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Parte II do Volume I 
(“A Doutrina Secreta”) 

1. Simbolismo e Ideogramas

“Um símbolo é sempre, para quem tem 
olhos para vê-lo, uma revelação - mais  

pálida ou mais clara - do sagrado. Através  
de todas as coisas brilha suavemente algo  
de uma ideia divina; e na verdade, a mais  

alta insígnia que os homens já encontraram e  
adotaram, além da própria cruz, tinha apenas  

um significado extrínseco e acidental.” Carlyle. 

O estudo do significado oculto de cada lenda religiosa e profana, de qualquer
nação, grande ou pequena - especialmente nas tradições do Oriente - tem ocupado a 
maior parte da vida desta autora. Ela está entre os que pensam que nenhuma história 
mitológica, nenhum acontecimento tradicional no folclore de um povo foi jamais, 
em qualquer tempo, apenas ficção, mas que cada uma destas narrativas tem um 
fundo histórico e factual. Nisso a autora discorda dos simbologistas que, por maior 
que seja a sua reputação, só encontram em cada mito mais provas da tendência 
mental supersticiosa dos antigos, e acreditam que todas as mitologias surgiram dos 
mitos solares e foram construídas com base neles. Este tipo de pensador superficial 
já foi admiravelmente descartado pelo sr. Gerald Massey, o poeta e egiptólogo, em 
uma palestra intitulada “Luniolatry, Ancient and Modern”. A sua forte crítica 
merece ser reproduzida nesta parte da presente obra, porque reflete muito bem os 
nossos próprios sentimentos, expressados abertamente já em 1875, enquanto era 
escrita “Ísis Sem Véu”.  

“Durante trinta anos o professor Max Müller tem ensinado em seus livros e 
palestras, no Times e em várias revistas, desde a plataforma da Royal Institution, 
desde o púlpito da Westminster Abbey, e da sua cadeira em Oxford, que a mitologia 
é uma doença da linguagem, e que o simbolismo antigo era resultado de algo como 
uma aberração primitiva.” 
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“ ‘Nós sabemos’, diz Renouf, repetindo Max Müller em suas palestras Hibbert, ‘nós 
sabemos que a mitologia é a doença que surge em um estágio peculiar da cultura 
humana.’ Esta é a explicação superficial dos não-evolucionistas, e este tipo de 
explicação ainda é aceito pelo público britânico, cujo pensamento é feito por 
procuração. O professor Max Müller, Cox, Gubernatis e outros proponentes do 
Mito Solar têm descrito para nós o autor dos mitos primitivos como uma espécie de 
metafísico hindu-germanizado, projetando a sua própria sombra sobre uma neblina 
mental, e falando criativamente sobre fumaça, ou, pelo menos, sobre nuvens; o céu 
acima se transforma na abóboda da terra dos sonhos, rabiscada com pesadelos 
aborígenes! Eles concebem o homem primitivo à imagem e semelhança deles 
próprios, e olham para ele de um modo tão perversamente inclinado ao autoengano, 
ou, como diz Fontenelle, ‘sujeitos e enxergar coisas que não existem’. Eles 
descrevem erradamente o homem primitivo ou arcaico como se tivesse sido 
idioticamente desorientado desde o início por uma imaginação ativa mas 
descontrolada, acreditando em todo tipo de falácias, que eram direta e 
constantemente negadas pela sua própria experiência diária; um tolo fantasioso no 
meio daquelas duras realidades que estavam moendo a sua experiência pessoal e 
transformando-a, assim como os icebergs que registram o seu impacto moendo as 
rochas submersas no fundo do mar. Ainda falta dizer, e um dia será reconhecido, 
que estes instrutores aceitos não chegaram mais perto das origens da mitologia e da 
linguística do que o poeta Willie, de Burns, aproximou-se de Pégaso. 1  Minha 
resposta é a seguinte: É apenas um sonho do metafísico teorizante a ideia de que a 
mitologia foi uma doença da linguagem, ou de qualquer outra coisa exceto o seu 
próprio cérebro. A origem e o significado da mitologia são completamente 
desconhecidos por estes proponentes desinformados do Mito Solar! A Mitologia era 
um modo primitivo de pensar o pensamento inicial. Ela tinha como base fatos 
naturais, e ainda é verificável em fenômenos. Não há nada de insano, nada 
irracional nela, quando considerada à luz da evolução, e quando o seu modo de 
expressão pela linguagem de símbolos é completamente compreendido. A 
insanidade está em confundir a mitologia com história humana ou com Revelação 
Divina. 2 A mitologia é o repositório da mais antiga ciência humana, e o que diz 
respeito a nós, principalmente, é o seguinte; - quando ela for novamente 
interpretada de maneira correta, ela está destinada a provocar a morte daquelas 
falsas teologias às quais ela deu nascimento sem querer.3 Na fraseologia moderna, 

                                                      
1 Burns - alusão ao poeta escocês Robert Burns (1759-1796). Pégaso - cavalo alado na 
mitologia grega, símbolo da imortalidade. Willie - um personagem de Burns, hipócrita, 
embora religioso, que devido à hipocrisia não chegou perto da imortalidade. (Nota do 
Tradutor) 
 
2 No que diz respeito a “Revelação Divina”, nós concordamos. Não concordamos com 
relação a “história humana” …… Porque há “história” na maior parte das alegorias e dos 
“mitos” da Índia, e há acontecimentos - acontecimentos reais e factuais - ocultos sob eles. 
(Nota de H.P. Blavatsky) 
 
3 Quando as “falsas teologias” desaparecerem, então serão descobertas as verdadeiras 
realidades pré-históricas, contidas especialmente na mitologia dos arianos - os antigos 
hindus - e mesmo dos helenos anteriores a Homero. (Nota de H.P. Blavatsky) 

319Loja Independente de Teosofistas



 

 

diz-se que uma afirmação é mítica na medida em que ela for inverdadeira: mas a 
mitologia antiga não era um sistema ou modo de falsificar nesse sentido. As suas 
fábulas eram o meio de transmitir fatos; não eram nem falsificações nem ficções 
…… Por exemplo; quando os egípcios retratavam a Lua como um gato, eles não 
eram tão ignorantes a ponto de supor que a Lua fosse um gato; e tampouco as 
fantasias desorientadas deles viam qualquer semelhança entre a Lua e um gato; 
nem tampouco era - um mito de gato - apenas alguma expansão de uma metáfora 
verbal, e nem sequer eles tinham qualquer intenção de criar enigmas ou quebra-
cabeças …… Eles haviam observado o simples fato de que o gato vê no escuro, que 
os olhos dele se tornam totalmente redondos e ficam luminosos ao extremo à noite. 
A Lua era o vidente durante a noite no céu, e o gato era o seu equivalente na Terra; 
e assim o familiar gato foi adotado como um representante, um símbolo natural, um 
pictograma vivo do orbe lunar …… E disso se seguiu que o Sol, que via no 
submundo inferior durante a noite, também podia ser chamado de gato, na verdade, 
porque ele também via no escuro. O nome do gato em egípcio é mau, o que significa 
vidente, palavra derivada do verbo mau, ver. Um autor, abordando o tema da 
mitologia, afirma que os egípcios ‘imaginavam um grande gato atrás do Sol, que 
era a pupila do olho do gato’. Mas esta imaginação é totalmente moderna. É um 
produto fabricado por Max Müller, circulando no mercado. A Lua como gato era o 
olho do Sol, porque refletia a luz solar, e porque o olho devolve a imagem presente 
em seu espelho. Na forma da deusa Pasht, o gato vigia em nome do Sol, com a sua 
pata dominando e ferindo a cabeça da serpente da escuridão, chamada de inimigo 
eterno ……”. 
 
Esta é uma descrição muito correta do mito lunar em seu aspecto astronômico. A 
selenografia, no entanto, é a menos esotérica das divisões da Simbologia lunar. Para 
dominar completamente a Selenognose - se tivermos permissão para criar uma nova 
palavra - devemos ter proficiência em outros aspectos além do astronômico. A Lua 
(veja o texto Deus Lunus, na seção IX desta parte II do Volume I) está intimamente 
relacionada com a Terra, tal como mostrado na Estância VI do Volume I, e está mais 
diretamente ligada a todos os mistérios do nosso globo do que até mesmo Vênus-
Lúcifer, a irmã oculta e alter-ego da Terra.  
 
As incansáveis pesquisas de simbologistas ocidentais, e especialmente alemães, 
durante o século 19 e o século anterior, levaram cada Ocultista e a maior parte das 
pessoas imparciais a ver que sem a ajuda da simbologia (com os seus sete 
departamentos, dos quais os modernos nada sabem) nenhuma Escritura antiga pode 
jamais ser corretamente compreendida. A simbologia deve ser estudada em todos os 
seus aspectos, porque cada nação teve o seu próprio método peculiar de expressão. 
Em resumo, nenhum papiro egípcio, nenhum olla indiano 4, nenhuma cerâmica 
assíria ou pergaminho hebraico deveria ser lido e aceito literalmente.  
 
Qualquer erudito sabe disso atualmente. As eficientes palestras do sr. G. Massey são 
suficientes para convencer qualquer Cristão de mentalidade imparcial de que aceitar 

                                                      
4 Olla indiano - pote de cerâmica, frequentemente com inscrições, nos tempos antigos. (Nota 
do Tradutor) 
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a letra-morta da Bíblia é equivalente a cair num erro e numa superstição mais 
grosseiros do que qualquer coisa já produzida pelo cérebro de um selvagem das ilhas 
dos mares do Sul. Mas há um fato diante do qual até os maiores amigos da verdade e 
buscadores da verdade - entre os Orientalistas, sejam pesquisadores da Índia ou 
egiptólogos - parecem continuar cegos. É o fato de que cada símbolo em papiro ou 
olla é como um diamante de muitas faces, e cada uma das suas facetas tem não 
apenas muitas interpretações, mas se relaciona também com várias ciências. Um 
exemplo disso é a interpretação citada acima da Lua simbolizada pelo gato - um 
exemplo da imaginação sideral-terrestre; e a Lua tem em outras nações muitos 
outros significados além deste.  
 
Como um erudito maçom e teosofista - o falecido sr. Kenneth Mackenzie - mostrou 
em sua Royal Masonic Cyclopaedia, há uma grande diferença entre emblema e 
símbolo. Um emblema “abrange um número maior de pensamentos do que um 
símbolo, do qual se pode dizer que ilustra apenas uma ideia em especial”. Assim, os 
símbolos (por exemplo, lunares ou solares) de vários países, cada um deles 
ilustrando uma ideia especial, ou série de ideias, formam coletivamente um emblema 
esotérico. Este último é “uma imagem ou signo concreto, visível, representando 
princípios ou uma série de princípios, reconhecíveis por aqueles que receberam 
certas instruções” (iniciados). Para colocá-lo de modo ainda mais claro, um 
emblema é usualmente uma série de imagens gráficas encaradas e explicadas 
alegoricamente, e que desenvolvem uma ideia em visões panorâmicas, uma após a 
outra. Deste modo, os Puranas são emblemas escritos. Também o são o Testamento 
Mosaico e o Testamento Cristão, ou a Bíblia, e todas as outras escrituras exotéricas. 
Conforme a mesma autoridade demonstra: 
 
“Todas as Sociedades esotéricas fizeram uso de emblemas e símbolos, tal como a 
Sociedade Pitagórica, a Sociedade de Elêusis, a Fraternidade Hermética do Egito, os 
Rosacruzes, e os franco-maçons. Muitos destes emblemas não devem ser divulgados 
ao olhar do público, e uma diferença muito pequena pode fazer com que o emblema 
ou símbolo tenha um significado muito diferente. Os sigillae mágicos, fundados em 
certos princípios de números, compartilham este caráter, e embora sejam 
monstruosos ou ridículos aos olhos de quem não tem instrução, transmitem todo um 
corpo de doutrinas a aqueles que foram treinados para reconhecê-las.”  
 
As sociedades mencionadas acima são todas comparativamente modernas, e 
nenhuma delas é anterior à Idade Média. Por isso mesmo é adequado que os 
estudantes da mais antiga Escola Arcaica tenham cuidado para não divulgar 
segredos de muito maior importância para a humanidade (no sentido de serem 
perigosos nas mãos desta última) do que qualquer um dos chamados “Segredos 
Maçônicos”, que agora se transformaram, como dizem os franceses, em segredos de 
“Polichinelo”! Mas esta restrição só se aplica ao significado psicológico, ou melhor, 
psicofisiológico e cósmico do símbolo e do emblema, e mesmo isso apenas 
parcialmente. Um adepto deve se recusar a transmitir as condições e meios que 
levam a uma correlação de elementos, sejam psíquicos ou físicos, que possam 
produzir tanto um resultado nocivo como um resultado benéfico. Mas ele está 
sempre disposto a transmitir ao estudante sério o segredo do pensamento antigo 
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sobre qualquer coisa que diga respeito à história ocultada sob o simbolismo 
mitológico, e assim fornecer mais alguns marcos referenciais para uma visão 
retrospectiva do passado, que contenha informação útil em relação à origem do ser 
humano, à evolução das raças e à geognosia 5; no entanto esta é a reclamação e a 
lamentação hoje, não só entre os teosofistas, mas também entre os poucos profanos 
interessados no assunto: “Por que os adeptos não revelam o que sabem?”  
 
A isso, poderíamos responder:  
 
“E por que iriam revelar, já que se sabe antecipadamente que nenhum cientista iria 
aceitar, nem mesmo como hipótese, muito menos como teoria ou axioma, os fatos 
transmitidos? Acaso vocês aceitaram, ou acreditaram, no ABC da filosofia oculta 
contido em ‘The Theosophist’, em ‘O Budismo Esotérico’, e outras obras e 
periódicos? Por acaso não foi, mesmo o pouco que se transmitiu, ridicularizado e 
desprezado em favor da teoria ‘animal’ e da ‘teoria do macaco’ de Huxley-Haeckel, 
por um lado, e da teoria da costela de Adão e da maçã, por outro lado?”  
 
Apesar desta perspectiva nada invejável, a presente obra revela uma massa de fatos. 
E agora a origem do ser humano, a evolução do globo e das raças, humanas e 
animais, são tratadas de modo tão amplo, aqui, quanto a redatora é capaz de fazê-lo.  
 
As provas trazidas para corroborar os velhos ensinamentos estão espalhadas 
amplamente por todas as antigas escrituras das civilizações arcaicas. Os Puranas, o 
Zend Avesta, e os velhos clássicos estão cheios de provas; mas ninguém jamais se 
deu ao trabalho de coletar e reunir estes fatos. O motivo disso é que todos estes 
acontecimentos foram registrados simbolicamente; e que os melhores estudiosos, as 
mentes mais lúcidas, entre os nossos egiptólogos e pesquisadores sobre os arianos, 
têm perdido o rumo demasiadas vezes devido a uma ou outra premissa errada; e com 
ainda mais frequência, por visões parciais do significado secreto. No entanto, até 
mesmo uma parábola é um símbolo falado: uma ficção ou uma fábula, como alguns 
pensam; uma representação alegórica, dizemos nós, de realidades-da-vida, fatos e 
acontecimentos. E assim como era identificada sempre uma moral em cada parábola, 
e aquela moral era uma verdade real e um fato da vida humana, assim também um 
acontecimento histórico real era deduzido - por aqueles que conheciam as ciências 
hieráticas - de certos emblemas e símbolos registrados nos antigos arquivos dos 
templos. A história religiosa e esotérica de cada nação era registrada em símbolos; 
ela nunca era expressada diretamente. Todos os pensamentos e emoções, toda a 
erudição e todo o conhecimento - revelados e adquiridos - das primeiras raças, 
tiveram a sua expressão pictórica em alegoria e parábola. Por quê? Porque a palavra 
falada tem uma potência que os “sábios” modernos desconhecem, de cuja existência 
eles não suspeitam e na qual não acreditam. Porque o som e o ritmo têm uma 
estreita relação com os quatro Elementos dos antigos; e porque esta ou aquela 
vibração no ar desperta infalivelmente poderes equivalentes, e a união com esses 
poderes produz resultados bons ou maus, conforme for o caso. Nenhum estudante 
teve jamais permissão para recitar eventos históricos, religiosos, ou quaisquer 

                                                      
5 Geognosia - ramo da geologia que estuda a parte sólida da Terra. (Nota do Tradutor) 
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eventos reais de modo irretorquivelmente direto, para que as forças conectadas com 
o evento não pudessem ser outra vez atraídas. Esses acontecimentos eram narrados 
apenas durante a Iniciação, e cada estudante tinha que registrá-los em símbolos 
correspondentes, criados em sua própria mente e examinados depois pelo seu 
mestre, antes que houvesse finalmente a aprovação. Assim foi criado em seu tempo 
o alfabeto chinês, e, antes dele, os símbolos hieráticos foram fixados no antigo 
Egito. Na língua chinesa, o alfabeto que pode ser lido em qualquer idioma 6, e que é 
apenas um pouco menos antigo que o alfabeto egípcio de Thoth, cada palavra tem o 
seu símbolo correspondente, que transmite a palavra necessária de forma pictórica. 
A língua possui muitos milhares de tais letras simbólicas, ou logogramas, cada uma 
significando uma palavra inteira; porque as letras propriamente ditas, ou um 
alfabeto, não existem no idioma chinês, assim como não existiam na língua egípcia 
até uma época mais recente.  
 
A explicação dos principais símbolos e emblemas será tentada agora, porque o 
Volume II, que trata da Antropogênese, seria demasiado difícil de entender sem uma 
familiarização preparatória com os símbolos metafísicos, pelo menos.  
 
Tampouco seria justo entrar na leitura esotérica do simbolismo sem fazer a devida 
homenagem a alguém que prestou um enorme serviço, neste século 19, ao descobrir 
a chave principal da simbologia hebraica antiga, fortemente entretecida com a 
metrologia 7, uma das chaves da linguagem dos mistérios, que antigamente era 
universal. O sr. Ralston Skinner, de Cincinnati, autor de “Key to the Hebrew-
Egyptian Mystery in the Source of Measures”, merece o nosso agradecimento. Um 
místico e um cabalista por natureza, ele trabalhou durante muitos anos nesta direção, 
e seus esforços foram seguramente coroados com grande êxito. Em suas próprias 
palavras: 
 
“O autor está completamente seguro de que havia uma língua antiga que 
modernamente e até o momento atual parece ter sido perdida, e cujos vestígios, no 
entanto, existem e são numerosos …… O autor descobriu que esta razão geométrica 
(a razão integral em números do diâmetro para a circunferência de um círculo) era a 
muito antiga, e provavelmente a origem divina …… de medidas lineares ……8. 
Parece quase comprovado que o mesmo sistema de geometria, números, proporções 
e medidas era conhecido e usado no continente da América do Norte, mesmo antes 
do conhecimento dele por parte dos descendentes Semitas ……”. 
 
                                                      
6 Assim, um japonês que não entende uma palavra da língua chinesa, encontrando-se com 
um cidadão chinês que jamais ouviu a língua japonesa, poderá se comunicar por escrito com 
o outro, e os dois se entenderão perfeitamente - porque a escrita é simbólica. (Nota de H.P. 
Blavatsky) 
 
7 Metrologia - o estudo e a descrição dos pesos e medidas de todos os povos e de todas as  
épocas. (Nota do Tradutor) 
 
8 Nesta frase, seguimos a edição de Boris de Zirkoff, que verificou palavra por palavra a 
fonte citada por HPB e fez pequenas correções. (Nota do Tradutor) 
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“A peculiaridade desta linguagem é que ela podia ficar contida em outra, oculta e 
despercebida, exceto através da ajuda de instrução especial; as letras e signos 
silábicos possuíam ao mesmo tempo os poderes ou significados de números, de 
formas geométricas, de imagens, ou ideogramas e símbolos, e cujo escopo seria 
determinantemente ajudado por parábolas na forma de narrativas ou partes de 
narrativas; ao mesmo tempo, também podia ser estabelecido separadamente, 
independentemente, e de várias maneiras, através de imagens, em trabalho em pedra, 
ou em construção de terra.” 
 
“Para esclarecer uma ambiguidade em relação ao termo ‘linguagem’: primariamente 
a palavra significa expressão de ideias através da fala humana 9; mas, 
secundariamente, pode significar expressão de ideias por qualquer outro 
instrumento. Esta velha linguagem está composta de tal modo no texto hebraico que, 
pelo uso dos caracteres escritos, que serão a linguagem definida primeiramente, 
pode ser transmitida intencionalmente uma série nitidamente separada de ideias, 
diferente das ideias expressadas pela leitura de signos de som. Esta linguagem 
secundária estabelece, sob um véu, séries de ideias; cópias, em imaginação, de 
coisas sensíveis que podem ser transformadas em imagens, e cópias das coisas que 
podem ser classificadas como reais sem serem sensíveis. Vejamos um exemplo; o 
número 9 pode ser encarado como uma realidade, embora não tenha existência 
sensível; assim também a rotação da Lua, sendo diferente da Lua em si, que faz a 
rotação, pode ser encarada como causando ou dando origem a uma real ideia, 
embora a rotação não tenha substância. Esta linguagem-de-ideias pode consistir de 
símbolos restritos a termos e signos arbitrários, tendo uma variedade muito limitada 
de concepções, e completamente sem valor, ou pode ser uma leitura da natureza de 
um valor quase imensurável, em algumas das suas manifestações, para a civilização 
humana. Uma imagem de algo natural pode dar origem a ideias de temas 
coordenativos, irradiando-se em direções variadas e mesmo opostas, tal como os 
raios de uma roda, e produzindo realidades naturais em departamentos bastante 
distantes da primeira imagem, ou imagem inicial. Uma noção pode originar uma 
noção correlata, mas se isso acontece, então, por mais que pareça incongruente, 
todas as ideias resultantes devem surgir da figura original, e devem estar 
harmonicamente conectadas, ou relacionadas…… Deste modo, com uma ideia 
pintada suficientemente radical, poderia resultar a própria imaginação do Cosmos, 
até mesmo com os detalhes da sua construção. Um tal uso da linguagem comum é 
agora obsoleto, mas surgiu para o escritor a questão de se, em algum tempo de um 
passado distante, esta ou tal linguagem não foi a linguagem do mundo e de uso 
universal, que era dominada, no entanto, na medida em que ela se moldou cada vez 
mais nas suas formas arcaicas, apenas por uma classe ou casta seletiva. Com isso eu 
quero dizer que a linguagem popular ou vernacular começou já na sua origem a ser 
usada como veículo deste modo peculiar de transmitir ideias. Disso as evidências 
são muito fortes; e, de fato, pareceria que na história da raça humana aconteceu um 
lapso ou uma perda, por causas que atualmente, pelo menos, não podemos 

                                                      
9 Em inglês, a palavra “language”, usada aqui, significa tanto “língua” quanto “linguagem”. 
A palavra “língua” significa um idioma: já uma linguagem pode ser verbal ou não verbal. A 
linguagem dos mistérios é algo muito mais amplo que um idioma. (Nota do Tradutor) 
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identificar, de uma perfeita linguagem original e um perfeito sistema científico - 
perfeitos porque tinham origem divina e haviam sido importados do mundo divino?” 

