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⊕ 
“Há um tempo para falar e um tempo para estar em 

silêncio; um tempo para ser invisível, e um tempo para ser visível.” 
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Teosofia Multidimensional em Ação:  
A Força Magnética dos Livros   

 
 

Desde os anos 1870, a distribuição de livros em papel age como um motor do trabalho 
presencial do movimento teosófico nas dezenas de países em que ele está presente.   
 
Um esforço coletivo idealista gira sempre em torno de livros,  ideias e publicações. No século 
21, a venda de livros complementa o trabalho online e é muito mais que uma atividade 
comercial. O estudo de livros de papel e de textos online constitui um portal e um patamar 
para o trabalho teosófico presencial. As pessoas se reúnem em torno de livros e websites.   

 

http://www.filosofiaesoterica.com/
mailto:lutbr@terra.com.br
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Se olharmos para o tamanho do movimento teosófico de hoje e para o número e a qualidade 
dos livros e textos que ele publica, veremos que há uma correspondência direta entre as duas 
coisas. A história do  movimento teosófico é a história das suas publicações em papel.  
 
Cada obra teosófica leva consigo uma certa vibração magnética e uma determinada presença 
sutil. As bibliotecas filosóficas têm auras sutis que refletem a qualidade do seu conteúdo.  A 
influência oculta dos livros é abordada nas Cartas dos Mahatmas [1]  e discutida por Jorge 
Luis Borges.[2]  
 
Bons textos são veículos da sabedoria eterna: a venda de livros e a circulação de ideias 
espalha uma força magnética. Comprando livros de papel, iluminamos o local físico em que 
vivemos. Não é difícil perceber que, nas casas em que livros de papel contêm conhecimento 
divino, flui uma energia magnética superior.  
 
NOTAS: 
 
[1] Veja as linhas finais da Carta 119,  no volume dois de “Cartas dos Mahatmas” (Ed. Teosófica): o 
Mestre diz que um livro editado por Annie Besant tem “um espírito impuro e uma aura brutal” e que 
jamais o lerá.  
 
[2] Sobre Jorge Luis Borges e a força  magnética dos livros, leia o capítulo 28 da obra “Conversas na 
Biblioteca”, de Carlos Cardoso Aveline (Ed. Edifurb, Blumenau, SC, 170 pp.).  O texto está disponível 
em  www.FilosofiaEsoterica.com   sob o título de “Borges, o Sábio Cego na Biblioteca”.   
 

Um Exame de Consciência: 
Os Dois Lados da Alma Mortal 

 

 
 

O eu superior do ser humano funciona em grande parte como uma testemunha inspiradora e 
um conselheiro tão íntimo que não necessita de palavras.  
 

http://www.filosofiaesoterica.com/


O Teosofista, Setembro de 2014 3 

Ele não é um soldado no campo de batalha. Não faz barulho. Não cumpre um papel imediato 
ou visível na batalha diária entre a ação correta e a ação ilusória.  
 
Em nossas vidas “práticas”, a alma espiritual está longe de ser um fator externo e “objetivo”. 
Ela nos dá o contexto geral. A luta direta entre o que é correto e o que é ilusório ocorre dentro 
do eu inferior, ou alma mortal.  
 
Ali encontramos, de um lado do campo de batalha, os setores da vida emocional e mental que 
são leais ao Eu Superior. Estes hábitos, intuições, impulsos, convicções e percepções estão 
ligados de modo imediato e silencioso ao que é Elevado através da ponte sagrada de 
Antahkarana. Prevalece neste território uma percepção da unidade de todos os seres. O lado 
elevado do eu inferior é o verdadeiro discípulo. O seu Mestre é a alma espiritual.  
 
O aspecto inferior ou terrestre do eu inferior reúne no outro lado do campo de batalha todos 
os impulsos, sentimentos, percepções, hábitos e pontos de vista que obedecem à natureza 
animal em nós. Neste território prevalece um sentido de relativa separação entre os seres. No 
entanto, a lei da natureza ainda é a lei da cooperação. É graças à cooperação e ao amor no 
casal, por exemplo, que uma criança nasce, é protegida e educada.  
 
