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Correspondência Com Joy Mills
Uma Reflexão Sobre Erros e
Acertos na Literatura Teosófica
Carlos Cardoso Aveline

Joy Mills (1920-2015), em foto de 2005, e a capa do
caderno de estudo com a correspondência de 1999-2000

Nota de Dezembro de 2020

O texto “Correspondência Com Joy Mills” foi publicado pela primeira vez em forma de
caderno em Brasília por Ação Teosófica em junho de 2002. O livreto, hoje raro, tem 42
páginas.
Sua publicação, mesmo estando limitada a circulação interna entre teosofistas, foi criticada
em público por Joy Mills (1920-2015). A ex-vice-presidente internacional da Sociedade de
Adyar disse em carta aberta de 27 de setembro de 2002 que a sua confissão no sentido de que
os escritos de Leadbeater não são confiáveis e não passam de “ficção científica” deveria ter

Loja Independente de Teosofistas
2

ficado em segredo. Não se podia permitir, disse ela implicitamente, que a falsidade daquela
literatura viesse a público. 1
A seção nacional da Sociedade de Adyar no Brasil aprovou então uma resolução condenando
a ideia de que alguém pudesse mostrar de público que os livros de Charles Leadbeater e
Annie Besant são baseados em fantasia e fraude, assim como as suas visitas
pseudoclarividentes a civilizações materialmente instaladas em Marte e Mercúrio. 2
Apesar de procurar esconder do público a inegável falsidade das obras de Leadbeater, Joy
Mills dava palestras brilhantes sobre as “Cartas dos Mahatmas” e as obras de Blavatsky. O
ensinamento dos Mestres era visto por ela principalmente como algo para recitar e falar a
respeito, mas não para colocar em prática. Não se podia desafiar as estruturas de poder
burocráticas e ritualistas que estavam baseadas em fantasias absurdas.
Em 2010 foi publicado um livro de Joy sobre as Cartas dos Mahatmas, sob o título de
“Reflections on an Ageless Wisdom” (Quest Books, TPH, USA, 580 pp.). A obra fica
limitada a um plano mental e teorizante. Nela, Joy evita olhar para o movimento teosófico de
hoje à luz do ensinamento das Cartas. No entanto, esta tarefa é inevitável, e constitui uma
prioridade para a Loja Independente de Teosofistas.
A seguir, a transcrição do Caderno de 2002. A ortografia foi atualizada. Várias referências
bibliográficas agora levam para textos disponíveis nos websites associados.
(CCA)
000

Correspondência Com Joy Mills
Esse caderno de estudos é dirigido a estudantes sérios da sabedoria divina e a pessoas
dedicadas à causa do bem da humanidade. O caderno deve ser lido e estudado especialmente
por aqueles que confiam na verdade em geral e na Sociedade Teosófica em particular, e
compreendem que qualquer instituição ou movimento tem a ganhar quando identifica e
corrige os erros que cometeu no passado. O ganho ocorre porque os erros desconhecidos e
não identificados continuam a ser repetidos indefinidamente, enquanto que os erros
identificados e corrigidos se transformam em lições valiosas e não serão mais repetidos.
Assim como uma pessoa deve fazer sua auto-observação individual para aprender com seus
equívocos, assim também as instituições teosóficas devem ser capazes de observar seus
próprios acertos e erros e, pitagoricamente, devem decidir não errar mais, enquanto renovam a
1

Veja um “Comunicado” com a carta aberta de Joy Mills na Revista “Theosophia”, órgão
oficial da Sociedade Teosófica de Adyar no Brasil, Brasília, edição de abril a junho de 2002,
p. 14. Pode parecer estranho que a revista de abril a junho de 2002 tenha publicado uma Carta
datada de 27 de setembro do mesmo ano. Não se trata de uma viagem no tempo. O problema
foi a falta de pontualidade da revista, que naquela época costumava sair vários meses depois
da data indicada na sua capa. A revista de abril a junho de 2002 saiu perto do final do ano de
2002.
2

Veja “Bispo Católico Visita Plantações em Marte”, “Leadbeater Diz Que Matou
Brasileiros”, “Fabricando um Avatar” e “Besant Anuncia Que é Mahatma”. Examine
“Krishnamurti e as Ilusões Besantianas”.
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sua intenção de acertar. Porém, a auto-observação deve identificar acertos e erros sempre do
ponto de vista do potencial divino do trabalho altruísta, isto é, com o objetivo de que as luzes
do bem e da verdade brilhem com força crescente, à medida que as diversas ilusões são
abandonadas.
Foi por isso que, ao concluir - nos últimos momentos do final do século 20 - uma investigação
sobre erros e acertos na literatura teosófica, escrevi uma longa carta em forma de consulta a
uma pessoa que estudou profundamente Teosofia e trabalhou intensamente pelo movimento
teosófico nos últimos sessenta anos - a norte-americana Joy Mills. Minha carta, e a sua
resposta, traduzidas, formam este caderno. Porém, essa documentação mostra apenas uma
primeira etapa da investigação. A busca prossegue. A identificação do joio e do trigo - o
exercício do discernimento e da percepção do verdadeiro e do falso - é um aspecto
essencial do caminho teosófico e deve constituir atividade permanente em todos os planos da
vida.

Quem é Joy Mills
Joy Mills foi presidente da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. Também foi presidente
da ST na Austrália. Ocupou o cargo de vice-presidente internacional no período em que John
Coats foi o presidente. Tem diversos livros publicados, um deles em português. Trata-se de O
Despertar de Uma Nova Consciência (Ed. Teosófica, 112 pp.), obra dedicada às ideias
centrais de A Doutrina Secreta, de H.P. Blavatsky.
Em 1968, Joy Mills presidia a ST nos Estados Unidos quando veio ao Brasil para o Terceiro
Congresso Interamericano da ST. Na época, Alberto Lyra era o presidente nacional da
Sociedade. Lyra presidiu o Congresso Interamericano, que foi realizado em São Paulo (de 22
a 26 de setembro) e Rio de Janeiro (dias 28 e 29 de setembro), reunindo mais de 200
participantes.
Joy Mills relatou a viagem na edição de novembro de 1968 da revista The American
Theosophist. Ela registrou em seu informe que o brasileiro Ulisses Riedel de Resende era o
principal organizador da Federação Teosófica Interamericana, que surgia naquele momento.
Joy revelou que já tinha o apoio da sua diretoria e podia anunciar oficialmente a filiação da
ST norte-americana à Federação Teosófica Interamericana. 3
Joy percorre o mundo há décadas dando palestras e seminários. Suas palavras causaram
profundo impacto durante o Congresso Mundial de julho de 1993, em Brasília.

A Pesquisa e a Responsabilidade
Como o tema abordado nos documentos a seguir é de natureza séria e requer bom senso,
tomei três decisões: (1) Documentei do modo mais completo possível as questões que levanto,
dando todas as fontes e páginas. (2) Aguardei mais de dois anos depois da correspondência
com Joy Mills, e um ano após o lançamento no Brasil de Cartas dos Mahatmas para A. P.
Sinnett, para só então distribuir esses documentos para alguns teosofistas experientes e
estudiosos. (3) Apesar das evidências reunidas, abstenho-me de conclusões definitivas ou
peremptórias a respeito das questões levantadas, mas submeto as conclusões provisórias da
minha pesquisa à avaliação de outros estudantes brasileiros comprometidos com o futuro do
3

The American Theosophist, Wheaton, Illinois, novembro de 1968, pp. 274-275. A editora da
revista era Virginia Hanson.
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movimento teosófico. No entanto, penso e sinto que não podemos omitir-nos ou fingir que
nada sabemos a respeito. A capacidade de aprender com os erros é decisiva para que
mantenhamos, individual e coletivamente, a vitalidade.
A seguir, pois, dois documentos: uma longa carta minha para Joy, escrita no final de 1999, e a
resposta dela, enviada 20 dias depois. Acrescento pouco mais de 50 notas de pé de página que
explicarão melhor o contexto e darão elementos para facilitar a pesquisa independente de cada
estudante. Cópias xerox dos dois documentos em inglês estão à disposição dos estudantes.

OooO
Ms. Joy Mills
The Theosophical Society
Krotona Institute
22 Krotona Hill
Ojai, CA 93023-3901, USA
17 de dezembro de 1999
Prezada irmã Joy,
Fico contente porque Lakshmi Narayan 4, que durante vários anos tem me ajudado a obter
cópias de livros e de artigos, deu-me seu endereço, e desse modo posso escrever a você para
pedir-lhe comentários sobre algumas questões. Esta não é uma carta ociosa, do meu ponto de
vista, e tentarei ser claro.
OooO
Pode ser útil ilustrar um pouco “quem escreve”, afinal. Nos conhecemos pessoalmente em
Adyar no final de 1993. Naturalmente vi e ouvi você no Congresso Mundial em Brasília. Em
Adyar, tivemos várias longas conversas. (.....) Seis livros escritos por mim foram publicados,
sobre meio ambiente, desenvolvimento e teosofia, quatro deles desde 1996. Sou palestrante
nacional da ST no Brasil desde 1997, codiretor da Editora Teosófica desde 1993, e trabalho
em tempo integral para a Editora Teosófica desde 1995.
Desde 1990, escrevo artigos sobre espiritualidade e Teosofia para a revista Planeta, uma
publicação mensal com 60.000 exemplares ou mais. Sou jornalista. Entre 1985 e 1995, dirigi
uma ONG ambientalista no sul do Brasil e viajei extensamente pelo mundo participando de
encontros sobre meio ambiente.
Sou membro da ST desde 1980. Nasci em 1952. 5
OooO

Por que escrevo a você? Porque você é uma referência para a ST. Porque é natural que o
pesquisador submeta as conclusões do seu trabalho àqueles que possuem mais experiência.
4

Bibliotecária-chefe da biblioteca de Krotona. Nascida na Índia.

5

Nota de 2020: Omito aqui uma frase com dados astrológicos pessoais.
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Porque a presidente (RB) 6 tem uma agenda bastante apertada e não tem tido tempo nem
mesmo para responder perguntas sobre dúvidas editoriais em relação às Cartas dos
Mahatmas, de cuja edição brasileira estou encarregado. Ela respondeu a uma carta minha
sobre as Cartas, de modo muito amável, o que foi útil.
A propósito, as Cartas atraíram fortemente minha atenção desde o começo dos anos 80.
Quando estive em Adyar 7, trabalhei editorialmente no manuscrito do livro Teachings on
Discipleship - As Outlined in the Mahatma Letters, de S.S. Varma. Ele incluiu meu nome
em seus agradecimentos. 8
Em 1996, coordenei a edição da publicação, pela primeira vez 9, das Cartas dos Mestres de
Sabedoria, compiladas por C. Jinarajadasa, em um só volume, acrescentando um número
expressivo de notas explicativas e de ilustrações com reproduções dos originais das cartas.
Comprei e tenho estudado toda a literatura disponível internacionalmente sobre as Cartas
recebidas de Adeptos.
Isso inclui as obras de George Linton e Virginia Hanson; de Margaret L. Conger, e também
Early Teachings (de C. Jinarajadasa) 10, etc.; não os estudei de modo linear, mas estes livros

6

Radha Burnier.

