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O eu superior é o Observador silencioso,
que transforma todas as coisas ao observá-las.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Quem Chora Não Mama

Cabe Celebrar a Vida, Toda Ela, Agora Mesmo

Deixe de lado a cultura da insatisfação. Já não postergue o contentamento. Faça dele uma
parte essencial do foco da sua mente.

O contentamento é uma função da alma e nada tem a ver com atendimento de desejos. Este
último leva ao tédio. O contentamento é a luz da alma imortal iluminando cada coisa da vida
cotidiana. Ele nos faz ser gratos à vida.
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Quando tiver vontade de reclamar, agradeça. Se for atacado pela tentação infantil de protestar
por algo, lembre-se que há um velho ditado popular, inspirado nas crianças pequenas,
profundamente equivocado.
A verdade é que quem chora não mama. É literalmente preciso parar de chorar, para poder
mamar e encontrar a paz.
Por outro lado, cabe a todo adulto sair da posição de criança pequena e preparar o seu próprio
alimento. Isso pode ser feito com mais eficiência quando somos gratos à vida e celebramos as
oportunidades positivas que nos rodeiam.
(CCA)

A Lei do Hábito

“A lei do hábito no organismo é similar à lei dos ciclos”, escreveu William Q. Judge. [1]
Nossos corpos físicos possuem grande importância em teosofia, para dizer o mínimo. E eles
funcionam de modo cíclico, de acordo com os nossos hábitos.
A tarefa de viver um enfoque teosófico da vida depende da nossa capacidade de criar hábitos
diários de estudo e reflexão. É necessário construir uma relação correta com a comida, com o
sono, o trabalho, e manter relacionamentos humanos saudáveis. O processo requer o
abandono de velhos hábitos nestes diversos níveis.
Não basta que uma prática esotérica possa permear o dia inteiro de vários modos. Ela deve
crescer como uma espécie de ritmo sinfônico que é ao mesmo tempo diário, semanal, anual e atravessa encarnações inteiras.
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Os desafios e obstáculos podem constituir subtemas do nosso esforço principal. Eles não
destroem a harmonia interna que conecta todos os nossos sons, ou respostas à vida.

NOTA:
[1] “Echoes of the Orient”, W.Q. Judge, Point Loma Publications, San Diego, California, 1987,
volume III, p. 304.
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A Bênção Oculta Nas Desilusões

Observar com tranquilidade o movimento repetitivo das ilusões em nossas vidas, assim
como nas vidas daqueles que nos rodeiam, é grande fonte de paz.

O desvencilhar-se de ideias falsas começa com um desapego em relação a elas, e cresce
gradualmente. [1]
Pouco a pouco aumenta o peso das coisas mais verdadeiras em nossa vida, e cresce a distância
relativa em relação à ilusão que já somos capazes de identificar como tal.
A liberdade interior que resulta do desapego constitui uma bênção porque amplia o contato
com nossa alma imortal, cuja substância é bem-aventurança.

NOTA:
[1] Veja o capítulo “Aprendendo Com a Desilusão”, em “Três Caminhos Para a Paz Interior”, de
Carlos Cardoso Aveline, pp. 129-139. Aveline aborda outros ângulos do tema no capítulo
“Destruindo as Ilusões” do seu livro “O Poder da Sabedoria” (pp. 49-57). As duas obras estão
publicadas pela Editora Teosófica, de Brasília.
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Olhando Para o Coração Humano

O Desafio Ético Lançado por Jean-Jacques Rousseau

A verdadeira sabedoria passa frequentemente desapercebida. Ela parece invisível, porque o
verdadeiro saber tem mais afinidade com o silêncio do que com o barulho.
J.-J. Rousseau escreveu:
“Como seria bom para aqueles que vivem entre nós, se a nossa aparência externa fosse
sempre um espelho dos nossos corações, se boas maneiras fossem também virtude, se os
preceitos que nós recitamos fossem as normas da nossa conduta, se a verdadeira filosofia
fosse inseparável do título de filósofo! [1] Mas estas boas qualidades raramente andam juntas,
e a virtude dificilmente tem tanta pompa, ou tanta pose.” [2]
O autoconhecimento abre espaço para o autoesquecimento. Este último faz surgir uma
simplicidade essencial diante da vida.

