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Oração Teosófica: 

No Rumo do Mais Elevado  
 

 
 

Em teosofia, a oração formula um propósito e não um pedido. Trata-se de uma atividade 

criadora. O praticante da prece gera carma novo e saudável. A oração esotérica é uma forma 

de ioga. A sua eficiência está na razão direta de dois fatores: a sinceridade interior, e a 

perseverança com que é feita. 
 

A oração é uma forma de prática da presença divina. É também um meio de transporte. 

Através dela o foco central da consciência do peregrino caminha para o alto e se transfere 

para um território mais próximo do mundo celeste. 

 

mailto:indelodge@gmail.com
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O processo da oração provoca a purificação e a cura do mundo emocional. A transmutação 

purificadora dos alicerces dá a eles firmeza e permite à alma erguer-se para avançar no rumo 

do mundo sagrado sem perder contato com a vida material. 
 

000 
 

Leia mais: * A Prática da Presença Divina. * A Presença Sagrada Junto a Nós.  
 

000 

Pequena Reflexão Sobre a Base da Felicidade: 

Ao Invés de Protestar Contra  

a Decadência ao Nosso Redor  
 

 
 

Antes de reclamar do desmoronamento da ética na nossa civilização ocidental, há uma 

pequena meditação que podemos praticar. Diz ela: 
 

A Chave Para Melhorar o Mundo  
 

Om. 
 

Que os habitantes dos lugares a que me sinto ligado se aperfeiçoem, no plano moral, e se 

elevem espiritualmente. 
 

É meu dever dar um silencioso exemplo pessoal deste esforço. Devo agir construtivamente. 
 

Cada nação pode decidir que viverá da maneira mais correta possível, fortalecendo-se na ética 

e vivendo a autopurificação. Espero que um número crescente de cidadãos rejeite atitudes 

irresponsáveis e antiéticas em suas vidas. 
 

Este é meu compromisso prático. 
 

A decisão de cada peregrino envolve autorresponsabilidade. Depende da sua própria força 

interior, e é independente das circunstâncias externas. Por isso não pergunto quem é o 

responsável: o responsável sou eu, e somos todos.   
 

À medida que melhoramos a nós mesmos, o mundo fica melhor. Mais cedo ou mais tarde, 

cada indivíduo colhe o que plantou.  
 

Amém. Om, Shanti. Om. 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-pratica-da-presenca-divina/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-presenca-sagrada-junto-a-nos/
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A Ioga da Prece: 

Uma Alquimia Interior 
 

 
 

A prática da oração ganha eficiência quando o peregrino chega ao ponto de perceber que a 

vida física não pode ser satisfatória em si mesma, e só passa a ser satisfatória na medida em 

que podemos enxergar nela a presença dominante da alma. 
 

A oração em que nada se pede num plano pessoal é usada pelo peregrino como forma de 

entrar em sintonia com os níveis superiores de consciência. Mas é válido aspirar pessoalmente 

pelo autoaperfeiçoamento na direção do aprendizado.  
 

A partir deste momento começa um processo de bênção silenciosa que é quase sempre 

imperceptível, ou pelo menos impossível de descrever em palavras. A oração eficiente coloca 

o praticante na presença divina, tal como ele é capaz de perceber o contato imediato com o 

sagrado. O peregrino poderá ser confrontado dolorosamente pelo contraste entre ele e a 

realidade suprema. Seus defeitos ficarão mais visíveis. Mesmo assim, se perseverar, o seu 

ganho será enorme. 
 

Os resultados práticos da oração ganham força quando o peregrino ergue o seu olhar para o 

mundo celeste de um modo estável, regular, e constante. 
 

Na medida em que se reconhece como um grão de areia anônimo à beira de um oceano 

infinito, ele passa a compartilhar de modo direto alguma coisa da consciência Una que não 

tem limites. 
 

000 
 

Assista ao diálogo de agosto de 2022 com Carlos Cardoso Aveline  

sobre “O Poder Espiritual da Oração”. No programa Vida Inteligente. 
 

