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⊕ 
“Não dê demasiada atenção aos  

problemas que não dependem de você.” 
 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

A Voz do Oceano 
 

 
 

Nosso verdadeiro eu é impessoal. Ele não tem nome ou sobrenome, não possui idade ou 
endereço.  Sua voz soa como a Voz do Oceano.  
 
Ele fala o tempo todo sem necessidade de usar palavras. Cabe a nós aprender a escutá-lo 
humilde e lealmente no território sagrado do silêncio.  
 

 

http://www.filosofiaesoterica.com/
mailto:lutbr@terra.com.br
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A Firmeza e o Equilíbrio na Vitória 
 

 
 

 

Uma luta intensa se desenvolve na alma humana. De um lado estão as partes dela que são 
leais ao eu superior. De outro, os seus setores que permanecem limitados por fatores materiais 
e de curto prazo.  
 
É inútil fazer de conta que tal conflito não ocorre. Devemos observá-lo e aprender com o 
desafio, para que os nossos horizontes sejam mais amplos que ele.   
 
Cabe observar honestamente os obstáculos à nossa frente.  Postergações indevidas agravam os 
problemas. Por outro lado, não há necessidade de caminhar sobre arame farpado.  Uma vez 
que a meta seja nobre, o discernimento estimula a coragem de tomar uma verdadeira decisão e 
de agir à altura dela, com sabedoria. 
 
000  
 

A Invisível Criação do Futuro 
Aprendendo a Enxergar o Momento do Agora 

 

 

Seja de modo voluntário ou involuntário, estamos incessantemente cocriando nosso próprio 
futuro “neste exato momento”. O fato de que a construção do futuro seja silenciosa e invisível 
não é uma desculpa válida para agirmos de modo irresponsável.  
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É inútil lamentar derrotas passadas ou celebrar vitórias que já aconteceram. Vale a pena, isso 
sim, fazer o melhor que podemos nas circunstâncias atuais e agir de acordo com a nossa 
consciência.  
 
As sementes do futuro são lançadas na terra a cada instante. Há livre arbítrio em relação ao 
que plantar, e podemos proteger as sementes germinadas.  Esta é uma regra da vida desde 
tempos anteriores ao começo da humanidade. A lei do Carma ou “agricultura oculta” é mais 
velha que o universo.  
 
000 
 

A Rússia e o Desafio do Idealismo: 
Um Templo Para Todas as Religiões 

 

 
 

Nem sempre o discernimento e o espírito prático estão presentes nas visões generosas e nos 
sonhos bonitos sobre o futuro da humanidade.  
 
Na metade dos anos 1990, o artista e terapeuta Ildar Khanov começou a construir um Templo 
de Todas as Religiões na cidade russa de Kazan.   
 
Artista notável, Ildar Khanov viveu até fevereiro de 2013. Ele tinha um sonho interreligioso, e 
queria construir um Templo com 16 cúpulas dedicado às 16 principais religiões do mundo. 
Esta foto mostra o resultado parcial do trabalho.  
 
Khanov também falava com tripulantes e capitães de UFOs. Ele discutia assuntos do seu 
projeto interreligioso pessoalmente com Jesus Cristo, e planejava construir um quarto no seu 
templo para que nele pudesse viver o papa da igreja católica romana. [1]  
 
Uma das conclusões que se pode tirar desta bela experiência paradoxal e excelente realização 
arquitetônica é que todo cidadão de boa vontade deve ter sonhos. Ele deve seguir os seus 
sonhos mais nobres. E será sábio se submeter cada um dos seus sonhos ao exame da lógica e 
do bom senso.  
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A única catedral legítima e o único templo autêntico são aqueles que estão em nosso próprio 
coração. Templos externos são na melhor das hipóteses pobres símbolos físicos do que vai em 
nosso coração. 
 
Por outro lado, devem ser sempre bem-vindas as obras de arquitetura que são belas e 
expressam sentimentos generosos, apontando para o ideal teosófico de harmonia entre todas 
as religiões.  
 
Sonhar acordado é bom, mas não basta. O sonho e o pensamento racional ocorrem em 
diferentes áreas cerebrais e variados níveis de consciência, que devem interagir com 
intensidade, enriquecendo-se mutuamente. Sonhar nos ajuda a ter uma visão generosa da vida, 
e a ter coragem. O pensamento racional nos garante uma dose de indispensável bom senso.  
 