7

Estive em Adyar, sede mundial da ST, de dezembro de 1993 a março de 1994. Durante os
três meses, trabalhei como voluntário para a Editora Teosófica, TPH, e segui cursos sobre A
Doutrina Secreta e A Voz do Silêncio, com Mary Anderson e Ianthe Hoskins.
8

O livro Teachings on Discipleship - As Outlined in the Mahatma Letters (Ensinamentos
Sobre o Discipulado - Tal Como Dados nas Cartas dos Mahatmas), de S.S. Varma, foi
lançado em 1995 pela TPH-Adyar.

9

Nos anos 1940, o então presidente da ST no Brasil, Aleixo Alves de Souza, publicou no Rio
de Janeiro uma pequena edição da primeira série das Cartas dos Mestres de Sabedoria. Não
houve reedições dessa tentativa pioneira e parcial. A primeira edição completa, com as duas
séries, surgiu em 1996.
10

Referência a três obras: *1) Reader’s Guide to the Mahatma Letters to A. P. Sinnett
(Guia de Leitura das Cartas dos Mahatmas Para A. P. Sinnett), de George E. Linton e Virginia
Hanson, TPH, Adyar, Índia, 1972, 427 pp.; *2) Combined Chronology, The Mahatma
Letters to A. P. Sinnett and The Letters of H.P. Blavatsky to A. P. Sinnett (Cronologia
Combinada de Cartas dos Mahatmas para A. P. Sinnett e de Cartas de H.P. Blavatsky para
A. P. Sinnett) de Margaret Conger, TUP, Pasadena, Califórnia, EUA, 1973, 47 pp.; e *3) The
Early Teachings of the Masters (Os Primeiros Ensinamentos dos Mestres), obra editada por
C. Jinarajadasa em 1923 e que constitui uma coletânea de algumas das Cartas dos
Mahatmas Para A. P. Sinnett. Esta coletânea foi publicada com notas de pé de página
explicativas, mas hoje só circula como obra rara. Prevaleceu, internacionalmente, a
publicação total, integral e sem cortes de Cartas dos Mahatmas.
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são meus companheiros de trabalho. Inclusive Masters and Men (que publicaremos no
Brasil, espero) 11 e An Introduction to the Mahatma Letters, a study-course. 12
OooO
Naturalmente todo este “prefácio” a esta carta não é essencial, e você pode ter saltado alguns
parágrafos para ver, afinal, do que se trata. Porém, considero importante mostrar de certo
modo que esta carta vem de uma mente que investiga a verdade há algum tempo, e não de um
recém-chegado ao movimento teosófico; e que esta carta é escrita do ponto de vista do
trabalho editorial nas Cartas dos Mahatmas.
À medida que eu estudava Teosofia, ao longo dos anos, surgiu um bom número de questões.
Elas se referem à distância entre o impulso primeiro e original da Sociedade Teosófica e a
segunda etapa, especialmente após 1900.
OooO
Cheguei à conclusão, como hipótese de trabalho, de que há um grande número de fantasias
espalhadas por muitos livros teosóficos: fantasias de siddhis 13, contos de clarividência, jogos
de expectativa de status oculto, e assim por diante, fatos que estão bastante distantes do
impulso original, que não foi dado apenas por HPB e pelas Cartas, mas também por Henry
Olcott, Subba Row, Alfred Sinnett e outros. É deste contexto vivo, questionável, crescente,
um contexto de aprendizado e de trabalho, que emerge esta longa carta.
Como estudante de Teosofia, gostaria de solicitar os seus comentários sobre cerca de dez itens
que parecem indicar que C. W. Leadbeater (e Annie Besant e outros) cometeram erros em
mais de um aspecto, e que nós devemos pensar em reconhecer alguns deles, avançando para
uma renovação dos nossos compromissos com a inspiração original da ST.

Um:
O “Grupo Interno” do sr. Sinnett
Em sua Autobiografia, cuja autenticidade é reconhecida por C. Jinarajadasa, A. P. Sinnett
aborda a origem da clarividência de C. W. Leadbeater. A Autobiography foi publicada pelo
Theosophical History Centre, em Londres, em l986, e tem 65 pp. Nela fica claro que, depois
11

Masters and Men, The Human Story in the Mahatma Letters, de Virginia Hanson,
TPH, Índia, 402 pp., 1980. Esta obra é um texto romanceado com base nas Cartas dos
Mahatmas.
12

Referência a An Introduction to the Mahatma Letters, A Study-Course (Uma
Introdução às Cartas dos Mahatmas, um curso), de Virginia Hanson, texto de 97 pp.,
publicado pelo Departamento de Educação da Sociedade Teosófica nos EUA (Wheaton,
Illinois). Há também outro Curso Introdutório às Cartas dos Mahatmas (Study-Course on the
Mahatma Letters to A. P. Sinnett), compilado por Olive Dutta e Adam Warcup que foi
publicado pela Sociedade Teosófica na Inglaterra (Londres). Dele, tenho a edição revisada em
1976, com 95 pp.
13

Siddhis - poderes psíquicos.
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de voltar a Londres da Índia 14, e poucos anos depois de receber um par de cartas do Mahatma
Koothoomi, CWL não ingressou na Escola Esotérica, mas entrou para o “grupo interno” da
Loja de Londres, que era presidida por Alfred P. Sinnett. Este “grupo interno” tinha relações
difíceis e tensas com a Escola Esotérica, dirigida por H.P.B., e com o Grupo Interno da Escola
Esotérica.
A.P. Sinnett fala em sua Autobiografia sobre “Mary”. Este era o nome fictício usado por
Maude Travers, esposa de Scott-Elliot (veja o artigo Mary Unveiled, na revista
Theosophical History, Londres, volume 1, número 8, outubro de 1986).
Bem, “Mary” atuava como médium em sessões mesméricas com Alfred Sinnett desde algum
tempo depois da volta de Sinnett da Índia. As sessões começaram em 1887: veja a página 34
na Autobiografia de Sinnett.
Nestas sessões mesméricas - veja, por exemplo, a página 38 na Autobiografia - Sinnett
pensava que estava falando com o Mahatma Koothoomi através da mediunidade de “Mary” (a
sra. Maude Travers Scott-Elliot). E novamente, na página 41, Sinnett escreve: “Mary voltou
em fevereiro de 1889 e as nossas sessões mesméricas foram retomadas. Nem o diário nem
minha memória me permitem dar qualquer descrição detalhada das conversas com o Mestre
(...).”
Agora, cito um trecho da página 44 da Autobiografia (que se refere a 1892):
“Deve ter sido pouco depois do nosso retorno desta viagem que nós formamos um grupo com
os estudantes mais dedicados da Loja de Londres para um trabalho especial no qual o Mestre
decidiu ajudar-nos. Durante um longo tempo, até este momento, nós mantivemos segredo
sobre as faculdades e o desenvolvimento de Mary, mas o grupo foi informado destes fatos. O
grupo incluía o conde Bubua (ele próprio possuía faculdades psíquicas sensitivas e mantinha
contato com seu Mestre, o Mahatma Morya), Scott-Elliot, a srta. Arundale, o sr. e a sra.
Varley e mais um ou dois, e, naturalmente, incluía Mary e o sr. Leadbeater”.
Na página 48, Sinnett informa:
“Talvez a consideração da sra. Besant por Leadbeater possa ser explicada da seguinte
maneira. Ela havia sido admitida por pedido dela própria às reuniões do nosso grupo da
Loja de Londres em junho de 1894. 15 Até aquele momento as faculdades psíquicas sensitivas
dela não haviam desenvolvido. Leadbeater era um dos elementos mais importantes do nosso
grupo. Mary, naturalmente, era o outro. Leadbeater vivia com o salário de uma nomeação
que eu havia conseguido obter para ele, no escritório do jornal Pioneer em Londres.”
Na mesma página o sr. Sinnett afirma que mais tarde “Mary” voltou-se contra C.W.
Leadbeater devido ao escândalo sexual em que ele esteve envolvido.
Na página 39, Sinnett revela de que modo funcionava a maior parte das sessões:

14

Na verdade, Leadbeater também viveu no Ceilão (Sri Lanka) entre 1886 e 1889, quando
voltou a Londres.
15

H.P. Blavatsky havia morrido em maio de 1891, três anos antes.
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“Mary deixou-nos para ir para seu próprio lar em maio de 1888, tendo realizado sessões
mesméricas quase todas as noites enquanto esteve conosco, na maior parte das quais o
Mestre falava comigo - ou, mais precisamente, ditava a ela o que ele queria dizer. Ela
passava para uma condição mais elevada, na qual podia estar em contato com ele e repetir
as palavras dele em resposta às minhas perguntas e meus comentários.” Neste contexto, o
Mestre supostamente diz que A. P. Sinnett está certo e HPB está errada na controvérsia sobre
Marte e Mercúrio (página 40).
É praticamente um consenso que esses “contatos” mesméricos e mediúnicos com o Mahatma
Koothoomi eram falsos e que Sinnett estava honestamente autoiludido, assim como ocorreu
com um grande número de teosofistas desde então. No entanto, C.W. Leadbeater reconheceu
Mary como uma pessoa “muito avançada em ocultismo” (página 42), ao “ver” a aura dela.
C.W. Leadbeater e Mary foram os membros mais influentes do grupo formado em torno das
sessões de mediunidade. Naturalmente, as sessões mesméricas ganharam prestígio depois da
morte de HPB em 1891.
Parece bastante claro que a clarividência de Leadbeater surgiu exatamente neste contexto, que
ele considerou estimulante. A revista espanhola Loto Blanco, editada na cidade de Barcelona,
publicou no número de agosto de 1921 um artigo de Leadbeater sobre o sr. Sinnett, logo após
a morte deste último. No texto, CWL diz que os trabalhos do grupo interno da loja de Londres
eram autênticos, embora ele não se refira diretamente ao seu caráter mediúnico:
“Talvez a década de 1890-1900 seja o período de mais atividade na Loja de Londres, durante
o qual ela cumpriu um papel de grande destaque na Sociedade, o que talvez não seja
devidamente reconhecido e apreciado. Seu grupo interno de estudantes era o único no qual
se faziam investigações diretas por meio de clarividência naquele período, que foi uma
espécie de intervalo entre a morte da sra. Blavatsky e o desenvolvimento dos poderes que
hoje a nossa Presidente possui.” 16
Assim, a minha pergunta se refere à origem da clarividência e dos contatos com os Mestres
que provocaram os episódios de multiplicação dos “anúncios de iniciações”, o anúncio de que
Júlio César e Cristo voltariam e reorganizariam o mundo, a clarividência sobre a existência
física de uma civilização em Marte exatamente agora no século 20 da era cristã, o afastamento
entre Krishnamurti e a Sociedade Teosófica em 1929, e assim por diante. O que você pode me
dizer sobre a possível ligação entre a maya ou ilusão presente no “grupo interno” da Loja de
Londres, mesmo durante a vida de HPB, e a multiplicação de fantasias clarividentes e
messiânicas durante a primeira parte do século 20, juntamente com uma alta prioridade dada a
rituais, o que não ocorria durante o tempo de HPB e das Cartas e, na verdade, não ocorreu
enquanto o velho coronel Olcott viveu? 17 Veja bem, a Autobiografia de Sinnett não pode ser
colocada sob suspeita, já que ele viveu a parte final da sua vida como amigo de C.W.
Leadbeater, com quem teve laços de amizade durante quase toda sua vida, desde o momento
em que eles se conheceram, e de quem Sinnett nunca foi inimigo, nem mesmo quando A.P.
16