000 

https://www.youtube.com/watch?v=GQII8aaeT88&ab_channel=VidaInteligente
https://www.youtube.com/watch?v=GQII8aaeT88&ab_channel=VidaInteligente
https://www.youtube.com/watch?v=GQII8aaeT88&ab_channel=VidaInteligente
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Oração Pelos Meus 

Colegas de Caminhada 
 

 
 

Nota Editorial:  
 

A prática regular de orações teosóficas é uma alavanca através da qual podemos erguer-nos 

por força própria e por mérito próprio. 
 

A oração teosófica é semelhante a um mantra. A vida física de Helena Blavatsky foi salva 

duas ou três vezes graças ao uso de mantras por parte de um Mestre, segundo podemos ler na 

biografia escrita por Sylvia Cranston. Tal como o mantra, a oração teosófica evoca o melhor. 

Uma das tarefas centrais do teosofista - e do trabalho teosófico - é evocar e entrar em sintonia 

com o que há de mais espiritual, elevado e vitorioso.  

 

000 

 

Observo e contemplo as qualidades positivas das pessoas mais próximas a mim, e dos meus 

colegas de esforço na busca da sabedoria. 

 

Que todo sentimento de inveja ou competição fique longe da minha aura. Sei que essas duas 

emoções provocam a derrota espiritual de quem se envolve com elas, porque impedem o 

funcionamento da ponte com a alma espiritual. 

 

Enxergo com clareza o meu dever para com meus semelhantes. 
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As pessoas com quem me relaciono são espelhos psicológicos. Refletem os meus erros e os 

meus acertos. Indicam as minhas possibilidades superiores no caminho do mundo sagrado. 

Sinalizam os erros que faço bem em evitar, e as ações acertadas que devo colocar em prática 

na minha vida. 

 

O avanço dos meus amigos é meu avanço. O tropeço dos meus amigos é meu tropeço. 

 

O que penso de positivo em relação a um colega não é o mesmo que penso de positivo em 

relação a outro. Não há duas pessoas iguais. Todos estão em unidade, e todos são diferentes. 

 

Lanço impessoalmente a força da minha boa vontade sobre as relações de cooperação 

construídas em torno de um compromisso comum com a busca da sabedoria. 

 

Concentro-me, sem ingenuidade, no que é essencial. Pensar em algo saudável faz crescer o 

que é saudável. 

 

Colocarei a ideia em prática.  

 

A vitória dos meus colegas é minha vitória. 

 

Agradeço a todos. Agradeço a cada um. Farei o melhor. 

 

Om, Shanti. Paz. Om. 

 

000 

 

Leia mais: 

 

* Meditação pelo Despertar Planetário.  

 

* Carta de Francisco aos Governantes.  

 

000 

No Facebook, Ingresse 

no Grupo Orações e Teosofia 
 

https://www.facebook.com/groups/orarteosofia 
 

000 

 

Veja a seção temática Poemas Filosóficos e Orações de Vários Autores.   
 

Examine o texto Blavatsky Condena a Meditação Imóvel, publicado há 

poucos dias. O artigo também aborda a verdade sobre o budismo tibetano.   
 

000 
 

https://www.carloscardosoaveline.com/meditacao-pelo-despertar-planetario/
https://www.carloscardosoaveline.com/carta-de-francisco-aos-governantes/
https://www.facebook.com/groups/orarteosofia
https://www.carloscardosoaveline.com/category/poemas-filosoficos-e-oracoes-de-diversos-autores/
https://www.carloscardosoaveline.com/blavatsky-condena-a-meditacao-imovel/
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A Dificuldade de Compreender o Óbvio: 

O Supremo Mistério Presente  

Naquilo Que é Sabido Por Todos 
 

 
 

Há verdades profundas que se escondem sob a aparência pouco inteligente das coisas 

óbvias. Semanas atrás um jornalista afirmou em Fox News:   
 

“Nosso dever não é trabalhar para nós mesmos. Nosso dever é trabalhar para o nosso 

público.” 
 

