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“A Verdade deve ser o centro de toda nossa atividade.” 
  

(Mahatma Gandhi) 
 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

Meditação Para Abrir Estudos: 

O Poder da Boa Vontade 
 

A oração a seguir está baseada na invocação que abre um dos Upanixades hindus. Ela é 
especialmente útil para grupos de estudantes que buscam a verdade  alimentando um 
sentimento de  boa vontade de uns para com os outros. Devido ao caráter clássico da oração, 
acrescentamos uma nota bibliográfica.[1]  
 
Om... 
 
Que a Lei da Harmonia Universal nos proteja. 
Que ela coloque diante de nós o fruto do conhecimento.  
Que possamos ter a energia necessária para alcançar o conhecimento. 
Que o nosso estudo comum revele a Verdade.  
Que não haja má vontade entre nós.  
 
Om, shanti.  Paz.                    
 
NOTA:  
 
[1] A oração está inspirada na abertura do Katha Upanixade.   A expressão “Lei da Harmonia 
Universal” traduz a expressão “Brahma”, que em outras versões aparece como “Deus”.   O conceito 
impessoal de “Lei da Harmonia” é mais preciso e adequado,  já que os termos “Brahma” e “Deus”  são 
usados hoje de modo que “personalizam” o mundo divino. A personalização de inteligências cósmicas 
empobrece a sabedoria e dificulta tanto a compreensão do universo como a compreensão de si mesmo.  
Brahma não é deus algum, mas sim  o Princípio Supremo e Abstrato do Universo: algo equivalente ao 
Tao chinês, o “ponto de Equilíbrio” do universo.  Portanto, também poderíamos substituir nesta oração 
a palavra “Brahma” por “ponto de equilíbrio do universo”. Mas “Lei da Harmonia Universal” é 
aceitável.  

 

http://www.filosofiaesoterica.com/
mailto:lutbr@terra.com.br
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Sobre a Verdade - Satya 
A Paz Interior Surge do Conhecimento Verdadeiro  

 
Mahatma Gandhi  

 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 
O lema do movimento teosófico é “Não há religião superior  
à Verdade”. A ideia central da filosofia de Mahatma Gandhi,  

como se verá pelo texto a seguir, é a mesma. O fato não é casual,   
porque Mahatma Gandhi descobriu a riqueza cultural do seu próprio  
país graças ao movimento teosófico, conforme ele narra no capítulo  
20 (Parte I) da sua Autobiografia. É verdade que os teosofistas não  
acreditam em qualquer tipo de deus monoteísta, enquanto Gandhi,  
falando para milhões de pessoas humildes na primeira metade do  

século 20, usava a palavra “Deus”. Porém para Gandhi a divindade  
não é alguém que manipula artificialmente o cosmo e os seres humanos.  

Segundo ele, “Deus” é apenas a verdade universal, e isso é aceitável para a  
filosofia esotérica. A seguir, reproduzimos fragmentos do livro de Gandhi  

intitulado “Cartas ao Ashram” (Editora Hemus, São Paulo, 125 pp.) 
 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 
 

Abordarei primeiramente a Verdade, pela razão mesma de ser do Ashram Satyagraha [1], 
que é procurar a Verdade e esforçar-se para colocá-la em prática.  
 
A palavra Satya (Verdade) vem de Sat, que significa ser.  Na realidade, não existe nada a não 
ser a Verdade. É por isso que Satya ou Verdade talvez seja o nome mais importante para 
Deus. Com efeito, dizer que a Verdade é Deus é mais certo que dizer que Deus é a Verdade. 
Muitos não imaginam nada além de um soberano ou de um general; os nomes de Deus como 
Rei dos reis ou Todo-Poderoso são de uso corrente e permanecem entre nós. Se, no entanto, 
refletimos um pouco mais profundamente, vemos que Sat ou Satya é, para designar Deus, o 
nome mais exato e que possui um sentido mais completo.  
 