O artigo de Leadbeater sobre Sinnett está nas pp. 233-239 da revista. A passagem citada
está na p. 238. Os elogios ao “Grupo Interno” da Loja de Londres e às suas “investigações
clarividentes” já haviam sido feitos por C.W. Leadbeater em um artigo publicado na revista
The Theosophist, de Adyar, em julho de 1909, e que foi republicado em The Theosophist de
julho de 1987, pp. 401-404.
17

Na verdade, HPB e os Mahatmas fizeram repetidas advertências contra o uso de rituais.
Veja os textos “Filosofia Esotérica Descarta Rituais” e “Do Ritualismo Para a Raja Ioga”.
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Sinnett - e sua loja - saíram da ST durante algum tempo. Essa saída foi um protesto contra a
readmissão de Leadbeater na Sociedade Teosófica, pouco depois do primeiro dos seus
escândalos sexuais, que causara a sua expulsão.
Parece que em seus últimos anos de vida HPB teve certas experiências amargas em seu
relacionamento com o “grupo interno” da Loja de Londres. Será que ela não está
mencionando, em parte, aquelas sessões mesméricas quando ela escreve no seu livro A
Chave Para a Teosofia (publicado em 1889) as palavras que reproduzo agora? Ela diz, em
uma passagem bem conhecida:
“São grandes as profanações às quais os nomes de dois dos Mestres foram submetidos. Quase
não há mais um médium que não declare tê-los visto.” (The Key to Theosophy, Theosophy
Co., India, 1987, pp. 298-299) 18
Eu gostaria de ter comentários seus a respeito.

Dois:
Ignorando O Que Foi
Escrito Pelos Mahatmas
No livro O Homem: donde e como veio, e para onde vai?,

Annie Besant e C.W.
Leadbeater nunca fazem qualquer citação das Cartas dos Mahatmas no seu enfoque do tema
das raças, globos, etc. Não teria sido correto comparar as investigações deles com as cópias
que eles tinham das Cartas, e que mais tarde foram publicadas por C. Jinarajadasa sob o título
de The Early Teachings of the Masters? Por que razão discípulos iriam ignorar textos dos
Mahatmas e jamais citar sequer A Doutrina Secreta? Nem mesmo os Mahatmas usam
siddhis 19, exceto quando é impossível fazer o que devem fazer com instrumentos mais
simples. Por que, então?

Três:
A Vinda de um ‘Cristo’ Externo e Pessoal
No mesmo livro, CW Leadbeater e Annie Besant anunciam que Cristo e César voltarão para
reformar o mundo. O que aconteceu com eles? É interessante registrar que Krishnamurti foi
apresentado ao mundo, em relação com a Igreja Católica Liberal, como uma espécie de
Messias ocidental; e que na mesma época, 1915-1917, Subramania Iyer liderou um
movimento que começou dentro da ST em Adyar. Mais tarde, o movimento de Subramania
anunciou (pelo menos para seus próprios membros e simpatizantes) nada menos que a vinda
de um Kalki Avatar, um messias baseado na cultura indiana. Esse anúncio teve os mesmos
resultados que a apresentação de Krishnamurti como Messias. O nome desse movimento, que
teve um apoio relativamente grande na América do Sul (começando com a nossa Seção
Nacional do Chile), é Suddha Dharma Mandalam.

18

Veja A Chave Para a Teosofia, de HPB, Editora Teosófica, Brasília, p. 256.

19

Siddhis - poderes psíquicos. Veja o texto “Nem Tudo Que é Oculto é Espiritual”.
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É interessante observar que CWL e AB não disseram: “os Adeptos farão o possível e verão se
o SENHOR pode vir...”. Eles disseram que a vinda era um fato. Eles enxergaram a vinda em
detalhes. Era impossível um fracasso. Tudo estava completamente diferente do tempo das
Cartas, quando os Mestres tinham que solicitar humildemente permissão para promover
pequenos fatos em sua relação de trabalho com os ‘chelas’ 20 europeus e leigos.
Longe de criar quaisquer expectativas de acontecimentos grandes e mágicos no futuro, HPB
disse, ao escrever sobre a “segunda vinda de Cristo” (Collected Writings, HPB, volume VIII,
pp. 172-173, no texto The Esoteric Character of the Gospels):
“Duas coisas ficam evidentes para todos nas passagens acima 21, agora que a sua versão
equivocada está corrigida na revisão do texto: (a) a ‘volta do Cristo’ significa a presença de
CHRISTOS em um mundo regenerado, e não, de modo algum, a volta literal, em um corpo,
de ‘Cristo’ Jesus; (b) esse Cristo não deve ser buscado nem no deserto nem ‘nas câmaras
internas’, nem no santuário de qualquer templo ou igreja construídos pelo homem; porque
Cristo - o verdadeiro salvador esotérico - não é um homem, mas o PRINCÍPIO DIVINO em
cada ser humano. Aquele que se esforça por ressuscitar o Espírito crucificado em si por suas
próprias paixões terrestres, e enterrado profundamente no ‘sepulcro’ da sua própria carne
pecaminosa; aquele que tem a força necessária para afastar a pedra da matéria da frente da
porta do seu próprio santuário interno, esse elevou o Cristo dentro de si.” (E HPB prossegue
no mesmo tom.)
E agora, diga-me, prezada Joy, o que eu deveria dizer às pessoas mais jovens que estudam
Teosofia? Deveria eu fingir que não sei o que sei? Diga-me que estou errado, mostre onde
está meu erro. Será que Leadbeater não teve tempo de ler Blavatsky, porque estava demasiado
ocupado com suas visões clarividentes? Ou ele foi uma vítima da maya e da imaginação que
produz imagens ilusórias? Quanto tempo será necessário para que nós possamos examinar
estas questões mais abertamente, lembrando que não há religião, lealdade pessoal ou meta
superior à verdade? Que a nossa lealdade à ST e a seus líderes deve ser uma parte da nossa
lealdade à verdade, e não o contrário?

Quatro:
Matando Índios no Brasil? 22
No prefácio do seu livro The Perfume of Egypt 23, CWL escreve que “as histórias contadas
neste livro são verdadeiras”. No seu conto mais longo, a obra descreve, sob o título “Salvo
Por Um Espírito”, as experiências de Leadbeater no Brasil em torno de 1860. Quem disse que
se trata do Brasil? CWL só menciona “América do Sul” no texto. Mas C. Jinarajadasa afirma
que os acontecimentos ocorreram no Brasil no fragmento autobiográfico incluído na p. 67 da
20

Chelas - discípulos.

21

Nos parágrafos anteriores, HPB havia analisado e dado a interpretação esotérica de Mateus
24, trecho em que Jesus discute a “segunda vinda”.
22

Nota de 2020: Veja nos websites associados os artigos “Leadbeater Diz Que Matou
Brasileiros” e “O Racismo em Nome da Teosofia”.
23

A edição brasileira deste livro de C.W. Leadbeater saiu pela Editora Pensamento sob o
título de Salvo Por Um Espírito. O prefácio está ali na p. 7.
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edição brasileira de The Seven Veils Over Consciousness (Os Sete Véus Sobre a
Consciência) 24. Lá, C. J. afirma: “A história da minha prévia (e gloriosa) morte no Brasil está
narrada no capítulo Salvo Por Um Espírito, da obra The Perfume of Egypt (Salvo Por Um
Espírito na edição brasileira), de C.W. Leadbeater.”
Na mesma página, C.J. afirma que depois que ele morreu como irmão mais moço de CWL,
ele nasceu de novo no Ceilão e CWL foi até lá, sob inspiração, e o reconheceu.
É inegável que CWL teve o mérito, quando vivia no Ceilão, de identificar C.J., um dos
melhores líderes teosóficos desde 1875. Ele também teve um certo mérito ao descobrir J.
Krishnamurti, um pensador importante. Mas luz e sombra costumam misturar-se no mundo
externo e no mundo astral, e às vezes muito mais do que nós pensamos.
A edição que circula atualmente da obra The Christian Gnosis (A Gnose Cristã), de CWL,
inclui o texto C.W. Leadbeater, Uma Pequena Biografia, de Hugh Shearman. Em uma nota
de pé de página para a edição brasileira 25, há uma afirmação baseada em The Theosophical
Yearbook of 1937 (Anuário Teosófico de 1937), p. 219, no sentido de que CWL veio ao
Brasil quando tinha 13 anos de idade, junto com seu irmão Gerald e seu pai. A nota de pé de
página afirma que os acontecimentos narrados em Salvo Por Um Espírito ocorreram no
estado da Bahia, no nordeste do Brasil.
O texto de CWL - do ponto de vista de um teosofista brasileiro - é bastante surpreendente. Ele
escreve, na página 167 da edição de Adyar 26:
“Primeiro, vêm os descendentes dos conquistadores espanhóis e portugueses - raça
orgulhosa, indolente, elegante e hospitaleira, de forma alguma destituída de boas qualidades,
mas, ainda assim, tendo como sua mais forte característica um imensurável desprezo (ou
afetação disso) por todas as outras raças, fossem elas quais fossem.”
Bem, os espanhóis nunca foram “conquistadores” do Brasil, que foi colonizado pelos
portugueses. Em segundo lugar, os povos português e espanhol não podem ser facilmente
descritos como uma “raça”, nem como “indolentes”. Em terceiro lugar, os portugueses não
demonstravam “imensurável desprezo” por outras “raças”, e é por isso que a miscigenação é
a principal característica antropológica do povo brasileiro. Os portugueses facilmente criavam
fortes vínculos pessoais com pessoas de pele negra e com indígenas.
No parágrafo seguinte, Leadbeater é ainda mais surpreendente: “Depois, vinham os índios
vermelhos.”
Bem, na verdade nunca houve “índios vermelhos” no Brasil, embora o termo “índios pelesvermelhas” seja bastante comum nas histórias de bangue-bangue do faroeste norte-americano.
24