A afirmação soa como um lugar-comum: parece não dizer nada de novo. Na verdade, trata-se 

de uma ideia complexa e desafiadora. Colocá-la em prática é extremamente difícil, a menos 

que olhemos para a tarefa desde o ponto de vista de uma caminhada espiritual séria. 
 

Trabalhar para o bem do público é bem diferente de tratar de obter mais dinheiro e mais 

poder. Em primeiro lugar, significa deixar de enganar as populações oferecendo a elas formas 

cegas e imediatas de prazer, coisa que a maior parte dos meios de comunicação social do 

Ocidente vêm fazendo há bastante tempo, como um meio fácil de expandir sua audiência. 

Quantos jornalistas têm a coragem de arriscar o seu trabalho e recusar-se a apresentar ao 

público informação falsa, imoral, ou de mau gosto?   
 

Em todos os aspectos da vida, o dever de um ser humano é ser decente e honesto. Mas atrás 

desta afirmativa aparentemente óbvia há um desafio moral profundo. Falar é fácil, viver à 

altura do que se diz, porém, é difícil. Trabalhar pelo bem dos outros não significa dizer Sim às 

ilusões prediletas deles, ou tirar proveito da desinformação de que sofrem. É necessário ser 

honesto consigo mesmo e com os outros. No entanto, o caminho da sinceridade raramente é 

fácil de percorrer.  
 

Uma atitude altruísta requer um grau de autoconhecimento. Recomenda-se que o peregrino 

esteja em contato com a sua própria consciência. O que dizer dos cidadãos que nem sequer 
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sabem que possuem uma alma? Além disso, perceber a existência do mundo espiritual não é 

suficiente. O peregrino deve ir além dos limites estreitos do seu eu inferior. Deve ter coragem 

de romper a rotina da ignorância organizada ao seu redor. Deve derrotar, sobretudo, a sua 

própria falta de sabedoria. 
 

Em outras palavras, trabalhar pelo bem dos outros e produzir quantidades crescentes de 

sinceridade mútua requer determinação, discernimento, e um certo grau de autossacrifício. 

Todos sabem que uma ação altruísta consistente abre as portas da bem-aventurança, mas antes 

da vitória espiritual deve haver uma crucificação de pelo menos uma parte da nossa 

ignorância espiritual. Quem está disposto a enfrentar o fogo da provação, de modo a produzir 

luz? E por que esta tarefa probatória parece difícil? Todos podem investigar com calma este 

tema.   

 

000 

Senso Moral: 

O Decente e o Admirável 
 

 
 

* ...Força, rapidez, agilidade de corpo, são mais decentes e dignas de admiração do que um 

estômago forte e voraz, ou um paladar sofisticado. 
 

* Uma mente perspicaz, uma capacidade para negócios, paciência no esforço e no trabalho, 

uma memória tenaz, um raciocínio rápido, são naturalmente admiráveis e apreciados por 

todos os observadores (...). 
 

* ...A mera sensualidade parece desprezível, mesmo quando não ocorre em excesso, e é na 

melhor das hipóteses apenas inocente. 
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* ...O exercício dos nossos poderes inferiores, cegamente obedientes à busca de gratificação 

sensual, é na melhor das hipóteses visto com indiferença, e constitui muitas vezes motivo de 

vergonha e causa de desprezo. 
 

(Francis Hutcheson) 
 

000 
 

Traduzido da edição de agosto de 2022 do periódico “The Aquarian Theosophist”. 
 

000 

O Maha-Chohan, o Mestre dos 

Mestres, Fala Sobre o Cristianismo 
 

 
 

Visão parcial da pintura “Última Ceia”, feita por Leonardo Da Vinci em 1498 

 

Qual pode ser a posição de uma loja independente de teosofistas diante do cristianismo, a 

religião historicamente mais influente na civilização ocidental? 
 

Logo no início do movimento teosófico, um Mestre dos Himalaias consultou o Maha-Chohan 

- o Mestre dos Mestres - sobre o rumo correto e as prioridades do movimento teosófico. O 

resultado da conversa é um documento de importância única, quase uma carta-constituinte do 

projeto teosófico. O Maha-Chohan afirmou: 
 

“As doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado 

esotérico, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto representado pelas 

interpretações dogmáticas, dos nomes pessoais, das concepções antropomórficas e dos 

sacerdotes assalariados. Osíris, Krishna, Buda e Cristo serão apresentados como nomes 

diferentes de uma mesma estrada real para a bem-aventurança final, o Nirvana.” 
 