NOTAS:
[1] Ou da palavra “teosofista”.
[2] Trecho do extraordinário ensaio de Rousseau intitulado “Discourse on the Sciences and Arts”
(“Discurso Sobre as Ciências e Artes”), de 1750, publicado em inglês no livro “Jean-Jacques
Rousseau”, Susan Dunn, editor; Yale University Press, 2002, p. 49.
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O Apego e a Coragem

Uma forma primordial de coragem é a coragem de morrer. E ela tem a mesma substância
que a coragem de viver.

Oculto sob o medo da vida, está instalado o medo da morte. E a recíproca é verdadeira. Não
viver e ao mesmo tempo não morrer é a experiência de muitos. A vida transcende a morte:
viver é ir até mais além e no entanto permanecer aqui. É um ato de confiança.
Apegar-se a velhas maneiras de existir que impedem o fluir da aprendizagem é uma forma de
recusar-se a viver. A teosofia é a filosofia do respeito e do amor à Vida, e podemos entender a
literatura teosófica quando percebemos a unidade de todos os seres como um processo
criativo.
Nem todo apego produz sofrimento. O apego ao nosso próprio sentido do que é correto e ao
estudo da filosofia esotérica equivale a “apegar-se à transcendência”, e este é o caminho da
libertação interior.
00000

A CRIATIVIDADE DO CARMA
O Carma possui uma criatividade ilimitada no momento de fazer acontecer o que é
historicamente necessário.
As forças contrárias a uma mudança inevitável cumprem a modesta função de garantir que a
vitória da ética e da vida não seja prematura ou demasiado fácil.

O Teosofista, Maio de 2014

6

Uma Revolução Silenciosa

A Alteração Necessária Que Já Começou

A sociedade materialista nos oferece milhares de mudanças a todo momento. Muitas delas

são aparentemente “espetaculares”.

Desde o serviço de emails até o Facebook, incluindo os telefones e a oferta mais recente do
supermercado, estamos rodeados por todo lado de mudanças que não significam coisa
alguma.
Esta é uma sociedade cujo deus é o dinheiro. É dirigida por líderes que pensam em muitos
casos como comerciantes pouco honestos. Querem ter vantagem em tudo. A civilização atual,
dominada por banqueiros, fala de novidades mas tenta roubar do coração humano o
sentimento de que mudar é necessário, e é possível.
O materialismo só pode postergar a mudança. E a postergação torna a mudança mais
profunda, e mais abrangente.
A transformação necessária vem de dentro.
Cada ser humano é o centro planetário da mudança. Está em todo coração a energia central do
despertar criativo do planeta. Trata-se de uma transformação silenciosamente revolucionária,
que já começou.
000

O PENSAMENTO, A FALA E A AÇÃO
Observe a relação das suas ações e emoções com os seus pensamentos e suas palavras.
Reforce a ligação do seu pensamento com suas ações e emoções.
Somos todos imperfeitos, mas buscar o melhor está sempre ao nosso alcance.
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A Espada do Guerreiro

“A

mente é como uma espada”, diz a tradição zen. Ela deve estar afiada, e deve ter um
propósito único. O objetivo da espada da mente nunca pode ser ferir alguém.
O sábio não busca duelos pessoais, embora não tenha medo deles. O objetivo único da espada
do guerreiro é rasgar os véus da ilusão para que o seu espírito possa ver claramente a verdade.
000
Reproduzido da obra “Três Caminhos Para a Paz Interior”, de Carlos Cardoso Aveline,
Editora Teosófica, Brasília, 2002, Cap. 3, p. 20.
00000

COM QUE LUTAR, E COM QUE NÃO LUTAR

Não lute com os outros. Lute com seus próprios defeitos, porque só você poderá mudá-los.
[Reproduzido do texto “Estabelecendo a Paz a Todos os Níveis”, de Carlos Cardoso Aveline.
O texto está disponível em www.FilosofiaEsoterica.com .]
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O Templo Interno
Além do Chiqueirinho