Os Sete Véus Sobre a Consciência, de C. Jinarajadasa, livro de 77 pp. editado pela
Sociedade Teosófica no Brasil na década de 1960, em SP. Veja, ali, na p. 67, a nota de pé de
página escrita por C. Jinarajadasa.
25

A Gnose Cristã, CW Leadbeater, Ed. Teosófica, Brasília, 552 pp. A nota citada está na p.
15.
26

Página 109 da edição brasileira da Ed. Pensamento.
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CWL afirma: “Dessas tribos, muitas tinham adotado um tipo de esquálida semicivilização,
mas muitas outras ainda eram selvagens, indomadas e indomáveis - homens que viam o
trabalho, fosse de que espécie fosse, como a mais profunda degradação, e que odiavam o
homem branco com um ódio tradicional, inflexível, e que (estranho como possa parecer) iam
ainda além da reciprocidade do infinito desprezo dos fidalgos espanhóis de sangue azul.
Será, sem dúvida, incompreensível para muitos de nós que um selvagem seminu possa manter
qualquer outro sentimento que não seja o da inveja pela nossa civilização superior, por muito
que não gostem de nós, mas só posso dizer que o mais autêntico e natural sentimento do Índio
Vermelho para com o homem branco é puro e implacável desprezo.” 27
Por que razão isso é surpreendente? Primeiro, porque novamente os fidalgos espanhóis
parecem estar governando o Brasil, que na verdade era independente de Portugal desde 1822 e
nunca teve uma classe dominante “espanhola”. Em segundo lugar, há outra vez os Índios
Vermelhos, mas vamos deixar de lado o fato de que o autor pode estar mencionando
Fenimore Cooper 28. Em terceiro lugar, o fato é que os povos indígenas no Brasil não tinham
mais ódio que amor pelas pessoas brancas. Assim, esses parágrafos não são verdadeiros em
relação ao Brasil e ou ao estado da Bahia.
E Charles W. Leadbeater continua:
“Em terceiro lugar vinha a raça negra - parte não pequena da população, em sua maioria
em estado de escravidão, embora o governo estivesse fazendo tudo quanto podia para afastar
aquela maldição de seus territórios. Por fim, vem o pior, os chamados mestiços, meio sangue
- raça mesclada que parecia, como às vezes acontece com esse tipo de raça, combinar todas
as piores qualidades das raças de ambos os progenitores. Os índios, os espanhóis, os negros,
todos eles os desprezavam, e eles, por sua vez, olhavam todos os outros com virulento
rancor.” 29
Diga-me, por favor, prezada Joy, onde é que está a Teosofia, a sabedoria divina, nesses
parágrafos leadbeaterianos? Quem está desprezando quem? Não é o autor que faz isso? Eu
prefiro o que leio na boa e velha carta do Mahatma Koothoomi, em que ele relata a posição
tomada pelo Mestre dos Mestres, o Chohan:
“Para alcançar o objetivo proposto, foi determinado que houvesse uma convivência maior,
mais sábia, e especialmente mais benevolente, do superior com o inferior, do Alfa e do
Ômega da sociedade. A raça branca deve ser a primeira a estender a mão da fraternidade
aos povos de cor escura e a chamar de irmão o pobre ‘negro’ desprezado. Esta perspectiva
pode não agradar a todos, mas não é teosofista aquele que se opõe a este princípio.” (Carta
01, Primeira Série, Cartas dos Mestres de Sabedoria) 30

27

Essas frases estão ainda na p. 109 de Salvo Por Um Espírito.

28

Fenimore Cooper é o autor norte-americano do famoso livro O Último Moicano, grande
sucesso mundial desde o século 19.
29

Metade superior da página 110 de Salvo Por Um Espírito.

30

Metade inferior da página 18, na edição brasileira da Ed. Teosófica.
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Graças ao bom Carma, a descrição feita por Leadbeater de relações sociais baseadas no ódio
não é verdadeira. A frase dizendo que os “mestiços combinavam todas as piores qualidades
das raças de ambos os progenitores” parece ser positivamente racista. Desde uma perspectiva
teosófica, misturar culturas e “raças” é parte da preparação para a futura humanidade. O
primeiro objetivo da Sociedade Teosófica - a constituição de um núcleo da fraternidade
universal sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, é suficiente para assinalar isso - ou
pelo menos eu pensava que era suficiente. Teosoficamente, a mistura de povos é boa, não é
má.
Novamente, Leadbeater menciona índios, espanhóis e negros. Não menciona portugueses
nem, mais precisamente, “brasileiros brancos” ou “brasileiros”, já que a mistura das “raças”
ou “culturas” já estava bastante avançada em 1860-1862, a época dos supostos fatos. A
miscigenação havia começado em torno de 1500 quando os portugueses chegaram ao litoral
brasileiro no atual estado da Bahia (lugar dos acontecimentos). Foram recebidos
pacificamente e trocaram presentes com os pacíficos e bem-intencionados índios, a partir de
22 de abril de 1500.
Com ajuda do irmão Edivaldo Batista de Souza, presidente da loja teosófica da cidade de
Salvador (capital do estado da Bahia), procurei a opinião de um historiador local. O sr.
Desiderio Bispo de Melo, historiador formado pela Universidade da cidade de Salvador, teve
a assistência de Mônica Cristina da Fonseca, uma estudante do quinto semestre do curso de
História na Universidade de Salvador. Desiderio Bispo de Melo mandou-me seu parecer por
escrito alguns dias atrás.
Como você sabe, a história de Leadbeater descreve uma suposta revolta organizada por
“índios ferozes” contra a construção de uma estrada de ferro, realizada pelos ingleses.
Naturalmente, o Leadbeater-pai pensou que aquele lugar era adequado para que nele vivessem
os seus dois filhos pequenos. De outro modo, ele não os teria levado consigo para a Bahia ou
para o Brasil. Seja como for, Charles Leadbeater era um garoto valente. Ele diz, comentando
o momento em que a feroz revolta estalou:
“Eu passei a mão no meu rifle também - porque eu também tinha um. Naquela região
selvagem nem mesmo o pequeno Gerald jamais saiu sem seu minúsculo revólver metido no
cinto, e eu, habitualmente, levava um par de Colts, e carregava um rifle comigo, sempre que
saía para uma caminhada. E essas precauções não eram de forma alguma desnecessárias...”
Eu não sabia que crianças pequenas costumavam usar “minúsculos revólveres” para defenderse, ou que um garoto de 13 anos de idade pudesse carregar “dois Colts e um rifle” quando sai
para dar uma caminhada e relaxar. Veja a página 179 do livro 31, onde C.W. Leadbeater
também menciona Rudyard Kipling 32 - não sei por quê. Assim, não é tão surpreendente o
fato de que Leadbeater parece estar orgulhoso de haver matado pessoas, durante os “ferozes
combates”:
“Até aquele momento havíamos escapado ilesos, enquanto um número bastante grande de
cadáveres jazia em torno da cabana, porque até Gerald havia, valentemente, tomado parte na

31

Na edição brasileira, página 117 de Salvo Por Um Espírito, Ed. Pensamento.

32

Kipling é um autor de contos e romances onde não falta imaginação.
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luta, e abatera pelo menos dois selvagens, além de ferir mais um outro. Do meu lado, um tipo
de aspecto feroz havia introduzido a boca do seu rifle através de uma das fendas. Saltei para
um lado, agarrei a arma exatamente quando ele a descarregava e disparei meu revólver em
cima dele, diretamente para seu rosto. Ele caiu de costas com um gemido, deixando o rifle
metido através da fenda.” (página 182 da edição da TPH-Adyar 33)
C.W. Leadbeater mata mais pessoas na p. 185 da edição de Adyar:
“... O silêncio transformou-se num pandemônio de sons, os selvagens correndo aos urros em
direção à nossa cabana, mais uma vez, disparando louca e incessantemente seus rifles. Eu já
havia dado conta de vários dos meus agressores quando meu pai gritou para mim, do outro
lado: ‘Aqui, deste lado! Aponte apenas para aqueles homens que trazem o tronco.’ Vi, então,
que seis ou oito dos índios estavam carregando um pesado tronco, que contavam usar, era
evidente, para derrubar a nossa porta. (...) Concentramos o fogo dos nossos revólveres sobre
os que carregavam o tronco; assim, quando chegaram a meia distância a metade deles já
estava no chão, e os que ficaram viram que o peso era demasiado para eles. Outros saltaram
para a frente, bravamente, a fim de tomar o lugar dos caídos, mas chegaram tarde demais
para segurar o tronco que tombava, e desde que ele foi parar no chão, cada homem que se
aproximava encontrou a morte.” 34
No trecho acima, C.W. Leadbeater afirma que ele atirava com armas de fogo contra homens
desarmados (já que estavam com os braços ocupados em carregar o tronco), isto é, atirava, de
certo modo, a sangue frio. Felizmente, isso não é verdade.
O texto do historiador Desiderio Bispo de Melo diz que uma estrada de ferro estava sendo
construída na Bahia em 1860-1862, que havia ingleses envolvidos, mas não houve uma
revolta com as características pintadas por Leadbeater e que, na verdade, não houve
qualquer revolta. Ele destaca o fato bem conhecido de que o Brasil era uma nação que
tinha um aparelho de estado organizado. A Bahia era uma das províncias mais importantes
do império, e o assassinato de um estrangeiro, um jovem inglês, teria atraído atenção
internacionalmente. Portanto, não há nada de verdadeiro nos fatos nem houve quaisquer
revoltas.
Um amigo meu, leadbeateriano radical, argumenta: “Bem, o parecer do historiador mostra
que os fatos não ocorreram na Bahia. Eles podem ter ocorrido em algum outro estado”. Não,
de modo algum. Não há registros de revoltas importantes de índios brasileiros contra as
autoridades do país, e muito menos na segunda metade do século 19. Os índios brasileiros não
usavam armas de fogo. Eles eram vítimas do alcoolismo, e morriam de gripe, de doenças
venéreas, de fome, subnutrição, e não ofereciam resistência à destruição da sua cultura.
Mesmo hoje, 500 anos depois da chegada dos homens brancos em nosso litoral, os povos
indígenas do estado do Mato Grosso se inclinam para o suicídio coletivo, e não para matar
quaisquer cidadãos de cor branca. E isso ocorre porque os nossos índios são mais pacíficos
que os “Índios Vermelhos” que eram mortos - não sem resistência - na América do Norte.
Mais pacíficos e também menos desenvolvidos que eles.