Onde está a Verdade está, também, o conhecimento que é verdadeiro. Onde não está a 
verdade não podemos encontrar o conhecimento verdadeiro. É por isso que associamos a 
palavra chit, conhecimento, àquela de Deus. E onde se encontra o conhecimento verdadeiro 
há sempre a felicidade (ananda) [2], e não há lugar para a dor. A verdade sendo eterna, 
também a felicidade que dela deriva o é. É por isso que conhecemos Deus sob o nome de Sat-
Chit-Ananda. É o que reúne em si a Verdade, o Conhecimento e a Felicidade.  
 
Somente a devoção a esta Verdade justifica a nossa existência. A Verdade deve ser o centro 
de toda nossa atividade. Ela deve ser o sopro da nossa vida. Quando o peregrino chega a esta 
etapa do caminho que percorreu, ele descobre sem nenhum esforço as outras regras da vida e 
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a elas se amolda instintivamente. Mas sem Verdade será impossível observar na existência 
algum princípio ou alguma regra.  
 
Crê-se, de forma geral, que para seguir a lei da Verdade é suficiente dizer a verdade. Em 
nosso ashram devemos dar à palavra satya, verdade, uma significação mais profunda. A 
Verdade deve manifestar-se em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. 
Para aquele que realizar a Verdade em toda a sua plenitude nada mais resta a aprender, pois 
todo o conhecimento está necessariamente ligado à Verdade. O que não estiver neste campo 
não é Verdade e, consequentemente, não é conhecimento verdadeiro. Ora, não podemos ter 
paz interior sem o conhecimento verdadeiro. Uma vez que apliquemos tal critério infalível da 
Verdade, poderemos discernir, imediatamente, o que vale a pena ser feito, ou ser visto, ou 
lido. 
 
Mas como realizar esta Verdade, que lembra um pouco a pedra filosofal ou a vaca 
inesgotável? [3] 
 
Chega-se, diz a obra Bhagavad Gita, a uma devoção na qual se consagra tudo ao espírito [4], e 
se vê com indiferença todos os outros interesses que a vida pode oferecer. Entretanto, apesar 
de toda esta devoção, o que parece verdade a um parece frequentemente um erro a outro. Que 
isso não perturbe a procura. Se fizermos um esforço sincero, poderemos perceber que as 
verdades diferentes na aparência são inúmeras folhas que parecem diferentes, mas que são de 
uma mesma árvore. [5] 
 
NOTAS: 
 
[1] Ashram: local de retiro em comunidade, comunidade dedicada ao caminho místico. (Nota 
do editor de “O Teosofista”) 
 
[2] Felicidade.  No livro em português temos “alegria”, mas a palavra “felicidade” é mais 
indicada para traduzir “Ananda”.  O termo também equivale a bem-aventurança. (Nota do 
Editor de “O Teosofista”) 
 
[3] Kamdhenu era uma vaca mitológica que pertencia a um sábio chamado Vasinshtha. Tudo 
o que se perguntasse a ela, uma resposta era dada. A expressão entrou já na língua corrente de 
toda a Índia. (Nota da edição brasileira de “Cartas ao Ashram”) 
 
[4] Abhyasa. (Nota da edição brasileira de “Cartas ao Ashram”) 
 
[5] O texto acima é reproduzido das páginas 25 a 27 de “Cartas ao Ashram” (Ed. Hemus).  
(Nota do editor de “O Teosofista”) 
 

Esoterismo é Inseparável da Metafísica 
 
Segundo a teosofia original, não há esoterismo autêntico fora da Metafísica. Ou seja, o 
esoterismo real está sempre vinculado ao estudo e ao conhecimento das grandes questões do 
universo. 
 