O aspecto superior da alma mortal tem uma agenda definida. Ele trabalha na busca da 
sabedoria. Ele busca a ação correta e é protegido pela adoção de metas nobres em todos os 
aspectos da vida. Já o lado inferior da alma mortal tem suas prioridades dominadas pela busca 
da autopreservação e da autodefesa, o que é típico do mundo animal.  
 
A teosofia nada tem a dizer contra o mundo animal, e tem muito a falar em seu favor. A 
natureza animal em nossa consciência deve ser amada, protegida, compreendida e aceitada. 
Quando o ser animal em nós sente que é valorizado e percebe que está em segurança, ele 
passa a cooperar melhor com o lado superior da alma mortal, que constitui verdadeiramente o 
Discípulo em nós.  
 
A natureza animal do ser humano deve ser treinada e educada com uma amável firmeza, 
combinando energia e afeto. O dever do estudante é colocar limites às suas ações e alimentar 
corretamente o centro animal de consciência, assim como os pais fazem com seus filhos.  
 
Para concluir, o lado superior da alma mortal tem uma tarefa dupla. De um lado, ele é o 
discípulo ou “filho” da alma espiritual. De outro lado, ele deve ser o educador e protetor da 
natureza infantil e da natureza animal do indivíduo. Quando ele atua com eficiência, o campo 
de batalha da nossa consciência se transforma num lugar de cooperação consciente entre a 
consciência divina, que ensina, e a consciência material, que aprende.   
 
O Mergulho na Plenitude  
 
Do diário de um estudante:  
 
“À medida que aprendo, posso reconhecer minha ignorância. Quanto mais obtenho, mais vejo 
que nada possuo, e isso é bom. Quanto mais eu compreendo, mais agudamente vejo as 
limitações da compreensão que depende de palavras. Descobrindo que nada sou, mergulho 
melhor na plenitude.” 
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A Teosofia no Céu: 
Uma Diversidade de Passos Integrados  

 

 
 

 
O estudante de teosofia pode sentir que ele é “um” só, mas seria um erro pensar assim.  
 
Ele é um, e é muitos. Sua visão de si muda consciente e subconscientemente. Os diversos 
hábitos físicos, fatores emocionais e estados de consciência estão interligados de modo 
imediato. O estudante os inclui a todos, e neste sentido ele é um.  No entanto, o fato de ser 
“um” não significa que ele exista como indivíduo separado.  
 
O sentido de separação é uma forma de ilusão e causa sofrimento desnecessário. O estudante 
e o universo são um só. Ele é único, mas não está separado. É um indivíduo, porém existe em 
unidade viva, dinâmica e sem intermediários com o vasto sistema solar.   
 
Mercúrio, Saturno e Júpiter vivem em sua alma junto com outros deuses.  O Sol e a Lua são 
seus irmãos, e ele é a Terra e a areia, também. Ele é o solo e o semeador. Deve plantar em si 
mesmo e nos outros  o que é Bom, à medida que aprende a praticar a antiga ciência da 
agricultura celestial.  
 
Saturno, o mestre do nosso céu mais próximo, ensina aos estudantes de teosofia a terem 
respeito pelo solo. Seria errado procurar com exagero o mergulho na contemplação 
indescritível. A cada passo na direção dos reinos abstratos da Natureza, outro passo deve ser 
dado nos aspectos terrestres da alma do estudante, através da autopurificação, da 
autocompreensão, do autoconhecimento, da humildade, e da autorresponsabilidade.  
 
O quietismo, teosófico ou não, é um erro. O estudante deve agir. Seu trabalho externo deve 
estar dedicado à meta da Contemplação, e a recíproca é verdadeira. Os seus momentos 
contemplativos terão legitimidade se forem colocados a serviço do compromisso diário de 
viver corretamente no plano físico e no plano emocional.  
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Não pode haver divórcio entre Céu e Terra na consciência do estudante. Não existe luta entre 
chão e estrelas. Nosso planeta sempre foi e será sempre uma parte do oceano cósmico. A 
Terra é um corpo celestial feminino em construção, enquanto viaja com seus co-discípulos e 
com o Mestre Sol em torno do fascinante Centro de uma galáxia pouco conhecida. A alma 
espiritual de cada ser humano faz parte do Sol, assim como o Sol anima a essência de todos os 
seres. 
 