E ainda: 

https://www.theaquariantheosophist.com/2022/08/the-aquarian-theosophist-august-2022.html
https://www.theaquariantheosophist.com/2022/08/the-aquarian-theosophist-august-2022.html
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“O Cristianismo místico, isto é, aquele Cristianismo que ensina a autolibertação através do 

nosso próprio sétimo princípio - o Para-Atma (Augoeides) libertado, chamado por alguns de 

Cristo, por outros, de Buda, e equivalente à regeneração ou renascimento em espírito - será 

visto como exatamente a mesma verdade do Nirvana do Budismo. Todos nós temos de nos 

livrar de nosso próprio Ego, o ser ilusório e aparente, a fim de reconhecer nosso verdadeiro 

ser em uma vida divina transcendental. Mas, se não formos egoístas, devemos esforçar-nos e 

fazer com que outras pessoas vejam essa verdade, e reconheçam a realidade desse ser 

transcendental, o Buda, Cristo ou Deus de cada pregador.” [1] 
 

Em outras palavras, cabe ao estudante de filosofia esotérica resgatar o melhor da tradição 

cristã. O cristianismo místico é teosófico, embora o dogma e a burocracia sejam inúteis. 
 

NOTA: 
 

[1] Do texto “A Carta do Grande Mestre”.  
 

000 

Filosofia Esotérica, o Novo  

Canal Teosófico no YouTube 
 

 
 

A Loja Independente criou há poucas semanas o canal Filosofia Esotérica no YouTube, e  

é possível ver as primeiras publicações: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCl_1ekY4-W_mowx-E7_gowg/videos 

 

Leitores e amigos estão convidados a fazer suas inscrições para acompanhar o crescimento do 

trabalho.  

 

000 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-carta-do-grande-mestre/
https://www.youtube.com/channel/UCl_1ekY4-W_mowx-E7_gowg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCl_1ekY4-W_mowx-E7_gowg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCl_1ekY4-W_mowx-E7_gowg/videos
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Socializando um Mapa Vivencial - 02 
Relato de uma Busca da Verdade:  

Viagem pelo Acervo dos Websites Associados    
 

 
 

Os Efeitos de uma Decisão 
 

O contraste entre o universo sagrado e o reino humano é grande, mas podemos construir 

uma ponte entre eles.  
 

Fiz um compromisso comigo mesmo em 1986. Iria buscar enquanto vivesse aquela sabedoria 

divina a partir da qual a precariedade da condição humana é compreendida e a ignorância 

espiritual começa a perder força.  
 

Meu primeiro compromisso neste sentido havia sido feito em 1968. Aconteceu por instinto ou 

por intuição. Mas na época a compreensão plenamente consciente do processo ainda brilhava 

pela sua ausência. Em 1986 eu compreendia a lei do carma e da reencarnação e estava mais 

familiarizado com o nível intuitivo das percepções humanas.  

 

Gradualmente, e não sem dor e fracassos, minha existência organizou-se em torno da meta da 

aprendizagem da alma. A ineficiência dos meus esforços reduziu-se, pouco a pouco, em mais 

de um aspecto. Nenhum esforço na direção correta é inútil. Sempre há algum progresso, seja 

ele visível ou não:  
 

* Um Compromisso 

https://www.carloscardosoaveline.com/um-compromisso/  

 

* A Força de um Compromisso Sagrado 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-forca-de-um-compromisso-sagrado/  
 

https://www.carloscardosoaveline.com/um-compromisso/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-forca-de-um-compromisso-sagrado/
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* O Compromisso da Alma 

https://www.carloscardosoaveline.com/o-compromisso-da-alma/  
 

* O Significado de um Compromisso 

https://www.carloscardosoaveline.com/significado-um-compromisso/  

 