Os aspectos físicos e visíveis da Escola Esotérica fundada por H. P. Blavatsky em 1888 já

foram amplamente divulgados e são objeto de imitações pouco inteligentes, começando pela
de Annie Besant. Os exemplos dados pelas várias imitações da escola de HPB servem para
apontar o rumo a ser seguido.
Como estrutura, a escola esotérica original ofereceu aos estudantes das primeiras décadas do
movimento teosófico uma espécie de chiqueirinho para bebês (parque, em Portugal). Deste
modo eles tiveram uma noção do que é discipulado leigo.
Hoje, como ontem, é a Ideia da Escola, no sentido platônico e abstrato, que interessa.
Estruturas externas só podem levar a ilusões: a Escola não é física. O único templo autêntico é
aquele que construímos silenciosamente em nossos próprios corações e mentes.[1]
Somos todos construtores, se estudamos a teosofia original com uma mente aberta: nenhum
ritualismo ou crença cega pode substituir o Templo que está além do chiqueirinho (parque).
Do século 21 em diante, as escolas esotéricas devem transcender as proteções para bebês,
assim como o movimento teosófico deixará de lado as discussões sobre prédios e questões
imobiliárias. É necessário trabalhar no plano buddhi-manásico de consciência: o nível da alma
espiritual.

NOTA:
[1] Veja o texto “Uma Escola Esotérica de Três Mil Anos”, de Carlos Cardoso Aveline, que
está disponível em www.FilosofiaEsoterica.com e seus websites associados.
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Quadratura Urano-Plutão

Mudanças Reais Estão na Agenda Agora

A atual quadratura celeste entre Urano (em Áries) e Plutão (em Capricórnio) chegou a um
dos seus momentos mais decisivos em abril de 2014.

Esta é uma quadratura revolucionária e ela agora mostra perspectivas de mudanças mais
profundas e mais rápidas do que era possível prever antes.
Tais transformações nas estruturas da vida são transcendentes e não apenas formais.
Tentativas de “mudar algo para que tudo continue igual” estão condenadas ao fracasso.
Situações de faz-de-conta caem por terra; fraudes já não se sustentam. As verdadeiras
intenções se tornam visíveis.
Na vida individual, assim como na família, no país ou nas associações teosóficas, cabe buscar
o que é verdadeiro e correto, e não o que é confortável. Este não é o momento para
permanecer apegado à rotina. Os erros não permanecerão ocultos. Cabe aprender com eles e
fazer um esforço para corrigir lealmente as falhas, tanto individual como coletivamente.

Para Consolidar a Transcendência
A ideia de “consolidar” parece à primeira vista oposta à ideia de “transcender”. E no entanto
os dois conceitos devem andar juntos, nos anos de 2014 e 2015.
Na leitura astrológica do carma e do dharma humanos, estes dois anos tornam inevitável o
convívio com a transcendência e com a possibilidade de mudanças súbitas.
Quando surpresas se tornam previsíveis, a atenção se expande e o desapego se transforma na
lição do dia. A luz do amanhecer ilumina coisas belas e feias. Devemos ver tudo e concentrarnos no que é bom.
A destruição de rotinas permite que a voz do coração seja ouvida. No tempo certo, a mentira
que é ódio encontra sua derrota. Surge então a verdade, cuja substância é amor e respeito.
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Escada para a Consciência Imortal
A Psicologia Esotérica de uma Alma Aprendiz

Em teosofia o eu inferior é o lugar em que ocorre a consciência de si mesmo. O eu superior,
por outro lado, é a fonte do altruísmo e do autoesquecimento.