000 
 

Caminhando Para 2015: 
O Despertar das Oportunidades  

 

 
 
 

Estamos rodeados de transmutações profundas que exigem plena atenção. A forma muda, a 
essência permanece. Mudanças rápidas tornam possível a expressão daquilo que é essencial.  
 
O céu astrológico está carregado de mudanças abrangentes. A todo momento há portas que se 
fecham e portas que se abrem. Para cada oportunidade que desaparece diante de nós, uma ou 
mais oportunidades surgem, por que tudo é justo e simétrico no universo. As portas fechadas 
podem ser óbvias, enquanto que as portas abertas talvez exijam que se tenha olhos para ver. 
As novas potencialidades surgem conforme o desejo de longo prazo de cada um.  
 
A esperança e a vontade definem as lentes dos óculos com que se olha a realidade. Enxerga-
se, em parte, aquilo que se deseja ver. Ou que se está acostumado a ver. Cabe examinar uma e 
outra vez se os projetos de ação em andamento são corretos e elevados. Caso o sejam, deve-se 
trabalhar por eles em paz. As oportunidades surgirão na hora certa, e talvez elas já estejam, 
invisivelmente, ao nosso redor agora mesmo.  
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O Jardim da Alma Humana  
 

 
 

Evitemos os exageros da ingenuidade. Nenhuma aquisição é permanente em si mesma. As 
qualidades positivas da alma são como plantas que devemos cuidar todos os dias: entre elas 
estão a gratidão, a confiança na vida, o discernimento e a boa vontade.  
 
A alma é um jardim invisível: não basta plantar boas sementes. Ataques de formigas e outros 
insetos devem ser evitados. As ervas daninhas do egoísmo e da autoilusão precisam ser 
mantidas à distância para que a vida mais nobre floresça. 
 
000 
 
Os Judas Modernos  
 
A vontade de agir corretamente e com justiça é um dos bens mais preciosos que podemos ter, 
e não há quantidade de dinheiro que possa comprá-la.  
 
Na verdade, é ambicionando dinheiro que algumas pessoas perdem o tesouro que está nos 
céus, a vontade de agir com justiça. Os Judas modernos traem em troca de 30 dinheiros o 
Cristo ou Mestre interno que está presente em suas próprias consciências. 
 

Atrás da Fala Adocicada  
 
Quando associada à fala adocicada da pseudoespiritualidade e escondida sob um discurso 
altruísta, a busca do poder político é mais grave e mais nociva do que o egoísmo simples e 
fácil de reconhecer.  
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“Luz no Caminho”, edição de 2014: 
Aprendendo a Ajudar a Humanidade 

 
Joaquim Soares 

 

 
 
O estudo das obras clássicas da literatura filosófica  é uma das formas de que o estudante 
dispõe para desenvolver um contato mais profundo com a sua consciência espiritual. 
 
O livro “Luz no Caminho”, de M. C., é, sem dúvida, uma das obras  mais importantes. 
Tendo essencialmente a mesma fonte de outro clássico - “A Voz do Silêncio”, de Helena 
Blavatsky -, ele contém valiosos ensinamentos sobre a arte de viver com sabedoria. 
 
É um privilégio para os estudantes do século 21 terem ao seu alcance os mesmos aforismos 
que têm auxiliado em todos os tempos aprendizes e aspirantes. Há numerosas edições de 
“Luz no Caminho”. A edição luso-brasileira publicada pelo “Aquarian Theosophist”  é a 
primeira em qualquer idioma que contém uma análise e um enquadramento das virtudes e 
falhas do  original escrito por Mabel Collins.  
 
Desde 1885, só agora foi produzida uma abordagem crítica da obra, com base no que HPB 
escreveu. Este fato faz com que a edição luso-brasileira seja única no mundo e saia na frente 
do mundo teosófico em língua inglesa. Ao mesmo tempo em que o leitor percebe os erros 
cometidos por M.C., ele tem a possibilidade de compreender melhor o valor e a real 
importância dos ensinamentos do livro.  
 
