o violeta no vermelho70.  
 

 Eis aí o Homem Septenário completo, simbolicamente quan-

to às figuras geométricas, as diversas cores e os seus princípios, 

como aparece na lâmina II. 
 

 Um violeta ténue como uma bruma, representa o Homem As-

tral num círculo azul ovalado, sobre o qual irradiam em vibrações 

incessantes as cores do prisma. Essa cor é a predominante, cujo 

princípio a que corresponde é em geral o mais activo, ou no mo-

mento particular em que o clarividente a apercebe. Como tal apare-

ce nos seus estados de vigília, sendo pelo predomínio da cor e pe-

la intensidade das suas vibrações que um clarividente, se estiver 

familiarizado com as correspondências, que pode julgar o estado 

interior ou o carácter de uma pessoa, que deste modo é um livro 

aberto para todo o ocultista prático. 
 

 No estado de Êxtase a Aura muda completamente, e as sete 

cores prismáticas deixam de ser perceptíveis. Durante o sono, 

essas pertencem aos elementos espirituais do Homem, isto é, ao 

seu [tríplice] veículo: amarelo = Budhi, índigo = Manas Superior, 

enquanto o azul da Envoltura Áurica é perceptível. O homem espi-

ritual é livre durante o sono, e embora a sua memória física possa 

 
70 Fá, a clave mestra ou tónica da Natureza manifestada. 
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não ser consciente disso, a vida reveste-se da sua mais elevada 

essência e ele está nos reinos de outros Planos, nos reinos que 

são a Terra da Realidade, chamados sonhos no nosso Plano da 

Ilusão. 
 

 Por outra parte, se um bom clarividente tivesse oportunidade 

de ver um Yogui em estado de transe e um sujeito hipnotizado, ao 

lado um do outro, aprenderia uma lição importante de Ocultismo. 

Aprenderia a conhecer a diferença entre o transe auto-induzido e 

o estado hipnótico resultante de influência externa. No Yogui, os 

“princípios” do Quaternário Inferior desaparecem por completo. 

Nem o vermelho, nem o verde, nem o vermelho violáceo, nem o 

azul do Corpo Áurico, nada se pode ver, apenas são perceptíveis 

as vibrações do princípio de Prana com tons de ouro e uma chama 

violeta com listras douradas que sobe pela cabeça, desde onde o 

Terceiro Olho se fixa, e termina num ponto. Se o estudante lem-

brar-se que o verdadeiro violeta, ou o extremo do espectro, não é 

cor composta de vermelho e azul e sim uma cor homogénea de vi-

brações sete vezes mais rápidas que as do vermelho intenso, e 

que a cor dourada é a essência das três tonalidades laranja aver-

melhado, amarelo alaranjado e amarelo, entenderá a razão: ele 

vive no seu próprio Corpo Áurico, agora convertido em veículo de 

Budhi-Manas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por outro lado, no sujeito em transe hipnótico produzido artifi-

cialmente por hipnotismo, por efeito de Magia Negra consciente ou 
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inconsciente (a menos que o produza um elevado Adepto), serão 

observados todos os princípios: o Manas Superior paralisado, o 

Budhi separado de Manas por causa dessa paralisia, e o Corpo 

Astral vermelho violeta completamente sujeito ao Manas Inferior 

[verde] e ao Kama-Rupa vermelho (os monstruosos animais ver-

des e vermelhos em nós). 
 

 Aquele que compreende as explicações anteriores, verá fa-

cilmente quão importante é para todos os estudantes – incluindo 

os que se esforçam por adquirir poderes ocultos, ou apenas os 

dons puramente psíquicos e espirituais da clarividência e do co-

nhecimento metafísico – dominar a fundo as correspondências cor-

rectas entre o ser humano e os princípios da Natureza e do Cos-

mos. É a ignorância que leva a Ciência materialista a negar o Ho-

mem Interior e os seus poderes divinos. O conhecimento e a expe-

riência pessoal permitem ao ocultista afirmar que tais poderes são 

tão naturais para o Homem como a natação para os peixes. Ela é 

como o lapão que, com toda a sinceridade, nega a possibilidade 

da corda de tripa, esticada livremente na caixa de ressonância de 

um violino, puder produzir sons agradáveis ou melódicos. Em ver-

dade, os nossos princípios são as sete cordas da lira de Apolo. Na 

nossa época, quando o esquecimento abrange o conhecimento an-

tigo, as faculdades do Homem são como as cordas frouxas do vio-

lino do lapão. Mas o ocultista que as sabe apertar e ajustar no seu 

violino harmonizando-as com as vibrações acústicas luminosas, 

extrairá delas a divina harmonia. A combinação destes poderes 

[internos] e a harmonização entre os Planos do Macrocosmos e do 

Microcosmos, darão a geométrica equivalência da invocação Om 

Mani Padme Hum. 
 

 Por isso, era obrigatório o conhecimento prévio de Música e 

Geometria na Escola de Pitágoras. 

 

 

 

 

* * * 

AS RAÍZES DA COR E DO SOM 
 

LÂMINA III 
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 Além do que foi dito, cada um dos Sete Raios Primordiais, os 

primeiros Sete Raios que formam o Logos Manifestado, transfor-

ma-se novamente sete vezes. Assim, tal como as sete cores do 

espectro solar correspondem aos Sete Raios ou Hierarquias, igu-

almente cada um deles possui as suas sete divisões correspon-

dentes à mesma série de cores. Contudo, neste caso a cor particu-

lar que caracteriza a Hierarquia como um todo é a predominante, 

sendo mais intensa que as outras. 
 

 Estas Hierarquias só podem ser simbolizadas como círculos 

concêntricos de cores prismáticas. Cada Hierarquia está represen-

tada por uma série de sete círculos concêntricos, com cada círculo 

representando uma das cores prismáticas na sua ordem natural. 

No entanto, dentre essas “rodas” há um círculo que é mais brilhan-

te e vivo que os restantes, tendo a “roda” uma aura dessa cor rode-

ando-a (uma faixa, como lhe chamam os físicos). Essa cor é a ca-

racterística da Hierarquia como um todo. Cada uma destas Hierar-

quias proporciona a essência (a alma) e é a “Construtora” de um 

dos sete Reinos da Natureza, que são os três Reinos Elementais, 

o Mineral, o Vegetal, o Animal e o Reino do Homem espiritual71. 

Além disso, cada Hierarquia proporciona a aura de um dos sete 

princípios do Homem com a sua cor específica. Ademais, como 

cada uma destas Hierarquias é a governante de um dos sete Pla-

netas Sagrados, compreender-se-á facilmente por que surgiu a As-

trologia e por que possui uma base estritamente científica. 
 

 A lâmina III demonstra o facto desse símbolo adoptado na 

Escola Oriental para representar as Sete Hierarquias dos Poderes 

Criadores, chamem-lhes Anjos, se o quiserem, ou Espíritos Plane-

tários, ou ainda, mais uma vez, os Sete Governantes dos Sete Pla-

netas Sagrados do nosso Sistema, como acontece no presente ca-

so. De qualquer modo, os círculos concêntricos permanecem como 

símbolos, como nas Rodas de Ezequiel, conforme alguns ocultis-

tas e kabalistas ocidentais, ou dos “Construtores” ou Prajâpatis pa-

ra nós. 
 

DIAGRAMA III 

 
71 Ver Cinco anos de Teosofia (1885), pp. 273-278, “Acerca da Mónada Mine-
ral”. 
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 O estudante deve examinar cuidadosamente o diagrama 

adjunto. 
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O Linga-Sharira deriva do sub-raio violeta da Hierarquia Vio-

leta, o Manas Superior deriva de maneira semelhante do sub-raio 

índigo da Hierarquia Índigo, e assim sucessivamente. Todo o ho-

mem que nasce sob a influência de determinado planeta terá sem-

pre o predomínio da cor desse planeta, devido ao “princípio” que 

predominará nele ter a sua origem na Hierarquia afim. Também ha-

verá presente na sua aura uma certa quantidade de cores deriva-

das de outros planetas, mas a do planeta regente será a mais in-

tensa. Ora uma pessoa em quem predomina, por exemplo, o pla-

neta Mercúrio, será capaz, ao agir sobre o princípio Mercúrio de 

outra pessoa nascida sob um planeta diferente, de a ter completa-

mente debaixo do seu controle. Mas terá pouco poder sobre as 

pessoas nascidas sob o mesmo planeta que ela. Esta é a chave 

das ciências ocultas do Magnetismo e do Hipnotismo. 
 

 O aluno entenderá que as Ordens de Hierarquias são aqui 

designadas pelos nomes das suas cores correspondentes, a fim 

de evitar o uso de números que levariam à confusão relativamente 

aos princípios humanos, posto que em si mesmos não correspon-

dem à quantidade adequada. Os nomes reais ocultos destas Hie-

rarquias por enquanto não podem ser dados. Contudo, o estudante 

deve lembrar-se que as cores que vemos com os nossos olhos fí-

sicos não são as verdadeiras cores da Natureza Oculta, pois não 

são mais do que os efeitos produzidos pelo mecanismo dos nossos 

órgãos físicos através das medidas de alguma vibração. Por exem-

plo, Clerk Maxwell demonstrou que os efeitos na retina de qualquer 

cor podem ser imitados combinando outras três cores, Depreende-

se disso, portanto, que a nossa retina tem apenas três sensações 

diferentes de cor, e por conseguinte não capta as sete cores que 

na realidade existem a não ser só por “imitação”, por assim dizer,  

no nosso organismo físico. 
 

 De maneira que, por exemplo, o vermelho alaranjado do pri-

meiro “triângulo” não é uma combinação de laranja e vermelho e 

sim o vermelho “espiritual”, se o termo pode ser permitido, enquan-

to o vermelho (vermelho sangue) do espectro é a cor de Kâma, o 

desejo animal, sendo inseparável da do Plano material. 

 

A UNIDADE DA DEIDADE 
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 O Esoterismo puro e simples não fala de um Deus pessoal, 

pelo que somos considerados como ateus. Na realidade, a Filoso-

fia Oculta no seu conjunto baseia-se na presença ubíqua de Deus, 

a Deidade Absoluta, e sobre Ela mesma não se especula por ser 

demasiado sagrada e incompreensível para o intelecto finito; con-

tudo, toda a Filosofia baseia-se nos seus Poderes Divinos, como a 

Fonte de tudo o que respira, vive e tem existência. Em todas as re-

ligiões antigas o UNO foi demonstrado pelo vário. No Egipto e na 

Índia, na Caldeia e na Fenícia, e finalmente na Grécia, as ideias 

acerca da Deidade expressavam-se por múltiplos de três, cinco e 

sete, e também de oito, nove e doze grandes deuses, que expres-

savam os poderes e propriedades de Uma só e Única Deidade. 

Isso está relacionado àquela subdivisão infinita de números irregu-

lares estranhos aos quais a metafísica das nações sujeitou Uma 

só Divindade. Assim constituído, o céu dos deuses tinha todas as 

qualidades e atributos do SUPREMO E INCOGNOSCÍVEL, porque 

nessa colecção de personalidades divinas, ou melhor, de símbolos 

personificados, habita o DEUS UNO, o ÚNICO DEUS, o que, como 

se diz na Índia, não tem segundo: 
 

 “Oh, Deus Ani72 [o Sol Espiritual], Tu resides na aglomeração 

dos teus personagens divinos!”73 
 

 Essas palavras mostram a crença dos antigos em que toda 

a manifestação procede da mesma Fonte, que tudo emana do Prin-

cípio Uno, que é idêntico e nunca pode ser completamente desen-

volvido, excepto na e por meio da soma colectiva de todas as suas 

emanações. 
 

 O Pleroma de Valentino é absolutamente o Espaço da Filoso-

fia Oculta, porque significa “Plenitude”, as regiões superiores. É a 

soma total de todas as manifestações divinas e as emanações que 

expressão o pleno ou a totalidade dos raios procedentes do UNO, 

a diferenciação em todos os Planos transformando-se em Poderes 

Divinos, chamados Anjos e Espíritos Planetários conforme a filoso-

fia de cada nação. Os Éons e Potestades do Pleroma gnóstico 

equivalem aos Devas e Sidhus dos Puranas. A Epinóia, a primeira 

 
72 Ou Anu. – Nota do tradutor. 
73 Apud Grebaut Papiro Orbiney, p. 101. 
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manifestação feminina de Deus, o Princípio de Simão, o Mago, e 

de Saturnino (5), têm o mesmo sentido que o Logos de Basílides 

(6), e cada um deles remonta à Aletheia puramente esotérica, a 

VERDADE dos Mistérios. Tudo isso nos é ensinado e repetido em 

diferentes momentos e em diferentes idiomas, como no magnífico 

hino do papiro egípcio com milhares de anos de antiguidade: “Aos 

deuses adoramos em Ti, e a Ti saudamos, ó Verdade Obscura”, e 

face a Ra 

74 acrescenta: 
 

 “Os deuses se inclinam ante a Tua majestade, com as almas 

exaltando a quem as gerou. Eu vos digo: Paz a todas as emana-

ções do Pai Inconsciente dos conscientes deuses pais. Tu geras 

os seres. Nós adoramos as almas que emanam de Ti. Tu nos ge-

raste, ó Desconhecido, e por isso Te louvamos, na adoração de 

Deus por cada alma que de Ti descende e em nós vive.” – Hino a 

Amon-Ra.  
 

 Essa é a fonte da afirmação: 
 

 “Não sabeis que sois deuses e que sois o Templo de Deus?” 
 

 Isso é demonstrado nas Origens do Ritualismo na Igreja e na 

Maçonaria, Lúcifer, Março de 1889. 
 

 Em verdade, é como foi dito há dezassete séculos: 
 

 “O homem não pode possuir a Verdade (Aletheia) a menos 

que participe da Gnose.” 
 

 Assim, podemos dizer agora: nenhum homem poderá conhe-

cer a Verdade a menos que estude os segredos do Pleroma do 

Ocultismo, e esses segredos estão na teogonia na antiga Religião-

Sabedoria, que é a Aletheia da Ciência Oculta. 
 

H.P.B.T 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 O Fogo Divino. – Nota do tradutor. 
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NOTAS DO COMPILADOR 

 
 (1) As fontes de informação disponíveis relativas a Simão, o 

Mago, reúnem-se em três categorias: 
 

 I. O SIMÃO DO NOVO TESTAMENTO 
 

 Actos VIII, 9-24. Autor e data desconhecida, mas em geral 

supõe-se que seja do “autor do terceiro Evangelho, tradicionalmen-

te conhecido como Lucas” (Wm. Smith, Dicionário da Bíblia, 1863 

e 1893, s.v. Actos dos Apóstolos). 
 

 II. O SIMÃO DOS PADRES DA IGREJA 
 

 Justino Mártir (Justinius Flavio, 100 ? – 165 d.C.). Primeira 

Apologia (I, 26, 56), provavelmente datada do ano 141. O único 

ms. conservado é o cod. Paris, 450, d.C. 1364. Texto: J.C.T. Eques 

de Otto, Justini philosophi et martyris opera quae feruntur omnia, 

3.ª ed. em 5 vols., Jena, 1876-1881. Tradução para o inglês por 

John Kaye, Edimburgo: John Grant, 1912. Também na Biblioteca 

de Oxford dos Padres e na Biblioteca Ante Niceia Cristã – Segunda 

Apologia (II, 15), sendo incerta a sua data provável. Junta a essa, 

Dialogus cum Tryphone (120), cuja a data provável é 142-148 d. 

C. como a anterior. 
 

 Irineu, bispo grego de Lyon (97 a 147 ? – 202-203 d.C.). Líder 

da actividade literária no [primeiro] decénio do Segundo Século. 

Contra Haereses (I, XXIII, 1-4). Ms. provavelmente dos séculos 6.º, 

7.º e 8.º. Texto: Opera, ed. por Adolfo Stieren, 2 vols., Leipzig, 

1848-1853. Tradução para o inglês na Biblioteca Ante Niceia Cris-

tã. Partes relevantes em G.R.S. Mead, Simão, o Mago, Londres, 

Theosophical Publishing Society, 1892, pp. 8-10. Originalmente 

publicado em Lúcifer, Londres, vols, X-XI, 06-Dezembro, 1892. 
 

 Clemente de Alexandria (Tito Flavio Clemente, 150 ? – 220 

d.C.). Director da Escola Catecúmena. Maior actividade literária 

entre os anos 190-203 d.C. – Stromateis ou Stromata (II, 11; VII, 

17), significando “Miscelâneas”. Conservado num ms. do século II: 

Cod. Flor. (Laur. V. 3) (L). Edição grega e latina de John Potter 

(bispo de Oxford e mais tarde arcebispo de Canterbury), Oxford, 

1715 e 1757, fol. 2 vols. Norma ed. das Obras Completas de O. 
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Stählin, Leipzig, 1905. Tradução para o inglês da Stromata na Bi-

blioteca Ante Niceia Cristã. 
 

 Tertuliano (Quinto Septimio Tertuliano Florens, c. 155 – c. 

220-240). De Prescriptionibus adversus Haereticos (46), c. 199 

d.C. Texto: Liber de Praes, etc., ed. por H. Hurter, S. J. Oeniponti 

de 1870. Também em J.P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, 

Série Latina, Paris, 1879. Tradução para o inglês na Biblioteca An-

te Niceia Cristã. – De Anima (34, 36), c. 208-209 d.C. Texto: Biblio-

tec. Patr. Ecles. Select, do Dr. G.B. Linder, Fasc. IV, Leipzig, 1859. 

Tradução para o inglês na Biblioteca Ante Niceia Cristã, e as pas-

sagens pertinentes em Mead, op. cit., p. 11. 
 

 Hipólito Romano (f. c. 230 d.C.), Philosophumena (VI, 7-20). 

Veja-se mais adiante. 
 

 Orígenes (Orígenes Adamantius, 185/86 – 254/55 d.C.). 

Contra Celso (I, 57, V, 62, VI, 11). Principal obra apologética do es-

critor escrita em Cesareia na época de Filipe, o Árabe. Contém 

quase a totalidade da famosa obra de Celso, Logos Alethes, contra 

o Cristianismo. A obra mostra grande afinidade entre os pontos de 

vista do próprio Orígenes e de Celso em muitos temas. Ms. do sé-

culo XIV. Texto grego em J.P. Migne, Patrol. Gr., vols. XI e XVII. 

Tradução para o inglês por F. Crombie e W.H. Cairns na Biblioteca 

Ante Niceia Cristã, vols. X e XXIII (Edimburgo, 1869-1872), e por 

Henry Chadwick, com Introdução e Notas (Cambridge, University 

Press, 1953, XL, 531 pp.), assim como o Índice e uma Bibliografia 

abundante. Partes relevantes em Mead, op. cit., pp. 22-23. 
 

 Philastrius, bispo de Brixia (Bréscia), f. c. 387. De Haeresi-

bus, I. Texto: Patres Quarti Ecclesiae Saeculi, ed. pelo D.A.B. Cai-

llau, Paris, 1842, e Franz Oehler, Corpus Haeresilogicum, Berlim, 

1859-1861. Partes relevantes em Mead, op. cit., pp. 23-24.  
 

 Epifânio, bispo de Salamina (310 a 320 – 404 d.C.). Contra 

Haereses ou Panarion (II, 1-6). Ms. do século II. Texto: Opera, ed. 

por G. Dindorf, Leipzig, 1859, e pelo Sr. K. Holl, Leipzig, 1915. 

Edição em grego e latim de Franz Oehler no seu Corpus Haeresilo-

gicum, Berlim, 1859-1861. Passagens pertinentes traduzidas para 

o inglês por Mead, op. cit., pp. 24-28. 
 

 Jerónimo (Eusebius Sofronio Hieronymus, 340-420 d.C.). Co- 
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mmentarius in Evangelium secundum Matthaeum (IV, XXIV, 5), 

escrito c. 387. Texto. J.P. Migne, Patrol. Graec, VII, e Ser. Latina, 

XXVI, Paris, 1884. Passagem pertinente em Mead, op. cit., p. 28. 
 

 Teodoreto, bispo de Ciro (c. 386 – 453/58 d.C.). Haeretica-

rum Fabularum Compendium (I, I). Ms. do século II. Texto: grego e 

latino ed. da Opera Omnia do jesuíta Jac. Sirmond, Paris, 1642, re-

editado por J.L. Schulze, Halae Sax., 1769-1774. Passagens per-

tinentes traduzidas por Mead, op. cit., pp. 28-30. 
 

 III. O SIMÃO DAS LENDAS 
 

 As referências a Simão, o Mago, encontram-se na chamada 

Literatura Clementina, ou seja, nos Reconhecimentos (Texto: Rufi-

no Aquilei Presb. Intérprete [curador E.G. Gersdorf], Leipzig, 1838), 

na Homilia (Texto: Biblioteca Patrum Ecclesiasticorum Latinorum 

Selecta, Vol. I, ed. Albert Schwegler, Tubingensis, Stuttgardt, 1847) 

e nas Constituições Apostólicas (Texto: SS Patrum qui temporibus 

Apostolicis Floruerunt Opera, editado por J.B. Cotelerius, Amster-

dão, 1742). Um sumário das histórias contidas na mesma podem-

se encontrar em Mead, op. cit., pp. 31-37. 
 

 As fontes enumeradas anteriormente são de valor muito de-

sigual. Só quando chegamos a Simão em Philosophumena é que 

nos sentimos em terreno seguro. A parte anterior à mesma é de 

especial interesse devido às citações de A Grande Revelação ou 

Aviso (ή μεγάλη άπόφασις), uma obra supostamente escrita por Si-

mão e que não se menciona em nenhuma outra fonte. É óbvio que 

o autor de Philosophumena (também chamado de os Elenchus), 

quem quer que fosse, tinha acesso a alguns dos escritos dos simo-

nianos, donde retirou as suas numerosas citações. 
 

 Foi somente em 1842 que Minoides Mynas, um aprendiz de 

grego, levou para Paris de um dos mosteiros do Monte Athos, no 

regresso de uma missão literária que lhe confiara o Governo Fran-

cês, os manuscritos do século XV que se encontravam num estado 

mutilado. Eram esses os do Philosophumena supostamente escri-

to no primeiro trimestre do século III por Hipólito Romano, bispo de 

Óstia, como refutações de todas heresias, dividida em dez livros, 

embora a partir da metade da quarta parte os primeiros três livros 

e meio tivessem desaparecido. Emmanuel Miller, que publicou o li-
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vro em 1851 pela Universidade de Oxford, apercebeu-se que es-

ses livros recém recuperados pertenciam à mesma obra, conforme 

fora publicada sob o título Philosophumena, de Orígenes, por J.F. 

Gronovius (1611-1671), e mais tarde pela edição beneditina de 

Orígenes. Miller atribuiu a totalidade do texto a Orígenes, o que 

deu lugar a uma controvérsia muito acalorada. Um número de eru-

ditos parecia ter encontrado provas conclusivas de que essa obra 

fora escrita por Hipólito, apesar da sua autoria real continuar em 

dúvida. 
 

 O Philosophumena ou Refutatio Omnium Haeresium, publi-

cado pela primeira vez por Miller em 1851, foi editado por Lud. Dun-

cker e F.G. Schneidewin, Göttingen, 1859. Pode ser consultado em 

Patrologiae Cursus Completus, Sr. Gr. Lat., XVI-3. O texto grego e 

latino foi editado por Patrice Cruice, Paris, Imprimiere Royale, 

1860. Tradução para o inglês pelo Rev. J.H. Macmahon na Biblio-

teca Ante Niceia Cristã, Edimburgo, 1867-1872 (vol. I, 1868), e por 

Búfalo, 1884-1886. Partes relevantes em Mead, op. cit., pp. 12-22. 
 

[Extractos de G. de Purucker, Fonte do Ocultismo, pp. 193-197. 

Theosophical University Press, Pasadena, Califórnia, 1974] 
 

OS ÉONS GNÓSTICOS 
 

 (2) “Durante os dois ou três séculos que se seguiram à queda 

do sistema esotérico na Europa e das suas anexas Escolas de Mis-

térios – queda que já no início da era cristã teve as suas etapas 

incipientes – chegou a existir um bom número de escolas místicas 

e de escolas ocultas de pensamento, algumas delas contendo uma 

pequena porção da luz e da sabedoria esotérica, enquanto outras 

só débeis raios. 
 

 “Dentre essas escolas, as que se destacaram temporalmente 

foram os diferentes grupos de gnósticos, a maioria deles erronea-

mente apodados pelos escritores cristãos históricos de “seitas cris-

tãs heréticas”, embora de facto fossem muito poucas as cristãs, em 

vista de estarem diminuindo os raios dos centros originais do ensi-

namento esotérico no mundo mediterrâneo. No entanto, é certo 

que alguns desses grupos gnósticos, por uma ou outra razão, prin-

cipalmente por conveniência, estabeleceram certas possibilidades 

de aproximação às seitas cristãs, provavelmente com o fim de lhes 
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permitir viver mais ou menos em paz e prosseguir com relativa se-

gurança os seus estudos privados. 
  

 “Ainda não foi escrita toda a verdade acerca dessas seitas 

gnósticas. A Escola Gnóstica de Simão foi uma das mais fiéis no 

ensinamento das soutrinas fundamentais da Filosofia Esotérica. 

Outros grupos gnósticos que preservaram os elementos da Sabe-

doria Arcaica foram os fundados por Menandro, Valentim, Basíli-

des, etc. Simão, por ensinar numa época em que ao mesmo tempo 

se era ávido e faminto de toda a espécie de conhecimento oculto, 

sem dúvida foi extremamente crítico e teologicamente hostil, ape-

sar de obviamente manter nas frases do seu ensinamento formas 

cujo discurso não ofendia o poder cristão dominante. Consequen-

temente, abandonou em grande parte as frases sagradas usadas 

para o ensinamento nos tempos antigos e passou a utilizar manei-

ras de falar e ilustrações muito esotéricas, em alguns casos inven-

tadas por ele com o fim de ocultar dos inimigos da sua Escola o 

que realmente pretendia dizer nas suas doutrinas, o seu significado 

profundo, que no entanto era perfeitamente compreensível para os 

seus seguidores instruídos... 
 

 “Quando H.P.B. se refere ao sistema dos Éons de Simão co-

mo “ponto de partida no Plano dos Globos A e G”, o leitor deve 

lembrar-se que não existem apenas sete mas na realidade doze 

etapas evolutivas de crescimento na história da vida da manifes-

tação de uma Cadeia Planetária desde o seu início até ao final. Ela 

passou ao largo das cinco etapas preliminares e centrou-se na sex-

ta etapa da Cadeia a quem chama a “primeira”. O diagrama seguin-

te pode fazer com que o assunto fique um pouco mais claro: 
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 “A partir disso, vê-se que precede a evolução dos Reinos Ele-

mentais, que são os primeiros a ajudar na construção de um Mun-

do num Plano, as etapas etérea e etérica, que na realidade são as 

etapas mais próximas dos cometas nas suas duas principais fases 

de desenvolvimento. Quando essas duas fases primordiais de 

preparação e materialização se acercam do seu término, as três 

classes principais de elementais, que estiveram sendo preparadas 

e separadas, são introduzidas e começam o seu trabalho de assen-

tar as bases primordiais do Mundo que “será”. 
 

 “Uma vez mais, após as três classes de elementais terem 

construído os contornos do “Globo a ser”, sucedendo a classe se-

guinte após a anterior ter realizado o seu trabalho, então o Mundo 

real começa a sua existência no que aqui se chama a primeira Ron-

da, já que no momento em que os três Reinos Elementais comple-

tam a sua tarefa as diferentes famílias de Mónadas são mais ou 

menos segregadas dos seus respectivos grupos, portanto, ficando 

prontas para iniciar as suas Rondas como Ondas de Vida. 
 

 “Desse momento em diante, iniciam as sete Rondas continu-

ando através da série de progressões em redor de todos os Globos 

da Cadeia, nisto devendo assinalar-se que, apesar da descrição 

anterior ocupar-se principalmente do Globo D, todos os outros Glo-

bos acompanharam igualmente a Evolução ou Manifestação pari 

passu com ela. Uma Ronda começa no mais elevado dos doze 

Globos e procede regularmente de Globo em Globo em redor da 

Cadeia. Esta não é senão uma forma de dizer que cada Globo de-

senvolve de si mesmo o seu excedente de vida. 
 

 “Em primeiro lugar, temos o despertar etéreo da Vida num 

Centro Laya, que começa a mover-se nas suas peregrinações atra-

vés do Espaço, ao mesmo tempo crescendo gradualmente a mes-

ma matéria etérea e etérica, portanto, entrando pouco a pouco na 

sua segunda etapa, a etérica, e quando ela termina o Centro Laya, 

agora manifestando-se como um cometa etéreo, deve tornar-se 

num membro do Sistema Solar que o seu destino kármico inevita-

velmente atraiu para a corporeidade como uma Cadeia Planetária 

a ser. Uma vez o cometa instalado na sua órbita em redor do Sol 

como um planeta muito etéreo nos primeiros estágios, ou as pri-

meira e segunda Rondas da matéria do Plano Físico Cósmico, os 
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três Reinos Elementais no final da série começam as suas activida-

des características75, e assim pouco a pouco constroem uma lumi-

nosa e brilhante “nebulosa”, um corpo de uma densidade física 

muito leve de um tipo que os astrónomos provavelmente descreve-

riam como etéreo ou de fogo (a palavra fogo é utilizada para sugerir 

a natureza ardente ou luciforme de incêndio nesses primeiros está-

gios, mais o calor que gera o fogo físico como o temos na Terra; 

talvez substância eléctrica transmita a ideia algo melhor). Quanto 

esta etapa chega ao seu término, na continuação inicia a “primeira 

Ronda”, e é com esta Ronda que H.P.B. começa a sua exposição 

maravilhosa. 
 

 “O processo de solidificação ou de materialização dos Glo-

bos procede de forma constante até metade da quarta Ronda, 

após a qual ocorre uma nova reeterização do Globo, com a admi-

nistração concomitante, seguida pela espiritualização no Arco As-

cendente ou Luminoso das diferentes famílias de Mónadas que es-

tiveram acompanhando ou cumprindo as Rondas até chegarem ao 

ponto actual.” 
 

 (3) Menandro, ou Mainandros, foi um dos mestres da Gnose 

“Simoniana”, samaritano natural da cidade de Caparateia, sobre 

cuja vida pessoal não sabemos quase nada. Diz-se que o centro 

da sua actyividade foi Antióquia, uma das cidades comerciais mais 

importantes e literárias do mundo greco-romano. Menandro foi 

assinalado por Justino com uma menção especial devido ao seu 

labor proselitista, o que facilmente poderia interpretar-se no sentido 

dele ter conseguido um número considerável de seguidores entre 

os buscadores. 
 

 (4) “É um dos ensinamentos fundamentais da Filosofia Eso-

térica que cada som tem a sua cor inata sw-bh-vic76, e que também  

 
75 Cf. A Doutrina Secreta, I, 205-206, nota de rodapé: “As sete transformações 
fundamentais dos sete Globos ou Esferas celestes, ou melhor, das suas partí-
culas constituintes da matéria, descrevem-se da seguinte maneira: (1) a ho-
mogénea, (2) a aeriforme e radiante (gasosa), (3) semelhante à coalhada (ne-
bulosa), (4) atómica, etérea (início do movimento, portanto, da diferenciação), 
(5) germinal, ardente (diferenciada mas integrada únicamente pelos gérmens 
dos elementos nos seus primeiros estágios, que são sete quando está com-
pletamente na nossa Terra), (6) quatro vezes vaporosa (a Terra do futuro), (7) 
fria e em função (no Sol para a vida e a luz). 
76 Parece também se traduzir por “bem-estar subjectivo”. – Nota do tradutor. 
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cada cor tem o seu som inerente sw-bh-vic, e que, como corolário, 

posto tanto o som como a cor serem expressões de frequências 

vibratórias, não pode haver nenhum som e cor sem número, pois 

cada faixa de frequência vibratória possui unidades de vibração, o 

que equivale a dizer que é um número. 
 

 “Por este ponto de vista, quando falamos de som implica ao 

mesmo tempo a cor e o número, ou quando falamos de cor im-

plicando o som e o número da vibração manifestada, e igualmente 

quando falamos do número devemos ver a cor tal como ouvir o 

som – temos olhos para ver e ouvidos para ouvir – que correspon-

de ao referido número ou frequência vibratória. Era a isto que Pitá-

goras se referia quando falava da majestosa harmonia das Esfe-

ras. 
 

 “Agora, como cada átomo em todos os objectos animados ou 

inanimados da Natureza tem o seu próprio tom e produz o seu som, 

com a sua própria cor e número, assim também cada homem, flor, 

árvore e cada corpo celeste, seja por reprodução ou por interacção 

dos sons tanto fortes como fracos, é uma mistura numa sinfonia 

maravilhosa, que além de ser bela cintila com cores brilhantes. Por 

exemplo, o ovo áurico de um homem, por causa das actividades 

contínuas da aura prânica, não é só uma massa de cores fulguran-

tes como igualmente é um órgão vivo produzindo harmonias de 

som quando as emoções, pensamentos e sentimentos estão num 

plano elevado, e inversamente quando a discórdia é caracterizada 

pelo ódio e outras baixas paixões. 
 

 “Os astrónomos estiveram muitas décadas intrigados com os 

diferentes tons de cor apresentados pelas grandes estrelas, umas 

são azuladas, outras amareladas e outras mais avermelhadas. A 

ideia científica é que as cores das diferentes estrelas representam 

as diferentes idades do seu desenvolvimento evolutivo. Seja como 

for e vendo o assunto por outro ângulo, seria errado dizer que to-

das as estrelas azuis são mais espirituais que todas as estrelas 

vermelhas, simplesmente por o vermelho ser dado como a cor de 

Kama, enquanto ao azul ou azul anil se dar como a cor do Manas 

Superior. Isso porque não se trata do vermelho espiritual num ma-

terial vermelho, como igualmente do azul espiritual num material 

de cor azul. De facto, há fortes razões ocultas para dizer que certas 
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estrelas de cor avermelhada significam uma condição mais espiri-

tual que o azul eléctrico brilhante de algumas outras. Quanto maior 

é a intensidade da vibração da luz ou radiação, menor será o 

material na escala da luz, e como a cor azul na nossa própria es-

cala da radiação visível é produzida pela cor vermelha, torna-se 

óbvio que o azul pode significar uma condição mais material que a 

vibração de menor intensidade do vermelho. 
 

 “H.P.B. declarou que “a verdadeira cor do Sol é a azul”77, já 

que a sua aura vital é de cor azul. O Sol real, da mesma maneira 

que a aura vital de um ser humano, é o Homem real, porém, no 

Homem real o núcleo essencial é a fonte espiritual da sua aura sim-

plesmente vital. Não seria correcto dizer que a aura vital do Sol é 

o Sol interior, por não ser mais que um dos abrigos ou capas do 

seu ovo áurico, que de nehuma maneira é das mais interiores. A 

referida força de cor azul é a aura vital do Sol entremesclada, em 

certa medida, com a energia intelectual e espiritual, fluindo dele de 

forma contínua em todas as direcções. O Sol está constantemente 

derramando essa energia azul num volume simplesmente incalcu-

lável. 
 

 “Outros Sóis têm outras cores, que são as expressões dos 

seus complexos Swabhvas. Do mesmo modo, se conseguíssemos 

ouvir os sons emitidos pelos diferentes corpos celestes como as 

suas expressões naturais, aperceberíamos que cada Sol, cada es-

trela, cada planetóide, tem a sua característica fundamental. Ainda 

assim, os nossos cientistas já são capazes de “ouvir” certas estre-

las, isto é, de transformar a luz proveniente de uma luminária num 

som particular78. Curiosamente, quando os raios da Lua ilumina-

ram a célula fotoeléctrica utilizada nessas experiências, ela emitiu 

gemidos semelhantes ao tanger de grande sinos, mas quando bri-

lhou a luz da brilhante estrela Arcturo, emitiu sons brilhantes e cin-

tilantes. Se pudéssemos conhecer o esquema da correspondência 

das cores, sons e números, seríamos capazes de julgar as quali-

dades de um Sol ou de uma estrela, por exemplo, o de cor azul es-

cura significaria um Sol intelectual (Manas), e o de cor amarela um 

Sol Budhi. 

 
77 Instrução N.º II da S.E., em nota de rodapé. 
78 Cf. As Cartas dos Mestres, pág, 170 [pág. 166 na 3.ª ed.]. 
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 “A dificuldade em tratar de determinar a que raio ou classe 

específica possa pertencer qualquer Sol em particular pela sua cor, 

reside na nossa atmosfera que afecta grandemente as cores, as-

sim como outras coisas que provêm dos corpos celestes. A atmos-

fera aérea que rodeia a nossa Terra é uma notável transformado-

ra, e um dissolvente em certa medida. A nossa atmosfera é uma 

transmutadora assim como uma transmissora. De facto, não defor-

ma mas muda a luz – e com isso o som – proveniente dos corpos 

planetários e solares. A observação espectroscópica não é tão fiá-

vel como se supôs até agora. 
 

 “Todas as cores do espectro solar originam-se no Sol e estão 

representadas na nossa Terra em forma de luz, em forma de forças 

– as forças do Sol, todas as cores saindo delas formam o Swabhva, 

a característica individual dessa energia do Logos Solar. O Sol é o 

veículo de uma Divindade, qualquer que ela seja, fluindo e estando 

enraizada no Divino. Há sete (ou doze) forças solares de elemen-

tos ou princípios, consequentemente, os sete (ou doze) Swabhvas 

compõem o Grande Swabhva do Sol. A partir destas Individualida-

des Solares, os Poderes, as Forças Menores Logoi, emitem fluxos 

de energia de fundo acompanhando a luz que recebemos durante 

o dia, a luz branca. Esse raio solar passa através de um prisma 

que se divide nas cores que o compõem. Esses sete raios do espe-

ctro são os sete fluxos da aura de vitalidade do coração solar, com-

binando-se essas energias swabhvicas para gerar a luz tal como a 

apercebemos. Nenhuma das cores é em essência superior a qual-

quer das outras. Mas no Plano da existência material, tendo em 

conta o trabalho de cada um dos eflúvios do Sol na escala da Ma-

téria, somos obrigados a fazer distinções e dizer que Atma é inco-

lor, que Budhi é de cor amarela, que Kama é de cor vermelha, e 

assim por diante. No entanto, são todas de origem Divina.  
 

 “Cada parte diminuta do Infinito contém todos os elementos 

essenciais, e a força swabhva contém a infinitude. Do mesmo mo-

do, cada subdivisão ou subplano deriva o seu septenário repetin-

do-o do próprio Universo que nos rodeia. Repete-se o microcos-

mos do macrocosmos.”79 

 
79 G. de Purucker, op. cit., pp. 204-207. 
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 (5) Saturninus ou Satornilus, é geralmente considerado como 

o fundador da Gnose síria em algum lugar por volta do começo do 

Segundo Século da nossa era. Diz-se que ensinou em Antióquia, 

mas não temos nenhuma informação quanto à sua nacionalidade 

ou a qualquer incidente da sua vida. Distinguiu-se especialmente 

pelo seu ascetismo rígido. A nossa informação acerca dele deriva 

principalmente do Diálogo com Trifon, de Justino Mártir, XXXV, e 

do resumo de Irineu, presumivelmente baseado no perdido Com-

pêndio de Justino. 
 

 (6) Basílides foi um dos expoentes máximos da Gnose. Da 

sua vida nada se sabe além do facto de ter ensinado em Alexan-

dria. A sua data é mera conjuntura, mas várias autoridades inde-

pendentes indicam o reinado de Adriano (117-138 d.C.) como a 

época do florescimento de Basílides. Não temos nenhuma informa-

ção acerca da sua nacionalidade, se era grego, egípcio ou sírio, 

tão-só que se embebeu na cultura helénica e aprendeu na sabedo-

ria do Egipto. 
 

 As nossas principais fontes de informação acerca de Basí-

lides, são as seguintes: 1) Hipólito na sua Philosophumena; 2) Cle-

mente de Alexandria nos seus Stromatas; 3) o trabalho perdido de 

Castor Agripa citado por Eusébio, mais tarde copiado por Irineu; 4) 

os Actos da Disputa de Arquelau e Mani. A grande obra de Hipóli-

to é a fonte mais valiosa de informação existente para a reconstru-

ção do grande sistema metafísico de Basílides. É possível que Hi-

pólito tivesse diante de si a Exegética de Basílides, supondo-se ter 

sido um dos vinte e quatro livros dos Evangelhos escritos por ele. 

É provável que com o tempo a Escola Basilidiana da Gnose se ti-

vesse transformado no Movimento Valentiniano na segundo meta-

de do século II. 
 

 Consulte-se o esquema detalhado dos ensinamentos de Ba-

sílides no Dicionário de Biografia Cristã (W. Smith & Henry Wace), 

e em G.R.S. Mead, Fragmentos de uma Fé Esquecida (Londres e 

Benares, Theos. Publ. Society, 1900), pp. 253-283. Uma segunda 

edição desta obra foi publicada em 1960 pela Universidade em 

New Hyde Park, NY. Inclui uma excelente Introdução de Kenneth 

Rexroth e um Índice que acrescenta muito valor a este trabalho. 
 

 Por detrás do  movimento gnóstico de  um  período posterior 
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encontra-se a figura imponente de Valentim, reconhecido univer-

salmente como o maior dos gnósticos. Foi reconhecido, até pelos 

seus adversários, pela sua grande erudição e eloquência e a gran-

de influência dos seus ensinamentos no pensamento contemporâ-

neo. Apesar de não termos nenhuma indicação segura das datas 

da existência de Valentim, supomos situar-se cerca do ano 100 a 

180 d.C. 
 

 Valentim era um egípcio nascido em Phebonit, na costa egí-

pcia, e por volta do ano 130 ensinou a ciência e a literatura gregas 

em Alexandria. Deverá ter estado em estreita intimidade com Basí-

lides, embora alguns tenham declarado ele ter testemunhado que 

um certo Teudas, um “homem apóstólico”, fora quem lhe transmiti-

ra directamente a tradição da Gnose. Segundo parece a partir das 

fontes de informação disponíveis, Valentim decidiu sintetizar a 

Gnose com a formulação de um sistema universal de pensamento 

filosófico-religioso. 
 

 No que respeita aos seus escritos, além do facto de serem 

numerosos e dos seus tratados técnicos serem difíceis e complica-

dos, sabemos muito pouco deles. Os textos notáveis conhecidos 

como o Códice Askew (Pistis-Sophia) e o Códice de Bruce, agora 

na British Library e na Biblioteca Bodleian, respectivamente, pode-

rão ter sido escritos ou compilados por ele, ou então por algum ou-

tro gnóstico proeminente do Movimento Valentiniano. O mesmo se 

aplicará ao Evangelho da Verdade descoberto em 1945 em Nag 

Hammadi, cuja  tradução copta foi publicada em 1956 pela Comis-

são do Codex Jung como fazendo parte dele. 
 

 Deve-se mencionar outros líderes do movimento, Marco, Se-

gundo, Ptolomeu, heráclio, Axionicus e Bardesanes. A informação 

relativa a eles é muito escassa. 
 

 Tal como no caso de outros grandes mestres gnósticos, a in-

formação mais confiável acerca de Valentim deriva da Philoso-

phumena de Hipólito. Consulte-se também Smith & Wace, Dicioná-

rio de Biografia Cristã, vs. Valentim; Mead, Fragmentos de uma Fé 

Esquecida; e notas, comentários e diagramas que acompanham a 

Pistis-Sophia nas primeiras páginas do volume XIII de Collected 

Writings de H.P.B. 
 

 Em A Doutrina Secreta, vol I, pág. 586, H.P.B. cita  um texto 
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que identifica numa nota como de Valentim, Tratado Esotérico da 

Doutrina de Gilgul. Não foi encontrada nenhuma informação defini-

tiva a respeito da escritura dessa peça. 
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INSTRUÇÃO N.º III 
 

 

ESTRITAMENTE PRIVADA E CONFIDENCIAL 
 

 
NÃO É PROPRIEDADE DE NENHUM MEMBRO, E DEVERÁ 

SER DEVOLVIDA AO OFICIAL RESPONSÁVEL PELA S.E.T. 
 

 

 As “Explicações Preliminares” seguintes foram escritas por 

H.P.B. no momento de uma grave crise, ou uma série de crises de-

sencadeadas que a S.T. atravessou em 1889-1890. A traição den-

tro da própria S.E. e os persistentes e implacáveis ataques vindos 

de fora, especialmente dos Estados Unidos, exigiu que se criasse 

um discurso novo e desse instruções para cerrar as fileiras da S.E. 

No momento de voltar a imprimir as Instruções de Londres em 

1890-1891, algumas partes destas “Explicações Preliminares”, que 

abordavam os detalhes do assunto, foram omitidas de propósito 

pelos alunos de H.P.B. que se constituíram como editores, consi-

derando que essas partes eram de um carácter muito pessoal para 

as manter no discurso. Isso foi feito quando H.P.B. estava muito 

doente para supervisionar o texto, sendo publicado sem a sua 

sanção e, como ela disse depois, ao contrário do seu desejo. Por-

tanto, as “Explicações Preliminares” estão agora impressas exa-

ctamente como estavam originalmente, estando entre colchetes [ ] 

as partes anteriormente omitidas. 

 

EXPLICAÇÕES PRELIMINARES PARA AS INSTRUÇÕES III 

 

IRMÃOS E IRMÃS EM TEOSOFIA 

 

 [Muitos de vós que se uniram à S.E., esperam receber os 

seus documentos a cada dois meses, pelo menos, mas só tendo 

recebido os de Janeiro-Fevereiro, Março e Abril devem estar dece-

pcionados e até desgostosos. Lamento sinceramente por isso, mas 

devido ao estado actual das coisas nos Estados Unidos com a pri-

meira traição, e a recente traição ainda pior de alguém que se uniu 



H.P.B. – Instruções da Secção Esotérica da Sociedade Teosófica 

 

    136 

à S.E. com o objectivo determinado de se apoderar dos seus su-

postos segredos com o fim de desestabilizar a Sociedade Teosó-

fica, de me esmagar e destruir a existência da S.E., inevitavelmen-

te parei o envio dos ensinamentos. 
 

 Lestes na minha “Carta Aberta a todos os Teósofos” a histó-

rian verdadeira e triste de um ex-irmão que, fosse por motivos pes-

soais ou de outra índole, deu o seu consentimento para levar a ca-

bo a missão de um Judas. Apesar de ter fracassado em descobrir 

o que com tanta diligência solicitava para vir a Londres, no entanto 

desde então causou-nos o maior dano ao alterar os factos com fal-

sidades e calúnias, inclusive tendo conseguido convencer vários 

homens honrados distanciados de nós (desde que comecei a es-

crever isto, mais dois membros proeminentes de Boston foram alie-

nados pelos esforços conjuntos para se “unirem” aos nossos inimi-

gos, saindo fora do redil e passando a trabalhar debaixo das falsas 

impressões sugeridas). Como, então, poderia prosseguir nessas 

circunstâncias? No entanto, já havia começado a preparar os docu-

mentos das Instruções N.º III, que teriam sido enviadas há muito 

tempo se não tivesse surgido um terceiro obstáculo. 
 

 Era necessária uma reorganização completa, e o nosso Ir-

mão W.Q. Judge, juntamente com alguns do Conselho Americano 

da S.E., comprometeu-se a trabalhar nisso. Mas agora as plantas 

venenosas dos nossos perseverantes inimigos voltaram-se contra 

ele, em parte devendo-se, que eu saiba, ao trabalho da mesma ca-

lúnia de deslealdade de vários de vós terem se negado a cumprir 

as novas normas emitidas por ele em meu nome. 
 

 No entanto, a razão principal para parar o envio dos ensina-

mentos poucos a sabem, excepto aos que estão em meu redor, e 

deveis sabê-la agora.] 
 

 Nenhuma organização crescente e grande, como é agora a 

S.E., poderia permanecer sem traidores, secretos ou declarados. 

Eu estava consciente disso desde o início, desde o primeiro dia sa-

bia o que podia esperar. Sabia que a tarefa que havia iniciado su-

poria receber opróbios e más interpretações mais do que nunca, 

que era certo ir gerar uma grande quantidade de maledicência en-

tre os membros (exotéricos) do corpo principal da S.T., que se ven-

tilaria sobre mim em particular mas não só. Cumpriu-se tudo o que 
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já sabia que aconteceria. Se isso foi, em grande medida, o que 

atrasou a entrega de Instruções, todavia não, como disse, a única 

razão. Houve um impedimento mais grave, para mim o mais amar-

go de todos. Recebi duas cartas e uma reprimenda dos Mestres. 

Chegaram-me de tal maneira que tive a esperança de serem me-

nos graves do que parecera inicialmente. O que recebi em ambas 

as ocasiões foram cartas numa linguagem simples, enviadas de 

maneira vulgar por correio através da fronteira do Sikkim, uma em 

Março e outra em Agosto. A última delas deixou-me sem a mínima 

esperança de eu ter entendido mal ou até exagerados os factos. 

Ao início os nossos Mestres mostraram-se aborrecidos, mas com 

a chegada da notícia da traição de M.A. Lane, de Nova York, isso 

transformou-se num desgosto muito evidente. 
 