“A Doutrina Secreta”, de H. P. Blavatsky, a escritura Maya “Popol Vuh”, a obra grega de 
Hesíodo, os Puranas hindus, e o “Manuscrito Huarochirí” da tradição andina, são todos  
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relatos e investigações sobre o mistério da criação do universo e o mistério do surgimento e 
da evolução do ser humano.  A filosofia esotérica original dá as chaves para a compreensão 
das mais diversas alegorias e simbolismos.   
  
A obra “A Doutrina Secreta” é especialmente iniciática. O caminho iniciático é aquele que 
leva à compreensão e à auto-identificação do indivíduo com o universo e suas leis. Esta é a 
grande questão diante de todo estudante de teosofia: conhecer a si mesmo, conhecer o 
universo e perceber os ciclos evolutivos do planeta que ele habita.  
 

Informe Especial Sobre 2010-2011: 
A Situação Climática Planetária 

 

O Dr. Jeff Masters, um dos mais prestigiados meteorologistas do mundo, disse 
recentemente: 
 
“Nos meus trinta anos como meteorologista, nunca vi padrões climáticos globais tão 
estranhos como os que tivemos em 2010. Os extremos impressionantes a que assistimos me 
fazem pensar que o nosso clima está mostrando os primeiros sinais de instabilidade.” [1] 
 
Esta afirmação reflete a crescente tomada de consciência sobre a dimensão das alterações 
climáticas no planeta. 
 
Eventos que aconteciam normalmente num espaço de décadas ou séculos estão agora se 
tornando muito mais comuns.  Craig Futugate, principal responsável da Agência Federal de 
Gestão de Emergência dos Estados Unidos, afirma, com relação a 2010: 
 
“A expressão ‘o acontecimento do século’ perdeu o seu significado este ano.” [2] 
 
À medida que os níveis de CO2 na atmosfera continuam subindo, 2010 entrou para os livros 
de história como o ano mais quente de que há registro, e com um número recorde de 19 países 
rompendo os limites dos registros anteriores de temperaturas. Com um número sem 
precedentes de desastres climáticos extremos, 2010 viu milhares de pessoas mortas e milhões 
de cidadãos afetados pelo clima cada vez mais perigoso. O ano acabou com ainda mais 
desastres climáticos. 
 
Vejamos um resumo de alguns dos acontecimentos climáticos que marcaram o final de 2010 e 
o início de 2011: 
 
*Em Israel, altas temperaturas, ventos fortes e seca extrema provocaram as piores queimadas 
da sua história. [3] Durante 4 dias o fogo consumiu uma enorme área de território e só com a 
ajuda de equipes de vários países foi possível controlar a situação.  
 
*Cerca de dez países da Europa foram severamente afetados por níveis de precipitação muito 
elevados. O norte da França foi atingido pelas maiores inundações dos últimos 60 anos. [4]  
Na Albânia, chuvas torrenciais levaram a que as autoridades tivessem de proceder à 
evacuação de mais de 12.000 pessoas. O país teve de pedir ajuda à OTAN. [5] 
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*Várias regiões da Colômbia foram assoladas pelas maiores chuvas de que há registro, 
provocando cerca de 2 milhões de desalojados. O presidente colombiano, Juan Manuel 
Santos, declarou que “a tragédia que o país atravessa não tem precedentes em nossa história”. 
Situação idêntica foi vivida na Venezuela. [6]  
 
*Nos Estados Unidos, depois do chamado “Dilúvio do Milênio” que atingiu o estado do 
Tennessee, agora foi a vez da Carolina do Norte ser atingida por chuvas gigantescas. Em 11 
anos, esta foi a segunda vez que aquele estado norte-americano recebeu chuvas que, 
normalmente e segundo especialistas, só acontecem a cada 500 anos.  
 