* As Sete Cláusulas de um Compromisso 

https://www.carloscardosoaveline.com/as-sete-clausulas-um-compromisso/  
 

* O Compromisso Interior 

https://www.carloscardosoaveline.com/o-compromisso-interior/  
 

* Vídeo: O Compromisso do Peregrino 

https://www.carloscardosoaveline.com/video-o-compromisso-do-peregrino/  
 

* Como Encontrar o Mestre  

https://www.carloscardosoaveline.com/como-encontrar-o-mestre/  
 

Com o tempo, a busca do discipulado passa a orientar e a condicionar as ações do peregrino 

nas diversas áreas da vida. Inclusive por osmose:  

 

O Processo da Osmose Oculta 
 

Lidar com ensinamentos relativos à alma espiritual implica compreender o que deve ser dito, 

e o que não deve ser dito. Há coisas que precisam ser preservadas no plano do silêncio 

durante pelo menos algum tempo.  
 

Resistência a Publicar Certos Textos 
 

Às vezes a indecisão prepara lentamente a chegada a uma decisão correta. Nem sempre é fácil 

perceber o momento em que um texto deve ser publicado. Em alguns casos, é como se a 

abordagem do assunto tocasse uma corda tão específica do mantra da alma que seria melhor 

não partilhar o material com ninguém Há uma espécie de pudor, como se a publicação fosse 

dessacralizar algo demasiado especial. Ou como se a redação do artigo precisasse amadurecer 

mais, antes de tornar-se público. Durante vários anos este tipo de sensação travou a 

publicação, por exemplo, de “Fontes Orientais da Sabedoria Cristã”, e de outro texto que 

também examina as raízes do cristianismo:   
 

“O Evangelho Segundo Confúcio”.  
 

No caso de alguns artigos, a demora em publicar é longa devido à necessidade interna de 

evitar uma publicação prematura. Este tipo de postergação é descrito em “Um Observatório 

de Almas”, onde se avalia o vagaroso processo de amadurecimento da decisão de publicar “O 

Observatório de Luxor”. A ideia de reunir e publicar as principais informações presentes no 

artigo Blavatsky Condena a Meditação Imóvel é outro exemplo de processo meditativo que 

precisou de mais de dez anos para tomar forma publicamente. Além disso, nos primeiros três 

dias após sua publicação, o texto ainda foi expandido duas vezes e ganhou vários parágrafos.  
 

(Carlos Cardoso Aveline) 
 

[A série de artigos “Socializando um Mapa Vivencial” começou na edição de julho de 2022 

de O Teosofista, e prosseguirá.]  

 

https://www.carloscardosoaveline.com/o-compromisso-da-alma/
https://www.carloscardosoaveline.com/significado-um-compromisso/
https://www.carloscardosoaveline.com/as-sete-clausulas-um-compromisso/
https://www.carloscardosoaveline.com/o-compromisso-interior/
https://www.carloscardosoaveline.com/video-o-compromisso-do-peregrino/
https://www.carloscardosoaveline.com/como-encontrar-o-mestre/
https://www.carloscardosoaveline.com/o-processo-da-osmose-oculta/
https://www.carloscardosoaveline.com/o-processo-da-osmose-oculta/
https://www.carloscardosoaveline.com/fontes-orientais-da-sabedoria-crista/
https://www.carloscardosoaveline.com/o-evangelho-segundo-confucio/%20.
https://www.carloscardosoaveline.com/um-observatorio-almas/
https://www.carloscardosoaveline.com/um-observatorio-almas/
https://www.carloscardosoaveline.com/o-observatorio-de-luxor
https://www.carloscardosoaveline.com/o-observatorio-de-luxor
https://www.carloscardosoaveline.com/blavatsky-condena-a-meditacao-imovel/
https://www.filosofiaesoterica.com/o-teosofista-julho-de-2022/
https://www.filosofiaesoterica.com/o-teosofista-julho-de-2022/
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A Fonte e os Alicerces da Vitória: 

Algo a Que Nem Todo  

Mundo Presta Atenção 
 

 
 

Alguns peregrinos esquecem o fato de que a realidade externa - tal como é vista pelos seres 

humanos - não passa de um reflexo da realidade interna de cada um. 