Nos finais de Agosto disseram-me que mantivesse os docu-

mentos III em espera até novos acontecimentos, e depois revelar 

o conteúdo da carta dos Mestres que se relacionam com a S.E. a 

todos os seus membros de ambos os continentes, sem omitir ne-

num detalhe, para lhes mostrar quanto equivocada e perigosa ti-

nha sido a minha política na S.E. desde o início. Fui avisada pelo 

Conselho e pelos meus amigos de confiança sobre o perigo que 

havia em admitir uma série de pessoas dispersas por todo o mundo 

que não me conheciam senão por rumores, pelo que supunham eu 

dever estudar as suas auras através de fotografias. Apercebi-me 

desse perigo mas não tinha meio de o evitar, já que o Livro da Dis-

ciplina e Regulamento estabelece que “a ninguém será negada a 

admissão ou a oportunidade de aprender a verdade e, portanto, 

melhorar a sua vida, só porque um ou mesmos todos os seus vizi-

nhos pensam mal dele”. Tal é a regra. Portanto, quanto maior for o 

número de candidatos que tomam o compromisso, maior será a 

possibilidade de ajudar as massas. Um membro da S.T. pode ser 

totalmente inadequado para as ciências mais elevadas e não com-

preender os verdadeiros ensinamentos do Ocultismo e da Filoso-

fia Esotérica, mas se tiver a centelha da fé na presença real do Ser 

Superior nele, permanecerá fiel à sua promessa e tentará modelar 

a sua vida de acordo com as normas da S.E., portanto, ser mais 

nobre e melhor em todo o caso. A adesão à S.E. e as suas “pro-

messas” enviadas, aceites e assinadas, não são ordens, tampou-

co essas “promessas” têm por objectivo fazer de cada estudante 
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um Adepto ou um Mago. São simplesmente sementes onde se es-

conde a potencialidade de toda a verdade, o gérmen do progresso 

que será a única herança da sétima Raça perfeita. Um punhado 

dessas semente foi-me confiado pelos possuidores destas verda-

des, e é meu dever semeá-las onde quer que veja uma possibilida-

de de crescimento. A parábola do semeador é mais uma vez posta 

em prática, e uma nova lição deriva da sua aplicação. A semente 

que cai em bom terreno dará frutos a cem por cento, mas não se 

deixará de pagar as sementes que caiam no esquecimento, em 

corações de pedra entre os espinhos das paixões humanas. É de-

ver do semeador escolher o melhor terreno para as futuras colhei-

tas. Mas ele só é responsável na medida em que a capacidade es-

teja directamente relacionada aos fracassos, isso devendo-se uni-

camente ao karma das pessoas que pedindo as sementes as rece-

bem e depois não cumprem os seus deveres para com o seu EU 

SUPERIOR, pagando ou recebendo o castigo por isso. Se a Natu-

reza está sempre em luta até nos chamados reinos inorgânicos on-

de o inanimado avança no progresso e perfeição, muito mais o ho-

mem pensante consciente! Cada um de nós, se a sua natureza não 

for produtiva ou suficientemente profunda em si mesma, pode pedir 

e obter o material para a semeadura das próprias sementes que 

recebe, ficando cada um com os meios de, com um pouco de es-

forço, evitar o sol abrasador e obrigar as sementes a atacar, erra-

dicar ou evitar que os espinhos as asfixiem. Portanto, o meu erro 

não está em ter aceitado com demasiada facilidade os seus pedi-

dos de se unirem à S.E. 
 

 Tampouco pequei, inclusive com aqueles homens e mulhe-

res que aceitámos, com os quais não me senti muito segura ao ter 

a oportunidade de ver a sua natureza interior tanto quanto possível, 

no que acertei na maioria dos casos. Eu não pequei, ao contrário 

do que alguns pensam, porque as regras éticas que se ensinam 

nas Escolas Secretas Aryasanga não são para o benefício ou per-

feição dos santos, mas para os pecadores que necessitam de aju-

da moral e intelectual. 
 

 Então, neste particular terei deixado de cumprir o meu dever? 

Antes é simplesmente como se apresenta: o ter começado a dar a 

conhecer os ensinamentos orientais aos que não estavam familia-

rizados com a disciplina do Oriente. Os ocidentais – mesmo os mui-
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to versados nas leis dessa disciplina tão desconhecida para os 

cultos de origem cristã, deveriam ter pensado duas vezes antes de 

se unirem à S.E., e aprender a confiar no seu Salvador e não num 

Chiva expiatório – nunca pararam para pensar que a sua salvação 

e a encarnação futura depende inteiramente deles mesmos, e que 

toda a transgressão contra o Espírito Santo (o Ser Superior) de 

facto será perdoada na sua vida actual, ou na sua próxima encar-

nação: o Karma está aí para ver as suas acções, inclusive os pen-

samentos. Em resumo, comecei a instruir na ortografia antes de 

lhes ter ensinado as letras do Alfabeto Oculto. Deveria ter dado 

uma advertência solene aos que assinaram o seu compromisso, 

de que se fossem culpados do que tinham jurado evitar incorreriam 

nas responsabilidades mais perigosas, implicando que mais cedo 

ou mais tarde as consequências seriam terríveis, e dar-lhes as pro-

vas disso com exemplos das suas próprias vidas e de outras pes-

soas deixadas à sua sorte. Em vez dessa advertência, dei-lhes o 

conhecimento prévio que conduz aos segredos ocultos da Nature-

za, da Religião e da Antiga Sabedoria, que muito poucos conse-

guem apreciar. Por último, tenho de deixar de lado, com o fim de 

os preparar, em primeiro lugar os doze meses de prova na sua pre-

paração, e assim dar-lhes a oportunidade de partir com bastante 

facilidade, na maioria dos casos inconscientemente, pelo mau ca-

minho. Em consequência disto, tem havido um número de mem-

bros que não acata nada das novas instruções que os diverte, e 

vários reincidentes têm causado o maior dano à Sociedade Teosó-

fica e não menor à S.E. Este é o resultado e a consequência da 

minha negligência por não cumprir e fazer cumprir as Regras, que 

agora confesso, com toda a humildade, a todos os meus amigos 

que leiam isto. 
 

 Quão certas estão as seguintes palavras na carta do Mestre? 
 

 “A experiência mostra-nos claramente que qualquer desvio 

das normas de governar consagradas pelo tempo e das instruções 

do discípulo para se adaptar aos costumes e preconceitos ociden-

tais, são uma política fatal. 
 

 “Antes que o discípulo possa ser ensinado, deve aprender 

com realizar o que se refere a si mesmo no mundo, com o seu 

Mestre, com a Ciência Sagrada e com o seu EU INTERIOR”, 
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acrescenta carta, citando o aforismo oriental que diz: 
 

 “A superfície agitada das águas não reflecte senão imagens 

quebradas.” 
 

 Cujo principal sentido é que enquanto os alunos não tiverem 

dominado o seu mundo de paixões e permanecerem na ignorância 

da Verdade, as suas mentes apercebem tudo só à luz do seu mun-

do, não da verdade espiritual ou juízo esotérico. 
 

 “Por conseguinte, como se pode esperar”, pergunta, “ver ou-

tra coisa que não sejam as verdades distorcidas que o seu juízo 

seguramente irá distorcer mais? A violação dos antigos costumes 

com certeza é o resultado do mal.” 
 

 Por que estão certas essas palavras no nosso próprio caso, 

no que respeita à proibição de falar em público perante as massas 

ignorantes das coisas sagradas, das quais os dois FUNDADORES 

foram culpados? Porque provocou dor e escândalo aos indivíduos 

e aos aspirantes à S.T., inclusive antes da S. E. ser estabelecida. 

Cegamente, sem ordem judicial nem reflexão, o coronel Olcott e 

eu, chefes de todos, mencionámos fugazmente alguns princípios 

das leis secretas da Natureza e do Ser, ignorantes e cegos do sen-

timento público, com isso provocando o ódio, o cepticismo, excitan-

do a actividade malévola de muitos opositores, que de outra manei-

ra nos teriam deixado em paz. Ah, amigos, foi sábia a lei de uma 

restrição prudente na antiga regra que mantém o conhecimento sa-

grado, todavia perigoso (perigoso porque corta em ambos os sen-

tidos), limitado a uns poucos, e esses poucos comprometidos por 

um voto, que no caso de quebra quase os levou à perdição. E hoje 

esses poucos correm um risco maior. Alguns dos teósofos que até 

há pouco tempo eram quase adoradores da S.T. e especialmente 

dos seus Mestres, perderam ou estão perdendo inconscientemen-

te o seu equilíbrio moral, uns pelas palavras venenosas que che-

gam aos seus ouvidos pelos traidores, enquanto outros atiram para 

o lado, alardeando aos quatro ventos, as suas boas possibilidades 

kármicas, tornando-se inimigos acérrimos sem princípios. Poderia 

esperar isso do público mal-educado, mas não de amigos, irmãos 

e sócios! 
 

 Bem, como parece, no que se refere aos membros da S.E., 

em grande parte senão totalmente a culpa é minha, e é um trago 
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amargo que o Karma obriga-me a beber da sua taça de ferro. Se 

eu em vez de mostrar confiança, esperança e crença na palavra 

de honra das pessoas, e quase uma fé cega de que a santidade 

da sua Promessa era a melhor garantia da boa fé de qualquer 

membro comprometido, as coisas que agora acontecem nunca te-

riam ocorrido. Mas nunca me permiti sequer sonhar que um duplo 

compromisso de santidade como o tomado em nome do SER SU-

PERIOR pudesse ser quebrado, pouco mais podendo dizer-se da 

sua “mais sagrada palavra de honra”. Até nos poucos casos onde 

uma aura escura e sinistra em volta do rosto numa fotografia me 

avisou, tentei ter esperança em contrário. Não me atrevi a acredi-

tar que algum homem ou mulher fosse capaz de uma traição deli-

berada. Rejeitei como um mau pensamento pecaminoso a ideia de 

que consciente ou inconscientemente a depravação pudesse per-

manecer num homem após assinar uma promessa sagrada, e pela 

primeira vez aprendi agora existir a possibilidade do que alguns 

teósofos chamam “uma promessa de lábios”. Se eu tivesse cumpri-

do estritamente as regras, sem dúvida que teria perdido dois terços 

dos membros que se comprometeram, que assinaram como fariam 

com qualquer carta circular, mas pelo menos os poucos que se 

mantivessem fiéis aos seus votos até ao fim seriam agora muito 

mais úteis. Todavia, depois ter omitido as precauções habituais do 

período de prova não tenho senão que dar graças e, portanto, é 

justo que eu deva ser a primeira a sofrer por isso às mãos da ine-

xorável Lei Kármica. Com isso, como estritamente tenho feito com 

os ataques injustos no dia a dia, teria me preocupado muito pouco, 

mas o que lamento mais, com uma amargura que alguns de vós 

nunca perceberão, é o facto de um número de homens e mulheres 

totalmente sinceros deverem sofrer por culpa de uns poucos. 

Porque eu omiti, sinto que a culpa se deve à minha negligência. Ei-

la aqui! O meu karma apareceu como uma advertência quase des-

de o começo da S.E. 
 

 Eu tinha começado bem. A vários daqueles que eu sabia se-

rem totalmente incapaz de assumir o compromisso, foi-lhes nega-

do o acesso desde o princípio, mas fiu incapaz de resistir aos seus 

rogos quando alguns me disseram que era a “última oportunidade 

da sua vida”. A “febre” abreviou as suas promessas. Uma quebrou 

os seus votos quatro dias depois de assinar o seu compromisso, 
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tornando-se culpada da mais negra traição e deslealdade ao seu 

SER SUPERIOR. E quando já não podia manter-se na S.E., fosse 

ela ou o seu amigo, os dois agitaram toda a Sociedade com as su-

as calúnias e falsidades. Foi então que se fez a velha pergunta: 

“Como é que a pobre “H.P.B.”, apesar de ter o respaldo dos Mes-

tres e a sua própria visão, não consegue distinguir os seus amigos 

dos seus inimigos?” Mais uma vez a dúvida correu na ronda dos 

círculos teosóficos, tanto aqui como nos Estados Unidos. 
 

 Irmão, se vai julgar-me pelas aparências, do ponto de vista 

mundano estará certo, mas se der-se ao trabalho de procurar as 

causas internas geradoras dos resultados externos, verá que está 

decididamente errado. Não me faça mais injustiça e deixa-me ex-

plicar o que quero dizer. 
 

 Suponham, por um momento (os que ainda duvidam em seus 

corações), que estou fazendo o trabalho de um Mestre real e vivo. 

E se estou, então seguramente não me confiaria uma missão a me-

nos que me tivesse comprometido irrevogavelmente com as leis da 

Ética, Ciências e Filosofia que a S.E. ensina. Seja como for, tenho 

de obedecer a essas leis e regras, mesmo que me condenem à 

morte. Pois bem, se até na legislatura comum a lei estabelece que 

nenhuma pessoa pode ser condenada antes da sua culpa estar 

provada ou revelada, quanto mais rígida ela será no nosso Código 

Oculto? Terei direito, em casos especiais, quando vejo uma pes-

soa contendo em si os gérmens e mesmo uma inclinação decidida 

para o mal, enganando, mostrando ingratidão ou vingança, a dizer 

que ele ou ela não são de confiança, ou o contrário, se for sério e 

sincero no momento, mostrando interesse e simpatia pela Teosofia 

e o Ocultismo? Terei direito, pergunto-me, a negar-lhe a oportuni-

dade de se transformar num homem melhor, simplesmente por me-

do de que algum dia possa vir a enganar? Direi mais. Mesmo eu 

sabendo que existem forças terrenas combinadas que podem des-

truir a S.T. e as suas verdades, inclusive causar dor à minha perso-

nalidade externa e miserável, esta concha que estou solenemente 

comprometida a utilizar como um buffer [veículo] da causa que sir-

vo, terei o direito, por cobardia pessoal e defesa própria, como 

pensais, de negar a alguém a oportunidade de aproveitar as verda-

des que o podem ensinar a desse modo se tornar cada vez me-

lhor? Que muitos são os chamados e poucos os escolhidos, isso 
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eu sabia desde o início, porque “o que fala a verdade é banido de 

nove cidades”, é um velho ditado, e que todo o homem (especial-

mente toda a mulher) que predicou verdades novas, fosse na reli-

gião ou na ciência, acabou apedrejado e depois convertido em 

mártir pelos que o massacraram, reflecti sobre isso e nada mais. 

Deixem-me dar-lhes um exemplo da vida real. Quando a tristemen-

te célebre madame Coulomb apareceu-me em Bombaim com o 

seu marido para pedir pão e tecto, embora eu a tivesse conhecido 

no Cairo e soubesse que era um mulher traiçoeira, maldosa e men-

tirosa, no entanto dei-lhe tudo o que necessitava, porque era esse 

o meu dever. Mas quando, com o passar do tempo, vi que me odia-

va, invejava a minha posição e influência, nas costas caluniava-me 

junto dos meus amigos enquanto na frente me lisonjeava, a minha 

natureza humana rebelou-se. Éramos então muito pobres, mais 

ainda do que somos agora, tanto a Sociedade como nós próprios, 

e manter dois inimigos à nossa custa parecia difícil. Então, apre-

sentei-me ao meu Guru e Mestre, que estava a três dias de Bom-

baim, e submeti à sua consideração se seria correcto e teosófico 

manter duas serpentes em casa, a ela que, em todo o caso, amea-

çava toda a companhia. Sabem qual foi a resposta que recebi? 

Foram estas as palavras literais, respondendo ao início com um 

aforismo do Livro dos Preceitos: 
 

 “Se encontrares uma serpente faminta arrastando-se na tua 

casa em busca de alimento, e por receio dela te morder em vez de 

lhe ofereceres leite a condenares a sofrer e morrer de fome, te 

afastarás do Caminho da Compaixão”. É assim que agem os co-

bardes e egoístas”, continuou a mensagem, “quando se sentem 

pessoalmente ameaçados. Você também deve aprender que EN-

QUANTO HOUVER TRÊS HOMENS DIGNOS DA BÊNÇÃO DE 

NOSSO SENHOR NA SOCIEDADE TEOSÓFICA, ELA NUNCA 

PODERÁ SER DESTRUÍDA... Os seus dois karmas [o dela e o 

meu] dirigem-se para duas direcções opostas. Por temor abjecto 

do que possa acontecer, irão os dois [karmas] misturar-se e tornar-

se como ela é?... São pessoas sem lugar e famintas. Então, dê-lhe 

refúgio e de comer, pois assim não participará do seu karma.” 
 

 Desde então, tenho agido mais do que nunca sob esse prin-

cípio de ajudar a todos, independentemente do que pessoalmente 

tenha de sofrer por isso. Não se trata, portanto, da minha incapaci-
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dade de discriminar, mas de algo muito diferente que me obrigou 

a deixar de lado qualquer ideia das possíveis consequências neste 

caso da selecção dos membros aptos da S.E. Não, eu pequei num 

plano diferente. Não caso, o não tirar proveito da minha experiên-

cia pessoal levou-me a ser impulsionada mais pela gentileza fácil 

de entender pelo sentimento ocidental do que pelo meu dever. Nu-

ma palavra, relutei na aplicação aos estudantes ocidentais das ri-

gorosas regras e disciplina da Escola Oriental, receei que qualquer 

exigência de estrita submissão às normas fosse mal interpretada, 

como um desejo de afirmação de autoridade papal e despótica80. 

Leiam as vossas promessas e os Memorandos Preliminares, pois 

estudando-os encontrarão a autoridade que me conferem median-

te a assinatura da promessa, e depois digam-me honestamente se 

algum de vós, no seu caso particular, pode vir queixar-se de eu ter 

abusado dessa autoridade alguma vez, ou de a ter usado passan-

do por cima de qualquer funcionário? Só há um caso, o de um ami-

go que não interpretou mal a minha acção – o da minha insistência 

em ele dever sair por algum tempo dos Estados Unidos. E para en-

fatizar mais isto, assim que ouvi de vários membros em quem te-

nho a maior confiança que o compromisso, tal como ficou redigido, 

abre-se à interpretação pela letra morta, modifiquei-o imediata-

mente, conforme aqui notifico. As cláusulas 2 e 3 agora ficam 

assim: 
 

 (2) Comprometo-me a apoiar perante o mundo o Movimento  

Teosófico, aos seus líderes e membros, em quem tenho plena con- 

 
80 [Pequei pelo facto de ter evitado exercer a minha autoridade legítima na S. 
E., e por isso sou agora castigada por um membro sério e sincero da mesma 
que acaba de se demitir, estando a a denunciar na imprensa, com a sua assi-
natura, aqueles que sente prazer em chamar de meus “adoradores pessoais” 
no “culto aos heróis”, focando a Sociedade Teosófica exclusivamente no meu 
nome: “Eis o teu deus... curva-te e adora!” Isso é extremamente injusto e es-
pero que nunca seja o caso, qualquer que seja a verdade. O protesto originou-
se da repentina falta de vontade desse membro, cuja natureza fina e sensível 
foi trabalhada nesse sentido pelos nossos inimigos, a submeter-se às normas 
elaboradas pelo Conselho da S.E. na América – regras absolutamente obriga-
tórias para os membros comprometidos, e que têm de ser seguidas ou então 
renunciar totalmente às Instruções Esotéricas. Agora pergunto-me: se um 
membro uma vez assinado o seu compromisso sem protestar, por que haveria 
de se opor a repeti-lo mais uma vez na sua Loja, onde os membros devem 
dar garantias uns aos outros para segurança mútua e comum? O Karma fun-
ciona sempre, respondo eu. Está aumentando a “promessa a quente”.] 
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fiança, e em particular a obedecer, sem reparo nem demora, às or-

dens dada pelo Chefe da Secção em tudo o que se refere aos me-

us deveres teosóficos e ao trabalho esotérico, no que respeita à 

minha promessa ao meu Ser Superior e com a aprovação da minha 

consciência. 
81  

 

 (3) Comprometo-me a nunca ouvir nada sem protestar contra 

qualquer coisa que a má-língua diga falsamente contra um irmão 

teósofo, e a abster-me de condenar os demais. 
82 

 

 Fi-lo porque acredito ter o direito de explicar o verdadeiro es-

pírito da promessa. É precisamente essa minha falta de vontade 

em dirigir qualquer de vós mais que o estritamente necessário que 

agora é apresentada como se tivesse provocado o mal, sendo eu 

a culpada. Diz a mesma carta, referindo-se a mim: 
 

 “Falou-lhes antes dos ouvidos deles estarem preparados pa-

ra ouvir, e começou a mostrar-lhes coisas que o olhar do aluno ain-

da não estava preparado para ver. Justamente por essa razão é 

que ouvem e vêem cada um à sua maneira, e mais de um [mem-

bro da S.E.] mudou e tentou ferir[-me] para aliviar as suas dores.” 
 

 [E agora espero sinceramente que alguns de vós – pelo me-

nos – aprendam uma lição com a minha fraqueza, agradecendo-

vos que não me julguem demasiado cruel por agora mudar um pou-

co a minha política. Tenho de o fazer assim ou então abandonar 

por completo os ensinamentos esotéricos, pelo menos para aque-

les que, em todo o caso, não estejam de acordo com este arranjo. 

Para evitar repetir o erro, é isto que me proponho fazer. Cada docu-

mento será enviado como estava até então, e só aparecerá um Su-

 
81 Como esta cláusula possivelmente pode ser objecto de abuso, a decisão 
corresponderá a sete membros da S.E. como árbitros, dos quais quatro serão 
escolhidos dentre os do período de prova e três pelo Chefe da Secção. A regra 
anterior incorpora-se no Memorando Preliminar.  
82 As cláusulas segunda e terceira da promessa original diziam o seguinte: “2. 
Comprometo-me a apoiar, perante o mundo, o Movimento Teosófico, os seus 
líderes e os seus membros, e em particular a obedecer, sem reparo nem de-
mora, às ordens do Chefe da Secção Esotérica em tudo o que respeita à 
minha relação com o Movimento Teosófico.” – “3. Comprometo-me a nunca 
ouvir, sem protestar, qualquer coisa que fale mal de um irmão teósofo, e de 
abster-me de condenar os demais.” 
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plemento de Ética dos ensinamentos transmitidos, com as normas 

de disciplina das leis do Discipulado, como neste caso são todos 

os Probacionistas.] Os que aceitarem o novo acordo terão de estu-

dar o segundo, ou não poderão receber de mim mais nenhum ensi-

namento. Porque como diz o Livro de Disciplina nas Escolas de 

Dzyan: 
 

 “Não fales dos Mistérios com a gente comum ou vulgar, nem 

com o amigo ocasional ou o novo discípulo. Mantém o olhar atento 

às possíveis consequências e conserva encerrados em teu seio os 

ensinamentos recebidos, até que encontres um ouvinte que enten-

da as tuas palavras e simpatize com as tuas aspirações.” 
 

 Isso não quer dizer que tenham a liberdade de repetir o que 

aprenderam a qualquer pessoa que acreditem corresponder a essa 

descrição, mas sim que poderão trocar opiniões com os vossos 

companheiros comprometidos como vós mesmos. 
 

 Creio não posso fazer nada melhor do que dar alguns dos 

preceitos orais e escritos do mesmo livro mencionado, conforme o 

Mestre assinalou. 
 

 “1. Para o discípulo o seu Mestre toma o lugar do pai e da 

mãe. Com efeito, enquanto esses lhe deram o corpo, as faculda-

des, a vida e a forma casual, o Mestre lhe mostrará como desenvol-

ver as faculdades internas até à aquisição da Sabedoria Eterna. 
 

 “2. Para o discípulo cada condiscípulo torna-se num irmão e 

irmã, numa parte de si mesmo 
83. Os seus interesses e aspirações 

são apoio para eles, o seu progresso é auxiliado ou obstaculizado 

pela sua inteligência, moral e conduta na intimidade com os seus 

companheiros de discipulado. 
 

 “3. Um condiscípulo não pode resvalar ou sair fora da linha 

sem afectar aqueles que permanecem firmes através do laço de 

simpatia entre eles, e das correntes psíquicas entre eles e o seu 

Mestre. 
 

 “4. Ai do desertor! Ai também de todos os que ajudam a levar 

a sua alma até ao ponto da primeira deserção que se apresenta di- 

 
83 “Assim estarás em completa sintonia com tudo o que vive, tendo amor aos 
homens como se fossem teus irmãos, discípulos de um Mestre, filhos de uma 
doce Mãe”. Vide Fragmento III em A Voz do Silêncio, página 49. 
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ante dos olhos da sua mente, exactamente como o menor de dois 

males! Ouro no crisol é aquele encontrado no calor da fusão na 

prova, e ao permitir que a escória só se queime fora do seu coração 

a maldição da acção kármica permanecerá nele, atirando escórias 

no crisol do discipulado para o envilecimento do seu condiscípulo. 

Como os membros do organismo, são discípulos uns dos outros 

com a cabeça e o coração que ensinam e se nutrem com a corrente 

vital da Verdade. 
 

 “5. Assim como os membros do corpo defendem a cabeça e 

o coração, igualmente o fazem os discípulos ao defenderem de 

uma lesão a cabeça e o coração do corpo a que pertencem [neste 

caso, a Teosofia].” 
 

 Antes de continuar, permitam-me explicar, por receio de mais 

uma vez ser mal interpretada, que ao dizer “Mestre” não me refiro 

a eu ser a humilde porta-voz do verdadeiro Mestre, nem escrevi o 

anterior com o fim de estimular qualquer defesa ou salva-guarda 

da minha própria personalidade. Em verdade, para que fique claro 

de vez por todas, defender a S.E. e a Teosofia (de que aquela é o 

coração e a alma da Sociedade Teosófica, o seu corpo visível) é o 

dever de todo o bom teósofo, em especial o da S.E. Portanto, é 

seu dever proteger dos ataques e defender a todos os companhei-

ros de seu irmão, se ele sabe que é inocente, e tratar de ajudá-lo 

moralmente, se ele pensa que é culpado. Tampouco no versículo 

5 há a intenção de transmitir a ideia da agressividade ser o melhor 

recurso a tomar, porque não é: a resistência passiva e uma firme 

negação em ouvir todas as notícias difamatórias acerca de qual-

quer um, seja de um membro, de um ex-membro ou de um estra-

nho, é tudo quanto se necessita em alguns casos para derrotar por 

completo a conspiração e a malevolência. 
 

 E agora, com a esperança de que não haja mal-entendidos, 

é possível retomar o Regulamento citando mais umas palavras di-

tas na carta. Aparecem como um comentário ao artigo 5 e cito-as 

textualmente. 
 

 “... E se os membros têm de defender a cabeça e o coração 

do seu corpo, por que não é assim, também, os discípulos terem 

de defender os seus Mestres como representação da CIÊNCIA da 

Teosofia, que contém e inclui a “cabeça” do seu privilégio, o “cora- 
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ção” do seu crescimento espiritual? Diz a Escritura: 
 

 “O que não limpa as imundícies que possam haver no corpo 

do pai profanado pelo inimigo, não ama o pai e nem honra a si 

mesmo. O que não defende os perseguidos e os desamparados, o 

que não dá da sua comida aos famintos, nem água do seu poço 

aos sedentos, nasceu demasiado cedo na forma humana.” 
 

 “Eis aqui a verdade para todos os demais: uma vida límpida, 

uma mente aberta, um coração puro, um intelecto desperto, uma 

percepção espiritual, uma fraternidade condiscipular, uma disposi-

ção para dar e receber conselho e instrução, um sentido leal do de-

ver para com o Mestre, uma obediência voluntária aos mandatos 

da Verdade, uma vez que se depositou a confiança nela e se acre-

dita que o Mestre a possui; uma corajosa resistência à injustiça 

pessoal, uma corajoso declaração de princípios, a defesa corajosa 

dos que são injustamente atacados, e uma vigilância constante no 

ideal do Progresso Humano e da Perfeição que o segredo da Ciên-

cia (Gupta-Vidya) representa – são as escadas de ouro pelas quais 

o discípulo pode subir ao Templo da Sabedoria Divina. Assim dirás 

aos que se oferecem para ser ensinados por ti.” 
 

 Essas são as palavras dos Grandes Mestres, e a minha res-

ponsabilidade é a de cumprir as ordens deles repetindo-as a vós. 

O que se encontra na carta, eu, H.P.B., digo agora que o significa-

do autêntico dessas palavras é: “PENSAR, e pensando, FAZER. 

Pelo objectivo sem dúvida vale a pena todo o esforço possível”. 

Muito do que o Livro de Disciplina contém podem encontrá-lo nos 

fragmentos unicamente traduzidos por mim do Livro dos Preceitos 

de Ouro, publicado em benefício dos “poucos”. Essas regras são 

tão velhas como o mundo. E é isto, como vejo agora, que me é pe-

dido para impressionar as mentes de todos os que vêm a mim para 

receber instrução. Este dever eu conhecia-o bem e, no entanto, 

omiti cumpri-lo. Não vou desculpar-me dizendo que me esqueci 

disso porque não é verdade, mas confesso que saltei por cima de-

vido ao sentido idiota dos preconceitos ocidentais e dos seus há-

bitos de pensar. Eu sabia que era obrigatório um código de ética 

preliminar que devia ser cumprido pelos discípulos do Ocidente, 

mas não queria ofender os sentimentos de muitas pessoas em pro-

va na América e na Europa. Quantas vezes fui mal entendida, jul-
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gada pelas aparências, difamada, caluniada e perseguida, por te-

mer causar dano à Sociedade ao obrigar vários dos nossos mem-

bros a cortar a sua ligação com ela por acharem que eu estava tor-

nando as regras demasiado exigentes? Pela primeira vez na vida 

agi como uma cobarde aos meus próprios olhos, e quase como 

uma traidora às minhas obrigações para com o compromisso da 

minha consciência. Portanto, ainda que seja a primeira castigada 

não me queixo, e só espero que mais ninguém sofra pela minha 

fraqueza. 
 

 É da segunda e última carta relativa à S.E. que falo. A pri-

meira foi no sentido de os que desejavam receber o ensinamento 

do Oriente teriam de conformar-se às regras do Oriente, e que era 

melhor suspender as minhas instruções até eu os notificar, lem-

brando ainda a Regra 3 do seu Compromisso, já que não tive co-

ragem para fazer cumprir a mudança que realizei, pois só fiz com 

que os membros se tornassem infiéis aos seus votos. Isto foi envia-

do ao Conselho da S.E. mas chegou ao conselho comum dos eso-

teristas, sendo entregue subrepticiamente à oficina da R.P.J. [Re-

vista Religiosa-Filosófica] e publicado. 
 

 Vejam aqui, todos vós, o trabalho dos que nunca falham, o 

karma do sistema! Se eu não me tivesse afastado das velhas re-

gras do Livro de Disciplina, por exemplo, não teria ocorrido um tris-

te caso por não haver necessidade desse documento tal como es-

tá concebido pelo Conselho. A regra diz ao Chela: 
 

 “Se não podes cumprir a tua promessa nega-te a assumi-la, 

mas uma vez que tenhas te ligado a uma promessa deves cumpri-

la, mesmo que tenhas de morrer por ela.” 
 

 E ao Mestre: 
 

 “Lembra-te que o discípulo que se mostra voluntária ou invo-

luntariamente desleal à letra e ao espírito de qualquer lei por mais 

de DUAS VEZES, chegado o momento do incumprimento pela ter-

ceira vez deves separá-lo do corpo, isto é, pedir-lhe a renúncia ou 

expulsá-lo.” 
 

 Mas como por desgraça, embora afortunadamente neste ca-

so, cada punhado de lama lançado à S.T. só chegou a mim, não 

tendo os membros da S.E. a oportunidade de defender a ninguém 
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senão a mim, senti-me relutante em fazer cumprir esta regra. Senti 

uma grande falta de vontade até em passar uma mensagem onde 

me preocupava só com a minha pessoa. Mas depois da segunda 

carta não pude mais continuar em silêncio, é à Lei que tenho de 

obedecer, apresentando-se agora a oportunidade de implorar a to-

dos os membros que se comprometeram com a S.E. mas se sen-

tem incapazes de permitir submeter-se a uma disciplina, que re-

nunciem. Aliás, sabendo como eu sei que o norte-americano e o 

britânico gostam de ser livres, como posso pedir o contrário a qual-

quer deles? Por exemplo, dizer-lhes que 
 

 “O ofício de Mestre sempre foi solene e responsável entre os 

nossos antepassados asiáticos, e ao discípulo se exigiu sempre 

obediência e lealdade. Isto é o que se lhes deve dizer, aconselhan-

do-lhes o estudo de Manu. [Da carta] 
 

 Mas como o poderia? Espero que entendam que foi o Mestre 

quem disse isso e não eu, depois de ter percebido que muitos não 

tendo não tendo nenhuma razão para duvidar da minha existência, 

passaram a duvidar dos Mahatmas, com excepção de muito pou-

cos. Esta é a minha única desculpa. O meu conhecimento exacto 

da realidade dos Mestres não deve ser confundido com o dos ho-

mens, na consciência dos teósofos e mesmo dos membros que se 

comprometeram, tendo evitado nos últimos quatorze anos desen-

volver esta verdade sobre eles. Contudo, disposta a fazer o papel 

de corvo com penas de pavão real, tive que afirmar a existência 

dos Mestres que me ensinaram tudo o que sei. 
 

 Apesar das Regras do Discipulado serem muito restritas 

acerca do assunto das relações pessoais e de outro tipo entre Mes-

tres e discípulos, não tive outra opção. Sempre se considerou o 

Guru como o benfeitor do chela, porque oferece o que é mais pre-

cioso que a riqueza e as honras do mundo, que o dinheiro não po-

de comprar, como seja o bem-estar da alma do discípulo e a sua 

garantia sobre futuros males. Todavia, a consideração do Guru não 

é só pela pessoa do chela, mas também todos aqueles que de um 

modo ou de outro ajudam um discípulo a prosseguir e a avançar 

nos seus estudos. 
 

 [Aqui tenho de dizer algumas palavras a respeito dos mes-

mos. E agora novamente não sou eu quem está preocupada, por-
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que falo de outros “ajudantes”. No pior dos casos, sempre posso 

cuidar de mim pessoalmente sem precisar da defesa de ninguém, 

embora me sinta sempre agradecida àqueles que a oferecem. Por 

“ajudantes” refiro-me a pessoas tais como Willliam Q. Judge, pois 

conto com a sua palavra de se manter fiel às suas promessas de 

ir cumprir o seu dever quando chegar o momento, e especialmente 

ao seu irmão americano. Ambos se sentem ameaçados e são odia-

dos injustamente por algumas pessoas, tal como eu sou, por inimi-

gos sem escrúpulos que no entanto se dizem teósofos. 
 

 [A ingratidão é um crime em Ocultismo, e vou ilustrar este 

ponto citando o caso de W.Q. Judge. Ele é um dos três fundadores 

da Sociedade Teosófica, os quais permanecem unidos, tão fortes 

como uma rocha, a esta Causa. Enquanto outros se tornaram de-

sertores ou inimigos, ele tem permanecido sempre fiel à sua pro-

messa original. Se alguém quer saber como os Mestres se sentirão 

face a ele, aconselho que leiam o que escreveu o coronel Olcott 

acerca da fidelidade numa carta publicada em O Mundo Oculto, e 

o seu agradecimento, apesar da forte pressão feita para afastar a 

ele e os seus associados (o Sr. Judge juntamente com eles) a favor 

de outro, um recém-chegado, com toda a espécie de bênçãos pro-

metidas pela S.T., o que foi rotundamente recusado pelo Mahatma 

K.H. dizendo que a ingraditão nunca foi um dos seus vícios. O que 

o coronel Olcott levou a cabo na Índia e na Àsia, W.Q. Judge fez 

nos Estados Unidos. Ele é o ressuscitador da Teosofia nos Esta-

dos Unidos, e está trabalhando na medida das suas possibilidades 

e capacidades, com grande sacrifício, para difundir o Movimento, 

sendo agora vítima de conspiração e ataque vil de alguém que 

nunca fez nada pela S.T. e tenta destruir a sua existência84. Desde 

o princípio que esse inimigo da Causa nunca acreditou em nenhum 

Mahatma, nos seus poderes e até mesmo na sua existência, tem 

trabalhado com um objectivo e para isso durante mais de dois anos 

gabou-se dos seus próprios poderes maravilhosos e das suas rela-

ções com os nossos Mestres. Foi ele que publicou a falsificação 

 
84 [Um extracto de uma carta de H.P.B., sobre a qual não temos nenhuma in-
formação, foi publicado no volume II de Cartas que me ajudaram (Radlett, Her-
ts, 1905), pp. 110-111, onde H.P.B. diz: “... Leia a carta do Mestre no prelimi-
nar. Todo o que é dito sobre W.Q. Judge são palavras SUAS na SUA carta di-
rigida a mim. É dessa carta que você gosta?...” – O compilador.] 
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vergonhosa sob o nome do Mestre K.H. no Chicago Tribune, foi ele 

que fez tudo dizendo que estava em comunicação regular com os 

Adeptos. E agora, quando o seu objectivo de governar despotica-

mente os “adeptos” da Secção Americana foi derrotado, depois de 

chegar a negação pura e simples de um dos Mestres (K.H.) de nun-

ca ter escrito uma só linha a ninguém na Inglaterra ou nos Estados 

Unidos nos últimos cinco anos, o que o deixou como um impostor, 

não tendo o Sr. Judge nem eu o ajudado a enganar o público, nem 

nos reunido com ele para uma conspiração enganosa ainda pior 

no que respeita aos teósofos, agora dá a volta repudiando os Mes-

tres e Mahatmas e tentar substituí-los por falsos adeptos nas Mon-

tanhas Rochosas, portanto, querendo causar a ruína da Causa. 

Depois de ter tentado em vão esmagar-me ao procurar encontrar 

a minha parte maleável, agora pressiona as suas presas veneno-

sas contra o irmão Judge. Ele é astuto, tem uma energia indomá-

vel, desejos contínuos de vingança e um grande domínio do dinhei-

ro. Estas são acusações graves e para muitos poderão parecer 

“anti-teosóficas”, mas sem dúvida há perigo para algumas unida-

des da Sociedade. É a própria Sociedade, a nossa CAUSA, queri-

da e sagrada para muitos de nós, que está ameaçada, e mais, ata-

cada, e ignorar tal da minha parte não hesitarei um instante em 

considerar isso vinte vezes anti-teosófico perante todo o mundo. 

Porque, entendam bem, a menos que unamos as nossas forças 

contra esse inimigo não ganharemos o dia, nem mesmo poderá 

haver uma hora de paz e segurança completas para a Sociedade. 

Ele é rico e nós somos pobres, não tem escrúpulos, e nós estamos 

obrigados pelos compromissos e o dever teosófico. Ele inventa-se 

com uma facilidade digna da admiração dos filhos de Loyola, e nós, 

os teósofos, sustentamos que todo aquele que mente, mesmo que 

seja para conquistar um inimigo ou para salvar-se de uma conde-

ção, não é digno de se considerar um de nós. Ataca-nos com todos 

os meios disponíveis com jogo sujo, só podemos defender-nos e 

derrotá-lo com a verdade e nada mais que verdade. Mas se a ver-

dade não tivesse sido retida por receio do seu ódio implacável em 

aliança com todos os inimigos que até hoje nos atacam, aberta ou 

secretamente (falo com conhecimento de causa), agora a sua So-

ciedade não teria o mesmo nome de Teosofia e rapidamente se te-

ria tornado numa casa pública de opróbrio. 
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 [O irmão Judge recusa defender-se a si mesmo, até mais do 

que eu neguei em defender-me depois da conspiração dos Cou-

lomb. Nenhum homem que se conhece inocente o fará. Mas, essa 

será razão para o deixarmos ficar sem defesa? É nosso dever 

apoiá-lo em todos os sentidos, com a nossa simpatia e influência, 

energicamente, e não timidamente por meio de um bom coração. 

Deixemos que o nosso protesto fique em linhas meramente defen-

sivas, e não com um carácter agressivo. Com efeito, se o espírito 

da verdadeira Teosofia não permite que a agressividade seja utili-

zada, no entanto permite que em alguns casos haja defesa activa, 

impondo a cada um de nós o dever do interesse activo pela bem-

estar de um irmão, especialmente de um irmão perseguido, como 

o senhor Judge é agora. Faz parte de ser um “irmão, companheiro” 

permanecer indiferente e inactivo quando alguém que fez tanto pe-

la CAUSA nobre e sagrada é difamado? Mesmo quando um teó-

sofo é escolhido pelo inimigo como objecto de todos os seus ata-

ques mentirosos para lhe causar dano e destruir a Sociedade a fim 

de construir sobre a suas ruínas outra, um corpo fictício com o mes-

mo nome, para nela consagrar um ídolo com pés de barro e cora-

ção cheio de egoísmo e maldade, para a admiração e culto dos to-

los crédulos? Podemos permitir que para alcançarem esse objecti-

vo, pretendendo assegurar o sucesso, arruinem o carácter deste 

campeão desinteressado na nossa S.T.? Ponham-se no lugar da 

vítima, e depois ajam como pensam que os vossos irmãos devem 

comportar-se fraternalmente em circunstâncias similares. Todos 

nós devemos protestar, digo eu, mas protestar com palavras e 

acções. Que cada um empunhe o lápis e exponha todas as men-

tiras que se disseram acerca do nosso amigo e irmão, nesses ca-

sos que sabemos serem todos mentira. 
 

 [Todos vós professais o desejo de adquirir conhecimento 

esotérico, e alguns, os que acreditam na bênção do Mestre, em ga-

nhar o seu respeito. Sabei, pois, irmãos, que só o conseguireis com 

a observância das normas sugeridas com a permissão do nosso 

Mestre, e por mim em A Voz do Silêncio acerca da segunda e ter-

ceira regras. A reputação da Sociedade Teosófica está em cada 

um as observar, pois só assim se prosperará. Ademais, deve-se 

lembrar que também a vida da S.E. depende do corpo. Na hora em 

que a S.T. cair nos Estados Unidos (ela não morrerá na Índia e 
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mesmo na Europa enquanto eu e o coronel estivermos vivos), pela 

sua apatia ou descuido e de todos os membros da S.E. que não 

cumpriram o seu dever, pergunta-se o que acontecerá. A partir 

desse dia deixará de haver esperança de adquirir o verdadeiro Co-

nhecimento Secreto do Oriente até ao final do século XX. 
 

 [Poderão perguntar-me: que tipo de protesto poderei usar 

como linha defensiva? Lembrando que nem o irmão Judge consen-

te abrir o caminho ao campo da controvérsia e nem tampouco os 

semanários e diários autorizariam publicar essas cartas dos teóso-

fos, eu respondo com clareza e sinceridade: há meios para o fazer, 

mas não há nem vontade e nem energia para realizar o que se re-

quer entre os membros norte-americanos da S.E., nem entre os 

teósofos que se negam apoiar The Path. E com tudo, olhe em seu 

redor, irmão e irmã: não há uma seita, não há um grémio ou uma 

sociedade insignificante e inútil, muito mais pequena que o nosso 

corpo teosófico, que não tenha um órgão oficial. Adventistas, cien-

tistas cristãos, curandeiros mentais, swenderborguianos, comer-

ciantes, todos têm os seus diários, semanários e publicações men-

sais. Uma folha semanal ou até mensal de apenas quatro páginas 

é melhor do que nada, e se agora não houvesse uma necessidade 

absoluta e imediata de defesa, poderia servir para a difusão dos 

nossos ensinamentos teosóficos, divulgando a Teosofia e Ética do 

Oriente adaptadas à inteligência das massas. Para as entender re-

quere-se leitores cultos e, na maioria dos casos, metafísicos de en-

vergadura, pelo que nenhuma de tais revistas conseguiria tornar-

se popular. O que, com efeito, vocês teósofos americanos pre-

cisam é de um jornal semanal, tão barato quanto o consigam fazer. 

Havendo uma publicação que defenda a Causa de ataques insidio-

sos saídos de deturpações e mentiras, ensinando a verdade às 

pessoas, em pouco tempo o inimigo deixaria de ter predominância 

sobre nós. Ensine-se ao trabalhador comum as verdades que ele 

não encontra nas Igrejas, e rapidamente se recuperará metade da 

Humanidade dos países civilizados, porque o caminho é mais fácil 

entre os pobres e humildes de coração que entre os cultos e ricos.] 
 

 “Observa – escreve o Mestre – que o primeiro dos degraus 

de ouro para o Templo da Verdade é UMA VIDA LÍMPIDA. Isto si-

gnifica pureza de corpo, e uma pureza ainda maior da mente, cora-

ção e espírito.” 
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 E essa última encontra-se mais entre as classes pobres de 

todos os países que entre as cultas e ricas. Que o olho do Mestre 

paira sobre ti, teósofo, evidencia-se nas seguintes linhas da mes-

ma pena: 
 

 “Quantos dos [que] violam uma ou mais destas condições (do 

Caminho Recto) esperam que se lhes ensine a mais alta Sabedoria 

das Ciências, a Sabedoria dos Deuses? Como a água pura que se 

verte num balde sujo não é própria para o seu uso (beber), tam-

pouco a é a Verdade Divina quando se verte na consciência de um 

sensualista, de um coração egoísta, de mente indiferente e de difí-

cil acesso à justiça e à compaixão”... “Existe uma máxima muito, 

MUITO antiga, muito mais antiga que o tempo dos romanos e dos 

gregos, mais antiga que os egípcios ou os caldeus. É uma máxima 

que todos (os teósofos) devem lembrar e viver em consequência. 

É a de uma mente sã e pura requerer um corpo são e puro. Cada 

Adepto toma as precauções necessárias para manter a pureza cor-

poral... A maioria de vós (os teósofos) sabe isto.” 
 

 E no entanto, sabendo-o, poucos estão à altura disso! Será 

preferível dizer se nessa reprimenda carta inclui os teósofos em 

geral ou só os esoteristas. Ela é só destinada a uns poucos, mas 

isso fica para minha informação privada, enquanto as palavras se-

guintes são dirigidas a todos. 
 

“... Mas apesar de ter sido repetidamente tratada esta regra 

sine qua non no Caminho da Teosofia e do Discipulado, só alguns 

prestaram atenção a ela. Veja quantos deles são preguiçosos pela 

manhã e perdem tempo à noite, GLUTÕES, comendo e bebendo 

para o prazer dos sentidos; indolentes nos negócios; egoístas 

mantendo-se à custa dos seus “irmãos” vizinhos, em vista dos in-

teresses nos seus irmãos teósofos de quem recebem dinheiro em-

prestado e não devolvem; preguiçosos no estudo, esperam que os 

outros pensem por eles e os ensinem; não se abstêm de nada, 

NEM SEQUER DOS LUXOS, em vez de ajudar os irmãos mais po-

bres; esquecendo a Causa em geral e o seu voluntariado, são tra-

balhadores contrafeitos e até libertinos, culpados de IMORALIDA-

DE ESCONDIDA em mais de um aspecto. E, no entanto, todos se 

chamam a si mesmos de teósofos, todos falam com estranhos so-

bre a ética da Teosofia com vaidade, a vaidade nos seus coraçõ-

es...” 
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 Ai, se essas palavras se aplicam à Sociedade Teosófica em 

geral, à frieza, à suprema indiferença egoísta da maioria dos mem-

bros, contudo o futuro da Causa a que pertencem não se afastará 

do seu caminho de serviço, aplicando-se ainda a maioria dos casos 

citados também a alguns esoteristas, não a todos. Encontramos 

entre eles a inveja e o ódio aos seus colegas, a desconfiança e a 

calúnia ao falar. Qual de vós que ler isto está preparado para dizer 

que nenhum dos defeitos enumerados atrás o preocupa? 
 

 Ah, amigos, irmãos e muitos de vós queridos companheiros 

de trabalho, de facto na realidade poucos de vós sabem das con-

dições eternas e imutáveis do desenvolvimento da alma, sobretudo 

das leis ocultos inexoráveis! O Mestre, autor da carta que cito, não 

me acreditará quando digo: 
 

 “Mesmo que uma pessoa com qualquer das faltas menciona-

das encha o mundo com obras de caridade e torne o seu nome co-

nhecido em toda a nação, não conseguirá nenhum adiantamento 

nas práticas da Ciência Oculta e estará continuamente retroceden-

do para trás. As Paramitas não estão completamente desenvolvi-

das nos yoguis e sacerdotes, mas só em todos aqueles que entram 

no Caminho.” 
 

 Ao explicar isso, acrescento que a bondade suave para com 

todos os seres, a honestidade rigorosa (não de acordo com o mun-

do do código [de conduta] mas sim com a acção kármica), os hábi-

tos virtuosos, a veracidade rigorosa e a temperança em todas as 

coisas, são a chave que abre as portas da felicidade terrena e da 

bendita paz mental, ajustando o homem carnal para se transformar 

num perfeito Espírito-Ego – temo que muitos de vós se sintam incli-

nados a zombar de mim por isto. Podem pensar que estou levando 

água ao mar, e que cada um de vós sabe, pelo menos, assim como 

eu sei. Talvez até observem que estou assumindo o meu papel de 

“maestrina” num tom demasiado alto em relação ao tratamento que 

vos dou, não como homens e mulheres inteligentes mas como cri-

ancinhas de escola, meninos e meninas. E alguns de vós poderão 

cair na ideia de que é inútil para mim ensinar-lhe a ser “moscas 

mortas” em vez de continuar com as Instruções e explicações 

sobre “o emaranhado oculto das cores e sons e suas respectivas 

relações com os princípios humanos”, como alguns já se queixa-
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ram. Mas volto a dizer, se são ignorantes do valor real do Oculto, 

inclusive de verdades triviais como as que se encontram no meu 

“sermão de avó”, como podem esperar compreender a ciência que 

estão estudando? Um electricista, por muito familiarizado que este-

ja com o fluido eléctrico e as suas correntes variáveis, a menos que 

conheça a anatomia humana e seja um bom médico, poderá apli-

cá-lo em si ou no corpo de um homem vivo sem correr o risco de 

matar o seu paciente ou a ele mesmo? O que há de bom em saber 

tudo acerca das relações ocultas entre as forças da Natureza e os 

princípios humanos quando permanecemos deliberadamente igno-

rantes de nós mesmos, portanto, desconhecendo totalmente o que 

faz ou o que não afecta cada princípio distinto? Têm consciência 

de que um princípio ou centro faminto, por assim dizer, agindo às 

custas de outro princípio ou centro, pode perder-se a si mesmo e 

danificar irremediavelmente o outro? Que ao obrigar o nosso Ego 

Superior (não-Ser, a Mente [Superior]) a permanecer inactivo e si-

lencioso, pode-se conseguir facilmente a sobrealimentação do Ma-

nas Inferior, que gravita sempre para o Kama-Rupa, e assim cor-

remos o risco de aniquilação da nossa personalidade actual? 
 

 Como isso pode ser questionado por alguns membros que 

não são muito fortes, inclusive nas doutrinas teosóficas exotéricas, 

a fim de aclarar o que pretendo dizer irei complementar com uma 

explicação que se torna inevitável, incorporando um documento 

sobre o tema nas Instruções a seguir que explica o caso em mão. 

A terrível possibilidade de perder a própria alma não é uma ocor-

rência rara, ademais confirmada pela experiência de uma longa sé-

rie de profetas e mestres clarividentes que a deram a conhecer a 

todos. Este dogma das Escolas Internas tem sido constantemente 

insinuado na nossa literatura, contudo nunca foi explicado até ago-

ra. Pode ser feito só para os poucos que se comprometeram em 

não divulgar os detalhes do que já se conhece. 
 

 Aqueles que ainda desejam continuar como membros da S. 

E. e participar do seu trabalho, daqui em diante receberão as suas 

Instruções com tanta regularidade quanto é possível. O pacote n.º 

III está pronto, impresso e será enviado em breve. 
 

 E agora tenho de fechar. Para alguns de vós, não tenho dúvi-

da, esta é uma “carta de despedida”. Também agradeço a confian-
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ça demonstrada que muito me honrou, mesmo que fosse por pou-

cos meses, e lhes desejo um “Deus rápido” em alguma outra ciên-

cia menos sobrecarregada de disciplina e regras. Mas a que se 

oferecer para os conduzir à VERDADE Eterna sem apresentar difi-

culdades, irá sempre desiludi-los, mas como disse o grande poeta 

americano cujos lábios estão agora frios e mudos: “Para sempre, 

avante e adiante”! Que esse seja o lema da S.E. aplicado à morte 

do egoísmo e do pecado através da aurora da ressurreição da 

Ciência Divina que hoje se conhece como TEOSOFIA. 
 