*Toda a região Sudeste do Brasil sofre também há várias semanas com o efeito de chuvas 
intensas e deslizamento de terras, havendo até ao momento cerca de 100.000 desabrigados. 
[7] 
 
Curiosamente, em Novembro de 2010, o website Earth Snapshot  tinha publicado um artigo 
em que se dizia o seguinte: 
 
“No período de um ano a região da Amazônia passou pela maior cheia e agora pela maior 
seca. Os cientistas expressaram surpresa, dizendo que esperavam que estes extremos 
acontecessem apenas a cada 50 anos. O fato destes eventos extremos estarem tão próximos 
pode indicar alterações no clima, não apenas na região da Amazônia, mas também no sul do 
Brasil, uma vez que a Amazônia influencia também as chuvas naquela outra região. Portanto, 
o desmatamento afeta o sistema inteiro.” [8]  
 
Enquanto isso, várias regiões da Austrália estiveram também debaixo de fortes chuvas. Um 
pouco antes do final de 2010, foram registradas as maiores inundações da sua história, tendo 
ficado submersa uma área do tamanho da França e Alemanha juntas. No total, 22 cidades 
ficaram inundadas. Os prejuízos ascendem a vários bilhões de dólares. [9]  
 
Uma das consequências esperadas do aquecimento global é precisamente a alteração do 
regime de chuvas.  A este propósito, um dos responsáveis do Centro Nacional de Pesquisas 
Atmosféricas dos Estados Unidos, Kevin Trenberth, explicou: 
 
“É uma pena que o público não esteja associando estes [eventos extremos] com o fato de que 
eles são uma manifestação da alteração climática. E as perspectivas indicam que coisas deste 
tipo serão cada vez maiores e piores no futuro.” [10]  
 
A situação climática caminha para uma gravidade tal que as próprias Nações Unidas já 
alertaram: as vidas de milhões de pessoas no Sul da Ásia estão “em perigo elevado”, à medida 
que o aquecimento global vai provocando o degelo dos glaciares nos Himalaias. [11]  
 
No mesmo sentido, um relatório publicado por cientistas ingleses, durante a Conferência do 
Clima em Cancun, em 2010, avisava para o fato de que perto de um bilhão de pessoas pode 
vir a perder as suas moradias devido às alterações climáticas. [12]  
 
Levando em conta o ritmo de degelo dos glaciares, vários peritos em estudos costeiros fazem 
a seguinte recomendação: “Para fins de gestão costeira, uma elevação [do nível do mar] de 2 
metros deve ser prevista para o planejamento de grandes obras de infra-estrutura”. [13]  
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O derretimento do gelo do mar Ártico prossegue a um ritmo assustador. De acordo com 
oceanógrafos da Marinha Norte-Americana, “o volume de gelo atingiu os valores mais baixos 
dos últimos milhões de anos.” Esta afirmação é confirmada pela descoberta, por parte de um 
grupo de 18 cientistas, de que “há menos gelo no Ártico hoje do que em qualquer outro 
momento da história geológica recente.” [14]  
 
No final de 2010 e início de 2011 a Europa e a América do Norte foram fustigadas por 
sucessivas ondas de frio e tempestades de neve gigantescas. Vários países tiveram o tráfego 
aéreo fortemente restringido. A situação mais grave ocorreu no Reino Unido, com semanas 
seguidas de intensas nevascas.  
 
Esta situação ficou já conhecida como o “Paradoxo do Ártico”. De fato, um ártico mais 
quente pode significar vagas de frio mais frequentes. Segundo um meteorologista, o padrão 
climático que estamos a assistir, em particular na América do Norte e na Europa, pode ser 
explicado metaforicamente da seguinte forma: “É como ter deixado a porta do congelador 
aberta - o refrigerador aquece, mas todo o ar frio se espalha pela casa”. [15]  
 
De chuvas diluvianas a gigantescas ondas de calor e enormes tempestades de neve, do recorde 
de perda de gelo no Ártico ao derretimento cada vez mais rápido dos glaciares em todo o 
mundo, da crescente acidificação dos oceanos às secas extremas, inúmeros são os sinais de 
aceleramento do processo de desregulação climática a nível planetário. 
 