O valor de uma obra pode ser medido pelo poder que ela tem de inspirar uma conduta 
superior e uma vida correta. Para que isso ocorra, é necessário por parte do estudante um 
esforço constante e persistente em procurar levar à prática o que é ensinado. Dessa forma o 
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que é lido passa a ser experienciado e, assim, surge, pouco a pouco, a compreensão daquilo 
que está além das palavras. Aprendemos em “Luz no Caminho” que o aspirante à sabedoria 
deve transformar a si próprio no caminho a percorrer:   
 
“... Dentro de ti está a luz do mundo - a única luz que pode iluminar o Caminho.”  (pp.22 e 
23)  
 
A leitura desta edição - com tradução, notas e prólogo de Carlos Cardoso Aveline - torna mais 
claro um aspecto decisivo do ensinamento dado pelos grandes instrutores da humanidade: a 
ética, o altruísmo e a cooperação formam uma base inevitável, sobre a qual o aprendiz se pode 
capacitar para ser mais útil à  Humanidade e para alcançar a sabedoria. 
 
00000 
 
Joaquim Soares é coeditor dos blogues  www.Vislumbres.com  e  www.Esoteric-
Philosophy.com.  
 

Construindo um Futuro Saudável: 
A Comunicação Não-Violenta 

 
Maurício Andrés Ribeiro 

 

 
 

No Brasil, mata-se mais de 50 mil pessoas por ano. Essa ação violenta contra a vida é uma 
forma de guerra. Por meio da violência, espalha-se o medo e se facilita a opressão. Tendem a 
vencer os mais truculentos, brutais ou bem armados.  
 
A violência física, com homicídios e agressões, é a ponta do iceberg de uma violência mais 
geral, que se inicia nos pensamentos e nas palavras. A comunicação pode ser violenta ou não-
violenta. [1]    

http://www.vislumbres.com/
http://www.esoteric-philosophy.com/
http://www.esoteric-philosophy.com/
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Mahatma Gandhi aplicou o princípio da não-violência, ou ahimsa, durante a luta pela 
libertação da Índia. Valeu-se também do princípio da satyagraha, ou experiência com a 
verdade. O compromisso com a verdade é um princípio poderoso para a comunicação não-
violenta. A postura não-violenta é pragmática para aumentar as chances de êxito dos menos 
truculentos ou menos armados. Pode significar o êxito da inteligência contra a força bruta. 
 
Cada palavra é uma ponta de iceberg. Submersos e invisíveis em nossas palavras e diálogos 
escondem-se interesses, crenças, desejos, sentimentos, pensamentos, emoções e preconceitos. 
Palavras podem ser portadoras de verdade, mentira, meias verdades; podem evocar beleza ou 
feiúra; podem transmitir bondade ou maldade. Podem injuriar, difamar, ironizar, alfinetar e 
ferir, insinuar maldosamente. Nesse sentido, palavras são armas, para ofender, atacar, e 
defender-se de ataques de adversários. Nas relações interpessoais, todos nós experimentamos 
momentos de comunicação harmônica e veraz e momentos de comunicação tensa ou truncada, 
com mensagens subliminares ou manipulações estratégicas. 
 
A Internet é um campo de batalha onde se disseminam milhões de informações todo o tempo. 
Nas redes sociais assiste-se a uma guerra virtual de ideias, com ataques e contra-ataques, com 
agressões à honra, agressividade, falta de cortesia. Na guerra da comunicação e da 
informação, as palavras são armas poderosas. Nesse ambiente, disseminam-se inverdades 
plantadas por quem interessa corroer a imagem de oponentes, adversários ou inimigos. A falta 
de relação com a verdade, a hipocrisia, a dissimulação, os enganos e autoenganos, a palavra 
agressiva e ofensiva, insultuosa e não-verdadeira são formas de uso violento das palavras. No 
ambiente virtual há múltiplas facilidades para manipulação de informações, edição e 
montagens, fazer passar ficção por realidade, a criação de factoides, mentiras e enganos. Com 
a propaganda e a publicidade, os meios de comunicação fazem uso de técnicas de 
manipulação das consciências com finalidades comerciais ou de dominação política. 
 