H.P.B. 

 

UMA PALAVRAS SOBRE AS INSTRUÇÕES ANTERIORES 

 

 Como muitos esoteristas escreveram queixando-se de não 

conseguirem encontrar nenhuma aplicação prática em certos dia-

gramas adjuntos aos dois primeiros números das Instruções, e ou-

tros tendo falado do seu hermetismo, torna-se necessária uma bre-

ve explicação. 
 

 A razão dessa dificuldade, na maioria dos casos, é a de estar 

errado o ponto de vista adoptado: o puramente abstracto e metafí-

sico foi confundido, e confunde-se o concreto com o físico. Tome-

mos, por exemplo, os diagramas da Instrução II, dizendo-se que 

são totalmente macrocósmicos e ideais. Deve-se lembrar que o 

Ocultismo precede em seu estudo do Universal ao particular, e não 

ao contrário conforme a Ciência aceita. Como Platão era um Inicia-

do, utilizava o método anterior, enquanto Aristóteles, depois de ter 

sido iniciado, zombou do seu mestre e elaborou um sistema pró-

prio que deixou como herança, tendo sido adoptado e melhorado 

por Bacon. Em verdade, o aforismo da Sabedoria Hermética, “co-

mo é em cima é em baixo”, aplica-se a todo o ensinamento esoté-

rico, mas temos de começar pelo anterior, devemos aprender a fór-

mula antes de podermos integrar a série. 
 

 Portanto, as duas figuras não têm a intenção de representar 

nenhum dos dois Planos particulares, são a abstracção de um par 

de Planos, explicações da lei de reflexão, tal qual o Manas Inferior 

é um reflexo do [Manas] Superior, como se mostra na figura II. Por-

tanto, devem ser tomadas no sentido mais elevado, o metafísico. 
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Esta advertência aplica-se igualmente ao diagrama I, onde deve 

ser tomado como o Microcosmos do Macrocosmos, e não como o 

paradigma do Homem. 
 

 Os diagramas e as lâminas pretendem familiarizar os estu-

dantes com as ideias principais das correspondências ocultas, so-

mente; o Génio do Ocultismo metafísico, macrocósmico e espiritu-

al, proíbe o uso de figuras ou símbolos, a não ser como ajudas 

temporais. As figuras devem ser utilizadas só como escadas para 

escalar as muralhas; os degraus, uma vez que os pés estejam so-

bre a muralha, deixam de ser úteis. Devem os esoteristas, portan-

to, ter muito cuidado em espiritualizar as Instruções e evitar a ma-

terialização das mesmas; estarem sempre procurando encontrar o 

maior sentido possível, confiando que à medida que se acercam 

as matérias se clareiam nas suas especulações sobre as Instruçõ-

es, até finalmente conseguirem a correcta compreensão delas. 

Este é especialmente o caso com estas primeiras Instruções e dia-

gramas, já que, como em todas as artes verdadeiras e igualmente 

no Ocultismo, deve-se aprender a teoria antes de ser ensinada a 

prática.  

 

* * * 

 

SOBRE A CONFIDENCIALIDADE QUE SE REQUER 

 

 [Os números superiores nas páginas seguintes referem-se 

aos números correspondentes no material citado na parte final da 

presente Instrução.] 

 

 Os estudantes perguntam: Por quê tanto segredo acerca dos 

detalhes de um corpo de doutrina que já se deu a conhecer publi-

camente no Budismo Esotérico e em A Doutrina Secreta? 
 

 A isso, o Ocultismo responde – por duas razões: 
 

 (a) A verdade inteira é demasiado sagrada para ser entregue 

promiscuamente. 
 

 (b) O conhecimento de todos os detalhes e dos elos que fal-

tam nos ensinamentos exotéricos, são demasiado perigosos em 

mãos profanas. 
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 As verdades reveladas ao Homem pelos “Espíritos Planetá-

rios” (os mais altos Kumaras, que já não encarnam no Universo du-

rante este Mahamanvantara) que aparecem na Terra como Avata-

ras unicamente no início de cada nova Raça Humana, na inter-

secção ou próxima dos dois extremos dos Ciclos maior e menor, 

aconteceram antes do momento de desaparecerem da memória 

do mesmo Homem, que assim se tornou mais animalizado. No en-

tanto, apesar de terem ficado [esquecidas] no Homem (as verda-

des reveladas), durante o tempo necessário para gravar na mente 

plástica da Humanidade infante as verdades eternas ensinadas, o 

espírito dos ensinamentos manteve-se vivo, apesar de latente na 

mesma Humanidade. O pleno conhecimento da Revelação primiti-

va, sem dúvida sempre mantido por uns poucos eleitos, foi trans-

mitido desde esse momento até agora por uma geração de Ade-

ptos a outra. Como dizem os Mestres no Catecismo Ocultista: 
 

 “Isto é feito com o fim de garantir que [as verdades eternas] 

não se percam ou esqueçam nas Idades mais além das próximas 

gerações...” 
 

 A missão do Espírito Planetário é dar a Tónica da Verdade. 

Uma vez que tenha direccionado a última vibração, ela seguirá o 

seu curso sem interrupção ao longo da concatenação até ao final 

do Ciclo, indo desaparecer da nossa Terra até ao Manvantara Pla-

netário seguinte. A missão de um mestre das verdades esotéricas, 

quer se encontre no plano mais elevado ou no mais inferior do co-

nhecimento, é precisamente a mesma: como é em cima é em baixo 

(1). Tenho ordens para dar apenas a tónica das diversas verdades 

esotéricas aos alunos como um corpo. Aqueles dentre vós que so-

bressaiam no “Caminho” dentre os seus companheiros no seu âm-

bito esotérico, serão “eleitos” por vontade do Mestre para dirigir as 

IRMANDADES MATRIZES, receberão os últimos detalhes explica-

tivos e a chave final do aprendido. Ninguém, no entanto, pode aspi-

rar a obter esse privilégio se os MESTRES (não a minha humilde 

pessoa) não o acharem digno. 
 

 Se desejam conhecer a verdadeira razão de ser desta políti-

ca, a darei agora, apesar todos vocês a saberem tão bem como 

eu, porque desde o início os acontecimentos demonstraram que 

não se pode prescindir de nenhum cuidado. Na nossa corporação, 
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com várias centenas de homens e mulheres, muitos não parecem 

dar-se conta do carácter sagrado da terrível promessa que assina-

ram (que alguns assinaram no final com desgosto), ou o facto da 

sua personalidade já estar totalmente subjugada quando ficar face 

a face com o seu SER SUPERIOR; todas as suas palavras e jura-

mentos de nada valerão, a menos que sejam corroboradas pelas 

acções. Como essa é a natureza humana, sem nada mais, foi apro-

vada com indulgência e outorgada uma nova oportunidade pelo 

MESTRE. Mas, aparte isso, há um perigo que se oculta na natu-

reza do presente Ciclo. A Humanidade civilizada é cuidadosamen-

te guardada pelos seus Vigilantes invisíveis, os Nirmanakayas, que 

velam pelas nossas respectivas raças e nações, as quais devido 

ao seu Karma colectivo acabam inteiramente sob o domínio dos 

opositores tradicionais dos Nirmanakayas, os “Irmãos da Sombra”, 

encarnados e desencarnados, e isto, como já disse, irá durar até 

ao final do primeiro ciclo da Kali-Yuga (1897) e alguns anos mais, 

como o ciclo obscuro mais pequeno sobrepondo-se ao maior. 

Portanto, apesar de todos os esforços, no entanto terríveis segre-

dos são constantemente revelados pelos “Irmãos Negros” a pes-

soas totalmente indignas, passando a trabalhar sobre os cérebros 

humanos. Isso acontece devido ao simples facto de certos orga-

nismos privilegiados abrirem caminho às vibrações das verdades 

primitivas postas em movimento pelos Espíritos Planetários, indo 

produzir o que a Filosofia Oriental chamaria de “ideias inatas” e o 

Ocultismo de “lampejos de génio” 85. Algumas dessas ideias ba-

seadas na verdade eterna são despertadas, e tudo o que as Potên-

cias vigilantes podem fazer é prevenir contra a sua revelação com-

pleta. Nos Estados Unidos, nas pessoas de John W. Keely, de Fila-

délfia, do Dr. Babbitt e do associado Hiram Butler, isso aconteceu 

sob o nome de Vidyâ Nyaiaka. Os três tendem para a MAGIA NE-

GRA, seja de forma inconsciente e com boas intenções, ou de ma-

neira deliberada e com os objectivos mais abomináveis à vista. 
 

 Tudo no Universo de matéria diferenciada tem dois aspectos 

– o lado luminoso e o lado obscuro –, dois atributos aplicados na 

prática para orientar, um que se deve usar e outro de que se abusa. 

 
85 Veja-se o artigo Genius [H.P.B.], em Lúcifer, vol. V, Novembro de 1889, pp. 
227-233. 
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Todo o homem pode tornar-se num botânico sem perigo aparente 

para os seus semelhantes, e mais de um químico dominou a 

ciência das essências sabendo que cada uma pode tanto curar 

como matar. Seja um ingrediente ou um veneno, pode ser utilizado 

para fazer as duas coisas, desde a cera inócua até ao ácido prús-

sico mortal, desde a saliva do bebé à da cobra capelo. Mas, onde 

está o químico nos nossos dias que conseguiu descobrir o “lado 

obscuro” de um atributo de qualquer substância que entra nos três 

Reinos da Ciência, muito menos nos sete dos ocultistas, ou seja, 

qual deles penetrou no seu Arcano, na Essência mais íntima das 

coisas com as suas correlações primárias? Sem dúvida que é o 

conhecimento por si só que faz de um ocultista prático um autênti-

co Iniciado, levando-o a tornar-se num Irmão da Luz ou num Irmão 

da Obscuridade. A essência desse veneno subtil que não deixa 

vestígios, o mais potente da Natureza, tendo entrado na composi-

ção dos venenos dos Medicis e dos Borgias, se for utilizada com 

discernimento por alguém muito versado nos graus septenários da 

sua potencialidade em cada um dos Planos acessíveis ao Homem 

na Terra, tanto pode curar como matar a todos os homens do mun-

do, dependendo o resultado, obviamente, do operador ser um Ir-

mão da Luz ou um Irmão da Sombra. O primeiro está impedido de 

fazer o bem que podia pelo Karma racial, nacional e individual, e o 

segundo vê-se impedido na sua obra diabólica pelos esforços con-

juntos das Pedras “humanas”, “Guardiãs da Muralha”86. 
 

 É incorrecto pensar que existe algum “pó de projecção” espe-

cial, ou “pedra filosofal” ou “elixir da vida”. Este último dormita em 

cada flor, em cada pedra e nos minerais em todo o mundo. É a 

essência última de tudo no seu caminho da evolução, cada vez ma-

is elevada. Como não há bem nem mal em si mesmo, então não é 

nem “elixir da vida” e nem “elixir da morte”, nem mesmo o veneno 

per se, porque tudo está contido numa mesma essência universal, 

cujo efeito disto ou daquilo é o resultado do grau das suas diferen-

ciações e correlações diferentes. Trata-se do lado luminoso do que 

gera a vida, a saúde, a felicidade, a paz divina, etc., e do lado obs-

curo do que produz a morte, a doença, a dor e o inchaço. Isto de-

monstra-se pelo conhecimento da natureza dos venenos mais vio- 

 
86 Ver A Voz do Silêncio, páginas 68 e 94 (nota 28 na Parte III). 
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lentos, dos quais alguns não produzem nenhum efeito maligno no 

organismo, mesmo em grande quantidade; apesar de um grão do 

mesmo veneno poder matar com a rapidez do raio, esse mesmo 

grão pode curar se for alterado por uma certa combinação, embora 

a sua quantidade continue sendo quase idêntica. O número dos 

graus da sua diferenciação é septenário, como são os Planos da 

sua acção, e cada grau é benéfico ou maléfico nos seus efeitos de 

acordo com o sistema em que se introduz. Aquele que é especialis-

ta nesses graus está a caminho da condição de adepto prático, e 

o que age confiando na boa sorte corre riscos como a grande maio-

ria dos “curandeiros”, inclusive os “mentais” ou da “Ciência Cristã”, 

onde é provável ser a mente a causar os efeitos sobre ele mesmo, 

assim como sobre os demais. Colocando na mesa, por exemplo, 

os yoguis da Índia e as suas práticas, em termos gerais apontando 

erradamente o que só leram sem terem a oportunidade de estudar, 

essas novas seitas atiraram-se de cabeça com a orientação na 

prática de negar e afirmar. Assim, têm causado mais mal do que 

bem. Aqueles que têm sucesso devem-no aos seus poderes inatos 

de cura magnética, muitas vezes neutralizando o que de outro mo-

do seria desfavorável e causaria muito mal. Cuidado, digo, Satanás 

e o Arcanjo são mais que gémeos, já que são um só corpo e uma 

só mente – Deus est Daemon inversus. 
 

* * * 
 

É BENÉFICA A PRÁTICA DA CONCENTRAÇÃO? 

 

 Tal é outra das perguntas dos membros da Secção Esoté-

rica, à qual respondo: a genuína concentração e meditação, cons-

ciente e precavida sobre o nosso Eu inferior à luz do Homem Divi-

no das Paramitas, é uma coisa excelente. Mas “sentar-se em Yo-

ga” só com um conhecimento superficial e frequentemente distor-

cido da verdadeira prática, é quase invariavelmente fatal, já que 

em cem por cento dos casos o estudante ou desenvolverá em si 

mesmo poderes mediúnicos, ou perderá tempo e ficará fastidiado 

tanto da prática como da teoria. Antes que alguém se precipite nu-

ma experiência tão perigosa procurando ir além do exame minucio-

so do seu próprio Eu inferior e da sua condição de vida, ou aquilo 

que na nossa fraseologia é chamado “O Livro Maior da Vida Diária 
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do Chela”, faria bem em aprender ao menos a diferença entre os 

dois aspectos da Magia, a Branca ou Divina e a Negra ou Diabó-

lica, e ficar seguro de que ao “sentar-se em Yoga” sem experiência 

alguma e sem nenhum guia que lhe mostre os perigos, é o mesmo 

que cruzar diariamente e a cada hora as fronteiras do Divino para 

cair no Satânico. No entanto, a forma de conhecer a diferença é 

muito simples, devendo cada um lembrar-se que nenhuma das ver-

dades esotéricas inteiramente desvelada jamais será dada publi-

camente de maneira impressa, seja em livro ou em revista. 
 

 No Livro de Regras aconselho os estudantes a obter certas 

obras, já que tive de referir-me a elas e citá-las repetidamente. No-

vamente aqui reitero o conselho e peço que consultem The Theo-

sophist, vol. IX de Novembro de 1887. Na página 98 encontrarão o 

início de um excelente artigo do Sr. Rama Prasad sobre As Forças 

mais Subtis da Natureza 87. O valor dessa obra radica não tanto no 

seu mérito literário, embora tenha conquistado para o seu autor a 

medalha de ouro do The Theosophist, mas na sua análise de prin-

cípios até agora escondidos numa obra sânscrita rara e antiga so-

bre Ocultismo. Todavia, o Sr. Rama Prasad não é um ocultista e 

sim somente um excelente erudito sânscritista, um graduado de 

uma universidade e um homem de uma inteligência extraordinária. 

Os seus ensaios baseiam-se quase inteiramente em obras sobre 

Tantra, que se foram lidos indiscriminadamente por um novato em 

Ocultismo poderão levá-lo à prática da mais absoluta Magia Negra. 

Pois bem, já que a diferença fundamental e mais importante entre 

 
87 As referências às Forças Subtis da Natureza que se seguem referem-se 
aos oito artigos que apareceram nas páginas de The Theosophist [vol. IX de 
Novembro de 1887, Fevereiro, Maio, Junho, Agosto de 1888, vol. X, Outubro, 
Novembro de 1888, Março de 1889], e não aos quinze ensaios e à tradução 
de um capítulo da Saivâgama, contidos no livro chamado As Forças mais Su-
btis da Natureza. O Saivâgama nos seus detalhes é puramente tântrico e nada 
mais, podendo resultar em grave prejuízo qualquer prática dos seus preceitos. 
Quero dissuadir da maneira mais enérgica qualquer membro da Secção 
Esotérica a abster-se de tentar qualquer dessas práticas de Hatta-Yoga, 
porque o que as fizer ou se arruinará completamente a si mesmo, ou retroce-
derá tão para trás que lhe será quase impossível recuperar o terreno perdido 
nesta encarnação. A tradução a que nos referimos foi consideravelmente 
expurgada e mesmo agora dificilmente poderia estar pronta a ser publicada. 
Nela recomenda-se a Magia Negra da pior classe, e está nos mesmíssimos 
antípodas da Raja-Yoga espiritual. Cuidado, digo-vos! 
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a Magia Branca e a Negra é simplesmente o objectivo com que é 

praticada, cuja importância é secundada pela natureza dos agen-

tes e ingredientes usados para a produção de resultados fenoméni-

cos, a linha de separação entre as duas é muito, muito fina. O 

perigo é minorizado somente pelo facto de que todo o chamado 

livro oculto só é oculto num certo sentido, isto é, o seu texto é oculto 

somente pela simples razão dos seus véus. O seu simbolismo tem 

de ser conscienciosamente compreendido antes do leitor poder 

chegar ao sentido correcto do ensinamento. Ademais, esse nunca 

é completo devido às suas diversas partes terem cada uma um 

título diferente, e cada uma condenar uma parte de outra obra, pelo 

que sem a chave certa nenhuma de tais obras divulga toda a 

verdade. Também a famosa Saivâgama, na qual se baseia a obra 

As Forças mais Subtis da Natureza, “não se encontra de forma 

completa em parte alguma”, como o próprio autor nos diz. Desta 

maneira, tal como em todas as demais, essa obra trata só de cinco 

Tatvas invés dos sete dos ensinamentos esotéricos. 
 

 Agora, sendo os Tatvas simplesmente o substracto das Sete 

Forças da Natureza, como pode ser assim? Há sete formas de 

Prakriti, como ensinam o Sankhya de Kapila, o Vishnu-Purana e 

outras obras. Prakriti é a Natureza, a Matéria (Primordial e Elemen-

tal), e, portanto, a lógica requer que os Tatvas também devam ser 

sete. Porque quer os Tatvas signifiquem, como ensina o Ocultismo, 

“forças da Natureza”, ou como o douto Rama Prasad explica, “a 

substância a partir da qual o Universo é formado” e “o poder pelo 

qual é sustentado”, tudo é o mesmo: eles são Forças e Matéria, 

Prakriti. E se as formas, ou melhor, os Planos dessa última são 

sete, então as suas Forças também devem ser sete, isto é, os 

graus de solidez da Matéria e os graus do poder que lhe dão a al-

ma devem ir de mãos dadas. “O Universo é feito a partir do Tatva, 

é sustentado pelo Tatva, e desaparece no Tatva”, disse Shiva, tal 

como é citado da Saivâgama em As Forças mais Subtis da Nature-

za. Isso põe fim ao assunto. Se Prakriti é septenária, então os Ta-

tvas devem ser sete, porque, como já se disse, eles são ao mesmo 

tempo substância e força, ou matéria atómica e o espírito que lhes 

dá a alma. 
 

 Isso explica-se aqui para permitir ao estudante ler as entreli-

nhas dos assim chamados artigos sobre a Filosofia Sânscrita, pe-
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los quais não deve ser desencaminhado. Todo o esoterista que te-

nha lido The Theosophist recordará quão asperamente Subba 

Row, um letrado brahmane vedantino, se levantou contra os prin-

cípios septenários no Homem. Ele sabia bem que eu não tinha o 

direito nem me atreveria a explicar em The Theosophist, uma re-

vista pública, a verdadeira numeração, e simplesmente aproveitou-

se do meu silêncio forçado.  A doutrina dos sete Tatvas (os princí-

pios do Universo como também do Homem) era considerada muito 

sagrada, e portanto era mantida em segredo pelos brahmanes na 

Antiguidade, para os quais o seu ensinamento está agora quase 

perdido. No entanto, ela é ensinada até aos nossos dias nas Esco-

las mais além da Cordilheira dos Himalaias, embora agora seja difí-

cil lembrá-la ou ouvi-la na Índia, excepto através de raros Iniciados. 

Essa regra tem sido mudada gradualmente, começando-se a ensi-

nar as suas linhas gerais aos Chelas, e com o surgimento da So-

ciedade Teosófica na Índia, em 1879, foi-me ordenado que as ensi-

nasse na sua forma esotérica a um ou dois, e obedeci. Aos que 

estão comprometidos, dou-as agora esotericamente. 
 

 Sabendo que alguns dos membros da Secção Esotérica tra-

tam de seguir algum sistema de Yoga de acordo com o seu próprio 

entender, nisso guiados somente pelas poucas insinuações que 

encontram em livros e revistas teosóficas, as quais naturalmente 

devem permanecer incompletas, selecionei uma das melhores ex-

posições jamais escritas sobre obras ocultas antigas, As Forças 

mais Subtis da Natureza, para assinalar quão facilmente alguém 

pode ser levado ao erro pelos seus véus. 
 

 O autor parece ter sido ele mesmo enganado. Os Tantras li-

dos esotericamente estão tão cheios de Sabedoria como as mais 

nobres obras ocultas. Estudados sem um guia e aplicados à práti-

ca, podem levar à produção de vários resultados fenoménicos nos 

planos moral e fisiológico. E se alguém aceitar a letra morta das 

suas regras e práticas, ou se tratar de levar a efeito os ritos ali pres-

critos, tendo em vista algum motivo egoísta, então estará perdido. 

Seguidos com um coração puro e uma devoção sem egoísmo me-

ramente por pura devoção, não darão resultados posteriores, e se 

os houver só farão com que o executante retroceda. Ai daquele 

que por egoísmo procura desenvolver poderes ocultos só para al-

cançar benefícios terrenos ou vinganças, ou para satisfazer a sua 
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ambição, já que com grande celeridade se seguirão os terríveis re-

sultados kármicos do aficionado dessa Magia: a separação dos 

Princípios Superiores dos Inferiores e a separação de Budhi-Ma-

nas da Personalidade do tantrista. 
 

 No Oriente, na Índia e na China, homens e mulheres sem al-

ma são frequentemente encontrados tal como no Ocidente, ainda 

que, em verdade, o vício esteja menos desenvolvido lá do que 

aqui. 
 

 É a Magia Negra e o esquecimento da Sabedoria Ancestral 

que leva a isso. Mas falarei disso depois, acrescentando agora 

simplesmente que devem pôr-se em guarda e conhecer o perigo. 
 

 Entretanto, em vista do que se segue, deve ser bem estuda-

da a verdadeira divisão oculta dos Princípios e as suas correspon-

dências com os Tatvas e outras forças menores. 

 

ACERCA DOS “PRINCÍPIOS” E OS “ASPECTOS” 

 

 Falando metafísica e filosoficamente, por estritas linhas eso-

téricas, o Homem como uma unidade completa compõe-se de qua-

tro princípios básicos e três aspectos produzidos por eles nesta 

Terra. Nos ensinamentos semi-esotéricos, esses quatro princípios 

e os três aspectos têm sido chamados Sete Princípios, para facili-

tar a compreensão das massas. 
 

 QUATRO PRINCÍPIOS BÁSICOS           TRÊS ASPECTOS FUNDAMENTAIS 

                                                                 (transitórios) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Atma ou Jiva, a “Vida Una”. Im-
pregna a Tríade Monádica (Um 
em Três e Três em Um). 

1. Prana, o Alento de Vida, o 
mesmo que Nephesh. Com a 
morte de um ser vivo Prana con-
verte-se em Jiva. 
 

Nota – Prana, na Terra, em todo 
o caso é uma forma de vida, um 
movimento cíclico constante do 
interior para o exterior, e vice-ver-
sa, uma exalação da respiração 
da VIDA UNA, ou Jiva, o sinóni-
mo do Absoluto e Deidade Inco-
gnoscível. Prana não é a Vida 
abstracta ou Jiva, é o seu aspe-
cto num mundo de ilusão. Na re-
vista The Theosophist de Maio de 
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 O Ovo Áurico, por causa da sua natureza e das suas múlti-

plas funções, tem de ser bem estudado. Como Hiranyagarbha, a 

Matriz ou o Ovo de Ouro, contém a Brahma, e é tomado como 

símbolo colectivo das Sete Forças Universais, do mesmo modo o 

Ovo Áurico contém e está directamente relacionado com o Divino 

e o Homem Físico. Na sua essência, como se tem dito, é eterno, e 

nas suas correlações constantes é uma espécie de máquina em 

movimento perpétuo durante o desenvolvimento do Ego que reen- 

1888, p. 478, diz-se que Prana é 
“uma etapa mais subtil que a da 
matéria bruta da Terra”. 

2. Envoltura Áurica. O substracto 
de uma auréola em redor do Ho-
mem é universalmente difundido 
e é o primordial e puro Akasha, a 
primeira película formada na ex-
tensão sem limites e sem mar-
gens, Jiva, a Raiz imutável de 
tudo. 

2. Linga-Sharira, a Forma Etérea, 
a transitória emanação do Ovo 
Áurico. Esta forma precede a for-
mação do Corpo vivente, e depo-
is da morte aferra-se a ele, dissi-
pando-se somente com a desa-
parição do último átomo (com ex-
cepção do esqueleto). 

3. Budhi. Raio da Espiritual Alma 
Universal (ALAYA). 

3. Manas Inferior, a Alma Animal, 
o reflexo ou sombra de Budhi-
Manas, contendo as potenciali-
dades de ambos, geralmente do-
minados pela sua associação 
com os elementos de Kama. 
 

Por o Homem combinar o produ-
to de dois aspectos físicos, o da 
sua forma etérea e a da psicofi-
siológica de Kama-Manas, não é 
considerado um aspecto mas an-
tes uma ilusão. 

4. Manas (o Ego Superior), por-
que procede de Mahat, o primeiro 
produto ou emanação de Pradha-
na, que contém potencialmente 
todas as Gunas (atributos). 
Mahat é a Inteligência Cósmica, 
chamada “Grande Princípio”. 
 

Nota – Lembrem-se que os nos-
sos Egos, os Princípios que reen-
carnam, chamam-se em A Dou-
trina Secreta de Manasaputras, 
os “Filhos de Manas” (ou Mahat) 
ou da Inteligência, Sabedoria. 
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carna na Terra.  
 

 Tal como se indica em A Doutrina Secreta, os Egos ou Kuma-

ras que encarnaram no Homem no final da terceira Raça-Raiz não 

eram Egos Humanos deste Mundo ou Plano, tendo se manifestado 

só no momento em que o Homem Animal foi dotado de Alma, do-

tando-o com a Mente Superior. Cada Kumara é um “Alento” ou 

Princípio chamado Alma Humana ou Manas, a Mente. Como dizem 

os ensinamentos: 
 

 “Cada um é um pilar de luz. Uma vez escolhido o veículo, 

expandiu-se com uma Aura Akáshica que rodeia o animal humano, 

enquanto o Divino Princípio (Manásico) estabelece-se dentro des-

sa forma humana.” 
 

 A Sabedoria Antiga ensina, ademais, que a partir dessa pri-

meira versão os Pitris Lunares (que haviam feito os homens das 

suas Chayas ou Sombras) são absorvidos por essa essência áuri-

ca, produzindo-se uma forma astral distinta para cada personalida-

de futura da reencarnação em série de cada Ego. 
 

 Assim, o Ovo Áurico, que reflecte todos os pensamentos, pa-

lavras e acções do Homem, é o seguinte: 
 

 (a) O conservador de cada registo kármico. 
 

 (b) O depósito de todos os poderes bons e maus do Homem, 

recebendo e dando saída à sua vontade, ou melhor dito, ao seu 

pensamento, todas as potencialidades transformam-se numa po-

tência que actua; a aura é o espelho onde os sensitivos e clarivi-

dentes sentem e percebem o Homem verdadeiro, podendo vê-lo 

tal como é, não como aparenta. 
 

 (c) É o que proporciona ao Homem a sua forma astral, con-

tém os modelos da entidade física em si mesma, primeiro como um 

feto, depois como um menino e finalmente como adulto, cujo ritmo 

de crescimento astral começa com o ser humano indo porporcio-

nar-lhe durante a sua vida, se for um Adepto, o seu Mayavi-Rupa, 

Corpo de Ilusão (que não é o seu Corpo Astral vital), e depois da 

morte a sua Entidade Devakânica e o Kama-Rupa, ou Corpo do 

Desejo (o fantasma)88. 

 
88 É um erro, quando se fala desse princípio humano em quinto lugar, chama-
rem-no “Kama-Rupa”. Não é rupa, ou a forma em absoluto, excepto depois da
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 No primeiro caso, o da Entidade Devakânica, o Ego, com o 

fim de ser capaz de entrar num estado de felicidade como o “Eu” 

da sua encarnação imediatamente anterior, deve ser vestida (me-

taforicamente falando) com os elementos espirituais das ideias, as-

pirações e pensamentos da personalidade agora desencarnada, 

pois em contrário quem poderia desfrutar da felicidade e recom-

pensa? Certamente não o Ego Impessoal, a Individualidade Divina. 

Portanto, são os bons registos kármicos da pessoa falecida, im-

pressos na substância áurica, quem fornecem à Alma Humana o 

suficiente dos elementos espirituais da ex-personalidade, o que 

todavia lhe permite crer-se no corpo do qual acaba de separar-se 

indo receber o seu fruto, durante um período mais ou menos pro-

longado de “gestação espiritual”. No Devakan é uma “gestação es-

piritual”, um estado ideal subjectivo dentro da matriz, que termina 

com o novo nascimento do Ego no Mundo dos Efeitos, precedendo 

o seu nascimento terreno – determinado pelo seu mau karma – no 

Mundo das Causas89. (2) No segundo caso, o de atender ao Kama-

Rupa como o fantasma ou espectro da Entidade, feito a partir da 

escória animal da envoltura áurica, com o seu registo kármico diá-

rio da vida animalizada, tão cheia de desejos e aspirações egoístas 

do tipo animal a que se presta90. Mas o Linga-Sharira permanece 

com o Corpo Físico, e se desvanece juntamente com ele. Uma enti-

dade astral nova tem de ser criada (incluindo um novo Linga-Sha-

rira) para se tornar portadora de todas as tanhas (apegos) do 

passado e futuro Karma. Como se consegue isso? O médium 

“assusta” o “anjo” que nos abandonou, por sua vez se desvane-

cendo e desaparecendo também como entidade cuja imagem 

completa da personalidade que foi fica nos registos do Mundo dos 

 

morte, ainda que os elementos kâmicos, desejos e paixões animais como a 
ira, a luxúria, a inveja, a vingança, etc., sejam a progénie do egoísmo e da 
matéria. 
89 Aqui, o Mundo dos Efeitos é o estado devakânico, e o Mundo das Causas 
é a vida na Terra. 
90 E só por isto é que o Kama-Rupa pode materializar-se nas sessões de espi-
ritismo, mediúnicas, e de vez em quando fá-lo, quando não é o Duplo Etérico 
ou Linga-Sharira do próprio médium quem aparece. Portanto, como pode esse 
conjunto de vis paixões morais e desejos terrenos, sendo ressuscitadas ape-
nas por meio da consciência e do organismo do médium, ser aceite como um 
“anjo” ou o espírito de um corpo que foi humano? Vale tanto como atribuir aos 
anjos bons os micróbios da peste. 
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Efeitos Kamalókicos, mas aí só ficando o registo das suas malfeito-

rias, dos seus pensamentos e actos pecaminosos, conhecidos na 

fraseologia dos ocultistas como tânihicos ou “elementais” huma-

nos91. São estes os elementais que entram na composição da “for-

ma astral” do novo órgão em que o Ego, após abandonar o estado 

devakânico, é introduzido de acordo com o decreto kármico, forma 

em que a nova entidade astral nasce dentro da envoltura áurica, 

donde dizer-se constantemente que “Karma, com o seu exército de 

Skandhas, aguarda no umbral do Devakan”92. Assim que termina 

o estado devakânico de recompensa, o Ego fica indissoluvelmente 

unido (ou melhor, prossegue na vida de) a nova forma astral. 

Ambos são karmicamente impulsionados para a família da mulher 

onde irá nascer o menino animal escolhido pelo Karma para ser o 

veículo do Ego, acabado de despertar do estado devakânico. Em 

continuação, a nova forma astral, em parte composta da pura es-

sência akáshica do Ovo Áurico, e em parte dos elementos terrenos 

dos pecados e delitos puníveis da última personalidade, é atraída 

para a mulher. Uma vez ali, a Natureza modela o feto carnal em 

torno dela, segundo o padrão do etérico, valendo-se dos materiais 

em desenvolvimento da semente do homem no solo feminino. 

Assim surge, da essência de uma semente decomposta, o fruto ou 

eidolon da semente morta, fruto físico que por sua vez gera dentro 

de si outra e outra semente para a futura planta (3). 
 

 E agora podemos voltar aos Tatvas e ver o que significam na 

Natureza e no Homem, mostrando assim o grande perigo de cair 

com a Yoga na fantasia de aficionados sem saberem o que estão 

fazendo. 
 

* * * 
 

SIGNIFICADO DAS CORRELAÇÕES TÁTVICAS 

 
91 Isto consegue-se com o tempo, de acordo com o grau mais ou menos espiri-
tual ou material da personalidade (cujos sedimentos são os actuais). Se a es-
piritualidade se impor, a larva, o «fantasma», se desvanecerá rapidamente, 
mas se for muito materialista o Kama-Rupa pode durar séculos, inclusive so-
breviver com a ajuda de algumas das suas Skandhas dispersas, sendo todos 
transformados em elementos. Ver A Chave da Teosofia, p. 141 e segs., onde 
é impossível entrar-se em detalhes mas fala-se das Skandhas (tendências) 
serem germes de efeitos kármicos. 
92 A Chave da Teosofia, p. 141. 
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 Na Natureza, então, encontramos sete Forças ou sete Cen-

tros de Força, e tudo parece responder a esse número, como, por 

exemplo, a escala musical septenária ou dos sons, e o espectro 

septenário das cores. A Doutrina Secreta não esgotou a sua no-

menclatura e as suas provas, apesar de ter dado bastante para 

mostrar a todo o pensador que os factos aduzidos não são coinci-

dências, mas testemunhos de muito peso. 
 

 Há várias razões para só se terem dado cinco Tatvas nos sis-

temas indianos. Uma delas já a mencionei, e a outra é que devido 

a nós ainda só termos alcançado a quinta Raça e estarmos dota-

dos (de acordo com o que a Ciência conseguiu averiguar) só de 

cinco sentidos, estando os dois sentidos restantes ainda latentes 

no Homem, só poderá provar-se a sua existência baseando-se na 

evidência fenoménica, a qual para o materialista não é nenhuma 

evidência. Desta maneira, faz-se com que os cinco sentidos físicos 

correspondam aos cincos Tatvas inferiores, enquanto os sentidos 

ainda não desenvolvidos no Homem e as duas forças ou Tatvas, 

esquecidos pelos brahmanes e ainda não reconhecidos pela Ciên-

cia, são tão subjectivos e o mais elevados deles é tão sagrado que 

só pode ser reconhecido por e através das mais elevadas Ciências 

Ocultas. É fácil ver que esses dois Tatvas e os dois sentidos (o 

sexto e o sétimo) correspondem aos dois Princípios Humanos mais 

elevados, Budhi e a Envoltura Áurica, impregnados com a luz de 

Atma. A menos que abramos em nós mesmos, por treinamento 

oculto, o sexto e sétimo sentidos, nunca poderemos compreender 

correctamente os seus modelos correspondentes. Desta maneira, 

a afirmação na obra As Forças mais Subtis da Natureza de que na 

escala tátvica o Tatva mais elevado de todos é o Akasha (seguido 

só por quatro, cada um deles tornando-se mais denso que o prece-

dente93), está errada do ponto de visto esotérico. Porque uma vez 

que Akasha, um princípio quase homogéneo e certamente univer-

sal, é traduzido como Éter, então o Akasha é diminuído e limitado 

ao nosso Universo visível, já que sem dúvida ele não é o Éter do 

Espaço. O Éter, não importando o que a Ciência possa inferir dele, 

é substância diferenciada, e o Akasha que é o seu substracto, não 

 
93 Seguindo a Saivâgama, o autor enumera a correspondência deste modo: o 
Akasha (ou Éter) é seguido por Vayu (Gás), Tejas (Calor), Apas (Líquido) e 
Prithivi (Sólido).  
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tendo atributos salvo um, o SOM, não é substância, nem sequer 

exotericamente nas mentes de alguns orientalistas94, mas antes o 

Caos ou o Grande Vazio do Espaço95. Esotericamente, só o Aka-

sha é Espaço Divino, o qual se torna Éter só no mais baixo e último 

Plano, o do nosso Universo visível, o da Terra. Neste caso, o véu 

está na palavra atributo, a qual é dada como Som! Não é de ne-

nhuma maneira um atributo, mas sim a correlação do Akasha, a 

sua manifestação primordial, o Logos ou a Ideação Divina feita 

Palavra, e essa Palavra feita Carne. O Som pode ser considerado 

um atributo do Akasha só sob a condição de o antropomorfizar. 

Não é uma característica dele, embora certamente seja tão inata 

nele como a ideia de “Eu sou Eu” é inata nos nossos pensamen-

tos. 
 

 O Ocultismo ensina que o Akasha contém e inclui os sete 

Centros de Força, portanto, os sete Tatvas dos quais Akasha é o 

sétimo, ou melhor, a sua síntese. Mas se o Akasha for tomado co-

mo cremos que o é neste caso, representando unicamente a ideia 

exotérica, então isso estará correcto, porque (como o Akasha é 

universalmente omnipresente) de acordo com as limitações purâ-

nicas ele situa o seu início, para melhor compreensão pelos nossos 

intelectos finitos, mais além dos quatro Planos da nossa Cadeia 

Terrestre96, estando os dois Tatvas superiores tão ocultos ao meio 

mortal quanto os sexto e sétimo sentidos estão à mente materialis-

ta. 
 

 Portanto, enquanto a Filosofia Indiana, sânscrita e purânica, 

falam de só cinco Tatvas, os ocultistas nomeiam sete fazendo cor-

responder a todo o septenário da Natureza. Os Tatvas apresen-

tam-se na mesma ordem das sete Forças macro e microcósmicas. 

Isto é ensinado no Esoterismo da seguinte maneira: 
 

 (1) ADI-TATVA, a Força Universal Primordial emitida no co-

meço da Manifestação (ou Período Criador), a partir do eterno imu-

tável SAT, o substracto de TUDO. Ele corresponde à Envoltura Áu- 

 
94 Consulte-se as notas de Fitzedward Hall sobre o Vishnu-Purana. 
95 O par de opostos a que nos referimos ao falar da Vida Una, a Raiz de Tudo 
e o Akasha no seu período de diferenciação, corresponde-se com o Brahma 
(Neutro) e a Aditi de alguns hindus, e se encontram na mesma relação com o 
Parabrahman e a Mulaprakriti dos vedantinos. 
96 Ver A Doutrina Secreta, vol. I, diagrama n.º 3, pág. 200. 
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rica ou “Ovo de Brahma”, o qual envolve cada Globo tal como a to-

do o homem, animal e coisa.  É o veículo que contém potencial-

mente todo o Espírito e Substância, Força e Matéria. É a Adi-Tatva 

que nos referimos na Cosmogonia Esotérica, como a Força que 

procede do Primeiro Logos ou Logos Imanifestado. 
 

 (2) ANUPADAKA-TATVA, a primeira Diferenciação no Plano 

do Ser – a primeira sendo ideal – ou Aquilo que nasceu por trans-

formação de algo superior a si mesmo. Para os ocultistas, é a For-

ça que procede do Segundo Logos97. 
 

 (3) AKASHA-TATVA. É neste ponto que começam todas as 

filosofias e religiões exotéricas. Nelas Akasha-Tatva explica-se co-

mo a Força Etérica, o Éter. Donde ser outorgado a Júpiter o nome 

do Deus mais elevado ou Pater Æther, Indra, numa época em que 

foi a Divindade mais elevada da Índia, como o espaço etérico ou 

espaço celeste, Urano, etc., sendo como Deus bíblico o Espírito 

Santo, Pneuma, o vento rarificado ou o ar. Os ocultistas chamam-

no de Força do Terceiro Logos, a Força Criadora no já manifestado 

Universo. 
 

 (4) VAYU-TATVA (Força do Ar), o plano aéreo onde a subs-

tância é gasosa. 
 

 (5) TAIJASA-TATVA (de Tejas, luminoso), o plano da nossa 

atmosfera. 
 

 (6) APAS-TATVA, substância ou força aquosa ou líquida. 
 

 (7) PRITHIVI-TATVA, substância terrestre – o espírito ou for-

ça terrestre, o mais baixo de todos. 
 

 Todos eles correspondem aos nossos princípios, logo, aos 

sete sentidos e forças no Homem. Conforme o Tatva ou Força ge-

rada ou induzida em nós, assim actuarão os nossos corpos. 
 

 Pois bem, o que tenho a dizer aqui é dirigido especialmente 

àqueles membros ansiosos por desenvolver poderes “sentando-se 

em Yoga”. Pelo que já se disse, podem ver que no que respeita ao 

 
97 Anupadaka, em pali Opapâtika (tibetano: Brdus-te-skyas-pa), que significa 
“sem pais”, nasceu sem pai nem mãe, de si mesmo, como, por exemplo, a 
transformação do Deus Brahma que surgiu do Lótus (o símbolo do Universo) 
que crescia do umbigo de Vishnu, com Vishnu tipificando o Espaço Eterno e 
Ilimitado, e Brahma o Universo e o Logos. O Budha mítico também nasceu de 
um Lótus. 
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desenvolvimento pela Raja-Yoga, nenhum dos livros existentes pa-

ra o público de modo algum são bons; todos eles podem, quanto 

muito, dar umas noções vagas de Hatha-Yoga, algo que pode de-

senvolver a mediunidade no melhor dos casos, e no pior o esgota-

mento e a morte. Se todos aqueles que praticam “meditação” e 

tratam de aprender a “ciência da respiração” quiserem ler atenta-

mente As Forças mais Subtis da Natureza, encontrarão que é so-

mente pela utilização dos cinco Tatvas que essa perigosa ciência 

é adquirida. Vê-se que na Filosofia Yogui exotérica, na prática da 

Hatha-Yoga, o Akasha-Tatva é colocado na cabeça (ou cérebro fí-

sico) do Homem, Tejas-Tatva nos ombros, Vayu-Tatva no umbigo 

(o assento de todos os deuses fálicos, “criadores” do Universo e 

do Homem), Apas-Tatva nos joelhos, e Prithivi-Tatva nos pés. Daí 

que os dois Tatvas mais elevados e as suas correspondências se-

jam ignorados e excluídos, e – como eles são os factores principa-

is na Raja-Yoga – não pode haver nenhum fenómeno de natureza 

superior espiritual ou intelectual, pois como simplesmente se de-

senvolve o sistema psico-fisiológico, os melhores resultados que 

se poderão obter serão fenómenos físicos e nada mais. Dado que 

os “Cinco Alentos”, ou melhor, os cinco estados do Alento Humano 

correspondem na Hatha-Yoga a esses Planos e cores terrestres, 

que tipo de resultados espirituais podem se obter? Eles estão no 

mesmíssimo reverso do Plano do Espírito ou do Plano macrocós-

mico mais elevado, reflectidos como estão no Plano Astral de ca-

beça para baixo. Isto é comprovado nessa mesma obra de Tantra, 

a Saivâgama. Comparemos. 
 

 Antes de tudo, lembrem-se que em Ocultismo o Septenário 

da Natureza vísivel, tal como da invisível, consiste em três e qua-

tro Fogos, os quais se desdobram em quarenta e nove Fogos. Isto 

demonstra que assim como o Macrocosmos está dividido em sete 

grandes Planos de diferenciações da Substância desde a mais es-

piritual, ou subjectiva, até à plenamente objectiva ou material, do 

Akasha para baixo até à atmosfera carregada de pecado da nossa 

Terra, também, por sua vez, cada um desses grandes Planos 

possui três aspectos que assentam em quatro princípios, tal como 

foi exposto mais acima. Isto parece ser totalmente natural, já que 

mesmo a Ciência moderna possui os seus três estados de matéria 

a que geralmente chama de estados “críticos” ou intermédios entre 
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o sólido, o líquido e o gasoso. 
 

 Pois bem, a Luz Astral não é um material universalmente di-

fundido, pois pertence à nossa Terra e a todos os outros corpos do 

Sistema que se encontram no mesmo Plano que ela. A nossa Luz 

Astral é, por assim dizer, o Linga-Sharira da nossa Terra. Somente 

que invés de ser o seu protótipo primordial, como no caso da nossa 

Chaya ou Duplo, acontece o inverso: enquanto os corpos humanos 

e animais crescem e se desenvolvem de acordo com o modelo dos 

seus Duplos arquetípicos, a Luz Astral nasce das emanações ter-

renas, cresce e se desenvolve de acordo com o seu progenitor 

protótipo, e reflecte tudo invertido nas suas traiçoeiras ondas (tanto 

desde os Planos superiores como do seu Plano sólido inferior, a 

Terra). Daí a confusão das suas cores e sons na percepção clariau-

diente do sensitivo que confia nos seus registos – seja esse sensi-

tivo um hatta-yogui ou um médium. O paralelismo entre as Tabelas 

Esotérica e Tântrica dos Tatvas na relação com os sons e as cores, 

demonstra isso muito claramente.  
 

 Tal é, então, a Ciência Oculta em que os modernos ascetas 

e yoguis da Índia baseiam o desenvolvimento da sua alma e dos 

seus poderes. Eles são conhecidos como hatha-yoguis. Ora, a ci-

ência da Hatha-Yoga fundamenta-se na “supressão do alento” ou 

Pranayama, a cujo exercício os nossos Mestres opõem-se una-

nimemente. Mas o que é o Pranayama? Traduzido literalmente, si-

gnifica a “morte do alento” (vital). Como já se disse, Prana não é 

Jiva, a eterna fonte de vida imortal, como alguns pensam, já que 

Pranava é um sinónimo de AUM num sentido místico. Tudo o que 

nunca se ensinou clara e publicamente sobre isso, encontra-se na 

obra As Forças mais Subtis da Natureza. No entanto, se tais direc-

ções foram seguidas, elas só poderão levar à magia negra e à me-

diunidade. Vários chelas impacientes que pessoalmente conhece-

mos na Índia, meteram-se na prática da Hatha-

Yoga apesar das nossas advertências. Des-

ses, dois tornaram-se tísicos, tendo um 

morrido, outros ficaram quase loucos, ou-

tro cometeu suicídio, e um outro tornou-se 

num vulgar e completo tântrico, um mago 

negro, que, afortunadamente para ele mes-

mo, a morte interrompeu a sua carreira. 
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 A Ciência dos Cinco Alentos – o húmido, o ígneo, o aéreo, 

etc. – tem um significado duplo e duas aplicações. Os tântricos 

aceitam-na literalmente, como se estivesse relacionada com a re-

gulação da respiração vital dos pulmões, mas de acordo com os 

antigos raja-yoguis ela refere-se à respiração mental ou respira-

ção da “vontade”, a única que conduz aos poderes clarividentes 

mais elevados, ao funcionamento do Terceiro Olho e à aquisição 

dos verdadeiros poderes ocultos da Raja-Yoga. A diferença entre 

as duas é enorme. A primeira, como ficou demonstrado, usa os cin-

co Tatvas inferiores; a segunda, começa só pelo uso dos três mais 

elevados – para o desenvolvimento mental e da vontade – ficando 

o resto para só quando tiver dominado completamente os três, daí 

que eles utilizem unicamente um (Akasha-Tatva) dentre os cinco 

Tatvas tântricos. Como se diz bem na obra antes mencionada, “os 

Tatvas são as modificações de Svara”. Pois sim, Svara é a raiz de 

todo o Som, o substracto da Música das Esferas pitagórica, pelo 

que Svara é aquilo que está além do Espírito na acepção moderna 

da palavra – o Espírito do Espírito, ou como é traduzido muito cor-

rectamente, a “Corrente” da Onda de Vida, a Emanação da Vida 

Una. O Grande Alento de que se fala no volume I de A Doutrina 

Secreta é ATMA, etimólogo significando “Movimento Eterno”. Pois 

bem, enquanto o ascético chela da nossa Escola acompanha cui-

dadosamente, para o seu desenvolvimento mental, o processo da 

evolução do Universo, ou seja, procedendo dos universais aos par-

ticulares, o hatha-yogui inverte as condições e começa sentando-

se com o objectivo de suprimir o seu alento (vital). E se, tal como 

ensina a Filosofia Indiana, no começo da Evolução Cósmica “Svara 

se arrojou a si mesmo em forma de Akasha” e sucessivamente foi 

tomando as formas de Vayu (Ar), Agni [Tejas] (Fogo), Apas (Água) 

e Prithivi (Matéria sólida), então é lógico que nós tenhamos de co-

meçar pelos Tatvas supra-sensíveis mais elevados98. 
 

 O raja-yogui não desce aos Planos de substância que estão 

além de Sûkshma (a matéria subtil), enquanto o hatha-yogui de-

senvolve e utiliza os seus poderes só no Plano material. Uma boa 

prova disso encontra-se no facto do tântrico localizar os três Na-

dhis (Sushumna, Ida e Pingala) na medula oblonga, a cuja linha 

 
98 Veja-se The Theosophist, vol. IX, p. 276, Fevereiro de 1888. 
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central ele chama Sushumna, e às divisões da direita e da esquer-

da de Pingala e Ida, e também no coração, a cujas divisões aplica 

os mesmos nomes. A Escola Transhimalaia dos antigos raja-yo-

guis hindus, com os quais os modernos yoguis da Índia têm muito 

pouco a ver, localiza Sushumna, a assento principal desses três 

Nadhis, no tubo central da espinha dorsal, e a Ida e Pingala nos 

seus lados esquerdo e direito. Sushumna é o Brahmadanda (a 

“Vara de Brahma”). É esse tubo (entre os dois que existem ao lon-

go da espinha dorsal) cujo uso a Fisiologia não sabe mais do que 

sabe sobre o baço e a glândula pineal. Ida e Pingala são simples-

mente os bemóis e os sustenidos desse Fá (da natureza humana), 

a nota chave e a clave média na escala da harmonia septenária 

dos princípios, que quando são tocados de maneira correcta des-

pertam as sentinelas em ambos os lados, o Manas espiritual e o 

Kâma físico, indo dominar o inferior através do superior. Mas este 

efeito deve ser produzido pelo exercício do poder da vontade, e 

não através da supressão científica ou treinada da respiração. To-

mem uma secção transversal da espinha dorsal e encontrarão que 

as partes sombreadas mostram as secções através do tubo, com 

um dos lados dele transmitindo as ordens volitivas, e o outro um 

fluxo de vida de Jiva – não de Prana, enviado abaixo para animar 

as extremidades inferiores do Homem – durante o chamado Sama-

dhi e em estados semelhantes.  
 