“Origem divina”, aqui, não significa que tenha havido uma revelação, feita por um 
deus antropomórfico, no alto de uma montanha e entre relâmpagos e trovões, mas, 
no nosso entendimento, significa uma linguagem e um sistema de conhecimento 
científico transmitidos à humanidade primitiva por uma humanidade mais avançada, 
e suficientemente mais elevada para ser divina desde o ponto de vista daquela 
humanidade infantil. Uma humanidade, em resumo, de outras esferas. A ideia não 
tem em si nada de sobrenatural, mas a sua aceitação ou rejeição dependem do grau 
de presunção e arrogância presentes na mente daquele para quem a afirmativa é 
feita. Porque, se os professores do conhecimento moderno confessassem, pelo 
menos, que não sabem nada do futuro do ser humano desincorporado - ou melhor, 
que não querem aceitar nada - e que no entanto este futuro pode estar cheio de 
surpresas e revelações inesperadas para eles, uma vez que os seus Egos estejam 
livres dos seus corpos densos - neste caso a descrença materialista teria menos 
chances do que tem agora. Quem entre eles sabe, ou tem condições de dizer, o que 
pode acontecer quando o ciclo vital deste globo estiver esgotado e a nossa mãe Terra 
cair, ela própria, em seu último sono? Quem tem coragem de dizer que os Egos 
divinos da nossa humanidade - pelo menos os eleitos a partir das multidões que 
passam adiante para outras esferas - não irão transformar-se por sua vez nos 
instrutores “divinos” de uma nova humanidade gerada por eles em um novo globo, 
chamado à vida e à atividade pelos “princípios” desincorporados da nossa Terra? 
(Veja a Estância VI, Volume I, Parte I.) Tudo isso pode ter sido a experiência do 
PASSADO, e estes estranhos registros podem estar guardados na “Linguagem dos 
Mistérios” das eras pré-históricas, a língua agora chamada de SIMBOLISMO. 

2. A Linguagem dos Mistérios e as Suas
Chaves 

Recentes descobertas feitas por grandes matemáticos e Cabalistas provam, deste
modo, sem sombra de dúvida, que todas as teologias, desde a primeira e mais antiga 
até a mais recente, surgiram não só de uma fonte comum de crenças abstratas, mas 
de uma linguagem universal dos “Mistérios”, ou esotérica. Estes eruditos detêm a 
chave da antiga linguagem universal, e a fizeram girar com êxito, embora apenas 
uma vez, na porta hermeticamente fechada que dá para o Salão dos Mistérios. O 
grande sistema arcaico, conhecido desde eras pré-históricas como a Ciência-
Sabedoria sagrada, a qual está contida e pode ser identificada em toda religião velha 
assim como em toda religião nova, tinha, e ainda tem, a sua língua ou linguagem 
universal - de cuja existência o maçom Ragon suspeitava - a língua ou linguagem 
dos Hierofantes, que tem sete “dialetos”, digamos assim, sendo que cada um deles 
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corresponde a, ou está especialmente relacionado com, um dos sete mistérios da 
Natureza. Cada um deles tinha o seu próprio simbolismo. A Natureza podia assim 
ser lida na sua totalidade, ou desde um dos seus aspectos especiais.  
 
A prova disso está, até hoje, na extrema dificuldade que os orientalistas em geral, e 
mais especialmente os pesquisadores sobre a Índia e os egiptólogos, enfrentam ao 
interpretar os escritos alegóricos dos Árias e os escritos hieráticos do antigo Egito. 
Isso ocorre porque eles jamais lembrarão que todos os registros antigos foram 
escritos em uma linguagem que era universal e conhecida igualmente por todas as 
nações nos dias de antigamente, mas que hoje só é inteligível para os poucos. Assim 
como os algarismos arábicos, que são claros para um homem de qualquer nação, ou 
como a palavra inglesa and, que se torna et para o francês, und para o alemão e 
assim sucessivamente, porém pode ser expressada para todos os povos pelo simples 
signo &, assim também todas as palavras daquela linguagem dos mistérios 
significavam a mesma coisa para todos seres humanos de qualquer nacionalidade. 
Vários homens notáveis têm feito tentativas de restabelecer esta língua universal e 
filosófica; Delgarme, Wilkins, Leibnitz; mas Demaimieux, em sua Pasigraphie 10, é 
o único que provou a sua possibilidade. O esquema de Valentinus, chamado de 
“Cabala grega”, baseado na combinação de letras gregas, poderia servir como um 
modelo.  
 
As facetas desta linguagem dos mistérios, cada uma delas com muitos aspectos, 
levaram à adoção de dogmas e ritos amplamente variados no plano exotérico dos 
rituais cristãos. Estas facetas estão na origem da maior parte dos dogmas da Igreja 
Cristã, como por exemplo, os sete sacramentos, a Trindade, a Ressurreição; os sete 
pecados capitais e as sete virtudes. As sete chaves do idioma dos mistérios, no 
entanto, têm estado desde sempre sob a guarda dos mais elevados entre os 
Hierofantes iniciados da antiguidade, e foi só o uso parcial de umas poucas, entre as 
sete, que passaram, devido à traição de alguns dos primeiros Padres da Igreja - ex-
iniciados dos Templos - para as mãos dos membros da nova seita dos Nazarenos. 
Alguns dos primeiros Papas eram Iniciados, mas os últimos fragmentos do 
conhecimento deles agora caíram em poder dos jesuítas, que os transformaram em 
um sistema de feitiçaria.  
 
Afirma-se que a ÍNDIA (não nos seus limites atuais, mas incluindo as suas antigas 
fronteiras) é o único país no mundo que ainda tem, entre os seus filhos, adeptos que 
têm o conhecimento de todos os sete subsistemas e a chave para o sistema inteiro. 
Desde a queda de Mênfis, o Egito começou a perder aquelas chaves uma por uma, e 
a Caldeia havia preservado apenas três nos dias de Beroso. Quanto aos hebreus, em 
todos os seus escritos eles não demonstram mais do que um completo conhecimento 

                                                      
10 Pasigraphie - pasigrafia em português. A Wikipédia em inglês explica que a palavra tem 
origem grega e significa literalmente “escrever para todos”. Pasigrafia é um sistema de 
escrita em que cada símbolo representa um conceito, ao invés de uma palavra ou um som, 
como ocorre numa língua falada. O objetivo é ser inteligível para pessoas de todas as 
línguas, assim como o são, por exemplo, os algarismos arábicos. (Nota do Tradutor)  
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dos sistemas astronômicos, geométricos e numéricos usados para simbolizar todas as 
funções humanas, e especialmente as fisiológicas. Eles nunca tiveram as chaves 
mais elevadas. 
 
“Cada vez que eu escuto pessoas falando da religião do Egito”, escreve Gaston 
Maspero, o grande egiptólogo francês e sucessor de Mariette Bey, “tenho a tentação 
de perguntar sobre qual das religiões egípcias eles estão falando. É sobre a religião 
egípcia da quarta dinastia, ou a religião egípcia do período ptolemaico? É sobre a 
religião das multidões, ou a religião dos estudiosos? Sobre aquela que era ensinada 
nas escolas de Heliópolis, ou aquela outra que estava nas mentes e concepções da 
classe sacerdotal de Tebas? Porque, entre a primeira tumba de Mênfis, que tem a 
cartouche de um rei da terceira dinastia, e as últimas pedras em Esnéh sob Caeser-
Philippus, o Árabe, há um intervalo de pelo menos cinco mil anos. Deixando de lado 
a invasão dos pastores, os domínios dos etíopes e dos assírios, a conquista persa, a 
colonização grega, e as mil revoluções da sua vida política, o Egito passou durante 
estes cinco mil anos por muitas vicissitudes na sua vida moral e intelectual. O 
capítulo XVII do Livro dos Mortos, que parece conter a exposição do sistema do 
mundo tal como ele era compreendido em Heliópolis durante a época das primeiras 
dinastias, é conhecido por nós apenas através de umas poucas cópias da décima-
primeira e décima-segunda dinastias. Cada um dos versos que o compõem já era na 
época interpretado de três ou quatro maneiras, e maneiras tão diferentes, de fato, que 
de acordo com esta ou aquela escola, o Demiurgo se tornava o fogo solar - Ra-shoo, 
ou a água primordial. Quinze séculos mais tarde, o número de leituras havia 
aumentado consideravelmente. O tempo havia, à medida que passava, modificado as 
ideias sobre o universo e as forças que o governavam. Durante os escassos 18 
séculos em que o cristianismo vem existindo, ele produziu, desenvolveu e 
transformou a maior parte dos seus dogmas; quantas vezes, então, o clero egípcio 
não pode ter alterado os seus dogmas durante aqueles cinquenta séculos que separam 
Teodósio dos reis construtores das pirâmides?”   
 
Neste ponto nós acreditamos que o eminente egiptólogo está indo demasiado longe. 
Os dogmas exotéricos podem ter sido alterados com frequência, os esotéricos nunca. 
Ele não leva em conta a sagrada imutabilidade das primitivas verdades, reveladas 
apenas durante os mistérios da iniciação. Os sacerdotes egípcios esqueceram muito, 
não alteraram nada. A perda de uma boa parte do ensinamento primitivo ocorreu 
devido às mortes súbitas dos grandes hierofantes, que faleceram antes que tivessem 
tempo de transmitir tudo aos seus sucessores; e principalmente devido à ausência de 
herdeiros dignos do conhecimento. No entanto eles preservaram em seus dogmas e 
rituais os principais ensinamentos da doutrina secreta. Assim, no capítulo dezessete 
mencionado por Maspero, nós vemos (1) Osíris dizendo que ele é Toum (a força 
criativa na natureza, que dá forma a todos os Seres, espíritos e homens), autogerado 
e autoexistente, saído de Noun, o rio celeste, chamado Pai-Mãe dos deuses, a 
divindade primordial, que é o caos ou o Profundo, impregnado pelo espírito não-
visto. (2) Ele encontrou Shoo (a força solar) na escada na Cidade dos Oito (os dois 
cubos do bem e do Mal) e ele aniquilou os maus princípios em Noun (caos), os 
filhos da Rebelião. (3) Ele é o Fogo e a Água, isto é, Noun o progenitor primordial, 
e ele criou os deuses a partir dos seus membros - catorze deuses (duas vezes sete), 
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sete deuses escuros e sete iluminados (os sete Espíritos da Presença dos cristãos e os 
sete Espíritos escuros maus). (4) Ele é a Lei da existência e do Ser (v. 10), o Bennoo 
(ou Fênix, o pássaro da ressurreição na Eternidade), em quem a noite segue o dia, e 
o dia segue a noite - uma alusão aos ciclos periódicos de ressurreição cósmica e 
reencarnação humana; pois, o que pode isso significar? “O viajante que atravessa 
milhões de anos, em nome do Um, e o grande verde (água primordial ou Caos) o 
nome do outro” (v. 17), um gerando sucessivamente milhões de anos, o outro 
engolindo-os, para restaurá-los de novo. (5) Ele fala dos Sete Luminosos que 
seguem o seu Senhor, que confere justiça (Osíris em Amenti). 
 
Tudo isso é agora mostrado como tendo sido a fonte e a origem dos dogmas cristãos. 
Aquilo que os judeus tiveram do Egito, através de Moisés e outros iniciados, foi 
bastante confundido e distorcido em dias posteriores; e aquilo que a Igreja obteve de 
ambos, está ainda mais mal interpretado.  
 
No entanto, o sistema deles é comprovado agora como idêntico neste aspecto 
especial da simbologia - a chave, especificamente, para os mistérios da astronomia 
na sua relação com os da geração e da concepção - com aquelas ideias das antigas 
religiões cuja teologia desenvolveu o elemento fálico. O sistema judaico de medidas 
sagradas aplicado aos símbolos religiosos é o mesmo, no que se refere a 
combinações geométricas e numéricas, que os da Caldeia, da Grécia, e do Egito, e 
foi adotado pelos judeus durante os séculos da sua escravidão e cativeiro sob estas 
nações. 11 Qual era aquele sistema? A íntima convicção do autor de “The Source of 
Measures” é que “os livros Mosaicos foram feitos com a intenção de, através de uma 
certa técnica de expressão, estabelecer um sistema geométrico e numérico de ciência 
exata, que deveria servir como origem de medidas.” Piazzi Smyth pensa de modo 
semelhante. Esse sistema e essas medidas são considerados por alguns eruditos 
como idênticos aos que foram usados na grande pirâmide - mas isso é assim apenas 
em parte. “A base dessas medidas era a razão de Parker”, diz o sr. R. Skinner em 
“The Source of Measures”.  
 

                                                      
11 Como dissemos em “Isis Unveiled” (vol. II, pp. 438-439), “Até o presente, apesar de 
todas as controvérsias e pesquisas, a História e a Ciência permanecem como sempre nas 
trevas, no que diz respeito à origem dos judeus. Eles podem muito bem ser os Chandalas ou 
Párias da antiga Índia, os ‘pedreiros’ mencionados por Vivasvata, Veda-Vyasa e Manu, ou 
os fenícios de Heródoto, ou os Hyksos de Josefo, ou os descendentes dos pastores páli, ou 
uma mistura de todos esses. A Bíblia denomina os Tirianos de povo consanguíneo, e vindica 
o domínio sobre eles …… No entanto, seja como for, é certo que eles se tornaram um povo 
híbrido não muito tempo depois de Moisés, já que a Bíblia mostra-os  casando livremente 
não só com os cananeus mas também com pessoas de todas as outras nações ou raças com 
as quais eles tinham contato.”  (Nota de H.P. Blavatsky) [Subnota do Tradutor:  Ao 
reproduzir estes trechos de “Ísis Sem Véu” (ver volume IV, p. 80 e p. 107 da edição 
brasileira), nós os comparamos com a edição original em inglês, fazendo as correções 
necessárias no texto de modo a não afastar-nos do original de “Isis Unveiled”.] 
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O autor desta obra extraordinária conta que descobriu isso no uso da razão integral 
em números do diâmetro para a circunferência de um círculo, descoberta por John 
Parker, de Nova Iorque. Essa razão é 6,561 para diâmetro, e 20,612 para 
circunferência. E também que essa razão geométrica era a origem antiga e 
(provavelmente) divina do que agora se transformou - através do uso exotérico e da 
aplicação prática - nas medidas lineares inglesas, “cuja unidade subjacente, isto é, a 
polegada, foi igualmente a base de um dos côvados egípcios reais e do pé romano.”  
Ele descobriu ainda que havia uma forma modificada desta razão, isto é, 113-355 (o 
que é explicado na obra dele); e que, ao mesmo tempo que esta última razão 
apontava através da sua origem para o exato pi integral, ou 6,561 para 20,612, ela 
também servia como base para cálculos astronômicos. O autor descobriu que um 
sistema de ciência exata, geométrica, numérica e astronômica, estabelecido sobre 
estas razões e podendo ser visto em uso na construção da Grande Pirâmide do Egito, 
era em parte a essência desta linguagem tal como contida no - e escondida sob o - 
palavreado do texto hebraico da Bíblia. Foi verificado que a polegada e a regra de 
dois pés de 24 polegadas, interpretada para uso através dos elementos do círculo 
(veja as páginas iniciais do volume I), e as razões mencionadas, estavam na base ou 
no alicerce deste sistema científico natural, egípcio e hebraico, enquanto, além disso, 
parece bastante evidente que o sistema em si era encarado como tendo uma origem 
divina e como sendo uma revelação divina …… 12 Mas vejamos o que dizem os que 
se opõem às medidas da Pirâmide tiradas pelo professor Piazzi. 
 
O sr. Petrie parece negá-las, e parece destruir facilmente os cálculos de Piazzi Smyth 
na sua conexão bíblica. O mesmo é feito pelo sr. Proctor, o campeão do 
“coincidencialismo” durante muitos anos em todas as questões envolvendo artes e 
ciências antigas. Ao falar do “grande número de relações independentes da Pirâmide 
que apareceram enquanto os estudiosos da Pirâmide se esforçavam para conectá-la 
com o sistema solar …… estas coincidências”, diz ele, “são no seu conjunto mais 
curiosas que qualquer coincidência entre a Pirâmide e números astronômicos: as 
coincidências anteriores são tão próximas e notáveis quanto reais” (isto é, as 
“coincidências” que permaneceriam mesmo que a pirâmide não existisse); “estas 
últimas que são apenas imaginárias (?) só foram estabelecidas pelo processo que os 
meninos de escola chamam de ‘faz-de-conta’, e agora novas medidas indicam que o 
trabalho deve ser feito de novo completamente” (carta de Petrie à Academia, 17 de 
dezembro de 1881). Diante disso o sr. Staniland Wake observa corretamente em sua 
obra “The Origin and Significance of the Great Pyramid” (Londres, 1882):  
 
“No entanto, devem ter sido mais do que meras coincidências, se os construtores da 
Pirâmide tinham o conhecimento astronômico demonstrado na sua perfeita 
orientação e em alguns outros aspectos astronômicos reconhecidos.” 13 
 

                                                      
12 Neste ponto, Boris de Zirkoff dá como referência “o manuscrito Cabalístico de J.R. 
Skinner que está nos Arquivos de Adyar”. (Nota do Tradutor) 
 
13 Boris de Zirkoff amplia os dados bibliográficos: “The Origin and Significance of the 
Great Pyramid”, Londres, 1882, p. 8, nota de rodapé. (Nota do Tradutor) 
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Eles tinham este conhecimento; e este “conhecimento” estava na base do programa 
dos MISTÉRIOS e da série de Iniciações; por isso foi feita a construção das 
Pirâmides, um registro duradouro e um símbolo indestrutível destes Mistérios e 
Iniciações na Terra, assim como o curso das estrelas o é no Céu. O ciclo de Iniciação 
era uma reprodução em miniatura daquela grande série de mudanças Cósmicas a que 
os astrônomos têm dado o nome de ano tropical ou sideral. Assim como, no final do 
ciclo de um ano sideral (25.868 anos), os corpos celestes retornam às mesmas 
posições relativas que ocupavam no seu início, assim também, ao final do ciclo da 
Iniciação, o homem interno recupera o estado prístino de pureza e conhecimento 
divinos a partir do qual ele iniciou o seu ciclo de encarnação terrestre.  
 
Moisés, um iniciado na Mistagogia Egípcia, baseou os mistérios religiosos da nova 
nação criada por ele sobre a mesma fórmula abstrata derivada deste ciclo sideral. Ele 
simbolizou o ciclo na forma e nas medidas do tabernáculo, que se supõe que ele 
tenha construído no ambiente natural. Com base nestes dados, os Sumos-sacerdotes 
judeus posteriores construíram a alegoria do Templo de Salomão - um edifício que 
nunca existiu realmente assim como o próprio Rei Salomão, que é simplesmente um 
mito solar, tanto quanto, mais tarde, Hiram Abif, dos maçons, segundo Ragon 
demonstrou bastante bem. Assim, se as medidas deste templo alegórico, o símbolo 
do ciclo da iniciação, coincidem com as da Grande Pirâmide, isso se deve ao fato de 
que as medidas do templo foram tiradas das medidas da Pirâmide através do 
Tabernáculo de Moisés.   
 
Que o nosso autor descobriu uma e mesmo duas das chaves fica completamente 
demonstrado na obra citada acima. Basta ler para sentir uma crescente convicção de 
que o significado oculto das alegorias e parábolas dos dois Testamentos fica agora 
revelado. Mas o fato de que ele deve esta descoberta muito mais ao seu próprio 
gênio do que a Parker e Piazzi Smyth é igualmente certo, se não ainda mais. Porque, 
como foi mostrado logo acima, ainda não é certo que as medidas da grande Pirâmide 
tomadas e adotadas como sendo as corretas pelos “pesquisadores de Pirâmides” 
estejam acima de suspeitas. Uma prova disso é a obra intitulada “The Pyramids and 
Temples of Gizeh”, do sr. F. Petrie, além de outros livros escritos há bem pouco 
tempo em oposição aos cálculos mencionados, que são chamados de tendenciosos. 
Parece que quase todos os cálculos de Piazzi Smyth diferem dos cálculos posteriores 
e mais cuidadosos feitos pelo sr. Petrie, que conclui a Introdução à sua obra com 
estas frases:  
 
“Quanto aos resultados de toda a investigação, talvez muitas teorias concordarão 
com um norte-americano que acreditava intensamente em teorias de Pirâmides 
quando chegou a Gizé. Eu tive o prazer da sua companhia, lá, durante dois dias, e na 
nossa última refeição juntos ele disse a mim num tom entristecido: ‘Bem, meu caro! 
Sinto como se eu tivesse estado em um funeral. Seguramente as velhas teorias 
merecem um enterro decente, embora devêssemos cuidar para que, na nossa pressa, 
não enterremos, junto com os mortos, os feridos que ainda vivem’.” 
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Com relação aos cálculos do falecido J. Parker em geral, e especialmente à terceira 
proposição feita por ele, nós consultamos alguns matemáticos eminentes, e esta é a 
substância do que eles dizem:  
 
O raciocínio de Parker tem como base considerações sentimentais, mais do que 
matemáticas, e do ponto de vista lógico não chega a uma conclusão.  
 
A Proposição III, especificamente, que diz - 
 
“O círculo é a base natural ou começo de toda área, e o quadrado, colocado nesta 
função na ciência matemática, é artificial e arbitrário -” 
 
- é um exemplo de uma proposição arbitrária, e  não se pode confiar nela com 
segurança em termos do pensamento matemático. A mesma observação se aplica, 
até com mais força, à Proposição VII, que afirma:   
 
“Porque o círculo é a forma primária na natureza, e portanto a base da área; e porque 
o círculo é medido por, e é igual ao quadrado apenas na razão da metade da sua 
circunferência pelo raio, portanto, a circunferência e o raio, e não o quadrado do 
diâmetro, são os únicos elementos naturais e legítimos da área, pelos quais todas as 
formas regulares são tornadas iguais ao quadrado, e iguais ao círculo.”  
 
A Proposição IX é um notável exemplo de raciocínio falho, e é nela que se apoia, 
principalmente, a Quadratura do sr. Parker. Aqui está ela: 
 
“O círculo e o triângulo equilátero são opostos um ao outro em todos os elementos 
da sua construção, e portanto o diâmetro fracionário de um círculo, que é igual ao 
diâmetro de um quadrado, está na razão oposta dupla do diâmetro de um triângulo 
equilateral cuja área é um”, etc., etc.  
 
Supondo, para efeitos de raciocínio, que um triângulo possa ter um raio no sentido 
que nós falamos do raio de um círculo - porque o que Parker chama de raio do 
triângulo é o raio de um círculo inscrito no triângulo e portanto não é o raio de um 
triângulo de modo algum - e aceitando por um momento aquelas outras proposições 
imaginárias e matemáticas incluídas nas premissas dele, por que motivo deveríamos 
nós concluir que se o triângulo e o círculo são opostos em todos os elementos das 
suas construções, o diâmetro de qualquer círculo definido está na dupla razão oposta 
do diâmetro de qualquer triângulo equivalente dado? Que conexão necessária existe 
entre as premissas e a conclusão? Este tipo de raciocínio não é conhecido em 
geometria, e não seria aceito por matemáticos rigorosos.  
 