Quando se recebe um ataque, é comum instalar-se a tendência impulsiva de revide, com 
ofensa equivalente ao agressor, o que pode gerar réplica semelhante, perpetuando o círculo 
vicioso de reprodução da agressão. Nas relações interpessoais, tanto quanto naquelas que se 
dão entre instituições e empresas e nas relações entre países, pode ser útil aplicar outro tipo de 
resposta quando se recebe ataque ou agressão, praticando o método da defesa não-ofensiva 
(NOD). Esse método foi desenvolvido para evitar a espiral de violência. Ele implica evitar 
provocações, preparar para se defender, ao mesmo tempo em que se demonstra claramente à 
outra parte que não há intenção, disposição, interesse e tampouco meios para ofensas ou 
ataques. A defesa não-ofensiva é método para lidar com os conflitos e propõe que, na corrente 
de ação e reação, ataques sejam respondidos com firmeza, mas sem agressão, de modo a 
interromper a escalada de sofrimento. No campo das relações entre países, trata-se de forma 
de defesa que abole a opção de ataque armado contra outros estados. 
 
Uma técnica da ação não-violenta estipula que, em situações-limite de estresse extremo, se 
examine exaustiva e minuciosamente todas as opções antes de realizar a ação. Tal cuidado 
evita que sejam cometidas ações movidas por impulsos agressivos, que alimentam o círculo 
vicioso da violência. A tecnologia de construção da paz e prevenção de conflitos implica 
interromper o ciclo vicioso de ações e reações ofensivas e agressivas. O mesmo se aplica aos 
processos de comunicação. Antes de responder impulsivamente a uma mensagem, faz bem 
respirar e contar até dez, suspender julgamentos e certezas precipitadas associadas a 
preconceitos. Assim se pode evitar a escalada na espiral de violência nas palavras.  
 



O Teosofista, Setembro de 2014 10 

Palavras podem inspirar, promover virtudes, despertar sentimentos edificantes. O cuidado 
com as palavras e com a linguagem integra o esforço de aprimoramento da evolução humana. 
Gentileza, cortesia, cordialidade, empatia e compaixão são atitudes que podem desarmar 
escaladas de violência na comunicação.  
 
Pode ser que a violência física no Brasil se reduza caso sejam evitadas a violência nas 
palavras e a violência nos pensamentos e sentimentos. Antes de ser física, a violência nas 
escolas brasileiras é uma violência verbal e mental. A construção de uma cultura da paz exige 
transformação de valores, mentalidade e comportamentos. A UNESCO já reconhecia a 
necessidade de trabalhar a paz dentro de cada pessoa quando adotou a seguinte frase como 
introdução ao ato que a constituiu: “Se as guerras nascem no espírito dos homens, é no 
espírito dos homens que devem ser erguidos os baluartes da paz.” 
 
NOTA:  
 
[1] Marshall Rosenberg escreveu o livro “Comunicação Não-Violenta”, no qual desenvolveu técnicas 
para aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais. Dominic Barter oferece cursos sobre o 
tema em português. Ver  https://www.youtube.com/watch?v=Frg2Qc2AzCs .  
 
000 
 
Maurício Andrés Ribeiro é autor dos livros “Ecologizar”, “Tesouros da Índia”, e “Meio 
Ambiente & Evolução Humana”. Visite  www.ecologizar.com.br. Contato: 
ecologizar@gmail.com. 
 
000 
 
Leia os textos “A Palavra Correta”, “O Papel das Palavras na Vida” e  “As Palavras 
Verdadeiras”, de Carlos Cardoso Aveline. Eles podem ser encontrados em 
www.FilosofiaEsoterica.com e seus websites associados.  
 
0000000 
 
O Tempo Eterno e a Duração Infinita 
 
Ocultos atrás de cada segundo do tempo sucessivo de curto prazo, o tempo eterno e a duração 
infinita olham para nós. Ao observar-nos, talvez eles tenham mais de uma razão para sorrir.  
Da nossa parte, ao olhar para eles, encontramos a paz. Eles estão secreta e insondavelmente 
presentes num plano elevado da nossa própria alma.  
 