NOTA: 
 
[1] Fontes: Wikipedia e o artigo de Alexandra Alter, publicado em 2003: 
http://www.columbia.edu/itc/journalism/russia/dispatch10.html . Veja também -- http://eng.tatar-
inform.ru/news/2013/02/12/42051/ .  
 

Pedro Nunes e a Teosofia  
 
Habitante do século 16, o cosmógrafo, astrônomo e matemático Pedro Nunes (1502-1578) é 
um pioneiro da teosofia no mundo lusitano.  
 
Amigo pessoal de John Dee - seu colega inglês e conselheiro da rainha Elizabeth I - Pedro 
Nunes acreditava na sabedoria universal e na fraternidade sem fronteiras. Seu conhecimento 
era usado para as navegações ao redor do mundo. Cientista ético, Nunes priorizava a 
sinceridade, e escreveu:  
 
“É (...) próprio da fragilidade humana desacertar muitas vezes, coisa que penso pode vir a 
acontecer-me a mim. Julgo que é dever de todo homem de bem não dissimular os enganos dos 
outros, mas antes conduzir todos os homens, sempre que seja possível, das trevas da 
ignorância para a luz da verdade.” [1]  
 
O cosmógrafo completou sua encarnação num dia 11 de agosto. Foi um buscador da verdade 
e um pensador de destaque do humanismo europeu. Considerava que o saber deve estar a 
serviço da vida: 
 
“... Porque é dever de homem honesto não ocultar o saber que possui, mas antes comunicá-lo 
para proveito de todos.” [2] 
 
NOTAS: 
 
[1] Palavras citadas no livro “Pedro Nunes e Damião de Góis: Dois Rostos do Humanismo Português”, 
Guimarães Editores, Lisboa, 2002, 179 pp., ver p. 67.  
 
[2] “Pedro Nunes e Damião de Góis: Dois Rostos do Humanismo Português”, obra citada, pp. 73-74. 
 

http://www.columbia.edu/itc/journalism/russia/dispatch10.html
http://eng.tatar-inform.ru/news/2013/02/12/42051/
http://eng.tatar-inform.ru/news/2013/02/12/42051/
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Abandonando o Hábito de Reclamar 
 

 
 
 
Cada vez que surgir a vontade de reclamar de algum aspecto da vida, decida fazer o contrário 
do que manda este desejo infeliz, e agradeça.  
 
Não dê demasiada atenção aos problemas que não dependem de você.  
 
Procure ver as inúmeras pequenas oportunidades positivas que estão ao seu redor e a seu 
dispor neste exato momento. Faça ações criativas para que elas se expandam e multipliquem. 
Assim você será mais autorresponsável.  
 
O sentimento de gratidão pode ser um mantra para você. Agradecendo à vida agora mesmo, 
você se coloca em harmonia com sementes de acontecimentos pelos quais você terá ainda 
mais motivos para ser grato no futuro.  
 
000 
 
Sobre  a renúncia ao hábito de lamentar-se, veja o texto “O Olhar ao Longe, a Visão 
Ampla”, de Carlos Cardoso Aveline, que está disponível em nossos websites. Leia também 
“A Arte de Agradecer”, do mesmo autor.  
 
00000000 
 

Uma Vida Justa 
  
*Os homens sábios transmitem luz. 
  
*Uma vida justa, uma vida religiosa; esta é a maior riqueza. 
  
[ Do texto “Preceitos e Axiomas do Oriente - 1” de Helena Blavatsky, que pode ser 
encontrado em nossos websites. ] 
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A Simplicidade e o Contentamento 
 

 
 
 
A simplicidade voluntária não é apenas uma ideia-chave em Economia e desenvolvimento 
sustentável. É uma atitude correta em todos os níveis de consciência.  
 
Nossa existência é permeada pela paz quando há simplicidade no plano físico. Mas a paz só 
pode ser durável quando tem como base a simplicidade emocional e intelectual.  
 
Uma mente simples nos permite pensar profundamente e observar de modo correto os fatores 
centrais da realidade. Viver com simplicidade significa renunciar a aquilo que tem 
importância secundária. O desapego leva à concentração, e a concentração abre caminho para 
o desapego. 
 
É a simplicidade que permite uma relação direta entre teoria e prática, intenção e gesto, 
palavra e ação. Os desejos e apegos emocionais provocam complicações intermináveis.  
 