33

O trecho está na p. 118 da edição brasileira.

34

Página 120 da edição brasileira.
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Eu gostaria de obter comentários seus sobre esse texto de C.W. Leadbeater, que ele afirma ser
“verdadeiro” no prefácio da obra, enquanto também admite no mesmo curto prefácio que
escreveu “outros livros, e mais sérios”. (página VI, edição de Adyar)

Cinco:
A Cuidadosa Descrição da Vida Física em Marte
Não necessito usar poderes clarividentes de qualquer espécie para saber por que motivo a
edição norte-americana de 1978 do livro A Vida Interna, de C.W. Leadbeater, não incluiu a
fascinante descrição imaginativa que ele fez da vida física no planeta Marte, e que estava
presente nas edições anteriores. Outro clarividente, Geoffrey Hodson, faz elaborações sobre a
vida em Marte adotando as linhas leadbeaterianas em sua obra Lecture Notes, The School of
the Wisdom, volume I, pp. 450-452 (publicada em dois volumes pela TPH-Adyar em 1955).
Li pela primeira vez o texto sobre Marte na edição argentina de A Vida Interna (Ed. Glem);
mais tarde percebi que esta descrição ainda está em livrarias, com pequenas alterações,
através da obra O Sistema Solar, de Arthur Powell. Finalmente, a encontrei em inglês na
revista Theosophical History, de Londres, edição de janeiro de 1988, pp. 142-148.
Será que C.W. Leadbeater realmente leu A Doutrina Secreta? Naquela obra, H.P. Blavatsky
conta que ela pediu um esclarecimento por escrito de um Mestre, e que ele escreveu: “É
absolutamente certo que Marte se encontra agora em obscurecimento...” (Veja The Secret
Doctrine, TPH-Collected Writings Edition, volume I, p. 165). Mas CWL tinha seu próprio
ponto de vista, em comum, aliás, com Sinnett, em cujo grupo de investigações ocultas ele
provavelmente desenvolveu sua clarividência. CWL escreve:
“Na aparência física, os marcianos não são muito diferentes de nós”. E acrescenta: “Os mais
altos entre eles não têm mais que um metro e meio de altura”. Eles não só são mais baixos
que nós. Os seus olhos são similares aos do povo da Noruega, aqui na Terra. Parece que
Leadbeater visitava Marte frequentemente em seu “corpo astral”. Assim como o povo
brasileiro, as pessoas em Marte são “notavelmente indolentes”, mas as cidades têm muitas
flores nas ruas. O clima é extremamente agradável nas partes habitadas do planeta - seria
importante avisar a NASA a respeito disso: cerca de 21 graus centígrados ou 70 graus
Fahrenheit, em terras equatoriais, onde há grandes quantidades de água de boa qualidade. Os
marcianos em geral mantêm os pés desnudos, mas às vezes usam sandálias de metal. E assim
por diante. 35
Peço sua atenção para com estas passagens, e também sobre os poucos parágrafos que o
extraordinário clarividente escreveu sobre Mercúrio, onde ele também enxergou vida física.
Meu sentimento é que o futuro da ST depende de uma maior atenção para os escritos de HPB,
de Olcott, e também para as Cartas dos Mahatmas. O que você pensa disso?

35

Em língua portuguesa, o relato pode ser encontrado nas pp. 347-350 de O Sistema Solar,
de Arthur Powell (Ed. Pensamento, 355 pp.). Ali se lê, por exemplo (p. 347) que os “canais
aquáticos de Marte” não são observados da Terra. O que se vê daqui são os grandes
canteiros de verdura plantados nas margens destes canais!
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Seis:
“Informação Pessoal” Sobre os Mahatmas
Na Carta número 5, na edição cronológica das Cartas dos Mahatmas 36, o Mahatma
Koothoomi define a si próprio como “um morador de cavernas de aquém e além dos
Himalaias”. 37 Em Os Mestres e a Senda, CWL dá uma detalhada descrição da casa do
Mestre. Mesmo que ele tenha uma casa, o que parece perfeitamente possível já que há aquele
famoso quadro precipitado por Djual Khool mostrando o que poderia ser a moradia do Mestre
durante parte do ano (quando ele não está viajando), ainda assim eu não posso entender qual
seria o sentido de publicar a planta da casa, já que o próprio Mestre escreveu na Carta de
1900, dirigida a Annie Besant:
“Nós trabalhamos anônima e silenciosamente, e a contínua referência a nós e a repetição de
nossos nomes gera uma aura confusa que atrapalha nosso trabalho...” 38
Qual é a utilidade, então, de publicar os supostos detalhes da planta da casa do Mestre?

Sete:
A Independência do Aprendiz
Uma das minhas dúvidas mais sérias se refere à ideia de discipulado. Na Carta 92, edição
cronológica - Carta 54, terceira edição - de Cartas dos Mahatmas, o mestre Koothoomi
escreve, a respeito de HPB:
“De acordo com nossas regras, M. não tinha permissão para proibi-la claramente de fazer
tal coisa. Ela tinha que ter total e inteira liberdade de ação, a liberdade de criar causas que
se transformariam com o tempo no seu carrasco, seu pelourinho público. Ele podia, no
máximo, proibi-la de produzir fenômenos, e ele recorria a este último recurso tão
frequentemente quanto podia, para grande insatisfação dos amigos dela e dos teosofistas.” 39
E na mesma carta:
“Todo ser humano contém dentro de si vastas potencialidades, e é dever dos adeptos rodear
o possível chela com circunstâncias que o capacitarão para tomar o ‘caminho da direita’ - se
ele tiver a capacidade dentro de si. Não temos o direito de retirar a chance de um postulante,
assim como não podemos guiá-lo e dirigi-lo pelo caminho correto. Na melhor das hipóteses,
podemos apenas mostrar a ele - depois que seu período de provação terminou exitosamente 36

Na p. 16 de terceira edição, não-cronológica, da TPH-Adyar. Na terceira edição, trata-se da
carta número 4.
37

Veja a metade inferior da p. 59, volume I, na edição brasileira das Cartas.

38

Metade superior da p. 107, em Cartas dos Mestres de Sabedoria, compiladas por C.
Jinarajadasa.
39

Cartas dos Mahatmas Para A. P. Sinnett, Ed. Teosófica, volume II, final da página 92 e
primeiras linhas da página 93.
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que se ele fizer isso irá bem; se fizer aquilo, irá mal. Mas até que ele haja passado por esse
período, nós deixamos que ele trave suas batalhas do melhor modo que puder; e temos que
fazer o mesmo ocasionalmente com chelas mais adiantados e iniciados, como H.P.B., uma vez
que lhes é permitido trabalhar no mundo, o que todos nós evitamos mais ou menos”. 40
A ideia, fundamental para que se tenha uma concepção saudável do discipulado, é que o
aprendiz tem de decidir por si mesmo o que fará; ele tem a liberdade de aprender com seus
próprios erros; ele enfrenta todos os perigos basicamente sozinho. O Mestre diz, na mesma
carta, nas pp. 293-294 da edição das Filipinas:
“Você está completamente desinformado sobre o nosso sistema, e se eu pudesse torná-lo
claro para você, haveria dez chances contra uma de que os seus ‘melhores sentimentos’ - os
sentimentos de um europeu - ficariam perturbados, ou algo pior, com uma disciplina tão
‘chocante’. O fato é que, até a última e suprema iniciação, todo chela - (e mesmo alguns
adeptos) - é deixado com seus recursos e opinião próprios. Temos de enfrentar nossas
próprias batalhas e o adágio familiar - ‘o adepto faz a si mesmo, ninguém o faz’ - é
verdadeiro literalmente. Já que cada um de nós é o criador e produtor das causas que levam a
este ou àquele resultado, temos que colher apenas aquilo que semeamos. Nossos chelas são
ajudados apenas quando são inocentes das causas que os colocaram em dificuldades; quando
tais causas são geradas por influências alheias, externas. A vida e a luta pelo adeptado
seriam demasiado fáceis, se todos tivéssemos limpadores atrás de nós varrendo para longe os
efeitos que geramos através da nossa imprudência e presunção.” 41
A visão que C. W. Leadbeater tem sobre o discipulado é completamente diferente. Ela tem
tido efeitos profundos sobre a história do movimento teosófico, efeitos que não são
precisamente positivos, já que essa visão leva a uma quantidade lamentavelmente grande de
enganos e autoilusões. Leadbeater afirma na p. 22 de A Vida Interna, edição norte-americana
de Quest Books:
“Ser um discípulo aceito pelo Mestre significa, então, tornar-se uma espécie de posto
avançado de Sua Consciência, de modo que a força dos Grandes Seres possa ser irradiada
através dele e o mundo torne-se um pouco melhor. O discípulo fica em contato tão íntimo
com o pensamento do Mestre que pode, a qualquer momento, ver o que Ele pensa sobre
qualquer assunto e, dessa forma, evita cair em erro frequentemente.” 42
Além disso, todo estudante das Cartas sabe quão frequentemente o Maha-Chohan é
consultado e aprova ou proíbe esta ou aquela forma de contato entre os Mestres e os
discípulos (como HPB) ou os discípulos leigos (como A.P. Sinnett, etc.); enquanto que C. W.
Leadbeater escreve, na página 24 da edição norte-americana (Quest Books) de A Vida
Interna:

40

Veja a metade inferior da p. 97, até o início da p. 98, volume II, Cartas dos Mahatmas.

41

Metade superior da p. 90, Carta 92, volume II, Cartas dos Mahatmas.