 Aquele que tenha estudado ambos os sistemas, a Hatha e a 

Raja Yogas, encontrará uma enorme diferença entre os dois: um é 

puramente psico-fisiológico, o outro é puramente psico-espiritual. 

O tântrico não parece ir mais acima que os seis plexos visíveis co-

nhecidos, conectando os Tatvas com cada um deles, e pela ênfase 

que põem no mais importante deles, o plexo sacro (Muladhara 

Chakra), mostram a inclinação material e egoísta dos seus esfor-

ços para a aquisição de poderes. Os seus Cinco Alentos e Cinco 

Tatvas relacionam-se primordialmente com os plexos prostático, 

epigástrico, cardíaco e laríngeo, mas como quase desconhecem o 

Ajna são absolutamente ignorantes do sintetizador plexo laríngeo. 

Pelo contrário, isso é diferente nos seguidores da Escola Antiga. 

Nós começamos pelo domínio desse órgão que está situado na 

base do cérebro, sobre a faringe, denominado pelos anatomistas 

ocidentais de corpo pituitário. Na série de órgãos craniais objecti-
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vos correspondentes aos princípios tátvicos subjectivos, ele apre-

senta-se como o “Terceiro Olho” (a glândula pineal) da mesma 

maneira em que Manas se relaciona com Budhi; a excitação e o 

despertar do “Terceiro Olho” deve realizar-se por meio desse órgão 

vascular, desse insignificante pequeno corpo do qual, uma vez 

mais, a fisiologia não conhece absolutamente nada. Um deles é o 

energizador da vontade, o outro o da percepção clarividente. 
 

 Aqueles dentre os estudantes da Secção Esotérica que são 

médicos, fisiólogos, etc., irão compreender-me muito melhor que 

os restantes na explicação a seguir. 
 

 Ora bem, quanto às funções da glândula pineal ou corona-

rium e do corpo pituitário, não encontramos nenhuma explicação 

concedida pelas autoridades clássicas. Na verdade, olhando atra-

vés das obras dos maiores especialistas, é curioso observar como 

se confessa abertamente a grande e confusa ignorância sobre a 

economia vital humana, tanto do ponto de vista fisiológico como 

psicológico. De facto, o que se segue é tudo quanto se conseguiu 

juntar das autoridades acerca destes dois importantes órgãos. 
 

 (1) A glândula pineal, ou coronarium, é um corpo redondo, 

oblongo de três a quatro milímetros de comprimento, com uma for-

te cor cinza-avermelhada, conectada com a parte posterior do ter-

ceiro ventrículo do cérebro. Está presa à sua base por dois finos 

cordões medulares, os quais se desviam para diante do tálamo 

óptico, ou os gânglios cerebrais posteriores. Lembremos que estes 

últimos, de acordo com os melhores fisiologistas, são os órgãos de 

recepção e condensação dos impulsos mais sensitivos e sensori-

ais da periferia do corpo (de acordo com o Ocultismo, da periferia 

do Ovo Áurico, o qual é o nosso ponto de comunicação com os 

Planos Universais mais elevados). Diz-se ainda que as duas faixas 

do tálamo óptico, que se retorcem para encontrar-se uma com a 

outra, unem-se na linha média, onde se tornam os dois pedúnculos 

da glândula pineal. 
 

 (2) A glândula pituitária, ou hypophysis cerebri, é um corpo 

pequeno e duro com cerca de doze milímetros de largura, seis de 

comprimento e seis de altura. É sempre formado por um lóbulo an-

terior em forma de feijão e por um posterior mais arredondado, que 

estão uniformemente unidos. As suas partes componentes, como 
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nos é informado, são quase idênticas às da glândula pineal, apesar 

de não se detectar a mínima conexão entre as duas.  
 

 Isso, no entanto, é objectado pelos ocultistas, já que eles sa-

bem haver uma conexão, que ela existe inclusive anatómica e fisio-

logicamente. Os dissecadores, por outra parte, têm de lidar com 

cadáveres, e, como eles mesmos admitem, dentre todos os tecidos 

e órgãos a matéria cerebral é de facto a primeira a entrar em cola-

pso e mudar de forma muito poucos minutos após a morte. Quando 

as pulsações de vida que expandiam a massa do cérebro e chega-

vam a todas as suas cavidades, dando energia a todos os seus ór-

gãos, se desvanecem, então a massa cerebral encolhe-se numa 

espécie de condição pastosa e fecham-se as passagens que antes 

estiveram abertas. Mas a contracção e mesmo a intercombinação 

das partes neste processo de encolhimento e subsequente estado 

pastoso do cérebro morto, não implica que não haja conexão entre 

essas duas glândulas antes da morte. De acordo com os factos, 

como o professor Owen demonstrou, existe uma conexão tão obje-

ctiva quanto um canal e um tubo nos crânios dos fetos humanos e 

de certos peixes. Quando o homem está na sua condição normal, 

o Adepto introspectivo pode ver a aura dourada em ambas as glân-

dulas, uma pulsação, como a do coração, que nunca cessa ao lon-

go da vida, mas sob a condição anormal do esforço de desenvol-

ver as faculdades clarividentes, esse movimento intensifica-se e a 

aura assume uma acção vibratória pulsante ou oscilante mais for-

te. O aro (da glândula pituitária) dilata-se cada vez mais para cima, 

para a glândula pineal, até finalmente a corrente a atingir, assim 

como quando a corrente eléctrica atinge algum corpo sólido, e o 

objecto adormecido é despertado ao ficar inteiramente aceso com 

o puro Fogo Akáshico. Esta é a ilustração psicofisiológica dos dois 

órgãos no Plano Físico, os quais são os símbolos concretos repre-

sentando, respectivamente, os conceitos metafísicos dos chama-

dos Manas e Budhi. Este último, para poder tornar-se consciente 

neste Plano, necessita do Fogo mais diferenciado de Manas; mas, 

uma vez que o sexto sentido tenha despertado o sétimo, a Luz que 

irradia dele ilumina os campos do Infinito: por um breve espaço de 

tempo o homem torna-se omnisciente, o Passado e o Futuro, o Es-

paço e o Tempo, desaparecem e transformam-se no Presente para 

ele. No caso de ser um Adepto, guardará na sua memória física o 
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conhecimento que ganhou dessa maneira e nada – excepto o cri-

me de entregar-se à Magia Negra – o poderá apagar. Se for só um 

chela, unicamente se imprimirão na sua memória porções de toda 

a verdade, e terá de repetir o processo durante anos, nunca per-

mitindo que uma só mácula de impureza o manche mental ou fisi-

camente, antes de conseguir tornar-se um Adepto completamente 

iniciado. 
 

 Poderia parecer estranho, quase incompreensível, que o 

principal sucesso em Gupta-Vidya, ou Conhecimento Oculto, deva 

depender de tais lampejos de clarividência, e que esta última deva 

depender no Homem de duas insignificantes excrecências, quase 

imperceptíveis na sua cavidade craniana, “duas verrugas calosas 

cabertas de areia cinzenta (acervulus cerebri)”, como expressa Bi-

chant na sua Anatomia Descritiva, e no entanto assim é. Mas essa 

“areia” não deve ser desapreciada de modo nenhum, já que na ver-

dade é apenas esse sinal da actividade interna, independente do 

coronarium (glândula pineal), que impede os fisiologistas de as 

classificar como órgãos atrofiados absolutamente inúteis, relíquias 

de uma anterior e agora completamente mudada anatomia do Ho-

mem em algum momento da sua evolução desconhecida. Essa 

“areia” é muito misteriosa e confunde a investigação de todo o ma-

terialista. Na cavidade da superfície anterior desta glândula [pineal] 

só nas pessoas jovens, ou substancialmente nas pessoas de idade 

avançada, se encontra “uma substância amarelada, semitranspa-

rente, brilhante e dura, cujo diâmetro não excede meio milímetro”99. 

Tal é o acervulus cerebral. Essa “areia” brilhante é a concreção da 

mesma glândula, dizem os fisiologistas. Talvez não, dizemos nós. 

A glândula pineal é o que o ocultista oriental denomina Devaksha, 

o “Olho Divino” ou o “Terceiro Olho”. Até ao dia de hoje é o órgão 

principal e o mais importante da espiritualidade no cérebro huma-

no, a sede do Génio, o mágico Sésamo pronunciado pela vontade 

purificada do místico, que abre todos os caminhos da Verdade para 

o que sabe como usá-lo. A Ciência Esotérica ensina que Manas, o 

Ego Mental, não atinge a sua plena união com a criança antes dos 

seis ou sete anos de idade, período antes do qual, inclusive de 

 
99 Samuel Thomas von Sömmerring, De acervulo cerebral (1875), vol. III, pág. 
322. 
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acordo com o cânone da Igreja e da lei, nenhuma criança é consi-

derada responsável100. Só nessa idade é que Manas se torna pri-

sioneiro no corpo. Ora, em vários milhares de casos foi observada 

uma coisa estranha pelo famoso anatomista alemão Wengel. Com 

algumas excepções muito raras, essa “areia” ou concreção de cor 

dourada só se encontra nos sujeitos depois de finalizarem o seu 

sétimo ano, e está ausente nas crianças menores de seis anos. 

Segundo esses cálculos, no caso dos loucos existe muito pouca, e 

nos idiotas congénitos está absolutamente ausente. Morgagni101, 

Greding102 e Günz103 eram sábios na sua geração e são-no hoje, 

já que até agora são os únicos fisiologistas que estabeleceram es-

sa conexão entre a “areia” e a mente. Com efeito, para resumir o 

facto, estando ausente nas crianças pequenas, nas pessoas de 

idade avançada e nos idiotas, a conclusão inevitável será dever 

estar relacionada com a mente. 
 

 Diante do exposto, e uma vez que todo o mineral, vegetal e 

qualquer outro átomo é só uma concreção do Espírito cristalizado, 

o Akasha, a Ama Universal, o Ocultismo pergunta por quê o facto 

de se encontrar as concreções da glândula pineal compostas, em 

última análise, de matéria animal, fosfato de cal e carbonato, po-

dendo servir de objecção à afirmação delas serem o resultado do 

trabalho da electricidade mental sobre a matéria circundante? 
 

 Os nossos sete chakras estão todos situados na cabeça e 

são estes chakras mestres que governam e dirigem os sete (por-

que há sete) plexos principais no corpo, além dos quarenta e dois 

menores aos quais a Fisilogia recusa dar-lhes esse nome. O facto 

de nenhum microscópio poder detectar tais centros no Plano obje-

ctivo não quer dizer nada, pois nenhum microscópio nunca pôde 

nem nunca poderá detectar a diferença entre os tubos nervosos 

“motores” e “sensores”, os condutores de todas as nossas sensa-

ções corporais e psíquicas, apesar de só a lógica fisiológica poder 

 
100 Na Igreja Oriental Grega não é permitida a confissão a nenhuma criança 
antes dos sete anos de idade, e só depois deles é que se considera ter alcan-
çado a idade da razão. 
101 Giovanni Battista Morgagni, De sedibus et causis morborum, etc., vol. XII. 
102 Johann Ernst Greding, Adversaria medica practica. 
103 Justus Godofredus Günz, Prolusio capillos pinealis en el quinque Mente 
alienatis proponit, Lipsiae de 1753. 
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mostrar que tal diferença existe. E se o termo plexo nesta aplicação 

não representa para a mente ocidental a ideia transmitida pelo ter-

mo dos anatomistas, então chamem-lhes Chakras ou Padmas, ou 

as Rodas, os Corações dos Lótus e Pétalas. Lembrem-se que a Fi-

siologia, imperfeita como é, apresenta grupos septenários em todo 

o exterior e interior do corpo: os sete orifícios da cabeça, os sete 

“órgãos” na base do cérebro, os sete plexos (o faríngeo, laríngeo, 

cavernoso, cardíaco, epigástrico, prostático e o plexo sacro), etc., 

etc. 
 

 Quando chegar o momento, serão dados aos membros da 

Secção Esotérica detalhes minuciosos acerca dos chakras mes-

tres e se ensinará com utilizá-los, mas até lá têm de aprender te-

mas menos difíceis. Se me perguntarem se os sete plexos, ou cen-

tros tátvicos de acção, são os centros onde vibram os Sete Raios 

do Logos, a resposta será afirmativa, simplesmente fazendo obser-

var, quanto a isso, que os Raios do Logos vibram em todo o átomo. 
 

 Em A Doutrina Secreta é quase revelado que os “Filhos de 

Fohat” são as Forças personificadas, conhecidas de um modo ge-

ral como Movimento, Som, Calor, Luz, Coesão, Electricidade ou 

Fluído (Eléctrico) e Força Nervosa (ou Magnetismo). Esta verdade, 

no entanto, não pode ensinar o estudante a harmonizar e moderar 

a Kundalini do Plano Cósmico com a Kundalini vital, o Fluído Elé-

ctrico com a Força Nervosa, e se ele fizer isso é seguro que se ma-

tará a si mesmo, porque uma viaja a uma velocidade de cinquenta 

pés por segundo [28 metros] e a outra a uma velocidade de 

115.000 léguas por segundo [460.000 quilómetros por segundo]. 

As Sete Shaktis respectivamente chamadas Para-Shakti, Jnana-

Shakti, etc., são sinónimas dos “Filhos de Fohat”, já que elas são 

os seus aspectos femininos. Na presente etapa, no entanto, já que 

os seus nomes seriam apenas confusos para o estudante ociden-

tal, é melhor fixar os seus equivalentes em português (inglês) tal 

como foram traduzidos mais acima. E como cada Força é septená-

ria, em suma, desde logo serão quarenta e nove. 
 

 O assunto agora debatido pela Ciência, se um som é capaz 

de evocar impressões de aluz e cor além das suas impressões de 

som natural, já foi respondido pela Ciência Oculta há muitíssimo 

tempo. Todo o impulso ou vibração de um objecto físico que produ-
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za uma certa vibração do ar – isto é, que cause a colisão de partí-

culas físicas cujo som seja capaz de afectar os ouvidos – produz 

ao mesmo tempo um lampejo de luz, o qual assumirá alguma cor 

particular. Porque no reino das Forças Ocultas um som audível é 

tão-só uma cor subjectiva, e uma cor perceptível é só um som inau-

dível, ambos procedendo da mesma substância potencial que os 

físicos costumam chamar éter, agora referindo-a com vários outros 

nomes, embora nós lhe chamemos, apesar de ser invisível, ESPA-

ÇO plástico. Esta poderá parecer uma hipótese paradóxica, mas 

os factos estão aí para a provar. A surdez absoluta, por exemplo, 

não exclui a possibilidade de discernir os sons, pois a ciência mé-

dica regista vários casos provando que esses sons são recebidos 

através da mente e transmitidos ao órgão da visão do paciente, 

sob a forma de impressões cromáticas coloridas. O próprio facto 

dos tons da escala cromática musical terem sido escritos previa-

mente em cores, mostra uma reminiscência inconsciente do antigo 

ensinamento oculto de que as cores e os sons são dois dentre os 

sete aspectos correlativos, no nosso Plano, de uma e mesma coi-

sa, a saber, a primeira Substância diferenciada da Natureza. 
 

 Eis aí um exemplo da relação entre cores e vibrações que 

merece a atenção dos ocultistas. Não só os Adeptos e Chelas 

avançados, mas também a ordem inferior dos psíquicos, tais como 

os clarividentes e os psicometristas, podem aperceber uma aura 

de várias cores em redor de todo o indivíduo, a qual corresponde 

ao temperamento interior da pessoa. Em outras palavras, os miste-

riosos registos dentro do Ovo Áurico não são apenas herança de 

Adeptos treinados, mas às vezes também de psíquicos naturais. 

Toda a paixão humana, todo o pensamento e sua qualidade, estão 

indicadas na aura pelas correspondentes cores e tonalidades, e al-

gumas dessas são sentidas e experimentadas mais que percebi-

das. O melhor dessa classe de psíquicos, como demonstra Galton, 

também pode aperceber cores produzidas pelas vibrações dos ins-

trumentos musicais, com cada nota sugerindo uma cor diferente. 

Assim como uma corda vibra e produz uma nota audível, da mes-

ma maneira os nervos do corpo humano vibram e se comovem em 

reciprocidade com várias emoções sob o impulso geral da vitalida-

de circulatória de Prana, produzindo assim ondulações na aura psí-

quica da pessoa que resultam em efeitos cromáticos. 



H.P.B. – Instruções da Secção Esotérica da Sociedade Teosófica 

 

    186 

 Portanto, o sistema nervoso humano como um todo pode ser 

considerado como uma harpa eólica, respondendo ao impacto da 

força vital (a qual não é uma abstracção mas uma realidade dinâ-

mica) e manifestando as matizes mais subtis do carácter do indiví-

duo em fenómenos de cores. Se essas vibrações dos nervos tor-

narem-se suficientemente intensas e forem postas em relação vi-

bratória com um elemento astral, o resultado será o som. Como 

pode, então, alguém duvidar da relação entre as forças microcós-

micas e macrocósmicas? 
 

 E agora que demonstrei que as obras tântricas tais como são 

explicadas por Rama Prasad e por outros tratados de Yoga do 

mesmo carácter que têm aparecido de tempos em tempos nas re-

vistas teosóficas, tendem para a Magia Negra e são do maior pe-

rigo se tomadas como guia para o auto-adestramento, porque, ob-

servem bem, os tratados da verdadeira Raja-Yoga nunca são pu-

blicados, espero que os esoteristas americanos fiquem alerta. 
 

 Isto considerando que até ao dia de hoje nem sequer duas 

autoridades estão de acordo quanto à verdadeira localização dos 

Chakras ou Padmas no corpo, além de ver que as cores dos Tatvas 

tais como são dadas estão invertidas, ou seja: 
 

 (a) Akasha é indicado em negro ou sem cor, enquanto, por 

se corresponder com o Manas [Superior], é [azul] índigo. 
 

 (b) Vayu põe-se em azul, enquanto, por se corresponder com 

o Manas Inferior, é verde. 
 

 (c) Apas põe-se em branco, quando na realidade é violeta, a 

cor do Corpo Astral [-Etérico], com um substracto prateado, branco 

semelhante à Lua, enquanto Tejas, em vermelho, é a única cor que 

dão correctamente. Levando em conta tais considerações, eu diria 

que é fácil ver como esses desacordos são véus muito perigosos. 
 

 Além disso, como já demonstrámos, a prática [incorrecta] dos 

Cinco Alentos resulta fisiológica e psicologicamente numa lesão 

mortal. E tudo isso é certemante o que se chama Pranayama ou 

“morte da respiração”, já que para quem a pratica resulta em morte 

– morte moral sempre, e morte física muito frequentemente. 

 

   * * * 
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“VÉUS EXOTÉRICOS” E A “MORTE DA ALMA” 

 

 Como corolário disto e antes de entrar nos ensinamentos 

complicados, tenho ainda de cumprir a minha promessa feita a vós 

na minha última carta. Tenho de ilustrar com princípios que já co-

nheceis a terrível doutrina da aniquilação pessoal. Desterrai da 

vossa mente tudo quanto já lestes e entendestes até agora em 

obras como o Budhismo Esotérico, acerca de hipóteses tais como 

a Oitava Esfera e a Lua e o Homem compartilhar uma ancestrali-

dade comum com os símios. Inclusive os detalhes dados ocasio-

nalmente por mim mesma nas revistas The Theosophist e Lúcifer 

não contêm toda a verdade, são só ideias gerais amplificadas ape-

nas aflorando os detalhes. Contudo, algumas passagens dão con-

selhos, sobretudo as minhas notas acerca dos artigos traduzidos 

de Eliphas Lévi, Cartas sobre a Magia 
104. 

 

 Apesar da imortalidade pessoal ser condicional, não há tal 

coisa como o “homem sem alma”, um ensinamento apenas aflo-

rado, falado em Ísis sem Véu 
105, antes há um Avichi chamado com 

razão de Inferno, embora não tenha nenhuma relação ou seme-

lhança com o Inferno do bom cristão, como seja geográfica ou fisi-

camente. A verdade conhecida pelos ocultistas e Adeptos de to-

dos os tempos não podia ser dada à promiscuidade pública, pelo 

que, apesar de quase todos os mistérios da Filosofia Oculta esta-

rem meio ocultos em Ísis sem Véu e A Doutrina Secreta, eu não 

tinha o direito de ampliar ou corrigir com detalhes o Sr. Sinnett. 

Agora podem comparar esses quatro volumes, sobretudo o Bu-

dhismo Esotérico, com os diagramas e explicações escritas no ma-

nual de Instruções, e verem por vós mesmos. 
 

 Em primeiro lugar, devo chamar a vossa atenção para a lâ-

mina I. A numeração, como já se disse, é exotérica, e devem deixá-

la fora de cálculos e considerações afins. No entanto, devem 

examinar bem o Ovo Áurico, por conter dentro a imagem do 

Microcosmos do Macrocosmos, do Homem no Universo, e reterem  

 
104 Consulte-se a secção Pensamentos extraviados sobre a Morte e Satanás 
[notas de rodapé por H.P.B.], The Theosophist, vol. III, Outubro, 1881, pp. 12-
15, e também Fragmentos de Verdade Oculta, em The Theosophist, vols. III 
e IV. 
105 Volume II, pág. 368 e seguintes. 
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quanto tenho a revelar-vos agora com todos os detalhes. 
 

 Encontram aí Paramatmã, o Sol Espiritual, fora do Ovo Áu-

rico Humano, como também fora do Ovo Macrocósmico ou Brah-

mã. Por quê? Porque apesar de todas as partículas e átomos são, 

por assim dizer, cimentados e empapados pela Essência Paramá-

tmica, embora não seja apropriado chamá-la de “Princípio Huma-

no” e até de “Princípio Universal”, por ser muito provável que possa 

dar lugar a uma ideia errónea do conceito puramente filosófico e 

metafísico. Ele não é um Princípio, antes é a Causa de todos os 

Princípios, termo este aplicado pelos ocultistas só à sua sombra – 

o Espírito Universal que infunde a Alma ao Cosmos limitado, seja 

dentro ou além do Espaço e Tempo. 
 

 Por outra parte, a lâmina I mostra Budhi, o semidisco ama-

relo, como servuindo de veículo àquela sombra Paramátmica do 

Ser Universal, e também do Atmã Humano, o Sol ou a esfera bran-

ca por cima de Budhi. Dentro do Ovo Áurico azul deparamos com 

o pentáculo laranja da VIDA macrocósmica, o Prana, contendo 

dentro de si a estrela de cinco pontas (vermelha) que representa o 

Homem. Repararam que enquanto o pentáculo universal tem as 

suas pontas viradas para o alto (como signo da Magia Branca), no 

ser humano o pentáculo vermelho tem as suas pontas inferiores vi-

radas para cima, formando os “cornos de Satanás” como lhe cha-

mam os cabalistas cristãos? Esse é o símbolo da matéria, do ho-

mem personal e o reconhecido pentáculo do mago negro. Porque 

o pentáculo vermelho não representa apenas Kâma, o quinto prin-

cípio exotericamente, mas também o Homem físico, o animal de 

carne com os seus desejos e paixões. Até ao momento só vos dei 

uma das suas explicações, como seja a que se refere ao Humano 

e não aos princípios do Macrocosmos. O pentáculo laranja pode 

ser tomado tanto para o Universo como para o Homem, mas de 

momento só iremos considerar esse último. 
 

 Pois bem, observem, a fim de entenderem o que se segue, 

que o Manas Superior (azul índigo) está ligado ao Manas Inferior 

(verde) por uma linha delgada que une os dois. Essa é o Antahka-

rana, o caminho ou ponte de comunicação que serve de enlace 

entre o ser personal, cujo cérebro físico está sob o domínio da 

mente (animal), e a Individualidade que reencarna, o Ego Espiritu-
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al, Manas-Manu, o “Homem Divino”. Este Manu pensante, portan-

to, é o único que se reencarna. As duas Mentes (a espiritual e a fí-

sica ou animal) são uma só na sua verdadeira natureza, embora 

separadas ao reencarnar. Essa porção do Divino que irá animar 

conscientemente a personalidade separa-se, como uma sombra 

densa mas pura, do Ego Divino106, e faz o seu berço no cérebro e 

sentidos107 do bebé dentro do útero (no final do seu sétimo mês), 

com o Manas Superior não se unindo à criança antes do término 

dos seus primeiros sete anos de vida. A essência individual, ou me-

lhor, o reflexo ou sombra do Manas Superior, transforma-se, quan-

do o menino cresce, no princípio do pensamento diferente do Ho-

mem, sendo o seu agente principal o cérebro físico. Não é de es-

tranhar que os materialistas que consideram só esta “alma racio-

nal”, ou mente [inferior], não a desconectem do cérebro e da ma-

téria. Mas a Filosofia Oculta já [resolveu], faz muitos anos, o pro-

blema da Mente, tendo descoberto a dualidade de Manas. Obser-

vem a lâmina e vejam o Ego Divino tendendo para cima, para Bu-

dhi, e o Ego Humano gravitando para baixo, submerso na matéria 

e relacionando-se com a sua metade subjectiva superior apenas 

pelo Anthakarana. Lembrem este nome, já que é o elo de união 

 
106 A essência do Eu Divino é “Chama Pura”, uma entidade a quem nada pode 
ser acrescentado e de quem nada pode ser tomado, não podendo, portanto, 
ser reduzida nem sequer por um número incontável de mentes menores, se-
paradas dela como chamas de uma Chama. Isto em resposta à objecção de 
um esoterista que me perguntou onde estará essa essência inesgotável de 
uma e mesma Individualidade obrigada a proporcionar um intelecto humano 
a cada nova personalidade em que encarna. 
107 O cérebro ou máquina pensante não está só no crânio da cabeça, mas 
também, como nos dirá todo o fisiologista que não seja totalmente materialis-
ta, nos órgãos humanos, coração, fígado, pulmões, etc., até ao último nervo 
e músculo, tendo, por assim dizer, o seu próprio cérebro distinto ou aparelho 
de pensar. Se o nosso cérebro nada tem a ver com a condução do trabalho 
colectivo e individual de cada órgão em nós, quem é que guia cada um deles 
tão infalivelmente nas suas incessantes funções? O que é que faz que estes 
também lutem e expulsem as enfermidades, e que cada um actue, até mesmo 
o mais pequeno, não à maneira de um relógio, como alguns materialistas sus-
tentam ( já que ao mínimo distúrbio ou desconcerto o relógio pára), mas como 
uma entidade dotada de instinto? Dizer que é a Natureza não significa nada, 
excepto talvez uma falácia, já que, depois de tudo, a Natureza é só um nome 
para essas mesmas funções, sendo ela a soma das qualidades e atributos fí-
sicos, mentais, etc., do Universo, do Homem e da totalidade dos agentes e 
forças que são guiados por leis inteligentes. 
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durante a vida entre as duas Mentes, a consciência superior do 

Ego e a inteligência humana da Mente Inferior. 
 

 Para compreender esta complexa doutrina metafísica plena 

e correctamente, é necessário fixar inteiramente a ideia da grande 

verdade axiomática, que em vão tenho tentado transmitir aos teo-

sofistas em geral, ou seja, de que a única Realidade eterna e vi-

vente é essa que os hindus chamam Paramatma e Parabrahma. 

Esta é a Essência-Raiz sempre existente e una, imutável e inco-

gnoscível para os nossos sentidos físicos, mas claramente perce-

ptível e manifesta para as nossas naturezas espirituais. Uma vez 

imbuídos desta ideia básica e da concepção adicional de que se é 

omnipresente, universal e eterna, como Espaço abstracto em si 

mesmo, devemos ter emanado dela e que algum dia regressare-

mos a ela, tudo o mais se torna fácil. 
 

 Se isto é assim, é lógico que a vida e a morte, o bem e o mal, 

o passado e o futuro, sejam todas palavras vazias, ou, no melhor 

dos casos, figuras de estilo. Se o próprio Universo objectivo é só 

uma ilusão passageira devido ao seu começo e fim, então tanto a 

vida como a morte também devem ser aspectos ilusórios. De facto, 

elas são mudanças de estado, e nada mais. A verdadeira vida está 

na consciência espiritual dessa vida, uma existência consciente no 

Espírito, não na matéria, e a morte real é a percepção limitada da 

vida, a impossibilidade de detectar inclusive a existência conscien-

te ou individual fora da forma, ou, pelo menos, de alguma forma de 

matéria. Aqueles que recusam sinceramente a possibilidade da vi-

da consciente divorciada da substância de um cérebro, são unida-

des mortas. As palavras de Paulo, um Iniciado, tornam-se compre-

ensíveis: “Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida 

dentro de Cristo em Deus”108. Ou seja, vós sois pessoalmente ma-

téria morta, inconsciente da sua própria Essência Espiritual, de que 

a sua vida real está escondida no seu Ego Divino (Christus) tendo 

se fundido com Deus (Atma), e agora se afastam de vós, gente 

sem alma. Falando em linhas esotéricas, cada pessoa irrevogavel-

mente materialista é um homem morto, um autómato vivente, mes-

mo que seja dotado de grande poder cerebral... Ouçam o que diz 

Aryasangha, indicando o mesmo facto: 

 
108 Colossenses, III, 3. 
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 “Isso que não é Espírito nem Matéria, nem Luz nem Obscu-

ridade, mas que verdadeiramente contém a Raiz desses, isso eras 

tu. A Raiz projecta a cada Amanhecer a sua sombra sobre SI 

MESMA, e a essa sombra tu lhe chamas Luz e Vida, ó pobre forma 

morta. (Esta) Luz de Vida flui para baixo através da escadaria dos 

sete Mundos, a escadaria onde cada degrau se torna mais denso 

e obscuro. É desta escadaria sete vezes sete que tu eras o fiel es-

calador e espelho, ó pequeno homem. Tu eras isto, mas não o sa-

bes!” 
 

 Esta é a primeira lição a aprender. A segunda é estudar bem 

e conhecer os princípios tanto do Cosmos como de nós mesmos, 

dividindo o grupo entre o permanente e o transitório, o superior e 

imortal e a parte inferior e mortal, já que só assim poderemos domi-

mar ou guiar o cósmico e pessoal inferior, depois o cósmico e im-

pessoal superior. 
 

 Uma vez que consigamos fazer isso, teremos assegurada a 

nossa imortalidade. Mas alguém poderá dizer: “Quão poucos são 

aqueles que conseguem fazer isso! Todos esses são grandes Ade-

ptos, e ninguém consegue alcançar tal Adeptado numa curta vida”. 

De acordo, mas há uma alternativa: “Se não consegues ser o Sol, 

sê então um humilde planeta”, diz o Livro dos Preceitos de Ouro. 

E se até isso estiver fora do nosso alcance, então esforcemo-nos 

ao menos por manter-nos dentro do raio de alguma estrela menor, 

de maneira que a sua luz prateada possa penetrar a lúgubre obs-

curidade através da qual o pedregoso caminho da vida se dirige 

para cima, porque sem esse resplendor divino qualquer um arris-

ca-se a perder mais do que imagina.  
 

 Com relação, então, aos homens “desalmados” ou “sem al-

ma” e à “segunda morte” da Alma mencionados em Ísis sem Véu 
109, apercebe-se que se fala de gente sem alma e inclusive do Avi-

chi, embora não fale desse último nome. Leiam desde o último pa-

rágrafo na página 367 até ao final do primeira parágrafo na página 

370, e depois comparem o que ali se diz com o que tenho a dizer 

agora. 
 

 A Tríade Superior, Atma-Budhi-Manas, pode ser reconhecida  

 
109 Vol. II, pp. 367-370. 
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desde as primeiras linhas da citação do papiro egípcio. No Ritual 

(agora o Livro dos Mortos), a Alma purificada (o Manas dual) apare-

ce como “a vítima da influência negra do Dragão Apófis” (a perso-

nalidade física do homem kama-rúpico com as suas paixões). Se 

tiver alcançado o conhecimento final dos Mistérios Celestiais e In-

fernais – os Mistérios Divinos e Terrenos da Magia Branca e Negra 

– ou a Gnose, então a personalidade falecida “triunfará sobre o seu 

inimigo”, a morte. Esta é uma alusão ao caso da ligação total, no 

final da vida terrena, do Ego com o seu Manas Inferior, cheia da 

“colheita da vida”. Mas se Apófis conquista a Alma, então ela “não 

pode escapar à sua segunda morte”. 
 

 Essas quantas linhas de um papiro com muitos milhares de 

anos de antiguidade, contêm toda uma revelação só conhecida, 

naqueles dias, dos Hierofantes e Iniciados. A “colheita da vida” 

consiste nas ideações espirituais mais refinadas, na memória das 

acções mais nobres, mais generosas e altruístas da personalidade 

e da presença constante, durante a sua bem-aventurança depois 

da morte, de todos aqueles que amou com divina devoção espiritu-

al110. Recordem o ensinamento: a Alma Humana (Manas Inferior) 

é a única mediadora directa entre a personalidade e o Ego Divino. 

Isso que vai formar nesta Terra a personalidade (por nós chamada 

impropriamente individualidade) é a soma de todos os traços cara-

cterísticos mentais, físicos e espirituais, os quais, estando grava-

dos na Alma Humana, produzem o Homem. Pois bem, de todas 

essas características somente as ideações purificadas é que po-

dem ser gravadas no Ego Imortal Superior. Isso é feito pela Alma 

Humana quando se reabsorve na sua Essência dentro da sua fonte 

de Origem, unindo-se ao seu Ego Divino durante a vida e reunindo-

se completamente com ele depois da morte do homem físico. Por-

tanto, a menos que Kama-Manas transmita a Budhi-Manas tais 

ideações pessoais e tal consciência do seu “eu” que possa ser 

assimilada pelo Ego Divino, nada desse “eu” ou personalidade po-

derá sobreviver no Eterno. Só aquele que é digno do Deus Imortal 

dentro de nós e idêntico em sua natureza à Quintessência Divina, 

pode sobreviver, porque neste caso são as suas próprias “som-

bras” ou emanações do Ego Divino que ascendem a ele e são no-

 
110 Veja-se A Chave da Teosofia, pág. 147 e segs. 
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vamente inaladas por ele para dentro de si mesmo, tornando-se 

uma vez mais parte da sua própria Essência. Nenhum pensamento 

nobre, nenhuma grande aspiração, desejo ou amor imortal divino, 

pode penetrar no cérebro do homem de barro e estabelecer-se ali, 

excepto como uma emanação directa do Ego Superior para e atra-

vés do inferior; tudo o mais, por mais intelectual que possa parecer, 

procede da “sombra”, a Mente Inferior, da sua associação e com-

penetração com Kama, e dissipa-se desaparecendo para sempre. 

Porém, as ideações mentais e espirituais do “eu” pessoal regres-

sam a ele como partes da essência do Ego, e nunca podem desa-

parecer. Assim, da personalidade que foi apenas sobrevivem e tor-

nam-se imortais as suas experiências espirituais, a memória de 

tudo o que é bom e nobre, com a consciência do seu “eu” fundida 

na dos outros “eus” pessoais que a precederam. Não há imortali-

dade separada ou diferente para os homens da Terra fora do EGO 

que os anima. Esse Ego Superior é o único suporte de todos os 

seus alter Egos na Terra e o seu único representante no estado 

mental chamado Devakan. Já que na sua última personalidade de-

sencarnada tem, sem dúvida, direito ao seu próprio estado de bea-

titude, pura e livre da memória das outras, é somente a última vida 

que é vivida de forma totalmente realista. O Devakan é frequente-

mente comparado com o dia mais feliz de uma série de muitos 

outros milhares de dias na vida de uma pessoa. A intensidade da 

sua felicidade faz com que esqueça completamente todos esses 

outros, chegando a apagar-se [a memória de] o seu passado. 
 

 Isso é o que chamamos estado Devakânico como prémio da 

persanalidade, tendo sido sobre este antigo ensinamento que foi 

construísa a confusa noção cristã de “Paraíso”, tomada empresta-

da juntamente com muitas outras coisas dos Mistérios Egípcios, 

onde eram representadas as doutrinas. E esse é o significado da 

passagem citada em Ísis. A Alma que triunfou sobre Apófis, o Dra-

gão de Carne. Daí em diante, a personalidade viverá na eternida-

de, nos seus elementos mais elevados e nobres na memória das 

suas acções passadas, enquanto as “características” do “Dragão” 

desaparecerão gradualmente no Kama-Loka. Se se perguntar, 

“como é possível viver na eternidade quando o Devakan só dura 

de 1000 a 2000 anos?”, a resposta será: “da mesma maneira como 

a memória de cada dia que vale a pena recordar vive na memória 
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de cada um de nós”. Para dar um exemplo, poderíamos dizer que 

os dias passados numa vida pessoal poderiam ser tomados por 

nós como uma ilustração de cada vida pessoal, e que esta ou 

aquela pessoa representaria o Ego Divino. 
 

 Para obter a chave que pode abrir a porta de muitos mistéri-

os psicológicos, basta entender e lembrar o que precede e o que 

segue. Mais de um espiritista ou espiritualista sentiu-se terrivel-

mente indignado quando eu disse que a imortalidade pessoal é 

condicional, e todavia assim é como facto lógico e filosófico. Muito 

já se disse sobre o assunto, mas parece que até hoje ninguém en-

tendeu a doutrina. Por outro lado, não basta saber que se diz existir 

tal facto. Um ocultista, ou o que pretende sê-lo, tem de saber por 

que é assim, porque depois de ter aprendido compreendido a ra-

zão de ser torna-se mais fácil assinalar nos outros a injustiça do 

seu raciocínio equivocado e, o mais importante de tudo, dar-lhes a 

oportunidade, sem dizer demasiado, de ensinar outras pessoas a 

evitarem uma calamidade que, desgraçadamente, acontece na 

nossa época quase todos os dias. Essa calamidade será explicada 

detalhadamente. 
 

 É preciso alguém saber muito pouco dos modos de expres-

são orientais para não ver que a passagem citada do Livro dos 

Mortos e as páginas de Ísis referem-se a: (a) uma alegoria para os 

não-Iniciados que contém o nosso ensinamento esotérico, e (b) 

que os dois termos da “segunda morte da Alma” são, num certo 

sentido, os véus. Por “Alma” refere-se indistintamente a Budhi-Ma-

nas e Kama-Manas. Quanto ao termo “segunda morte”, a qualifica-

ção de “segunda” aplica-se às várias mortes a que são sujeitos os 

“princípios” durante a sua encarnação, com os ocultistas entenden-

do perfeitamente o sentido de tal declaração. Porque temos: (1) a 

morte do corpo, (2) a morte da Alma Animal no Kama-Loka, (3) a 

morte do Astral [antes, Etérico] (Linga-Sharira) depois da do corpo, 

(4) a morte metafísica do Ego Superior, o Imortal, cada vez que 

“cai na matéria”, ou se encarna numa nova personalidade. A Alma 

Animal, ou Manas Inferior, que é a sombra do Ego Divino, separa-

se dele para animar a personalidade (os detalhes do processos se-

rão dados agora), e não é possível escapar da morte no Kama-

Loka, apesar de em todo o caso esse reflexo que fica como um 

resíduo terrestre não poder ser impresso no Ego. Assim, o segredo 
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principal e o mais importante a respeito da “segunda morte”, no 

ensinamento esotérico, foi e é até hoje a terrível possibilidade da 

morte da Alma, ou seja, da sua ruptura com o Ego na Terra duran-

te a vida de uma pessoa ainda viva. Trata-se de uma morte real 

(embora com possibilidades de ressurreição) que não apresenta 

sinais na pessoa e no entanto deixa-a moralmente um cadáver vi-

vo. É difícil entender por que este ensinamento foi mantido até 

agora com tanto sigilo, quando bem se poderia fazer a sua difusão 

entre as pessoas, sobretudo nas que acreditam na reencarnação. 

Mas foi assim e eu não tinha o direito de questionar a sabedoria da 

proibição, não a tendo levantado até hoje, apesar de o terem en-

sinado a mim mesma sob a promessa de não o revelar ao mundo 

em geral. Mas agora tenho permissão de o dar a todos deixando a 

descoberto os seus princípios, primeiro aos esoteristas, e depois, 

quando os tiverem assimilado inteiramente, será seu dever ensinar 

a outros este princípio especial da “segunda morte”, advertindo to-

dos os teósofos para os seus perigos. O juramento de guardar se-

gredo, portanto, já não incluirá este único artigo do credo esotérico.  
 

 Para tornar mais claro o ensinamento, devo realmente repas-

sar os antigos fundamentos, no entando dando-os com nova luz e 

novos detalhes. Tentei insinuá-los em The Theosophist como o fiz 

em Ísis, mas não consegui fazer-me entender. Agora vou explicar 

ponto por ponto. 

 

A JUSTIFICAÇÃO FILOSÓFICA DO DOGMA 

 

 (1) Imaginemos, por via do exemplo, a Essência homegénea, 

absoluta e omnipresente por cima do último degrau da “escadaria 

dos sete Planos dos Mundos”, pronta para iniciar a sua viagem 

evolutiva. À medida que o seu reflexo correlativo descende, dife-

rencia-se gradualmente transformando-se em matéria subjectiva 

até finalmente se tornar objectiva. Vamos chamar à Luz Absoluta 

ao seu Pólo Norte, e ao seu Pólo Sul (que para nós seria a 

passagem pelo quarto Plano ou o Médio, contando em ambos os 

sentidos) como a que conhecemos esotericamente, a Vida Una 

Universal. Agora fixe-se a diferença: por cima, a LUZ; por baixo, a 

VIDA. A LUZ é sempre imutável, ela manifesta-se nos aspectos de 

um sem-número de diferenciações. De acordo com a Lei Oculta, 
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todas as potencialidades incluídas nos reflexos mais elevados dife-

renciam-se na parte inferior, e, segundo a mesma Lei, nada do que 

se diferencia pode ser misturado com o homogéneo.  
 

 Tampouco pode perdurar nada do que vive e respira e tem o 

seu ser nas ondas agitadas do Mundo, ou Plano da Diferenciação. 

Portanto, Budhi e Manas são os raios primordiais da Chama Única. 

Se Budhi é o veículo (upadhi ou vahana) da Essência Única, eter-

na, e Manas é o veículo de Mahat ou a Ideação Divina (Maha-Bu-

dhi, nos Puranas), a Alma Universal Inteligente, nenhum deles co-

mo tais pode extinguir-se ou ser aniquilados, como seja em essên-

cia ou consciência. Mas a personalidade física, com o seu Linga-

Sharira mais a Alma Animal com o seu Kama, pode-a ser111. Ela 

nasceu no reino da ilusão e deve desaparecer como uma nuvem 

que se afasta no céu azul e eterno. 
 

 Quem tenha lido A Doutrina Secreta com alguma atenção, 

deve saber a origem dos Egos Humanos, chamados genericamen-

te Mónadas, e o que eram antes de serem obrigados a encarnar 

no animal humano. Os Seres Divinos a quem o Karma levou a actu-

ar no drama da Vida Manvantárica, são Entidades de mundos e 

planetas anteriores e superiores cujo Karma não se havia esgotado 

aquando os seus mundos passaram ao Pralaya. Tal é o ensina-

mento, e quer seja assim ou não os Egos Superiores em compara-

ção com estas formas de barro transitórias, tal como os ecossis-

temas em comparação connosco, são Seres Divinos, Deuses Imor-

tais em todo o Mahamanvantara, ou os 311.040.000.000.000 de 

anos que dura a Idade de Brahma. E assim como os Egos Divinos, 

com o fim de voltarem novamente à Essência Una ou serem de 

novo inalados no AUM Universal, têm de se purificar no fogo do 

sofrimento e da experiência individual, também igualmente os 

Egos Terrenos, as personalidades, têm de o fazer do mesmo mo-

do, se quiserem participar da imortalidade dos Egos Superiores. 

Isto pode-se conseguir pelo domínio de si mesmo, da natureza per-

sonal inferior, do seu “eu” que aspira fundir o seu pensante princí-

pio Kâmico (Kama-Manásico) ao do Ego Superior. Nós (isto é, a 

 
111 O Kama-Rupa, como veículo do Manas Inferior, diz-se que habita no cére-
bro físico, nos cinco sentidos físicos, e em todos os órgãos dos sentidos do 
corpo físico. 
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nossa personalidade) tornamo-nos imortais pelo facto do nosso 

pensamento, da nossa natureza moral, se injectar na nossa Móna-

da Divina Trina (Atma-Budhi-Manas), com os Três Aspectos em 

Um e o Um nos Três. Porém, a Mónada manifesta-se na Terra co-

mo o Ego encarnado, e a isto chama-se a Árvore da Vida Eterna, 

esta que só pode ser alcançada depois de comer o fruto do conhe-

cimento, o conhecimento da GNOSE do Bem e do Mal, da Sabe-

doria Divina. 
 

 Nos ensinamentos esotéricos, esse Ego é o quinto Princípio 

no Homem (Manas Arrupa, Mental Superior ou Causal). Contudo, 

o estudante que leu e entendeu as duas primeiras Instruções, sabe 

algo mais. Ele tem noção de que o sétimo não é um Princípio Hu-

mano mas um Princípio Universal do qual o Homem participa, co-

mo igualmente o faz cada átomo físico e subjectivo, cada folha de 

erva e tudo o que vive ou está no espaço, seja sensível ou não. 

Ademais, sabe que se o Homem está mais estreitamente relacio-

nado com Ele e o assimila como uma potência cem vezes maior, é 

simplesmente por estar dotado da mais elevada consciência nesta 

Terra, porque o Homem, enfim, pode tornar-se num Espírito, num 

Deva ou Deus na sua próxima transformação, enquanto que nem 

uma pedra, nem um vegetal, nem o animal o podem fazer antes de 

serem homens na sua própria Ronda. 
 

 (2) Agora, quais são as funções de Budhi? Neste Plano não 

tem nenhuma, a menos que se una a Manas, o Eu Consciente. Bu-

dhi representa a Divina Essência raiz, na mesma relação que Mu-

laprakriti tem com Parabrahman, segundo a Escola Vedantina, ou 

como Alaya, a Alma Universal, tem com o Espírito Eterno, ou com 

o que mais além do Espírito. É o seu veículo humano, uma repro-

dução do Absoluto que não pode ter nenhuma relação com o finito 

e condicionado. 
 

 (3) O que é Manas e quais são as suas funções? No seu as-

pecto puramente metafísico, Manas, sendo mais uma vez renova-

do (no Plano descendente) por Budhi, continua sendo tão incomen-

suravelmente maior que o Homem físico que não pode entrar em 

relação directa com a personalidade senão através do seu reflexo, 

a Mente Inferior. O Manas [Superior] é a Consciência do Ser Espi-

ritual  em si mesma, e a Consciência Divina quando se une com 
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Budhi, que é o verdadeiro “produtor” do “produzido” (Vikâra), ou 

Consciência Individual, através de Mahat. Budhi-Manas, portanto, 

é totalmente incapaz de se manifestar durante as suas encarnaçõ-

es periódicas, excepto através da Mente humana ou Manas Inferi-

or. Ambos estão unidos entre si sendo inseparáveis, e têm tão pou-

co a ver com os Tanmâtras112 inferiores (átomos elementais) como 

o homogéneo com o heterogéneo. É, portanto, a tarefa de Manas 

Inferior, ou da personalidade pensante, quando se une com o seu 

Deus, o Ego Divino, paralisar e anular os Tanmâtras, ou as pro-

priedades da forma material. Portanto, Manas mostra-se duplo, co-

mo o Ego e a Mente do Homem. Trata-se de Kama-Manas, ou o 

Ego Inferior, que enganado na noção de existência independente 

acredita-se por sua vez o “produtor” e o soberano dos cinco Tan-

mâtras, e com isso cai no Ego-ísmo, em cujo caso tem de ser con-

siderado como Mahabhûtico e finito por se ligar a Ahamkara, a fa-

culdade pessoal do “egocentrismo”. Portanto, 
 

 “Manas deve ser considerado como algo eterno e não eter-

no: eterno na sua natureza atómica (Paramanu-Rupa) como subs-

tância eterna (Dravya); e finito (Karya-Rupa) quando se liga como 

uma díade com o Kama (desejo animal ou a vontade humana ego-

ísta), uma produção inferior, em poucas palavras.” 
 

 Com isso, não faço senão repetir o que escrevi em Agosto 

de 1883 em resposta a um crítico em The Theosophist, num artigo 

intitulado O Real e o Irreal 113. 
 

 Portanto, o Ego Individual pela sua Essência peculiar está no 

Nirvana. Isto parece difícil de entender mas torna-se fácil atenden-

do ao seu auxílio que perdura na eternidade, o da uma forma (Ru-

pa) que prevalece durante todo o ciclo vital da quarta Ronda e que 

é o seu reflexo ou semelhança – o Ego Pessoal, e este é quem tem 

de conquistar a sua imortalidade.  

 
112 Tanmâtra significa “forma subtil e rudimentar”, o tipo grosseiro dos elemen-
tos mais elevados. Os cinco Tanmâtras são realmente as propriedades cara-
cterísticas ou qualidades da matéria, assim como de todos os elementos, 
sendo o verdadeiro espírito do termo “algo” ou “simplesmente transcendental”, 
no sentido das propriedades ou qualidades. 
113 The Theosophist, vol. IV, Agosto de 1883, O Real e o Irreal, pág. 268, nota 
de rodapé. 
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 (4) Antahkarana é o nome dessa ponte ideal, o caminho que 

se encontra entre os Egos Divino e Humano, que sendo dois 

durante a vida humana voltam a ser um Ego no Devakan ou Nirva-

na. Isto pode parecer difícil de entender apesar de na realidade, 

com a ajuda de algo familiar, mesmo que a ilustração seja uma fan-

tasia, se torne muito fácil. Vamos nos imaginar como uma lâmpada 

acesa no centro de uma habitação projectando a sua luz na sólida 

parede de gesso. Imagine-se que a lâmpada representa o Ego Di-

vino e a luz que projecta sobre a parede o Manas Inferior, e a pa-

rede sendo o corpo. Nesta nossa comparação, o ambiente criado 

pelo feixe de luz da lâmpada projectado na parede representa o 

Antahkarana. Além disso, devemos supor que a luz transmitida do-

ta-se de razão e inteligência e possui, ademais, a faculdade de dis-

sipar todas as sombras do mal que se reflectem na parede, atrain-

do a luminosidade para si mesma indo receber as suas impressões 

indeléveis. Agora, está no Ego Humano o poder de afugentar as 

sombras (pecados) e multiplicar a luminosidade dessa impressões 

(com boas obras), portanto, através do Antahkarana cuidar da sua 

própria ligação permanente e reunião final com o Ego Divino. Lem-

bremo-nos que isso não acontecerá enquanto houver na pureza da 

luz uma só mancha na matéria terrestre. Por outro lado, a ligação 

nunca pode ser quebrada e nada impedirá a sua reunião final, 

sempre e desde que haja um acto espiritual ou potencialidade para 

servir de elo de união; porém, quando a última chispa se apaga e 

a derradeira potencialidade se esgota, acontece a separação. Nu-

ma parábola oriental, o Ego Divino é comparado a um Mestre que 

envia o seu trabalhador a lavrar a terra e a fazer a colheita, que 

mantém o campo enquanto puder retirar dele um mínimo de com-

pensação. Mas quando o solo se torna realmente estéril, não só é 

abandonado como o trabalhador (o Manas Inferior) também pere-

ce. 
 