 

À medida que reduzimos a influência da ignorância espiritual sobre a nossa visão da vida 

diária, o mundo parece fazer mais sentido. 

 

A vida interna e a vida externa estão profundamente conectadas. 

 

Vamos imaginar que um peregrino tem um horizonte suficientemente amplo, e que ele possui 

o tipo certo de experiência acumulada durante a busca de um objetivo nobre. Em tais 

condições, a cada vitória na autodisciplina interior, corresponde uma nova vitória na vida. 

 

As derrotas na autodisciplina não ajudam a alcançar a vitória em outras esferas de atividade. 

 

Portanto, se pretende alcançar progresso nos aspectos externos da vida, pergunte-se com que 

força e eficiência você obteve progresso em sua própria alma. 

 

Investigue com que tranquilidade você tem esperado pela calma maturação da vitória. 

Lembre-se de que ela poderá ocorrer na vida atual ou numa encarnação futura qualquer. Mas 

a vitória mais importante talvez esteja em agir corretamente aqui e agora, num esforço feito à 

luz de uma visão de longo prazo. 
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A lei do carma nunca tem pressa, mas raramente adia alguma coisa. Sua ação é com 

frequência invisível. Em certas ocasiões a Lei parece excessivamente lenta. Em outras 

oportunidades ela age com uma velocidade rápida, e pode até surgir como a luz súbita de um 

relâmpago inesperado na hora mais escura da noite. 
 

000 
 

O texto acima é uma versão atualizada de uma nota em “Caderno CCA número 14”, p. 32. 

 

000 
 

1822-2022: Uma Novena Teosófica, ou Nove 

Orações Meditativas Pelo Despertar do Brasil 
 

 
 

Nas semanas que antecedem o sete de setembro, a Loja Independente de Teosofistas está 

celebrando com uma série de meditações visualizadoras os duzentos anos de Independência 

do Brasil (1822-2022). 

 

Leitores e amigos de todo o mundo lusófono estão convidados a participar do evento. 

Sabemos da força criadora do pensamento positivo. 

 

Tendo começado na terça-feira, 19 de julho, às 9h30, horário de Brasília, estamos construindo 

uma série de nove meditações pela recuperação ética e espiritual do país. A ação continuada 

tem como base o artigo “Oração Pelo Despertar do Brasil”. 

 

https://www.carloscardosoaveline.com/meditando-pelo-despertar-do-brasil/
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Cada meditação ocorre com uma Live feita a partir do grupo “Orações e Teosofia” no 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/orarteosofia/  

 

As orações-meditações podem e devem ser feitas também individualmente, offline, na casa de 

cada um. A prática pode ocorrer em família. Pode ser feita por alguns amigos reunidos, no 

local e no horário mais adequados. As Lives no Facebook, portanto, não pretendem 

monopolizar o evento. São apenas um impulso básico e uma linha condutora. 

 

Horário das orações no Facebook: sempre às 9h30, horário de Brasília. 

 

DIAS DAS LIVES: 
 

Primeira Oração, 

Terça-feira, 19 de julho 

 

Segunda Oração, 

Terça-feira, 26 de julho 

 

Terceira Oração, 

Terça-feira, 02 de agosto 

 

Quarta Oração, 

Terça-feira, 09 de agosto 

 

Quinta Oração, 

Terça-feira, 16 de agosto 

 

* Sexta Oração, 

Terça-feira, 23 de agosto 

 

* Sétima Oração, 

Terça-feira, 30 de agosto 

 

* Oitava Oração, 

Terça-feira, 6 de setembro 

 

* Nona Oração, 

Quarta-feira, 7 de setembro de 2022. 