No entanto a questão de se o sistema esotérico Arcaico originou ou não a polegada 
britânica tem pouca importância para o metafísico atento e verdadeiro. Tampouco a 
leitura esotérica que o sr. Ralston Skinner faz da Bíblia se torna errada apenas 
porque as medidas da Pirâmide não correspondem às medidas do templo de 
Salomão, da arca de Noé, etc.; ou porque a Quadratura do Círculo do sr. Parker é 
rejeitada pelos matemáticos. A leitura feita pelo sr. Skinner depende em primeiro 
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lugar dos métodos Cabalísticos e do valor rabínico das letras hebraicas. Mas é 
extremamente importante verificar se as medidas usadas na evolução e na 
construção da religião simbólica ariana, na construção dos seus templos, nos 
números dados nos Puranas, e especialmente na sua cronologia, nos seus símbolos 
astronômicos, na duração dos seus ciclos e outros cálculos, foram, ou não foram, 
iguais às usadas nas medidas e nos glifos bíblicos. Porque isso provará que os 
judeus, a menos que tenham tomado o seu côvado e as suas medidas sagradas dos 
egípcios (Moisés tendo sido iniciado pelos sacerdotes), precisam ter obtido estas 
noções da Índia. Seja como for, eles as passaram para os primeiros cristãos. 
Portanto, são os Ocultistas e os Cabalistas que são os “verdadeiros” herdeiros do 
CONHECIMENTO, a sabedoria secreta que ainda é encontrada na Bíblia; porque só 
eles, agora, entendem o seu real significado, enquanto os cristãos e judeus profanos 
se agarram às cascas e à letra morta. Este é o sistema de medidas que levou à 
invenção dos nomes de Deus Elohim e Jeová, e à sua adaptação ao falicismo, e o 
fato de que Jeová não é uma cópia muito bem-feita de Osíris é agora demonstrado 
pelo autor de “Source of Measures”. Mas este último e o sr. Piazzi Smyth parecem 
ambos ter a impressão de que (a) a maior antiguidade do sistema pertence aos 
israelitas, porque a língua hebraica é a língua divina, e (b) esta língua universal 
pertence à revelação direta!  
 
Esta última hipótese é correta apenas no sentido mostrado no último parágrafo do 
capítulo anterior 14; mas ainda falta chegar a um acordo quanto à natureza e ao 
caráter deste “Revelador” divino. Com relação à maior antiguidade, a questão, para 
o profano, dependerá naturalmente (a) da evidência interna e externa da revelação e 
(b) das premissas e dos preconceitos de cada erudito individualmente. Isso, no 
entanto, não pode impedir nem o Cabalista teísta nem o Ocultista panteísta de ter, 
cada um, as suas crenças; nenhum deles convencerá o outro. Os dados fornecidos 
pela história são demasiado poucos e insatisfatórios de modo que nenhum deles 
pode provar ao cético quem está com a razão.  
 
Por outro lado, as provas dadas pela tradição são tão constantemente rejeitadas que 
não podemos ter esperança de resolver a questão na era atual. Enquanto isso, a 
ciência materialista estará rindo imparcialmente tanto dos Cabalistas como dos 
Ocultistas. Mas uma vez que deixamos de lado a controvertida questão da maior 
antiguidade, a ciência, nos seus departamentos de filologia e religião comparada, 
será finalmente chamada a assumir a tarefa, e compelida a admitir a alegação 
comum.15 Os seus maiores eruditos, ao invés de desprezar como tolice aquela 
                                                      
14 “Simbolismo e Ideogramas”. (Nota do Tradutor) 
 
15 Uma a uma as alegações são admitidas, à medida que um cientista após o outro é forçado 
a reconhecer os fatos indicados pela Doutrina Secreta, embora os cientistas raramente ou 
nunca reconheçam que as mesmas afirmações que eles fazem foram feitas antes por outrem. 
Assim, nos dias gloriosos da autoridade do sr. Piazzi Smyth sobre a Pirâmide de Gizé, a 
teoria dele era que o sarcófago de pórfiro da Câmara do Rei “é a unidade de medida para as 
duas nações mais iluminadas da Terra, a Inglaterra e os Estados Unidos”, e não era melhor 
que um “caixote de milho”. A ideia foi veementemente desmentida por nós em “Ísis Sem 
Véu”, publicada pouco antes, naquela época. Então a imprensa de Nova Iorque levantou-se 

332 Loja Independente de Teosofistas



 

 

“mistura confusa de ficção absurda e superstições”, conforme a literatura bramânica 
é geralmente qualificada, farão um esforço para aprender a linguagem simbólica 
universal com as suas chaves numéricas e geométricas. Mas aqui outra vez eles 
dificilmente terão sucesso se compartilharem a crença de que o sistema cabalístico 
judaico contém a chave para todo o mistério; porque ele não a contém. E nenhuma 
outra escritura a possui atualmente na sua totalidade; e mesmo os Vedas não estão 
completos. Cada religião antiga é apenas um capítulo ou dois do volume inteiro dos 
mistérios arcaicos primitivos; só o Ocultismo Oriental pode dizer que possui o 
segredo completo, com as suas sete chaves. Comparações serão feitas, nesta obra, e 
tanto quanto possível serão explicadas - o resto é deixado para a intuição pessoal do 
estudante. Porque ao dizer que o Ocultismo Oriental tem o segredo, não se está 
dizendo que a escritora pretende ter um conhecimento “completo” nem sequer 
aproximado, o que seria absurdo. O que eu sei, eu transmito; o que eu não posso 
explicar, o estudante deve descobrir por si mesmo.  
 

                                                                                                                                                     
para o combate (principalmente o “Sun” e o “World”) contra a nossa presunção de querer 
corrigir ou ver erros em tão grande estrela da erudição. Na p. 519 do volume I [Subnota do 
Tradutor: Traduzimos aqui as palavras citadas por Blavatsky diretamente do texto 
apresentado por ela na presente obra. A tradução do trecho tal como está na edição 
brasileira de “Ísis” será encontrada em “Ísis Sem Véu”, volume II, p. 201.], nós havíamos 
dito que Heródoto, quando tratava daquela Pirâmide, “poderia ter acrescentado que 
externamente ela simbolizava o princípio criativo da Natureza, e ilustrava também os 
princípios da geometria, da matemática, da astrologia e da astronomia. Internamente, era 
um templo majestoso, em cujos recessos pouco iluminados eram realizados os mistérios, e 
cujos muros haviam testemunhado com frequência as cenas de iniciação dos membros da 
família real. O sarcófago de pórfiro, que o professor Piazzi Smyth, Real Astrônomo da 
Escócia, degrada para a condição de caixote de milho, era uma fonte batismal; ao sair dela, 
o neófito ‘nascia de novo’ e se tornava um adepto.”  
 
As nossas afirmações foram motivo de riso naqueles dias. Foi feita contra nós a acusação de 
que havíamos pegado as nossas ideias de Shaw, um escritor inglês segundo o qual o 
sarcófago havia sido usado para a celebração dos Mistérios de Osíris (nós nunca havíamos 
ouvido falar desse escritor!). E agora, cinco ou seis anos mais tarde, o sr. Staniland Wake 
escreve o seguinte na página 93 do seu ensaio “The Origin and Significance of the Great 
Pyramid”: 
 
“A chamada Câmara do Rei, da qual um pesquisador entusiasmado de pirâmides escreve 
que ‘As paredes polidas, os materiais finos, as proporções grandiosas e o local exaltado 
falam eloquentemente de glórias que ainda estão por vir’ - se não tiver sido ‘a câmara das 
perfeições’ da tumba de Quéops, foi provavelmente o lugar no qual o sujeito da iniciação 
era admitido, depois que ele tivesse percorrido a estreita passagem para cima e para a 
grande galeria, com a sua terminação inferior, o que gradualmente o preparava para o 
estágio final dos MISTÉRIOS SAGRADOS.” Se o sr. Staniland Wake fosse um teosofista, ele 
poderia ter acrescentado que a estreita passagem para cima, levando à câmara do Rei, tinha 
de fato “um portão estreito”, o mesmo “portão estreito” que “leva para a vida”, ou para o 
novo renascimento espiritual mencionado por Jesus em Mateus, 7, versículos 13 e seguintes; 
e que é neste portão no templo da iniciação que estava pensando o autor que registrou as 
palavras atribuídas a um Iniciado. (Nota de H.P. Blavatsky)  
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Mas embora se suponha que o ciclo inteiro da linguagem universal de mistérios só 
será conhecido dentro de alguns séculos, mesmo aquilo que foi descoberto até agora 
na Bíblia por alguns eruditos é mais do que suficiente para demostrar a tese - 
matematicamente. Como o judaísmo obteve duas das sete chaves, e estas duas 
chaves foram agora redescobertas, já não se trata mais de uma questão de 
especulação e hipóteses individuais, e muito menos de “coincidências”, mas se trata 
de uma questão de ler corretamente os textos da Bíblia, assim como qualquer um 
familiarizado com a aritmética lê e verifica uma adição ou um total.16 Dentro de 
alguns anos este sistema derrotará a letra morta da Bíblia, assim como derrotará a 
letra morta de outras crenças exotéricas, mostrando os dogmas 17 em seu significado 
real, destituído de adornos.  
 
E então este significado inegável, embora incompleto, irá revelar o mistério do Ser, 
além de mudar inteiramente os sistemas científicos modernos da Antropologia, da 
Etnologia e especialmente o sistema da Cronologia. O elemento do Falicismo, 
encontrado em cada nome de Deus e em cada narrativa do Velho Testamento (e até 
certo ponto no Novo Testamento) também pode com o tempo mudar 
consideravelmente o ponto de vista materialista na Biologia e na Fisiologia.  
 
Libertada do seu aspecto grosseiro e repulsivo, esta visão da natureza e do ser 
humano, tendo do seu lado a legitimidade dos corpos celestiais e dos seus mistérios, 
revelará as operações da mente humana e mostrará como era natural este tipo de 
pensamento. Os chamados símbolos fálicos se tornaram ofensivos apenas por causa 
do elemento de materialidade e de animalidade presente neles. Eles se originaram 
nas raças arcaicas, as quais, chegando a um conhecimento pessoal a partir dos seus 
ancestrais andróginos, eram as primeiras manifestações fenomênicas em sua própria 
visão da separação dos sexos, e consequentemente do mistério da criação -; portanto 
tais símbolos eram bastante naturais. Se as raças posteriores os degradaram, 
especialmente o “povo eleito”, isto não afeta a origem daqueles símbolos. A 
pequena tribo semítica - uma das menores ramificações da mistura da quarta sub-
raça e da quinta sub-raça (a mongólica-turaniana e a chamada indo-europeia, depois 
do afundamento do grande continente) - podia apenas aceitar a sua simbologia com 
o espírito em que lhe foi dada pelas nações de onde ela se derivou. Talvez, nos 
começos mosaicos, aquela simbologia não fosse tão crua quanto se tornou mais 
tarde nas mãos de Ezra, que remodelou todo o Pentateuco. Porque o glifo da filha do 
Faraó (a mulher), do Nilo (o Grande Profundo e a Água), e do bebê-menino 
encontrado flutuando na arca de juncos não foi composto primariamente para 
Moisés, nem por ele. Descobriu-se que essa simbologia está antecipada em 

                                                      
16 Tudo o que nós dissemos em “Ísis” é agora corroborado em “The Source of Measures” 
pela leitura de trechos da Bíblia, com as chaves numéricas e geométricas para eles. (Nota de 
H.P. Blavatsky)  
 
17 Embora seja usada popularmente no sentido pejorativo de “crença cega”, a palavra 
“dogmas” diz respeito à sabedoria: significa os princípios básicos ou doutrinas fundamentais 
de uma religião ou filosofia religiosa. (Nota do Tradutor) 
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fragmentos de cerâmica babilônica, na história do rei Sargão 18, que viveu muito 
antes de Moisés. Então, qual é a dedução lógica? Seguramente temos o direito de 
dizer que a história de Moisés contada por Ezra tinha sido conhecida por ele 
enquanto vivia na Babilônia, e que ele aplicou a alegoria contada sobre Sargão ao 
legislador judeu. Em resumo, podemos dizer que Êxodo nunca foi escrito por 
Moisés, mas re-produzido por Ezra com base em materiais antigos.  
 
E neste caso, por que motivo outros símbolos e glifos, muito mais grosseiros no seu 
elemento fálico, não foram acrescentados por este adepto na adoração fálica mais 
recente dos caldeus e dos sabeus? É-nos ensinado que a fé primitiva dos israelitas 
era muito diferente daquilo que foi desenvolvido séculos mais tarde pelos 
Talmudistas, e antes deles por David e Ezequias.  

                                                      
18 Na página 224 de Assyrian Discoveries o sr. George Smith afirma: “No palácio de 
Sennacherib, em Kouyunjik, eu encontrei outro fragmento da curiosa história de Sargão 
…… publicada na minha tradução em Transactions of the Society of Biblical Archaeology, 
vol. I, part I, p. 46.” A capital de Sargão, o Moisés babilônico, “era a grande cidade de 
Agadi, chamada pelos semitas de Acade - mencionada no Gênesis como capital de Nimrod” 
(Gen., x, 10) …… “Acade estava perto da cidade de Sippara no Eufrates e no norte da 
Babilônia.” (Veja Isis, Vol. II, pp. 442-443) [Subnota do Tradutor:  Examine a página 83 
do volume IV da edição brasileira de “Ísis Sem Véu”.] Outra estranha coincidência está no 
fato de que o nome da acima mencionada cidade vizinha de Sippara é igual ao nome da 
esposa de Moisés - Zipora (Êxodo, ii). Naturalmente a história é uma inteligente adição feita 
por Ezra, que não poderia desconhecê-la. Esta curiosa história é encontrada em fragmentos 
de placas de Kouyunjik, e diz o seguinte:  
 
1. Sargona, o poderoso rei de Acade, sou eu.  
2. Minha mãe era uma princesa, meu pai, não conheci; um irmão do meu pai governava o 
país.  
3. Na cidade de Azupiran, situada à margem do rio Eufrates,  
4. Minha mãe, a princesa, me concebeu; com dificuldade ela me deu à luz. 
5. Colocou-me numa arca de juncos, com betume ela selou a minha saída.  
6. Ela me lançou ao rio, que não me afogou. 
7. O rio levou-me até Akki, o carregador de água.  
8. Akki, o carregador de água, ternamente ergueu-me - etc., etc.    
 
E agora Êxodo, ii: “Não podendo (a mãe de Moisés), porém, escondê-lo mais tempo, tomou 
uma arca feita de juncos, e a revestiu com barro e betume; e, pondo nela o menino, a pôs 
entre os juncos à margem do rio.” 
 
“A história”, diz o sr. G. Smith, “aconteceu segundo se supõe em torno de 1600 A.E.C., 
bastante antes da suposta época de Moisés. Como sabemos que a fama de Sargão chegou ao 
Egito, é muito provável que este relato esteja ligado ao evento narrado em Êxodo ii, porque 
toda ação, uma vez que seja realizada, tende a repetir-se.”  Mas agora, que o professor Sayce 
teve a coragem de empurrar as datas dos reis caldeus e assírios para dois mil anos mais 
cedo, Sargão deve ter antecedido Moisés 2000 anos pelo menos. (Veja as palestras, 
“Lectures”, do professor Sayce a respeito.) A confissão é sugestiva, mas o número precisa 
de mais um ou dois algarismos. (Nota de H.P. Blavatsky) 
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Tudo isso, apesar do elemento exotérico, segundo agora se vê nos dois Testamentos, 
é mais do que suficiente para classificar a Bíblia entre as obras esotéricas, e para 
conectar o seu sistema secreto com os simbolismos indiano, caldeu, e egípcio. Todo 
o ciclo dos glifos e números bíblicos tal como sugeridos por observações 
astronômicas - e a astronomia e a teologia estão intimamente conectadas - é 
encontrado nos sistemas indianos, tanto exotéricos como esotéricos. Estes números e 
os símbolos deles, os signos do Zodíaco, os planetas, os seus aspectos e nodos - este 
último termo agora passou a integrar até a nossa botânica moderna para distinguir 
plantas masculinas e femininas (as unissexuais, as polígamas, monoicas, dioicas, 
etc., etc.) - são conhecidos em astronomia como sextis, quartis, e assim por diante, e 
têm sido usados durante eras e eras pelas nações arcaicas; e num sentido têm o 
mesmo significado que os numerais hebraicos. As primeiras formas de geometria 
elementar devem ter sido sugeridas, certamente, pela observação dos corpos celestes 
e seus agrupamentos. Assim, os símbolos mais arcaicos no Esoterismo Oriental são 
um círculo, um ponto, um triângulo, um plano, um cubo, um pentagrama, e um 
hexágono, e figuras planas com vários lados e ângulos. Isso demonstra que o 
conhecimento e o uso da simbologia geométrica são tão velhos quanto o mundo.  
 
Começando a partir deste ponto, fica fácil compreender que a própria natureza 
poderia ter ensinado à humanidade primitiva - mesmo sem ajuda dos seus instrutores 
divinos - os primeiros princípios de uma linguagem de símbolos numéricos e 
geométricos.19 Por isso encontramos números e cifras usados como expressão e 
como registro de pensamento em todas as escrituras simbólicas arcaicas. Elas são 
sempre as mesmas, tendo apenas algumas variações feitas a partir das primeiras 
cifras. Assim, a evolução e a correlação dos mistérios do Cosmos, do seu 
crescimento e desenvolvimento - espiritual e físico, abstrato e concreto - foram 
registrados inicialmente em mudanças geométricas de forma. Todas as Cosmogonias 
começaram com um círculo, um ponto, um triângulo, e um cubo, até o número 9, 
quando ela era sintetizada pela primeira linha e um círculo, a mística Década 
pitagórica, a soma de tudo envolvendo e expressando os mistérios do Cosmos 
inteiro; registrado cem vezes mais completamente no sistema hindu, para quem 
quiser entender a sua linguagem mística. Os números 3 e 4, na sua soma de 7, assim 
como os números 5, 6, 9 e 10, são a própria pedra angular das Cosmogonias Ocultas.  
Esta década e as suas mil combinações são encontradas em todas as partes do globo. 
São reconhecidas nas cavernas e nos templos cortados na rocha, no Hindustão e na 
Ásia Central, e nas pirâmides e pedras no Egito e na América; nas catacumbas de 

                                                      
19 Como um lembrete do fato de que a religião Esotérica de Moisés foi esmagada várias 
vezes, e de que a adoração de Jeová, tal como restabelecida por David, foi colocada em seu 
lugar por Ezequias, pelo menos, leia as pp. 436-442, volume II de “Isis Unveiled”. [Subnota 
do Tradutor:  Páginas 79 a 83 do volume IV da edição brasileira de “Ísis Sem Véu”.] 
Seguramente deve ter havido razões muito boas para que os saduceus, que deram quase 
todos os altos sacerdotes da Judeia, adotavam as Leis de Moisés e rejeitavam os alegados 
“Livros de Moisés”, o Pentateuco das Sinagogas e o Talmude. (Nota de H. P. Blavatsky) 
 

336 Loja Independente de Teosofistas

https://www.carloscardosoaveline.com/isis-unveiled-volume-ii/


 

 

Ozimandyas 20, nos montes das paisagens caucasianas cobertas de neve, nas ruínas 
de Palenque, na Ilha da Páscoa, por todo lado onde o homem antigo  colocou alguma 
vez os pés.  O glifo universal do 3 e do 4, do triângulo e do cubo, ou do macho e da 
fêmea, mostrando o primeiro aspecto da divindade em evolução, está gravado para 
sempre no Cruzeiro do Sul nos céus, assim como na Cruz Ansata do Egito. Como 
foi bem expressado, “O Cubo quando desdobrado é uma cruz do tau, na forma 
egípcia, ou tem a forma de uma cruz cristã …… Um círculo colocado junto à cruz 
constitui numa cruz ansata …… os números 3 e 4 contados na cruz, mostrando uma 
forma do candelabro (judaico) de ouro (no Santo dos Santos), e do 3 + 4 = 7, e 6 + 1 
= 7, dias no círculo da semana, como 7 luzes do Sol. E também, assim como a 
semana de sete luzes deu origem ao mês e ao ano, do mesmo modo ela é a 
marcadora do tempo do nascimento …… Uma vez que a forma da cruz é mostrada, 
então, através do uso conectado da forma 113:355, o símbolo é completado pelo 
acréscimo de um homem à cruz. 21 Este tipo de medida foi feito de modo a 
coordenar-se com a ideia da origem da vida humana, e portanto com a forma 
fálica.”22    
 
As Estâncias mostram a cruz e estes números cumprindo um papel de destaque na 
cosmogonia arcaica. Enquanto isso, podemos aproveitar a evidência reunida pelo 
mesmo autor para mostrar a identidade de símbolos e do significado esotérico deles 
em todo o mundo, o que ele chama corretamente de “vestígios primordiais destes 
símbolos”.  
 
“Sob a visão geral adotada em relação à natureza das formas dos números …… 
tornou-se objeto de pesquisa de grande interesse saber quando e onde a existência 
deles e o uso deles se tornaram conhecidos pela primeira vez. Será que isso foi uma 
questão de revelação dentro do que nós conhecemos como era histórica - o ciclo 
excessivamente moderno em que a idade da raça humana é contemplada? De fato, 
no que diz respeito à data da sua posse pelo homem, parece ter sido algo que está 
mais distante dos egípcios, no passado, do que os antigos egípcios estão distantes de 
nós.   
 
“As Ilhas de Páscoa no ‘meio do Pacífico’ parecem ser picos de montanhas 
remanescentes de um continente submerso, devido ao fato de que estes picos são 
densamente ornamentados com estátuas ciclópicas, remanescentes da civilização de 
um povo numeroso e cultivado, que deve necessariamente ter ocupado uma área 
amplamente extensa. Na parte de trás destas imagens há uma ‘cruz ansata’, uma 
cruz ansata modificada para ter o delineamento de uma forma humana. Uma 
                                                      
20 Ozimandyas, Ozymandias, ou Osimandyas - um dos nomes do faraó Ramsés II. (Nota do 
Tradutor)    
  
21 Uma vez mais, lembremos o hindu Wittoba crucificado no espaço; o significado do “signo 
sagrado”, a Suástica; o homem decussado no Espaço, de Platão,  etc., etc. (Nota de H.P. 
Blavatsky) [Subnota do Tradutor:  A propósito da Suástica, veja nos websites associados o 
artigo “O Significado da Suástica”.] 
 
22 “Source of Measures”. (Nota de H. P. Blavatsky) 
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descrição completa, com imagem mostrando a terra, com as estátuas densamente 
instaladas na terra, pode ser encontrada na edição de janeiro de 1870 do Builder, de 
Londres.   
 
“No ‘Naturalist’, publicado em Salem, Massachusetts, em um dos seus primeiros 
números, encontra-se uma descrição de algumas obras talhadas muito antigas e 
curiosas, situadas no ponto mais alto de montanhas da América do Sul, muito mais 
antigas, segundo se verifica, do que as raças que vivem atualmente. O caráter 
estranho destas obras talhadas está no fato de que elas mostram os contornos de um 
homem pendurado na cruz 23, por uma série de desenhos, pela qual a partir da forma 
de um homem surge a forma de uma cruz,  mas de um modo tal que a cruz pode ser 
vista como o homem, ou o homem como a cruz; mostrando-se assim o caráter 
simbólico da interdependência das duas formas.  
 