 Por outro lado, prosseguindo ainda no nosso exemplo, quan-

do a luz projectada na parede, ou seja, no racional Ego Humano, 

chega ao ponto de verdadeiro esgotamento espiritual, o Antahka-

rana desaparece e a luz deixa ser transmitida, tornando-se a lâm-

pada inexistente para ela. A luz que tinha sido absorvida desapare-

ce gradualmente e ocorre o “eclipse da alma”; o ser humano que 

vive na Terra logo passa ao Kama-Loka como um mero acúmulo 
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de qualidades materiais que sobreviveram, nunca podendo entrar 

no Devakan e sim voltar a nascer de imediato, como um doloroso 

animal humano. Veremos se Jack, o Estripador, presta-se a esse 

tipo. 
 

 Esse exemplo, sem dúvida fantástico, ajudará a formar uma 

ideia correcta. A não ser pela fusão da natureza moral com o Ego 

Divino, não haverá imortalidade para o Ego pessoal. Só sobrevive 

o que é semelhante às emanações mais espirituais da alma pesso-

al humana. O que durante toda a vida impregnou a ideia e o senti-

mento do “Eu sou Eu” da sua personalidade, a alma humana, por-

tando a própria essência das obras kármicas do homem físico, 

transforma-se, depois da morte desse, em parte da Chama Divina 

(o Ego). Transforma-se em imortal pelo simples facto de então es-

tar intensamente interjectada na Mónada, que é a “Árvore da Vida 

Eterna”. 
 

 E agora temos de falar do princípio da “segunda morte”. Que 

acontece à alma kâmica humana de um homem degradado e per-

verso ou uma pessoa “sem alma”? Este mistério será agora expli-

cado. 
 

 Neste caso, a alma pessoal de alguém que nunca teve um 

pensamento alheio ao dos próprios animais, nada tem a transmitir 

ao [Ego] Superior ou a acrescentar à soma das suas experiências 

em encarnações passadas, que a sua memória (búdhica) preser-

vará por toda a eternidade, essa alma pessoal separa-se do Ego. 

Não tem nada a injectar de si mesma nesse Tronco cuja seiva eter-

na expele milhões de personalidades, tantas quantas as folhas dos 

seus ramos, folhas que murcham, morrem e caem no final da sua 

época. Essas personalidades brotam, florescem e expiram, umas 

sem deixar rasto, outras com a sua própria vida confundindo-se 

com a do pai e da mãe. Tratam-se das almas de primeira classe 

que estão condenadas à aniquilação ou Avichi, um estado tão mal 

entendido e ainda pior descrito por alguns escritores teosofistas, o 

qual na realidade não só se encontra na nossa Terra como ainda 

é esta mesma Terra. 
 

 Vemos assim que o Antahkarana foi destruído antes do ho-

mem inferior ter oportunidade de se assimilar ao Superior e fazer-

se um com Ele, desde logo o [princípio] kâmico da alma se tor-
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nando numa entidade separada para passar a viver, durante um 

período longo ou curto, conforme o seu karma, como uma criatura 

“desalmada”. 
 

 Mas antes de desenvolver este tema, devo explicar mais cla-

ramente o significado e as funções do Antahkarana. Como já se 

disse, está representado na lâmina I como uma estreita franja que 

liga o Manas Superior com o Inferior. Se reportarem-se ao Glossá-

rio de A Voz do Silêncio, págs. 88 e 89, encontrarão que ele é uma 

projecção do Manas Inferior, ou melhor dito, o vínculo entre esse e 

o Ego Superior, ou entre o ser humano e a Alma Divina ou Espiri-

tual114. 
 

 “Na morte, ele é destruído como ponte ou meio de comunica-

ção, e os seus restos sobrevivem como Kama-Rupa, a “concha”.” 
 

 Isso é o que às vezes se vê aparecer nas sessões espiritistas 

cujas “formas” se materializam, que os espiritistas ignorantemente 

confundem com os “espíritos dos mortos”. Estão muito longe de 

serem isso, e embora durante o sono o Antahkarana esteja pre-

sente contudo a personalidade só está meio desperta, e daí dizer-

se que o Antahkara anda bêbado ou louco durante o nosso estado 

normal de sono. Se ocorrer a morte do corpo vivente durante o 

período de sono, considera-se que no “sono eterno” a consciência 

do Antahkarana se transformou em Kama-Rupa115. 
 

 Mas voltemos ao assunto. A fim de não confundir a mente do 

estudante com as dificuldades complexas da metafísica hindu, 

consideremos o Manas Inferior ou Mente como o Ego pessoal du-

rante o estado de vigília, e como Antahkarana apenas durante os 

momentos em que ele aspira à sua metade superior, tornando-se 

assim o meio de comunicação entre os dois no seu “caminho”. É 

por esta razão que quando um membro ou órgão do organismo fí-

 
114 Visto que o autor do Budhismo Esotérico e O Mundo Oculto chama Manas 
à Alma Humana e Budhi à Alma Espiritual, esses dois termos não sofreram 
alterações, posto tratarem-se de livros destinados ao público. 
115 Os esoteristas, no entanto, não devem deixar-se enganar por essa versão 
popular. Nos ensinamentos esotéricos de Raja-Yoga, o órgão interno de per-
cepção é chamado Antahkarana e divide-se em quatro partes: Manas (infe-
rior), Budhi (razão), Ahamkara (personalidade) e Chitta (faculdade de pensar). 
Também, juntamente com vários outros órgãos, faz parte de Jiva, a Alma, igu-
almente chamada Lingadeha.  
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sico humano cai em desuso, debilita-se e finalmente atrofia-se, tal 

qual acontece com qualquer uma das faculdades mentais na atro-

fia da função Mental Inferior, chamada Antahkarana, ambas sendo 

compreensíveis em naturezas completamente materialistas e em 

pessoas depravadas. 
 

 Contudo, de acordo com a Filosofia Esotérica o ensinamento 

é o seguinte. Vendo que a faculdade e a função de Antahkarana é 

tão necessária como o órgão da audição para ouvir ou o da visão 

para ver, sempre e quando o sentimento de Ahamkara (do “eu” 

pessoal ou egoísmo) não esteja completamente destruído num 

homem e a Mente Inferior não esteja inteiramente unida, não sen-

do una com o seu Ser Superior (Budhi-Manas), é lógico pensar que 

destruir o Antahkarana é como destruir uma ponte sobre o abismo 

intransponível: o viajante não conseguirá chegar à meta na outra 

margem. Nisto radica a diferença entre o ensinamento exotérico e 

o esotérico. O primeiro, segundo a Vedanta, diz que enquanto a 

Mente (Inferior) se aferrar por meio de Antahkarana ao Espírito 

(Budhi-Manas), é impossível para ela adquirir a verdadeira Sabe-

doria Espiritual do Jivanmukta, uma vez que isso só pode ser con-

seguido mediante o relacionamento com a Alma Universal (Atma), 

ainda que na verdade, ignorando-se a Mente Superior no seu todo, 

possa se chegar à Raja-Yoga. Dizemos que não é assim. Nem um 

só degrau da escadaria que conduz ao Conhecimento pode ser 

ignorado. Nenhuma personalidade jamais conseguirá alcançar ou 

entrar em comunicação com Atma senão através de Budhi-Manas. 

Tratar de se transformar num Jivamukta ou um Mahatma antes de 

se ter transformado num Adepto ou incluso num Naljor (um homem 

sem pecado), é como querer ir da Índia ao Ceilão sem ter de cruzar 

o mar. Portanto, dizemos que se o Antahkarana for destruído antes 

da personalidade estar sob o controle absoluto do Ego Impessoal, 

há o risco de perder este último que se separará dela para sempre, 

a menos que realmente se apresse a restabelecer a comunicação 

por um supremo e derradeiro esforço. 
 

 É só quando estivermos indissoluvelmente ligados à essên-

cia da Mente Divina que poderemos destruir o Antahkarana. 
 

 “Tal como um guerreiro solitário perseguido por um exército 

procura refúgio numa fortaleza, protegido do seu inimigo destrói o 
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primeiro o perseguidor e só depois começa a destruir a ponte leva-

diça, igualmente é necessário o acto Srôtâpanna antes de matar a 

Antahkarana.” 
 

 Ou como diz um axioma oculto: 
 

 “A Unidade se converte em Três, e os Três geram Quatro. É 

por este último (o Quaternário) que volta a ser Três, e pelos Divinos 

Três expande-se para o Absoluto.” 
 

 As Mónadas (convertendo-se em Duais no Plano diferencia-

do e desenvolvendo-se em Tríades durante o ciclo de encarnaçõ-

es), inclusive quando reencarnam não conhecem nem tempo nem 

espaço, antes se difundem através dos princípios inferiores do 

Quaternário, sendo omnipresentes e omniscientes por natureza. 

Como no entanto essa omnisciência é inata, só pode manifestar a 

sua luz ao reflecti-la através do que seja menos material ou semi-

terreno, incluindo o cérebro físico que, por sua vez, é o veículo do 

Manas Inferior entremesclado com o Kama-Rupa. E isto é o que 

pouco a pouco é aniquilado nos casos da “segunda morte”. 
 

 Mas tais aniquilações – que na realidade são a ausência do 

mínimo vestígio da MEMÓRIA eterna da alma condenada, e que 

portanto significa aniquilação na eternidade – não significam sim-

plesmente a interrupção da vida humana na Terra. A Terra é AVI-

CHI, e o pior Avichi possível. Expulsado para sempre da Individua-

lidade (o Ego que se reencarna), os átomos físicos e as vibrações 

psíquicas da Personalidade, esta e aquela agora separadas de 

imediato, reencarnam na mesma Terra, só que numa criatura infe-

rior e ainda mais abjecta, num ser humano só na forma, condenado 

karmicamente a tormentos durante a totalidade da sua nova vida. 

Por outro lado, se persistir no seu decurso criminoso ou depravado, 

irá sofrer uma longa série de iguais reencarnações imediatas. 
 

 Aqui se apresentam duas perguntas: 1.ª Que acontece ao 

Ego Superior nesses casos? 2.ª Que tipo de animal é um ser huma-

no que nasce sem alma? 
 

 Antes de responder a essas duas perguntas muito naturais, 

devo chamar atenção de todos aqueles nascidos nos países cris-

tãos que a fábula relativa à expiação vigária e à missão de Jesus, 

como se apresenta agora, foi elaborada por alguns Iniciados dema-
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siado liberais, que a tomaram emprestada do estranho princípio 

misterioso das experiências terrenas do Ego que reencarna. De 

facto, este último é vítima do sacrifício, devido ao seu próprio kar-

ma num Manvantara anterior, que assume voluntariamente para si, 

embora relutante, no dever de salvar os que sem Ele seriam de 

outro modo homens sem alma ou personalidades [vazias]. Esta é, 

pois, a verdade oriental, mais filosófica e lógica que a ficção oci-

dental. O Cristo (Budhi-Manas) de cada homem não é de todo um 

Deus inocente sem pecado, embora que num certo sentido seja o 

Pai por ser da mesma essência do Espírito Universal, sendo ao 

mesmo tempo o Filho, o Manas [Superior], a segunda instância do 

Pai. Com a encarnação do Filho Divino, Este torna-se responsável 

pelos pecados de todas as personalidade que se formam. Mas só 

pode fazer isso através do seu substituto ou reflexo, o Manas Infe-

rior. É então quando tem de abrir mão da personalidade? É o único 

caso onde o Ego Divino pode escapar à pena da responsabilidade 

individual como Princípio orientador, porque a matéria, com as su-

as vibrações psíquicas ou astrais, está então, pela própria inten-

sidade das suas combinações, fora do controle do EGO. Apophis, 

o Dragão, tendo se tornado no vencedor de Manas reencarna, se-

parando-se pouco a pouco do seu tabernáculo, até finalmente que-

brar-se em pedaços a Alma psico-animal (ou psicoanímica). 
 

 Assim, em resposta à primeira pergunta, eu digo: 
 

 (1) O Ego Divino faz uma de duas coisas: (a) retoma de ime-

diato, em virtude dos seus próprios impulsos kármicos, uma nova 

série de encarnações, ou (b) procura e encontra refúgio no seio da 

Mãe, Alaya, a Alma Universal, da qual o aspecto manvantárico é 

Mahat. Libertando-se das impressões da vida e da personalidade, 

ele funde-se no Nirvana numa espécie de interlúdio, no qual não 

pode haver nada senão o Eterno Presente, absorvendo o Passado 

e o Futuro. Assim, se carecem do “lavrador”, tanto o terreno como 

a colheita perdem-se, pois o Mestre, na infinitude do seu pensa-

mento, como é natural, não conserva nenhuma lembrança da finita 

e efémera ilusão que foi a sua última personalidade. Esta, então, é 

com efeito aniquilada. 
 

 (2) O futuro do Manas Inferior é mais terrível, e ainda mais 

terrível para a Humanidade que para o homem-animal. Às vezes 
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acontece que após a separação a alma esgotada, agora inteira-

mente convertida num animal, desvanece-se no Kama-Loka, da 

mesma maneira que as almas dos outros animais. Porém, dado 

que a mente humana torna-se mais material quanto mais tempo 

durar essa etapa intermédia, é frequente depois da vida real do 

homem que terminou sem alma, ele reencarnar repetidamente em 

novas personalidades, cada uma mais abjecta que a outra. O im-

pulso da vida animal é demasiado forte, não se pode esgotar em 

uma ou duas vidas somente. No entanto, nos casos mais raros algo 

muito mais terrível pode acontecer. Quando o Manas Inferior está 

destinado a esgotar-se por desgaste, não havendo esperança de 

um pequeno lampejo de luz inferior ou vontade, por exemplo, devi-

do às condições desfavoráveis, ainda assim pode acontecer um 

curto momento de aspiração espiritual ou arrependimento, com 

isso atraindo novamente para si o seu Pai, o Ego, quando então o 

Karma poderá sobrecarregar o Ego Superior com novas encarna-

ções. Neste caso, o fantasma kama-manásico pode chegar a ser 

o que chamamos em Ocultismo de “Morador do Umbral”. Este 

“Morador” não é como o descrito tão graficamente em Zanoni, an-

tes é um facto real na Natureza e não uma simples ficção român-

tica, por mais bela que essa possa parecer. Bulwer-Lytton deve ter 

adquirido a ideia de alguns Iniciados orientais. O nosso “Morador”, 

dirigido pela afinidade e atração, impõe-se ao Ovo Astral e, através 

da envoltura áurica do novo tabernáculo habitado pelo Ego-Pai, 

declara guerra à luz inferior que o substituiu. Isto, é claro, só pode 

acontecer no caso de debilidade moral da personalidade, que será 

obsessionada. Ninguém forte na sua virtude e justo no seu cami-

nho de vida correrá esse risco, pelo que não deve sentir medo ou 

coisa semelhante, mas apenas os depravados de coração. Robert 

Louis Stevenson teve uma visão verdadeira do facto quando es-

creveu o seu Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. A sua história 

é uma verdadeira alegoria. Todo o Chela reconhece um fundo de 

verdade no Mr. Hyde “Morador” obsessivo da personalidade, o 

tabernáculo do Pai-Espírito. 
 

 “Este é um conto de pesadelo!”, dizia-me alguém que nunca 

mais estará nas nossas fileiras, uma pessoa que era obsessionada 

por um “Morador”, como o mencionado no “senhor Hyde”, compa-

nheiro quase constante dela. “Pode um processo desse tipo ter lu- 



H.P.B. – Instruções da Secção Esotérica da Sociedade Teosófica 

 

    206 

gar sem o seu conhecimento?” Sim, pode e acontece, já o descrevi 

na revista The Theosophist. 
 

 “A Alma, a Mente Inferior, transforma-se num princípio semi-

animal, quase paralisado pelo vício todos os dias, e pouco a pouco 

cresce inconsciente da sua metade subjectiva, o Senhor da pode-

rosa Hoste, [e] mais cedo ou mais tarde, em proporção ao rápido 

desenvolvimento sensorial do cérebro e dos nervos, ela (a Alma 

pessoal) finalmente perde de vista a sua missão divina na Terra.” 
 

 Em verdade,  
 

 “Como o vampiro, o cérebro alimenta-se, vive e cresce em 

força a expensas do seu Pai Espiritual, e a Alma pessoal meio in-

consciente torna-se insensata muito além esperança de redenção. 

É incapaz de aperceber a voz do seu Deus. Deseja apenas enten-

der com maior desenvolvimento e total compreensão a vida natu-

ral, terrena, portanto, só consegue descobrir os mistérios da Natu-

reza física. Começa por morrer virtualmente durante a vida física e 

acaba por morrer completamente, ou seja, por ser aniquilado como 

uma Alma imortal completa. Esta catástrofe acontece constante-

mente antes da morte física: “Nós cruzamo-nos com homens sem 

alma a cada passo na vida”. Quando chega a morte não há uma 

Alma para libertar (ao Ego Espiritual que reencarna)... ela fugiu 

anos antes.” 
 

 Em resumo, carente dos seus Princípios orientadores porém 

reforçada pelos elementos materiais de Kama-Manas, de “luz deri-

vada” passa então a ser uma entidade independente. Então, o pró-

prio sofrimento afunda-a cada vez mais no plano animal, e quando 

chega a hora do seu corpo terreno morrer acontece uma de duas 

coisas: o Kama-Manas renasce em Myalba (o estado de Avichi na 

Terra116), ou se se tornar demasiado forte no mal – “imortal em Sa-

tanás”, é uma expressão oculta – às vezes é-lhe permitido, por efei-

tos kármicos, permanecer no estado activo de Avichi na Aura Ter-

 
116 A Terra, ou antes, a vida na Terra, é o único Avichi (Inferno) que existe 
para a Humanidade do nosso Mundo. Avichi é um estado e não uma 
localidade, é a contraparte do Devakan. Tal estado acompanha a Alma onde 
quer que vá, seja no Kama-Loka como um “fantasma” semiconsciente, seja 
num corpo humano quando renasce para sofrer o Avichi. A nossa Filosofia 
não reconhece nenhum outro Inferno. 
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restre. Então, devido ao desespero e à perda de toda a esperança, 

torna-se com o mítico “Diabo” na sua maldade sem fim, prosse-

guindo nos seus elementos imbuído até à medula da essência da 

Matéria, porque o Mal é coetâneo com a Matéria separada do Espí-

rito. E quando o seu Ego Superior volta a reencarnar mais uma 

vez, revestido de um novo reflexo, o Kama-Manas, o Ego inferior 

condenado, como um monstro de Frankenstein, sentir-se-á sempre 

atraído por seu “Pai” que repudia o seu Filho, indo transformar-se 

num habitual “Morador do Umbral” da vida terrestre. Apedar de ser 

uma doutrina oculta, dei as linhas gerais em The Theosophist de 

Outubro de 1881 e Novembro de 1882, mas não quis entrar em de-

talhes, pelo que fiquei desconcertada quando me pediram que ex-

plicasse. Eu tinha escrito com bastante clareza acerca dos “zangã-

os inúteis”, aqueles que recusam tornar-se colegas de trabalho da 

Natureza e se perdem aos milhões durante o manvantárico Ciclo 

de Vida, aqueles (como no caso que nos ocupa) que preferem es-

tar sempre sofrendo no Avichi, em virtude da Lei Kármica, do que 

renunciar às suas vidas “no Mal”, e por último aqueles que colabo-

ram destrutivamente na obra da Natureza. Há homens profunda-

mente perversos e depravados, sendo apesar disso muito intele-

ctuais e até espirituais para tudo o que significa o Mal, tal como são 

espirituais os que são para o Bem. 
 

 “Os Egos (inferiores) desses podem escapar à Lei da destrui-

ção final ou à aniquilação nas Idades por vir.”117 
 

 Assim nos encontramos com dois tipos de seres sem alma 

na Terra: os que perderam o seu Ego Superior na encarnação pre-

sente e os que nascem sem Alma, depois de terem sido separados 

da sua Alma Espiritual no nascimento anterior. Os primeiros são 

os candidatos ao Avichi, e os segundo o “Mr. Hyde”, seja dentro ou 

fora dos seus corpos humanos, sejam encarnados ou rondando co-

mo demónios invisíveis, porém poderosos necrófagos. Nesses ho-

mens a astúcia desenvolve-se num grau enorme e ninguém, exce-

pto os que estão familiarizados com a doutrina, suspeita que não 

 
117 Referência contida nos volumes III e IV da revista The Theosophist de Ou-
tubro de 1881 e Novembro de 1882, respectivamente, onde H.P.B. acrescen-
tou algumas notas de rodapé aos ensaios de Eliphas Lévi em “Morte” e “Sata-
nás”, onde as observações adicionais precipitadas pelo Mestre K.H. também 
se incluem. 
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têm alma, porque nem a Religião e nem a Ciência suspeita mini-

mamente que tais factos existem realmente na Natureza. 
 

 No entanto, para a personalidade que perdeu o seu Ser Su-

perior, a sua Alma, devido aos seus vícios, ainda resta uma espe-

rança. Ela pode ser redimida e dar uma volta à sua natureza mate-

rial, nisto seja pelo intenso sentimento de arrependimento ou por 

um apelo firme para o Ego Superior que escapou, passando ao es-

força activo de reconstruir o meio de chegar novamente a ele. 

Nisso, o elo ou conexão não foi completamente quebrado, embora 

o Ego esteja fora do alcance da sua força, “porque “o Antahkarana 

está afectado” e a entidade pessoal tem um pé em Myalba118, pelo 

que ainda não lhe é impossível ouvir um chamamento espiritual in-

tenso. Em Ísis sem Véu há outra declaração sobre este tema. Nela 

se diz que esta morte terrível às vezes pode-se evitar “pelo conhe-

cimento do NOME misterioso, da PALAVRA”119. O que é esta PA-

VRA? Todos sabemos que não é uma Palavra e sim um Som. A 

sua potência radica no ritmo ou no acento. Isto significa simples-

mente que até uma pessoa má pode, mediante o estudo da Ciên-

cia Sagrada, ser redimida e parar no seu caminho da destruição. 

Porém, a menos que seja uma união profunda com o seu Eu Supe-

rior, pode repetir como um papagaio até dez mil vezes por dia a 

Palavra que de nada lhe servirá. Pelo contrário, se não estiver com-

pletamente unificada com a sua Tríade Superior, pode produzir o 

oposto de um efeito benéfico, e os “Irmãos da Sombra” usam-na 

constantemente para objectivos maliciosos, em cujo caso desper-

ta-se e incita-se só o mau dos elementos materiais da Natureza. 

Mas se a natureza de alguém é boa e se esforça sinceramente 

para o SER SUPERIOR, que é o Aum, através de um Ego Superior, 

que é a terceira letra (a segunda é Budhi), não haverá ataque do 

Dragão Apophis que a vença. Àqueles a quem muito se dá, deles 

muito se espera. O que bate na porta do Santuário com pleno co-

nhecimento do seu carácter sagrado, depois de obter a admissão 

ou transpõe o umbral ou recua dizendo: “Oh, não há nada nele”, e 

 
118 Ver A Voz do Silêncio, p. 97 (nota 35 na Parte III). 
119 Se lerem a última nota na página 368 do volume II de Ísis sem Véu, verão 
como os egiptólogos profanos e homens como Bunsen que são ignorantes da 
Iniciação, ficaram surpreendidos com as suas próprias descobertas quando 
se encontraram com a “Palavra” mencionada nos papiros antigos. 
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com isso perde a sua oportunidade de aprender toda a verdade – 

nada podendo esperar senão o seu karma. 
 

 Estas são as explicações esotéricas que deixaram perplexos 

a muitos que encontraram contradições em diversos escritos teo-

sóficos, inclusive nos Fragmentos da Verdade Oculta nos volumes 

III e IV da revista The Theosophist, etc. Antes de encerrar o assun-

to, devo acrescentar uma advertência. É muito natural esperar que 

entre vós, que sois esotéricos, nenhum faça parte dessa porção de 

Humanidade sem alma e assim não chegue tão facilmente ao Avi-

chi, tal qual o bom cidadão não teme as leis penais. Embora de 

momento não se esteja exactamente no Caminho, vós estais bor-

dejando a sua fronteira e a maioria está na direcção correcta. Entre 

as nossas faltas veniais, inevitáveis pelo nosso ambiente social, e 

o deslizar para a maldade, como se descreve na nota do editor de 

Eliphas Lévi acerca de Satanás 

120, há um abismo. Mas se não nos 

transformarmos em “imortais no Bem pela identificação com o 

(nosso) Deus”, ou AUM, Atma-Budhi-Manas, sem dúvida iremos 

transformar a nós mesmos em “imortais no Mal unindo-nos com 

Satanás”, o eu inferior. Não esqueçam que sem dúvida tudo tem 

um princípio, e que a primeira escorregadela numa montanha ante-

cede a queda inevitável que precipitará mortalmente no fundo dela. 

Está longe de mim essa suspeita que algum dos estudantes esoté-

ricos tenha chegado a um ponto muito inferior do plano de descen-

so espiritual. De qualquer modo, advirto-os para evitar essa escor-

regadela. Vocês poderiam atingir o fundo nesta vida ou na próxima, 

mas pelo contrário agora podem gerar causas que assegurem não 

serem destruídos espiritualmente no vosso terceiro, quarto, quinto 

ou algum outro nascimento posterior. Na grande epopeia hindu po-

dem ler como uma mãe, cuja família inteira, os seus filhos guerrei-

ros, morreu na batalha, queixou-se a Krishna de apesar de ter tido 

uma visão espiritual e visto cinquenta encarnações passadas suas, 

em nenhuma delas viu algum pecado capaz de gerar karma tão 

terrível, ao que Ele lhe respondeu: “Se puderes ver o teu nascimen-

to anterior, verás a ti mesma a matar, com crueldade desenfreada, 

um número de formigas igual ao dos filhos que agora perdeste”. Is-

to, por certo, é só um exagero poético, apesar de ser uma imagem 

 
120 Veja-se The Theosophist, vol. III, Outubro de 1881, pp. 12-15. 
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apelativa para demonstrar como aparentemente os grandes resul-

tados provêm de causas insignificantes. 
 

 Bem e Mal são relativos, intensificam-se ou diminuem de 

acordo com as condições que rodeiam cada homem. Alguém que 

pertença ao que chamamos a “massa inútil da Humanidade”, ou 

seja, à maioria laica [o vulgo ignorante], é irresponsável em muitos 

casos. Os crimes cometidos por Avidya (a ignorância) referem-se 

às responsabilidades físicas, mas não às morais ou ao Karma. To-

memos, como exemplo, o caso dos idiotas, das crianças, dos sel-

vagens e de outras pessoas que não conhecem nada melhor. Mas 

o caso de cada um de vós, que se comprometeu com o SER SU-

PERIOR, é outra coisa. Este Testemunho Divino não pode ser in-

vocado com impunidade total, pois uma vez que se colocaram sob 

a sua tutela, que conscientemente pediram para a Luz Radiante 

brilhar em todas as partes obscuras do vosso ser, acolheram a 

Justiça Divina do Karma, que tomará nota dos vossos motivos e 

examinará as vossas acções, pelo que estão todos na sua lista. 

Esse passo é tão irrevogável como dar à luz uma criança. Nunca 

mais conseguireis retornar à matriz de Avidya e à irresponsabilida-

de. A renúncia e a devolução das vossas promessas não vos aju-

darão. Mesmo que fujais para os confins da Terra e se escondam 

das vistas dos homens, ou procurem o esquecimento no tumulto 

do torvelinho social, a LUZ vos encontrará e julgará cada pensa-

mento, palavra e obra. Será que algum de vós é tão tolo que supôs 

ser à pobre e miserável H.P.B. que estava dando a sua promessa? 

Tudo o que posso fazer é enviar a cada um de vós a minha fervoro-

sa simpatia, a minha mais sincera fraternidade e esperança num 

bom resultado nos seus esforços. Mas não desanimem e mante-

nham-se sempre firmes, vinte fracassos não são irremediáveis se 

forem seguidos da mesma luta impávida pela elevação121. Não é 

assim que se chega ao cume das montanhas? Ademais sabemos 

que se o Karma regista incansavelmente na conta do esoterista as 

más acções, que nos ignorantes passa por cima, é igualmente cer-

to que cada uma das suas boas obras, pela razão do seu vínculo 

ao Ser Superior, se intensifica cem vezes em potência para o Bem. 

 
121 Ler as páginas 40 e 63 de A Voz do Silêncio. 
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 Por último, tenham sempre em mente a consciência de que 

embora não vejam nenhum Mestre junto à vossa cama, nem ou-

çam o murmúrio audível no silêncio da noite, ainda assim o Poder 

Sagrado está perto de vós, a Luz Sagrada brilha na vossa hora de 

necessidade e aspirações espirituais, e não será culpa dos MES-

TRES, ou da sua porta-voz e humilde serva, se por perversidade 

ou fraqueza moral alguns de vós separam-se das Potências Supe-

riores e acercam-se do declive que leva ao Avichi. 
 

H.P.B.T 
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APÊNDICE 
 
 

 

NOTAS SOBRE AS INSTRUÇÕES I E II 

 
 

 

 Os estudantes no Ocidente possuem pouca ou nenhuma 

ideia das forças latentes no Som, das vibrações akáshicas que 

podem ser criadas por aqueles que sabem como pronunciar certas 

palavras. O Om ou o Om Mani Padme Hum estão em afinidade es-

piritual com as forças cósmicas, mas sem o conhecimento da dis-

posição natural ou ordem em que as sílabas estão dispostas, pou-

quíssimo se conseguirá. Om é, por certo, Aum, que pode ser pro-

nunciado como duas, três ou sete sílabas, para produzir vibrações 

diferentes. 
 

 Pois bem, as letras, como signos fonéticos, não podem dei-

xar de corresponder-se com as notas musicais e, portanto, com os 

números e cores, pelo que também com as Forças e Tatvas. Aque-

le que se lembre que o Universo está construído a partir dos Ta-

tvas, compreende facilmente algo do poder que pode exercer por 

meio dos signos fonéticos. Cada letra do alfabeto, quer este esteja 

dividido em três, quatro ou sete septenários, ou quarenta e nove 

letras, tem a sua própria cor ou tonalidade colorida. Aquele que 

aprendeu as cores das letras do alfabeto e os números correspon-

dentes às sete, assim como às quarenta e nove matizes coloridas 

na escala dos Planos e Forças, conhecendo a respectiva ordem 

dos sete Planos, dominará facilmente a arte de as pôr em afinidade 

ou interacção. Porém, aqui surge uma dificuldade. Os alfabetos 

senzar, sânscrito e outras línguas ocultas, cada um possui além de 

outras potências outras sílabas, números e cores diferentes para 

cada letra, como igualmente tinha o antigo hebraico de Moisés. 

Mas quantos da S.E. conhecem alguma dessas línguas? Portanto, 

quando chegar o momento será suficiente ensinar aos alunos os 

números e cores ligadas às letras latinas (mas só como se pronun-

cia na América, não em anglo-saxónico, escocês ou irlandês). Mas 

presentemente isso seria, sem dúvida, prematuro. 
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 As cores e os números não só dos planetas mas também das 

constelações zodiacais correspondentes a cada letra do alfabeto, 

são necessárias para tornar qualquer sílaba especial, inclusive pa-

ra tornar o éter operativo 
122. Portanto, se um estudante quiser tor-

nar Budhi operativo, terá de entoar a letra M do mantram na nota 

Mi. Para acentuar ainda o Mi e produzir mentalmente a cor amarela 

correspondente a esse som e nota, em cada letra M no Om Mani 

Padme Hum, não é necessário introduzir a nota musical porque a 

mesma já está presente na língua vernácula, assim como no sâns-

crito e até no senzar, posto o M seguir-se à primeira letra, e nesta 

fórmula sagrada é a sete e a quatro. Tal qual como Budhi é a se-

gunda e como Budhi-Manas são a segunda e terceira combinadas. 
 

H.P.B.T 
 

 (1) “AS CLASSES DE SERES ESPIRITUAIS que chegam ao 

nosso Sistema Solar e são doze em número, no entanto frequente-

mente apenas se conhecem dez, das quais três são mencionadas 

como morando no silêncio e sete como manifestadas. Como escre-

veu H.P.B. em A Doutrina Secreta (II, 77): 
 

 “O Ocultismo divide os “Criadores” em doze classes, das 

quais quatro alcançaram a libertação até ao final da “Grande Ida-

de”, uma quinta está prestes a alcançá-la mas ainda mantendo-se 

activa nos Planos Intelectuais, enquanto sete estão directamente 

relacionadas com a Lei Kármica, como último acto final de apoio 

ao Homem nos Globos da nossa Cadeia.” 
 

 “As quatro mais elevadas das doze classes de Entidades Mo-

nádicas ou Espirituais são As classes dos Deuses. A quinta classe 

é a das Entidades que ainda estão para transpor o limiar da Divin-

dade, no que podem ser consideradas quase Divinas, motivo para 

também haver diversos graus entre os Budhas [Perfeitos] como 

igualmente entre os Budhas de Compaixão, incluindo os mais ele-

vados Budhas Pratyekas (“Construtores”). Eles são Espíritos ele-

vados, Dhyan-Choans libertos acima dos sete graus mais inferio-

res dos seres manifestados. Colectivamente, esse quinto grau é o 

elo através do qual o septenário inferior, projectado dos Reinos 

 
122 Ver A Voz do Silêncio, Parte VIII. 
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Divinos, se manifesta em todo o Universo. Sob o ápice de qualquer 

das combinações de Hierarquias, entre as do Plano Superior e as 

do Plano Inferior tem de haver uma ligação entre elas, uma cone-

xão entre os organismos estabelecida pela Hierarquia dos Seres 

que servem de intermediários. Essa é a quinta classe dos nobres 

Seres que nos une directamente com os Deuses. O seu lugar na 

Natureza é, de facto, o Reino do Vigilante Silencioso. 
 

 “As restantes sete classes de Mónadas ou Espíritos Cósmi-

cos – Dhyan-Choans de muitos graus – podem ser divididas em 

dois grupos: três superiores e quatro inferiores. Os três da parte 

superior desta série septenária de Seres Espirituais, fala-se deles 

como os Dhyani-Budhas, constituindo a Hierarquia [de Budhas] da 

Compaixão. São as Inteligências que impulsionaram os Construto-

res, isto é, [os Elementais de] os quatro Dhyan-Choans inferiores 

à acção. A interacção da substância energética dessas duas linhas 

constitui no seu conjunto a totalidade dos processos evolutivos 

dentro do nosso Cosmos. Essas duas linhas não devem ser con-

fundidas com os Dhyani-Budhas que são os Arquitectos, os super-

visores que proporcionam o modelo e estabelecem os planos de 

trabalho levados a efeito pelos graus inferiores de Dhyan-Choans, 

chamados de Construtores, os quais recebem a criatividade por 

impressão dos Seres Superiores do Arco luminoso, indo realizá-la. 

Os Construtores não só trabalham como de facto dão a forma ex-

terior ou material do Cosmos, e são (num sentido) os princípios in-

feriores dos Dhyanis-Budhas que compõem o interior do Cosmos. 

Agora, cada uma dessas duas linhas é septenária: há sete classes 

de Dhyanis-Budhas, e há sete classes nos graus inferiores de 

Dhyan-Choans... 
 

 “Um Dhyan-Choan foi há Éons atrás, noutro Manvantara So-

lar, um átomo de vida, e cada um dos átomos de vida que compõ-

em esse exército compõe inteiramente a nossa constituição em 

todos os Planos e e Princípios, sendo eles o eu externo de um Dhy-

an-Choan, que é o Eu Interno no coração do centro de um Siste-

ma plenamente desenvolvido, mesmo que ainda não esteja mani-

festado. Portanto, o Homem não é só a Essência mas também o 

Dhyan-Choan, posto ser a expressão de uma grande e grande infi-

nita multidão de Dhyan-Choans não evoluídos. Até a Alma Huma-

na está no caminho da Evolução por sucessivos Dhyan-Choans. 
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“Os Agnisvattas ou Lhas são outro aspecto desta série [dhy-

an-]choânica123, pertencendo os Pitris Agnisvattas à Tríade Supe-

rior dos Sete manifestados que trabalham directamente em e atra-

vés do Homem. Precisamente por estarmos estreitamente enlaça- 

dos a esta Hierarquia Solar, pelo facto de pertencermos a ela, é 

que temos essa ligação psicológica, intelectual e espiritual à Divin-

dade Solar, o Pai-Sol. 
 

 “Os Manasaputras são igualmente Dhyan-Choans124. Há se-

te classes de Manasaputras, tal como há sete classes de Agni-

svattas. De facto, a Energia Agnisvatta e a Energia Manasaputra 

são dois dois aspectos desses mesmos Seres Cósmicos. A encar-

nação ou entrada dos Manasaputras na Humanidade ainda sem o 

 
123 Agnisvatta é um composto sânscrito de Agni, “fogo”, e Svad, o “gosto”, e 
“endoçar”, pelo que significa “aqueles que foram ou têm sido provados no fo-
go” – o fogo do sofrimento e dor na existência material que desenvolve uma 
grande firmeza e fortaleza de carácter, ou seja, a espiritualidade. Gosto, esta 
palavra também tem o significado de “tornar-se um com”. Assim, o gosto do 
fogo é chegar a ser um com o Fogo, ser parte da natureza do Uno, sendo essa 
parte onde a Essência Monádica se manifesta em torno e no centro do Ego. 
Do ponto de vista do Ocultismo, o termo Agnisvatta significa uma Entidade 
que em essência evoluiu por meio do Fogo do Espírito, Aether. Os Pitris Agni-
svattas são os nossos antepassados solares em contraste com os Barishads, 
os nossos antepassados lunares. 
124 Manasaputra é um composto sânscrito de Manasa, “Mental”, da palavra 
Manas, “Mente”, e Putra, “Filho” – o fruto de Mahat ou a Inteligência Cósmica, 
que depois foi sempre descrito como o Fogo da Consciência Espiritual. 
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despertar do Mental, a meio da terceira Raça-Raiz durante este 

quarto Globo na actual quarta Ronda, foi realizada em sete etapas, 

de acordo com as sete classes de Manasaputras. Levou anos 

antes de toda a Humanidade tornar-se autoconsciente. A classe 

mais elevada dos Manasaputras encarnados em primeiro lugar, to-

mando veículos humanos em que ficaram envoltos, não só foram 

os primeiros a tornar-se consciente de si mesmos como também 

eram os seres humanos mais elevados naquela época longínqua, 

enquanto os Manasaputras menos adiantados foram os que tam-

bém entraram em veículos humanos na última etapa para se tornar 

autoconscientes. 
 

 “Kumara 

125 é outro nome para estes Deuses ou Espíritos 

Cósmicos e constitui um terceiro aspecto da mesma Hierarquia de 

Seres. Cada Hierarquia, quer seja Solar, Planetária ou até a pró-

pria Humana, é um agregado de Mónadas, todas ligadas entre si 

por laços indestrutíveis – não os da matéria do pensamento mas 

os da essência do Universo. É intrinsecamente uma unidade, tal 

qual cada Raio que se projecta do Pai-Sol é o fundamento das pró-

prias coisas, embora difira como indivíduos. As Mónadas são Ku-

maras Superiores, nisto incluindo os Agnisvattas e Manasaputras. 

Os Agnisvattas e Manasaputras são chamados Kumaras porque, 

em comparação connosco, são Seres de grande pureza espiritual. 

Desses três termos, o de Kumaras é o mais genérico podendo apli-

car-se a outras Hierarquias de Seres que tecnicamente não podem 

ser chamadas Agnisvattas ou Manasaputras.”126 
 

 (2) “Devemos ter em conta que nesta passagem apenas se 

mencionam quatro princípios básicos: Atma, a sua Envoltura Áu-

rica, Budhi e Manas, este que na realidade é o Manas Superior, e 

três aspectos transitórios: Prana, Linga-Sharira e Manas Inferior ou 

Alma Animal. Alguns estudantes têm questionado acerca disto e 

também por que se dá como segundo princípio a Envoltura Áurica,  

 
125 Uma palavra sânscrita composta de ku, “com dificuldade”, e mara, “mortal”, 
transmitindo a ideia destes Seres espirituais serem tão elevados que passam 
pelos Mundos da Matéria, isto é, chegando a ser mortais só com muita dificul-
dade. Cf. Glossário Oculto, pp. 2-4. 
126 Gottfried de Purucker (Nova York, 15.1.1874 – 27.9.1942), Fonte do Ocul-
tismo, pp. 477-482. Theosophical University Press, Pasadena, Califórnia, 
1974. 
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e por que Kama não entra no conjunto? 
 

 “Em primeiro lugar, Kama é inerente a cada um desses qua-

tro princípios básicos e aos seus três aspectos [transitórios], por-

que na constituição humana é o representante do Kama Cósmico 

ou Universal – o princípio fundamental do atributo que é a força 

intrínseca ou a energia do Universo. Devemos lembrar-nos sempre 

que cada um dos sete princípios do Homem, quer seja um princípio 

básico ou um aspecto, é em si mesmo septenário. 
 

 “Esses quatro princípios são considerados básicos por se-

rem os mais elevados e, portanto, os mais potentes e duradouros 

em toda a constituição do Homem. Sobrevivem ao grande drama 

que tem lugar depois da morte que conduz à dissolução do quater-

nário inferior, ao qual H.P.B. chama os três aspectos mais o veícu-

lo dessas características físicas inferiores. Os três aspectos ante-

riores só se reencontram no momento da reencarnação seguinte. 

Isto aplica-se com igual força e propriedade à constituição e à “mor-

te” de qualquer Entidade Cósmica, assim como de um planeta ou 

de uma galáxia. 
 

 “Ao dispor os princípios em colunas paralelas, H.P.B. sugere 

que cada um deles tem o seu correspondente aspecto particular 

durante a vida na Terra de um Homem Septenário completo. Para 

o ilustrar, os diferentes Pranas no Homem correspondem-se com 

o Atma, porque quando se remonta à sua origem última os Pranas 

são as emanações da Mónada Átmica. De maneira similar, o Lin-

ga-Sharira se acopla na “Aura envolvente” que encerra o Atma co-

mo a sua Aura Espiritual, e igualmente no terceiro aspecto ou Ma-

nas Inferior, a Alma Animal, onde o Homem envolve o reflexo do 

seu Budhi. Podemos levar a analogia mais adiante assinalando 

que igualmente Manas é o centro focal da persona humana ego-

ísta, pelo que tem o seu correspondente na Terra no Sthula-Shari-

ra, que é o foco dos poderes e faculdades que fazem do Homem 

físico um indivíduo separado dos demais. 
 

 “Ora, todos esses princípios e aspectos, de facto tudo na 

constituição humana, estão encerrados no Ovo Áurico, os quais 

são ao mesmo tempo as emanações agregadas de todas as dife-

rentes Mónadas, e por isso ele é a expressão representativa do 

conjunto das forças e energias do ser humano envolto no septená-
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rio. No entanto, quando ocorre a morte a parte inferior do Ovo Áu-

rico, construída em grande parte pelos refluxos dos aspectos, dissi-

pa-se nessa parte da Luz Astral que se chama Kama-Loka da Ter-

ra, incluindo neste caso a vida mais etérea dos átomos ou grupos 

de substâncias anexas que se libertam em latência para se trans-

formarem em elementais. O tanhico127 nas partes mais elevadas 

do Ovo Áurico é que encerra os princípios básicos permanentes 

mencionados por H.P.B. Portanto, o Ovo Áurico, devido funcionar 

continuamente e durar perenemente num certo sentido, é o mais 

importante de todos os princípios ou partes da constituição huma-

na. Fora de qualquer outra coisa, é o terreno ou os terrenos com-

postos das diversas fases da consciência humana em todos os se-

us Planos septenários. Assim, a cada nova encarnação os vários 

“aspectos” formam-se a partir das substâncias e forças do Ovo Áu-

rico, incluindo o Corpo Físico ou Sthula-Sharira, assento do Linga-

Sharira (Corpo Etérico), em si mesmo uma emanação condensada 

das camadas inferiores do Ovo Áurico. 
 

 “Além disso, H.P.B. indica que o Mayavi-Rupa ou Corpo de 

Pensamento e Sentimento, projectado à vontade pelos Adeptos, é 

formado pelas substâncias e energias dos estractos corresponden-

tes do Ovo Áurico, e como todas essas projecções da substância 

áurica têm existência temporária o Mayavi-Rupa possui o nome de 

“Corpo de Ilusão”. 
 

 É a partir do Ovo Áurico que o [Mayavi-]Rupa manifesta a for-

ma que rodeia a entidade devakânica, pelo que se pode falar dessa 

parte do Ovo Áurico vibrando com a consciência relativamente es-

piritual do devakani, por ser ser o campo de actuação da consci-

ência. Esses estractos do Ovo Áurico não são graficamente o “cor-

po” do devakani, mas dão ao Ego devakânico a ilusão de serem 

um formoso veículo espiritual. O Kama-Rupa, que após a morte 

acabará por se tornar um espectro, também é composto pelas su-

bstâncias afins procedentes dos estractos inferiores do Ovo Áurico.  
 

 Pelo anterior, vemos a grande importância do papel desem-

penhado pelo Ovo Áurico na constituição humana, pois não só é o 

campo de todas as diferentes gamas da consciência envolvendo o 

 
127 De Tanha, um termo budista que significa “sede de vida”. 
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Homem, incluindo o etérico e o astral, como também ser a partir da 

substância espiritual da Aura com que se forma cada um dos veí-

culos da entidade humana, incluindo o seu Linga-Sharira e o seu 

Mayavi-Rupa, a concha áurica devakânica, além do seu Kama-

Rupa [que se liberta] após a morte. 
 

 “Há duas maneiras de ver o Homem: numa, como H.P.B. 

apresentou num primeiro momento, sendo composto pelos sete 

elementos cósmicos, e noutra como um composto de Mónadas ou 

Centros de Interacção da Consciência trabalhando em e através 

do auxílio instrumental dos sete elementos cósmicos que dão ao 

Homem os seus sete princípios. 
 

 “Então, qual é a distinção entre as diferentes Mónadas no 

Homem e os sete princípios, e quais são as suas respectivas fun-

ções? Esta pergunta esteve na base da controvérsia entre H.P.B. 

e Subba Row. Subba Row seguiu o ensinamento da Escola Esoté-

rica Brahmânica, pôs a atenção na fixação das Mónadas olhando 

o Universo como um amplo conjunto de individualidades, enquanto 

H.P.B., vendo nesse momento da História do Mundo a necessida-

de de dar à mente inquiridora ocidental materialista uma inclinação 

científica, deu uma explicação concreta do que é a composição do 

Universo, como da entidade do Homem quanto à sua “matéria”, e 

o que o Homem é como parte integrante dela. Assim, os sete prin-

cípios são os sete tipos de “coisas” do Universo. A parte superior 

de cada tipo é o lado da sua consciência, enquanto a parte inferior 

é o lado do corpo através do qual a consciência se expressa. Po-

rém, cada ponto matemático no Espaço Sem Limites pode real-

mente ser considerado como uma Mónada, porque o Universo é a 

Consciência Colectiva que envolve a consciência individual envol-

vendo as Mónadas. 
 

 “Agora, quais são esses sete (ou dez) princípios? Esse é o 

ponto que foi tão importante realizar no tempo de H.P.B. Os 

fundamentos das Vestes da própria Divindade estão no Espírito, 

no nascimento da Luz da Mente, indo a Mente trabalhar sucessi-

vamente os restantes princípios e elementos desenvolvendo-os 

até agora, levando adiante o Desejo Cósmico até alcançar o Sthu-

la-Sharira (esta palavra sânscrita certamente não siginifica só o 

corpo físico, mas também algo mais substancial ou concreto em 
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qualquer Plano, seja ele físico, espiritual ou divino. Sthula significa 

“compactado, bruto”). Na medida em que o Universo é feito de ra-

diações de luz e energia, de certa maneira essas radiações que se 

manifestam numa escala graduada podem ser consideradas for-

ças, que quando se tornam extremamente concretas vêm a ser a 

matéria bruta das formas de radiação mais elevadas, sempre tra-

balhando sem cessar. 
 

 “Cada ponto matemático do Espaço é uma Mónada, um pon-

to de Consciência, porque tudo no Infinito é Consciência Infinita. 

Portanto, todos os pontos do Infinito devem ser considerados um 

Centro de Consciência, sete vezes maior que uma Mónada que 

tem o seu verdadeiro Atma, Budhi e Manas dirigido para baixo, por-

que o Universo está construído com esses sete materiais redutí-

veis a uma causalidade de Espírito-Matéria da Consciência Átmi-

ca. Faço finca-pé neste ponto, porque não se deve permitir que a 

mente seja confundida pela ideia dos sete princípios serem uma 

coisa e as Mónadas outra, que trabalham através deles mas sepa-

radas deles. Tal está errado. 
 

 “Cada um dos sete princípios ou elementos de uma Mónada 

pode representar um dos Planos Cósmicos, e é em si mesmo um 

septenário. Por exemplo, há um Atma do Kama, um Budhi do Kama 

e assim sucessivamente em toda a gama dos elementos ou prin-

cípios animais (anímicos). É o que diferencia um homem do outro, 

e o homem da besta. As diferenças não são encontradas nos seus 

respectivos sete princípios, porque estes formam a constituição 

composta de todas as entidades, antes se encontram no grau rela-

tivo de evolução das Mónadas individuais. A Mónada humana é 

muito mais evoluída que a de um animal ou de uma planta, ou do 

que são as Mónadas profundamente unificadas que, devido às su-

as etapas de desenvolvimento relativo, diferenciam o granito do 

mármore ou do arenito. 
 