De que modo funcionam, na vida diária, estes dois aspectos da alma?
O eu superior é o Observador silencioso, que transforma todas as coisas ao observá-las.
Quando o eu inferior percebe sua relação com a alma imortal que é seu verdadeiro “pai-mãe”
interior, a autotransformação acontece pelo mero fato de observar o elo.
E o processo é probatório.
Há uma constante necessidade de ajustamento entre aquela parte do nosso eu inferior que
presta atenção ao mundo externo, e a parte do nosso eu inferior que presta atenção à energia
vinda do eu superior.
Esta adaptação mútua é cheia de contraste e desafios. Nela, acontecimentos inesperados
podem ser vistos como emboscadas, embora na verdade sejam apenas testes que visam
verificar se o aprendizado do estudante é real, e não feito só de aparências.
A grande “batalha” é travada entre a parte do nosso eu inferior que é leal à sabedoria divina e
a parte do mesmo eu inferior que faz a conexão com os assuntos terrestres. É uma batalha
afetuosa: uma batalha de amor.
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Abrindo Mão do Sofrimento

A Arte de Renunciar às Causas da Dor

Gostamos de pensar que estamos inteligentemente interessados em nosso próprio bem-estar.
Isso deve ser reexaminado, porque se há alguém que causa o nosso sofrimento, somos nós
mesmos.

Um exemplo disso está no fato de que a busca do prazer imediato provoca com frequência
situações dolorosas a médio e longo prazo. Às vezes o ser humano prefere um sofrimento a
que está acostumado, deixando de lado esta ou aquela forma de vida saudável, que lhe parece
algo “estranho” e “alheio” ao seu dia-a-dia.
A tradição pitagórica ensina:
“Faze o que é correto e, com o tempo, o que é correto te será agradável.”
E fazer o que é correto não pode ser um fato isolado. É preciso identificar e examinar em paz
e com serenidade os hábitos causadores de erro, sofrimento e desarmonia.
Renunciando ao erro - o que requer força de vontade -, o estudante de teosofia abre espaço na
vida diária para hábitos melhores e mais saudáveis, que não trarão satisfações “intensas”, mas
uma paz e uma serenidade duráveis.
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O Acesso à Bênção Interior

Uma Ferramenta Prática Para Garantir a Vitória

Diferentes enfoques da filosofia e da religião afirmam que o estudante deve usar uma

espécie de “alavanca” para examinar, corrigir e elevar os seus próprios pensamentos e suas
emoções, ao longo de cada ciclo de 24 horas.
É igualmente importante a prática regular da contemplação ativa através de estudo e pesquisa,
e não de “contemplação imóvel”.
O estudo direto da lei universal e do seu funcionamento no dia-a-dia é insubstituível. Estes
aspectos da caminhada devem estar combinados com o exercício de Carma Ioga (“ação
correta”) e com uma atitude positiva diante dos desafios probatórios que a vida coloca diante
de todos.
A cada um ou dois dias, o estudante deve selecionar uma frase ou ideia que seja
especialmente útil para ele no momento atual.
A repetição regular de tais palavras e a reflexão sobre elas cria o tipo correto de estados
mentais e emocionais. O exercício constrói uma estrutura estável. Ele é mais criativo do que
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o uso de mantras convencionais, porque, sendo uma ferramenta criada pelo próprio estudante,
pode renovar-se sempre.
O altruísmo deve pulsar nas frases selecionadas ou preparadas. A única defesa eficaz ao longo
do caminho da sabedoria é o completo autoesquecimento, com discernimento.
Cada pensamento positivo faz a diferença na constante criação da nossa própria atmosfera
psíquica. A aura ou atmosfera pessoal reúne em si e expressa em sua geografia o carma de
cada um. A construção consciente de uma estrutura saudável para a aura individual é uma
revolução em matéria de autocontrole.
00000

O Desafio de Ser Eficiente
Planejando o Cumprimento do Dever

Uma vez tomada uma decisão, cabe elencar as ações preparatórias necessárias e colocá-las

em seguida em prática, verificando e confirmando cada item.

É contraproducente chegar ao momento da ação e entrar em campo para constatar que
medidas prévias indispensáveis não foram tomadas.
A eficiência e a vitória dependem de ações coordenadas e consistentes conforme um plano

O Teosofista, Maio de 2014

14

geral e a partir de uma intenção definida e declarada com clareza.
A cada imprevisto, cabe adaptar-se tão rapidamente quanto possível, sem perder tempo ou
energia com sentimentos de frustração ou apego a expectativas sobre aquilo que não ocorreu.
00000

A Ação Teosófica no Facebook
Os websites e publicações associadas a “O Teosofista” têm expandido o seu contato com os

leitores no Facebook.