“É sabido que a tradição dos Astecas transmite um relato bastante perfeito do dilúvio 
…… O barão Humboldt diz que nós devemos procurar pelo país Aztlán, o país 
original dos Astecas, numa região tão elevada, como o paralelo 42 norte, pelo 
menos; de onde, viajando, eles finalmente chegaram ao vale do México. Naquele 
vale os montes de terra do norte distante se tornam elegantes estruturas de pedra, 
piramidais, e outras estruturas cujos restos são agora encontrados. As 
correspondências entre os restos Astecas e os restos egípcios são bem conhecidas 
…… Attwater, examinando centenas delas, ficou convencido de que os Astecas 
tinham conhecimentos de astronomia. Humboldt faz a seguinte descrição de uma das 
estruturas piramidais mais perfeitas dos Astecas:  
 
“A forma desta pirâmide (de Papantla), que tem sete andares, é mais pontiaguda que 
qualquer outro monumento deste tipo já descoberto, mas a sua altura não é notável, 
tendo apenas 57 pés 24, enquanto a sua base possui somente 25 pés de cada lado. 25   
No entanto, ela é notável por um fato: foi construída inteiramente com pedras 
talhadas, de um tamanho extraordinário, às quais se deu uma forma muito bonita. 
Três escadarias levam ao topo, cujos degraus são decorados com esculturas 
hieroglíficas e pequenos nichos colocados com grande simetria. O número destes 

                                                      
 
23 Veja mais adiante a descrição sobre a antiga iniciação ariana: Visvakarma crucificando o 
Sol, “Vikkartana”, despojado dos seus raios - numa madeira em forma de cruz. (Nota de H. 
P. Blavatsky) 
 
24 Cerca de 17,3 metros. (Nota do Tradutor) 
 
25 Este dado está errado. Trata-se de 25 metros, não pés. Um lado de 25 pés teria apenas 7,6 
metros, dimensão absurdamente pequena. O autor citado por Blavatsky, Ralston Skinner, de 
fato afirma (na p. 58 da sua obra) que os lados da pirâmide medem 25 pés; porém ele diz 
isso citando Alexander Humboldt; e Humboldt, na verdade, afirma que o lado mede 25 
metros, não 25 pés. Veja “Political Essay on the Kingdom of New Spain”, de Alexander 
Humboldt, Vol. I, New York, publicado por I. Riley em 1811, 221 pp., Book II, Cap. VIII, 
p. 172. O erro não foi identificado na edição da DS feita por Boris de Zirkoff - caso raro.  
(Nota do Tradutor) 
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nichos parece aludir aos 318 símbolos simples e compostos dos dias do calendário 
civil deles.” 
 
“318 é o valor gnóstico de Cristo”, destaca o autor, “e o famoso número dos servos 
treinados ou circuncidados de Abraão. Quando se leva em conta que 318 é um valor 
abstrato, e universal, como expressão do valor de um diâmetro para uma 
circunferência de unidade, o seu uso na composição do calendário civil se torna 
claro.” 
 
Idênticos glifos, números e símbolos esotéricos são encontrados no Egito, no Peru, 
no México, na Ilha de Páscoa, na Índia, na Caldeia, e na Ásia Central. Homens 
crucificados, e símbolos da evolução das raças a partir de deuses; e no entanto 
podemos ver a ciência repudiando a ideia de uma raça humana que não seja feita 
segundo a nossa imagem. A teologia agarra-se aos seus 6.000 anos de Criação; a 
antropologia ensina que somos descendentes dos macacos; e o clero vê a origem 
humana em Adão, 4004 anos antes da era cristã! 
 
Será que devemos, por medo de sermos chamados de tolos supersticiosos, e mesmo 
de mentirosos, abster-nos de fornecer provas - tão boas quanto quaisquer outras - 
apenas porque ainda não chegou o dia em que todas as SETE CHAVES serão 
entregues para a ciência, ou melhor, para os homens de conhecimento e os 
pesquisadores no campo simbológico? Diante das esmagadoras descobertas da 
Geologia e da Antropologia em relação à antiguidade do ser humano, será que 
devemos - para evitar o castigo usual de todo aquele que sai dos caminhos 
costumeiros, seja da Teologia ou do Materialismo - ficar com os 6000 anos e a 
“criação especial”, ou aceitar com submissa admiração a nossa genealogia e a nossa 
descendência do macaco? Não é verdade, na medida em que se sabe que os registros 
secretos guardam as SETE chaves do mistério da gênese do homem. Embora as 
teorias científicas possam ser imperfeitas, materialistas e tendenciosas, elas estão mil 
vezes mais perto da verdade que os devaneios da teologia. Os devaneios teológicos 
estão em extinção para todos, exceto para os fanáticos mais irredutíveis. 26 Portanto 
não temos alternativa exceto aceitar cegamente as deduções da ciência, ou romper 
com ela, e confrontá-la sem medo, afirmando o que a Doutrina Secreta nos ensina, e 
estando preparados para arcar com as consequências.  

                                                      
 
26 Alguns dos seus defensores devem ter perdido a razão, segundo deveríamos concluir. 
Pois, o que podemos pensar quando, diante dos absurdos da letra morta da Bíblia, eles ainda 
apoiam os absurdos, publicamente e com a mesma força de sempre, e vemos os seus 
teólogos sustentando que, embora “as Escrituras cuidadosamente evitem (?) fazer qualquer 
contribuição direta ao conhecimento científico, eles nunca tropeçaram em qualquer 
afirmação que não mantenha a luz do PROGRESSO DA CIÊNCIA!!!” (“Primeval Man”, p. 
14) (Nota de H.P. Blavatsky). [Subnota do Tradutor: Boris de Zirkoff amplia um pouco a 
informação bibliográfica. Da nossa parte, verificamos que o livro é intitulado “Primeval 
man unveiled: or the Anthropology of the Bible”, de 1871. O seu autor é James Gall, porém 
a obra foi publicada anonimamente. Por isso Blavatsky se refere a esta obra, em rodapé 
poucas linhas mais adiante, dizendo que o seu autor é desconhecido.] 
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Mas vejamos se a ciência, em suas especulações materialistas, e mesmo a teologia 
nos seus estertores e na sua luta suprema para reconciliar os 6000 anos desde Adão 
com as “Evidências Geológicas da Antiguidade do Homem” 27, de Sir Charles Lyell, 
não nos dão elas próprias inconscientemente uma ajuda. A Etnologia, segundo 
confessam alguns dos seus devotos mais eruditos, já considera impossível responder 
por todas as variedades da raça humana, a menos que a ideia da criação de vários 
Adãos seja aceita. Eles falam de “um Adão branco e um Adão preto, um Adão 
vermelho e um Adão amarelo”. 28 Se eles fossem hindus enumerando as 
reencarnações de Vamadeva segundo o Linga Purana, eles poderiam dizer muito 
pouco mais do que isso. Porque, ao enumerar os repetidos renascimentos de Shiva, o 
Linga Purana descreve-o em um Kalpa como tendo cor branca, em outro como 
tendo cor preta, em outro ainda com uma cor vermelha, e depois disso o Kumara se 
transforma em “quatro jovens de uma cor amarela”. Esta estranha coincidência, 
como diria o sr. Proctor, é apenas mais um indício da intuição científica, já que 
Shiva-Kumara representa só alegoricamente as raças humanas durante a gênese do 
homem. Mas isso levou a outro fenômeno intuitivo - esta vez nas fileiras teológicas. 
O autor desconhecido de “Primeval Man”, num esforço desesperado por defender a 
Revelação divina das descobertas impiedosas e veementes da geologia e da 
antropologia, dizendo que “seria lamentável se os defensores da Bíblia fossem 
obrigados a escolher entre renunciar à inspiração da Escritura e negar as conclusões 
dos geólogos”, encontra uma possibilidade de acordo. Mais do que isso: ele dedica 
um grosso volume a comprovar este fato: “Adão não foi o primeiro homem 29 criado 
nesta Terra.” …… Os restos exumados do homem pré-adâmico, “ao invés de 
derrubar a nossa confiança na Escritura, dão provas adicionais da sua veracidade” 
(p. 194). De que modo? Da maneira mais simples que se possa imaginar; porque o 
autor argumenta que a partir de agora “nós” (o clero) “podemos deixar os cientistas 
prosseguir nos seus estudos sem tentar coagi-los pelo medo da heresia” …… (isso 
deve ser um verdadeiro alívio para os senhores Huxley, Tyndall, e Sir C. Lyell) … 
… “A narrativa da Bíblia não começa com a criação, como geralmente se supõe, 
mas com a formação de Adão e Eva, milhões de anos depois que o nosso planeta 
havia sido criado. A sua história prévia, no que diz respeito à Escritura, ainda não foi 
escrita” …… “Pode ter havido não uma, mas vinte raças diferentes sobre a Terra 
antes da época de Adão, assim como pode haver outras vintes raças humanas 
diferentes em outros mundos” (p. 55) …… Quem, então, ou o que, eram estas raças, 
já que o autor ainda sustenta que Adão foi o primeiro homem da nossa raça? ERAM 
AS RAÇAS SATÂNICAS! “Satã nunca (esteve) no céu, os homens e os anjos (são) 
uma só espécie.” Era a raça pré-adâmica dos “Anjos que pecaram”. Satã foi o 
                                                      
 
27 Referência ao livro “Geological Evidences of the Antiquity of Man”. (Nota do Tradutor) 
 
28 “Primeval Man Unveiled, or the Anthropology of the Bible”, autor (desconhecido) de 
“Stars and the Angels”, 1870, p. 195. (Nota de H. P. Blavatsky) 
 
29 Especialmente diante das evidências fornecidas pela própria Bíblia autorizada em Gênesis 
IV, 16-17, que mostra Caim indo para a terra de Node, e lá casando com sua noiva. (Nota de 
H. P. Blavatsky) 
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“primeiro Príncipe deste mundo”, podemos ler. Tendo morrido em consequência da 
sua rebelião, ele permaneceu na Terra como espírito desencarnado, e tentou Adão e 
Eva. “As eras iniciais da raça satânica, e especialmente o tempo em que Satã viveu 
(!!!) podem ter sido um período de civilização patriarcal e relativo repouso - um 
tempo de Tubalcaims e Jubals, quando tanto as ciências como as artes tentavam 
estabelecer as suas raízes no solo amaldiçoado…… Que assunto para um épico …… 
(quando) há incidentes inevitáveis que devem ter ocorrido. Vemos diante de nós 
…… o alegre amante primitivo cortejando a sua noiva ruborizada sob o orvalho do 
entardecer e junto aos carvalhos dinamarqueses, que então cresciam onde nenhum 
orvalho cresce hoje …… o grisalho patriarca primitivo… a prole primitiva 
inocentemente brincando a seu lado …… Mil imagens como estas aparecem diante 
de nós”! …… (pp. 206-207). 

O olhar retrospectivo para esta satânica “noiva ruborizada”, nos dias da inocência de 
Satã, não perde em poesia por ganhar em originalidade. Bem pelo contrário. A 
moderna noiva cristã - que nem sempre fica ruborizada hoje em dia diante dos seus 
alegres apaixonados modernos - poderia até mesmo tirar uma lição moral desta filha 
de Satã, na exuberante fantasia do seu primeiro biógrafo humano. Estas imagens - e 
para apreciá-las em seu verdadeiro valor é preciso examiná-las no volume que as 
descreve - são todas sugeridas com a intenção de conciliar a infalibilidade da 
Escritura revelada com a obra “Antiquity of Man”, de Sir C. Lyell e outras obras 
científicas consideradas prejudiciais. Mas isso não impede que a verdade e os fatos 
estejam na base de tais extravagâncias, que o autor jamais ousou assinar com o seu 
nome, nem sequer com algum nome emprestado. Porque as raças pré-adâmicas dele 
- não Satânicas mas simplesmente Atlânticas - e as raças Hermafroditas antes das 
Atlânticas - são mencionadas na Bíblia conforme se vê quando a Bíblia é lida 
esotericamente; assim como estão presentes na Doutrina Secreta. As SETE CHAVES 
abrem os mistérios - passados e futuros - das sete grandes Raças Raízes, assim como 
os mistérios dos sete Kalpas 30. Embora a gênese esotérica do homem, e até a 
geologia esotérica, sejam seguramente rejeitadas pela ciência tanto quanto a ideia 
das raças Satânica e Pré-Adâmica, ainda assim, se os cientistas não tiverem outra 
maneira de vencer as suas dificuldades e tiverem de escolher entre as duas opções, 
temos a certeza de que, apesar das Escrituras, uma vez que a linguagem dos 
mistérios seja mais ou menos conhecida, é o ensinamento arcaico que será aceito.  

30 Kalpa - um Éon, ou uma eternidade; um período imenso de tempo, de certo modo 
semelhante a Manvântara. No entanto, a palavra “Kalpa” pode ser usada para designar 
ciclos variados, seja de um globo ou de um sistema solar como um todo. Com frequência o 
termo “Kalpa” é usado na presente obra como sinônimo de “Ronda”. (Nota do Tradutor) 
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3. Substância Primordial e Pensamento
Divino  

“Iria parecer irracional afirmar que já conhecemos todas as causas existentes.
Portanto, devemos pedir permissão para supor, se for necessário, um agente 
inteiramente novo.   

“Supondo, o que ainda não tem uma estrita precisão, que a hipótese ondulatória 
explica todos os fatos, somos chamados a decidir se a existência do Éter ondulatório 
é desta maneira comprovado. Não podemos afirmar positivamente que nenhuma 
outra suposição irá explicar os fatos. Admite-se que a hipótese corpuscular de 
Newton foi destruída por Interferência31; e não há, neste momento, qualquer rival 32. 
Ainda assim, é extremamente desejável em todas estas hipóteses encontrar alguma 
confirmação colateral, alguma evidência externa, DO SUPOSTO ÉTER …… 
Algumas Hipóteses consistem de suposições sobre a estrutura e as operações 
pequenas dos corpos. Devido à natureza do caso, elas nunca podem ser comprovadas 
por meios diretos. O principal mérito delas é a sua capacidade de expressar os 
fenômenos. Elas são FICÇÕES REPRESENTATIVAS.” (“Logic”, de Alexander Bain, 
LL.D., Parte II, p. 133) 

O Éter, este Proteus 33 hipotético, uma das “Ficções representativas” da ciência 
moderna e que, no entanto, foi aceito durante tão longo tempo, é um dos 
“princípios” inferiores do que nós chamamos de SUBSTÂNCIA PRIMORDIAL 
(Akasha, em sânscrito), um dos sonhos de antigamente, e que agora se tornou 
novamente o sonho da ciência moderna. Entre as especulações que ainda resistem, 
feitas pelos filósofos antigos, é a maior e a mais ousada. Para os Ocultistas, porém, 
tanto o ÉTER como a Substância Primordial são uma realidade. Para colocar a 
questão com clareza, o ÉTER é a Luz Astral, e a Substância Primordial é AKASHA, 
o Upadhi do PENSAMENTO DIVINO.

31 Em Física, interferência é um fenômeno no qual duas ondas se sobrepõem ou são 
combinadas para formar uma onda resultante. Experimentos com interferência 
demonstraram o fato de que a luz se comporta como uma onda. (Nota do Tradutor) 

32 Isto é, não há qualquer rival à hipótese ondulatória mencionada pouco acima. (Nota do 
Tradutor) 

33 Proteus: um dos deuses do mar na Grécia antiga, filho e ajudante de Poseidon (Netuno). 
Proteus era capaz de assumir qualquer forma ou aspecto. (“The Illustrated Encyclopedia of 
Myths & Legends”, by Arthur Cotterell.) Daí vem a relação dele com o éter, que não tem 
forma externa nem está limitado pelo plano físico. (Nota do Tradutor) 
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Na linguagem moderna, o PENSAMENTO DIVINO seria chamado mais corretamente 
de IDEAÇÃO CÓSMICA - Espírito; e a Substância Primordial, de SUBSTÂNCIA 
CÓSMICA, Matéria. Estes dois, o Alfa e o Ômega do Ser, são apenas as duas facetas 
da Existência una Absoluta. Esta última nunca foi abordada e nem sequer 
mencionada por nome algum na antiguidade, exceto alegoricamente. Na raça ariana 
mais antiga, a hindu, a adoração das classes intelectuais nunca consistiu (como entre 
os gregos) de uma fervorosa adoração de formas e de arte maravilhosas, o que mais 
tarde levou ao antropomorfismo. Mas enquanto os filósofos gregos adoravam a 
forma, e só o sábio hindu “percebia a verdadeira relação entre a beleza terrena e a 
verdade eterna”, os não-educados de todas as nações não entendiam nenhuma das 
duas coisas, em tempo algum. 
 
Eles não entendem nem mesmo agora. A evolução da IDEIA-DE-DEUS avança passo 
a passo com a evolução intelectual do próprio homem. Isso é tão verdadeiro que o 
mais nobre ideal a que o Espírito religioso de uma época pode elevar-se parece ser 
uma caricatura grosseira para a mente filosófica de uma época posterior! Os próprios 
filósofos tinham que ser iniciados em mistérios perceptivos, antes que pudessem 
compreender a ideia correta dos antigos em relação a este assunto extremamente 
metafísico. De outro modo - na ausência de uma tal iniciação - para cada pensador 
haverá um “avançarás até aqui e não mais”, determinado pela sua capacidade 
intelectual, tão clara e tão infalivelmente quanto existe um “avançarás até aqui e não 
mais” que é estabelecido pela lei do Carma para o progresso de cada nação ou raça, 
em seu ciclo. Fora da iniciação, os ideais do pensamento religioso contemporâneo 
devem ter as suas asas sempre cortadas e permanecer incapazes de elevar-se mais 
alto; porque tanto os pensadores idealistas como os realistas, e mesmo os livres-
pensadores, são apenas o resultado e o produto natural dos seus respectivos 
ambientes e períodos. Os ideais de ambos são apenas os resultados necessários dos 
seus temperamentos, e são um produto daquela fase de progresso intelectual que 
uma nação, no seu aspecto coletivo, alcançou. Por isso, como já foi destacado, os 
voos mais altos da metafísica moderna (ocidental) falharam completamente na busca 
da verdade. Grande parte da especulação Agnóstica atual sobre a existência da 
“Primeira Causa” é pouco melhor do que um materialismo velado - e só é diferente 
na terminologia. Mesmo um grande pensador como o sr. Herbert Spencer fala do 
“Incognoscível” ocasionalmente em termos que demonstram a influência letal do 
pensamento materialista, que, como o Siroco 34 mortal, vem secando e destruindo 
todas as especulações ontológicas.35   
                                                      
34 Siroco - Vento quente e seco que sopra no Mediterrâneo. (Nota do Tradutor) 
 
35 Por exemplo, quando ele qualifica  a “Primeira Causa” - o INCOGNOSCÍVEL - como 
“um poder que se manifesta através de fenômenos”, e como “uma Energia infinita eterna” 
(?) fica claro que ele  só captou o aspecto físico do mistério da Existência - apenas as 
energias da Substância Cósmica.  O aspecto coeterno da REALIDADE UNA - a Ideação 
Cósmica - (quanto ao seu númeno, ele parece não existir na mente do grande pensador) é 
absolutamente omitido em todas as considerações. Sem dúvida, este modo unilateral de 
lidar com o problema se deve em grande parte à prática perniciosa do Ocidente de 
subordinar a consciência, ou vê-la como um “subproduto” da movimentação molecular. 
(Nota de H. P. Blavatsky) 
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Desde as primeiras eras da Quarta Raça, quando só o Espírito era adorado e o 
mistério se fazia manifesto, até os últimos dias prósperos da arte grega no começo 
do cristianismo - só os Helenos haviam ousado erguer publicamente um altar ao 
DEUS DESCONHECIDO. Seja o que for que S. Paulo tenha pensado em sua mente 
profunda ao declarar aos atenienses que este “desconhecido”, ignorantemente 
adorado por eles, era o verdadeiro Deus anunciado por ele próprio - aquela 
divindade não era “Jeová” (veja “O Santo dos Santos” 36), e que ele tampouco era 
“o Criador do mundo e de todas as coisas”. Porque não é o “Deus de Israel” mas o 
“Desconhecido” do panteísta antigo e moderno que “não vive em templos 
construídos com as mãos” (Atos, xviii, 23-24).  
 
O pensamento divino não pode ser definido, nem o seu significado explicado, exceto 
através das inúmeras manifestações da Substância Cósmica na qual ele é sentido 
espiritualmente por aqueles que são capazes de fazê-lo. Dizer isso, depois de tê-lo 
definido como a Divindade Desconhecida, abstrata, impessoal, sem sexo, que deve 
ser colocada na raiz de cada Cosmogonia e da sua evolução subsequente, é o mesmo 
que não dizer coisa alguma. É como tentar fazer uma equação transcendente das 
condições para os valores reais de um conjunto, tendo em mãos para deduzi-los 
apenas um certo número de quantidades desconhecidas. O seu lugar é encontrado 
nos velhos mapas primitivos, simbólicos, nos quais, tal como mostrado no texto, a 
Divindade Desconhecida é representada como uma escuridão ilimitada, sobre cuja 
base aparece o primeiro ponto central branco - o que simboliza o ESPÍRITO-
MATÉRIA coevo e coeterno fazendo a sua aparição no mundo fenomênico, antes da 
sua primeira diferenciação. Quando “o um se torna dois”, é possível então referir-se 
a ele como Espírito e matéria. Referem-se ao “Espírito” todas as manifestações da 
consciência, reflexivas ou diretas, e cujo propósito é inconsciente (para adotar uma 
expressão moderna usada na chamada filosofia ocidental) tal como evidenciado no 
Princípio Vital, e na submissão da Natureza à majestosa sequência da lei imutável. 
“Matéria” deve ser vista como objetividade na sua abstração mais pura - a base 
autoexistente cujas diferenciações manvantáricas setenárias constituem a realidade 
objetiva que está na base dos fenômenos de cada fase da existência consciente. 
Durante o período do Pralaya Universal, a Ideação Cósmica é não-existente; e os 
estados variadamente diferenciados da Substância Cósmica estão outra vez de volta 
ao estado primário de objetividade abstrata potencial. 
 