A Beleza Invisível  
 
A beleza da verdade é invisível para aqueles cuja alma não enxerga bem.  
 
O belo e o verdadeiro são inseparáveis, segundo a filosofia clássica. Porém, a beleza da 
verdade nem sempre é óbvia. As mentes superficiais fogem da verdade alegando que é feia. 
Por outro lado, o coração sincero vê uma beleza incondicional em tudo o que é verdadeiro. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Frg2Qc2AzCs
http://www.ecologizar.com.br/
mailto:ecologizar@gmail.com
http://www.filosofiaesoterica.com/
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Dialogando com o Universo 
 

 
 

Há um tempo para falar e um tempo para estar em silêncio; um tempo para ser invisível, e 
um tempo para ser visível.  
 
O modo como nós nos percebemos estabelece o ritmo e a substância do diálogo com o 
universo e o mundo ao nosso redor.  
 
A recíproca é verdadeira. Nossa atitude em relação ao universo infinito define a natureza do 
diálogo com nós mesmos.  
 

A Chave da Moderação 
 

 
 

O autocontrole é uma virtude indispensável por um motivo bastante simples. Quando as 
pessoas não colocam limites a si mesmas, a vida coloca limites a elas. O autocontrole previne 
sofrimento desnecessário, isto é, o sofrimento que ainda pode ser evitado.  
 
O descontrole gera dor para si mesmo e para outros. A moderação, por outro lado, abre a 
porta para a felicidade e acelera decisivamente a aprendizagem da arte de viver. 
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A Substância do Amor 
 

 
 

Somos passageiros do infinito. 
  
A capacidade de amar outra pessoa profundamente decorre da capacidade de estar em contato 
com a sua própria alma imortal, cuja substância é amor, verdade, severidade - e desapego. 
  
Ao mesmo tempo, o processo de respeitar a si mesmo profundamente decorre do fato de amar 
outros seres. 
  
Amar implica desapego e humildade diante do caráter infinitamente dinâmico da vida. Além 
de autoentrega, requer firmeza, autoconfiança, coragem - e vocação de vitória. 
 
000 
  

Três Pensamentos de Helena Blavatsky 
 
*Ao receber cada benção, deves pensar no que virá depois dela. Em cada sofrimento, pensa 
no momento em que ele terminará. 
  
*Quando a justiça não predomina sobre a injustiça nas ações de um indivíduo, ele 
rapidamente se destrói. 
  
*As esperanças vãs afastam o ser humano de todo bem. Mas a renúncia à cobiça previne o 
mal. 
 
[Do texto “Preceitos e Axiomas do Oriente - 5”, de Helena P. Blavatsky, que está disponível 
em www.FilosofiaEsoterica.com.] 
 
000 
 

http://www.filosofiaesoterica.com/


O Teosofista, Setembro de 2014 13 

The Fire and Light of Theosophical Literature: 

Uma Obra Oportuna Para Hoje  
 

Robert Kitto 
 

 
 

O discernimento é geralmente definido como a primeira qualidade da vida espiritual. Em 
última análise, discernimento é a capacidade de distinguir o real do irreal. Nas etapas  iniciais 
da busca espiritual, devemos desenvolver a capacidade de distinguir a verdade da falsidade. 
 
Há mais caminhos errados do que pensamos inicialmente. A  espiritualidade contemporânea é 
rica em enfeites que vão desde roupagens sem sentido até coisas absolutamente falsas.   
 
O livro  “The Fire and Light of Theosophical Literature”, de Carlos Cardoso Aveline, é 
uma obra oportuna para a Nova Era.  Trata-se de uma defesa apaixonada dos princípios da 
verdade, e especialmente os princípios universais consagrados na teosofia e apresentados 
pelos fundadores do movimento teosófico moderno. É uma crítica  necessária e vigorosa dos  
negociantes egocêntricos que tentaram “reformular” essas verdades eternas, e que 
lamentavelmente continuam a fazê-lo.  
 