 “Os sete princípios que compõem o Homem – Atma, Budhi, 

Manas, Kama, Prana, Linga-Sharira, Sthula-Sharira – são idênticos 

aos que compõem o nosso Cosmos, e interagem de forma mais ou 

menos idêntica à dos princípios cósmicos. Por exemplo, assim co-

mo a Luz Astral da nossa Terra é o seu Duplo Astral fluídico, no 

Homem o Linga-Sharira é o Duplo [Etérico-]Astral do corpo huma-
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no, e tal como os Pranas Cósmicos são os diferentes compostos 

da vitalidade do nosso planeta, o Prana composto da constituição 

humana é o elemento da vitalidade no Homem.”128 
 

 (3) “Os elementais tanhicos são descritos como os depósitos 

emocionais e mentais dos pensamentos [e desejos], conforme Pa-

tanjali, e permanecem depois da segunda morte e antes do Ego 

entrar no Devakan, encerrando neles os diferentes tipos de vida 

possuídos pelos átomos que haviam funcionado em todos os Pla-

nos inferiores da constituição do Homem. Alguns desses elemen-

tais tanhicos transitam nos átomos até finalmente se psico-magne-

tizam, atraindo novamente o Ego que reencarna pelo processo de 

dar à luz uma nova forma astral, precedendo o renascimento [físi-

co]. Outros pertencem às substâncias monádicas do Ovo Áurico, 

com isso permanecendo nelas em estado latente, para desperta-

rem só quando o devakani deixa o Devakan. Então, esses elemen-

tais tanhicos latentes, juntamente com outros átomos de vida que 

haviam transitado, combinam-se na construção da nova forma as-

tral, como fala H.P.B., e em grande medida essas duas classes 

combinadas de átomos de vida e elementais tanhicos são o que 

compõem as skandhas129 do homem na sua próxima encarnação. 

Essas skandhas são os diversos grupos de características menta-

is, emocionais, psico-vitais e físicas que se unem num conjunto 

para formar a nova personalidade pela qual o homem mais eleva-

do dá início à função do Ego ou Individualidade. Pouco a pouco co-

meça a recombinar-se nas suas funções e lugares apropriados, 

descendendo durante o período de gestação, prosseguindo como 

“fixação” no ventre, até finalmente, depois da maturação e nasci-

mento, a entidade crescer até à idade adulta. 
 

 “Agora, a formação do homem astral tem lugar dentro do ovo 

áurico do ex-devakani. Desde o momento em que o Ego deixa a 

condição devakânica, a forma astral torna-se cada vez mais com-

pleta e definida à medida que a entidade em gestação se acerca 

da entrada no útero. O raio do Ego que reencarna penetra primeiro 

a aura e só depois o ventre da mãe, dando sentido ao ser por meio 

da forma de crescimento astral, que toma o seu lugar no e desde 

 
128 Gottfried de Purucker, ob. cit., pp. 441-445. 
129 Skandhas, palavra sânscrita significando “feixe” ou “agregados”. 
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o centro da vida latente ou vida atómica adequada à aura ou ovo 

da entidade entrante. 
 

 “A forma astral de um corpo real (o termo não é descritivo, 

posto pensarmos o mesmo do nosso mundo físico) é uma aglome-

ração etérea da vida dos átomos no ovo áurico, que ao início é co-

mo uma sombra vaga que, em geral, assume gradualmente deter-

minado contorno humano de tamanho extremamente pequeno. To-

davia, não devemos centrar a nossa atenção tanto no tamanho e 

na forma quanto nas forças e energias no ovo áurico, mais ou me-

nos agregadas num foco de actividade. 
 

 “A entidade, portanto, sente-se atraída para a família assina-

lada pelo seu karma, e é impulsionada para as actividades fisioló-

gicas afins que irá realizar no momento certo, ocorrendo então a 

concepção e o desenvolvimento beneficiador do embrião. 
 

 “À medida que a radiação ou raio do Ego que reencarna che-

ga a este Plano, fundindo-se aos poucos na substância física, com 

isso estabelece o seu vínculo à célula de reprodução humana. Es-

se enlace acontece devido ao electromagnetismo, ou melhor, ao 

psicomagnetismo pelo desenvolvimento da afinidade entre o raio e 

a célula viva germinal. Cada célula germinal é um aglomerado de 

forças internas e substâncias que vão desde o Divino ao Físico, e 

portanto trata-se da “precipitação” no nosso Plano de uma radiação 

psico-etérea. Em outras palavras, trata-se do desenvolvimento de 

um raio pontilhado originário dos Mundos invisíveis que ao conta-

ctar com a matéria física por afinidade, desperta um aglomerado 

molecular de substância viva para se transformar numa célula re-

produtora.  
 

 “Esse aglomerado molecular é o primeiro depósito preliminar 

à aparição no Plano Físico da acção do raio. Vemos que as células 

germinais ou reprosutoras não são “criadas” pelo corpo do pai, mas 

que aparecem e trabalham através dele e da força do Ego no de-

senvolvimento externo da entidade, sendo o pai o anfitrião e trans-

missor. A célula germinativa vital, seja masculina ou feminina, é 

originalmente parte integrante do modelo do corpo, sendo um orga-

nismo electromagnético de substância astral pertencente ao Plano 

logo acima do Físico, pelo que é em torno dessa forma astral que 

se constrói o  corpo físico  célula por célula,  osso por osso e traço 
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por traço. 
 

 “Quando o átomo de vida como o escolhido dos raios que se 

reforçam com as energias descendentes do raio que reencarna, 

penetra por atracção psicomagnética no corpo astral do pai, é nes-

se momento depositado como uma precipitação astral no órgão fí-

sico adequado. Portanto, psicomagnetiza inteiramente a célula 

germinal. Este processo de precipitação astral é na mãe o mesmo 

em termos gerais, por a precipitação do raio ser idêntico em ambos 

os casos. De facto, cada pai contém nos seus órgãos vitais corres-

pondentes átomos pertencentes e utilizados pelo Ego reencarnan-

te em vidas passadas. 
 

 “A progenitora é o veículo feminino do que se pode chamar 

a parte vegetativa ou passiva do raio, e o progenitor é o veículo 

masculino do seu lado positivo ou activo. O raio parece estar dividi-

do em dois, mas une-se pela união dos lados positivo e negativo 

após a fertilização da célula germinal. Estamos aqui tratando de 

forças subtis astrais que obedecem às suas próprias leis sem en-

torpecer a intensidade da acção do mundo físico em que os nossos 

corpos vivem. 
 

 “Para reiterar o anterior numa linguagem um pouco diferente: 

a parte mais material da nova forma astral contorna-se pela primei-

ra vez na aura da mulher e só depois no útero, neste produzindo o 

óvulo vivo que encontra o seu meio adequado; coincidentemente, 

a parte interior e manásica da forma astral, que é a mais etérea da 

ponta do raio do Ego que reencarna, não se mostra até o progeni-

tor fecundar o assento fisiológico apropriado à vida positiva do gér-

men. O pai lança a semente, a mãe recebe-a, desenvolve-a e dá-

a à luz. 
 

 “Os Egos humanos à espera de encarnação são muito nume-

rosos, pelo que dezenas de entidades poderiam ser filhos de qual-

quer casal, mas no entanto existe [em cada uma] a atracção mais 

intensa por determinada futura mãe num momento fisiológico es-

pecífico, e é essa forma astral que vem a ser a criança. São muitos 

os casos onde a forma astral do “raio” acaba seguindo em duas di-

recções, por assim dizer, quando é detido no caminho para o nas-

cimento físico, seja porque o homem ou a mulher não estão bem, 

ou porque praticam o celibato ou por algum outro motivo. Nesses 
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casos, a forma astral sob o impulso kármico e da lei natural volta a 

tentar. Se a primeira tentativa foi um fracasso, o Ego reencarnante 

pode ser atraído para outro casal, devido às suas relações kármi-

cas com essas vidas. 
 

 “Num certo sentido, o Ego que reencarna tem muito poucas 

opções no assunto, com isto referimo-nos à escolha deliberada da 

futura família. Essa escolha como a entendemos é quase inexis-

tente, porque o Ego que reencarna quando acaba de sair do Deva-

kan mergulha na inconsciência relativa do período de gestação que 

precede o renascimento, e portanto não está em condições de es-

colher por si mesmo autoconscientemente. É o Karma quem con-

trola essas coisas, e em abstracto o Karma é infalível na sua acção. 
 

 “Todo o ser humano está rodeado pela sua própria atmosfera 

psico-vital, tanto emocional como passional como uma das cama-

das mais inferiores do seu ovo áurico. Pois bem, esse ambiente 

está vivo e, vibrando com intensidade variável, tem a sua própria 

psico-aura individual. Torna-se evidente, pois, que o raio também 

possui a sua própria frequência, e estará mais ou menos na mesma 

linha de atracção magnética dos pais, cuja vibração de frequência 

lhe é mais simpática por as suas afinidades kármicas serem mais 

intensas. Para completar o quadro, devo acrescentar que tanto o 

ódio como a aversão psíquica intensa, cada um deles sendo uma 

espécie de amor invertido, às vezes geram fortes atracções psico-

aurais de interesses, o que explica a situação patética do pai e da 

criança que se repelem entre si. 
 

 “Quando a forma astral estabelece a união definitiva com o 

óvulo humano, começa a crescer o feto. As partes mais baixas ou 

grosseiras do astral são formadas no Linga-Sharira da criança em 

combinação com as duas classes gerais de elementais tanhicos, 

enquanto as suas partes mais elevadas, os veículos do “raio” do 

Ego que reencarna (como embrião da criança que se desenvol-

ve130), transformam-se nas partes intermediárias da constituição 

do homem. 

 
130 Gostaria de salientar que uma vez que a concepção teve lugar e o embrião 
começou o seu crescimento, qualquer tentativa para refrear o seu desenvol-
vimento para a destruir, é um simples assassinato. No ensinamento da Filoso-
fia Esotérica, é considerado só um pouco menos mau que o assassinato de
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 “Devemos ter sempre em conta o importante papel desem-

penhado pelo ovo áurico do Ego que reencarna em todas as dife-

rentes etapas anteriores ao seu renascimento. A forma astral co-

meça o seu primeiro crescimento envolta no ovo áurico, é gestada 

dentro dele e prossegue “alimentada” pelas suas essêncas ao lon-

go de todo o processo pré-natal, indo com o passar do tempo cau-

sar as fases do nascimento, da infância, da adolescência e da adul-

tez, pois de facto o ovo áurico é na realidade o verdadeiro homem 

manifestado, considerado com os Pranas vitais áuricos que fluem 

dos distintos focos dos organismos da Mónada. Quando o raio do 

Ego reencarna, o raio da Mónada Espiritual alcança a sua própria 

esfera intermédia, a qual não desce à matéria. No entanto, o seu 

raio psicomagnético, com fortes afinidades aos mundos materiais, 

desce ainda mais indo despertar para a actividade os átomos de 

vida em cada um dos Planos entre o Eu reencarnante e a matéria 

astral-física da nossa Terra. 
 

 “É justamente nisso que podemos ver que a vida e as cara-

cterísticas de cada parte da constituição humana é composta no 

seu próprio Plano, projectando os seus excedentes de vida ao se-

guinte mais inferior até que finalmente alcançar o Plano Físico, on-

de a ponta do raio recolhe em si mesma a vida dos átomos deste 

Plano, indo construir ou formar fisicamente a célula germinal. Seria 

um grande erro supor que o Ego reencarnante é em si mesmo a 

célula germinal ou que em algum outro Plano seja um pouco me-

nos físico que no nosso. O processo é uma analogia exacta do que 

ocorre com a construção dos Globos de uma Cadeia Planetária, 

onde a passagem dos excedentes de vida ocorrem ao longo e em 

redor das Cadeias, com as substâncias transferindo-se de Plano 

Cósmico a Plano Cósmico.”131 

 

 

 

 

 

 

um ser humano adulto, e pouco menos só porque a destruição ou aborto é le-
vada a cabo antes da autoconsciência da vítima, que não teve oportunidade 
de emergir. 
131 Gottfried de Purucker, ob. cit., pp. 622-626. 
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NOTAS DO COMPILADOR 

 

 

 

 [As Instruções SE I, II e III são da autoria da própria H.P.B. 

São, portanto, os textos originais, cuja autoria não está em causa, 

já que os originais com a sua assinatura foram preservados. 
 

 Isso não se pode dizer das Instruções IV e V, e do documen-

to complementar à Primeira Instrução IV. Originalmente, quando 

foram impressos pela gráfica de H.P.B. em Londres, esses três 

foram assinados conjuntamente por Annie Besant e William Quan 

Judge. Quando foi imprimida pela gráfica Ária em Nova York, a Ins-

trução IV foi a única assinada conjuntamente, enquanto as outras 

duas foram só assinadas por W. Q. Judge. 
 

 Essas Instruções posteriores baseiam-se nas palavras de 

H.P.B., tomadas taquigraficamente na forma de notas por alguns 

dos seus estudantes durante as reuniões do Grupo Interno de Lon-

dres. O texto que chegou até nós apresenta muitas incertezas. 
 

 Incluímo-las no presente volume com algumas reservas, 

apesar de muitas passagens nelas serem, sem dúvida, da própria 

H.P.B. 
 

 O melhor estudo sobre os antecedentes do material que se 

segue pode encontrar-se no Foro Teosófico (Point Loma, Califór-

nia), volume XVI de Abril, Maio, Junho de 1940, volume XVII de 

Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro de 1940, 

volume XVIII de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril de 1941, onde o 

Dr. Joseph H. Fussell, ex-secretário do Sr. Judge, apresentou os 

dados disponíveis numa série intitulada As Folhas da História Teo-

sófica. Grupo Interno de H.P.B.] 
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AVISO 

 

 Os membros da S.E.T. recebem esta Instrução por se enten-

der que, a partir da sua recepção, passaram do Primeiro Grau de 

Prova da S.E.T. ao Segundo Título de Provação. Os estudantes do 

Segundo Grau não devem discutir esta Instrução com ninguém ain-

da no Primeiro Grau, antes devem manter silêncio absoluto acerca 

dela, excepto com pessoas que sejam possuidoras dos títulos do 

Segundo ou Terceiro Graus, notificadas por Annie Besant e William 

Q. Judge. Qualquer violação desta regra de silêncio será um obstá-

culo total para receber mais instruções. 
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 A matéria contida na presente Instrução foi entregue verbal-

mente por H.P.B. no seu Ensinamento ao Grupo dos membros do 

Terceiro Grau. Foi-lhes dada com o fim de ser transmitida aos 

membros do Segundo Grau, por sua vez tendo sido cuidadosa-

mente redigida de forma abreviada pelos estudantes. Todas as 

notas tomadas foram comparadas e, consequentemente, foi feita 

esta cópia a limpo pelos dois Secretários, Annie Besant e George 

R. S. Mead. Esta cópia foi revisada mais uma vez para afastar qu-

alquer ponto parecendo obscuro. Para haver orientação no assun-

to, este foi reorganizado em partes como estão indicadas. Cons-

tantemente as informações eram dadas de forma muito conden-

sada, e o estudante tinha de meditar cuidadosamente cada frase 

se não queria perder o conhecimento contido nela. 
 

 Acrescentei algumas notas entre colchetes, para as distinguir 

das do texto, que aclaram as declarações parecendo obscuras, ou 

como adição de informação interessante provinda de conhecimen-

tos proferidos pelos lábios de H.P.B. em conversação, responden-

do a perguntas, sendo diferente do ensinamento dado por escrito. 
 

ANNIE BESANT, 
 

Secretária Geral do Grupo Interno e Colectora dos Ensinamentos.  
 

Estritamente Privada e Confidencial 
 

 Não é propriedade de nenhum membro, e deve ser devol-

vida em carta ao Agente dos Chefes da S.E.T. 
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INSTRUÇÃO N.º IV 

 

 

ESTADOS DE CONSCIÊNCIA 

 

 

 Fazer o mais pequeno esboço dos estados de Consciência é 

a coisa mais difícil do mundo, porque uma vez que o Universo en-

carna a Consciência, o conhecimento dos seus estados significa o 

conhecimento dos Planos Universais e de todas as suas corres-

pondências no Cosmos, no Sistema Solar e no Homem. 
 

    [Kosmos (escrito com K) foi 

termo utilizado por H.P.B. no 

sentido da Manifestação Man-

vantárica no seu conjunto, apli-

cando o qualificativo cósmico 

(com c) aos fenómenos do Sis-

tema Solar, falando deste como 

o Cosmos e o Universo. O estu-

dante tenha em conta a passa-

gem de A Doutrina Secreta, vol. 

I, pág. 13, “o leitor deve ter em 

conta”, etc., e as págs. 20-21, “a 

história da evolução cósmica”, 

etc. Desafortunadamente, essa 

distinção foi constantemente perdida pelos revisores de provas, no 

que encontramos o termo Kosmos aplicado aos Sistemas Solares 

no que tinha sido escrito Cosmos. Aqui vamos seguir a sua regra, 

expressada constantemente, utilizando a palavra KOSMOS para o 

conjunto. Macrocosmos é aplicado ao Sistema Solar, incluindo os 

seus sete Planos. O termo Prakriti cobre o Plano objectivo do Sis-

tema Solar, com as suas subdivisões. O termo Microcosmos apli-

ca-se ao Homem. Aconselha-se o estudante a ter em conta esta 

nomenclatura, já que H.P.B. colocou grande ênfase na adopção 

definitiva dos termos e no seu uso sistemático. O estudo dos es-

tados de Consciência é muito difícil, e dificilmente se terá êxito a 

menos que a nomenclatura seja no mínimo clara.] 
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* * * 
 

DIAGRAMA IV 

 

 Figura A, Macrocosmos. – O estudante poderá observar que 

o estudo dos estados de Consciência limita-se à Consciência como 

se manifesta no Sistema Solar. Qualquer tentativa de entender a 

Consciência no KOSMOS levará os estudantes ao engano median-

te a indução de se crer que a Consciência Cósmica pode ser expli-

cada, quando o conjunto de até o Plano mais inferior do Kosmos 

transcende ao mais elevado Adepto na Terra. Quanto à sua expli-

cação em termos materiais, só confina o Infinito em palavras es-

cassas. Só sabemos uma coisa da Consciência Cósmica: a de que 

ela está absolutamente além de todos os termos da consciência 

terrena. Portanto, a figura A deve ser tomada como representando 

somente os sete Planos de Consciência no Sistema Solar. Este po-

de ser calculado até seis dentro de um septenário, que o sintetiza 

inteiramente. Pois bem, deve-se ter sempre em conta que os dia-

gramas só mostram um dos aspectos de uma verdade, e que estão 

feitos só para ajudar o estudante a compreender o aspecto simbo-

lizado. Lembremo-nos tratarem-se de Forças e estados de Consci-

ência, compartimentos hermeticamente estancados. Deste modo, 

estando Fohat colocado no quarto Plano, ainda que na realidade 

abarque todas as partes, ele discorre como um fio através de tudo 

com as suas próprias sete divisões, cada uma com as suas sete 

subdivisões, pelo que a Consciência Fohática é um estado de 

Consciência em todas as partes, e quando a consciência [humana] 

passa ao estado Fohático ela “está no Plano Fohático”. Jiva, ou o 

estado Jívico da Consciência, também está em toda a parte, e as-

sim em todos os outros estados. A Consciência é una, possui sete 

estados, aspectos ou Planos, e cada um deles está em toda a par-

te. O mais elevado, ou sétimo ou sintético, o estado Áurico envol-

vente do Hiranyagarbha132, é o que contém os elementos Átmicos 

e o Karma do Macrocosmos que irá manifestar-se. 
 

 O diagrama seguinte representa o tipo do Sistema Solar. 

 
132 O aluno deve lembrar que a ordem judicial de sigilo a respeito do Ovo Áu-
rico foi quebrada por alguns esoteristas. 
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* O quarto Globo de cada Cadeia Planetária. 
 

 As três divisões mais elevadas deste Plano são inconcebíve-

is para nós, só sendo alcançadas pelo mais elevado Adepto em 

Samadhi. Esotericamente, Samadhi é o estado mais elevado al-

cançável na Terra enquanto se vive no corpo físico, com isso de-

vendo o Iniciado tornar-se um Nirmanakaya. O maior Adepto co-
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meça o seu Samadhi no quarto Plano macrocósmico, sem poder 

sair do Sistema Solar. Como exemplo, só o transcende quando se 

eleva ao sétimo Plano, o Nirvana. 
 

 O “VIGILANTE SILENCIOSO” [veja-se A Doutrina Secreta, 

vol. I, pp. 207-208] é o quarto Plano. 
 

 O Pratyeka-Budha, o Budha do Egoísmo133, chamado “o rino-

ceronte”, um animal solitário pelo seu egoísmo espiritual, não pode 

passar além do terceiro Plano, o de Jiva. Tal pessoa venceu, de 

facto, os seus desejos materiais, mas ainda não se libertou dos se-

us desejos mentais e espirituais. O Budha da Compaixão é o único 

que pode transcender esse terceiro Plano macrocósmico. 
 

 Figura B, Prakritico. – Prakriti, o Plano mais baixo da Consci-

ência Macrocósmica, representa o “Corpo” dos Sistemas Solares 

com as suas próprias sete subdivisões ou os sete estados de 

Consciência Prakritica, cada um correspondendo a um estado da 

Consciência Macrocósmica. 
 

 [H.P.B. não explicou a Consciência Prakritica. Deixou que o 

estudante trabalhasse com as correspondência entre o Macrocos-

mos e o Microcosmos, limitando-se a assinalar que a Consciência 

Prakritica corresponde ao Plano objectivo dos Sistemas Solares – 

objectivo quanto aos Sistemas mais densos, como os materiais – 

e que tem as suas próprias sete etapas, com cada sub-etapa for-

mando uma das quarenta e nove sub-fases do Sistema Solar. De-

ve-se lembrar que a palavra “objectivo” é correlativa à de observa-

dor, tendo-se que o Plano Astral prakritico é objectivo aos clarivi-

dentes e alguns animais, não se necessitando de um desenvolvi-

mento além do normal na quinta Raça para alcançar os Planos 

superiores prakriticos que são objectivos, apesar de só o Adepto 

conseguir passar além do Macrocosmos Prakritico.] 
 

 Figura C, Microcósmico ou Humano. – Esta figura representa 

a consciência humana, que pode estar em qualquer dos Planos ou 

sub-planos de Prakriti. Os nomes representam as correspondênci-

as dos princípios humanos com aqueles de Prakriti e os demais 

estados de Consciência do Macrocosmos. Acrescentaram-se os 

números de todas as cifras simplesmente por conveniência ou re- 

 
133 Ver A Voz do Silêncio, Fragmento II, página 43 e nota 38. 
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ferência, não por outra razão como já foi explicado tantas vezes. 
 

 Deve-se prestar especial atenção ao triângulo com o vértice 

no estado Manásico e a sua base no estado Kama-Manásico. O 

ápice é Manas, o Ego Superior, o Cristo. Ocorre que quando Ele 

envia o seu Raio este acaba “crucificado entre dois ladrões”. A per-

sonificação do Raio é pura e impura, por um lado é arrastada por 

Kama e por outro é elevada pelo Manas Superior. É a entidade de 

dupla face. Um “ladrão”, a parte pura do Manas Inferior, arrepende-

se e vai com Cristo para o Paraíso, ou seja, converte-se no aroma 

da personalidade, na consciência da entidade devakânica. O outro, 

a parte impura, aferra-se a Kama e dissipa-se no ele no Kama-Lo-

ka. Assim, após a reencarnação o Raio pode separar-se, por con-

veniência, em duas partes: o ego inferior kâmico dissipa-se no Ka-

ma-Loka, e a parte manásica ao cumprir o seu ciclo regressa ao 

Ego Superior. É, na realidade, o Ego Superior quem é, por assim 

dizer, castigado e quem sofre, sendo esta a verdadeira crucificação 

de Cristo, o mais obscuro e no entanto o mais importante mistério 

do Ocultismo, do qual se falará mais adiante. 
 

 Em relação ao Plano mais baixo de Prakriti, o Terrestre ou 

Físico, a consciência humana pode dividir-se em sete sub-planos. 

A eles dão-se os seguintes nomes: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Cada um dos sub-planos é de novo divisível em sete, mais 

uma vez constituindo o quarenta e nove. 
 

 [O termo Para-Ego foi adoptado por H.P.B., como uma des-

crição do sétimo sub-plano dos inferiores do Prakritico, para indicar 

que ele estava além da Individualidade. Assinalou que Atma-Budhi, 

neste Plano Prakritico, pode actuar nos átomos do corpo e em or-

ganismos tais como bacilos e micróbios, que no homem são como 

um todo. Portanto, é pouco menos que absurdo neste Plano o que 

chamamos conhecimento da consciência. “O átomo”, disse em ou-

tra ocasião, “é o Atma mais inferior de Prakriti”.] 
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Vamos agora proceder à discussão da natureza da consci-

ência septenária nos dois Planos inferiores de Prakriti, ou seja, o 

Astral e o objectivo, aos sete estados de consciência no Plano Ter-
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restre, ao objectivo do Globo D [no diagrama na pág. 200, vol. I, de 

A Doutrina Secreta] e também aos sete estados de consciência no 

Plano Astral prakritico. Em primeiro lugar, devemos lembrar que a 

própria vida perceptiva começa no sub-plano astral de cada Plano, 

e não no Físico, ou o objectivo, com as moléculas que vêem, ou-

vem, etc. 
 

 [Os centros de sensação ou de acção interna, ou seja, os de 

ver, ouvir, cheirar, etc., chamados Jnanendriyas nos sistemas ori-

entais, encontram-se no homem astral, com as moléculas físicas 

sendo só os agentes materiais necessários para a recepção dos 

impulsos vindos do exterior com a sua transmissão aos centros. 

Os órgãos de acção, ou Karmendriyas (veja-se o diagrama V), são 

Indriyas ou centros adquiridos para a execução do Karma (a acção 

exterior, neste caso). Os verdadeiros centros que impulsionam à 

acção encontram-se no homem astral, que é dizer, pertencem à 

consciência astral.] 
 

 A autoconsciência própria só tem começo com e entre o Ka-

mas e o Manas. 

 

CONSCIÊNCIA PRAKRITICA OBJECTIVA 

 

 Desde o primeiro dos sete sub-planos do Plano Prakritico co-

mo o primeiro a partir do mais inferior. 
 

 1. Consciência Objectiva Sensual. – A consciência que per-

tence aos cinco sentidos físicos do Homem e aos instintos nos ani-

mais, aves, peixes, alguns insectos, etc. Esta é a vida. A sua cons-

ciência está em Atma-Budhi, já que carece por completo de Manas. 
 

 2. Consciência Instintiva-Astral. – A consciência das plantas 

sensíveis, das formigas, aranhas, moscas e de alguns [espécimes] 

voadores nocturnos (Índia), mas não das abelhas. Dentre outros 

animais, os vertebrados não mamíferos carecem desta consciên-

cia, mas os mamíferos placentários têm todas as potencialidades 

da consciência humana, embora decerto presentemente inactivas 

ou latentes. Neste Plano está a consciência dos loucos. A frase 

comum “ele perdeu o juízo”, contém uma verdade oculta, porque 

quando, quer por um susto ou por outra causa, a mente inferior 

paralisa, a consciência passa então a actuar no Plano Astral. O es-
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tudo da loucura lançaria muita luz sobre este ponto. Este pode bem 

ser chamado de “Plano dos nervosos”. É conhecido dos nossos 

sentidos “nervosos”, sobre os quais até agora a Fisiologia moderna 

nada sabe. Por conseguinte, é por isto que um vidente consegue 

ler com os olhos vendados, com as pontas dos dedos, com a boca 

do estômago, etc. Esta consciência está amplamente desenvolvi-

da nos surdos e mudos. Ela inverte-se neste Plano e reflecte-se ao 

contrário. 
 

 3. Kama-Prânica, ou Consciência Fisiológica-Emocional. – 

Esta é a consciência que pertence ao Mundo objectivo, incluindo 

as pedras. Porque se as pedras não tivessem vida não poderiam 

quebrar-se, derrubar-se nem emitir chispas. A afinidade entre os 

elementos químicos é uma manifestação da consciência Kama-

Prânica. A este Plano também pertencem os instintos de conser-

vação da vida, como, por exemplo, o que impede um gatinho de 

entrar na água e afogar-se. 
 

 [Uma pedra não consegue quebrar-se a menos que tenha vi-

da nela, porque o desmoronamento não só se deve à fricção com 

a água, ar, etc., ou a acção das geadas, mas também ao facto de 

que cada partícula da pedra está num estado de vibração activa, 

realizada por movimentos rítmicos, e não num estado de inércia. 

Estas ondas de vida latendo na pedra lançam-se a separar as su-

as moléculas, permitindo assim que as matérias e influências es-

tranhas possam introduzir-se entre elas obrigando-a à separação, 

provocando assim a sua desintegração. Mas isto ainda não é tudo: 

a acção vibratória da própria vida, à margem de qualquer interfe-

rência exterior, em última instância tende a interromper a combina-

ção dos moléculas que compõem a pedra.] 
 

 4. Kama-Manásica, ou Consciência Psíquica, Emocional ou 

Passional. – Nos animais e nos loucos a consciência instintiva nos 

Planos inferiores, dando a sensação de estar nesse estado o Ho-

mem, tende a ser racionalizada por eles. Por exemplo, se um cão 

está fechado numa habitação terá o instinto de escapar, mas é in-

capaz de o fazer por o instinto não estar suficientemente racionali-

zado para conseguir os meios necessários para libertar-se. Mas 

um homem que raciocina consegue escapar. Os graus mais eleva-

dos desta consciência Kama-Manásica são psíquicos, existindo 
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dentro deste sub-plano, como em todos os outros, em sete graus 

de instintivo e de psíquico. 
 

 5. Consciência Manásica ou Mental-Emocional. – A partir 

deste Plano estende-se desde Manas até Mahat. 
 

 6. Consciência Emocional Búdhica, ou Espiritual. – O Plano 

de Budhi ou Envoltura Áurica. A partir deste Plano de Consciência 

vai-se ao “Pai no Céu”, o Atma, que [se] reflecte em tudo o que há 

no Veículo Áurico. Os estados Manásico e Búdhico cobrem os Veí-

culos Noéticos Divinos134, mas nesta fase é impossível defini-los 

de maneira inteligível. Chamem-lhe de Plano Superior X, se quise-

rem, porque não serão capazes de o entender. 

 

CONSCIÊNCIA PRAKRITICA ASTRAL 

 

 1. Consciência Objectiva. – Tudo o que se vê neste Plano é 

invertido em termos de consciência objectiva. A posição dos núme-

ros aparece escrita ao contrário: 591 aparecerá como 195. As mo-

tivações astrais correspondem em tudo à consciência objectiva ter-

rena ou sensual. 
 

 2. Consciência Astral. – Esta segunda divisão corresponde à 

segunda no Plano inferior, mas aqui os objectos que se vêem são 

de extrema delicadeza, astrais etéreos, por assim dizer. Este Plano 

é o limite da visão do médium vulgar. Para chegar a ele uma pes-

soa não médium deve estar adormecida, em transe a sob a influên-

cia de anestesia ou de alguma droga. O delírio vulgar da consciên-

cia acontece neste Plano. 
 

 3. Consciência Kama-Prânica. – Este estado é de uma natu-

reza intensamente vivida. A consciência é a do delírio com febre 

alta. No delirium tremens o alcoólico passa a este Plano, e até pode 

passar ao seguinte. Os lunáticos também estão constantemente 

neste estado de consciência, tendo as visões mais terríveis. Este 

Plano sobrepõe-se ao seguinte, o da consciência Kama-Manas. 
 

 4. Consciência Kama-Manásica. – Este é o pior dos Planos 

Astrais Kâmicos, é terrível. Dele provêm as imagens tentadoras: 

 
134 Veja-se “Acção Psíquica e Noética”, Lúcifer, vol. VII, Outubro e Novembro 
de 1890. 
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imagens dos bêbados e libertinos no Kama-Loka que impelem as 

suas vítimas a beber sem sentido, imagens de todos os vícios, da 

luxúria e inoculação dos homens com o desejo de cometer crimes. 

As pessoas de natureza débil e mediana, imitando essas imagens 

como de certa forma o faz um macaco, caem sob a sua influência. 

Daqui são espalhadas as sementes do vício como epidemias em 

ciclos de catástrofes e desastres de toda a espécie que em geral 

acontece nos grupos, a série de assassinatos, os terramotos e os 

naufrágios. Nos casos mais agudos de delirium tremens a consci-

ência da vítima está neste Plano. 
 

 5. Consciência Manásica. – Este Plano é o dos sonhos pre-

monitórios reflectindo-se na mente inferior como vislumbres do 

passado e do futuro; é o Plano das coisas mentais não-espirituais. 
 

 6. Consciência Búdhica. – Deste Plano provêm as formosas 

inspirações da arte, da poesia e da música, os tipos mais elevados 

de sonhos, os lampejos de génio. Aqui pode-se vislumbrar as en-

carnações passadas, embora não seja possível localizá-las ou 

analisá-las. 
 

 7. Consciência Áurica. – A consciência neste Plano aparece 

no momento da morte, ou em visões excepcionais. Aqui tem-se a 

consciência do homem que se está afogando, recordando num só 

instante todos os incidentes passados da sua vida. A memória 

desta consciência está guardada no coração, “a sede de Budhi”. 

Fixa-se aí, apesar das impressões deste Plano Átmico não pode-

rem ser trazidas ao cérebro físico. 
 

 Esses dois Planos Prakriticos são os únicos utilizados na Ha-

tha-Yoga, e o hatha-yogui não consegue ir além deles. 

 

LOKAS E TALAS EM RELAÇÃO COM 

OS ESTADOS DE CONSCIÊNCIA 

 

 Os estudantes devem familiarizar-se com o significado corre-

cto dos termos sânscritos utilizados em Ocultismo, e devem apren-

der a [sua] simbologia oculta. Para começar, devem aprender a 

classificação correcta esotérica e os nomes das sete e catorze 

(7X2) (Sapta) Lokas que se encontram nos textos dos livros esoté-

ricos. As Lokas têm sido dadas de uma maneira muito confusa e a 
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sua descrição está cheia de “véus”. 
 

 [Os “véus”, como se utilizam nos textos dos livros esotéricos, 

têm o duplo valor de ocultar a verdade daqueles que não estão pre-

parados para a sua recepção, e de transmitir informação aos Inicia-

dos. Um esoterista, consultando tais livros, pode obter uma grande 

quantidade de informação que se oculta do olhar despreparado. 

Pode-se aprender uma boa lição no uso de “véus” pelo estudo cui-

dadoso e a comparação das classificações e explicações figuradas 

em seguida.] 
 

 As três classificações seguintes das Lokas, ou seja, dos 

Mundos, Lugares ou estados, podem ser tomadas como exemplos. 
 

 1. A categoria geral, exotérica, ortodoxa e tântrica. 
 

 Bhur-Loka 

 Bhuvar-Loka 

 Svar-Loka 

 Mahar-Loka 

 Janar-Loka 

 Tapar-Loka 

 Satya-Loka 
 

 A segunda reflecte sete. 
 

 2. As categorias sankhya e de alguns vedantinos. 
 

 Brahma-Loka 

 Pitri-Loka 

 Soma-Loka 

 Indra-Loka 

 Gandharva-Loka 

 Rakshasa-Loka 

 Yaksha-Loka 
 

 Há também uma oitava, Pisacha-Loka, o Plano dos fantas-

mas, duendes, etc. 
 

 3. A categoria vedanta, a mais parecida à esotérica. 
 

 A-Tala 

 Vi-Tala 

 Su-Tala 

 Tala-Tala (ou Kara-Tala) 
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 Rasa-Tala 

 Maha-Tala 

 Pa-Tala 
 

 Tala significa Lugar, o Mundo, Esfera, e [as sete] definem-se 

da seguinte maneira: 
 

 A-Tala: não-lugar. 
 

 Vi-Tala: uma mudança para melhorar. Este “melhorar” refere-

se, do ponto de vista material, a que mais matéria entra nela, isto 

é, a matéria torna-se mais diferenciada. Este é um termo oculto an-

tigo. 
 

 Su-Tala: bom lugar, excelente. 
 

 Kara-Tala: algo que pode ser captado ou que seja tocado (de 

Kara, uma mão), ou seja, o estado em que a matéria se torna tan-

gível. 
 

 Rasa-Tala: o lugar dos gostos, um lugar que pode ser aper-

cebido por um dos órgãos dos sentidos. 
 

 Maha-Tala: exotericamente, lugar muito bom. Mas esoterica-

mente um lugar como todos os demais, subjectiva e potencialmen-

te incluindo tudo o que o precede. 
 

 Pa-Tala: algo sob os pés (de Pada, um pé). O Upadhi ou 

base de nada. Os antípodas, a América, etc. 
 

 Tomando essa classificação da Vedanta e seguindo as suas 

correspondências com os estados de Consciência, temos o se-

guinte: 
 

 Atala – O estado Átmico ou lugar Áurico. Irradia-se directa-

mente da manifestação periódica do ABSOLUTO e é a primeira 

coisa no Universo. A sua correspondência no Kosmos é a Hierar-

quia dos não-Substanciais, os Seres Primordiais, a qual não é um 

lugar mas um estado. Essa Hierarquia contém no Plano Primordial 

tudo o que foi, é e será, desde o início até ao final do Mahamanvan-

tara. Tudo está ali. Esta afirmação não deve, contudo, interpretar-

se no sentido de fatalidade, kismet, pois que essa é contrária a to-

dos os ensinamentos do Ocultismo. Aqui estão as Hierarquias dos 

Dhyanis-Budhas. O seu estado é o de Para-Samadhi do Dharma-

kaya, um estado onde  não há progresso [humano] possível. Pode 
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dizer-se que as Entidades cristalizaram em pureza e homogenei-

dade.  
 

 Vitala – Aqui estão as Hierarquias dos Budhas Celestiais, ou 

Bodhisattvas, que se diz terem emanado dos sete Dhyanis-Bu-

dhas135. Relaciona-se com o Samadhi na Terra e a Consciência 

Búdhica no Homem. Nenhum Adepto pode ser superior a isso em 

vida, pois se passa ao Átmico ou estado Dharmakaya (Alaya) nun-

ca mais pode regressar à Terra. Esses dois estados são puramen-

te hipermetafísicos. 
 

 Sutala – Um estado diferenciado que se corresponde na Ter-

ra com o Manas Superior, e portanto com Sabda (Som), o Logos, 

o nosso Ego Superior. E também com o estado de Manushya-Bu-

dha, como o de Gautama na Terra136. Esta é a terceira etapa de 

Samadhi (que é septenária). Pertencem aqui as Hierarquias dos 

Kumaras, Agniswattas, etc. 
 

 Karatala – Um estado que se corresponde com Sparsa (ta-

cto) e as Hierarquias dos etéreos semi-objectivos Dhyan-Choans 

da natureza astral do Manasa-Manas ou o Raio puro de Manas, is-

to é, do Manas Inferior antes se mesclar-se com Kâma (como na 

pequena criança). São chamados Sparsa-Devas, os Devas dota-

dos de Tacto (estas Hierarquias são progressivas: a primeira pos-

sui um sentido, a segunda dois, e assim sucessivamente até sete, 

cada uma contendo todos os sentidos potencialmente mas não de-

senvolvidos. Por afinidade, Sparsa dota-se do contacto). 
 

 Rasatala ou Rupatala – Rasatala é um véu dentro de um véu 

por estar para Rasa, o gosto, pertencente à Tala seguinte. Este es-

tado corresponde às Hierarquias de Rupa ou os Devas da Visão 

 
135 Por questão de nomenclatura e classificação, deveria antes dizer: os Sete 
Budhas Primordiais (Dhyan-Budhas), os Deuses Impessoais ou Dharmakay-
as, projectam de si os Sete Budhas Celestiais (Dhyanis-Budhas) ou Shambo-
gakayas, que são os mesmos Bodhisattvas ou Deuses de Compaixão. Aque-
les estão no Plano Nirvânico afim ao Maha-Paranirvânico, e estes situam-se 
no Plano Búdhico afim ao Paranirvânico. – Nota do tradutor, V.M.A. 
136 O Manushya ou Manuchi-Budha é o Budha-Humano, o Dhyani-Jiva ou 
Adepto Perfeito que serve de veículo físico ao Ser Superior, tal qual aconteceu 
a Sidarta veiculando a Consciência de Gautama, ou a de Jesus para a do 
Cristo. Como Nirmanakaya, a sua Loka é o Plano Manas Arrupa (Mental Su-
perior) afim ao Nirvânico. – Nota do tradutor, V.M.A. 
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que possuem três sentidos: visão, audição e tacto. Tratam-se de 

entidades kama-manásicas e dos elementais mais elevados, como 

as sílfides e as ondinas137 dos Rosacruzes. Corresponde à Terra 

como se estando num estado artificial de consciência, como o pro-

duzido pelo hipnotismo e as drogas (morfina, etc.). 
 

 Mahatala – O estado que corresponde às Hierarquias dos 

Devas Rasa ou do Gosto, incluindo um estado de consciência que 

abarca os cinco sentidos inferiores e as emanações da vida e do 

ser. Corresponde a Kama e Prana no Homem, e às salamandras138 

e gnomos na Natureza. 
 

 Patala – O estado que corresponde às Hierarquias de Gan-

dha (Odor) Devas. O Inframundo ou Antípoda, Myalba. A Esfera 

dos animais irracionais sem outro sentido senão o da autopreser-

vação e da gratificação dos sentidos, como também a dos seres 

humanos intensamente egoístas, acordados ou adormecidos. Esta 

é a razão por que se diz que Narada visitou Patala quando foi con-

denado a renascer. Informou que a vida ali era muito agradável 

para aqueles “que nunca tinham abandonado o seu lugar de nasci-

mento”, e por isso eram muito felizes. É o estado terreno e corres-

ponde ao sentido do olfacto. Aqui todos são dugpas animais, ele-

mentais de animais e espíritos da Natureza. 
 

 Relacionando essas Talas com os sentidos do Homem, 

temos: 
 

 Atala – Áurico, Átmico, Alayco, sentido do gosto. Em poten-

cialidade completa mas não em actividade. 
 

 Vitala – Búdhico. O sentido de ser uno com o Universo, a im-

possibilidade da imagem de si mesmo fora dela. 
 

 [Um estudante perguntou a H.P.B. por que se dá o termo 

Alayco ao Átmico invés de ao estado Búdhico? Ela respondeu: – 

Estas classificações não são divisões fechadas e invariáveis. Um 

termo poderá mudar de lugar de acordo com a classificação exo-

térica e esotérica ou prática. À medida que os estudantes avan-

çam, devem esforçar-se por levar todas as coisas a estados de 

consciência. Budhi é uno e indivisível. É um sentimento interno, ab- 

 
137 Antes, salamandras (V.M.A.). 
138 Antes, ondinas (V.M.A.). 
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solutamente inexprimível em palavras. Toda a classificação fracas-

sa quando se tenta explicá-lo.] 
 

 Sutala – Sabda, o sentido da audição. 
 

 Karatala – Sparsa, o sentido do tacto. 
 

 Rasatala ou Rupatala – O estado de sentir-se num corpo que 

percebe (Rupa, forma). 
 

 Mahatala – Rasa, o sentido do gosto.  
 

 Patala – Gandha, o sentido do olfacto.  
 

 Todas e cada uma dessas Talas correspondem esoterica-

mente tanto às Hierarquias Dhyan-Choânicas como aos demais 

estados de consciência humanos com as suas quarenta e nove 

subdivisões. Cada um corresponde-se com uma delas e transfor-

ma-se em cinco (exotericamente) e sete (esotericamente) estados 

ou Tatvas, pelo que não têm nomes definidos. Esses Tatvas trans-

formam-se em todo o Universo. As sete Lokas ou Talas através da 

sua reflexão tornam-se catorze: acima, abaixo, dentro, fora, subje-

ctivo e objectivo, puro, impuro, positivo, negativo, e assim sucessi-

vamente. 
 

 [Os “pares de opostos” que compõem o Universo.] 
 

 Para entender como as Lokas e Talas correspondem aos 

quarenta e nove fogos da Consciência Humana, é necessário clas-

sificar estes estados em quatro divisões principais: (1) Tanmatras, 

ou rudimentos; (2) Bhutas, ou elementos; (3) Jnanendriyas, ou ór-

gãos dos sentidos; (4) Karmendriyas, ou órgãos de acção. 
 

 Todos os estados cósmicos e antrópicos dos sentidos têm as 

suas correspondências com os nossos órgãos dos sentidos, ou 

Jnanendriyas, rudimentares para a recepção de conhecimentos 

através do contacto directo, como a visão, audição, etc. Estas são 

as faculdades de Sharira através de Netra, nariz, olhos, fala, etc. 

Correspondem-se também com os órgãos de acção, Karmendri-

yas, mãos, pés, etc. 
 

 Então, exotericamente temos cinco subdivisões de cada uma 

dessas quatro divisões principais, ou vinte, chamadas facultativas. 

A elas somam-se cinco búdhicas, fazendo um total de vinte e cinco. 

Exotericamente, Budhi percebe, pelo que as suas percepções so-
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mam-se às outras. Esotericamente, Budhi só se alcança através 

da perceção do Manas Superior, pelo que só as vinte divisões fa-

cultativas contam na classificação esotérica. Porém, cada uma de-

las existe como estado positivo e estado negativo, pelo que per-

fazem quarenta no total. Além disso, há dois estados subjectivos 

em cada divisão, portanto, sendo oito no total, e como são subje-

ctivos não podem ser duplicados. Chegamos assim a 40+8 = 48 

“conhecimentos de Budhi”. Estes com Maya, que inclui a todos, 

perfazem 49. Quem alcançar o conhecimento de Maya torna-se um 

Adepto. 
 

 Em resumo: 

 

 

 

 

 

 
 

DIAGRAMA V – CONTINUAÇÃO 
 

 Nos seus véus exotéricos os brahmanes contam 14 Lokas (a 

Terra incluída), das quais 7 são objectivas, embora não aparentes, 

e 7 são subjectivas, embora plenamente objectivas para o Homem 

Interior. Elas são: 
 

SETE LOKAS DIVINAS   SETE LOKAS INFERNAIS 

(DIVINO)     (TERRESTRE) 
 

 1. Bhurloka, a Terra.   1. Patala, a Terra. 

 2. Bhuvarloka, o espaço entre a  2. Mahatala. 

     Terra e o Sol (Munis). 

 3. Svarloka, o espaço entre o  3. Rasatala. 

     Sol e a Estrela Polar (Yoguis). 

 4. Maharloka, o espaço entre a  4. Talatala (também Karata- 

               Terra e o limite extremo do                 la).       

     Sistema Solar139. 

 5. Janarloka, além do Sistema Solar, 5. Sutala. 

     a morada dos Kumaras que não 

     pertencem a este Plano. 

 
139 Todos estes espaços representam as correntes magnéticas especiais, os 
Planos substanciais e os graus de aproximação que a consciência do Yogui 
ou Chela faz com a assimilação dos moradores das Lokas. 
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 6. Taparloka, ainda fora da região 6. Vitala. 

     Mahátmica, a morada dos Deu- 

     ses Vairâja. 

 7. Satyaloka, a morada dos Nirvanis. 7. Atala.140 
 

 Ora, esses 14 são Planos de fora para dentro e estados de 

consciência pelos quais um homem pode e tem de passar, uma 

vez que esteja determinado a percorrer os sete caminhos e a trans-

por os sete portais de Dhyana. Não necessita ser incorpóreo para 

isso. Tudo isso se alcança na Terra em uma ou várias encarna-

ções. 
 

 Veja-se a ordem seguinte: os quatro [estados] inferiores (1, 

2, 3, 4) são rúpicos, ou seja, são concretizados conscientemente 

pelo homem personal exteriorizando o Homem Interior, pela con-

junção total da porção Divina com os elementos do Manas Inferior. 

Os três estados superiores não podem ser alcançados e despertos 

por esse último (o homem personal), a menos que seja um Adepto 

inteiramente Iniciado. O Hatha-Yogui nunca irá mais além que o 

Maharloka psiquicamente, e do Talatala (Plano duplo ou dual) psi-

comental. Para se tornar um Raja-Yogui, o Chela tem de ascender 

ao sétimo portal da Satyaloka. Os MESTRES YOGUIS dizem-nos 

que isso é fruto de Tajna ou “sacrifício”. Quando os (estados) de 

Bhur, Bhuvar e Swarga são superados, a consciência do Yogui 

alcança Maharloka, que é o último Plano (Rúpico) e o estado de 

identificação completa entre a personalidade e o Manas Superior. 

Deve observar-se o seguinte: enquanto os estados “infernais” ou 

terrestres são as sete divisões da Terra, os Planos ou estados são 

as divisões kósmicas puramente subjectivas, o divino Saptaloka, 

que começam no Plano Psíquico da Luz Astral e terminam em Sa-

tya ou o estado Jivanmukta. Estas catorze Lokas ou Esferas for-

mam a medida da totalidade de Brahmanda (Mundo). As quatro in-

feriores são transitórias com todos os seus habitantes, e as três 

superiores são eternas; esses antigos estados, Planos e sujeitos a 

eles duram um só Dia de Brahma e mudam a cada Kalpa, este que 

dura uma Idade de Brahma. 

 

EXPLICAÇÃO DO DIAGRAMA V 

 
140 Isto é lido pelos brahmanes a partir da parte inferior. 
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 A linha dupla separa o Rupa dos estados Arrupa. 
 

 Elementos – Os Elementos têm uma ordem regular, porém o 

Fogo penetra-os a todos. 
 

 Lokas e Talas – As Lokas Divinas e as Infernais (Terrestres) 

reflectem-se umas nas outras, sendo igualmente das Hierarquias 

em cada uma em pares de opostos nos dois pólos do Esfera. Os 

pares de opostos estão em toda a parte, tais como o Bem e o Mal, 

a Luz e a Obscuridade, o Masculino e o Feminino. 
 

 [O estudante deveria observar cuidadosamente as corres-

pondências entre as Lokas e as Talas, ou seja, entre o Maharloka 

e a Talatala. Da mesmo forma, na antítese entre o maior e o menor 

nas categorias divinas e infernais, os números são utilizados só 

com o propósito de mostrar as correspondências, onde desde 

Bhurloka a Satyaloka o Chela eleva-se cada vez mais espiritual-

mente, e onde desde Atala a Patala o homem afunda-se cada vez 

mais espiritualmente. Os nomes das Talas são os mesmos dados 

anteriormente nas categorias exotéricas, mas os significados eso-

téricos dados a elas são inteiramente diferentes. Deixo ao estudo 

do aluno as verdades esotéricas/exotéricas “veladas”, onde poderá 

encontrar muitas pistas na leitura das obras exotéricas em geral.] 
 

 As Lokas e as Talas representam os Planos de Consciência 

nesta Terra, por algumas das quais todos os homens devem pas-

sar, e o Chela por todas no seu caminho para o Adeptado. Todos 

passam através das Lokas inferiores, mas não necessariamente 

das Talas correspondentes. Há dois pólos em todas, o dos sete es-

tados de consciência e o dos sete estados dentro de cada estado. 