O impulso manvantárico começa com o redespertar da Ideação Cósmica (a “Mente 
Universal”) simultaneamente e em paralelo com o surgimento primário da 
Substância Cósmica - sendo que esta última é o veículo manvantárico da Ideação 
Cósmica - a partir do seu estado pralaico indiferenciado. Então, a sabedoria absoluta 
se reflete nesta ideação, que - através de um processo transcendental, superior à 
Consciência humana e incompreensível para ela - resulta na Energia Cósmica 
(Fohat). Vibrando através do interior da Substância inerte, Fohat a impele à 
atividade e guia as suas primeiras diferenciações em todos os Sete planos da 

                                                      
36 O texto “O Santo dos Santos” começa na página 459 do volume II da edição de 1888. 
(Nota do Tradutor)  

344 Loja Independente de Teosofistas

https://www.carloscardosoaveline.com/the-secret-doctrine-volume-ii/
https://www.carloscardosoaveline.com/the-secret-doctrine-volume-ii/


 

 

Consciência Cósmica. Há assim Sete Protilos 37 (segundo eles são chamados agora) 
enquanto a antiguidade ariana os chamava de Sete Prakriti, ou Sete Naturezas, 
servindo, de várias maneiras, como uma base relativamente homogênea que, no 
curso da crescente heterogeneidade (na evolução do Universo), se diferencia na 
maravilhosa complexidade apresentada pelos fenômenos nos planos de percepção. O 
termo “relativamente” é usado de propósito, porque a própria existência deste 
processo, que resulta nas segregações primárias da Substância Cósmica 
indiferenciada ao formar as suas sete bases de evolução, nos compele a considerar o 
protilo 38 de cada plano como apenas uma fase mediata assumida pela Substância 
em sua passagem desde a objetividade abstrata para a plena objetividade.  
 
Diz-se da Ideação Cósmica que ela é não-existente durante os períodos Pralaicos, 
pela simples razão de que não há ninguém, nem coisa alguma, para perceber os seus 
efeitos. Não pode haver manifestação de Consciência, de semiconsciência, e nem 
mesmo de um “propósito inconsciente”, exceto através do veículo da matéria. Isto 
significa dizer que, no nosso plano - no qual a consciência humana em seu estado 
normal não pode elevar-se acima do que é conhecido como metafísica 
transcendental - é apenas através de alguma agregação ou tecido molecular que o 
Espírito se acumula até formar uma corrente de subjetividade individual ou 
subconsciente. E como a Matéria existindo além do que se pode perceber é uma 
mera abstração, estes dois aspectos do ABSOLUTO - a Substância Cósmica e a 
Ideação Cósmica - são mutuamente interdependentes. Em linguagem mais exata - 
para evitar confusão ou interpretações erradas - o termo “Matéria” deveria ser 
aplicado para o conjunto de objetos de possível percepção, e “Substância” para os 
númenos, porque na medida em que os fenômenos do nosso plano são criação do 
Ego que percebe - as modificações da sua própria subjetividade - todos os “estados 
de matéria que representam o conjunto dos objetos percebidos” pode ter apenas uma 
existência relativa e puramente fenomênica para as crianças do nosso plano. Como 
diriam os modernos Idealistas, a cooperação entre sujeito e objeto resulta no sentido-
e-objeto, ou fenômeno. Mas isso não leva necessariamente à conclusão de que é a 
mesma coisa em todos os outros planos; nem de que a cooperação dos dois nos 
planos da sua diferenciação setenária resulta num conjunto setenário de fenômenos 
que são, de modo semelhante, não-existentes per se, embora sejam realidades 
concretas para as Entidades de cuja experiência eles fazem parte, da mesma maneira 
como as rochas e os rios ao nosso redor são reais desde o ponto de vista de um 
                                                      
37 Protilos; “Protyles” no original em inglês. Como foi visto na primeira parte deste volume 
I, a palavra vem do grego: “protos”, primeiro, e “yle”, matéria. Matéria primordial.  (Nota 
do Tradutor) 
 
38 O termo Protilo se deve ao sr. Crookes, o eminente químico, que deu este nome à pré-
Matéria, se podemos chamar deste modo as substâncias primordiais e puramente 
homogêneas, das quais se suspeita - se ainda não foram descobertas pela ciência - que estão 
na composição última do átomo. Mas a incipiente segregação de matéria primordial em 
átomos e moléculas tem o seu avanço após o surgimento dos Sete Protilos. É o último 
destes Protilos - tendo sido detectada recentemente a possibilidade da sua existência em 
nosso plano - que o sr. Crookes está buscando identificar. (Nota de H.P. Blavatsky)  
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físico, mas são ilusões irreais dos sentidos desde o ponto de vista dos metafísicos. 
Seria errado expressar, ou mesmo conceber uma tal ideia. Desde o ponto de vista da 
metafísica mais elevada, o Universo inteiro, deuses incluídos, é uma ilusão; mas a 
ilusão daquele que é em si mesmo uma ilusão é diferente em cada plano de 
consciência; e nós não temos mais direito de dogmatizar sobre a possível natureza 
das faculdades perceptivas de um Ego no, digamos, sexto plano, do que de 
identificar as nossas percepções com - ou transformá-las num padrão para avaliar - 
as percepções de uma formiga, no modo de consciência da formiga. O objeto puro, à 
parte da consciência 39, é desconhecido para nós enquanto estamos vivendo no plano 
do Mundo tridimensional; porque nós conhecemos apenas os estados mentais que 
ele desperta no Ego percebedor. E, enquanto durar o contraste entre Sujeito e Objeto 
- isto é, enquanto nós dispusermos dos nossos cinco sentidos e não mais do que isso, 
e não soubermos como divorciar o nosso Ego que tudo percebe (o Eu Superior) da 
escravidão destes sentidos - enquanto essa condição durar, será impossível para o 
Ego pessoal romper a barreira que o separa de um conhecimento das coisas em si 
mesmas (ou Substância). Este Ego, progredindo num arco de subjetividade 
ascendente, deve exaurir a experiência de cada plano. Mas só depois de a Unidade 
unir-se ao TODO, seja neste ou em qualquer outro plano, e Sujeito e Objeto 
desaparecerem igualmente na absoluta negação do Estado Nirvânico (negação, cabe 
dizer, apenas desde o nosso plano) é conquistado o ponto mais alto da Onisciência - 
o conhecimento das coisas-em-si-mesmas; e a solução do enigma ainda mais 
impressionante, diante do qual até o mais elevado Dhyan Chohan deve inclinar-se 
no seu silêncio e na sua ignorância - o inefável mistério daquilo que é chamado 
pelos vedantinos de PARABRAHMAM. 
 
Portanto, sendo este o caso, todos os que tentaram dar um nome para o Princípio 
incognoscível apenas o degradaram. Até mesmo falar da Ideação Cósmica - exceto 
no seu aspecto fenomênico - é como tentar engarrafar o Caos primordial, ou colocar 
um rótulo impresso em papel na ETERNIDADE. 
 
O que é, então, a “Substância primordial”, esse objeto misterioso do qual a Alquimia 
estava sempre falando, e que tem sido assunto da especulação filosófica de todas as 
eras? O que pode ela ser afinal, mesmo na sua pré-diferenciação fenomênica? 
Mesmo ela é o TODO na Natureza manifestada e é - nada para os nossos sentidos. 
Ela é mencionada sob vários nomes em todas as cosmogonias; todas as filosofias se 
referem a ela, e mostram até hoje que ela é PROTEUS, sempre capturando-e-
escapando na Natureza. Nós a tocamos e não a sentimos; a olhamos sem vê-la; nós a 
respiramos e não a percebemos; a escutamos e a cheiramos sem ter a menor noção 
de que ela está presente; porque ela está em cada molécula daquilo que em nossa 
ilusão e ignorância vemos como Matéria em qualquer um dos seus estados; ou que 

                                                      
39 A Ideação Cósmica focada em um princípio ou upadhi (base)  resulta como a consciência 
do Ego individual. A sua manifestação varia de acordo com os graus do upadhi; por 
exemplo, através daquilo que se conhece como Manas, surge como Consciência Mental; e 
através do tecido mais finamente diferenciado (sexto estado da matéria) de Buddhi, que 
adota a experiencia de Manas como sua base - surge como uma corrente de INTUIÇÃO 
espiritual. (Nota de H. P. Blavatsky) 
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concebemos como um sentimento, um pensamento, uma emoção …… Em resumo, é 
o “upadhi”, ou veículo, de todos os fenômenos possíveis, sejam físicos, mentais ou 
psíquicos. Nas frases de abertura do Gênesis, assim como na Cosmogonia dos 
Caldeus, nos Puranas da Índia, e no Livro dos Mortos do Egito, ela abre sempre o 
ciclo da manifestação. Ela é chamada de “Caos”, e é a face das águas, incubadas 
pelo Espírito que procede do Desconhecido, sob qualquer nome. (Veja a próxima 
seção, “O Caos, Theos e o Cosmo”.) 
 
Os autores das Escrituras sagradas na Índia aprofundam mais na origem das coisas 
criadas do que Tales 40, ou Jó, porque eles dizem: 
 
“Da INTELIGÊNCIA (chamada de MAHAT nos Puranas), associada com 
IGNORÂNCIA (Ishwara, como uma divindade pessoal), ajudada por seu poder de 
projeção, no qual predomina a qualidade da apatia (tamas, insensibilidade), procede 
o Éter -, do éter, o ar; do ar o calor; do calor, a água; e da água, a terra com tudo 
nela”. “DISSO, deste mesmo SER, foi produzido o Éter”, diz o Veda. (Taittiriya 
Upanixade II, 1.) 
 
Fica assim evidente que não é este Éter - surgido na quarta etapa de uma Emanação 
de Inteligência “associada com Ignorância” - que constitui o princípio elevado, a 
Entidade deífica adorada pelos gregos e latinos sob os nomes de “Pater omnipotens 
Aether” e “Magnus Aether” nos seus agregados coletivos. A graduação setenária, e 
as inumeráveis subdivisões e diferenças, feitas pelos antigos entre os poderes do 
Éter coletivamente, desde o seu limite externo de efeitos, com o qual a nossa ciência 
está tão familiarizada, até a “Substância Imponderável”, no passado aceita como o 
“Éter do Espaço”, e agora a um passo de ser rejeitada, tem sido sempre um enigma 
insolúvel para todos os ramos de conhecimento. Os estudiosos de mitologia e 
simbologia dos nossos tempos, perplexos diante desta glorificação incompreensível, 
por um lado, e pela degradação, de outro lado, da mesma entidade deificada nos 
mesmos sistemas religiosos, são com frequência levados aos erros mais ridículos. A 
Igreja, firme como uma rocha em cada um e todos os seus antigos erros de 
interpretação, transformou o Éter na moradia das suas legiões satânicas! 41 Toda a 
hierarquia dos anjos “Caídos” está lá; os Cosmocratores 42 - ou “carregadores do 

                                                      
40 Tales de Mileto, um dos Sete Sábios da Grécia. Filósofo pioneiro que ensinou sobre a 
origem do universo. (Nota do Tradutor) 
 
41 Porque é desta maneira que a Igreja interpretou o verso 12 no capítulo VI de Efésios: 
“Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, 
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século”. Mais adiante São Paulo 
menciona as malícias espirituais (“maldades” em textos em língua inglesa) ESPALHADAS 
NO AR - “Spiritualia nequitiae coelestibus” e os textos em latim dão vários nomes a estas 
“malícias”, os inocentes “Elementais”. Mas a Igreja está certa esta vez, embora errada em 
chamá-las todas de diabos. A LUZ ASTRAL ou Éter inferior está cheia de entidades 
conscientes, semiconscientes e inconscientes; no entanto a Igreja tem menos poder sobre 
elas do que sobre micróbios invisíveis ou mosquitos. (Nota de H. P. Blavatsky) 
 
42 Cosmocratores - do grego, “construtores do universo”. (Nota do Tradutor) 
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mundo” (de acordo com Bossuet); Mundi Tenentes - “aqueles que seguram o 
mundo”, como Tertuliano os chama; e Mundi Domini - “domínios do mundo”, ou 
melhor, dominadores do mundo, os Curbati, ou “Curvados”, etc., que assim fazem 
das estrelas e orbes celestes nas suas trajetórias - Diabos!  
 
A diferença estabelecida entre os sete estados do Éter (o qual é ele mesmo um dos 
sete princípios Cósmicos), enquanto o Aether dos antigos é o Fogo universal, pode 
ser vista nas injunções de Zoroastro e Pselo 43, respectivamente. Zoroastro disse: 
“Consulta-o somente quando ele está sem forma ou figura”, absque forma et figura, 
o que significa sem chamas nem brasas queimando. “Quando ele tem uma forma - 
não dê atenção a ele”, ensina Pselo, “mas quando ele não tem forma, obedeça a ele, 
porque ele é então o fogo sagrado, e tudo o que ele revelar a você será 
verdadeiro.”44  Isso prova que o Éter, em si mesmo um aspecto do Akasha, tem por 
sua vez vários aspectos ou “princípios”.  
 
Todas as nações antigas deificaram o Éter no seu aspecto e potência imponderáveis. 
Virgílio chama Júpiter de Pater Omnipotens Aether, “o grande Éter”. 45  Os hindus 
também o colocaram entre as suas divindades, sob o nome de Akasha (a síntese do 
Éter). E o autor do sistema Homeomeriano 46 de filosofia, Anaxágoras de 
Clazômenas, acreditava firmemente que os protótipos espirituais de todas as coisas, 
assim como os elementos delas, podiam ser encontrados no Éter ilimitado onde elas 
foram geradas, de onde surgiram, e para onde elas retornarão - um ensinamento 
Oculto.  
 
Torna-se claro, deste modo, que do Éter, no seu aspecto mais elevado e sintético, 
uma vez que foi antropomorfizado, surgiu a primeira ideia de uma divindade pessoal 
criadora. Entre os filósofos hindus os elementos são Tamas, isto é, são “não-
iluminados pelo intelecto, que eles tornam obscuro.” 
 
Devemos agora esgotar a questão do significado místico do “Caos Primordial” e do 
Princípio-de-Raiz, e mostrar como eles estão ligados nas filosofias antigas com 
Akasha, erradamente traduzido como Aether 47, e também com Maya (ilusão) - da 
qual Ishwara é o aspecto masculino. Falaremos mais adiante do “princípio” 

                                                      
43 Mikhael Psellos ou Miguel Pselo - filósofo neoplatônico e estadista bizantino do século 
11. (Nota do Tradutor) 
 
44 Effatum XVI. “Oracles of Zoroaster”. (Nota de H. P. Blavatsky) 
 
45 Geórgica, Livro II. (Nota de H.P. Blavatsky) 
 
46 Homeomeriano, ou Homoiomeriano - relativo ao princípio da Homeomeria, ou 
Homoiomeria, na filosofia de Anaxágoras, que afirma a presença de uma similitude e uma 
homogeneidade nas partículas “menores” - etéreas - que formam qualquer substância. A 
cosmogonia de Anaxágoras tem vários pontos em comum com “A Doutrina Secreta”. (Nota 
do Tradutor)  
 
47 Aether, ou Éter. (Nota do Tradutor) 
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inteligente, ou melhor, das propriedades invisíveis imateriais, nos elementos visíveis 
e materiais, que “surgiram do Caos primordial”.   
 
Porque, “o que é o Caos primordial, exceto o Éter?” pergunta “Ísis Sem Véu”. Não o 
Éter moderno; não o Éter como é reconhecido agora, mas tal como era conhecido 
pelos filósofos antigos muito tempo antes de Moisés; mas o Aether, com todas as 
suas propriedades misteriosas e ocultas, contendo em si os germes da criação 
universal. O Éter mais elevado ou Akasha é a virgem celestial e mãe de todas as 
formas e de todos os seres existentes, de cujo seio, tão logo ela é “incubada” pelo 
Espírito Divino, são chamados à existência a Matéria e a Vida, a Força e a Ação. O 
Éter é o Aditi dos hindus, e é Akasha. A eletricidade, o magnetismo, o calor, a luz e 
a ação química são tão pouco compreendidos mesmo hoje que fatos novos estão 
ampliando constantemente o nosso conhecimento. Quem sabe qual é o limite do 
poder deste gigantesco Proteus - o Éter; ou qual é a sua misteriosa origem? Quem 
pode negar o espírito que trabalha nele, e que tira dele todas as formas visíveis? 
 
Será fácil mostrar que as lendas cosmogônicas de todo o mundo estão baseadas em 
um conhecimento que os antigos tinham destas ciências, que hoje foram reunidas de 
modo a apoiar a doutrina da evolução; e mais pesquisas podem demonstrar que 
aqueles antigos estavam muito mais familiarizados com o próprio fato da evolução, 
tanto nos seus aspectos físicos como espirituais, do que nós estamos agora.  
 
“Entre os antigos filósofos, a ideia da evolução era um teorema fundamental, uma 
doutrina que abarcava o todo, e um princípio estabelecido; enquanto que os nossos 
evolucionistas modernos são capazes de apresentar apenas teorias especulativas; e 
teoremas específicos, quando não inteiramente negativos. É inútil para os 
representantes da nossa sabedoria moderna evitar o debate e fingir que a questão está 
resolvida, apenas porque a obscura fraseologia Mosaica, muito posterior, entra em 
choque com a exegese definida da ‘Ciência Exata’.” (“Ísis Sem Véu”) 
 
Se examinamos as “Leis (ou Ordenações) de Manu”, encontramos o protótipo de 
todas estas ideias. Apesar de estarem na sua maioria perdidas (para o mundo 
Ocidental) na sua forma original e desfiguradas por interpolações e adições de 
períodos posteriores, elas preservaram mais do que o suficiente do seu Espírito 
antigo para mostrar o seu caráter. “Removendo a escuridão, o Senhor Autoexistente” 
(Vishnu, Narayana, etc.), tornando-se manifestado, e “desejando produzir seres da 
Essência de si mesmo, criou, no começo, somente a água. Nela ele lançou sementes 
…… Que se tornaram um Ovo dourado.” (V. 6, 7, 8, 9.) De onde surgiu este Senhor 
Autoexistente? Ele é chamado de ISSO, e mencionado como “Escuridão, 
imperceptível, sem qualidades definidas, impossível de descobrir como se estivesse 
inteiramente adormecido.” (V. 5) Tendo vivido naquele Ovo durante um ano divino 
inteiro, ele “que é chamado no mundo de Brahmâ”, divide aquele Ovo, e desde a sua 
porção superior ele faz o céu divino e mais elevado, da porção inferior ele faz a 
Terra; e do meio ele faz o céu terrestre, e “o lugar perpétuo das águas”. (12, 13) 
 
Mas logo depois destes versos há algo mais importante para nós, porque corrobora 
inteiramente nossos ensinamentos esotéricos. Desde o verso 14 até o verso 36, a 
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evolução é dada na ordem descrita na filosofia Esotérica. Isso não pode ser 
facilmente negado. Mesmo Medhatithi, o filho de Viraswamin e autor do 
Comentário, “o Manubhasyia”, cuja data - de acordo com os Orientalistas ocidentais 
- é 1000 da Era Cristã, nos ajuda com as suas observações a elucidar a verdade. Ele 
mostrou-se pouco inclinado a dizer mais, porque conhecia aquela verdade que deve 
ser mantida longe do profano, ou então ele estava realmente perplexo. Ainda assim, 
o que ele revela deixa muito clara a existência do princípio setenário nos seres 
humanos e na natureza.  
 
Comecemos com o Capítulo I das “Ordenações” ou “Leis” depois que o Senhor 
Autoexistente, o imanifestado Logos da Desconhecida “Escuridão” se torna 
manifestado no Ovo dourado. É deste “Ovo” -  
 
“(11.) Daquilo que é a causa indiferenciada, eterna, que É e Não É, da qual saiu 
aquele macho que é chamado no mundo de Brahmâ ……”  
 
Aqui encontramos, como em todos os sistemas filosóficos autênticos, inclusive o 
“Ovo” ou Círculo (ou Zero), a ilimitada Infinidade, mencionada como ISSO 48 e 
Brahmâ, a primeira unidade apenas, mencionada como o deus macho, isto é, o 

Princípio frutificador. Ele é  ou 10 (dez), a Década. Apenas no plano do 
Setenário ou nosso Mundo, ele é chamado de Brahmâ. No mundo da Década 
Unificada no reino da Realidade, este Brahmâ masculino é uma ilusão.  
 
“(14.) Do Eu (atmanah) 49 ele criou a mente, (1) que é e não é; (2) e da mente, o 
Ego-ísmo (Autoconsciência), o governante; (3) o Senhor.” 
 
(1) A mente é Manas. Medhatithi, o comentador, observa corretamente aqui que é o 
contrário disso e mostra interpolação e alterações; porque é Manas que surge de 
Ahamkara ou Autoconsciência (Universal), já que Manas no microcosmo surge de 
Mahat, ou Maha-Buddhi (Buddhi, no ser humano). Porque Manas é dual, e tal como 
mostrado e traduzido por Colebrooke, “está trabalhando tanto para os sentidos 
como para a ação, é um órgão por afinidade, sendo cognato do resto”. “O resto”, 
aqui, significa que Manas, nosso quinto princípio (quinto, porque o corpo foi 
qualificado como primeiro, o que é o reverso da verdadeira ordem filosófica) 50, está 
em afinidade tanto com Atma-Buddhi como com os quatro princípios inferiores. Em 

                                                      
48 O ápice ideal do triângulo Pitagórico: veja as seções “A Cruz e o Círculo” e “A Cruz e a 
Década Pitagórica”, no volume II. (Nota de H. P. Blavatsky) [Subnota do Tradutor:  “A 
Cruz e o Círculo” começa à página 545, volume II de “The Secret Doctrine”. “A Cruz e a 
Década Pitagórica” começa na página 573 do volume II de “The Secret Doctrine”.] 
 
49 Eu (atmanah) - No original, a palavra “Self” significa “Ser”, “Eu” ou  “Si-Mesmo”. Mas 
temos aqui entre parenteses a palavra “atmanah”: trata-se portanto de Atma, conceito muito 
mais preciso do que “Eu” ou “Self”. (Nota do Tradutor) 
 
50 Veja a tradução de A. Coke Burnell, editada por Ed. W. Hopkins, Ph.D. (Nota de H. P. 
Blavatsky) 
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consequência disso, o nosso ensinamento afirma que Manas segue Atma-Buddhi no 
Devachan, e que Manas inferior (a escória, o resíduo de Manas) permanece com 
Kama rupa, no Limbus, ou Kama-loka, a morada das “Cascas”.  
 
(2) Este é o significado de Manas, que “é, e não é”.   
 
(3) Medhatithi o traduz como “aquele que é consciente do Eu”, ou Ego, não 
“governante” como os orientalistas traduzem. Assim, eles traduzem o verso 16 da 
seguinte maneira: “Ele também, tendo feito as partes sutis daqueles seis (o Grande 
Eu e os cinco órgãos dos sentidos) de um brilho imensurável, para entrar nos 
elementos do Eu (Atmamatrasu) criou todos os seres.” 
 
Mas, de acordo com Medhatithi, o texto deveria dizer matra-Chit ao invés de 
“Atmamatrasu”, e teria que ficar assim:  
 
“Ele, tendo permeado as partes sutis daqueles seis, de brilho imensurável, com 
elementos do eu, criou todos os seres.” 
 