Com seu estilo renovador, Aveline não faz rodeios nesta crítica sucinta e  direta  dos 
embelezamentos artificiais. Seu livro é importante para teosofistas e para os amigos da 
verdade que tentam separar o joio e o trigo, em Teosofia.  
   
0000 
 
Robert Kitto é um membro experiente da Sociedade Teosófica de Adyar  na Inglaterra. Ele 
foi presidente de loja e em 2002 tornou-se codiretor do Blavatsky Trust.   
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Nossa Verdadeira Identidade: 
Vivendo a Paz do que é Sagrado 

 

 
 

A filosofia esotérica é a ciência do autoconhecimento, definido como o conhecimento da 
vida universal.  
 
E quem somos nós, afinal?  
 
A nossa interação com as circunstâncias e com outras pessoas é num momento agradável, e 
em seguida desagradável, para em seguida tornar-se outra vez satisfatória.  
 
Em uma oscilação permanente, a interação com o mundo cria milhares de imagens de “quem 
nós somos”. Estes “retratos” passageiros são superficiais, e com frequência contradizem uns 
aos outros. Eles têm uma relação precária com aquilo que nós realmente somos.  
 
O desafio diante de nós é claro. Trata-se de transcender as oscilações enganadoras e perceber 
a bondade e a sinceridade universal e estável que existe dentro de nós, de modo que possamos 
ver, a partir disso, a bondade essencial em todas as formas de Vida ao nosso redor.  
 
A recíproca é verdadeira.  
 
O desafio é também entrar em sintonia com a beleza da verdade na vida “externa” e nos 
outros seres, de modo que a parte mais nobre da nossa consciência possa despertar. Assim 
passamos a viver uma bondade e uma sabedoria que não têm fronteiras no espaço, nem no 
tempo.  
 
No entanto, perceber que o sagrado em nós tem a mesma substância que o sagrado fora de nós 
é um processo altamente probatório. Na fase atual da evolução humana, toda percepção 
correta do que é divino deve passar inevitavelmente por testes numerosos e inesperados.    
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A Vocação de Vitória 
 

 
 
“Vocação de vitória” é um conceito pouco usado em grande parte do movimento teosófico.  
Aptidão  ou vocação para vencer é a sintonia interna com aquilo que transcende o sofrimento.  
 
É uma atitude ativa e criativa em relação ao futuro que desejamos. Ela resulta da capacidade 
de ouvir nossa alma espiritual, cuja substância é bem-aventurança. A verdadeira vitória, 
portanto,  não produz derrotados. Ela transmuta a vida inteira para melhor. 
 
000 
 

Um Heptágono de Pensamentos: 

Sete Reflexões Sobre a Caminhada 
 

 
 

 
1. A Ação Correta 
 
A ação adequada  é aquela que realizamos enquanto somos guiados pelo coração. Ela conterá 
erros, mas a presença da voz da consciência nos permitirá fazer um progresso real ao longo do 
caminho. 
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2. A Interação Abrangente  
 
A era de Aquário é a idade da interação consciente. 
 
A ilusão da separatividade foi amplamente eliminada. A vivência da Ética permitirá a 
construção de relações corretas e modos saudáveis de interagir. Em outras palavras, estamos a 
um passo da era da fraternidade universal, e o passo deve ser dado tanto individual como 
coletivamente. 
 
3. A Fonte da Nitidez  
 
A clareza de visão não vem por si mesma. Não pode ser obtida em universidades ou 
transmitida por escolas esotéricas formais. 
 
Ela surge do fato de buscar metas nobres ao longo de muito tempo e de adotar uma visão 
altruísta da vida “pessoal”.  
 
4. A Sinceridade Como Um Presente Incômodo  
 
Devemos exigir mais de nós mesmos do que dos outros. No entanto, ser franco com os outros 
é indispensável para que sejamos sinceros com nós mesmos. Uma sincera honestidade é um 
dos maiores presentes que podemos dar a quem convive conosco - mesmo que este presente 
seja incômodo às vezes. 
 