Os brahmanes e os budistas consideram as Talas como os Infer-

nos, mas a palavra deve ser tomada em sentido figurado. Estamos 

no inferno cada vez que sofremos, que estamos na miséria, na des-

graça, e por diante. Quanto mais inferior for uma Tala [estando afim 

a ela], mais intelectuais e menos espirituais somos. Pode-se ser 

um homem moralmente bom, porém, não espiritual. O intelecto po-

de manter-se estreitamente ligado a Kama. Um homem pode estar 

em uma das Lokas, ou seja, num Plano de Consciência represen-

tado por essa Loka, e pode visitar todas as Talas na sua condição, 

conforme o tipo de Loka a que pertence. Assim, um homem de 

Bhurloka pode passar pelas Talas e cair na maldade. Se habita no 
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Bhuvarloka, pode visitar as Talas sem chegar a ser tão mau. Se 

alcançou o estado Satya, pode ir a qualquer Tala sem perigo con-

duzido pela sua própria pureza que nunca poderá ser devorada. 

As Talas são estados do intelecto cerebral, enquanto as Lokas – 

mais precisamente as três superiores – são [estados] espirituais. 

Assim, um Chela poderá estar entre Maharloka e Janarloka sem-

pre que a espiritualidade esteja presente nele, ou entre Talatala e 

Sutala quando a intelectualidade é superior.  
 

 A consciência não pode ser completa em dois Planos ou du-

as Lokas ao mesmo tempo. Os estados superiores e inferiores são 

totalmente incompatíveis, apesar de quem estiver mais elevado 

poder olhar a parte inferior. Para se lembrar do estado superior ao 

voltar à parte inferior, deve-se elevar a vontade mantendo-a no su-

perior. Um Adepto, segundo parece, pode desfrutar de uma consci-

ência dupla, mantendo-se abstraído quando o quer fazer: pode 

manter-se em estado muito elevado e, no entanto, responder às 

perguntas que lhe dirigem. Neste caso, ele só regressa momenta-

neamente ao Plano material mas sem nunca se apartar do supe-

rior, e tal é a sua única salvação nessas condições adversas. 
 

 O estudante que não é naturalmente psíquico, deve fixar a 

consciência duplicada num Plano superior e mantê-la aí. Fazer um 

feixe com os quatro [Planos] inferiores e focá-lo num estado su-

perior. Deve focar-se no mais elevado tratando de não permitir que 

o corpo e o intelecto o atraiam para o inferior e o levem a brincar 

aos patos e marrecos em jogos com o corpo, bebendo e dormindo, 

antes devendo viver sempre no ideal141. As pessoas vacilantes an-

dam à deriva de um estado de consciência para outro, sem a auto-

direcção ou controle. 
 

 [O estudante não deve pôr ênfase nos vícios e nas paixões 

corporais, etc., porque não são importantes. H.P.B. em muitas oca-

siões denunciou esses comentários, por a maioria serem malicio-

sos e oporem-se totalmente ao Ocultismo. A Pureza é essencial 

como um primeiro passo, e continua sendo essencial ao longo de 

todo o caminho, devendo se evitar os dugpas. Sem dúvida que o 

 
141 “Depois de ter fixado a sua mente no verdadeiro Eu, não deve apagar total-
mente o presente. Faça uma oposição absoluta, submeta-a e traga a mente 
de volta, centralizada no Espírito.” – Bhagavad-Gïta, cap. VI, 25-26. 
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corpo deve ser tratado com indiferença, desconsiderando os seus 

gostos e mesmo opor-se a eles, até não se ouvir mais as suas vo-

zes como elemento de distracção.] 
 

LOKAS 
 

 [Lokas não mencionadas, ver o diagrama] 
 

 Bhurloka – Bhurloka é o estado de vigília em que se vive nor-

malmente, é o estado em que também estão os animais onde se 

tem a sensação de fome, de perigo, etc. Começa no Manas Inferi-

or. Os animais não sentem como os homens. O cão não pensa no 

seu dono senão ao ficar magoado com a dor real dos açoites. O 

animal não sofre como o homem na memória e na imaginação a 

sensação de passado e futuro, mas só a presente dor real. 
 

 Svarloka – Para estar em Svarloka deve-se estar totalmente 

abstraído deste Plano, deixando que o instinto trabalhe sozinho e 

se comporte no Plano material como um animal. Há yoguis que 

cristalizaram neste estado, tendo de ser alimentados por outros. 

Perto de Allahabad, um yogui esteve sentado numa pedra cinquen-

ta e três anos, e os seus chelas mergulhavam-no no rio todas as 

noites e a seguir secavam-no. Durante o dia a sua consciência vol-

tava a Bhurloka, e então falava e ensinava. Outro yogui foi encon-

trado numa ilha perto de Calcutá, de cujas extremidades as raízes 

cresceram emaranhando-se com as da árvore. O facto é que no 

esforço para o despertar ao fim de tantos esforços infligidos, ele 

morreu. 
 

 Rasatala – Amor de mãe, como um instinto, entre Rasatala e 

Talatala. 
 

 Vitala – Vitala representa um estado sublime, assim como 

um estado infernal. Este estado que para um mortal é uma comple-

ta separação do Ego da personalidade, para um Budha é uma sim-

ples separação temporal. Para o Budha é um estado cósmico. 
 

PLANOS DAS HIERARQUIAS CORRESPONDENTES 
 

 “2” – Os elementais na Luz Astral são reflexos. Tudo na Terra 

é reflectido. É por este meio que alguns médiuns obtêm as ima-

gens. De forma inconsciente os méduiuns produzem as formas. Os 

Adeptos produzem-nas conscientemente através de Kriyashakti, 
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realizando-as por um processo que pode ser comparado à concen-

tração dos raios de luz na chama de um cristal. 
 

 “6” – Os Vairâjas pertencem aos Egos do Fogo de outro Man-

vantara. Eles já foram purificados no fogo das paixões. São eles 

os que se negaram a criar [formas inferiores]. Alcançaram o sétimo 

Portal e negaram passar ao Nirvana, ficando para ajudar no Man-

vantara seguinte. 

 

PRINCÍPIOS 

 

 Corpo, Astral, Kama, Manas Inferior, Manas Superior, Budhi 

e Atma, são dados como Princípios. A Vida é um Princípio Univer-

sal Kósmico e somente Atma pertence à Individualidade. Prana e 

a Envoltura Áurica são essencialmente o mesmo, e novamente co-

mo Jiva é o mesmo que a Deidade Universal. As sete etapas de 

Antahkarana correspondem-se com as Lokas. 

 

SENTIDOS 

 

 O tacto e o gosto não têm uma ordem. Todos os sentidos 

permeiam-se entre si, a não ser que um único sentido esteja actu-

ando através dos diferentes órgãos de sensação. Todos os senti-

dos não são mais do que as diferenciações da consciência em si. 

Portanto, podemos sentir as cores e ver os sons. Não há uma or-

dem geral, o sentido que estiver mais desenvolvido numa pessoa 

esse é o primeiro nela. 

 

CORES 

 

 [Foi perguntado por que o azul como a cor do envolvente Ovo 

Áurico, se no diagrama corresponde à Terra? H.P.B. limitou-se a 

dizer em resposta que o azul era uma cor primária por si mesma, 

que o índigo também era uma cor e não uma sombra do azul, e 

que o violeta também era cor.] 
 

 Os estudantes devem aprender todas as correspondências 

que aparecem no diagrama, para que se lembrem do sentido, da 

cor, etc., em qualquer Loka, ao mesmo tempo memorizando sem 

esforço todas as suas correspondências. 
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 [Aos estudantes, quer estudem sozinhos ou em grupo, pede-

se que anotem as dificuldades que surjam no decurso dos seus es-

tudos. Se depois de apreciação atenta continuarem com dificulda-

des insuperáveis, pede-se-lhes que as escrevam com cuidado e 

clareza, de forma perceptível, enviando-as a Annie Besant ou a 

William Q. Judge, de acordo com o país onde residam. Dificulda-

des desse tipo serão resolvidas se for possível, e as perguntas e 

respostas serão enviadas a todos os membros do Segundo Grau 

antes de terminar a próxima Instrução.] 

 

ANNIE BESANT, 

WILLIAM Q. JUDGE. 

 

LONDRES, Julho de 1891. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressa na Gráfica de H.P.B., Londres, e na Área Gráfica de Nova York 
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S. E. INSTRUÇÃO N.º 4 

 

 

ESTRITAMENTE PRIVADO E CONFIDENCIAL 

 

 

NÃO É PROPRIEDADE DE NENHUM MEMBRO, 

E DEVOLVIDO A PEDIDO DO AGENTE DA 

DIRECTORIA DA S.E.T. 

 

 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR À  

PRIMEIRA INSTRUÇÃO N.º 4 

 

 

 Nas primeira páginas da [Instrução] N.º 4 assinala-se a inten-

ção de H.P.B. de adoptar certos termos, como Kosmos diferente 

de Cosmos, afim de ter uma nomenclatura definida, e lembrou-se 

aos estudantes que ela “insistiu muito na adopção definitiva dos 

termos e do seu uso sistemático”. Agora, além do estudante encon-

trar aqui e ali nos seus escritos, e por vezes também nos informa-

tivos do Primeiro Grau, uma ausência dessa mesma [nomenclatu-

ra] definitiva, é necessário chamar a atenção para o facto de neste 

Grau os assuntos serem diferentes, pelo que os estudantes devem 

ser muito cuidadosos a respeito dos termos, como se solicita nas 

duas páginas mencionadas anteriormente. Ao falar para o mundo 

e para os iniciantes, não é necessário nem útil ser enfático acerca 

das palavras num idioma como o inglês, e como nem todos são 

cientistas essas palavras devem expressar ideias capazes de ser 

compreendidas pela perspectiva desses iniciantes. 
 

 Não há contradição entre a ênfase posta na precisão e a utili-

zação dos termos Loka e Tala nas páginas 662-668, onde se inclui 

o diagrama V, como alguns supuseram. Nesse último caso, H.P.B. 

primeiro fez certa aceitação de termos e explicações exotéricas, 

depois selecionou dois conjuntos de nomes e deu a descrição des-

ses pares de opostos dos estados de consciência. Uma vez tendo 

ficado assim assinalados, passaram a ser utilizados de forma per-

feitamente definida. 
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PÁGINA 657 
142 

 

 Prosseguindo com o que se disse sobre a insuficiência dos 

diagramas, no que respeita à consciência pode-se observar e ter 

sempre em mente:  
 

 (a) Os diagramas são sempre figuras planas ou chatas e não 

podem ser [feitos] de outra maneira. 
 

 (b) Em quase todos os eventos naturais as leis do Ocultismo 

fazem referência a estados, condições e coisas entremescladas e 

interpenetradas. 
 

 (c) A consciência, incluindo a percepção astral, não só vê ob-

jectos com limites com também pode avistar muitos outros objectos 

e ideias num grau impossível para os cinco sentidos. 
 

 (d) Portanto, nenhum diagrama pode representar plenamen-

te estas ideias e leis. 
 

 Tomemos, por exemplo, a percepção de um vidente com os 

seus cinco sentidos astrais ou de outro tipo, ao assinalar uma es-

trela na cabeça de outra pessoa. Essa estrela, embora de frente 

para o rosto do vidente, pode ser vista por outros videntes que es-

tejam de pé ao lado e não de frente. Disso depreende-se, como 

parece, que (a) ou há tantas estrelas como videntes, cada uma 

com as suas linhas e ângulos diferentes das outras, ou (b) não há 

senão uma estrela. Porém, de facto, ambos têm razão (a e b). Se 

só há um vidente, há só uma estrela; aumentar os videntes aumen-

tará as estrelas, embora cada vidente veja somente uma. 
 

 Essa explicação demonstra quanto é impossível representar 

inteiramente num diagrama estes ensinamentos, além de transmi-

tir aos estudantes um facto em Ocultismo e que é este: 
 

 Tomando o caso mencionado, os raios do Akasha e a sua 

disposição formam uma estrela que é vista por todos os presentes, 

em qualquer e em todos os pontos da aura, mas como o perceptor 

é diferente da pessoa em cuja fronte avista a estrela, ele apenas 

verá uma no lugar preciso onde os seus órgãos astrais cortam os 

raios do Akasha. O mesmo acontece com outras imagem que pos-

 
142 Estas numerações correspondem à edição em inglês. 
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sam existir na aura de alguém. Cada imagem existe em toda a au-

ra sem interferir com alguma outra, e ao mesmo tempo cada e qual-

quer imagem é completa em qualquer lugar ou ponto da mesma 

aura. Daí que dois videntes possam, como acontece frequente-

mente, ver no mesmo lugar duas imagens diferentes na Luz Astral. 
 

 Em outras questões do Ocultismo a mesma lei está presente, 

por exemplo, um Ego pode estar num estado de Devakan em al-

gum lugar deste Plano onde o ser humano esteja vivo sem que es-

te tenha consciência disso. 
 

 Portanto, é absolutamente necessário que todos os alunos 

deste Grau se acostumem a esta lei e ao mesmo tempo tornem-na 

parte de si mesmos, sem esquecer nem recusar os conhecimentos 

adquiridos a respeito de outros assuntos e modos de pensar. 
 

PÁGINA 659 
 

 Se bem que “H.P.B. não tenha explicado a Consciência Pra-

kritica”, referiu-se a ela para que o estudante soubesse da sua exis-

tência, mas reteve a explicação porque sabê-la, como um conheci-

mento avançado que deve ser guardado, seria perigoso. Relacio-

na-se com os elementais dentre outras coisas, mas sabe-se bem 

que as Instruções avançadas sempre se mantiveram guardadas. 

Tal como a representação do Sistema Solar, e o estudante faria 

bem em consultar o que diz A Doutrina Secreta sobre os planetas 

e o Sol. Se a explicação lhes tivesse sido dada naquele momento, 

a força mental dos estudantes projectaria a sua consciência para 

esse Reino. Para que a mente e a consciência actuam juntas de-

vem ter o poder de separar ou segregar os diferentes Planos uns 

dos outros, e isto também valendo no caso do iniciante. Consulte-

se novamente as ilustrações na página 658 a respeito dos termos 

interpenetração e entremesclação dos Planos. Sempre e quando 

a mente não é dirigida por instruções definidas ou conselhos, dificil-

mente conseguirá ir mais adiante. 
 

 Nesta medida, portanto, era seguro descartar, como se fez, 

essa Consciência Prakritica, sem a explicar mais profundamente. 
 

 O perigo radica na possibilidade de invocar entidades dema-

siado poderosas e não espirituais para os homens e mulheres co- 

muns que não têm nenhuma relação com elas. 
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PÁGINA 660 

 

 Quando se diz que a acção de Atma-Budhi é com micróbios, 

etc. O Atma-Budhi mencionado aqui não é o princípio de Atma-Bu-

dhi pertencente ao Homem, mas o que provém da fonte geral do 

Cosmos. Porque, segundo a lei das correspondências, Atma-Budhi 

e Manas no Homem têm o seu prótótipo ou grande fonte no Cos-

mos. Que é dizer, o mesmo tipo de princípios tem a sua acção no 

Cosmos. Como Manas se especializou em cada homem a fim de 

Atma-Budhi actuar através dele neste Plano, contudo até à sétima 

Raça o princípio Manas não é desenvolvido no Cosmos como 

acontece agora no Homem, e portanto um dos Planos onde este 

princípio geral de Atma-Budhi actua – sem que Manas também 

actue – é o dos micróbios, etc., e sem que possua nenhum sentido, 

na medida em que procede sob uma grande lei geral sem fazer 

qualquer escolha consciente. 

 

PÁGINAS 661, 662 

 

 Não existe confusão entre o comentário na página 661, di-

zendo que “a consciência dos loucos está no Astral, no Plano Ins-

tintivo”, e o da página 662, dizendo que “nos loucos a consciência 

instintiva está nos Planos inferiores da Sensação, no Kama-Maná-

sico ou estado psíquico”, porque o comentário na página 662 adi-

anta “nos Planos inferiores da Sensação”. Na página 661 é apre-

sentada a lei geral para os loucos, enquanto na página 662 é am-

plificada quanto à sua consciência em certos Planos de Sensação. 

Esta explicação é dada porque alguns selecionaram essas duas 

partes exigindo uma conciliação entre elas, parecendo que poderia 

ser feita pelos estudantes ao analisarem e reflectirem acerca do 

conjunto de temas relacionados. 
 

 Nesse parágrafo onde se diz que na “Consciência Astral Pra-

kritica” os objectos invertem-se, deve ser lembrado que apesar de 

serem objectos, números, etc., de facto apresentam-se invertidos 

nesse Plano, motivo pelo qual muitos clarividentes inconsciente-

mente costumam realizar a inversão da imagem invertida a fim de 

ver os números e objectos correctamente. Isto ilustra novamente o 

carácter enganoso desse Plano, já que o vidente vulgar não conhe-
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ce os factos tais como são e age sem saber, no tocante à sua ra-

zão, que inverteu a imagem invertida, tal como o fazemos com os 

olhos físicos. 

 

PÁGINA 663 EM DIANTE, 

PARTICULARMENTE O DIAGRAMA V 

 

 Relacionam-se Lokas e Talas como estados ou Planos onde 

a consciência actua. A Terra e o corpo, por exemplo, constituem 

um lugar, ou estritamente uma Loka, donde a consciência pode 

deslocar-se de uma Loka ou Tala a outra. E quando se fala que um 

homem vai estar nesta ou naquela Loka ou Tala, significa que a 

consciência de uma pessoa viva possui e utiliza um corpo que po-

de alternar passando de Loka a Loka ou de Tala a Tala, ou então 

de uma Loka a uma Tala. Nesse caso, a sua consciência normal é 

a de uma Loka ou Tala – como é o caso – representando adequa-

damente o seu desenvolvimento. 
 

 Por sua vez, o diagrama V é uma tabela de correspondências 

e oposições. Porque de uma oposição ao “outro extremo” pode ha-

ver uma correspondência. Isto é conhecido como a “correspondên-

cia por oposição”. 
 

 As Lokas estão qualificadas pela palavra “Divino” e as Talas 

pela “Infernal” com o fim de diferenciar os termos, já que por vezes 

Tala pode significar o mesmo que Loka se não as qualificarmos. 

Portanto, tal como se apresenta na página 664, utiliza-se Loka na 

Sankhya, enquanto na Vedanta é Tala que se utiliza. Tendo expli-

cado as Talas do ponto de vista vedantino e dado os seus corres-

pondentes estados de consciência, passou a elaborar o ensina-

mento esotérico, requerendo então dois conjuntos de termos para 

designar condições opostas num estado de consciência – denomi-

nados Loka, representando o pólo superior, e Tala, representando 

o pólo degradado, o Divino e o Infernal. Tome-se qualquer Loka e 

Tala correspondente, as duas juntas representam o estado de 

consciência em que um homem está. Nos seus momento mais al-

tos nesse estado está no pólo divino, na Loka, e nos seus momen-

tos mais baixos está no pólo inferno, na Tala. Neste diagrama a 

palavra Tala é utilizada para designar um estado ou lugar inferior, 

e por isso se chama “infernal”. 
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 Compare-se agora as segunda e terceira colunas com a qu-

arta. Essas expressam a oposição, e como nenhuma consciência 

em qualquer delas está em oposição à outra, ocupa a extremidade 

dessa última. Bhurloka, o lugar do pensamento dos homens bons, 

está em oposição a Patala, o corpo denso do animais e a persona-

lidade astral como tal. Portanto, enquanto um homem dispõe-se 

entre os homens de bem, a sua consciência tem por extremo o cor-

po denso animal que realmente está em Patala. 
 

 Bhuvarloka é o estado de consciência do que pensa mais na 

sua vida interior e se opõe a Mahatala, por esta ser a morada da 

sombra astral. Não é eliminada do corpo mas é distinguida a condi-

ção ou vibração da sombra astral quando o pensador está traba-

lhando em Bhuvarloka. 
 

 Na coluna três, Svarloka, onde os desejos e as paixões foram 

quase totalmente superados, está em oposição a Rasatala, a con-

dição onde os desejos e paixões controlam completamente. Rasa-

tala é propriamente o nome para esses últimos, na medida em que 

o sabor e o odor das coisas e sensações fazem com que os dese-

jos apareçam quando não estão dominados. 
 

 Na quarta, Maharloka é o ponto do desenvolvimento onde 

Kama foi dominado e o Antahkarana pode ser destruído. Portanto, 

opõe-se ao seu outro extremo que é Talatala, onde o Manas Infe-

rior é tão frequentemente sugado por Kama que o Antahkarana se 

atrofia e perde os resultados da alma. Isto é mostrado clara e grafi-

camente na quarta divisão da coluna intitulada “Planos das Hierar-

quias correspondentes”. Porque aí os dois pólos opostos são  apre-

sentados e se conclui com as palavras: “A esfera da compaixão 

numa ponta, e a do egoísmo intenso na outra”. Nos ensinamentos 

secretos, a intensidade do egoísmo é sempre dada como pólo 

oposto da intensidade da compaixão. 
 

 As primeiras cinco colunas podem ser usadas juntas com re-

solução dupla. Mas nas seis colunas na outra página a resolução 

dupla poderá não corresponder inteiramente com a anterior. 

Podemos ver, na página 672, que os sentidos não têm ordem regu-

lar de precedência ou prioridade, já que se interpenetram entre si 

e já que são diferenciações de um único sentido. Mas pode fazer-

se uma correspondência em determinadas situações. Isto na medi-
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da em que se sabe muito bem na medicina, no hipotismo e na ex-

periência em geral que uma pessoa sensível pode degustar com 

os órgãos do tacto e ouvir com os órgãos do gosto, revertendo de 

outra maneira a experiência comum, tornando-se muito evidente 

que os sentidos, como sabemos, não têm uma ordem imutável. 

Além disso, como sabem os Mestres, o Chefe da S.E.T. e muitos 

estudantes por experiência própria, cada som produz a sua cor, 

quer seja apercebida ou não. Pode-se então ouvir o som e ver a 

cor por ele produzida. 
 

 São mencionados como estados metafísicos de Bhür a Ma-

harloka, e de Patala a Talatala como lugares físicos e estados me-

tafísicos. E o uso das palavras “região”, “morada”, “estado” e “pla-

no” deve ser feito com o entendimento de não se pretender deduzir 

os limites físicos no espaço, na medida em que a “região astral” 

pode coexistir com o corpo físico ou o da região de um Plano. Isto 

é mostrado na sétima divisão da última coluna, onde é dito que o 

Akasha no crânio refere-se aos vários órgãos e células que não 

existem nele. Isto significa que se alguém concentrar a sua cons-

ciência exclusivamente em e nesse Akasha no seu próprio crânio, 

não será capaz de ver o conteúdo do mesmo, embora relativamen-

te à localização seja visível para a visão externa. 
 

 Essas palavras levam-nos agora à resolução dupla no dia-

grama V (veja-se perto do final página 667). Os estados por cima 

da linha rupa de consciência referem-se aos que possuem corpo; 

por debaixo, os arrupa são os estados sem forma. Está nisso a re-

gra dada anteriormente acerca da oposição prevalecente. Janar é 

um elevado estado espiritual, e Sutala é o correspondente estado 

material inferior abaixo, usando-se o termo material no sentido de 

matéria invisível; em Vitala a perda da alma é completa, portanto, 

opõe-se ao estado Crístico; Atala é uma continuação física de Vita-

la, porque aí se esgota a força física, e adequadamente designa o 

próximo renascimento depois daquele onde a alma se perdeu, por-

tanto, opõe-se a Satyaloka onde a grande opção pode ser feita, 

enquanto em Vitala não há opção possível. 
 

 Não há contradição, como alguns pensaram apressadamen-

te, entre essa e a página 672 no segundo parágrafo, onde Vitala 

também pode representar um estado superior. Em ambos [os esta-



H.P.B. – Instruções da Secção Esotérica da Sociedade Teosófica 

 

    258 

dos superior e inferior] existe o que os homens ordinariamente 

chamam de aniquilação do Ego. Porém, a maioria diz que o engolir 

do Ego no [Plano] Cósmico é temporário, até um novo substituir 

aquele, enquanto no inferior é engolido para sempre no que se re-

fere à pessoa. H.P.B., na página 672, fez essas advertências, uni-

camente com finalidade ilustrativa e não para confundir quanto à 

nomenclatura. Se a palavra Vitala e outras devem ser inteiramente 

abandonadas, então deve-se formular o estado de consciência an-

teriormente designado por essa palavra com uma série de palavras 

expressivas da ideia em questão. Por exemplo, se eliminarmos a 

palavra Atala, em seguida passaremos descrever esse estado do 

seguinte modo: “Aquele em quem existe a continuidade da combi-

nação de moléculas de diferentes Planos numa forma desprovida 

da alma que possuía e se afastou numa vida anterior, podendo ter 

sido ou não por causas espirituais”.  
 

 Isso ficará claro agora com o seguinte facto em Ocultismo, a 

saber: um santo e elevado Yogui pode abandonar o corpo e os 

princípios inferiores quando alcança o estado Taparloka, apesar 

das forças geradas neste Plano poderem gerar um corpo sem alma 

de maneira não perversa. É como a roda do oleiro, que continua 

girando depois dele retirar o pé. O Homem verdadeiro está, pois, 

em Satyaloka, fazendo a inevitável grande opção. Em Vitala a alma 

afasta-se e as forças no Plano Físico criam um corpo no estado de 

Atala, sem alma e inevitavelmente mau, fora de qualquer selecção 

possível. Isto deve deixar bastante claro o que H.P.B. disse, como 

está registado na página 672. 
 

 Para que isso fique ainda mais elaborado, abandonemos por 

momentos as palavras Taparloka e Vitala, Satyaloka e Atala, que 

descrevem esses estados opostos e coloquemo-las nos seguintes 

termos: 
 

 Taparloka. É o estado do Ego, quer esteja encarnado ou não, 

alcançado através de muitas vidas de devoção, etc., tornando-o 

invulnerável, etc. As forças no Plano material produzidas pelo cor-

po de um Yogui, como a de possuir uma força podendo resultar na 

produção de um novo corpo desprovido de alma, porém, protegido 

de qualquer entrada de influências viciosas de qualquer tipo. Tal 

organismo será bom, mas um ser sem alma está no estado Vitala. 
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 Vitala. Quando se aplica àqueles que viveram perversamen-

te, com a alma perdendo-se na vida, toda a tendência do que fica 

física, astral e mentalmente é má e cruel. Mas essas forças irão 

exaurir-se produzindo um novo corpo sem alma desde o nascimen-

to e totalmente vicioso. 
 

 Satyaloka. É o passo ou etapa seguinte para o Yogui que al-

cançou Taparloka e não requer em todo o caso uma nova encarna-

ção do Ego. Esta grande eleição inevitavelmente é feita tal como 

Atala segue a Vitala. O Yogui torna-se Nirmanakaya. 
 

 Atala. O esgotamento das forças produzidas pela persistên-

cia da maldade, pelo qual é dado à luz um novo organismo mau 

sem alma, como se menciona em Vitala acima. 
 

 O n.º 7 em “Hierarquias correspondentes” está em linha com 

Satyaloka e Vitala. É o noménico, o consummatum est do Univer-

so, porque aqui os extremos tocam-se. Atala é o ponto onde o físi-

co desaparece e deve desaparecer no noménico, tal como Satya-

loka é o estado onde o Yogui verdadeiramente se uniu com o Todo. 

Portanto, podemos, pela perspectiva adoptada até agora, estabe-

lecer uma correspondência com Alaya, Satyaloka, Atala e o estado 

seguinte sem nome e Arrupa, porque nesse ponto da forma a im-

posição de limites à percepção terá desaparecido. 
 

 Muitos dos chamados Mistérios da Vida são realmente um 

mistério para a mentalidade actual, como resultado de tantos sécu-

los de educação materialista, sem com isso deixarem de ser factos 

reais. Muitos são desconcertantes devido ao costume que muitos 

têm em exigir que tudo seja demonstrado às suas mentes pelas 

regras que aprenderam ou pelo que apreenderam. E muitos factos 

são evitados pelos estudantes por temor onde a sua crença parece 

raiar a superstição. Alguns são referentes aos próprios assuntos 

abordados nos parágrafos anteriores. É bem sabido que frequente-

mente alguns estudantes, como disse H.P.B., desertam inteira-

mente dos seus corpos e passam a viver desde esse momento até 

ao dia sua morte num corpo inteiramente desprovido de alma, po-

rém a influência do Adepto sobre os átomos da nova estrutura físi-

ca atómica é tal que o mal não o penetra, pelo que a vida levada 

por esse corpo é inofensiva e frequentemente activamente boa. 

Mais uma vez, um corpo desse tipo pode ser entregue a um Ego 
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não desenvolvido merecendo utilizá-lo para por ele obter quanto 

possa. O Ego não pode ter um corpo excepto quando o seu karma 

lhe permite. Mas como os Adeptos chamados Mestres por H.P.B. 

não abandonaram os seus corpos, sentimo-nos compelidos a fazer 

uma pergunta, já que poderia acontecer alguns da Escola pergun-

tarem sem dar tempo para reflectir sobre o assunto: se esses Seres 

podem ser como acabamos de dizer? 
 

 Só no caso do abandono de um corpo provocado por um Ma-

go Negro o assunto se torna diferente, porque como nas vidas an-

teriores foi essencialmente vicioso irá fazer com que os átomos da 

esquerda e quantos se acrescentem sejam inteiramente maus, e 

nesse caso será um ser tão desalmado que será um terror ambu-

lante. Mas, ao mesmo tempo, existem muitos no estado Vitala ou 

Atala cuja maldade está inactiva, muitos de qualquer género, 

apenas se sujeitando ao cumprimento da Lei da Natureza que pre-

vê a dissipação de maneira correcta de todos aqueles elementos 

que têm de ser moídos, por assim dizer, no Grande Moinho dos 

Deuses. 
 

 Agora vejamos a página 666, onde se diz que Rasatala é a 

cega dentro de um cego. Não há confusão aqui. A tabela dá esse 

nome a tal estado referindo-se a um homem cego como ele, tanto 

física como mentalmente, enquanto as observações na página 

mencionada referem-se a outros Planos de existência abaixo e aci-

ma da nossa, e portanto os termos correspondentes têm de ser 

empregados na medida em que não possuímos a terminologia e a 

linguagem desses Planos. Aqui as Instruções falam dos elementa-

is superiores, constantemente mencionados pelos Rosacruzes e 

os antigos como os devas dos signos. Alguns deles estão abaixo 

do Homem e alguns acima dele, no sentido de pertencerem a outra 

ordem evolutiva, portanto, não se podendo dizer estarem em al-

gum Rupa ou Rasatala. O terem três sentidos demonstra que tal 

não tem nenhuma relação com o diagrama aplicado ao Homem. 

Esses elementais são alguns daqueles que dissemos ser perigoso 

para um homem lidar com eles, até que esteja totalmente equipa-

do, em todos os sentidos, pelo seu Mestre. 

 

PÁGINAS 664 A 666 
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 Onde Talatala também chamada Karatala, Rasatala e Rupa-

tala. Essa é apenas uma necessidade da linguagem. Talatala é a 

repetição de Tala, tornando-se mais intensa no seu significado qu-

ando se refere aos nossos sentidos, fazendo-se tangíveis ao se-

rem manejados por Kara, a “mão”. O diagrama anterior mostra-nos 

que o Manas Inferior aferra-se às coisas, portanto, é perfeitamente 

precisa a correspondência entre um estado metafísico e um estado 

físico. 
 

 Rasa é também Rupatala, porque a fim de apreciar e conhe-

cer a forma física de qualquer coisa palpável, requere-se o gosto e 

a visão. Pode ser não se ver à primeira vista o que o gosto tenha 

a ver com a cognição da forma, mas possui na medida da sua 

forma física participar de Prithivi, a Terra, com a distinção caracte-

rística entre gosto ou sabor e odor, estando todos interrelacionados 

entre si. Voltando ao diagrama onde procuramos o estado corres-

pondente do Eu enredado, vemos que sob a Rasatala para o prin-

cípio Kama o gosto é tudo. 
 

 O que se segue na página 666 refere-se a Mahatala cone-

ctada aos elementais que também pertencem à anterior. Aqui es-

ses seres tão mais próximos do Homem, para que ele veja, como 

foi dito, que até certo ponto têm a potência da vida nos, pelo me-

nos, cinco sentidos humanos, correspondendo a Kama e Prana na 

escala humana. Mas como não têm forma e ainda estão abaixo 

dos homens, não têm Manas desenvolvido. Para eles o Homem 

parece um Deus, porque brilha aos seus olhos. Mas não deixam 

de ser perigosos para o Homem. Têm o poder de certos tipos de 

conhecimentos que ele não tem, apesar de carecerem do que dá 

ao Homem a sua consciência. 
 

 Essas duas classes de seres são em certa medida desperta-

das quando uma pessoa está hipnotizada ou sob o efeito de medi-

camentos, para enão dispor-se num estado artificial e ficar mais 

enredada do que nunca, apesar de mostrar conhecimentos de coi-

sas que não se conhecem no estado normal. É por isto, dentre ou-

tras razões, que H.P.B. se opôs à utilização da hipnose, e porque 

as regras da S.E.T. estão contra o uso de drogas e narcóticos, ex-

cepto o tabaco. Drogas e espíritos provoam esse estado em maior 

ou menor grau, e portanto agem em contrário ao desenvolvimento 
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da visão espiritual, e só o tabaco, utilizado de forma moderada, não 

tem efeito. 
 

PÁGINA 672, “CORES” 
 

 A explicação dada nesta página não está completa por não 

se ter dado a cada palavra a aclaração de H.P.B., mas é a que se 

segue, ao mesmo tempo deixando subentendido que muito mais 

poderá dizer-se no momento adequado. Isto porque nestes assun-

tos as correspondências são quase intermináveis, e para serem 

plenamente compreendidas requere-se mentes de grande poder 

analítico e memória ainda não desenvolvidas nesta civilização. 
 

 A relação não é a do azul  para a Terra ou Prithivi, posto a 

cor apresentada ser a azul escura, a qual para ser conhecida corre-

ctamente deve ser vista, porque não ser possível descrever os tons 

de uma cor. É a mesma cor com que frequentemente foi pintado 

Krishna no sentido dado aqui, o de corresponder à Envoltura Áuri-

ca. Isto porque num certo sentido a Envoltura Áurica é a Terra pela 

qual o Ego transita através da corrente da Evolução. 
 

 A seguir, na divisão afim, o nariz, pelo facto de cheirar, cor-

responde à característica de Prithivi, apercebendo-se pelo nariz 

porque, como foi dito antes, os sentidos podem trabalhar fora da 

sua ordem habitual. Mas é muito claro que a geração corresponde 

à Terra e tem correspondência metafísica com a Envoltura Áurica, 

pois é através da preservação desse princípio que vimos à Terra 

uma e outra vez na nossa evolução. Ao tomar a última divisão na 

página, chegamos a uma parte da fisiologia astral e interna que 

não ficou clara às mentes, as quais de facto nem sequer compreen-

dem quanto hoje se conhece no mundo da anatomia e fisiologia 

física. Então, como se pode explicar na sua totalidade outros senti-

dos e órgãos ocultos? Esses sentidos bastante desenvolvidos nos 

animais, nisso não geram confusão por ser nesse Reino que inicia 

o desenvolvimento com as especializações e acelerações dos sen-

tidos individuais, enquanto no Homem eles estão ocultos em po-

tencial e é pela maior potência de uns sobre os outros combinando-

os que pode utilizá-los. Isto pode ser ilustrado observando-se qual-

quer máquina complicada feita com muitas peças por um homem. 

Em tal máquina, onde a peça mais pequena é tão importante como 
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as outras tendo tomado o pensamento e energia desse homem na 

sua concepção, quando está completa e executando a sua acção 

ninguém apercebe nem vê que o conjunto é uma grande combina-

ção para realizar determinada obra. 
 

 O dispositivo mecânico conhecido como “transportador” é um 

dos mais comuns, úteis e necessários, e embora às vezes seja de 

aparência rude e torpe deu a conhecer as suas potencialidades ao 

longo de muitos anos e de muitos homens. Sem entanto, sem a 

máquina com que funciona deixará de ser muito importante. 

 

PÁGINA 671 

 

 Este é um dos parágrafos mais importantes no livro. Muito do 

que contém exigirá de qualquer estudante muito tempo e muito es-

forço. 
 

 Para aqueles que não são naturalmente da ordem superior 

dos videntes, recomenda-se que elaborem um conjunto de quatro 

planos de consciência e fixem-na no mais elevado. Trata-se de 

obter o benefício que inevitavelmente resultará disso, ao mesmo 

tempo requerendo que se atenda às necessidades corporais, como 

se aponta na frase “fazer patos e marrecos”. H.P.B. aludiu a quem 

utiliza o corpo para práticas ascéticas e aconselhou a tentar obri-

gar o corpo a observar certas regras da mente. 
 

 Mas se alguém gasta o tempo em atenção contínua aos de-

sejos mais baixos, certamente o regramento da vontade superior é 

negligenciado e a mente fica embebida celebrações inferiores. Os 

estado superiores devem ser pensados e deve-se tentar agarrar 

neles os pensamentos. A própria tentativa de fazer isso resulta 

numa elevação natural da mente ao objectivo em vista, e se pros-

seguir irá tornar-se um hábito mental que gradualmente elevará a 

mente ao fim almejado. Se persistir, com o tempo alcançará a me-

ta, e mesmo que possa cair temporariamente nunca cairá no ponto 

mais baixo. Esta é a Lei da Natureza, e sabendo que o estudante 

desanima por não ter êxito e é imprudente e esquecido, são dadas 

todas estas advertências não só para sua informação mas também 

para seu uso e estímulo. 
 

WILLIAM Q. JUDGE. 
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INSTRUÇÃO N.º V 

 

 

ESTRITAMENTE PRIVADO E CONFIDENCIAL 

 

 

NÃO É PROPRIEDADE DE NENHUM MEMBRO, E SE FOR 

PEDIDA DEVE SER DEVOLVIDA AO RESPONSÁVEL DA S.E.T. 

 

 

INSTRUÇÃO N.º V 

 

 

 Prossegue o estudo da Consciência. Portanto, deverá apren-

der-se mais completamente o entendimento da constituição septe-

nária do Homem e o funcionamento da Consciência em cada parte 

do mesmo. 
 

 O estudante, nesta Instrução, centrará a sua atenção na 

compreensão do Quaternário Inferior, tal como se define no dia-

grama V, assim como nas funções da Consciência tal como se ma-

nifesta através desse Quaternário Inferior. O estudo da Tríade Su-

perior pertence a outras Instruções, e para compreender a Tríade 

Superior é necessário que o Quaternário Inferior seja compreendi-

do em certa medida. Em primeiro lugar, o estudante deve dar-se 

conta claramente de que não pode ver as coisas espirituais com 

os olhos da carne, e de que no estudo, inclusive do Corpo [Físico], 

deve utilizar os olhos da inteligência espiritual, pois em contrário 

fracassará e o seu estudo será infrutífero. O crescimento é de den-

tro para fora, pois o interior é sempre o mais perfeito. Inclusive o 

desenvolvimento de um sentido físico é sempre precedido por uma 

sensação mental que antecede o seu desenvolvimento. Como se 

disse anteriormente, todos os sentidos e diferenciações da auto-

consciência tornam-se muito distintos no Plano Astral, onde a ade-

quada vida perceptiva começa, descendo a diferenciação até ao 

menor sub-plano do Plano Prakritico a que pertencem as molécu-

laxs dos nossos corpos físicos. Por exemplo, os peixes que vivem 

na escuridão das águas subterrâneas são cegos, mas se forem re-

colhidos e postos num tanque, em umas quantas gerações desen- 
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volverão os olhos. Contudo, no seu estado original, apesar de não 

terem os órgãos da visão física foram dotados com um sentido de 

visão. Em contrário, como poderiam na escuridão encontrar as su-

as presas e evitar os obstáculos e perigos? 
 

 Quanto mais finas forem as envolturas do sentido da Cons-

ciência mais clara será a visão, porque com cada envoltura aumen-

ta a ilusão. Só quando o verdadeiro discernimento ou discrimina-

ção é libertado é que se supera a ilusão, e esse liberdade é a que 

dá o poder de unir Manas com Budhi – o da realização em Adepto. 

É por isso que no Devakan o ser continua sendo objecto de ilusão, 

porque a mente é a de alguém [personalizado], enquanto não 

realizar no corpo essa união a fim de completar a Trindade [Atma-

Budhi-Manas]. Só quando se completa a união no ser humano vivo 

é que a ilusão termina. Enquanto isso, quanto mais se desce mais 

aumenta a ilusão no Plano inferior. 
 

 Para tornar activa a visão interna o estudante deve purificar 

a sua natureza inteira, moral, mental e física. A pureza da mente 

tem mais importância que a pureza do corpo. Se esse Upadhi não 

é perfeitamente puro não poderá conservar as lembranças provin-

das de um estado superior143. Pode realizar-se um acto prestando-

lhe pouca ou nenhuma atenção, por ser de importância relativa-

mente pequena. Mas se for mantido vivo na mente, o efeito é mil 

vezes maior. Portanto, acima de tudo o mais está a importância de 

se manter puros os pensamentos. Lembrem-se que têm, por assim 

dizer, de ajustar o Quaternário ao Triângulo; por outras palavras, é 

necessário purificar o Quaternário Inferior para poder vibrar em 

uníssono com a Tríade Superior. 
 

 E isso não é tarefa fácil. A carne do corpo, que no ser huma-

no é a sua parte material neste Plano, é a mais difícil de dominar. 

O maior Adepto que decide encarnar num novo organismo tem de 

lutar duplamente para o subjugar, encontrando muita dificuldade 

na sua submissão. Isso deve-se ao automatismo do corpo, cujos 

 
143 Upadhi significa “através do qual actua uma força”. Por vezes utiliza-se a 
palavra “veículo” para transmitir a mesma ideia. Se a “força” é considerada 
como actuante, a “matéria” é o Upadhi por meio da qual ela actua. Assim, o 
Manas Inferior é o Upadhi pelo qual trabalha o Superior, tal como o Linga-
Sharira é o Upadhi pelo qual o Prana pode trabalhar. O Sthula-Sharira é o 
Upadhi de todos os Princípios que actuam no Plano Físico. 
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impulsos originais provêm do pensamento. O que chamamos de-

sejos do corpo têm a sua origem no pensamento. O pensamento 

surge antes do desejo. O pensamento actua sobre o cérebro, e 

agindo o Manas Inferior sobre os actos do cérebro nos órgãos do 

corpo, então o desejo desperta. Não é o estímulo exterior quem 

excita os órgãos do corpo e sim o cérebro, impressionado por um 

pensamento. Portanto, o pensamento erróneo deve ser morto 

antes do desejo ser extinto. O desejo é o resultado da separação, 

com vista à satisfação de si mesmo na matéria. Agora a carne é 

uma coisa de hábitos, repetindo mecanicamente um impulso bom 

ou mau, conforme a impressão donde procede, e continuará repe-

tindo-o.  Ela não é o tentador original, embora possa repetir auto-

maticamente os movimentos que lhe são imputados, e assim trazer 

de volta as tentações; em nove dentre dez casos é o Manas Infe-

rior, com as suas imagens, quem leva a carne às tentações. Então 

o corpo ajusta-se automaticamente e ocorrem as repetições. Por 

isso, não é certo que um homem imerso no mal possa depois, por 

uma conversão repentina, via a ser tão poderoso para o bem como 

era para o mal. O seu veículo está demasiado contaminado, e no 

melhor pode neutralizar o mal para equilibrar as más causas kár-

micas que pôs em marcha nesta encarnação. Vocês não podem 

fazer um barril de sardinhas um perfume que resuma todo o odor. 

Quando os impulsos e as más tendências deixam uma forte im-

pressão na natureza física, não podem ser revertidos de repente. 

As moléculas do corpo estabeleceram-se numa direcção kâmica e 

– apesar dele ter inteligência suficiente para discernir as coisas no 

seu próprio Plano, isto é, para evitar quanto prejudique a si mesmo 

– não consegue fazer uma mudança [súbita] de direcção ou impul-

so para o que provém de um Plano superior. Se for demasiado rá-

pido será demasiado violenta a tentativa de reverter a acção, e o 

resultado pode ser a doença, a loucura ou a morte. 
 

 Este automatismo do corpo – às vezes chamado hábito – tor-

na possível que tenhamos experiências tanto boas como más nos 

sonhos. Esta é outra razão pela qual devemos ter cuidado com as 

impressões que transmitimos ao corpo, especialmente as impres-

sões em que Kama participa. Nos sonhos o sentido do Manas In-

ferior está adormecido, enquanto a consciência animal, quando a 

tendência sensual imprime nela o desejo, torna-se mais fácil de ser 
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impressionada por Kama com imagens da Luz Astral, e com isso a 

tendência dos sentidos nesses sonhos é sempre para o lado ani-

mal. Portanto, devemos treinar-nos para despertar imediatamente 

quando começarmos a ter um sonho nessa direcção, rejeitando de 

imediato os pensamentos impuros; durante o período da consciên-

cia de vigília deve-se criar o hábito da rejeição que actuará de for-

ma automática durante o sonho. Também cada vez que se sentem 

tranquilamente para algum tipo de meditação, uma das primeiras 

coisas que acontece é a dos elementais começarem a apresentar-

se aos vossos olhos em imagens interiores de toda a espécie, sen-

do a espécie de imagem apresentada o resultado dos pensamen-

tos anteriores e igualmente da situação em que se está tanto física 

como mentalmente. Porque se algo nos preocupa ou temos o pen-

samento perturbado de alguma maneira, as imagens tornam-se ca-

da vez mais confusas, apesar de, na verdade, às vezes não ter-

mos o aspecto aparente de estar confusos. 
 

 Portanto, o estudante deve ter cuidado com os seus pensa-

mentos, considerando-os como geradores da acção. Cinco minu-

tos de [mau] pensamento podem desfazer o [bom] trabalho de cin-

co anos. E embora o trabalho de cinco anos possa ser executado 

de maneira mais rápida da segunda vez, perdeu-se o tempo da pri-

meira. 
 

 O estudante encontrará no que se segue uma variedade de 

classificações e divisões septenárias. Deve ter em conta que cada 

Princípio no Homem tem os seus sete aspectos, e que cada célula 

e órgão dos seus componentes é um septenário. Um Princípio po-

de ter um órgão no corpo especialmente relacionado com ele, co-

mo o baço para o Linga-Sharira, apesar de não ser menos certo o 

Linga-Sharira ter a sua correspondência em todas as células do 

corpo, como sucede com outros órgãos principais. É assim que o 

cérebro tem as suas sete divisões onde cada uma corresponde a 

um Princípio, correspondendo na sua totalidade ao Homem Psico-

Intelectual. Nestas diferenciações não há nenhuma contradição, 

ao contrário do que o aluno imagina ao início, e é básico conhecer 

as diferentes correspondências dada por um mesmo Princípio, 

sendo um exemplo da grande verdade de cada molécula ser um 

espelho do Universo, de que todos os microcosmos são o espelho 

do Macrocosmos. 
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 O Corpo Físico do Homem tem os seus sete aspectos, cada 

aspectos representa um Princípio, cada um deles tem as suas sete 

subdivisões e cada subdivisão, por sua vez, representa um Princí-

pio, donde termos os “quarenta e nove fogos” como se vê no Sthu-

la-Sharira. É devido a esta correspondência intrincada, levada a 

efeito em cada detalhe, que em última instância o Homem é capaz 

de entrar em contacto com todos os âmbitos do Ser no Universo. 

Isto e só isto é o que a Raja-Yoga torna possível. 

 

STHULA-SHARIRA 

 

 O Corpo não é um Princípio no jargão estritamente esotérico, 

é antes mais um Upadhi que um Princípio.Trata-se de um veículo 

da Consciência, e como tal deve ser considerado no estudo da 

Consciência. Além disso, pode ser considerado como o aspecto 

mais denso do Linga-Sharira, por ambos estarem no mesmo Plano 

e o Linga-Sharira ser molecular na sua constituição tal como o seu 

órgão [físico denso]. A Terra e a sua Luz Astral estão tão estreita-

mente relacionadas entre si como o Corpo e o seu Linga-Sharira, 

sendo a Terra o Upadhi da Luz Astral. O nosso Plano [Físico Cós-

mico] é a Terra, cujo nível mais elevado é o Astral. A Luz Astral 

Terrestre não deve, por certo, ser confundida com a Luz Astral 

Universal. 

 

O CORAÇÃO 

 

 A Consciência, limitada à consciência animal, compõe-se da 

consciência de todas as células do corpo, excepto as do coração. 

Mas o coração não é o órgão da Consciência Espiritual, na verdade 

corresponde ao Prana, apesar de o tomarem assim só porque o 

Prana e a Envoltura Áurica são essencialmente o mesmo, e 

porque, novamente como Jiva, é o mesmo que a Deidade Univer-

sal. O coração representa a Tríade Superior, enquanto o fígado e 

o baço representam o Quaternário Inferior no seu conjunto. O cora-

ção é a morada do Homem Espiritual, enquanto o Homem Psico-

Intelectual reside na cabeça com as suas sete portas. Tem nos 

seus sete upadhis cerebrais os símbolos das sete Hierarquias, que 

exotericamente são quatro mas esotericamente são as sete Folhas  
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do Lótus, o Saptaparna, a “Caverna de Budha” com os seus sete 

compartimentos. 
 

 O coração é o rei do corpo, o seu órgão mais importante. 

Inclusive se a cabeça for separada do tronco, o coração continua-

rá pulsando durante meia-hora. 
 

 Se for envolto em algodão e colocado em local aquecido, a 

pulsação prosseguirá durante algumas horas. O coração é o último 

ponto a morrer, um lugar marcado por uma pequena luz violeta que 

é a sede da Vida e de Brahma, o centro de tudo, o primeiro centro 

a viver no feto e o último a morrer. Quando se enterra um yogui em 

transe, ele vive nesse lugar apesar do resto do corpo parecer mor-

to, e enquanto se mantiver vivo pode ser ressuscitado. Esse lugar 

contém em potência a mente, a vida, a energia e a vontade. Duran-

te a vida irradia as cores do prisma, ígneo e opalescente. 
 

 O coração é o centro da consciência espiritual, e o cérebro é 

o centro da consciência intelectual. Esta consciência espiritual não 

pode ser guiada pela pessoa nem a sua energia ser dirigida, até 

que esteja completamente unida a Budhi-Manas. A partir pode ser 

guiada. Ou seja, ela esforça-se por fixar-se no coração para im-

pressionar a consciência inferior, e esse esforço é ajudado pelo 

seu crescimento em pureza. Daí os remorsos pelo mal feito, os re-

morsos da consciência recriminando o mal e a incitação ao bem. 