Uma renúncia agradável ocorre quando o coração do indivíduo cansa de acontecimentos 
pequenos e estreitos e busca aquilo que é imenso e eterno. Nesta medida, e a partir deste 
momento, a dedicação da sua vida a um ideal elevado se torna um caminho de contentamento 
e felicidade incondicionais.  
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Amando Livros na Alemanha Nazista 
 

 
 

O filme  “A Menina que Roubava Livros” é extraordinário como história e como obra de 
arte.  
 
Tem grande interesse para quem ama a vida e para quem gosta de livros. É obrigatório para os 
estudantes de filosofia, para os teosofistas, e para quem dá valor à democracia e à liberdade de 
pensamento. É também uma aula de transcendência e espiritualidade. 
 

A Chave da Estabilidade 
 

John Garrigues 
 

 
 

J. Garrigues (1868-1944) 
 
Estabilidade significa um controle do corpo, dos sentidos, da mente e das emoções, devido à 
visão que se tem de determinada meta. Se a meta não for suficientemente elevada, porém, não 
pode haver uma verdadeira estabilidade, porque a própria meta não será estável. Assim, o ser 
que busca irá oscilar com o movimento incerto da própria meta buscada. 
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 Ao longo das eras, os instrutores antigos e modernos nos fazem esta advertência: “Mantenha 
sempre presente em sua mente o seu propósito principal”. O objetivo da nossa aliança não 
deve ser esquecido nunca. 
                                                                   
Qual é esta meta, o principal propósito de todo verdadeiro estudante de teosofia? Trata-se da 
união com o Eu Superior. Nada menos que isso; uma compreensão cabal da parte divina do 
nosso ser, e uma unidade consciente com ela. 
 
[Do artigo “A Chave da Estabilidade” de John Garrigues, que pode ser encontrado em 
www.FilosofiaEsoterica.com  e seus websites associados.]  
 
000 
 

O Universo Como Uma Esfera Infinita  
  

 
 

O filósofo francês Pascal (1623-1662) 

 
Que o homem contemple (….) a natureza inteira na sua alta e plena majestade; que afaste a 
vista dos baixos objetos que o rodeiam. Que olhe para essa luz brilhante, colocada como 
lâmpada eterna para iluminar o universo; que a Terra lhe pareça como um ponto em 
comparação com a longa volta que tal astro descreve, e que se admire de essa longa volta não 
ser, afinal, mais que um pormenor finíssimo em comparação com aquela que os astros que 
rolam no firmamento abraçam. Mas, se a nossa vista aí pára, passe a imaginação para além; 
mais cedo se cansará de conceber do que a natureza de fornecer. Todo esse mundo visível não 
é mais que um traço imperceptível no amplo seio da natureza. Nenhuma ideia se aproxima 
dela. Por mais que ampliemos as nossas concepções para lá dos espaços imagináveis, só 
átomos geraremos, em comparação da realidade das coisas. É uma esfera infinita que em toda 
a parte tem o centro e em parte alguma a circunferência.  
 
[Trecho do livro “Do Espírito Geométrico e da Arte de Persuadir”, de Blaise Pascal, 
Elementos Sudoeste, Porto Editora, Porto, Portugal, 2003,  175 pp., ver pp. 87-88.] 

http://www.filosofiaesoterica.com/
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Os Teosofistas e o Estado do Mundo 
 
 

 
 

Tanque israelense combate os terroristas do Hamas. (“The Times of Israel”, 14 julho 2014) 
 
 
 

Associações teosóficas e grupos esotéricos não devem lavar as mãos como Pôncio Pilatos em 
relação ao estado atual do mundo.  
 
Ações de guerra, terrorismo e ódio sistemático são fenômenos interligados. Eles expressam a 
necessidade de expandir a percepção de que existe uma lei inevitável chamada “lei da 
fraternidade universal”. O que se planta, se colhe. Todos os povos são irmãos e cabe evitar o 
fratricídio. A ajuda mútua e o respeito incondicional pela vida são deveres de todos nós. 
 
000 
  

O Autocontrole 
 
Só é sábio aquele que mantém o autocontrole. 
  

A Dignidade e o Pensamento  
 
Toda nossa dignidade consiste de pensamento; portanto, devemos fazer um esforço para 
pensar corretamente. Este é o princípio básico da moral. 
 