Para acelerar o renascimento de uma consciência planetária, nossos amigos estão convidados
a Curtir e Compartilhar os textos e imagens publicados em nossas páginas do Facebook.
Estes são alguns lugares que novos leitores estão “descobrindo”:
1) A Doutrina Secreta
www.facebook.com/DoutrinaSecreta
2) Arnalene Passos
www.facebook.com/arnalene
3) Brasil Atento
www.facebook.com/BrasAtento
4) Carlos Cardoso Aveline (Comunidade, com material em português e inglês)
www.facebook.com/CarlosCardosoAveline
5) Carlos Cardoso Aveline
www.facebook.com/profile.php?id=100002918255926
6) FilosofiaEsoterica.com
www.facebook.com/pages/FilosofiaEsotericacom/174978012570152
7) Joana Maria Pinho
www.facebook.com/joamariapinho
8) Joaquim Soares
www.facebook.com/joaquimduartesoares
9) Loja Unida de Teosofistas
www.facebook.com/LojaUnidaDeTeosofistas
10) Magda Susano
www.facebook.com/magda.susano
11) Portugal Teosófico
www.facebook.com/PortugalTeosofico
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12) SerAtento
www.facebook.com/pages/SerAtento/103676599807331
13) Silvia Caetano
www.facebook.com/silvia.caetano.14
14) Vislumbres da Outra Margem
www.facebook.com/vislumbresdaoutramargem
00000

Uma Relação de Aprendizado

... Nossa relação com os filhos e as crianças em geral diz respeito à nossa imortalidade. Os
filhos são uma extensão da nossa existência pessoal, assim como nosso eu superior ou alma
eterna - que recolhe as experiências práticas de cada vida particular - nos oferece uma
imortalidade espiritual enquanto avança em sua longa caminhada para a perfeição humana.

Tanto nossos pais como nossos filhos estão, em parte, fora dos limites cronológicos normais
da nossa vida, e há nisso uma transcendência mútua.
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Por outro lado, para toda criança as figuras do pai, ou da mãe, ou de ambos, aparecem como
personificações do seu próprio eu superior. Na infância, os pais são heróis míticos,
onipotentes, onissapientes, deuses protetores, e às vezes irados, mas sempre donos de um
poder desmedido. E, para os pais, o filho cumpre um papel semelhante: a criança é um anjo
indefeso e encantador, uma alma pura que inspira os melhores sentimentos e fala direto ao
coração adulto. Cuidar bem dela representa um compromisso sagrado.
Olhando a existência humana do ponto de vista da viagem infinita da vida pelo tempo linear,
vemos jovens e velhos como vizinhos cronológicos que transmitem uns aos outros a chama da
vida em uma corrente que nunca rompe.
A palavra pai é símbolo de origem, dominação, coragem, e representa toda autoridade. O
chefe, o patrão, o professor, o líder e o mestre espiritual são aspectos diferentes da figura
paterna básica. O pai é o sol, a noção de limites, e ele também aponta para o infinito. Ele
protege e limita, dita normas e nos empurra para a frente, rompendo o território fechado da
simbiose com a mãe. Já a ideia de mãe está associada à nutrição, à ternura, à terra, à
harmonia, à pureza, e à ausência de dureza ou agressividade. A palavra criança, por sua vez, é
sinônimo de inocência e espontaneidade. Toda vida familiar é um jogo de papéis dramáticos
que reúne as atitudes típicas do pai, da mãe e dos filhos.
000
Reproduzido do texto “Uma Relação de Aprendizado”, de Carlos Cardoso Aveline, que está
disponível em www.FilosofiaEsoterica.com e seus websites associados.
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PERCEBENDO OS CICLOS SOCIAIS
A ética socialmente organizada está sujeita a ciclos de decadência e regeneração. Ela

depende amplamente de mecanismos superficiais em que as pessoas imitam umas às outras.