Isso vem do coração, não da cabeça. O coração é o único Deus 

manifestado, os outros dois são invisíveis. E é este Deus manifes-

tado que representa a Tríade Atma-Budhi-Manas. 
 

 Qualquer pessoa que assim se elevar receberá a inspiração 

desta consciência espiritual à vontade, será una com Manas – e 

terá alcançado o grau de Adepto. No entanto, o Manas Superior 

não pode guiar directamente o homem comum corrente, pelo que 

age por meio do Manas Inferior para alcançar a consciência infe-

rior. Sem dúvida que o esforço para centrar a consciência no co-

ração deve ser contínuo, a fim de poder ouvir os sussuros da cons-

ciência espiritual, e embora o sucesso ainda esteja longe deve ha-

ver um começo no caminho que se abrirá. 
 

 Há três centros principais no corpo do Homem: o coração, a 

cabeça e o umbigo. O coração, como foi dito, é o centro da consci-

ência espiritual, a cabeça o centro da consciência psíquica (psico-
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intelectual), e o umbigo o centro da consciência kâmica (psíquica, 

emocional). Qualquer desses dois últimos pode ser positivo e ne-

gativo relativamente ao outro de acordo com a relativa predomi-

nância dos Princípios e, portanto, da manifestação dos seus órgã-

os neste Plano. O significado das palavras positivo e negativo está 

conectado com a mesma relação que possuem na ciência eléctri-

ca. A corrente flui do positivo ao negativo e a impressão realiza-se 

mediante o positivo no negativo. 
 

 Por exemplo, a aura da glândula pineal vibra durante a acti-

vidade da consciência no cérebro e mostra o jogo de sete cores. 

Esta agitação septenária e o jogo da luz em redor da glândula pi-

neal reflectem-se no coração, ou melhor, na aura do coração, que 

é negativa para o cérebro no homem comum corrente. Depois essa 

aura vibra e ilumina os sete pontos do coração, tal como a glândula 

pineal ilumina os sete centros do cérebro. Por sua vez, o coração 

pode torná-los positivos ao impressionar o cérebro com a consci-

ência espiritual, indo assim alcançar a consciência inferior. A cons-

ciência espiritual está activa durante o sono profundo, e se os 

“sonhos” que ocorrem no chamado sono sem sonhos podem ser 

impressos pelo coração no cérebro, todavia a consciência já não 

se limita aos limites da sua vida pessoal. Se pudesse lembrar-se 

dos sonhos no sono profundo, seria capaz de recordar todas as 

suas encarnações passadas. Esta é a “memória do coração” e a 

capacidade de a imprimir no cérebro de modo a tornar-se parte da 

sua consciência, no que é a “abertura do terceiro olho”. No sono 

profundo o “terceiro olho” abre-se, mas não permanece aberto [no 

estado de vigília ordinário]. Contudo, algumas impressões da cons-

ciência espiritual chegam mais ou menos ao cérebro, sendo o Ego 

inferior o responsável. E algumas delas recebidas pelo cérebro não 

pertencem à nossa experiência pessoal anterior. No caso dos Ade-

ptos, o cérebro está capacitado para reter essas impressões. 
 

 A Escola Secreta Oriental conhece cada porção em separa-

do do coração, e tem um nome para cada parte. São chamadas 

pelos Nomes dos Deuses, como Câmara de Brahma, Câmara de 

Vishnu e por diante. Cada uma delas tem correspondência com 

uma parte do cérebro. O estudante começa agora a compreender 

por que se põe tanto ênfase no coração relativamente à meditação, 

e por que são feitas tantas alusões na antiga literatura hindu a 
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Purusha no coração. Por isso, quando se refere à concentração, o 

Santíssimo MESTRE Koot HoomiT escreve: 
 

 “O melhor método é a concentração no Mestre como o outro 

Homem que vive dentro de ti. Fazer da Sua Imagem no teu coração 

o foco da concentração, a fim de perde-se todo o sentido da exis-

tência corporal num único pensamento.” 
 

 E diz novamente: 
 

 “A grande dificuldade a ser superada é o registo do conheci-

mento do Ser Superior no Plano Físico. Para conseguir isto, o cé-

rebro físico deve criar um espaço inteiramente em branco para a 

Consciência Superior.” 
 

 Quando o cérebro se torna um espaço em branco, a impres-

são do coração pode alcançá-lo irá conservar-se no Chela, que 

ainda só é capaz de manter uma parte dos conhecimentos obtidos. 

A carta citada antes, diz: 
 

 “Para a aquisição do poder da concentração, o primeiro pas-

so é o da brancura. Depois a consciência prossegue por graus, até 

finalmente a passagem entre dois estados ser tão rápida e fácil que 

passa quase despercebida.” 
 

 O que consegue fazer isso à vontade tornou-se um Adepto, 

podendo “armazenar o conhecimento assim adquirido na sua me-

mória física”. 
 

 Tal é a função real do coração no corpo humano e a sua re-

lação com o cérebro o qual, no conjunto, “é o veículo do Manas In-

ferior entronizado no Kama-Rupa”. 
 

O CÉREBRO 
 

 O cérebro, considerado como órgão da consciência, serve de 

veículo no Plano objectivo ao Manas Inferior, trabalha sobre as mo-

léculas e os seus materiais da maneira explicada mais adiante. As 

suas subdivisões correspondem-se com os órgãos das subdivisõ-

es do Manas Inferior, as suas circunvoluções são formadas pelo 

pensamento, cuja actividade é construir o princípio pensante com 

circunvoluções cada vez mais complexas. 
 

 Há sete cavidades no cérebro que durante a vida aparentam 

estar vazias, no sentido vulgar da palavra. Mas na realidade estão 
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cheias de Akasha, com cada cavidade tendo a sua própria cor de 

acordo com o estado de consciência em que ele esteja (as cores 

só são visíveis, é claro, para uma visão purificada). Estas cavida-

des são denominadas em Ocultismo de “Sete Harmonias”, que é a 

escala das Harmonias Divinas, e é por elas que permanece a me-

mória expressando-se pelo cérebro. São essas partes cerebrais 

quem recebem as impressões da memória do coração permitindo 

ser impressa na memória do cérebro. 
 

 A quarta destas cavidades é a glândula pituitária, correspon-

dendo-se com Manas-Antahkarana, a ponte da Inteligência Supe-

rior, que contém diferentes essências. A quinta cavidade é o tercei-

ro ventrículo, vazio durante a vida, excepto por uma luz pulsante, 

embora se encha de um líquido depois da morte. A glândula pineal 

corresponde-se com Manas até ser tocada pela luz vibra de Kun-

dalini procedente de Budhi, então tornando-se Budhi-Manas. Qu-

ando Manas está unido a Budhi, logo também Budhi-Atma se cen-

tra em Manas passando a agir pelas três cavidades superiores que 

irradiam um halo de luz, este por vezes tornando-se visível nas 

pessoas muito santas. As chamas estão sempre cintilando em re-

dor da glândula pineal, mas quando Kundalini as vivifica por um 

instante vê-se o Universo inteiro. Isto é o que ocorre por vez por 

outra no sono profundo, quando o terceiro olho se abre. E esta 

abertura é boa para Manas que beneficia dela, embora não alcan-

ce o homem inferior que assim não consegue lembrar-se. A sétima 

cavidade é a síntese de tudo, a cavidade do crânio que está cheia 

de Akasha (ver o diagrama V). Ela corresponde-se com a Aura 

Átmica, o sagrado Ovo Áurico. 
 

 A percepção do cérebro encontra-se na aura da glândula pi-

neal, enquanto que a mesma glândula iluminada corresponde-se 

com o Pensamento Divino. O corpo pituitário é por si mesmo o ór-

gão do Plano Psíquico144. A pura visão psíquica é causada pelo 

movimento molecular deste corpo ligado directamente ao nervo 

óptico, com isso afectando a vista dando lugar às alucinações. O 

seu movimento pode facilmente provocar lampejos de luz vistos 

dentro da cabeça, semelhantes aos que se vêem ao pressionar os 

globos oculares, causando assim o movimento molecular no nervo 

 
144 A clarividência vulgar não está no uso deste órgão. 
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óptico. Quando a acção molecular se estabelece no corpo pituitário 

vêem-se esses lampejos, acção que ademais oferece a visão psí-

quica num movimento semelhante ao da glândula pineal para a cla-

rividência espiritual. A embriaguez e a febre pode ocasionar movi-

mentos desordenados no corpo pituitário e assim produzir ilusões 

da visão, visões, alucinações. Às vezes este corpo está tão afecta-

do pela embriaguez que paralisa, e daí a proibição estrita de líqui-

dos alcoólicos para todos os estudantes de Ocultismo: o álcool pro-

duz o seu efeito no corpo pituitário e vai queimar a glândula pineal. 
 

 A glândula pineal é o foco do espiritual, portanto, é inorgânica 

e sensorial. A sua acção não tem nada a ver com a circulação do 

sangue, e sim com a emanação do calor espiritual que procede do 

sangue. Além disso, a glândula pineal, no pólo superior do corpo 

humano, corresponde-se com o útero (na mulher, e no seu análogo 

no homem), enquanto no pólo inferior os pedúnculos da glândula 

pineal correspondem-se com as trompas de Falópio do útero. O 

corpo pituitário é apenas o servo da glândula pineal, o seu porta-

estandarte, algo assim como os servos que antigamente portavam 

tochas acesas indo adiante da liteira transportando uma princesa. 

O Homem é Andrógino no que há sua cabeça se refere. 
 

 Os quadrigémeos correspondem-se com Kama-Manas, pelo 

que Kama está dentro da divisão manásica do cérebro humano. 
 

 A correspondência de Kama, na parte inferior do corpo, é o 

fígado, o estômago. 
 

 Em resumo, temos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assim, o cérebro, o veículo do Manas Inferior com Kama, co-

mo se disse, tem as suas subdivisões correspondentes às subdivi-

sões ou aspectos de Manas em actividade, e também as suas cavi-

dades relacionadas com o coração que tornam possível tomar im-
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pressões da consciência física, e pela actuação sobre o interior 

dessas cavidades torna-se possível a acção de Budhi-Manas no 

Plano Físico e o desenvolvimento da clarividência espiritual. 
 

O FÍGADO E O ESTÔMAGO 
 

 O fígado e o estômago, como se disse, são as correspondên-

cias de Kama no tronco do corpo, e com eles devem ser classifica-

dos o umbigo e os órgãos reprodutores. O fígado está estreitamen-

te relacionado com o baço, tal como Kama com o Linga-Sharira, e 

ambos têm uma participação na geração do sangue. O fígado é o 

general e o baço o ajudante-de-campo. Tudo o que o fígado não 

consegue é tomado e completado pelo baço. 
 

O BAÇO 
 

 O baço corresponde-se com o Linga-Sharira e serve de sua 

morada na qual se encontra aninhado. Como o Linga-Sharira é o 

reservatório da vida no corpo, o meio e o veículo de Prana, o baço 

actua como o centro de Prana no corpo, a partir do qual a vida é 

bombeada e distribuída. É, por conseguinte, um órgão muito deli-

cado, embora o baço físico seja só a cobertura do baço real. 
 

O SANGUE 
 

 A circulação da Vida, do Prana, através do corpo faz-se por 

meio do sangue. É o Princípio Vital em nós expressando o Prânico 

ou Prana, e está estreitamente ligado a Kama e ao Linga-Sharira. 

A essência do sangue é Kama penetrado pelo Prana, que é univer-

sal neste Plano. Quando Kama se retira o sangue congela. Por isto 

o sangue pode ser considerado como Kama-Rupa, a “forma de Ka-

ma” num sentido. Enquanto Kama é a essência do sangue, os seus 

glóbulos vermelhos são gotas de fluido eléctrico, o suor que escor-

re de cada célula através dos distintos órgãos, exudando produzido 

pela acção eléctrica. Eles são os descendentes do Princípio Fohá-

tico. 
 

 Os anatomistas estão começando a descobrir novas ramifi-

cações e novas modificações no corpo humano que às vezes os 

levam muito próximo da verdade, sem chegarem a apoderar-se de-

la. Por exemplo, eles estão enganados quando dizem que o baço 
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é a fábrica dos glóbulos brancos do sangue, porque, como eu dis-

se, na realidade ele é o veículo do Linga-Sharira. Assim, esses 

mesmos corpúsculos brancos, que são os devoradores, os necró-

fagos do corpo humano, emanam do Linga-Sharira e são da mes-

ma essência. Eles são os “Nascidos do Suor” da Chaya. 
 

 O sangue, portanto, serve de upadhi físico a Kama, Prana e 

Linga-Sharira, devendo o estudante entender por que ele desem-

penha papel importante na economia animal. A partir do baço, enri-

quecido com os elementos vitais do Prana, os corpúsculos do Lin-

ga-Sharira servem de veículo a esses elementos prânicos devora-

dores que se acumulam e destroem o corpo humano, mas também 

àqueles portadores que se movem distribuindo o Prana por todo o 

corpo. Os glóbulos vermelhos representam a Energia Fohática no 

corpo, estreitamente ligada a Kama e Prana, e nisto a essência do 

sangue é Kama presente em cada parte do corpo. 
 

O SISTEMA SIMPÁTICO 
 

 Os cordões simpáticos ocupam o seu lugar, um lugar sagra-

do por cima da medula oblongata chamado Trideni. A partir desse 

ponto, Ida e Pingala formam a união superior dos eixos simpático 

e cérebro-espinhal. 
 

 Os cordões simpáticos só se encontram depois de uma certa 

etapa na evolução animal, e estão evoluindo em complexidade pa-

ra formar uma segunda medula espinhal. No final da próxima Ron-

da, mais uma vez a Humanidade se transformará de homens e mu-

lheres em hermafroditas, e então haverão duas medulas espinhais 

no corpo humano. Na sétima Raça, as duas começarão a crescer 

juntas. A energia sexual criadora do Homem Natural não é, ou me-

lhor, não foi o princípio. Tratou-se de um desvio anormal da Natu-

reza Divina na Humana, mas tudo tende a voltar a ser como era no 

princípio. O Homem no final das sexta e sétima Raças não terá ór-

gãos sexuais. A evolução do corpo físico corresponde à das Ra-

ças, e com a evolução das Raças os cordões simpáticos se trans-

formarão numa verdadeira medula espinhal, ao unirem-se forman-

do um só. Subiremos no Arco com maior autoconsciência. A sexta 

Raça não só corresponderá aos “veículos homogéneos” da primei-

ra Raça-Raiz como também terá a perfeição da forma com a mais 

elevada inteligência e espiritualidade. 
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 O sistema simpático está relacionado com o Linga-Sharira, o 

Prana e o Kama, mais que com Manas. É com ele que jogam os 

tântricos chamando-lhe Vina de Shiva (alaúde) ou a Vina de Kali, 

utilizada na Hatha-Yoga. O mais importanto é o plexo solar, o cére-

bro do estômago, e as emoções assentam aí devido à sua corres-

pondência com Kama. A percepção psicométrica psíquica ou clari-

vidente, quanto à leitura de cartas, etc., actua frequentemente nas 

matérias desta região. 
 

A COLUNA VERTEBRAL 
 

 A coluna vertebral chama-se Brahmadanda, a “Vara ou Bas-

tão de Brahma”, e é simbolizada pela vara de bambú levada pelos 

ascetas, a varinha de sete nós do yogui. Os sete nós são os sete 

nadhis ao longo da coluna espinhal. Os yoguis de mais além do 

Himalaia reúnem-se periodicamente no Lago Manasasarovara le-

vando uma vara de bambú de três nós a que chamam Tridandas. 

Os três nós significam os três ares vitais representando a coluna 

vertebral, também simbolizados pelo tríplice cordão brahmânico. O 

tríplice cordão tem outros significados, por exemplo, simboliza as 

três iniciações de um brahmane. A primeira tem lugar no nascimen-

to, quando recebe o seu nome misterioso (um hindu preferirá mor-

rer a revelá-lo) dado pelo astrólogo da família, supondo-se tê-lo 

recebido dos Devas. Portanto, diz-se que o menino foi iniciado pe-

los Devas. A segunda iniciação acontece quando tem sete anos, 

aquando recebe o seu cordão. A terceira é a iniciação na sua casta, 

uma cerimónia realizada quando faz onze ou doze anos de idade. 
 

 Os sete nadhis físicos estendem-se por toda a coluna verte-

bral desde o sacro até ao atlas. Os suprafísicos estão dentro da 

cabeça, e destes o quarto é o corpo pituitário. Os nadhis físicos 

que correspondem às regiões da medula espinhal são conhecidos 

dos anatomistas. Há seis ou sete nadhis, ou plexos, ao longo da 

medula espinhal, apesar do termo nadhi não ser técnico por só se 

utilizae para descrever qualquer nó, centro, gânglio ou organismo 

semelhante. Os nadhis sagrados são aqueles situados sobre Su-

shumna ao longo do seu comprimento. Seis deles são conhecidos 

da Ciência, enquanto o sétimo, perto do atlas, é desconhecido. In-

clusive a Taraka Raja-Yoga só fala de seis, pelo que não irei men-

cionar o sétimo sagrado. 
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 Sushumna é a passagem central, Ida está no lado esquerdo 

da coluna e Pingala no lado direito. Quando os cordões simpáticos 

crescerem juntos para formar uma nova medula espinhal, como foi 

dito anteriormente, Ida e Pingala se unirão com Sushumna e serão 

um. Assim, os cordões simpáticos, interferindo em grande medida 

no sistema glandular, mais desenvolvido nas mulheres que nos ho-

mens, e no eixo cérebro-espinhal relacionado ao sistema muscu-

lar, mais desenvolvido nos homens que nas mulheres, chegarão à 

igualdade ou equilíbrio, e com isso a Humanidade se transformará 

no clássico Andrógino. 
 

 O Akasha puro passa por Sushumna, e os seus dois aspe-

ctos passam por Ida e Pingala. Estas movem-se ao longo das pare-

des curvas da medula onde está Sushumna. São semi-materiais, 

uma positiva e outra negativa, uma solar e outra lunar, e ambas 

são o início da acção da corrente livre e espiritual de Sushumna. 

Elas seguem caminhos diferentes do dela, que em contrário iria 

irradiar-se por todo o corpo. Pela concentração de Ida e Pingala o 

“Fogo Sagrado” é gerado, as duas sendo as “sentinelas de ambos 

os lados”, cuja acção impede a corrente sushumnica de despertar 

para a actividade. 
 

 [No entanto, essa concentração não é feita sem os detalhes 

que ainda não foram mencionados.] 
 

 Sushumna, Ida e Pingala são os três ares vitais, simboliza-

dos no cordão brahmânico. Quando esses ares vitais estão activos 

estabelece-se a sua circulação através de todo o corpo, desde a 

sua origem voltando ao canal central. Por isso, o Homem tem sido 

representado por uma árvore, com o aumento da sua circulação no 

interior e descendo pelo exterior da madeira. Daí a simbologia e 

representação do Corpo Dhyan-Choânico como uma árvore. 
 

 O estudante pode agora saber porque muito poucos podem 

correctamente ou com segurança entrar no estudo do Ocultismo 

Prático, no verdadeiro sentido da palavra, a menos que ele ou ela 

seja celibatário, e como qualquer um pode cair na Hatha-Yoga e 

começar a praticar os seus exercícios no meio de uma vida familiar 

normal, ao mesmo tempo vivendo sem restrições a sexualidade, e 

como as práticas exigem sucesso, torna-se provável que fisica-

mente venha a atrair para si mesmo a doença e a loucura. A medu-
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la espinhal põe em ligação o cérebro e os órgãos genitais, e esta 

relação é reforçada pelo sistema simpático. O cordão, entretanto, 

abre por dentro um conduto indo abrir as cavidades importantes do 

cérebro. A excitação dos órgãos genitais impulsiona as suas es-

sências subtis ao cérebro através dos canais da coluna vertebral. 

Os ares, como se disse, discorrem pelos canais, donde a impor-

tância da sua pureza absoluta. Ora os três ares vitais são gover-

nados pela vontade, e vontade e desejo são os aspectos superior 

e inferior da mesma coisa. Eles transmitem-se pelos canais, e daí 

a importância da sua pureza absoluta, repito. Porque se a base dos 

ares vitais energizados estiver impura, os resultados serão a do-

ença, no melhor dos casos, e no pior a Magia Negra. Portanto, as 

relações sexuais estão inteiramente proibidas aos estudantes de 

Ocultismo Prático. 
 

 Para se instruir em Ocultismo Prático é necessário ter adqui-

rido o poder de concentração, após receber certas directivas defini-

das. Ele será de pouca utilidade para um estudante que ainda não 

tem o poder de concentrar a sua mente e vontade. Esse poder 

deve ser cultivado e firmado desde os graus mais baixos, e foi nes-

se sentido que se estabeleceu a regra da meditação diária. Não há 

outra maneira de alcançar o poder de concentração, e sem o de-

senvolvimento deste poder em larga medida não se pode avançar 

no Ocultismo Prático, nem sequer é possível sem este princípio. 
 

NOTAS GERAIS SOBRE O CORPO 
 

 O Sthula-Sharira compõe-se de moléculas comunicadas e 

animadas pelos átomos. A molécula contém em si os sete Princí-

pios na sua manifestação prakritica. Como o Homem no seu con-

junto contém todos os elementos que se encontram no Universo, 

e como não há nada no Macrocosmos que não esteja no Micro-

cosmos, por sua vez cada molécula é o espelho do Universo, do 

Homem. É isto que faz com que só o Homem seja capaz de con-

ceber o Universo neste Plano de Existência, por possuir nele mes-

mo tanto o Macrocosmos como o Microcosmos. 
 

 O átomo, esotericamente, contém os seis Princípios que ha-

bitam na molécula, sendo esta o corpo ou Sthula-Sharira daquele, 

que como Atma contém tudo e habita no Universo material. O seu 
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aspecto mais elevado é o sétimo sub-plano do Plano Prakriti mais 

baixo, pelo que é a Alma objectiva do Cosmos. Portanto, é espiri-

tual e sempre invisível neste Plano, continuando a ser atómico nas 

suas primeiras manifestações, como Atma-Budhi-Manas na molé-

cula. Por conseguinte, no sub-plano mais inferior de Prakriti é-lhe 

concedido o Upadhi material pelo qual os Princípios Superiores po-

dem agir no corpo. O Ego é atómico, espiritual, e assim o são os 

átomos que explicitamente formam os três princípios superiores 

das moléculas, tal como contêm implicitamente os mais inferiores. 

As moléculas formam-se a partir do átomo e estão relacionadas 

com Kama-Manas, Kama e Linga-Sharira, até finalmente, como co-

bertura exterior, aparecerem como moléculas de Sthula-Sharira. 

Os corpos astrais são moleculares, são etéreos qualquer que seja 

a sua composição, enquanto o Ego é atómico. Esta é a diferença 

entre a natureza e a essência do corpo astral e o Ego. Estes áto-

mos são as trinta e três cores dos Deuses referidas nos livros hin-

dus. Apesar de tudo isto, a verdadeira natureza do Ego não pode 

ser entendida pela mente finita. O estudante pode agora entender 

melhor a afirmação anterior145, de que sendo molecular a consciên-

cia dos sentidos ela está em Atma-Budhi sem Manas. O upadhi 

manásico não está desenvolvido na molécula, portanto, o aspecto 

manásico do Atma septenário não pode manifestar-se por não ter 

consciência de si mesmo tanto na molécula como na célula, que é 

composta de moléculas. Assim, as células das pernas ou de outras 

partes dio corpo apesar de conscientes são escravas de uma ideia 

ou vontade que lhes ordenou que lhe obedecessem. Mas elas não 

são autoconscientes, não podem originar uma ideia. Quando estão 

cansadas podem enviar ao cérebro uma sensação incómoda cau-

sada nelas pelo cansaço, pela diminuição da energia prânica. Por-

tanto, dão origem no cérebro à ideia de fadiga, traduzida pelo Ma-

nas Inferior a partir da sensação de esgotamento das células kâ-

micas. 
 

 A boa saúde física é um inconveniente para a vidência, como 

se pode ver no caso de Swedenborg. Trata-se de um excesso de 

Prana com a criação de potentes vibrações moleculares que assim 

afogam o atómico. 

 
145 Página 661 da edição em inglês. 
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 O Linga-Sharira ou Duplo Etérico do Corpo é molecular na 

sua constituição, sendo as suas moléculas invisíveis aos olhos fí-

sicos. Portanto, não é homogéneo. 
 

 [A Luz Astral não é mais do que a sombra da Luz Divina real, 

que não é molecular.] 
 

O LINGA-SHARIRA 
 

 O Linga-Sharira, como se disse antes, é o veículo de Prana 

que sustém a vida no corpo. É o depósito da Vida, absorvendo-a 

como uma esponja, levando-a a todos os Reinos Naturais em seu 

redor, é o intermediário entre os Reinos da Vida Prânica e Física. 

A Vida não pode passa de imediato e directamente do Subjectivo 

ao Objectivo, a Natureza passa gradualmente de uma Esfera a ou-

tra, sem saltar nenhuma. O Linga-Sharira serve como intermediário 

entre Prana e Sthula-Sharira, extraindo a Vida do Oceano de Jiva 

e bombeando-a no corpo físico como Prana. Porque a Vida é, na 

realidade, a Divindade, Parabrahman, a Deidade Universal. A fim 

dela poder manifestar-se no Plano Físico e ser assimilada pela ma-

téria deste Plano, e por não o poder fazer directamente por essa 

ser puramente física, demasiado grosseira, então necessita de um 

veículo – o Linga-Sharira. 
 

 O Linga-Sharira é, num certo sentido, a semente permanente 

do Sthula-Sharira do Homem, e August Weismann, na sua Teoria 

do Germe Hereditário, não está longe da verdade146. Mas seria um 

erro dizer que há mais de uma Alma para cada Ego individual na 

série de encarnações. O Linga-Sharira desvanece-se após a en-

carnação ao par do apodrecimento do correspondente Sthula-Sha-

rira, indo o Ovo Áurico proporcionar a base de um novo Linga-Sha-

rira com os elementais thânicos formando-o dentro da Envoltura 

Áurica147, cuja continuidade é assim preservada, e permanece la-

tente em estado fetal durante o Devakan da entidade a que perten-

ce a qual, no devido tempo, entra no útero de uma mulher. Estando 

no ventre acompanha o germe do homem progenitor que o fecun-

da. Trata-se da imagem subjectiva do futuro homem, do modelo do 

corpo físico onde a criança deve ser formada e desenvolvida. É 

 
146 A Doutrina Secreta, vol. I, p. 223, nota de rodapé. 
147 Página 609 da edição em inglês. 
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então revestida de matéria como aquela dos Pitris Lunares, por 

isso sendo frequentemente chamada de Chaya. Até à idade de 

sete anos forma-se e molda-se o corpo, e depois dessa idade o 

corpo forma o Linga-Sharira. A Mente e o Linga-Sharira actuam en-

tre si e reagem entre si, e assim se prepara um molde para a pró-

xima encarnação. Portanto, não se pode dizer que existem as se-

mentes de um Linga-Sharira permanente nas encarnações do Ego, 

posto haver a sucessão perpétua de destruição e reforma, com o 

Manas proporcionando a semente permanente pelo Ovo Áurico, os 

quais “no Céu e na Terra beijam-se entre si”. 
 

 Dutrante a encarnação do germe, ou essência da vida, do 

Linga-Sharira, ou seja, como foi dito, no baço, o Chaya permanece 

encolhido sobre si mesmo. Aqui o estudante não deve confundir-

se e saber distingui-lo do verdadeiro Corpo Astral. O Astral, par ex-

cellence, é o segundo Princípio no Homem, correspondendo ao se-

gundo Princípio no Cosmos, é a origem dos Chayas dos Pitris Lu-

nares absorvendo a Essência Áurica148. O Linga-Sharira é o artífice 

do corpo do bebé, o modelo falado anteriormente. Tem o seu órgão 

físico no baço e ali permanece a sua sede durante a encarnação. 

O adequado Lingga-Sharira fornece a base de todos os Corpos As-

trais, assim como dos Mayavi-Rupas utilizados como veículos de 

diferentes Princípios. Agora vamos chamá-lo Chaya, em vista da 

sua origem. Quando um Corpo Astral está para ser formado, a 

Chaya desenvolve uma essência escurecida que se curva ou gira 

como fumo, pouco a pouco tomando forma à medida que emerge. 

Para que essa essência se torne visível, a Chaya recorre à atmos-

fera circundante atraindo para si certas partículas diminutas que 

flutuam nela, de modo que pelo Linga-Sharira o Corpo Astral é 

formado fora do Corpo Físico. Este processo foi frequentemente 

observado nas sessões espiritistas onde ocorreram materializaçõ-

es. Um esoterista, William Eglinton, viu a Chaya emergir do lado 

esquerdo de médium famosa e formar-se da maneira aqui descrita. 
 

 Este Corpo Etérico, construído fora do Sthula-Sharira, é o 

propriamente chamado Linga-Sharira, não pode ser formado no 

vazio por estar construído a partir da Chaya [Astral] como a sua 

base temporária, e quando ela se retira do corpo ele dissipa-se. 

 
148 Veja-se a página 608 da edição em inglês. 
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Este Linga-Sharira está unido ao corpo físico pelo cordão umbili-

cal, um cordão material, e portanto não pode viajar para muito 

longe dele. Pode ser ferido por um instrumento pontiagudo, pelo 

que não enfrentaria uma espada ou baioneta, embora possa atra-

vessar facilmente uma mesa ou qualquer outra peça de mobiliário. 

Se uma espada ou algo afiado golpeia a Sombra, a mesma espada 

poderá produzir cortes no Linga-Sharira ou no Astral. Só os instru-

mentos afiados conseguem penetrar os ditos astrais como se mer-

gulhassem debaixo de água, pelo que o golpe com um objecto 

contundente não os afetará tanto como um corte. 
 

 Nas sessões espiritistas o médium materializa o Linga-Shari-

ra, sendo a sua parecença com pessoas falecidas causada princi- 

mente pela imaginação, ainda que por vezes possa ser, pela pro-

jecção de um elemental no Linga-Sharira, o reflexo da imagem do 

defunto da Luz Astral a causar a semelhança. A roupa em tais fan-

tasmas é formada a partir das partículas de vida do médium, não 

é a roupa real nem nada tem a ver com a roupa do médium. Toda 

a indumentária material vista nas sessões de materialização foi 

comprada [ao sensitivo e demais presentes na sessão]. As formas 

materializadas podem ser agora divididas em duas classes: (a) 

aquelas com uma forma definida produzida pelo pensamento sub-

consciente da pessoa a quem pertence a forma, como se indicou 

anteriormente, e (b) aquelas aparências de forma, devendo-se à 

ideia ou combinação da pessoa a quem pertencem e da pessoa 

que as vê, de modo que o aspecto exterior deve-se a um processo 

de pensamento ou de imaginação exercida por um ou outra. A ima-

ginação e o pensamento nestes casos tem lugar ao mesmo tempo, 

com um intervalo muito diminuto para ser reparado. Estes são os 

factos relatados nos contos árabes do Oriente sobre os génios e 

os duendes na garrafa, etc. Os Dugpas são capazes de trabalhar 

no Linga-Sharira de outras pessoas. Quando um homem visita ou-

tro em seu corpo astral, é o Linga-Sharira que se desloca, apesar 

de não conseguir deslocar-se para grande distância. Também é o 

Linga-Sharira que se vê em redor de toda a pessoa como o seu 

“duplo”. E é o Linga-Sharira que se utiliza para mover objectos sem 

contacto visível. Um Linga-Sharira pode ser formado pela Chaya e 

afastar-se sem nenhum conhecimento da pessoa que o emana, 

pode  mover-se mas  está  totalmente  desprovido  de  consciência. 
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Esta projecção do Corpo Astral não deve ser tentada. 
 

 Uma espécie mais importante do Corpo Astral é o Mayavi-

Rupa, ou “Corpo Ilusório”, que é de diferentes graus. Todos têm a 

Chaya como Upadhi, podendo ser consciente ou inconsciente. Se 

um homem pensa intensamente em outro que está longe, o seu 

Mayavi-Rupa pode aparecer a essa pessoa, sem o projector saber 

nada a respeito. Este Mayavi-Rupa é formado pelo uso inconscien-

te de Kriyashakti, quando o pensamento está operando com muita 

intensidade e concentração. Forma-se sem a ideia de projecção 

consciente e em si mesmo é inconsciente, um simples corpo do 

pensamento mas não um veículo da consciência. Mas quando um 

homem projecta conscientemente um Mayavi-Rupa e utiliza-o co-

mo veículo da consciência, ele é um Adepto. Por sua vez, não há 

duas pessoas conscientes da presença de uma outra [invisível], a 

menos que uma delas seja um Adepto. 
 

 Na formação do Mayavi-Rupa, como já se disse, o Upadhi é 

proporcionado pela Chaya, a “base de todas as formas”. Quando 

um Adepto projecta o seu Mayavi-Rupa, a inteligência que o guia 

e informa provém do coração, é a essência de Manas adentrando-

o com os atributos e qualidades derivados da Envoltura Áurica. Na-

da pode causar dano ao instrumento Mayavi-Rupa – nem nenhuma 

arma afiada –, já que neste Plano é puramente subjectivo. Não tem 

ligação material com o corpo físico, nem com o cordão umbilical. 

Portanto, é completamente diferente do Linga-Sharira, que quando 

se lesiona repercute no corpo físico. O Mayavi-Rupa é um Corpo 

Manásico, não se deve confundi-lo com o Linga-Sharira, a sua pro-

jecção é sempre um acto manásico, já que não pode ser formado 

sem a actividade de Kriyashakti. O Mayavi-Rupa pode ser tão in-

tensamente vitalizado que poderá passar de um Plano a outro, sem 

que possa unir-se ao seres deste Plano, e assim animado faz parte 

da Vida. Mas isso só pode ser realizado por um Adepto. Por si mes-

mos, os Dugpas e feiticeiros da [Via] Esquerda também são capa-

zes de criar e utilizar um Mayavi-Rupa. 
 

 Como se disse, a projecção do Linga-Sharira não deve ser 

tentada, ainda que o estudante deva tentar exercer o poder de Kri-

yashakti na projecção consciente do Mayavi-Rupa.  
 

KAMA E KAMA-RUPA 
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 Embora o aluno não possa encarar Prana como um dos sete 

Princípios, posto ser a Vida Universal, não deve esquecer que ele 

vivifica a todos como Energia Prânica. Cada Princípio é uma dife-

renciação de Jiva, e a Vida-Movimento em tudo é Prana, o “Alento 

de Vida”. É Nephesh. Jiva só se converte em Prana quando a cri-

ança nasce. Portanto, Kama depende de Prana, sem o qual não 

haveria nenhum Kama. Prana desperta os germes kâmicos para a 

vida e torna vivos todos os desejos vitais. 
 

 Prana não é, deve recordar-se, a produção das incontáveis 

“vidas” que compõem o corpo humano, nem das aglomerações de 

células e átimos do corpo. Ele é o Pai da Vida, não o seu produto. 

Por exemplo, uma esponja que esteja mergulhada no oceano, a 

água no seu interior pode-se comparar-se a Prana, enquanto a 

água no seu exterior será Jiva. Prana é o princípio do motor da Vi-

da. O corpo é impapado de Prana, que não o abandona. Mas quan-

do se retira a esponja da água e a seca – isso simboliza a morte. 
 

 O Kama durante a vida não forma um corpo que se possa 

separar do corpo físico. É intermolecular, responde molécula por 

molécula às do corpo físico e é inseparável deste em termos mole-

culares. Portanto, apesar de ser uma forma dentro da do corpo fí-

sico, é incapaz de se projectar fora dele como tal. Este é o homem 

interior ou astral onde se encontram os centros das sensações, os 

sentidos psíquicos, de cuja relação intermolecular com o corpo físi-

co depende toda a sensação e acção intencional. Ao morrer, cada 

célula e molécula fornece essa essência com os resíduos da En-

voltura Áurica indo formar-se o Kama-Rupa em separado, mas tal 

não pode acontecer durante a vida. O sangue é um bom símbolo 

de Kama-Rupa, pois enquanto circula no corpo enchendo-o de for-

ma limitada, ele assume a forma desse como a sua forma, apesar 

de em si mesmo não ter forma. Se o termo Kama-Rupa se utiliza 

para indicar a estrutura intermolecular do Homem Psíquico, então 

a forma post mortem separada deve ser chamada de Kama-Rupa 

Astral, ou o Astral do Kama-Rupa. 
 

 Durante a vida, os actos mais baixos do Manas Inferior agem 

através do Kama-Rupa149 entrando assim em contacto com o Sthu- 

 
149 Página 635 da edição em inglês. 
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la-Sharira, e por isso se diz que “está entronizado no Kama-Rupa”. 

Depois da morte, aquele anima o Kama-Rupa durante algum tem-

po, até que a Tríade Superior reabsorva o Manas Inferior, ou a par-

te dele podendo ser reabsorvida, e passe ao Devakan. O período 

normal durante o qual qualquer parte da consciência fica no Kama-

Loka, ou seja, relacionada com o Kama-Rupa, é de cento e cin-

quenta anos. O Kama-Rupa é finalmente abandonado deixando no 

Kama-Loka os seus elementais tânhicos150, passando as suas par-

tes restantes para os animais, cuja cor vermelha do sangue pro-

vém do Homem. Animais de sangue frio provém de aconteci-

mentos do Passado. 
 

 Já vimos que, no corpo, Kama está especialmente relacio-

nado com o sangue, o fígado, o estômago, o umbigo e os órgãos 

procriadores, deixando agora de lado os seus órgãos na cabeça, 

os quais estão ligados psiquicamente no seu aspecto animal. In-

tensamente conectado com os órgãos que sustentam e propagam 

a vida, o ápice de Kama é o instinto sexual. Os idiotas demonstram 

tais desejos, apetites também pela comida, etc., mas por nada de 

superior. Portanto, para desfazer-se de Kama deve-se esmagar to-

dos os seus instintos materiais, “esmagar a matéria”. Mas ao mes-

mo tempo devem lembrar-se que Kama com as suas más paixões 

e emoções, instintos animais, elas ajudam a evoluir ao darem o im-

pulso necessário para o crescimento [interior]. No Kama-Prana es-

tão os elementos físicos que impulsionam o crescimento, tanto físi-

ca como psiquicamente, e sem esses elementos os turbulentos 

avanços energéticos não poderiam ser feitos. O Sol tem um efeito 

físico e também mental na Humanidade, e esse efeito está ligado 

a Kama-Prana, a esses elementos kâmicos físicos, já que do Sol 

flui o Princípio Vital que ao derramar-se nele impulsiona o cresci-

mento. Portanto, o estudante deve aprender a dominar e purificar 

o Kama até só ficar a sua energia como potência do motor, e a von-

tade da energia dirigida totalmente pela Vontade Manásica. 

 

* * * 
 

MANAS INFERIOR OU KAMA-MANAS 

 
150 Página 609 da edição em inglês. 
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 O Manas Inferior é, em muitos aspectos, bastante difícil de 

entender. Há enormes mistérios relacionados com ele. Aqui vamos 

considerá-lo como um Princípio, tomando depois as funções da 

Consciência no Quaternário e em cada membro dele. 
 

 O ponto importante a observar é a sua relação com o Manas 

Superior. 
 

 Manas é, por assim dizer, um 

Globo de Luz Pura e Divina, um 

Raio da Alma do Mundo, uma 

Unidade de uma Esfera Superior 

na qual não há diferenciação. 

Descendo ao Plano da Diferen-

ciação emana um Raio que em si 

mesmo só pode manifestar-se 

através da personalidade já dife-

renciada. Esse Raio é o Manas 

Inferior, enquanto que no Mundo 

da Luz Divina é um Kumara em seu próprio Plano, é o Ego Superior 

ou Manas Superior, o Manas propriamente dito. Mas nunca se 

deve esquecer que o Manas Inferior na sua essência é o mesmo 

que o Manas Superior. 
 

 Este Ego Superior na encarnação emite o seu Raio ao Ego 

Inferior. Em cada encarnação é emitido um novo Raio, apesar de 

na essência ser o mesmo, pois a Essência é sempre a mesma e 

única em ti, em mim e em todos. Assim, o Ego Superior encarna 

em milhares de corpos. A Chama é eterna. Pela Chama do Ego 

Superior o Inferior é iluminado, e por este o veículo imediatamente 

a seguir e por diante. Para que esse Raio possa manifestar-se na 

Terra, envia o seu Mayavi-Rupa. O Ego Superior é o Sol, podería-

mos dizer, e os Manasas pessoais são os seus Raios, sendo a 

missão do Ego Superior emitir o Raio destinado a ser a alma de 

uma criança. Só assim pode manifestar-se o Ego Superior, e ma-

nifestar-se através dos seus atributos. Também só deste modo se 

pode adquirir experiência, estando nisto o significado dos Upani-

shads onde dizem que os Deuses se alimentam dos homens, isto 

é, do Ego Superior obter a sua experiência na Terra através do 

Inferior. 
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 Estas relações podem ser melhor concebidas pelo estudo do 

seguinte diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nota: – O número de Raios é arbitrário e sem significância. 
 

 Quando o Raio é emitido, ele reveste-se de Luz Astral no seu 

grau mais elevado ficando pronto para a encarnação, chamando-

se a essa etapa a da Chaya, ou Sombra, da Mente Superior, como 

de facto é. Esse revestimento de si mesmo numa forma inferior de 

matéria é necessário para a acção no corpo, pois uma emanação 

do Manas Superior e por sua própria natureza não pode receber 

nenhuma impressão da natureza deste Plano. Um Arcanjo, por não 

ter experiência, não teria sentido neste Plano, nem poderia dar 

nem receber impressões. Daí que as vestes inferiores de Manas 

sejam da essência da Luz Astral e que essa envoltura astral esteja 

fora do seu Pai, só ligada pelo Antahkarana. O Antahkarana é a 

parte inferior do Manas que é uno com o Ser Superior, é a essência 

que preserva a sua pureza na qual todas as aspirações boas e 

nobres são impressas, elevadas do Manas Inferior como energias 
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e tendências indo converter-se nas suas experiências devakâni-

cas. O destino de toda uma encarnação depende dessa essência 

pura, Antahkarana, ser capaz ou não de restringir o Kama-Manas. 

É a única salvação. Quebra isso e te converterás num animal. 
 

 Mas enquanto a essência interna do Ego Superior é homogé-

nea, a parte falada como a sua veste externa, como a do Raio ocu-

pando a matéria astral, pode ser manchada. Faz parte das mes-

mas energias inferiores do Manas que dirigem para o Kama, po-

dendo, enquanto durar a vida, cristalizar-se e unir-se com Kama in-

do prosseguir ligada à matéria. 
 

 Assim, o Manas Inferior integra tudo no seu conjunto, isto é, 

cada vida terrena, como de facto faz. Mas é-lhe possível agir de 

maneira diferente em diferentes ocasiões, embora esteja rodeado 

por condições semelhantes, já que possui a razão e é consciente 

do bem e do mal, o que ele faz. É, com efeito, dotado de todos os 

atributos da Alma Divina, e um desses atributos é a Vontade. Nisto 

o Raio é o Manas Superior. A parte da essência é a própria Essên-

cia, mas enquanto estiver fora de si mesma, por assim dizer, pode 

sujar-se e contaminar-se, como se explicou anteriormente. Da 

mesma forma pode prevenir-se, como se disse antes, e passar a 

sua essência a vários veículos, por exemplo, ao Mayavi-Rupa, ao 

Kama-Rupa, etc., e até aos elementais, sendo capaz de dar-lhes a 

alma da vida, como os Rosacruzes ensinam151. 
 

 Esta unidade da Essência Divina com o seu Pai faz com que 

seja possível a absorção na sua Origem, tanto durante a vida ter-

restre como durante o intervalo devakânico. 
 

 Chega um momento, na meditação mais elevada, em que o 

Manas Inferior é retirado da Tríade Superior e se transforma assim 

no Quaternário – é a Tetraktys de Pitágoras, o mais sagrado e o 

mais elevado de todos os símbolos. Essa retirada cria as vestes in-

feriores do Manas como Quaternário logo revertido numa Tríade 

Inferior152. A Tríade Superior reflecte-se no Manas Inferior. O Manas 

 
151 Veja-se O Conde de Gabalis, pelo Abade de Montfaucon de Villars [e o 
mesmo livro comentado por Mário Roso de Luna com o título Aberrações Psí-
quicas do Sexo]. 
152 Quaternário Inferior = Mental Concreto, Astral, Eetérico, Físico. Tríade Infe-
rior = Mental Concreto, Astral e Físico (incluindo o Etérico). – Nota Vitor 
Manuel Adrião. 
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Superior não pode ser reflectido, mas quando o verde se eleva aci-

ma torna-se um espelho do Superior, deixa de ser verde ao trans-

mitir as suas associações. A Psique, portanto, separada de Kama 

une-se à Tríade Superior e torna-se espiritual, reflectindo-se a Tría-

de na posição que é quando se forma a Tetraktys. Sempre e enqu-

anto não se estiver morto tem de haver algo onde a Tríade Superior 

se reflecte, porque deve haver algo para trazer à consciência de 

vigília as experiências passadas no Plano Superior. Essa retirada 

do Manas Inferior para constituir o Quaternário indo formar a Tetra-

ktys, é o estado de Turiya, incorporado no quarto caminho, descrito 

numa nota de A Voz do Silêncio como o estado de consciência es-

piritual mais elevado, mais além do estado [de sono] sem sonhos. 
 

 Como se disse, o efeito do Sol sobre o Homem está relacio-

nado com Kama-Prana, e o da Lua é principalmente Kama-Maná-

sico ou psicofisiológico. Actua sobre o cérebro psicofísico, o cére-

bro-mente. 
 

 Texto tomado da resposta que deu H.P.B. T para vosso uso. 
 

NOTA 
 

 As funções da Consciência em cada membro do Quaternário 

e o assunto das Skandhas serão tratadas em Instruções futuras. 
 

WILLIAM Q. JUDGE 
 

* * * 
 

DUPLOS E EX-DUPLOS 
 

 [O texto que se segue foi publicado numa circular emitida pe-

la S.E. datada de Londres, Outubro de 1893. Intitulava-se: As res-

postas à correspondência. Como ajuda e sugestões para os Estu-

dantes. Uma nota introdutória diz: “A carta seguinte de H.P.B. T 

deve ser estudada com grande cuidado”. – O compilador.] 
 

 Como descobrir a fonte da “vontade por detrás da sua cons-

ciência” (foi a sua própria expressão) que solta do seu ser físico as 

amarras do seu comando? E será esse um caso frequente em mui-

tas pessoas?  Isto consiste na revelação de um grande mistério:  a 

descoberta do nosso inimigo invisível, que parece levar-nos a fazer 

algo perigoso e desaconselhável. Não posso dizer tudo, mas posso 
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dizer o suficiente para o pôr no caminho correcto. Saiba então que 

a qualidade atómica dos Duplos Astrais não é uniforme. Pelo con-

trário, varia enormemente com a combinação moral, espiritual e 

física do individual. Tome-se o exemplo do mesmo Ego que era A. 

faz mil e quinhentos anos, e agora é B. no ano de 1888. 
 

 Agora o Duplo de A. é, depois da morte do seu corpo, ou pre-

ponderantemente espiritual ou preponderantemente terreno. No 

primeiro caso, o Kama-Loka logo se dissipa e desaparece como 

fumo, porque não tem Kama-Rupa (corpo de desejos e paixões for-

tes) para se aferrar e assimilar. “O Linga-Sharira do homem bom é 

como a névoa da manhã depois de ter abandonado o seu corpo de 

ilusão, os méritos da virtude do homem que foi são como o Sol. 

Quando o Sol aparece os seus raios quentes dissipam a imagem 

(corpo astral) como o perfume da rosa” (Aforismos Ocultos). Mes-

mo que A. tivesse sido um homem só limitadamente bom, isso con-

tinuaria a valer. Mas suponhamos que tivesse sido sensual, cruel 

ou algo do género, com a sua morte o seu Duplo sobrevive por 

uma espécie de elasticidade que mantém os átomos unidos como 

meio de sobreviver à força intensa que o tornou sensual ou o que 

que seja. 
 

 Nesse caso, o Duplo sobrevive e às vezes mantém-se duran-

te séculos. Considere-se que o Duplo de A., o homem bom, desin-

tegra-se muito tempo antes do renascimento do seu Ego, e que o 

Duplo de A., o sensual, pode persistir até à próxima encarnação. 

Isso é o que então acontece. O Duplo anterior estabeleceu afinida-

de com a nova personalidade (ou melhor, com o Ego dela mesma, 

o seu antigo Ego). Tem de aprender bem a conhecer a natureza, 

origem e formas dos Duplos, a génese e as leis da dissolução dos 

reflexos dos homens, antes que possa entender-me. O Duplo su-

jeita, agarra com frequência a nova personalidade do seu ex-Ego, 

e se o Duplo real for mais fraco o ex-Duplo consegue domínio so-

bre ele, assim dominando e marcando o homem bom com o con-

trário, com tudo o que a sua ex-personalidade foi no parto anterior 

e até pior. Já vi, este é o seu caso. Você tem um dos seus Duplos, 

ou melhor, o seu ex-Duplo querendo ligar-se novamente a si. No 

entanto, não é mais que o fantasma de um fantasma, e a menos 

que o falecido tenha sido muito mau – que não foi o seu caso na 

encarnação passada, faz muitos séculos – ele não pode afectar a 
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terceiras partes. Mas até que finalmente se desintegre e disperse, 

pode afectar o seu antigo Ego, agora numa nova forma, individua-

lizado no corpo presente como o foi nos corpos antigos, que mu-

dam de nascimento em nascimento. Pode ele (o homem novo) dar 

ao seu ser físico uma tendência lasciva ou cruel, egoísta ou avara 

contrária aos seus melhores sentimentos, fazer com que seja vai-

doso e autodogmático e consumir o que há de melhor nele, a me-

nos que se esforce por sacudir o íncubo. São os ex-Duplos do ho-

mem e da mulher actuais que, se o homem foi mulher no nascimen-

to anterior ou a mulher um homem, tomam as formas das suas en-

carnações passadas para fazer o papel de “esposa espiritual” e 

“marido espiritual” com os desafortunados mortais. Assim se repe-

te, mas deixemos o tema. 
 

 Vejo na sua fotografia que pelo menos uma das causas do 

seu problema é a influência do seu ex-Duplo não dissolvido. Mas, 

como lhe disse na minha última carta, “o melhor remédio é a Vonta-

de” sob a inspiração magistral com a ajuda da espiritualidade. Esta 

(a Vontade) é o Poder irresistível da Natureza no Mundo Psíquico, 

e qualquer que seja o fantasma ou demónio pode ser facilmente 

eliminado mediante a concentração nele, ordenando-lhe que se vá. 
 

H.P.B. T 
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