5. Não é Preciso Prever 
 
Você não pode e não é necessário prever em que momento o êxito no Caminho da Sabedoria 
virá até você. Nem com que velocidade e ritmo ele fará isso.  Cabe a você decidir que 
trabalhará intensamente na preparação de um futuro luminoso. Esta decisão deve ser renovada 
todos os dias e por um longo tempo. Cada pequeno passo adiante já contém algo da chegada à 
meta final. Lembre-se de que toda decisão nobre deve ser testada de muitos modos 
inesperados. Portanto, a intenção altruísta deve ser firme desde o início e ganhar força e 
resistência à medida que passa o tempo. Um constante reexame de nossas premissas, de 
nossas prioridades e de nossos métodos de ação: este é um preço a pagar para manter claro e 
definido o foco central em nossas vidas.  
 
6. O Que é Ser Impessoal 
 
Ser impessoal não consiste em alguém esconder o seu próprio nome como meio de alcançar a 
santidade. Um tal procedimento com frequência leva a uma negação sutil do sentimento de 
autorresponsabilidade.  
 
Ser impessoal significa transcender todos os nomes pessoais em nosso coração, ao mesmo 
tempo que os usamos no mundo externo e respondemos pelas nossas ações.  
 
7. O Diálogo com a Vida  
 
Sendo um microcosmo ou resumo do universo, o ser humano deve observar sua relação com 
os astros no céu. Esta interação pode ser lida através de um enfoque filosófico da ciência 
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astrológica. O indivíduo pode observar também sua relação diária com os vários reinos da 
natureza.  
 
Como anda seu diálogo com os animais? E com os vegetais? As plantas têm sentimentos. Elas 
buscam a felicidade, e têm muito a ensinar e a aprender em sua relação com os humanos. 
 
000 
 

Novos Textos em Nossos Websites  
 

 
 
A seguir, reproduzimos o relatório mensal de  www.FilosofiaEsoterica.com  e  websites 
associados, válido para 13 de Setembro.  
 
Há quatro itens em francês. Em italiano, são treze.  O total em espanhol é de 40. Em inglês, 
são 559. Em língua portuguesa 794.  O total nos cinco idiomas é de 1.410  itens, entre eles 28 
livros. Os textos incluídos nos websites associados entre 11 de Agosto e 13 de Setembro  de 
2014 são os seguintes:  
 
 (Artigos mais recentes acima) 
 
1. Nourishing the Gods - John Garrigues 
2. Precepts and Axioms from the East - 3 - Helena P. Blavatsky 
3. A Fraude da Escola Esotérica - Carlos Cardoso Aveline 
4. El Poder del Magnetismo - Carlos Cardoso Aveline 
5. Mental Discipline - William Q. Judge 
6. The Mind in Nature - Helena P. Blavatsky 
7. O Dever de Agir com Altruísmo - Diogo Antônio Feijó 
8. As Sete Cláusulas de um Compromisso - Carlos Cardoso Aveline 
9. Precepts and Axioms from the East - 2 - Helena P. Blavatsky 
10. O Progresso do Trabalho Docente - Regina Maria Pimentel de Caux 

http://www.filosofiaesoterica.com/
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11. Sobre la Autopreparación - B. P. Wadia 
12. Precepts and Axioms from the East -1 - Helena P. Blavatsky 
13. Paracelso e o Livro da Natureza - Carlos Cardoso Aveline 
14. The Aquarian Theosophist, August 2014 
15. The U.L.T. Letter - 2001 - United Lodge of Theosophists 
16. A Few Words on Uranus - Carlos Cardoso Aveline 
17. Blavatsky, Judaísmo y Nazismo - Carlos Cardoso Aveline 
18. Paracelsus and the Book of Nature - Carlos Cardoso Aveline 
19. Rindo da Dor Desnecessária - Carlos Cardoso Aveline 
20. O TEOSOFISTA, Agosto de 2014 
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	No Brasil, mata-se mais de 50 mil pessoas por ano. Essa ação violenta contra a vida é uma forma de guerra. Por meio da violência, espalha-se o medo e se facilita a opressão. Tendem a vencer os mais truculentos, brutais ou bem armados.