Esta última versão deve ser a correta, já que ele, o Eu, é o que nós chamamos Atma, 
e assim constitui o sétimo princípio, a síntese dos “seis”. Esta é também a opinião do 
editor de Manava-dharma Shastra, que parece haver entrado intuitivamente de 
modo muito mais profundo no espírito da filosofia do que o tradutor das 
“Ordenações de Manu”, o falecido Dr. Burnell. Porque ele hesita muito pouco entre 
o texto de Kulluka e os Comentários de Medhatithi. Rejeitando os tanmatra, ou 
elementos sutis, e o Atmamatrasu de Kulluka, ele diz, aplicando os princípios ao Eu 
Cósmico: “Os seis parecem ser o manas mais os cinco princípios, Éter, ar, fogo, 
água e terra”; “tendo unido cinco porções destes seis com o elemento espiritual (o 
sétimo), ele (assim) criou todas as coisas existentes”; atmamatra é portanto o átomo 
espiritual em contraste com os “elementos de si mesmo” que são elementares, não 
reflexivos. Assim ele corrige a tradução do verso:  
 
“17. Como os elementos sutis das formas corporais Dele dependem destes seis, o 
sábio chama esta forma de çarira” (sharira).  
 
E ele diz que “Elementos” aqui significa porções ou partes (ou princípios), cuja 
interpretação é dada pelo verso 19, que afirma:  
 
“19. Este (Universo) não eterno surge então do Eterno, por meio dos elementos sutis 
das formas daqueles sete princípios muito gloriosos” (purusha). 
 
Comentando sobre isso, segundo Medhatithi, o Editor observa que “são assim 
mencionados os cinco elementos mais a mente (Manas) e a Autoconsciência 
(Ahamkara)” 51; “elementos sutis”, como antes (significa) “cinco porções da forma” 
                                                      
51 Ahamkara, como Autoconsciência universal, tem um aspecto tríplice, assim como Manas. 
Porque esta concepção de “Eu”, ou Ego,  ou é satwa, “pura quietude”, ou surge como rajas, 
“ação”, ou permanece como tamas, “estagnação”, na escuridão. Ahamkara pertence  ao Céu 
e à Terra, e assume as características de ambos. (Nota de H.P. Blavatsky) 
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(ou princípios). Porque o verso 20 demonstra isso, ao dizer destes cinco elementos, 
ou “cinco porções da forma” (rupa, mais Manas, e Autoconsciência) que eles 
constituem os “sete purusha”, ou princípios, chamados nos Puranas de “Sete 
Prakritis”.  
 
Além disso, estes “cinco elementos” ou “cinco porções” são mencionados no verso 
27 como “aqueles que são chamados porções atômicas destrutíveis” - portanto 
“diferentes dos átomos de nyaya.”  
   
Este Brahmâ criativo, que surge do ovo mundano ou ovo dourado, reúne em si 
mesmo tanto o princípio masculino como o princípio feminino. Ele é, em resumo, 
igual a todos os Protologoi criativos. De Brahmâ, no entanto, não se poderia dizer, 
como se diz de Dioniso:  “πρωτόγονον διφυῆ τρίγονον Βακχεῖον ῞Ανακτα ῞Αγριον 
ἀρρητὸν κρύφιον δικέρωτα δίμορφν” - um Jeová lunar - Baco na verdade, com Davi 
dançando nu diante do seu símbolo na arca -; porque nenhum festival Dionisíaco 
licencioso foi jamais estabelecido em seu nome ou em sua honra. Toda adoração 
pública era exotérica, e os grandes símbolos universais foram distorcidos 
universalmente, assim como os de Krishna são agora distorcidos pelos 
Vallabacharyas de Bombaim 52, os seguidores do deus criança.  Mas serão estes 
deuses populares a verdadeira divindade? São eles o Ápice e a síntese da criação 
setenária, com o ser humano incluído? Nunca! Cada um e todos eles são degraus 
daquela escada setenária da Consciência Divina, tanto pagã quanto cristã. Porque de 
Ain-soph também se diz que se manifesta através das sete letras do nome de 
Jehovah, porque, tendo usurpado o lugar do Desconhecido Ilimitado, recebeu dos 
seus devotos os seus Sete Anjos da Presença, os seus Sete Princípios. E no entanto 
eles são mencionados em quase todas as escolas. Na filosofia Sankhya pura, mahat, 
ahamkara e os cinco tanmatras são chamados de sete Prakritis (ou Naturezas), e 
eles são contados desde Maha-Buddhi ou Mahat para baixo até a Terra. (Ver 
Sankhya Karika III e Comentários.)   
 
No entanto, por mais desfigurada que esteja em função dos propósitos rabínicos a 
versão original Elohística de Ezra, e embora seja repulsivo às vezes até mesmo o 
significado esotérico dos pergaminhos hebraicos - muito mais repulsivo do que o 
seu véu externo ou vestimenta 53 - uma vez que as porções Jeovísticas tenham sido 
eliminadas, os livros Mosaicos passam a ser vistos como cheios de conhecimento 
puramente oculto e de um valor incalculável, especialmente nos seis primeiros 
capítulos.  
 
Lendo com a ajuda da Cabala, encontramos um templo de verdades ocultas 
inigualáveis, um poço de beleza profundamente escondida, oculta sob uma estrutura 

                                                      
52 Bombaim - atual Mumbai. (Nota do Tradutor) 
 
53 Veja o texto “O Santo dos Santos” (“The Holy of Holies”). (Nota de H. P. Blavatsky) 
[Subnota do Tradutor:  “The Holy of Holies” começa na p. 459 do volume dois da edição 
em inglês de 1888.] 
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cuja arquitetura visível, apesar da sua aparente simetria, é incapaz de resistir à crítica 
da razão fria, ou de revelar a sua idade, porque pertence a todas as eras. Há mais 
sabedoria oculta sob as fábulas exotéricas dos Puranas e da Bíblia do que em todos 
os fatos exotéricos e em todas as ciências exotéricas da literatura do mundo; e mais 
ciência verdadeira e OCULTA do que existe de conhecimento exato em todas as 
academias. Ou, em linguagem mais clara e mais forte, há tanta sabedoria esotérica 
quanto absurdos e fantasias infantis deliberadas, em algumas porções exotéricas dos 
Puranas e do Pentateuco, quando são lidos nas interpretações homicidas e de letra-
morta, promovidas pelas grandes religiões dogmáticas, e especialmente pelas seitas.  
 
Que cada um leia os primeiros versos do capítulo 1, do Gênesis, e reflita sobre eles. 
Lá, “Deus” dá ordem a outro “deus”, que obedece, mesmo na cautelosa tradução 
inglesa protestante da primeira edição autorizada de James I.   
 
No “começo”, como a língua hebraica não tem uma palavra para expressar a ideia de 
Eternidade 54, “Deus” faz o céu e a Terra; e esta última é “sem forma e vazia”, 
enquanto o céu não é um céu na verdade, mas o “Profundo”, o Caos, com escuridão 
na sua face.55 
 
“E o Espírito de DEUS movimentou-se sobre a face das Águas” (v. 2) ou o grande 
Profundo do Espaço Infinito. E este Espírito é Nara-yana, ou Vishnu.  
 
“E Deus disse, Que haja um firmamento….” (v. 6), e o segundo “Deus” obedeceu e 
“fez o firmamento” (v. 7).  “E Deus disse Que Haja Luz, e “a luz surgiu”. Na 
verdade, este último item não significa luz de modo algum, mas, na Cabala, o 
andrógino “Adão Cadmo”, ou Sefira (Luz Espiritual), porque eles são um; ou, de 
                                                      
54 A palavra “eternidade”, pela qual os teólogos cristãos interpretam a expressão “para todo 
o sempre”, não existe na língua hebraica, nem como palavra, nem como significado. Oulam, 
diz Le Clerc, significa apenas um tempo cujo começo ou fim não são conhecidos. Não 
significa “duração infinita”, e a expressão para sempre no Velho Testamento significa 
apenas um “longo tempo”. O termo “eternidade” tampouco é usado no sentido cristão nos 
Puranas. Porque no Vishnu Purana é afirmado claramente que Eternidade e Imortalidade 
significam apenas “existência até o final do Kalpa” (Livro II, capítulo viii). (Nota de H. P. 
Blavatsky) 
 
55 A teogonia órfica é puramente oriental e indiana no seu espírito. As sucessivas 
transformações pelas quais ela passou agora a separaram amplamente do espírito da 
Cosmogonia antiga, como se pode ver comparando-a até mesmo com a teogonia de 
Hesíodo. No entanto o espírito verdadeiramente Ariano Hindu aparece por toda parte tanto 
na teogonia de Hesíodo como na teogonia órfica. (Veja a obra notável de James 
Darmesteter, Cosmogonies Aryennes, em seus Essais Orientaux. Assim, a concepção grega 
original do Caos é a mesma da Religião da Sabedoria Secreta. Em Hesíodo, portanto, o 
Caos é infinito, ilimitado, não tem fim nem começo na duração, é uma abstração ao mesmo 
tempo que uma presença visível. O ESPAÇO está cheio de escuridão, que é matéria 
primordial no seu estado pré-cósmico. Porque no seu sentido etimológico, Caos é Espaço, 
de acordo com Aristóteles, e Espaço é a Sempre Invisível e Incognoscível Divindade em 
nossa filosofia. (Nota de H. P. Blavatsky) 
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acordo com o “Livro dos Números” dos caldeus, são os anjos secundários, sendo 
que os anjos primeiros são os Elohim, que são o agregado daquele deus 
“modelador”. Porque, a quem são endereçadas aquelas palavras de comando? E 
quem é que dá as ordens? Aquilo que dá ordens é a Lei eterna, e quem obedece são 
os Elohim, a quantidade conhecida que atua em x e com x, ou o coeficiente da 
quantidade desconhecida, as Forças da Força UNA. Tudo isso é Ocultismo, e é 
encontrado nas ESTÂNCIAS arcaicas. Não faz diferença se nós chamamos estas 
“Forças” de Dhyan Chohans, ou de Ofanim 56, como São João chama.  
 
“A única Luz Universal, que para o Ser Humano é Escuridão, existe sempre”, diz o 
“Livro dos Números” caldeu. Dela procede periodicamente a ENERGIA, que se 
reflete no “Profundo” ou Caos, o reservatório dos mundos futuros, e que, uma vez 
desperta, agita e frutifica as Forças latentes, que são as suas potencialidades eternas 
e sempre presentes. Então despertam outra vez os Brahmâs e os Buddhas - as forças 
coeternas - e um novo universo passa a existir ……  
 
No Sepher Yetzirah, o Livro da Criação cabalista 57, o autor evidentemente repete as 
palavras do Manu. Nele a Divina Substância é representada como sendo a única que 
existe desde a eternidade, ilimitada e absoluta; e como tendo lançado de si mesma o 
Espírito 58. “Um é o Espírito do Deus vivo, abençoado seja o SEU nome, que vive 
para sempre! Voz, Espírito, e Palavra, isto é o Espírito Santo” 59; e esta é a Trindade 
abstrata Cabalista, que os padres cristãos não tiveram vergonha de antropomorfizar. 
Deste tríplice UM emanou todo o Cosmos. Primeiro, do UM, emanou o número 
DOIS, ou Ar (o Pai), o elemento criativo; e depois o número TRÊS, Água (a Mãe), 
procedeu do ar; o Éter ou Fogo completa o quatro místico, o Arba-il 60. “Quando o 
Ocultado do Ocultado quis revelar a Si Mesmo, ele primeiro fez um ponto (ponto 
primordial, ou o primeiro Sefirote, o ar, ou Espírito Santo), deu a ele uma forma 

                                                      
56 Ofanim, ou Ophanim - do hebraico. A palavra significa rodas, círculos, ciclos, tal como 
nas rodas do carro de Ezequiel, na Bíblia. (Nota do Tradutor)  
 
57 Há uma obra publicada em português que inclui a versão resumida, a versão longa, e a 
versão de Saadia Gaon, do Sepher Yetzirah. A tradução do texto original, em hebraico e 
aramaico, baseia-se na versão chamada Gra, tida em meios judaicos como a mais autêntica. 
Veja o volume “Sêfer Ietsirá”, de Aryeh Kaplan, Livraria e Editora Sêfer, SP, 2005, 384 
páginas. Cabe registrar ainda que, na edição de 1888 da DS,  o título desta obra é grafado 
como Sepher Jezireh. (Nota do Tradutor) 
 
58 O Espírito manifestado; o Espírito Divino Absoluto é um com a Substância Divina 
absoluta: Parabrahm  e Mulaprakriti são um em essência. Portanto, a Ideação Cósmica e a 
Substância Cósmica são também, em seu caráter primário, uma só. (Nota de H. P. 
Blavatsky) 
 
59 “Sepher Yetzirah”, capítulo I, Mishná IX. (Nota de H. P. Blavatsky) 
 
60 Ibid. É a Arba que se atribui a origem de Abraão. (Nota de H. P. Blavatsky) 
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sagrada (os dez Sefirotes, ou o homem celestial) e cobriu-a com uma vestimenta rica 
e esplêndida, que é o mundo.” 61 
 
“Ele faz do vento os seus mensageiros, das chamas do Fogo os seus servidores”, diz 
o Jesireh, mostrando o caráter cósmico destes Elementos 62 mais tarde 
evemerizados63, e mostrando que o Espírito permeia cada átomo do Cosmos.  
 
Esta “Substância primordial” é chamada por alguns de Caos: Platão e os pitagóricos 
davam a ela o nome de Alma do Mundo depois que ela foi impregnada pelo Espírito 
daquilo que paira sobre as Águas Primordiais, ou Caos. É por ser refletido nela, 
dizem os Cabalistas, que o Princípio incubador criou as imagens de sonho de um 
Universo visível, manifestado. O Caos, antes - o Éter, depois, o “reflexo”; isto ainda 
é a divindade que permeia todo o Espaço e todas as coisas. É o Espírito invisível e 
imponderável das coisas, e o fluido invisível mas muito tangível que se irradia pelos 
dedos do magnetizador saudável, porque constitui a Eletricidade Vital - a própria 
VIDA. Ridicularizado pelo marquês de Mirville como “o nebuloso Todo-Poderoso”, 
ele é chamado pelos Teurgistas e Ocultistas até hoje de “o Fogo vivo”, e não há um 
hindu que pratique ao amanhecer um certo tipo de meditação que não conheça os 
seus efeitos. 64 É o “Espírito da Luz” e Magnes. Como foi corretamente expressado 

                                                      
61 “Zohar”, I, fol. 1 & 2, e 20a; II, fol. 105a. (Nota de H. P. Blavatsky) [Subnota do 
Tradutor: Seguimos a edição de Boris de Zirkoff no que tange aos detalhes bibliográficos.] 
 
62 “Sepher Yetzirah”, Mishná ix, 10. Por toda parte, ao longo dos Atos, Paulo chama os 
seres cósmicos invisíveis de “Elementos” (Veja os textos gregos). Mas agora os Elementos 
estão degradados e limitados a átomos dos quais nada se sabe, por enquanto - e que são 
apenas “filhos da necessidade”, assim como o Éter também é, tal como dissemos em “ÍSIS”. 
[Subnota do Tradutor:  Veja a p. 190, volume I de “Isis Unveiled”.] “Os pobres elementos 
primordiais foram exilados há muito tempo, e os nossos ambiciosos físicos fazem corridas 
para ver quem será o autor de mais um acréscimo à nova criação de mais de sessenta 
substâncias elementares”. Enquanto isso é travada uma guerra em torno das palavras na 
química moderna. Negam-nos o direito de chamar estas substâncias de “elementos 
químicos”, porque não são “princípios primordiais de essências autoexistentes a partir das 
quais o universo formou-se”, segundo Platão. Tais ideias associadas com a palavra elemento 
eram suficientemente corretas para a “antiga filosofia Grega”, mas a ciência moderna as 
rejeita, porque, como diz o professor Crookes, “eles são termos infelizes”, e a ciência 
experimental não quer ter “nada a ver com qualquer tipo de essências exceto as essências 
que ela pode ver, cheirar ou saborear.  Ela deixa outras essências para os metafísicos ……”. 
Devemos ficar gratos até mesmo por esta afirmação. (Nota de H. P. Blavatsky) 
 
63 O evemerismo é a teoria - criada por Evemerus - segundo a qual os heróis e deuses 
mitológicos foram pessoas reais, mais tarde divinizadas. Evemerus. Evêmero ou Euhemerus  
foi um mitógrafo grego e viveu no século 4 antes da era cristã. (Nota do Tradutor)  
 
64 Escrevendo sobre este assunto em “Ísis Sem Véu”, nós dissemos que ele era: [Subnota do 
Tradutor:  Veja a p. 125, volume I de “Isis Unveiled”] “O Caos dos antigos, o fogo sagrado 
do zoroastrista, ou o Atash-Behram dos parsis; o Hermes-fogo, o Elmes-fogo dos antigos 
alemães; o relâmpago de Cibele; a tocha acesa de Apolo; a chama no altar de Pan; o fogo 
inextinguível no templo da Acrópole, e no templo de Vesta; o fogo-chama no leme de 
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por um oponente, Magus e magnes são dois ramos que crescem do mesmo tronco e 
que geram as mesmas resultantes. E nesta denominação de “fogo vivo” nós podemos 
também descobrir o significado da frase enigmática do Zend-Avesta que afirma que 
há “um fogo que dá o conhecimento do futuro, da ciência e uma fala amigável”, isto 
é, que desenvolve uma eloquência extraordinária na sibila, no sensitivo, e mesmo 
em alguns oradores.   
 
Fala-se deste “fogo” em todos os Livros Hindus, como também nas obras 
cabalísticas. O Zohar o explica como o “fogo branco oculto, na Resha Trivrah” (a 
Cabeça Branca), cuja Vontade faz com que o fluido ígneo avance em 370 correntes 
em todas as direções do universo. É idêntico à “Serpente que avança com 370 
saltos”, do Siphrah Dzenioota 65, que, quando o “Homem Perfeito”, o Metatron, é 
erguido, isto é, quando o homem divino habita o homem animal, ela, a Serpente, se 
torna três espíritos, ou seja, é Atma-Buddhi-Manas, em nossa terminologia 
teosófica. (Veja na Parte II do volume II, a seção intitulada “Os Muitos Significados 
da Guerra no Céu”.) 66 
 
O Espírito, então, ou Ideação Cósmica, e a Substância Cósmica - um de cujos 
princípios é o Éter - são um, e incluem os ELEMENTOS, no sentido que São Paulo 
atribui a eles. Estes Elementos são a Síntese velada que representa os Dhyan 
Chohans, os Devas, os Sefirotes, os Amshaspends 67, os Arcanjos, etc. O Éter da 
ciência - o Ilus de Beroso ou o Protilo da química - constitui, digamos, o material 
(relativamente) grosseiro, a partir do qual  os “Construtores” mencionados acima, 
seguindo o plano traçado para eles eternamente pelo PENSAMENTO DIVINO, dão 
forma aos sistemas do Cosmos. Eles são “mitos”, segundo dizem-nos. “Tanto quanto 
o Éter e os Átomos”, respondemos nós. Os dois últimos são necessidades absolutas 
                                                                                                                                                     
Plutão; as fagulhas brilhantes nos chapéus dos Dióscuros, na cabeça da Górgona, no leme de 
Palas, no cajado de Mercúrio; o Phtha-Ra egípcio, o Zeus Cataibates grego (a descendência) 
de Pausânias; as línguas-de-fogo pentecostais; o arbusto em chamas de Moisés; o pilar de 
fogo do Êxodo, e a ‘lâmpada ardente’ de Abraão, o fogo eterno do ‘fosso sem fundo’; os 
vapores oraculares de Delfos; a luz sideral dos Rosacruzes; o AKASHA dos adeptos hindus; 
a Luz Astral de Eliphas Levi; a aura dos nervos e o fluido dos magnetistas; o od de 
Reichenbach; o psychod e a força ectênica de Thury; a força psíquica de Sergeant Cox; e o 
magnetismo atmosférico de alguns naturalistas; o galvanismo, e finalmente, a eletricidade -
todos estes são apenas vários nomes para muitas manifestações ou efeitos diferentes da 
mesma causa misteriosa e que tudo permeia, o Arqueu grego.” Nós acrescentamos agora - é 
tudo isso e muito mais. (Nota de H. P. Blavatsky) 
 
65 Boris de Zirkoff adota a seguinte grafia: Siphra di-Tseniutha. Boris indica capítulo V, 
verso 33. Em 2021, a obra estava à venda em Amazon Books em francês sob o título de 
Siphra di-tzeniutha. (Nota do Tradutor) 
 
66 O texto “The Many Meanings of the War in Heaven” começa na página 492 do volume II 
de “The Secret Doctrine”. (Nota do Tradutor) 
 
67 A Britannica informa: no zoroastrismo, Amesha spenta ou amshaspend é um dos seis 
seres divinos ou arcanjos encarregados de governar a criação. Três deles são masculinos, 
três femininos. (Nota do Tradutor) 
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da ciência física; os “Construtores” são uma necessidade igualmente absoluta, para a 
metafísica. Somos ridicularizados com estas palavras: “Vocês nunca viram os 
Construtores.” E nós perguntamos aos materialistas: “Vocês já viram alguma vez o 
Éter, ou os Átomos de vocês, ou, ainda a sua FORÇA?” Além disso, um dos maiores 
Evolucionistas Ocidentais dos últimos tempos, colaborador de Darwin, o sr. A.R. 
Wallace, ao discutir a inadequação da Seleção Natural para explicar sozinha a forma 
física do Ser Humano, admite a ação orientadora de “inteligências mais elevadas” 
como uma “parte necessária das grandes leis que governam o Universo material”. 
(“Contributions to the Theory of Natural Selection”.) 
 
Estas “inteligências mais elevadas” são os Dhyan Chohans dos Ocultistas. 
 
De fato, são poucos os Mitos de qualquer sistema religioso que são dignos do nome, 
e têm uma base histórica tanto quanto científica. “Os Mitos”, observa corretamente 
Pococke, “são agora vistos comprovadamente como fábulas, na mesma medida em 
que os compreendemos mal; ou como verdades, na proporção em que eles tiverem 
sido compreendidos.” 
 
A ideia que prevalece e é mais nítida - encontrada em todos os ensinamentos antigos 
com relação à Evolução Cósmica e à primeira “criação” do nosso Globo com todos 
os seus produtos, orgânicos e inorgânicos (uma palavra estranha, quando usada por 
um ocultista) - é que o Cosmos inteiro surgiu do PENSAMENTO DIVINO. Este 
pensamento permeia a matéria, que é coeterna com a REALIDADE UNA; e tudo o 
que vive e respira surge das emanações do UNO Imutável - Parabrahm=Mulaprakriti, 
a eterna raiz una. O PENSAMENTO DIVINO é, digamos assim, o aspecto do ponto 
central que se voltou para dentro até regiões completamente inacessíveis para o 
intelecto humano, e é absoluta abstração; enquanto que, no seu aspecto de 
Mulaprakriti - a raiz eterna de tudo - ele nos permite uma vaga compreensão, pelo 
menos, do Mistério do Ser.  
 