42

A Vida Interna, de C. W. Leadbeater, Ed. Teosófica, Brasília, 335 pp., ver p. 45.
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“Da mesma maneira, a Grande Fraternidade Branca não tem nada a ver com as relações
entre o Mestre e o seu discípulo; esse assunto é de consideração exclusiva do próprio
Mestre.” 43
Assim, o discipulado segundo Leadbeater parece ser totalmente diferente do discipulado que
aparece nas Cartas dos Mahatmas ou nos textos de H.P.B. (como no artigo dela “Chelas e
Chelas Leigos”). Na página 23 de A Vida Interna (Quest Books), Leadbeater faz mais
revelações surpreendentes:
“Existe ainda um terceiro estágio de união entre Mestre e discípulo, quando este se torna
‘filho’ do Mestre. Esse estágio começa somente depois do discípulo aceito ter passado por
um longo tempo de experiências, quando o Mestre tiver certeza absoluta de que não será
obrigado a afastá-lo por causa de alguma vibração astral ou mental inadequada. Talvez esta
seja a principal diferença, prontamente explicável no plano físico, entre o discípulo aceito e o
‘filho’: o discípulo aceito, mesmo sendo parte da consciência do Mestre, ainda pode ser
afastado quando necessário, enquanto que o ‘filho’ entra em uma união tão íntima e sagrada
que nem mesmo o poder do Mestre pode desfazer o que está feito ou separar as consciências,
mesmo que por um momento.” 44
Eu poderia escrever páginas e páginas fazendo um estudo comparado do discipulado de
acordo com H.P. B. e com os Mahatmas Koothoomi e Morya, de um lado, e de acordo com C.
W. Leadbeater, de outro lado. A comparação de toda a carta 92, nas edições cronológicas das
Cartas dos Mahatmas, com o texto Mestres e Discípulos, que faz parte de A Vida
Interna 45, mostra uma diferença tão drástica na concepção das regras e leis do discipulado
que eu me pergunto: “o que devo dizer aos estudantes mais jovens?” E a mesma diferença
aparece por toda parte, na literatura teosófica, diante dos olhos de um leitor atento. Por que
motivo, então, 70 por cento ou mais dos novos membros da ST giram em seus estudos em
torno destas concepções possivelmente ilusórias do discipulado - quando não ocorre que
giram em torno delas durante toda sua vida?
Uma amiga, membro da ST há muitos anos, estudante bem intencionada, disse-me que ficou
decepcionada com os Mestres ao ler as Cartas editadas por Jinarajadasa. Ela tinha uma
imagem dos Mahatmas como uma espécie de versão oriental do plácido Jesus criado pelas
igrejas cristãs, e ficou chocada pela linguagem franca dos verdadeiros Adeptos. Outro
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Veja a metade superior da página 47 de A Vida Interna, obra citada. A verdade, porém, é
que o Mahatma Koothoomi ensina exatamente o contrário disso na Carta 74, página 350,
volume I de Cartas dos Mahatmas. Ali, falando de um discípulo do Mestre Morya, o
Mahatma Koothoomi menciona que a decisão de promovê-lo ou não à condição de discípulo
aceito cabe ao Maha-Chohan: “A opção de recebê-lo ou não como chela regular pertence ao
Chohan. M. tem apenas de fazer com que seja testado, tentado e examinado por todos os
meios, de modo que sua real natureza seja atraída para fora. Esta é uma regra tão
inexorável, conosco, como é revoltante do seu ponto de vista ocidental, e eu não poderia
cancelá-la mesmo que quisesse.”
44

Metade inferior da página 46, A Vida Interna, obra citada.

45

Veja o texto nas pp. 42-52 de A Vida Interna, obra citada.
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membro da ST arriscou a ideia de que a Carta 88 de Cartas dos Mahatmas 46 tenha sido
forjada por Sinnett. “Um Mestre não pode dizer coisas assim”, alegou. E eu penso que um
estudo sério das Cartas leva a uma reavaliação da literatura que pertence ao segundo período
da história do movimento teosófico (1900-1953). Uma vez que sejam profunda e
honestamente estudadas, as Cartas podem inspirar um novo impulso para o mundo teosófico,
mas nós não poderemos trabalhar com o que é novo se nos mantivermos apegados ao que é
velho. As Cartas estão muito mais vivas e fortes que qualquer outra coisa em nossa literatura.
Porém, penso que há tantas fantasias sobre os Mahatmas, sobre o status oculto dos discípulos
e sobre o processo de compreender os seus ensinamentos que é difícil abrir espaço para o
honesto estudo das Cartas. É por isso que só agora estamos trabalhando seriamente para a
publicação das Cartas dos Mahatmas em língua portuguesa. É por isso que só em 1996 as
Cartas compiladas por Jinarajadasa foram publicadas em língua portuguesa, e a maior parte
dos textos escritos por HPB e Olcott ainda não foram publicados em nosso idioma. Também
publicamos o livro “Helena Blavatsky”, de Sylvia Cranston, o que ajuda a construir o
começo de um novo horizonte no Brasil.
Temos planos de publicar Masters and Men, de Virginia Hanson, Theosophy as The
Masters See It (Teosofia Como os Mestres a Veem), de Clara Codd, e acabo de obter a
aprovação da Editora Teosófica para publicar como livro uma compilação de artigos de HPB,
uma seleção de textos dos seus Collected Writings (Escritos Reunidos). Os livros dela
vendem bem por aqui.

Oito:
Jesus Foi Apolônio de Tiana?
Em A Vida Interna, C. W. Leadbeater afirma que Jesus da Palestina teve um nascimento
posterior como Apolônio de Tiana. Veja a página 8, edição de Quest Books 47. Mas em Ísis
Sem Véu, edição da Theosophical University Press, volume II, p. 341, H.P. Blavatsky
escreve:
“Apolônio, contemporâneo de Jesus de Nazaré, foi, como ele, um entusiasta fundador de uma
nova escola espiritual. Talvez menos metafísico e mais prático que Jesus, menos terno e
perfeito em sua natureza, ele, não obstante, inculcou a mesma quintessência de
espiritualidade, e as mesmas elevadas verdades morais.” 48
E algumas linhas mais adiante, na mesma página, HPB acrescenta:
“Como Buddha e Jesus, Apolônio foi um intransigente inimigo de toda ostentação exterior de
piedade, de toda exibição de cerimônias religiosas inúteis e de toda hipocrisia.” Palavras
inspiradoras para mim, quando vejo alguns teosofistas tentando ingenuamente imitar as
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Em que o Mahatma afirma e explica que Deus não existe.

47

Metade superior da página 35, em A Vida Interna, Ed. Teosófica.

48

Página 292, volume III de Ísis Sem Véu, de HPB, Ed. Pensamento.
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supostas atitudes externas de “santos” e “iniciados”, ao mesmo tempo que desenvolvem,
internamente, atitudes neuróticas. Esse problema é um fenômeno coletivo, como foi discutido
ao longo do século 20 por Sigmund Freud, Rollo May e muitos outros. Frances Vaughan fez
uma contribuição importante ao tema dentro do campo teosófico, recentemente, com seu livro
Shadows of the Sacred. (Quest Books, 1995) 49
Mas esse item se refere a Apolônio, que, de acordo com HPB (creio eu) não foi reencarnação
de Jesus. Além de serem contemporâneos, Apolônio foi “menos metafísico, menos perfeito
em sua natureza”. O que você pode me dizer sobre isso?

Nove:
Jesuítas na Maçonaria? 50
Algo difícil de discutir, mas que posso mencionar, é a importância do movimento maçônico
dentro do movimento teosófico, antes e depois da morte de HPB e do coronel Olcott. Uma
mudança notável. A edição em seis volumes de A Doutrina Secreta 51, que inclui outros
escritos de HPB, tem, em sua Seção XXIX, uma clara acusação, feita pela fundadora do
movimento teosófico, afirmando que os jesuítas se infiltraram na maçonaria e incluíram nas
suas cerimônias a versão atual do mito ou lenda de Hiram, o que constitui algo sério. O trecho
está na página 262, Volume V, da edição brasileira de A Doutrina Secreta.
E em Ísis Sem Véu HPB afirma, citando Rebold:

49

O livro de Frances Vaughan não foi traduzido ao português, ainda, mas há no Brasil um
excelente livro sobre a presença da hipocrisia nos movimentos religiosos. Trata-se de Ao
Encontro da Sombra, uma compilação de escritos de J. Krishnamurti, Larry Dossey, e
outros. Os organizadores do volume são Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Editora Cultrix,
SP, 356 pp. Em meu livro Três Caminhos Para a Paz Interior (Editora Teosófica, 2002),
dedico o capítulo 11, “A Psicanálise das Religiões”, a esse mesmo tema.
50

Durante vários séculos e pelo menos até o final do século 19, os jesuítas funcionaram como
um aparelho de inteligência a serviço do Vaticano. Eram o equivalente católico da CIA norteamericana, embora nem todos os sacerdotes da sua ordem tivessem necessariamente
consciência disso. Os jesuítas tiveram um papel educacional positivo, em muitos aspectos, na
história do Brasil, além de haverem defendido os direitos dos indígenas em mais de uma
oportunidade. O jesuíta luso-brasileiro Antônio Vieira, por exemplo, tinha ideias ousadas, era
contra a perseguição aos judeus e passou anos nos cárceres do Vaticano.
51

Esta edição foi feita em 1897 e adulterada sob a direção de Annie Besant. Hoje adota-se,
internacionalmente, a reprodução integral de A Doutrina Secreta publicada em 1888, em
vida de HPB. Infelizmente, a edição brasileira da Editora Pensamento é uma tradução da
edição distorcida de 1897. A Loja Independente de Teosofistas está traduzindo gradualmente
a edição original de “A Doutrina Secreta”. Veja também “O Resgate de ‘A Doutrina
Secreta’”. Sobre a ampla infiltração dos Jesuítas na Maçonaria, examine “Ísis Sem Véu”, Ed.
Pensamento, volume IV, pp. 9 a 55.
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“... Apesar da confusão que criaram (1736-72) os jesuítas conseguiram realizar um dos seus
propósitos, qual seja o de desnaturalizar e desprestigiar a instituição maçônica.” 52 E mais
adiante HPB acrescenta: “A verdade é que a maçonaria moderna difere muito radicalmente
daquilo que foi uma vez a fraternidade secreta universal na época em que os adoradores
bramânicos do AUM intercambiavam sinais e senhas com os devotos de TUM e em que os
adeptos de todos os países da terra eram ‘Irmãos’.” 53 (Isis Unveiled, Volume II, pp. 385 e
387 respectivamente.) Todo o capítulo em que estão estas citações discute o processo de
infiltração dos jesuítas em ordens secretas e organizações que estudam ocultismo.
Comentários, orientação? Obrigado.