O propósito evolutivo dos períodos de decadência moral é dar lugar a uma ética renovada, que
venha do coração e não apenas da “arte de imitar pessoas de destaque”.
A aparente “morte da bondade” é passageira, e é apenas setorial. Arrasta as cabeças que estão
cheias de vento. Ilude a quem está desligado do seu próprio coração.
Cada derrota da bondade é um ato preparatório de uma vitória maior e mais duradoura.
O egoísmo hipnotiza os fracos. Quem não é um completo idiota evita a armadilha das
espertezas e percebe que a Lei da vida é a seguinte: “Planta, e colherás”.
00000
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25 de Abril: Um Muito Obrigado

Os organizadores da iniciativa “25 de Abril: Uma Celebração do Futuro” agradecem a
todos que participaram ou tiveram simpatia por ela.

Pelo segundo ano consecutivo, o evento juntou cidadãos portugueses e de outros países numa
comemoração pelo surgimento de um Portugal baseado nos princípios da ética e da
fraternidade. O ponto alto da celebração foi, uma vez mais, a realização da visualização
criativa seguindo a proposta do texto “Meditando Pelo Despertar de Portugal”.[1]
O Facebook funcionou novamente como principal meio de divulgação. Houve um aumento de
participações, tendo 295 pessoas “inscrito” a sua presença e apoio na página oficial do evento.
Foram enviados convites a mais de 5.000 indivíduos. Houve encontros presenciais com
meditação em grupo.
“Uma Celebração do Futuro” pretende ajudar a plantar as sementes cármicas de um destino
luminoso. É crescente o número de cidadãos de vários países e continentes que se juntam para
meditar no potencial positivo deste pequeno país da Europa. A percepção natural da
interdependência entre todos os povos é uma das marcas dos cidadãos do século 21.
A todos, expressamos a nossa gratidão e nossos parabéns por seu compromisso prático com a
vida. Fica aqui o convite para voltarmos todos em 2015, somando a força do pensamento e
dando mais um passo no processo do despertar de Portugal e do planeta.
(Os Organizadores)
NOTA:
[1] O artigo “Meditando Pelo Despertar de Portugal” está disponível através da Lista de
Textos por Ordem Alfabética em www.FilosofiaEsoterica.com .
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O evento “25 de Abril: Uma Celebração do Futuro” foi organizado pelos

e-grupos SerAtento e E-Theosophy, de YahooGrupos; Biosofia/Cluc ( www.biosofia.net );
www.VislumbresDaOutraMargem.com; www.TeosofiaOriginal.com;
www.FilosofiaEsoterica.com ; Surya - Espaço Yoga
(http://www.henriqueyogalivre.com); “O Teosofista”; “The Aquarian Theosophist”.
000000000

Novos Textos em FilosofiaEsoterica.com

A seguir, reproduzimos o relatório mensal de www.FilosofiaEsoterica.com e websites

associados, válido para 11 de Maio.

Há quatro itens em francês. Em italiano, são onze. O total em espanhol é de 30. Em inglês,
são 527. Em língua portuguesa 785. O total nos cinco idiomas é de 1.357 itens, entre eles 26
livros. [1] Os textos incluídos nos websites associados entre 06 de Abril e 11 de Maio de
2014 são os seguintes:
(Artigos mais recentes acima)
1. G. Farthing, the Constant Theosophist - Robert Kitto
2. O Evangelho Segundo Confúcio - Carlos Cardoso Aveline
3. The State of Faultless Vision - N. C. Ramanujachary
4. A Magia da Ajuda Mútua - Carlos Cardoso Aveline
5. The Aquarian Theosophist, April 2014
6. Texts on Truth and Illusion - The Editors
7. O Dilema Ético de S. Paulo - Carlos Cardoso Aveline
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8. An Exercise in Self-Examination - Blaise Pascal
9. Celebrando o Movimento Teosófico - Carlos Cardoso Aveline
10. Can Females Become Adepts? - Damodar K. Mavalankar
11. O TEOSOFISTA, Abril de 2014
12. Masonic Rites and Esoteric Fraud - Robert Crosbie
NOTA:
[1] Os textos de autoria de Carlos Cardoso Aveline são 505. Deles, um está em francês, cinco em italiano, 10 em
espanhol, 143 em inglês e 346 em português.
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