 

Grupo de onde são feitas as Lives: 
 

“Orações e Teosofia” -- https://www.facebook.com/groups/orarteosofia/  

 

000 

 

Leia Mais: 
 

* Oração Pelo Despertar do Brasil  

 

https://www.facebook.com/groups/orarteosofia/
https://www.facebook.com/groups/orarteosofia/
https://www.facebook.com/groups/orarteosofia/
https://www.filosofiaesoterica.com/meditando-pelo-despertar-do-brasil/
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* Santo Antônio, a Verdade e o Mito 

 

* Santo Antônio e a Teosofia do Sol 
 

000 
 

Contato por Email: teosofiaemminas@gmail.com.  
 

000 

Ideias ao Longo do Caminho 
Estudando a Conexão Entre o  

Mundo Celeste e o Mundo Terrestre 
 

 
 

* A pedagogia do processo espiritual deve incluir um equilíbrio entre as atitudes de busca e 

de renúncia: entre adquirir e abandonar. 
 

* Há com frequência uma inclinação obsessiva para obter, alcançar. O peregrino deseja não 

só prestígio espiritual, mas também ambiciona paramitas sagradas e dezenas de qualidades 

positivas. Pouco se fala do que é preciso largar. 
 

* Uma lista de qualidades espirituais a obter ao longo do caminho não pode ser apresentada 

sem uma lista de qualidades negativas a deixar de lado. Da mesma forma, não é possível 

encher os pulmões com ar puro, a menos que eles tenham sido antes esvaziados. Para que o 

fluxo diário da verdade possa ser aceito e compreendido, é preciso previamente desarticular o 

costumeiro fluxo das ilusões. 

 

https://www.carloscardosoaveline.com/santo-antonio-a-verdade-e-o-mito/
https://www.carloscardosoaveline.com/santo-antonio-e-a-teosofia-do-sol/
mailto:teosofiaemminas@gmail.com
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* Não por acaso há uma certa psicologia que só lida com a doença e se limita a combater os 

sintomas do sofrimento. E, de outro lado, existe uma certa espiritualidade que lida apenas 

com idealizações do mundo espiritual e não sabe desativar os mecanismos subconscientes da 

ignorância. 
 

* O caráter setenário da consciência humana ainda é pouco conhecido. 
 

* Em consequência disso, os fortes contrastes presentes na alma são amplamente ignorados, e 

muitos peregrinos fazem de conta que eles não existem. No entanto, céu e terra são 

inseparáveis. Paciência é necessária. É inevitável a tarefa de estudar e perceber a complexa 

conexão entre o mundo celeste e o mundo terrestre. [1] 
 

Deixando de Lado a Tolice 
 

* Sábio é aquele que sabe aprender. O aprendiz sabe que não sabe, mas trata de aprender a 

aprender. Só os tolos mentem para si mesmos - pensando que não precisam buscar a verdade - 

e fazem uma pose elegante de quem sabe tudo. 
 

* O primeiro passo, portanto, é reconhecer humildemente a nossa ignorância. Assim evitamos 

a tolice. Em seguida, cabe tomar providências para fortalecer a aprendizagem. Esta tarefa, por 

sua vez, é de longo prazo e requer persistência. 

 

NOTA: 

 
[1] Transcrito e atualizado do “Caderno CCA número 6”, p. 65. 
 

000 
 

Leia mais: 
 

* Um Elogio aos Idiotas. * Aprendendo a Aprender. 
 

000 
 

Novos Itens em Nossos Websites 
 

Este é o informe mensal dos websites associados. [1]  
 

Dia 19 de agosto havia 3086 itens em nosso acervo, dos quais 22 estavam em francês, 1389 

em português, 1389 em inglês e 272 em espanhol. Havia dois textos em italiano, e doze em 

russo.  
 