 
[ Do texto “Preceitos e Axiomas do Oriente - 1” de Helena Blavatsky, que pode ser 
encontrado em nossos websites. ] 
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O Respeito Incondicional Pela Verdade 
 

 
 

Os amigos da verdade são com frequência acusados de serem arrogantes, e de se 
apresentarem como donos da verdade. 
 
“O que é a verdade?” perguntou Pôncio Pilatos, e lavou as mãos, de acordo com a lenda dos 
Evangelhos. Os hipócritas modernos fazem a mesma coisa, assim como os sepulcros caiados 
de todo tipo: 
 
“Quem pode dizer o que é a verdade?”, dizem eles, encolhendo os ombros. 
 
Para saber alguma coisa sobre o que é a verdade, o indivíduo deve ser honesto, deve escutar o 
seu próprio coração, e deve aprender com seus erros. 
 
O mais importante não é o quanto nós sabemos ou não sabemos. 
 
O fator decisivo é saber se amamos e respeitamos a verdade; se a aceitamos quando somos 
colocados diante dela; se somos sinceros em nossos corações para com nós mesmos e para 
com os outros; e se tentamos aprender a conhecer a vida. 
 
Aqueles que buscam pela verdade a encontrarão. Farão isso pouco a pouco, mas cada passo 
adiante é em si mesmo uma vitória. 
 
000 
 

O Tolo e o Sábio  
  
Perceber a sua ignorância é ser sábio; sentir-se seguro da sua própria sabedoria é ser tolo. 
 
[ Do texto “Preceitos e Axiomas do Oriente - 1” de Helena Blavatsky, que pode ser 
encontrado em nossos websites. ] 
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Regras para a Vida Diária  
Treze Pontos Úteis na 

Construção de uma Autodisciplina  
 

Autores Desconhecidos  
 

 
 

0000000000000000000000000000000000000000 
 

Nota Editorial  
 

A autodisciplina diária é um fator decisivo  
na aprendizagem da teosofia,  e não pode ter  

como  base a obediência cega. Deve emergir de um  
verdadeiro autoconhecimento que é o conhecimento  

de nosso eu superior e das suas potencialidades sagradas.   
 

O texto a seguir foi publicado pela primeira vez em  
“The Theosophist”, Índia, em Outubro de 1880, quando  
Helena Blavatsky era a editora da revista. Ele é traduzido  
aqui a partir da sua reprodução na  revista mensal “The  

Aquarian Theosophist”, edição de Agosto de 2012.    
Acrescentamos algumas notas explicativas. (C. C. A.) 

 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 
 

Foi criada em Kuntiyana, Kattywar uma sociedade chamada Sociedade Aryavatsal, e ela 
adotou as seguintes regras, que revelam bom senso: 
 
1) Devotar uma hora todas as manhãs e todas as noites a meditar sobre o Espírito Divino em 
um ponto retirado e com um estado mental perfeitamente calmo, passando o tempo todo com 
atitude sagrada.  
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2) Falar sempre a verdade, sabendo que nossa consciência é testemunha de todas as nossas 
ações.  
 
3) Comer,  beber e conviver com todos, sabendo que somos todos semelhantes ao nascer [1] 
e considerar a humanidade toda como uma fraternidade.  
 
4) Não cometer adultério nem ceder à luxúria; em outras palavras, obter controle sobre as 
paixões do corpo. [2] 
 
5) Ser simples e regular ao comer e beber, ao vestir, ao falar, e em todos os hábitos.   
 
6) Não ingerir drogas ou bebidas alcoólicas.  
 
7) Não maltratar ou matar animais [3]. Lembrar que todos os seres são criaturas do mesmo 
Deus [4], e que os outros sentem a mesma dor que nós. 
 
8) Ser  honestos em todas as nossas ações, e nunca usar de mentira ou fraude.  
 
9) Lembrar de todas as ações más que já cometemos e tentar permanecer livres delas.  
 
10) Evitar a companhia  de pessoas imorais.   
 
11) Evitar matrimônio prematuro.[5]  
 
12) Consultar  nossa consciência em relação ao que é certo e o que é errado, e então adotar a 
ação adequada, ditada pela intuição.  
 
13) Ser amável para com os pobres e ajudá-los na medida em que nossos meios materiais o 
permitirem.   
 
NOTAS: 
 
[1] Essa é uma alusão à necessidade de ignorar diferenças religiosas ou de classes sociais e, 
no caso da Índia, ignorar as diferenças de casta social.  
 