Numa entrevista, o meteorologista Paul Douglas foi peremptório diante da responsabilidade 
diante de nós:  
 
“Pretender que um aumento de 38% nos gases de efeito de estufa não terá nenhum impacto, 
que nós vamos poder ter o nosso bolo, comê-lo, e espalhá-lo em nossa cara e  deixar talvez 
que os nossos netos enfrentem as consequências, eu penso que isso é imoral.” [16] 
 
Recordando uma vez mais palavras recentes de Jeff Masters: 
 
“Eu suspeito que anos de clima louco como 2010 irão se tornar a norma dentro de uma 
década, à medida que o clima continuar a adaptar-se à constante acumulação de gases de 
efeito de estufa que estamos lançando na atmosfera. Daqui a 40 anos o clima doido  de 2010 
irá parecer bastante inofensivo. Nós legamos aos nossos filhos um futuro com um 
clima radicalmente alterado, que vai  trazer com maior regularidade para todos os cantos do 
globo eventos climáticos sem precedentes - muitos deles extremamente destrutivos.  O 
trajeto feroz deste ano foi apenas o começo.” [17]  
 
(J.S.)  
 
NOTAS: 
 
[1] Veja o website http://climateprogress.org/2010/12/23/the-year-of-living-dangerously-masters-weather-
extremes-climate-change/ 
 
[2] No website anteriormente citado. 
 
[3] Veja  http://www.nytimes.com/2010/12/03/world/middleeast/03israel.html?_r=3 
 
[4] Veja o website http://www.euronews.net/2010/12/06/cherbourg-worst-floods-since-1949/ 
 

http://climateprogress.org/2010/12/23/the-year-of-living-dangerously-masters-weather-extremes-climate-change/
http://climateprogress.org/2010/12/23/the-year-of-living-dangerously-masters-weather-extremes-climate-change/
http://www.nytimes.com/2010/12/03/world/middleeast/03israel.html?_r=3
http://www.euronews.net/2010/12/06/cherbourg-worst-floods-since-1949/
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[5] Veja  http://www.shortnews.com/start.cfm?id=86679 
 
[6] Veja o website http://climateprogress.org/2010/09/30/north-carolina-500-year-rainfall-deluge-global-
warming/ 
 
[7] Veja o website http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4878964-EI306,00-
Sudeste+tem+mortos+e+mil+desabrigados+por+chuvas.html 
 
[8] Veja o website http://www.eosnap.com/climate-change/drought-continues-to-afflict-amazon-brazil/ 
 
[9] Veja  http://climateprogress.org/2011/01/02/hottest-year-biblical-australian-flooding/ 
 
[10] Veja o website http://climateprogress.org/2010/12/23/the-year-of-living-dangerously-masters-weather-
extremes-climate-change/ 
 
[11] Veja o website http://www.cbsnews.com/stories/2010/12/07/tech/main7126498.shtml 
 
[12] Veja o website http://www.guardian.co.uk/environment/2010/nov/28/cancun-climate-summit-weather 
 
[13] Veja o website http://www.nytimes.com/2010/11/14/science/earth/14ice.html?_r=1&ref=global-home 
 
[14] Veja  http://climateprogress.org/2010/12/06/arctic-death-spiral-2010-navys-oceanographer-volume-of-ice-
never-been-lower/ 
 
[15] Veja o website http://www.climatecentral.org/news/arctic-sea-ice-hits-new-december-low-related-to-arctic-
paradox-weather/ 
 
[16] Veja  http://climateprogress.org/2010/10/27/strongest-storm-ever-recorded-in-the-midwest/ . Recentemente 
Joe Romm do website ClimateProgress publicou um vídeo verdadeiramente impressionante, cortesia da National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). A primeira seção do vídeo mostra o aumento de CO2 nos 
últimos 30 anos. A segunda seção usa reconstruções climáticas para fazer um backup de 800 mil anos, 
colocando a atual crise no seu contexto. Sem dúvida, o vídeo mais esclarecedor da situação climática atual. Para 
ver visitar website http://www.youtube.com/watch?v=H2mZyCblxS4&feature=player_embedded 
 