Os seguintes itens foram publicados entre 15 de julho e 19 de agosto de 2022:  
 

(Títulos mais recentes acima)  

 

1. Andes: El Agua Como un Ser Divino - Luis E. Valcárcel 

2. Blavatsky Condena a Meditação Imóvel - Carlos Cardoso Aveline 

3. Towards a Wise Mind and a Noble Society - Radha Burnier 

4. El Maestro y la Figura Paterna - Carlos Cardoso Aveline 

5. The Aquarian Theosophist, August 2022 

https://www.carloscardosoaveline.com/um-elogio-aos-idiotas/
https://www.carloscardosoaveline.com/aprendendo-a-aprender/
https://www.filosofiaesoterica.com/textos-por-ordem-cronologica/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/philosophie-et-theosophie-en-francais/
https://www.filosofiaesoterica.com/textos-em-portugues/
https://www.carloscardosoaveline.com/all-texts-in-english/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/teosofia-en-espanol/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/testi-in-italiano/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/teksty-na-russkom/
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6. The True History of Joshua Davidson - Eliza Lynn Linton [livro] 

7. Thoughts Along the Road - 62 - Carlos Cardoso Aveline 

8. El Teósofo Acuariano 009, Agosto de 2022 

9. La Teosofía y el Pralaya de Occidente - Carlos Cardoso Aveline 

10. El Ideario de los Andes - Luis E. Valcárcel 

11. El Subconsciente y el Supraconsciente - Carlos Cardoso Aveline 

12. Thoughts Along the Road - 61 - Carlos Cardoso Aveline 

13. Carta de Francisco aos Governantes - São Francisco de Assis 

14. Los Mitos Solares - Luis E. Valcárcel 

15. El Sentimiento Plácido en los Andes - Luis E. Valcárcel 

16. A Teosofia e o Pralaya do Ocidente - Carlos Cardoso Aveline 

17. El Eslavofilismo y la Teosofía - Carlos Cardoso Aveline 

18. Deserve Then Desire - a Poem - Olga Attovna Fedorova [poema] 

19. Vídeo: A História Espiritual do Brasil - Os Editores 

20. O TEOSOFISTA, Julho de 2022 
 

NOTA: 
 

[1] Os websites associados incluem www.FilosofiaEsoterica.com, 

www.CarlosCardosoAveline.com, www.HelenaBlavatsky.net, 

www.TheosophyOnline.com, www.HelenaBlavatsky.org, 

www.TheAquarianTheosophist.com e www.RussianTheosophist.com. Visite nosso blog 

em “The Times of Israel”. 
 

000  

1822-2022:  

Recuperando a Memória 
 

* Um Vídeo de Brasil Paralelo Aborda o Estranho Esquecimento que 

Rodeia José Bonifácio, o Patriarca da Independência:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GN9S7BGwNi4&ab_channel=BrasilParalelo  
 

000 

A Década de 2020: Uma  

Civilização Cancela a Si Mesma? 

 

* Artigo propõe uma visão teosófica da crise atual da civilização 

materialista: 

A Teosofia e o Pralaya do Ocidente 
https://www.carloscardosoaveline.com/a-teosofia-e-o-pralaya-do-ocidente/  

 

000 

http://www.filosofiaesoterica.com/
http://www.carloscardosoaveline.com/
http://www.helenablavatsky.net/
http://www.theosophyonline.com/
http://www.helenablavatsky.org/
http://www.theaquariantheosophist.com/
http://www.russiantheosophist.com/
https://blogs.timesofisrael.com/author/carlos-cardoso-aveline/
https://www.youtube.com/watch?v=GN9S7BGwNi4&ab_channel=BrasilParalelo
https://www.carloscardosoaveline.com/a-teosofia-e-o-pralaya-do-ocidente/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-teosofia-e-o-pralaya-do-ocidente/
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A Arte de Estar Atento 
A Luz da Compreensão Brilha em Todas 

As Direções, Mas Não se Apega a Coisa Alguma 
 

 
 

Cabe a cada caminhante combinar da maneira mais correta possível o hábito estabelecido 

com a inovação inesperada, a estabilidade com a transcendência, a firmeza com a 

flexibilidade. 
  

O que permite ao peregrino combinar corretamente ingredientes tão distintos e tão opostos é a 

Atenção. 

Clique para continuar  

lendo “A Arte de Estar Atento” 
 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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https://www.carloscardosoaveline.com/a-arte-de-estar-atento/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-arte-de-estar-atento/
http://www.filosofiaesoterica.com/
http://www.helenablavatsky.net/
http://www.carloscardosoaveline.com/
http://www.theosophyonline.com/
mailto:indelodge@gmail.com