[2] Cabe registrar que sentimentos como luxúria e gula na verdade não são do corpo físico, 
embora o utilizem e frequentemente abusem dele ameaçando sua saúde: as emoções 
desreguladas ocorrem no quarto princípio, o princípio emocional, sede dos medos e desejos.  
 
[3] Este item implica abstenção de alimentação carnívora, pois quem come carne está 
indiretamente matando animais.  
 
[4] “Criaturas do mesmo Deus”.  Na verdade, não existe qualquer Deus monoteísta no 
universo - ou mesmo fora dele - conforme os Mestres de Sabedoria esclarecem na Carta 88 de 
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“Cartas dos Mahatmas”, Editora Teosófica, Brasília. Em teosofia é correto dizer, portanto, 
que todos os seres são igualmente “criaturas da Lei Universal”,  ou discípulos e aprendizes da 
Lei Eterna.  
 
[5] Embora o preceito seja válido para todos, ele contém uma referência ao costume indiano 
tradicional do casamento infantil, arranjado e decidido pelos pais das crianças.   
 
000 
 

Notas Curtas  
Sobre a Arte de Viver  

 
 

 
 
 
* A verdadeira força não necessita ser demonstrada através de maneiras óbvias. 
 
* O propósito evolutivo de mudanças e desafios externos não é provocar sofrimento, mas 
fortalecer o templo interior nas mentes e nos corações humanos. 
 
* A sabedoria do Oriente ensina uma paz incondicional. Ela surge da unidade interior com os 
ciclos da natureza. 
 
* A mais alta bênção acontece como o relâmpago e o trovão no meio da noite, e durante uma 
tempestade intensa. 
 
* A Lua Cheia está tradicionalmente associada a uma expansão da consciência. Devemos 
garantir que a consciência que se expandirá é pura e boa.  
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* A Lua minguante convida a renunciar ao que é secundário e a concluir assuntos pendentes.  
 
* Há um tempo para ser flexível como o próprio ar, e um tempo para ser firme como uma 
rocha. 
 
* O caminho da vitória é percorrido quando as prioridades são claras. O esforço deve ser 
calmo, concentrado, duradouro. 
 
* À medida que o carma humano se acelera, cabe ampliar os horizontes e aperfeiçoar a nossa 
capacidade de estar atentos à vida. 
 
* Um fator decisivo na vida, e na ciência da paz, é a autoestima. Um sentido profundo de 
autorrespeito e autoconfiança nos permite perceber que a vida está OK assim como ela está. 
 
* A teoria e a prática devem ser comparadas, de modo que ideais nobres não possam servir de 
desculpa para ações ignóbeis. 

 
* A ética que surge do coração de cada um é a arte de plantar bom carma. E quantos assuntos 
podem ser mais importantes que esse? 
 
* Não podemos acertar sempre, mas tentar o melhor está ao nosso alcance a cada momento, e 
constitui um bom hábito. O carma depende em grande parte dos hábitos. 
 
* Se queremos ser felizes, é preciso obter sabedoria. E para ser sábio, é necessário 
desenvolver um sentido de responsabilidade diante da vida.  
 
* As montanhas estão mais perto do céu que nós, e, na linguagem da alma, constituem 
escadas simbólicas para níveis celestiais de consciência que há em nós próprios. Escalar uma 
montanha é algo tão probatório como percorrer o caminho da sabedoria.  
 
* Na incessante gangorra da vida, há um ponto médio invisível de paz incondicional, e é ele 
que estabelece o equilíbrio. A dinâmica do balanço está sempre presente, mas nem sempre é 
fácil percebê-la. É preciso estudar o desdobramento prático do equilíbrio ao longo do tempo, 
que através da lei das causas e efeitos. 
 
* Ao invés de nutrir pensamentos negativos em relação a alguém, peça perdão à sua própria 
consciência pelos erros que cometeu na vida, e tome providências para corrigi-los. Você pode 
aprender mais. 
 
* A galinha vê insetos: a águia investiga as montanhas. Quanto mais elevado o ponto de vista 
desde o qual você olha para a vida, mais amplo será o seu horizonte, e mais abrangente a sua 
visão. 
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* É possível abrir as portas da vida para a bem-aventurança. Basta manter o foco da 
consciência em pensamentos e sentimentos positivos, sobre temas de natureza universal, ao 
mesmo tempo que preservamos o bom senso e o realismo. 
 