[17] Veja o website http://climateprogress.org/2010/12/23/the-year-of-living-dangerously-masters-weather-
extremes-climate-change/ 

 

Informação Solidária: 
Website Vislumbres Ganha Prêmio 

 

O website www.vislumbresdaoutramargem.com - cujos editores são teosofistas ligados à 
Loja Unida - foi o vencedor do II Prêmio de Informação Solidária, referente a 2010.  
 
O prêmio foi instituído em 2009 pelo blog www.oaquieagora.blogspot.com . A editora do 
blog, Dina Cristo, é professora de jornalismo na Escola Superior de Educação de Coimbra e 
tem realizado um trabalho pioneiro de divulgação da Informação Solidária em Portugal. 
Segundo ela, “a criação do prêmio (…) é uma iniciativa simbólica que visa reconhecer, 
valorizar e incentivar a produção de Informação Solidária em Portugal.” 
 
 Em 2010, e durante três meses, estiveram abertos à votação dos leitores do blog “Aqui & 
Agora” sete nomeados de diversas áreas: as revistas “Biosofia” e “Cais” e o jornal “Quercus 
ambiente”, em imprensa; o website “Vislumbres da outra margem”, na internet; os programas 
“Mais cedo ou mais tarde” (TSF) e “Viva a música” (Antena 1), em rádio, e “Sociedade civil” 
(RTP 2), em televisão. 

http://www.shortnews.com/start.cfm?id=86679
http://climateprogress.org/2010/09/30/north-carolina-500-year-rainfall-deluge-global-warming/
http://climateprogress.org/2010/09/30/north-carolina-500-year-rainfall-deluge-global-warming/
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4878964-EI306,00-Sudeste+tem+mortos+e+mil+desabrigados+por+chuvas.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4878964-EI306,00-Sudeste+tem+mortos+e+mil+desabrigados+por+chuvas.html
http://www.eosnap.com/climate-change/drought-continues-to-afflict-amazon-brazil/
http://climateprogress.org/2011/01/02/hottest-year-biblical-australian-flooding/
http://climateprogress.org/2010/12/23/the-year-of-living-dangerously-masters-weather-extremes-climate-change/
http://climateprogress.org/2010/12/23/the-year-of-living-dangerously-masters-weather-extremes-climate-change/
http://www.cbsnews.com/stories/2010/12/07/tech/main7126498.shtml
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/nov/28/cancun-climate-summit-weather
http://www.nytimes.com/2010/11/14/science/earth/14ice.html?_r=1&ref=global-home
http://climateprogress.org/2010/12/06/arctic-death-spiral-2010-navys-oceanographer-volume-of-ice-never-been-lower/
http://climateprogress.org/2010/12/06/arctic-death-spiral-2010-navys-oceanographer-volume-of-ice-never-been-lower/
http://www.climatecentral.org/news/arctic-sea-ice-hits-new-december-low-related-to-arctic-paradox-weather/
http://www.climatecentral.org/news/arctic-sea-ice-hits-new-december-low-related-to-arctic-paradox-weather/
http://climateprogress.org/2010/10/27/strongest-storm-ever-recorded-in-the-midwest/
http://climateprogress.org/
http://www.youtube.com/watch?v=H2mZyCblxS4&feature=player_embedded
http://climateprogress.org/2010/12/23/the-year-of-living-dangerously-masters-weather-extremes-climate-change/
http://climateprogress.org/2010/12/23/the-year-of-living-dangerously-masters-weather-extremes-climate-change/
http://biosofia.net/about/
http://www.cais.pt/
http://jornal.quercus.pt/scid/subquercus/default.asp
http://jornal.quercus.pt/scid/subquercus/default.asp
http://www.vislumbresdaoutramargem.com/
http://tsf.sapo.pt/blogs/maiscedo/default.aspx
http://ww1.rtp.pt/icmblogs/rtp/viva-a-musica/
http://sociedade-civil.blogspot.com/
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Sobre o conceito de  informação solidária,  Dina Cristo escreveu: 
 