Dez:
O Papel das Religiões Organizadas
As Cartas 30, 88 e 90 da edição cronológica das Cartas dos Mahatmas destroem a imagem
idealizada das religiões institucionalizadas de modo muito semelhante ao modo como
Sigmund Freud faz ao descrevê-las (“relíquias neuróticas do passado”) em seu ensaio O
Futuro de Uma Ilusão. Leadbeater, Annie Besant e a maior parte dos líderes teosóficos da
segunda etapa do movimento teosófico envolveram-se em uma tentativa de criar a sua própria
versão da Igreja Católica, com todas as suas instituições. Qual é a sua avaliação dos resultados
desses esforços? Que lições deveríamos tirar - fazendo uma valente declaração de princípios
- daquela experiência religiosa, que, aliás, ainda não foi abertamente avaliada?
OoOooOoO
E agora eu chego perto do final dessa carta. Do ponto de vista da Lei do Carma, as intenções
têm importância crucial. Qual é, pois, minha intenção? Muito clara. É não “proteger” coisas
inverdadeiras se elas são de fato inverdadeiras. É procurar conselho e confirmação, ou não, da
minha hipótese, isto é, a de que o período marcado pela liderança de Annie Besant e C. W.
Leadbeater está próximo do seu final na história da S.T., e de que há uma relação estreita
entre as premissas aceitas a partir de 1900 e as dificuldades que nós enfrentamos agora, tanto
no Brasil como fora do Brasil, quando se trata de visualizar uma livre realização do imenso
potencial da ST, nos anos e nos séculos que estão por vir.
As minhas motivações ao escrever a você essa carta incluem um razoável respeito pela minha
própria busca da verdade, que não leva em conta jogos de aparências, e um respeito pelo
trabalho daqueles que criaram a ST e ajudam a humanidade.

52

Veja a página 35 do volume IV de Ísis Sem Véu, ed. Pensamento, SP. Vale a pena registrar
ainda que Alessandro Cagliostro, colaborador dos Mestres que morreu, ou pelo menos
desapareceu, poucas décadas antes do nascimento de HPB (e cuja joia maçônica pessoal, do
grau 18, parece ter sido repassada a Helena Blavatsky) tentou recuperar a maçonaria francesa
no século 18, mas não obteve bons resultados. Cagliostro foi um grande trabalhador pela
causa da humanidade e merece ser mais estudado. As biografias sérias disponíveis dele
(infelizmente raras) mostram uma personalidade que tem muito em comum com Helena
Blavatsky. Leia “O Mistério de Alessandro Cagliostro”.
53

Ver o final da p. 35 e o começo da p. 36, volume IV de Ísis Sem Véu, Ed. Pensamento.
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Vamos ver, então, se você considera que vale a pena avaliar o conjunto das ilusões que temos
de confrontar, e das quais eu enumerei apenas algumas; a menos que não haja ilusões e que
apenas eu esteja errado. Acredito humildemente que manter ilusões e alimentá-las cria
problemas para a nossa aura coletiva.
Esperando notícias suas, atenciosamente,
Carlos Cardoso Aveline
P.S. Quanto à obra As Vidas de Alcione 54, ela parece ter um nível intelectual muito baixo,
praticamente sem indicações ou dados sobre qualquer realidade que esteja acima do nível
físico e das emoções animais, e tece apenas um interminável quem-é-quem de ações, de
circunstâncias e de relacionamentos pessoais. Quantos outros itens poderiam ser levantados...
Examinando o cenário teosófico brasileiro, penso que é indispensável lidar com a verdade a
respeito destas ilusões literárias, para podermos abrir espaço para a verdadeira luz da
Teosofia. O que você pensa disso, e como vê o cenário mundial? Obrigado, CCA.
OooOooOooOooOooO

A Resposta de Joy Mills
Para
Carlos Cardoso Aveline
Caixa Postal 5111
Agência Brazlândia
72.701-970 Brasília, DF.

De
Ms. Joy Mills
22 Krotona Hill
Ojai, CA 93023, USA
7 Janeiro 2000
Prezado irmão Carlos,
A sua carta datada de 17 de dezembro foi recebida há algum tempo, já que você a mandou por
correio expresso, mas não foi possível responder antes. Ainda assim, seria impossível
responder detalhadamente a cada uma das suas perguntas. Portanto, farei apenas alguns
comentários gerais que dizem respeito às várias questões apresentadas. Se nos encontrarmos
outra vez pessoalmente, talvez em Adyar, onde eu estarei no final deste ano para dirigir a
Escola de Sabedoria, poderemos discutir cada um dos vários pontos que você levantou.

54

Obra de Leadbeater em que ele descreve “clarividentemente” as vidas anteriores de J.
Krishnamurti e vários outros líderes teosóficos. Possuo a edição em espanhol de Editorial
Glem, Buenos Aires, 1958, 400 pp. O título é Las Últimas Treinta Vidas de Alcione.
Devido provavelmente ao nível e à qualidade do conteúdo do livro, a obra deixou de ser
reeditada há muitos anos, em qualquer idioma.
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Primeiro, quero dizer que tenho o maior respeito por todos os que trabalharam a serviço dos
Mestres e para adiantar a causa da Teosofia. Isso não significa que eu sinta que todos os
ensinamentos apresentados são igualmente válidos, e consequentemente eu decidi confiar nos
ensinamentos originais e fundamentais tal como foram expostos por HPB e pelos Mestres
dela. Isso não significa que HPB não tenha cometido erros; na verdade, ela admitia livremente
que as palavras dela bem poderiam ter interpretado mal certas questões, e certamente ela
dependia em muitos aspectos do conhecimento da sua época, assim como do vocabulário do
seu tempo. Mas na apresentação dos princípios fundamentais e na sua exposição da Tradição
de Sabedoria, as obras de HPB permanecem supremas. Concordo completamente com o que
você chama de sua “hipótese de trabalho” de que uma boa quantidade de “fantasias”, baseadas
em supostas observações clarividentes, foi introduzida no que nós podemos chamar de
“corrente teosófica de pensamento”, e que essas fantasias têm distorcido ou “tornado turvas”
as águas daquela corrente de pensamento.
Meus próprios esforços, em aulas dadas aqui na Escola de Teosofia de Krotona, na Escola de
Sabedoria em Adyar, e em geral em minhas palestras e cursos pelo mundo, têm tido por
objetivo assegurar que a inspiração original dada por HPB e os Mahatmas através das suas
cartas para Sinnett e Hume seja preservada tão cuidadosamente quanto possível. Não me
preocupo com as origens ou o desenvolvimento das habilidades clarividentes do sr.
Leadbeater; toda clarividência é altamente suspeita, em minha opinião; ela é inevitavelmente
influenciada pelas opiniões do próprio indivíduo, e é sempre filtrada pela consciência cerebral
do clarividente. No que diz respeito a mim pessoalmente, a obra a que você se refere, escrita
por Annie Besant e Charles Leadbeater, O Homem: donde e como veio, e para onde vai 55
está amplamente, se não completamente, na categoria de “ficção científica”.
Por outro lado, se lemos as próprias palavras deles, tanto Besant como Leadbeater enfatizaram
que eles não eram infalíveis. Deixe-me citar um artigo de Annie Besant, Investigations into
the Superphysical (Investigações Sobre o Superfísico), publicado como um livreto, Adyar
Pamphlet, número 36:
“Nosso único grande perigo, como HPB advertia, é o perigo de cair numa rotina, e assim
ficar fossilizados nas formas de crença que muitos de nós têm hoje..... Nada poderia ser mais
fatal a uma Sociedade como a nossa do que rotular como verdadeiras certas formas de
crença, e depois olhar com desconfiança para qualquer um que as critique.”
“Não há autoridades absolutas e infalíveis na Sociedade Teosófica.”
“É interessante registrar que as questões sobre as quais surge uma considerável diferença de
opiniões são ..... questões que não dizem respeito à vida e à conduta, mas questões que,
embora sejam interessantes como conhecimento, estão fora do que é necessário para guiar a
vida humana.”
“Gerações no futuro distante, nós mesmos, em novos corpos, estaremos ampliando os limites
do que é conhecido, e avançando para o desconhecido. Nós não queremos que os nossos
braços estejam atados, no futuro, pelo apego às nossas pesquisas atuais, elevadas à condição
de escrituras, nem descobrir que nossas opiniões estão canonizadas como fósseis, usadas
como barras de metal que impeçam, no futuro, o nosso progresso.”
E de um artigo de C. W. Leadbeater, The Attitude of the Enquirer (A Atitude do
Investigador), publicado como um livreto, Adyar Pamphlet, número 2:
55

Publicada no Brasil pela Ed. Pensamento, em uma edição de 365 páginas.
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“Qual deveria ser a atitude do investigador em relação à massa maravilhosa de verdade que
é colocada diante dele nos ensinamentos teosóficos? Deveria ser uma atitude
inteligentemente receptiva - não uma atitude de crítica sem fundamentos, de um lado, nem de
crença cega, de outro lado, mas um esforço por compreender os diferentes fatos
apresentados a ele, adotando-os para si ... A Teosofia apresenta ao estudante várias
hipóteses de trabalho que são estímulos para a sua razão ... Nossa atitude diante da Teosofia
deve ser, penso eu, caracterizada da seguinte maneira:
1)Não devemos trocar a crença cega na autoridade da Igreja por uma crença igualmente
cega em instrutores teosóficos, como pessoas.
2)Devemos manter uma mente aberta e uma atitude inteligentemente receptiva.
3)Devemos aceitar como hipóteses de trabalho as verdades que são dadas a nós, e devemos
trabalhar para verificá-las nós mesmos ... Tenho a impressão de que [os ensinamentos] se
reúnem naturalmente em três grandes tipos: primeiro, os ensinamentos éticos, e a razão
deles; segundo, a explicação da constituição do homem e dos planos em que ele vive; e
terceiro, o resto do ensinamento, a grande massa de informação sobre cadeias planetárias e
as raças anteriores da humanidade”.
Repare no fato de que CWL enfatizou, primeiro, os ensinamentos éticos; com isso eu
concordaria, porque o ponto mais importante é como vivemos nossas vidas. Assim, volte aos
ensinamentos “originais”, e trabalhe com eles para mostrar como eles influenciam as nossas
vidas, o que eles significam em termos de levar uma vida de completo altruísmo, porque HPB
repetiu muitas vezes que Teosofia é completo altruísmo! Isso é o que eu digo às pessoas
jovens:
“Não me preocupo com a clarividência de Leadbeater ou de qualquer outro, porque essas
são questões de pouca importância ou de importância nenhuma. O que é importante é o
padrão ético pelo qual vivemos uma vida significativa e bem direcionada.”
Bem, fui além do que esperava ir, considerando o tempo disponível. A propósito, já foi
comprovado absolutamente que Leadbeater nunca foi ao Brasil quando jovem; que esta é uma
história que ele inventou, porque todas as evidências, conforme recentes biógrafos 56
demonstraram apontam para o fato de que sua família não fez tal viagem. Mas essa é uma
questão que eu nunca levanto em nenhuma das minhas apresentações.
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Esta alusão de Joy Mills só pode ser uma menção indireta à única biografia ampla e
completa que há de Charles W. Leadbeater. Trata-se de The Elder Brother (O Irmão Mais
Velho), de Gregory Tillett, obra de 337 pp. publicada em 1982 em Londres pela importante
editora Routledge & Kegan Paul. A biografia, muito bem documentada, traça um retrato
extremamente negativo de Leadbeater. É interessante registrar o fato de que na edição
brasileira de A Gnose Cristã, de CWL, o seu biógrafo Hugh Shearman afirma, com base em
provas factuais, que Leadbeater adulterou a data do seu próprio nascimento. Ele nasceu em 16
de fevereiro de 1854, segundo sua certidão de nascimento, mas alterou a data para 17 de
fevereiro de 1847, que era a que constava em seu passaporte. Assim, segundo o insuspeito
Hugh Shearman, Leadbeater alegava ser sete anos mais velho do que era na realidade. Por
outro lado, a data de 17 de fevereiro é o dia em que morreu Olcott e é conhecida como “Dia
de Adyar”. Isto é, trata-se de uma data prestigiada. Veja, a propósito, o primeiro parágrafo da
página 15 de A Gnose Cristã, e a primeira nota de rodapé, na mesma página.
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Assim, caro irmão, fique com os princípios fundamentais, tal como enunciados por HPB e
pelos Instrutores dela! Deixe todo o resto de lado. Não “brigue”, porque isso só daria força
àqueles que propagam uma grande quantidade de absurdos.
Você deve saber que a obra As Vidas de Alcione nunca mais foi reeditada; deixe-a de lado,
porque ela também é “ficção científica”. Há mais do que o suficiente para que nos ocupemos
na tarefa de estudar, VIVER tão bem como possamos, e apresentar a Verdadeira Teosofia tal
como dada a nós por HPB e pelos Mahatmas!
Com os meus bons votos,
Joy Mills.
OooOooO