“Portanto, era ensinado nos templos internos que este universo visível de espírito e 
matéria é apenas a imagem concreta da abstração ideal; que ele é construído sobre o 
modelo da primeira IDEIA DIVINA. Assim, o nosso universo existiu desde a 
Eternidade em um estado latente. A alma que anima este universo puramente 
espiritual é o sol central, ele próprio a mais alta divindade. Não é o Uno que criou a 
forma concreta da ideia, mas o primogênito; e como ela foi construída a partir da 
figura geométrica do dodecaedro 68, o primogênito ‘teve prazer em empregar doze 
mil anos na sua construção’. Este último número é expressado na cosmogonia 
tirrena 69, que mostra o ser humano como tendo sido criado no sexto milênio. Isso é 
coerente com a teoria egípcia de 6.000 ‘anos’ 70 e com os cálculos hebraicos. Mas 
                                                      
68 Platão - “Timeu”. (Nota de H.P. Blavatsky) 
 
69 “Suidas”, Greek Lexicon, v. “Tyrrhenia”. (Nota de H.P. Blavatsky ampliada por Boris de 
Zirkoff) 
 
70 O leitor entenderá que “anos” significa “eras”, e não meros períodos de 13 meses lunares 
cada. (Nota de H.P. Blavatsky) 
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esta é a forma exotérica. O cálculo secreto explica que os ‘doze mil e os 6.000 anos’ 
são ANOS DE BRAHMA - sendo que um dia de Brahmâ é igual a 4.320.000.000 
anos. Sanconíaton 71, em sua Cosmogonia, declara que quando o vento (o espírito) 
ficou encoberto por seus próprios princípios (o caos), ocorreu uma união íntima, 
cuja conexão foi chamada de pothos, e disso surgiu a semente de tudo. E o caos não 
sabia da sua própria produção, porque não possuía sentidos; mas do seu abraço com 
o vento foi gerado Môt, ou o Ilus (barro).72 Disso procederam os esporos da criação 
e da geração do universo.  
 
“Zeus-zen (éter) e Ctônia (a Terra caótica), e Métis (a água), suas esposas; Osíris e 
Ísis-Latona - sendo que Osíris também representa o Éter - a primeira emanação da 
Suprema Divindade, Amun, a fonte primitiva da luz; a deusa Terra e água 
novamente; Mitra 73, o deus nascido da rocha, o símbolo do fogo masculino do 
mundo, ou a luz primordial personificada, e Mitra, a deusa do fogo, 
simultaneamente sua mãe e sua esposa: o puro elemento do fogo (o princípio ativo 
ou masculino) visto como luz e como calor, em conjunção com a terra e a água, ou 
matéria (elementos passivos, ou femininos, da geração Cósmica). Mitra é o filho de 
Bordj, a montanha mundana persa 74, da qual ele saiu como radiante raio de luz. 
Brahmâ, o deus do fogo, e sua prolífica esposa; e o hindu Agni, a divindade 
refulgente de cujo corpo saem mil correntes de glória e sete línguas de chama, e em 
cuja honra alguns brâmanes preservam até hoje um fogo perpétuo; Shiva, 
representado por Meru, a montanha mundana dos Hindus; estes terríveis deuses-
fogo, de quem se diz na lenda que desceram do céu, como o Jeová judeu, em um 
pilar de fogo, e uma dúzia de outras divindades arcaicas de sexo duplo, todos 
proclamam em voz alta o seu significado oculto. E qual poderia ser o significado 
destes mitos duais, exceto o princípio psico-químico da criação primordial? A 
primeira Evolução, em sua manifestação tríplice de espírito, força e matéria; a 
divina correlação no seu ponto inicial, alegorizada como o casamento do Fogo com 
a água, produtos do espírito eletrizante, união do princípio ativo masculino com o 
princípio passivo feminino, que se transformam nos pais da sua criança telúrica, a 
matéria cósmica, a prima materia, cuja alma é Aether, e cuja sombra é a LUZ 
ASTRAL!” (ÍSIS SEM VÉU) 
 
Os fragmentos dos sistemas que agora chegaram até nós são rejeitados como fábulas 
absurdas. No entanto, a Ciência oculta - tendo sobrevivido até mesmo à grande 
Inundação que submergiu os gigantes antediluvianos, e com eles a própria memória 

                                                      
71 Veja a tradução grega de Filo de Biblos. (Nota de H.P. Blavatsky) 
 
72 Cory: “Ancient Fragments”. (Nota de H.P. Blavatsky) 
 
73 Mitra era visto entre os persas como o Theos ekpetros - deus da pedra. (Nota de H.P. 
Blavatsky) 
 
74 Bordj é chamada de montanha-fogo - um vulcão; portanto contém fogo, rocha, terra e 
água: os elementos masculinos, ou ativos, e femininos, ou passivos. O mito é sugestivo. 
(Nota de H.P. Blavatsky) 
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deles, com a exceção da Doutrina Secreta, da Bíblia e de outras Escrituras - ainda 
guarda a Chave para todos os problemas do mundo. 

Apliquemos essa Chave aos raros fragmentos de cosmogonias esquecidas há muito, 
e tentemos, pelas suas partes espalhadas, restabelecer a Cosmogonia da Doutrina 
Secreta, que antigamente era Universal. A Chave serve para todas elas. Ninguém 
pode estudar filosofias antigas seriamente sem perceber que a notável semelhança de 
concepção entre todos os fragmentos - com muita frequência na sua forma exotérica, 
e infalivelmente no seu espírito oculto - não é resultado de mera coincidência, mas 
de uma intenção abrangente: e resulta do fato de que havia, durante a juventude da 
humanidade, uma língua, um conhecimento, uma religião universal, e não havia 
igrejas, nem crenças ou seitas, mas cada homem era um sacerdote para si mesmo. E, 
se for mostrado que, já naquelas eras que estão fora do alcance da nossa vista devido 
ao crescimento exuberante da tradição, o pensamento religioso humano se 
desenvolveu em simpatia uniforme em todas as partes do globo, então, fica evidente 
que aquele pensamento, nascido em qualquer latitude, no frio Norte ou nas regiões 
escaldantes mais ao Sul, no Oriente ou no Ocidente, foi inspirado pelas mesmas 
revelações, e que o ser humano foi alimentado sob a sombra protetora da mesma 
ÁRVORE DO CONHECIMENTO.  

4. O Caos, Theos e o Cosmo

Estes três são a contenção do Espaço; ou, segundo a definição de um erudito
Cabalista, “o Espaço, que tudo contém e não é contido, constitui a corporificação 
primária da simples Unidade …… extensão ilimitada”.75  Mas, ele pergunta de 
novo, “extensão ilimitada do quê?” - e faz a resposta correta - “Do desconhecido 
contentor de todas as coisas, da Desconhecida PRIMEIRA CAUSA.” Estas são uma 
definição e uma resposta extremamente corretas, profundamente esotéricas e 
verdadeiras em todos os aspectos, desde o ponto de vista do ensinamento oculto.  

O ESPAÇO, que, na sua ignorância e na sua tendência iconoclasta de destruir toda 
ideia filosófica antiga, os sabetudos modernos proclamaram ser “uma ideia abstrata” 
e um vazio, é na verdade o contentor e o corpo do Universo com os seus sete 
princípios. É um corpo de extensão ilimitada, cujos PRINCÍPIOS, em fraseologia 
oculta - cada um deles sendo por sua vez setenário - manifestam em nosso mundo 
fenomênico apenas o tecido mais grosseiro das suas subdivisões. “Ninguém viu 
jamais os Elementos completamente”, ensina a Doutrina. Temos que buscar pela 
nossa Sabedoria nas expressões originais dos povos primitivos e nos seus sinônimos. 
Mesmo o mais recente deles - o povo judeu - mostra em seus ensinamentos 

75 “New Aspects of Life and Religion”, de Henry Pratt, médico. (Nota de H. P. Blavatsky) 
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cabalísticos esta ideia, por exemplo, a Serpente do Espaço, de sete cabeças, chamada 
de “Grande Mar”. “No começo, os Alhim criaram os céus e a Terra; os 6 (Sefirotes) 
…… Eles criaram seis, e sobre eles estão baseadas todas as coisas. E estes (seis) 
dependem das sete formas do crânio até a Dignidade de todas as Dignidades 
(Siphrah Dzenioota, i, 16). (Veja parte II do volume II.)76  
 
O Vento, o Ar e o Espírito têm sido sempre sinônimos em todas as nações. Pneuma 
(Espírito) e Anemos (o vento), entre os gregos, Spiritus e Ventus entre os latinos, 
eram termos conversíveis mesmo quando dissociados da ideia original de sopro da 
vida. No conceito de “Forças”, da ciência, nós mesmos vemos apenas o efeito 
material do impacto espiritual de um ou outro dos quatro Elementos primordiais, 
transmitidos a nós pela quarta Raça, assim como nós transmitiremos o Éter (ou 
melhor, as subdivisões grosseiras do Éter), na sua plenitude, para a Sexta Raça Raiz. 
Isso é explicado no presente volume e no volume seguinte.  
 
Os antigos afirmam que o Caos não tem sentidos, porque ele representa e contém em 
si mesmo (o Caos e o Espaço eram sinônimos) todos os elementos em seu Estado 
rudimentar e indiferenciado. Eles viam o Éter, o quinto Elemento, como a síntese 
dos outros quatro; porque o Éter dos filósofos gregos não é a sua escória - da qual 
eles sabiam mais do que a ciência sabe hoje - e da qual se supõe bastante 
corretamente que funciona como um agente para muitas forças que se manifestam na 
Terra. O Éter dos antigos era o Akasha dos hindus; o Éter aceito em física é apenas 
uma das suas subdivisões, em nosso plano - a Luz Astral dos Cabalistas com todos 
os seus maus efeitos, assim como com seus bons efeitos.  
 
Devido ao fato de que a Essência do Éter, ou Espaço Invisível, era considerada 
divina como suposto véu da Divindade, ela era vista como o meio entre esta vida e a 
próxima vida. Os antigos consideravam que quando as “Inteligências” (os deuses) 
diretoras e ativas se retiravam de qualquer porção de Éter em nosso Espaço - os 
quatro reinos que elas dirigem - então aquele lugar específico era deixado em poder 
do mal, que era assim chamado por causa da ausência, nele, do que é Bom.  
 
“A existência de espírito no mediador comum, o éter, é negada pelo materialismo, 
enquanto a teologia o transforma num deus pessoal. Mas o Cabalista defende a ideia 
de que ambos estão errados, dizendo que no éter, os elementos representam apenas 
matéria - as forças cósmicas cegas da natureza, enquanto o Espírito representa a 
inteligência que as dirige. As doutrinas cosmogônicas arianas, herméticas, órficas e 
pitagóricas, assim como as de Sanconíaton e Beroso, estão todas baseadas sobre uma 
fórmula irrefutável, isto é, a de que o éter e o caos, ou, em linguagem platônica, a 
mente e a matéria, são os dois princípios primevos e eternos do universo, totalmente 
independentes de tudo o mais. O primeiro deles é o princípio intelectual que tudo 
vivifica; e o caos, um princípio líquido, ‘sem forma nem sentidos’. Da união dos 
dois surgiu à existência o universo, ou melhor, o mundo universal, a primeira 
divindade andrógina, com a matéria caótica tornando-se o seu corpo, e o éter a sua 

                                                      
76 Mais precisamente o Comentário à Estância I, Sloka 2. Na edição original de 1888, pp. 37 
a 41 do volume II. (Nota do Tradutor) 
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alma. De acordo com a fraseologia de um Fragmento de Hérmias 77, ‘o caos, tendo 
obtido sentido a partir desta união com o espírito, brilhou de prazer, e assim foi 
produzida a luz de Protogonos (o primogênito)’.78 Esta é a trindade universal, 
baseada nas concepções metafísicas dos antigos, os quais, raciocinando por analogia, 
viram o homem - que é um composto de intelecto e matéria - como o microcosmo 
do macrocosmo, ou grande universo.” (Isis Unveiled.) 79 
 
“A Natureza detesta o vácuo”, diziam os peripatéticos, que compreendiam, talvez, 
embora fossem materialistas à sua maneira, o motivo pelo qual Demócrito, com seu 
instrutor Leucipo, ensinava que os primeiros princípios de todas as coisas contidas 
no Universo eram átomos e um vácuo. Este último significa simplesmente 
Divindade ou força latente, a qual, antes da sua primeira manifestação, quando se 
tornava VONTADE - transmitindo o primeiro impulso a esses átomos - era o grande    
Nada, Ain-Soph, ou COISA-ALGUMA; era, portanto, em todos os sentidos, um 
Vazio - ou CAOS.  
 
Esse Caos, no entanto, se tornou “A Alma do Mundo”, de acordo com Platão e os 
pitagóricos. De acordo com o ensinamento hindu, a Divindade na forma de Éter 
(Akasha) permeia todas as coisas; e era chamada portanto pelos teurgistas de “fogo 
vivo”, de “Espírito da Luz” e às vezes de Magnes. Foi a Divindade mais alta que 
construiu ela própria o Universo, segundo Platão, na forma geométrica do 
Dodecaedro, e o seu “primogênito” surgiu do Caos e da Luz Primordial (o Sol 
Central). Este “Primogênito”, no entanto, era apenas o agregado da Hoste dos 
“Construtores”, as primeiras Forças construtivas, que são chamadas, nas 
cosmogonias antigas, de os Antigos (nascidos do Profundo, ou Caos), e de “Primeiro 
Ponto”. Ele é o chamado Tetragrammaton 80, na cabeça dos Sete Sefirotes inferiores. 
Esta era a crença dos Caldeus. “Esses Caldeus”, escreve Filo, o judeu, falando de 
modo bastante irreverente dos primeiros instrutores dos seus ancestrais 81, 
“pensavam que o Cosmos, entre as coisas que existem (?), é um só ponto, seja 
constituindo ele próprio Deus (Theos) ou seja que Deus está nele, abarcando a alma 
de todas as coisas.” (Veja a obra de Filo “Migration of Abraham”, 32.) 
 

                                                      
77 Hérmias de Alexandria (410-450 da era cristã), filósofo neoplatônico. (Nota do Tradutor)   
 
78 Damascius, em “Teogonia”, chama-o de Dis, “o eliminador de todas as coisas”. Cory, 
“Ancient Fragments”, p. 314. (Nota de H. P. Blavatsky) 
 
79 Boris de Zirkoff informa: volume I, página 341 de “Isis”. (Nota do Tradutor) 
 
80 Tetragrammaton ou Tetragrama. (Nota do Tradutor) 
 
81 Filo, o judeu, também conhecido como Fílon de Alexandria. Filósofo neoplatônico e 
expoente da filosofia judaica. Propôs uma visão platônica do judaísmo. Viveu do ano 15 
antes da era cristã até o ano 45 da era cristã. Deixou numerosas obras. HPB afirma que Filo 
foi irreverente em relação aos Caldeus, “primeiros instrutores dos judeus”. (Nota do 
Tradutor) 
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Caos-Theos-Cosmos são simplesmente os três aspectos da sua síntese - ESPAÇO. 
Não se pode jamais ter esperança de resolver o mistério desta Tetraktys apegando-se 
à letra morta nem sequer das antigas filosofias, tal como estão disponíveis hoje. 
Mas, mesmo nelas, CAOS-THEOS-COSMO=ESPAÇO são identificados em toda a 
Eternidade como o Único Desconhecido Espaço, sobre o qual a última palavra talvez 
nunca seja conhecida antes da nossa sétima Ronda. No entanto, as alegorias e os 
símbolos metafísicos sobre o CUBO primevo e perfeito são notáveis mesmo nos 
Puranas exotéricos.  
 
Nos Puranas, também, Brahmâ é o Theos que surge do Caos, ou o grande 
“Profundo”, as águas; sobre as quais o Espírito=ESPAÇO, personificado por ayana - 
o Espírito movendo-se sobre a face do futuro Cosmos ilimitado - está pairando 
silenciosamente na primeira hora do redespertar. Ele é também Vishnu, que dorme 
em Ananta-Sacha, a grande Serpente da Eternidade, que a teologia ocidental, 
ignorando a Cabala, a única porta que abre os segredos da Bíblia, vê como - o 
Diabo. É o primeiro triângulo ou a tríade Pitagórica, o “Deus com três Aspectos”, 
antes de ser transformado, através da sua perfeita quadratura do Círculo infinito, no 
“Brahmâ de quatro-faces”.   
 
“Daquele que existe e no entanto não existe, a partir do não-ser, a Causa Eterna, 
nasce o Ser-Purusha”, diz Manu, o legislador.  
 
Em “Ísis Sem Véu” afirma-se que: 
 
“Na mitologia egípcia, Kneph, o Eterno Deus Não-Revelado, é representado pelo 
símbolo de uma cobra da Eternidade rodeando uma urna de água, com sua cabeça 
pairando sobre as águas, as quais ela está incubando com sua respiração. Neste caso 
a serpente é o Agathodaemon, o bom espírito: no seu aspecto oposto, é o 
Kakodaemon - o espírito mau. Nas Eddas escandinavas, o orvalho de mel 82, o fruto 
dos deuses e da ocupada e criativa Yggdrasil (abelhas) 83, cai durante as horas da 
noite, quando a atmosfera  está impregnada de umidade. Nas mitologias do Norte, na 
condição de princípio passivo da criação, ele tipifica a criação do universo a partir 
da água. Este orvalho é a luz astral em uma das suas combinações, e possui 
propriedades criativas assim como destrutivas. Na lenda caldaica de Beroso, Oannes 
ou Dagon, o homem-peixe, instruindo o povo, mostra o mundo-criança criado a 
partir da água, e todos os seres tendo como origem esta prima materia. Moisés 
ensina que só a terra e a água podem trazer uma alma viva; e nós lemos nas 
escrituras que as ervas não podiam crescer até que o Eterno fez chover sobre a terra. 
No Popol-Vuh mexicano, o homem é criado a partir do barro ou argila (terre 
glaise), tirada de sob a água. Brahmâ cria o grande Muni (ou primeiro homem) 
                                                      
82 “Honey Dew” também significa “melada”. Dado o contexto, cabe ficar com “orvalho de 
mel”, conforme fica claro em seguida. (Nota do Tradutor) 
 
83 Isto é, as abelhas da árvore Yggdrasil estão ocupadas criativamente com a produção do 
orvalho de mel, alimento dos deuses. Aqui a edição da DS feita por Boris de Zirkoff fala 
mais claramente de “abelhas de Yggdrasil” (Yggdrasil-bees). (Nota do Tradutor)   
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sentado no seu lótus, só depois de ter chamado à existência os espíritos, que assim, 
como seres, eram anteriores aos humanos, e ele cria o homem a partir de água, ar e 
terra. Os alquimistas afirmam que a Terra primordial ou pré-Adâmica, quando 
reduzida à sua primeira substância, está no seu segundo estágio de transformação 
como água límpida, sendo o primeiro estágio o próprio alkahest. Afirma-se que esta 
substância primordial contém dentro de si a essência de tudo o que participa da 
formação do homem; ela tem não só todos os elementos do ser físico dele, mas 
também a própria ‘respiração da vida’, em um estado latente, pronta para ser 
despertada. Isso, esta substância primordial obtém da ‘incubação’ do ‘Espírito de 
Deus’ sobre a face das águas - o CAOS; na verdade, esta substância é o próprio caos. 
Era a partir disso que Paracelso afirmava ser capaz de fazer os seus ‘homunculi’, e é 
por isso que Tales, o grande filósofo naturalista, afirmava que a água era o princípio 
de todas as coisas na natureza …… 84  Jó diz, no seu capítulo XXVI, 5, que ‘as 
coisas mortas são formadas debaixo das águas, e as habitam’. No texto original, em 
vez de ‘coisas mortas’, está escrito Rephaim (gigantes ou poderosos homens 
primitivos) mortos, que algum dia a ‘Evolução’ poderá reconhecer como ancestrais 
da raça atual.” 
 
“No estado primordial da criação”, diz Mythologie des Indous, de Polier, “o 
universo rudimentar, submerso em água, repousava na essência de Vishnu. Tendo 
saído deste caos e escuridão, Brahmâ, o arquiteto do mundo, instalado em uma folha 
de lótus, flutuava (movimentava-se) sobre as águas, incapaz de discernir qualquer 
coisa exceto a água e a escuridão”. Percebendo esta situação lúgubre, Brahmâ 
consternado diz a si mesmo: “Quem sou eu? De onde vim?” E ele escuta uma voz 85: 
“Dirija suas ideias a Bhagavat”. Brahmâ, saindo da sua posição natatória, senta-se 
sobre o lótus numa atitude de contemplação e reflete sobre o Eterno, que, satisfeito 
com esta evidência de compaixão, dispersa a escuridão primeva e abre a sua 
compreensão. “Depois disso Brahmâ sai do ovo universal (o caos infinito) como luz, 
porque a sua compreensão agora está aberta, e ele põe-se a trabalhar: ele se 
movimenta sobre as águas eternas, com o espírito de Deus dentro de si; e na sua 
condição de movimentador das águas ele é Vishnu, ou Narayana”. Isso é exotérico, 
naturalmente, no entanto a sua ideia principal é tão idêntica quanto possível à 
cosmogonia egípcia, que mostra em suas frases iniciais Hator 86, ou Mãe Noite (que 

                                                      
84 Entre os gregos, os “deuses-Rios”, todos eles Filhos do oceano primordial (Caos no seu 
aspecto masculino) eram os respectivos ancestrais das raças helênicas. Para eles, o 
OCEANO era o pai dos Deuses; e assim eles haviam antecipado neste aspecto as teorias de 
Tales, como corretamente observado por Aristóteles (Metafísica, I, 3, 5). (Nota de H.P. 
Blavatsky) 
 
85 O “Espírito”, ou voz oculta dos Mantras; a manifestação ativa da Força latente, ou 
potência oculta. (Nota de H. P. Blavatsky) 
 
86 “Athtor” no original de 1888. Neste ponto HPB coloca uma nota de rodapé dizendo 
apenas : “A Ortografia é do Archaic Dictionary”, Boris de Zirkoff esclarece em nota que a 
grafia correta do nome em inglês é ‘Hathor’, o que em português significa ‘Hator’. Trata-se 
da deusa egípcia do céu, mãe e esposa de vários deuses na mitologia do Egito antigo. (Nota 
do Tradutor)  
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representa a escuridão ilimitada) como o elemento primário que cobria o abismo 
infinito animado pela água e pelo espírito universal do Eterno, vivendo sozinho no 
Caos. De modo similar, nas Escrituras Judaicas, a história da criação começa com o 
espírito de Deus e a sua emanação criativa - outra Divindade.87   
 
O Zohar ensina que são os elementos primordiais - a trindade do Fogo, Ar e Água - 
os quatro pontos cardeais e todas as Forças da Natureza que formam coletivamente a 
VOZ da VONTADE Memrab, ou a “Palavra”, o Logos do Absoluto Silencioso 
TODO. “O ponto indivisível, ilimitado e incognoscível” se espalha sobre o espaço 
sem fim, e assim forma um véu (o Mulaprakriti de Parabraham) que oculta este 
ponto Absoluto. (Veja abaixo.) 
 