* Alguns afirmam que “antes de controlar os outros, cabe controlar a si mesmo”. Na verdade, 
aquele que desenvolve autocontrole já não busca metas ilusórias como “ter poder sobre 
outros”. A lei das relações humanas é a lei da confiança mútua. Nisso, transparência e 
discernimento são fundamentais. 
 
* A música da alma pode ser inaudível para os ouvidos físicos. O pensamento profundo 
necessita de silêncio e concentração, assim como as ideias superficiais se alimentam de 
interrupções e ruído. 
 
* O que acontece quando você luta com perseverança pelo que entende que é bom, belo e 
verdadeiro? Passo a passo, a ignorância é destruída em sua vida, e a sabedoria cresce com 
mais força, como as plantas após a chuva.  
 
* No mistério do amor e da criatividade, a força eterna se encontra com a beleza passageira 
graças ao ponto abstrato do momento presente. Todas as eras estão presentes em cada 
instante. 
 
* A transição para uma nova era de fraternidade universal se desdobra pouco a pouco. Ela 
começou séculos atrás e ainda está incompleta. Ela também ocorre a cada novo dia, dentro da 
consciência dos cidadãos de boa vontade. 
 
* Adote um ideal nobre, faça o melhor que pode a cada dia, aprenda com seus erros e a 
vitória ocorrerá a seu devido tempo, de modo gradual. 
 
(CCA) 
 

Aprendendo Teosofia Clássica  
 

Para ter acesso a um estudo diário da teosofia original, visite a página do nosso e-
grupo SerAtento em YahooGrupos e faça lá mesmo o seu ingresso.  O link direto é  
https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/SerAtento/info. Você também pode escrever 
para lutbr@terra.com.br e pedir informações sobre o SerAtento. 
 
000 
 
A Bem Aventurança 
  
Aquele que abandona todos os desejos, vivendo livre de apegos e egoísmo, obtém a bem-
aventurança. 
 
[ Do texto “Preceitos e Axiomas do Oriente - 1” de Helena Blavatsky, que pode ser 
encontrado em nossos websites. ] 

https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/SerAtento/info
mailto:lutbr@terra.com.br
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Novos Textos em Nossos Websites  
 

 
 

A seguir, reproduzimos o relatório mensal de  www.FilosofiaEsoterica.com  e  websites 
associados, válido para 10 de Agosto.  
 
Há quatro itens em francês. Em italiano, são treze.  O total em espanhol é de 37 . Em inglês, 
são 549 . Em língua portuguesa 789.  O total nos cinco idiomas é de 1.392  itens, entre eles 28 
livros. Os textos incluídos nos websites associados entre 13 de Julho e 10 de Agosto  de 
2014 são os seguintes:  
 
 (Artigos mais recentes acima) 
 
  1. On Tolerance and Good Will - John Garrigues 
  2. Raíces Ocultas de la Violencia Religiosa - Carlos Cardoso Aveline 
  3. Commentari ai Gradini Aurei - Carlos Cardoso Aveline 
  4. La Creazione Cosmica in Ogni Feto - Carlos Cardoso Aveline 
  5. The Ethos of Global Citizenship - Carlos Cardoso Aveline 
  6. The Imitation of Christ - Carlos Cardoso Aveline 
  7. La Teosofía y el Oriente Medio - Carlos Cardoso Aveline 
  8. A Autocrítica de Helena Blavatsky - Carlos Cardoso Aveline 
  9. A Teosofia e o Oriente Médio - Carlos Cardoso Aveline 
10. Theosophy and the Middle East - Carlos Cardoso Aveline 
11. Rules for Daily Life - Unknown Authors 
12. The Aquarian Theosophist, July 2014 
13. Jacob Boehme in Russia - Carlos Cardoso Aveline 
14. Jesucristo, el Guerrero de la Verdad - Carlos Cardoso Aveline 
15. O TEOSOFISTA, Julho de 2014 
16. The Problem of Ethics - Erich Fromm 
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O Silêncio Que Ilumina 
 
 

 
 
O centro da roda da vida está em nosso coração.  
 
Ali encontramos uma consciência imperturbável da vida como um todo e uma fonte de paz 
que está além de toda palavra. O poeta francês Alfred de Vigny escreveu:  
 
“Só o silêncio é grande: todo o resto é fraqueza.” 
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