Conclusão
Para encerrar, algumas palavras sobre essa carta de Joy. É evidente a cautela com que ela
escreve. Ela faz todas as ressalvas possíveis sobre a liberdade de pensamento e o respeito
devido a todo e qualquer autor teosófico. Mas, ao mesmo tempo, Joy deixa muito claro que
não considera os livros de Charles Leadbeater sérios nem confiáveis, e que decidiu “confiar
nos ensinamentos originais e fundamentais tal como foram expostos por HPB e pelos Mestres
dela”.
Essa posição, tomada por uma das principais lideranças mundiais da ST no período que vai da
segunda metade do século 20 até o atual início do século 21, tem uma importância histórica
inegável - e não só no âmbito brasileiro. O posicionamento de Joy se soma ao testemunho de
uma das principais figuras do mundo teosófico europeu, Geoffrey Farthing, e de muitos
outros líderes e trabalhadores teosóficos espalhados pelo mundo afora.
O que se coloca na agenda do movimento teosófico brasileiro, a partir do momento atual, é o
exame comparado da literatura teosófica clássica com a literatura da primeira metade do
século 20. Os argumentos de um e de outro lado devem ser examinados sem dogma, sem
apego a rotinas e com serenidade de parte a parte.
Por outro lado, o ensinamento original também pode e deve ser cada vez mais comparado
com o conhecimento produzido pela vanguarda científica e filosófica dos dias atuais. À
medida que passa o tempo, fica mais fácil compreender toda a dimensão histórica do trabalho
feito pelos Mahatmas e por HPB entre 1875 e 1891.
Um levantamento fascinante deste impacto centenário do trabalho de HPB está colocado de
modo extremamente bem documento na Parte 7 do livro Helena Blavatsky, de Sylvia
Cranston. Trata-se de um levantamento cujo estudo e debate é essencial para que nós
possamos compreender como as sementes da vitória da luz no atual cenário humano, que
ocorre durante os séculos 20 e 21, foram plantadas durante o final do século 19. O plantio
ocorreu graças - principalmente - a uma velha senhora russa, cuja dedicação à causa da
humanidade era imperturbável, e que trabalhou até morrer, rodeada de falsas acusações e
calúnias. Na época, poucos compreenderam HPB. Pouco mais de um século depois, os que a
respeitam e querem bem são cada vez mais numerosos. Ao mesmo tempo, o movimento
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teosófico descobre uma fonte ilimitada de inspiração no ensinamento original dado por seus
verdadeiros fundadores, os Mahatmas de quem HPB era discípula. (CCA)
000

Quando a Verdade é Colocada
Acima das Outras Preocupações
1. O que procuramos é a verdade, e, uma vez encontrada, nós a colocamos diante do mundo,
aconteça o que acontecer.
2. A sinceridade é a verdadeira sabedoria apenas para o filósofo moral. Ela é agressão e
insulto para aquele que considera a dissimulação e o engano como cultura e cortesia, e que
defende a ideia de que o caminho mais curto, mais fácil e mais seguro para o êxito é não
perturbar os cachorros que dormem nem os velhos hábitos. Mas se os cachorros adormecidos
estão obstruindo a estrada do progresso e da verdade, e se a sociedade em geral rejeita as
sábias palavras do (Santo) Agostinho, que recomenda que ‘ninguém deve colocar os hábitos
acima da razão e da verdade’, esse seria um motivo suficiente para o filantropo sair - ou
mesmo desviar-se - da trilha da verdade, apenas porque o egoísta prefere fazê-lo?
[O primeiro trecho está em “Collected Writings”, H. P. Blavatsky, TPH, Índia, vol. IX, 1986,
p. 07. O segundo é reproduzido de “Collected Writings”, vol. IX, p. 06.]

A Virtude da Tolerância
Segundo H.P. Blavatsky
É evidente que, quando a tolerância não é resultado da indiferença, ela deve surgir a partir de
um amplo sentimento de caridade e da empatia de uma mente elevada. A intolerância é
predominantemente uma consequência da ignorância e do ciúme. Aquele que acredita possuir
o grande oceano na jarra de água da sua família é naturalmente intolerante em relação ao seu
próximo, que também pensa com prazer haver derramado a ampla extensão do mar da
verdade em seu próprio cântaro. Mas qualquer um que, como os teosofistas, sabe que aquele
oceano de sabedoria eterna é infinito, que nenhum indivíduo, que nenhum tipo ou grupo de
homens pode sondá-lo, e compreende como é pouco o que o mais amplo receptáculo
construído pelo ser humano pode conter, em comparação com o que permanece adormecido e
ainda desapercebido nas suas profundezas escuras e sem fundo - só pode ser tolerante. Porque
ele vê que outras pessoas encheram suas pequenas jarras de água no mesmo grande
reservatório em que ele mergulhou a sua própria, e se a água dos vários cântaros parece
diferente quando se olha para ela, só pode ser porque ela está com sua cor alterada pelas
impurezas que estavam no recipiente antes que o elemento puro e cristalino - uma parte da
verdade una, eterna e imutável - entrasse nele.
[“Collected Writings”, H.P. Blavatsky, TPH-Adyar, Índia, 1972, volume 9, página 7.]
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Os Guerreiros da Verdade
“Aqueles que vêm zelando pela humanidade através dos séculos, neste ciclo, têm visto os
detalhes desta luta mortal entre a Verdade e o Erro repetirem-se constantemente. Alguns de
vocês, teosofistas, são atingidos apenas em sua ‘honra’ ou em seus bolsos, mas os que
erguiam a fonte de luz nas gerações anteriores pagavam com suas vidas pelo seu
conhecimento. Coragem, pois, todos vocês, que querem ser guerreiros da Verdade una e
divina; prossigam com valentia e confiança; alimentem sua força moral, não a desperdicem
com futilidades, mas usem-na nas grandes ocasiões.”
[Mahatma Koothoomi, em “Cartas dos Mahatmas Para A.P. Sinnett”, Carta 130, p. 287 do
volume II]

A Sabedoria Milenar do Tao
* “O Caminho dos sábios é ser magnânimo porém severo, rigoroso mas solidário, amável
porém correto, agressivo mas humanitário. O que é muito duro quebra, e o que é
excessivamente brando se dobra: o Caminho está exatamente no meio entre a dureza e a
suavidade. A benevolência, levada longe demais, se torna fraqueza, que não tem dignidade. A
severidade levada longe demais se torna ferocidade, que é desarmoniosa. (…) A punição
levada longe demais se transforma em calamidade, o que significa perda de familiares. É por
isso que se dá valor à harmonia.” [Da obra “Wen-tzu, A Compreensão dos Mistérios”, de
Lao-tzu, Editora Teosófica, 2002, p. 165]
* “A nobreza deve estar enraizada na humildade, o que é elevado deve estar baseado no que é
inferior. Use o pequeno para conter o grande, permaneça no centro para controlar o externo.
Comporte-se com flexibilidade, mas seja firme, e não haverá poder que você não possa
vencer.” [“Wen-tzu”, obra citada, pp. 33-34]

Uma Questão de Princípios
O caminho é um e apenas um. No nível celestial ele é chamado de destino; no nível humano é
chamado de natureza essencial. No nível fenomênico é chamado de princípio.
Este princípio circula em todo o mundo e aparece nas atividades diárias. Cada acontecimento
e cada coisa têm um princípio natural que não pode ser eliminado. Assim, há um princípio por
meio do qual as coisas são como são; ele não pode ser alterado, só pode ser seguido.
Pessoas superiores observam as coisas em termos de princípios - certo ou errado, bom ou
mau, e agem de acordo com eles. Isto se chama inegoísmo. O inegoísmo produz objetividade;
a objetividade produz clareza. Clareza resulta em lidar com os acontecimentos corretamente,
compreendendo a natureza das coisas. (...)
O princípio existe originalmente; apenas chame-o à mente e ele estará lá por si mesmo. O
desejo originalmente não existe; se você conseguir ver através dele, ele desaparece por si
mesmo.
[Da obra “Meditação Taoista”, de Thomas Cleary, Ed. Teosófica, 2001, pp. 12-13.]
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Leia mais:
* “Conversando Com Radha Burnier”.
* “Leadbeater Diz Que Matou Brasileiros”.
* “O Racismo em Nome da Teosofia”.
* “Bispo Católico Visita Plantações em Marte”.
* “Fabricando um Avatar”.
* “Besant Anuncia Que é Mahatma”.
* “Krishnamurti e as Ilusões Besantianas”.
* “O Perfil da Loja Independente”.
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O texto “Correspondência Com Joy Mills” foi publicado nos websites associados dia
primeiro de dezembro de 2020.
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Helena Blavatsky (foto) escreveu estas palavras: “Antes de desejar, faça por merecer”.
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