“A Informação Solidária (IS) é como uma Estação de Tratamento Humano: recicla 
pensamentos negativos, sentimentos destrutivos, desintoxicando, por um lado, e nutrindo o 
Ser Humano, por outro. Propõe-se apenas ‘informar’, ou seja, fornecer conhecimentos que 
permitam ao público fazer escolhas mais corretas na sua vida. Emissor e Receptor, mais 
próximos, partilham uma visão mais elevada da existência e do papel que têm nela. Conforme 
Carlos Cardoso Aveline - ‘A Informação Solidária’, Edifurb, Blumenau,  SC,  2001 -  a IS é 
um movimento informativo renovador de conteúdos,  um novo paradigma sócio-comunicativo 
de intervenção social, facilitado hoje pela Internet e o aparecimento de agências internacionais 
de IS, reflexo de uma nova consciência colectiva emergente, mais global e construtiva, de 
cidadania planetária.” [1] 
 
NOTA: 
 
[1] “A Informação Solidária”, texto de Dina Cristo em www.filosofiaesoterica.com . O artigo 
pode ser facilmente encontrado no website pela Lista de Textos por Autor, ou pela Lista de 
Textos por Ordem Alfabética.    
 

Como Funciona a Loja Unida 
 

A Principal Sala de Reuniões da Loja  
Luso-Brasileira da LUT Existe Online 

 
Pergunta: 
 
A pequena e pioneira loja-luso-brasileira da Loja Unida de Teosofistas (LUT) foi registrada 
internacionalmente em novembro de 2009. Ela possui uma sede física?   
 
Comentário: 
 
A LUT luso-brasileira tem tido uma intensa atividade sem necessitar, e sem possuir, até 
hoje, uma sede física. Seu local de reuniões mais próximo do plano físico existe na Internet. 
 Sua sala de reuniões e estudos em grupo é o e-grupo SerAtento, de YahooGrupos.  Uma sala 
menor é o círculo de estudos semanais dos seus associados, que também funciona online.  
 
Sua biblioteca pública, onde estão os materiais de estudo, existe online. Suas estantes são 
virtuais. Os textos e livros estão nos websites e blogs associados ao SerAtento, mas esta 
biblioteca virtual possui ramificações tridimensionais  nas casa dos amigos, associados e 
fundadores da LUT. Tudo o que se publica online está documentado bibliograficamente. Uma 
das bibliotecas a serviço da LUT, situada em área de proteção ambiental, tem cerca de três mil 
volumes.  
 
Evitando a burocratização, a loja funciona, sobretudo, nos corações e mentes e nas vidas 
diárias dos seus amigos e associados. Embora sua sala de reuniões seja o e-grupo SerAtento,  

http://www.filosofiaesoterica.com/
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a sua sede central é e deve ser sempre a consciência de cada um dos seus estudantes e 
colaboradores voluntários.   
 
Para o SerAtento, a vida é uma reflexão e uma contemplação permanentes. A participação no 
e-grupo e nos estudos inspirados pela LUT não está presa ao espaço-tempo convencional.  
Cada um participa dos estudos e lê, trabalha pelo projeto comum, medita e escreve no seu 
horário preferido e desde qualquer local do planeta. O SerAtento funciona ao longo das 24 
horas do dia e dos sete dias da semana.  
 
Neste contexto, a ação não-verbal e meditativa é importante. Como todo território sutil, o e-
grupo vive uma comunhão de pensamentos e emoções que transcende as palavras. Leva-se em 
conta, inclusive, o que Helena Blavatsky escreveu: 
 
“Quando duas mentes se encontram em relação simpática, e os órgãos por cujo meio 
funcionam estão afinados de maneira que respondam magnética e eletricamente um ao outro, 
nada pode impedir a transmissão dos pensamentos por meio da vontade; porque, como a 
mente não é uma coisa tangível que possa ser separada do objeto da sua contemplação pela 
distância, resulta que a única diferença que pode existir entre duas mentes é a diferença de 
estado. Se este obstáculo é vencido, onde está o ‘milagre’ da transmissão do pensamento a 
qualquer distância?”[1]  
 
NOTA: 
 
[1] “A Chave da Teosofia”, Helena Blavatsky, Biblioteca Planeta, Editora Três, SP, 1973, 282 
pp., ver p. 267.  
 

O Poder do Páli e do Sânscrito 
Novas Palavras Trazem Novo Conhecimento 

 

O vocabulário da língua portuguesa ainda é infantil e pobre, em matéria de temas 
metafísicos.  
 
É verdade que a cada dia há novos termos em nossa língua para designar recentes produtos  
eletro-eletrônicos na área da informática e centenas de novidades a pagar em cartão de 
crédito. Alguns destes produtos têm grande utilidade. Porém ainda mais necessários que as 
novas palavras para designar instrumentos da revolução tecnológica vivida hoje são - para 
aqueles que desejam conhecer a si mesmos - os termos dos idiomas sânscrito e páli que 
descrevem aspectos fundamentais da “topografia da alma humana”, para usar a expressão de 
Sigmund Freud.  
 
Um exemplo, entre muitos, é a palavra “Chitta”. Frequentemente traduzido como “Mente”, 
o termo “Chitta”  pode ser traduzido também outras formas, inclusive  como coração, reflexão 
e pensamento. A palavra significa também cuidado, prudência e atenção. Designa um estado 
de autoconsciência.  
 
Chitta não é a mente que oscila conforme as atrações dos objetos dos sentidos e dos contatos 
com eles.  Chitta é o poder superior que pode examinar, controlar e usar a mente. O termo é 
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mencionado às vezes como significando “consciência abstrata”. É o poder pelo qual o 
Pensador controla, purifica e eleva a mente.  
 
A mente é um instrumento do Pensador, a Alma Humana, o Homem Real, Manushya.  
E Chitta é aquele estado de consciência no qual a mente estabilizada se torna capaz de 
absorver as influências mais elevadas do Ser Humano Real.   
 
Esta é, basicamente, a abordagem do conceito de “Chitta” presente na versão do 
“Dhammapada” produzida pela Theosophy Company, de Los Angeles, e que a Loja Unida de 
Teosofistas publicou em português no website www.FilosofiaEsoterica.com.   
 
Junto com os termos do sânscrito que são novos para os estudantes ocidentais vem uma nova 
maneira de pensar, que é na verdade muito mais profunda, e precisa, e antiga, do que o 
pensamento convencional da sociedade materialista.   
 
O estudante deve desenvolver um contato consciente com “aquele estado de consciência no 
qual a mente estabilizada se torna capaz de absorver as influências mais elevadas”. 
 

Breve Nota Sobre a Felicidade 
 

A ambição pessoal é uma projeção psicológica da expectativa de felicidade em direção a 
alguma coisa do mundo externo. No entanto, a felicidade, a paz e a plenitude só podem ser 
encontradas dentro de nós mesmos. Objetos exteriores podem criar satisfação passageira, mas 
não provocam felicidade real.  
  
Quando encontramos a felicidade e a paz em nosso interior, então vemos que a felicidade 
também ocorre nos aspectos “externos” da nossa vida. E isso acontece porque mudamos 
nosso ponto de vista. Neste caso, a felicidade externa é basicamente um reflexo da felicidade 
interior.  Nestas condições a felicidade é durável devido ao fato de que é incondicional.   
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