Nas cosmogonias de todas as nações são os “Arquitetos” sintetizados por Demiurgos 
(na Bíblia, os “Elohim”), que dão forma ao Cosmos a partir do Caos, e que são o 
coletivo Theos, “macho-fêmea”, Espírito e matéria. “Por uma série (yom) de 
fundações (yesod) 88 os Alhim fizeram com que existissem a Terra e o céu” (Gênese, 
II, 4). Na Bíblia é primeiro Alhim, depois Jahva-Alhim, e finalmente Jehovah, 
depois da separação dos sexos no capítulo IV do Gênesis. É fácil perceber que em 
lugar algum, exceto no Gênesis, as últimas Cosmogonias da nossa Quinta raça, é o 
NOME89 inefável e impronunciável - o símbolo da Divindade Desconhecida, que era 
usado apenas nos MISTÉRIOS - usado em relação com a criação do Universo. São 
os “Movimentadores”, os “Corredores”, os theoi (de θέειν, “correr”), que fazem o 
trabalho de formação, os “Mensageiros” da lei manvantárica, que agora no 
cristianismo se tornaram os “mensageiros” (malachim), e acontece algo semelhante 
no hinduísmo ou bramanismo mais antigo. Pois não é Brahmâ que cria no Rig Veda, 
mas os Prajapati, os “Senhores do Ser”, que são os Rishis; a palavra Rishi (de acordo 
com o professor Mahadeo Kunte) está ligada à ideia de mover, levar adiante, 
aplicada a eles no seu caráter terrestre, quando, como Patriarcas, eles dirigem as suas 
Hostes nos Sete Rios. 
 
Além disso, a própria palavra “Deus” no singular, incluindo todos os deuses - ou 
theos a partir de theoi - veio para as nações civilizadas “superiores” desde uma fonte 
estranha, uma fonte inteiramente e eminentemente fálica como o sincero, 
abertamente falado lingham da Índia. A tentativa de derivar a palavra Deus (God em 
inglês) do sinônimo anglo-saxão “bom” (Good) é uma ideia abandonada, porque em 
nenhuma outra língua - e em todas elas o termo varia mais ou menos, desde o persa 
                                                      
87 Não nos referimos à Bíblia atual ou aceita atualmente, mas à verdadeira Bíblia judaica,  
agora explicada cabalisticamente. (Nota de H. P. Blavatsky)   
 
88 “Fundações” aqui vai no sentido de bases ou alicerces. Quanto a “Yesod”, a edição de 
1888 da DS tem “hasoth”. Boris de Zirkoff corrige para “Yesodoth”, que colocamos na 
forma comum atual “Yesod”. Trata-se de um dos sefirotes situados na base da Árvore da 
Vida cabalística. (Nota do Tradutor) 
 
89 Ele é “impronunciável” pela simples razão de que não existe. Ele nunca foi um nome, 
nem qualquer palavra de modo algum, mas uma Ideia que não podia ser expressada. Foi 
criado um substituto para ele no século anterior à nossa era. (Nota de H. P. Blavatsky) 
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Khoda até o termo latino Deus - há um exemplo de um nome de Deus ser derivado 
do atributo bondade (goodness). Para as raças latinas a palavra vem do Dyaus ariano 
(o Dia); para o eslavo, vem do grego Baco (Bagh-bog); e para as raças saxônicas 
diretamente do hebraico Yodh ou Jod. Este último é י, o número-letra 10, masculino 
e feminino, e Jod o gancho fálico; - daí o Goth saxônico, o germânico Gott, e o God 
inglês. Pode-se dizer que este termo simbólico representa o criador da 
“Humanidade” física, no plano terrestre; mas seguramente não tinha nada a ver com 
a formação ou “Criação” do Espírito, de deuses, ou do Cosmos! 
 
Caos-Theos-Cosmo, a tríplice divindade, é tudo em tudo. Portanto, afirma-se que é 
macho e fêmea, bem e mal, positivo e negativo: toda a série de qualidades 
contrastadas. Quando latente (no pralaya) ela é imperceptível e se torna a Divindade 
incognoscível. Ela pode ser conhecida apenas através das suas funções ativas; ou 
seja, como matéria-Força e Espírito vivo, como as correlações e o resultado, ou a 
expressão, no plano visível, da UNIDADE última e sempre desconhecida.    
 
Por sua vez, esta tríplice unidade é a produtora dos quatro “Elementos” primários 90, 
que são conhecidos, em nossa natureza visível terrestre, como os sete (por enquanto 
os cinco) Elementos, cada um deles divisível em quarenta e nove (ou sete vezes sete) 
sub-elementos, dos quais a Química está familiarizada com cerca de setenta. 91  
Todos os Elementos Cósmicos, tais como o Fogo, o Ar, a Água, a Terra, 
participando das qualidades e defeitos dos seus Primários, são na sua natureza Bem 
e Mal, Força (ou Espírito) e Matéria, etc., etc.: e cada um deles, portanto, é ao 
mesmo tempo Vida e Morte, Saúde e Doença, Ação e Reação. (Veja a seção XIV 
desta parte II do volume I, “Os Quatro Elementos”.) Eles estão sempre e 
constantemente formando matéria sob o impulso incessante do Elemento ÚNICO (o 
Incognoscível), representado no mundo dos fenômenos pelo Éter, ou “os deuses 
imortais que dão nascimento e vida a todos”.  
 
Nos “escritos filosóficos de Solomon Ben Yehudah Ibn Gebirol” (traduzidos na obra  
Qabbalah, do sr. Isaac Myer, recém-publicada) 92, afirma-se sobre a estrutura do 
Universo - “R. Yehudah começou, está escrito: - ‘Os Elohim disseram: Que haja um 
firmamento no meio das águas’. Venha, veja, no tempo em que o Santo …… criou o 
mundo. Ele criou sete céus acima, sete Terras abaixo, sete mares, sete dias, sete rios, 
                                                      
90 O Tabernáculo Cósmico de Moisés, construído por ele no deserto, era quadrado, 
representando os quatro pontos cardeais e os quatro Elementos, como Josefo diz a seus 
leitores (Antiq., I, VIII chap., XXII). É a ideia tirada das pirâmides no Egito e em Tiro, onde 
as pirâmides se tornaram pilares. Os Gênios, ou Anjos têm suas moradas nos quatro pontos 
respectivos (Leia a seção  XIV desta parte II do volume I, “Os Quatro Elementos”). (Nota 
de H.P. Blavatsky)    
 
91 O número de elementos químicos conhecidos aumentou desde que foi publicada a 
primeira edição de “A Doutrina Secreta”. (Nota do Tradutor) 
 
92 Clique para ver, em um dos websites associados, a obra Qabbalah, de Isaac Myer. (Nota 
do Tradutor)  
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sete semanas, sete anos, sete vezes, e sete mil anos em que o mundo tem existido. O 
Santo é o sétimo de todos”, etc. (p. 415)   
 
Isto, além de mostrar uma estranha identidade com a cosmogonia dos Puranas (por 
exemplo, o primeiro Livro do Vishnu Purana), corrobora em relação ao número sete 
todos os nossos ensinamentos tal como dados de forma abreviada em “O Budismo 
Esotérico”. 93  
 
Os hindus têm uma série interminável de alegorias para expressar esta ideia. No 
Caos primordial, antes que ele se transformasse, já desenvolvido, nos Sete Oceanos 
(Sapta Samudra) - emblemáticos das sete gunas (qualidades condicionadas), 
compostas das trigunas (Satwa, Rajas e Tamas, ver os Puranas), estão latentes tanto 
Amrita (imortalidade 94) como Visha (veneno, morte, maldade). Esta alegoria está 
presente no “Bater do Oceano” realizado pelos deuses 95. Amrita está além de 
qualquer guna, porque é INCONDICIONADO em si mesmo; no entanto quando cai 
na criação fenomênica ele fica misturado com o MAL, o Caos, com theos latente em 
si, e antes que o Cosmos tenha sido exteriorizado. Portanto, vemos Vishnu - aqui 
representando a Lei Eterna - periodicamente colocando o Cosmos em atividade - 
“batendo o primitivo Oceano (o Caos ilimitado) até que saia dele o Amrita da 
Eternidade, reservado apenas para os deuses e os devas; e Vishnu tem que empregar 
na tarefa Nagas e Asuras - demônios no hinduísmo exotérico. Toda a alegoria é 
altamente filosófica, e a vemos repetida em todos os sistemas filosóficos. Platão, 
tendo adotado completamente as ideias de Pitágoras - que as havia trazido da Índia - 
compilou-as e publicou-as de uma forma mais inteligível que os misteriosos 
numerais do Sábio Grego. Assim o Cosmos é “o Filho” em Platão, tendo como pai e 
mãe o Pensamento Divino e a Matéria.96  
 
“Os egípcios”, diz Dunlap 97, “distinguiam entre um Hórus mais velho e um Hórus 
mais jovem; o primeiro era o irmão de Osíris, o último era o filho de Osíris e Ísis.” 
O primeiro era a Ideia do mundo permanecendo na Mente Demiúrgica, “nascida na 
escuridão antes da criação do mundo.” O segundo Hórus é esta “Ideia” indo adiante 

                                                      
93 A obra de Alfred P. Sinnett. (Nota do Tradutor) 
 
94 O Glossário Teosófico explica que Amrita é o néctar, ambrosia ou alimento dos deuses, o 
alimento que confere imortalidade. É o elixir da vida tirado do Oceano de Leite na alegoria 
purânica. (Nota do Tradutor) 
 
95 Como vimos na parte I do volume I, esta metáfora se refere ao modo como se bate o leite 
para produzir a manteiga, fazendo com que a substância ganhe um aspecto mais concreto. 
(Nota do Tradutor) 
 
96 Plutarch, “Isis and Osiris”, 1, VI. (Nota de H. P. Blavatsky) 
 
97 “Vestiges of the Spirit-History of Man”, 1858 edition, pp. 189-190. (Nota de H.P. 
Blavatsky ampliada por Boris de Zirkoff) 
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a partir do Logos, adotando as vestes da matéria, e começando uma verdadeira 
existência. 98 

“O Deus mundano, eterno, ilimitado, jovem e velho, cuja forma é giratória”, referem 
os oráculos caldeus.    

Esta “forma giratória” é uma figura simbólica para expressar o movimento 
vibratório da Luz Astral, com a qual os antigos sacerdotes estavam perfeitamente 
familiarizados, embora o seu nome tenha sido inventado pelos martinistas.  

A ciência moderna aponta o dedo com desprezo contra as superstições da 
Cosmolatria, mas antes de rir-se da Cosmolatria ela deveria, tal como aconselhado 
por um sábio francês, “remodelar inteiramente o seu próprio sistema de educação 
cosmo-pneumatológica.” Satis eloquentiae, sapientiae parum.99 A Cosmolatria, 
assim como o Panteísmo, pode ser levada a dizer na sua expressão última as 
palavras aplicadas a Vishnu …… “Ele é apenas a Causa ideal das Potências a serem 
geradas no trabalho da criação; e dele procedem as potências a serem criadas, depois 
que elas se transformarem na verdadeira causa. Exceto aquela causa ideal, não há 
qualquer outra que se possa atribuir ao mundo …… Através da potência daquela 
causa, cada coisa criada encontra a sua própria natureza.” (Original Sanskrit Texts, 
Part IV, pp. 32, 33.) 

5. A Divindade Oculta, Seus Símbolos e
Glifos 

O Logos, ou divindade Criativa, a “Palavra transformada em Carne” de todas as
religiões, deve ser investigado e conhecido até sua fonte última e sua Essência. Na 
Índia, ele é um Proteus com 1.008 nomes e aspectos divinos em cada uma das suas 
transformações pessoais, desde Brahma-Purusha até os Avatares divinos-humanos, 
passando pelos Sete Rishis divinos e pelos dez Prajapati (também Rishis) 
semidivinos. (..…)  

 (…….) (…….) (…….) 

( A tradução prosseguirá ) 

000 

98  F. C. Movers, “Die Phönizier”, 1841, vol. I, p. 268. (Nota de H.P. Blavatsky ampliada 
por Boris de Zirkoff) 

99 “Muita eloquência, pouca sabedoria”. (Nota do Tradutor)  
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Este ponto do texto corresponde à metade superior da p. 349 do volume I da
edição original em inglês, na numeração feita com algarismos arábicos. A 
numeração arábica começa apenas na abertura do Proêmio, naquela edição: antes do 
Proêmio há 47 páginas iniciais numeradas com algarismos romanos.  

Clique para ver a Abertura da obra, onde estão os links das partes já publicadas de
“A Doutrina Secreta”:  

https://www.filosofiaesoterica.com/a-doutrina-secreta/ 

000 

Veja a seguir, como adiantamento, a tradução de um Fragmento do Volume II de
“A Doutrina Secreta”.   

000 

AS DOZE ESTÂNCIAS  
DA ANTROPOGÊNESE: 

O Trecho Inicial do Volume II de “A Doutrina  
Secreta”, pp. 15-21 na edição original em inglês. 

A ANTROPOGÊNESE  
NO VOLUME SECRETO 

(Trechos Textuais) 100 

I 
1.O Lha que faz girar a quarta é servidor do Lha dos Sete, eles fazem a volta
guiando suas carruagens ao redor do seu Senhor, o Olho Único. Seu alento deu vida 
aos Sete; deu vida ao primeiro.  

100 Apresentamos aqui apenas 49, entre centenas de Slokas. Nem todos os versos são 
traduzidos literalmente. Às vezes, empregamos uma perífrase para que o texto seja claro e 
compreensível, em passagens em que uma tradução literal seria completamente ininteligível. 
(Nota de H. P. Blavatsky)   
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2.A Terra disse: - “Senhor da Face Brilhante; minha casa está vazia……. envia teus 
filhos para povoar esta roda. Tu mandaste teus sete filhos para o Senhor da 
Sabedoria. Ele te vê sete vezes mais perto de si, te sente sete vezes mais. Proibiste 
aos teus servidores, os pequenos anéis, de pegarem tua luz e teu calor e de 
interceptarem a tua grande generosidade ao passar. Envia-os agora à tua serva.” 
 
3.O “Senhor da Face Brilhante” disse: “Eu te enviarei um fogo quando teu trabalho 
tiver começado. Ergue tua voz até outros Lokas; pede a teu pai, o Senhor do Lótus, 
pelos filhos dele ……  A tua gente estará sob a direção dos Pais. Os teus homens 
serão mortais.  Os homens dos Senhor da Sabedoria são imortais, os Filhos Lunares, 
não. Pára de reclamar. Tuas sete peles ainda estão sobre ti …… Tu não estás pronta. 
Teus homens não estão prontos.” 
 
4.Depois de grande sofrimentos ela desembaraçou-se de suas três peles velhas e 
vestiu suas sete novas peles, e permaneceu na sua primeira.   
 

II 
  
5.A roda girou durante mais 300 milhões. Ela construiu rupas: pedras suaves que 
endureceram; plantas duras que se tornaram suaves. O visível do invisível, insetos e 
vidas pequenas. Ela os sacudia do seu dorso sempre que eles devastavam a mãe. 
…… Depois de 300 milhões ela se tornou redonda. Ela se inclina sobre as suas 
costas, de lado …….. Ela não queria chamar nenhum filho do Céu, não solicitava 
nenhum filho da Sabedoria. Ela criava do seu próprio seio. Ela produziu homens-
aquáticos, terríveis e maus.  
 
6.Ela própria criou os homens-aquáticos terríveis e maus a partir dos restos de 
outros, formou-os com a escória e o lodo dos seus primeiros, segundos e terceiros. 
Os Dhyanis vieram e olharam - Os Dhyanis vieram do claro Pai-Mãe, das regiões 
brancas, da moradia dos mortais imortais.  
 
7.Eles ficaram descontentes. Nossa carne não está lá. Não há rupas adequados para 
nossos irmãos da quinta. Não há moradias para as vidas. Eles devem beber águas 
puras, e não turvas. Vamos secá-las.  
 
8.As chamas vieram. Os fogos com as centelhas; os fogos da noite e os fogos do dia. 
Eles secaram as águas turvas e escuras. Com seu calor as extinguiram. Vieram os 
Lhas do Alto e os Lhamayin de Abaixo. Eles mataram as formas que tinham duas e 
quatro faces. Lutaram contra os homens-cabra, contra os homens com cabeça de 
cachorro e contra os homens com corpo de peixe.  
 
9.A mãe-água, o grande mar, chorou. Ela ergueu-se e desapareceu na lua que a havia 
elevado, que lhe havia dado nascimento.  
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10.Quando eles foram destruídos, a Mãe-terra ficou sem nada. Ela pediu para ser 
secada.   
 

III 
 

11.O Senhor dos Senhores veio. Ele separou do corpo dela as águas, e aquilo foi o 
Céu acima, o primeiro Céu.  
 
12.Os grandes Chohans chamaram os Senhores da Lua, dos corpos aéreos. 
“Produzam homens, homens da sua natureza, deem a eles as suas formas internas. 
Ela construirá a cobertura por fora. Eles serão masculino-femininos. Também 
Senhores da Chama ……...” 
 
13.Cada um deles foi para o território que lhe foi destinado; eram sete, cada um na 
sua área. Os Senhores da Chama permaneceram atrás. Eles não queriam vir, não 
queriam criar.  
 

IV 
 

14.As Sete Hostes, os “Senhores Nascidos-pela-Vontade”, movidos pelo Espírito da 
Doação de Vida, separaram os homens de si, cada um na sua própria região.  
 
15.Nasceram sete vezes sete Sombras de homens futuros, cada homem com sua cor 
e seu tipo. Cada um inferior a seu pai. Os pais, os sem ossos, não podiam dar vida a 
seres dotados de ossos.  Seus descendentes eram Bhuta, sem forma e sem mente. Por 
isso eram chamados de Chhaya.  
 
16.Como nascem os Manushya? Os Manus com mentes, como são feitos? Os pais 
chamaram, para ajudá-los, o seu próprio fogo, que é o fogo que queima na Terra. O 
Espírito da Terra chamou em sua ajuda o Fogo Solar. Com seus esforços conjuntos, 
estes três produziram um bom Rupa. Ele podia ficar em pé, caminhar, correr, 
reclinar-se, ou voar. Porém ele ainda era um Chhaya, uma sombra destituída de 
sentidos……... 
 
17.O Alento precisava de uma forma; os Pais a deram. O Alento precisava de um 
corpo denso; a Terra o moldou. O Alento necessitava do Espírito da Vida; os Lhas 
Solares o colocaram, com sua respiração, na sua forma. O Alento necessitava um 
Espelho do seu Corpo; “Nós demos a ele o nosso próprio”, disseram os Dhyanis.  O 
Alento necessitava um Veículo de Desejos; “Ele o tem”, disse o Drenador das 
Águas.  Mas o Alento necessita de uma mente capaz de abarcar o Universo; “Não 
podemos dar isso”, disseram os Pais. “Nunca tive isso”, disse o Espírito da Terra. “A 
Forma seria destruída se eu lhe desse a minha”, disse o Grande Fogo……..  O 
homem permaneceu sendo um Bhuta, vazio e sem sentidos…… Assim os sem-ossos 
deram vida a aqueles que se tornaram homens com ossos na terceira.  
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V 
 
18.Os primeiros eram os filhos da Ioga. Seus filhos, os filhos do Pai Amarelo e da 
Mãe Branca.  
 
19.A Segunda Raça foi produto da gemação 101 e da expansão, a assexuada que 
surgiu da sem-sexo.102  Assim, ó Lanu, surgiu a Segunda Raça.  
 
20.Seus pais eram Autonascidos. Os Autonascidos, os Chhayas surgidos dos corpos 
luminosos dos Senhores, os Pais, os Filhos do Crepúsculo. 
 
21.Quando a Raça envelheceu, as águas antigas misturaram-se com as mais recentes. 
Quando suas gotas ficaram turvas, elas se desfizeram e desapareceram na nova 
corrente, a corrente quente da vida. O externo da primeira tornou-se o interno da 
segunda. A velha Asa tornou-se a nova Sombra, e a Sombra da Asa.  
 

VI 
 
22.Então a segunda produziu os nascidos-de-Ovos, a Terceira. O suor cresceu, suas 
gotas cresceram, se tornaram firmes e redondas. O Sol o aqueceu; a Lua o esfriou e 
lhe deu forma; o vento o alimentou até o seu amadurecimento. O cisne branco do 
firmamento estrelado protegia a grande gota. O ovo da raça futura, o Homem-cisne 
da terceira posterior. Primeiro, masculino-feminino, depois homem e mulher.  
 
23.Os Autonascidos eram os Chhayas: as sombras surgidas dos corpos dos Filhos do 
Crepúsculo.  
 

VII 
 
24.Os Filhos da Sabedoria, os Filhos da Noite, prontos para o renascimento, 
desceram. Viram as formas vis da Primeira Terceira. “Podemos escolher”, disseram 
os Senhores, “temos sabedoria”. Alguns entraram nos Chhayas. Alguns projetaram a 
centelha. Alguns postergaram até a Quarta. Com o seu próprio Rupa encheram 
Kama. Aqueles que entraram se tornaram Arhats. Aqueles que só receberam uma 
centelha permaneceram destituídos de conhecimento; a centelha queimava com 
pouca força. A terceira permaneceu sem mente. Os Jivas deles não estavam 

                                                      
101 Gemação (“Budding” no original em inglês): Tipo de reprodução assexuada que ocorre 
em certos organismos e que se dá pelo surgimento de uma massa celular protuberante, que 
cresce e se diferencia, dando origem a um novo indivíduo. Sinônimo: brotamento. (Ver 
dicionário “Novo Aurélio da Língua Portuguesa”, edição 1999.) (Nota do Tradutor) 
 
102 Aqui são dados o espírito e a ideia da frase, já que uma tradução verbal significaria muito 
pouco para o leitor. (Nota de H. P. Blavatsky) 
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preparados. Estes foram colocados à parte entre os sete. Eles passaram a ter cabeças-
estreitas. Os terceiros estavam prontos. “Vamos habitar estes”, disseram os Senhores 
da Chama. 
 
25.Como agiram os Manâsa, os Filhos da Sabedoria? Eles rejeitaram os 
Autonascidos. Eles não estão prontos. Eles rejeitaram os nascidos-por-Suor. Eles 
não estão bem prontos. Eles não queriam entrar nos primeiros nascidos-de-Ovos.  
 
26.Quando os nascidos-por-Suor produziram os nascidos-de-Ovos, os duplos e os 
poderosos, os poderosos com ossos, os Senhores da Sabedoria disseram: “Agora nós 
vamos criar.” 
 
27.A Terceira Raça se tornou o Vahan 103  dos Senhores da Sabedoria. Ela criou os 
“Filhos da Vontade e da Ioga”, criou-os por Kriyashakti, eles, os Pais Sagrados, os 
ancestrais dos Arhats.  

 

VIII 
 
28.Das gotas de suor, do resíduo da substância, da matéria procedente dos cadáveres 
dos homens e dos animais da roda anterior, e do pó jogado fora, foram produzidos 
os primeiros animais.  
 
29.Animais com ossos, dragões do abismo e Sarpas 104 voadoras foram 
acrescentados aos seres que rastejam. Os que rastejam pelo solo obtiveram asas. Os 
aquáticos de pescoço longo foram os ancestrais das aves do ar.   
 
30.Durante a Terceira Raça, os animais sem ossos cresceram e mudaram: eles se 
tornaram animais com ossos, os seus Chhayas se tornaram sólidos.  
 
31.Os animais foram os primeiros a se separarem. Eles começaram a procriar. 
Também o homem duplo se separou. Ele disse: “Façamos como eles; unamo-nos e 
procriemos.” E assim fizeram.  
 
32.E aqueles que não tinham centelha tomaram para si enormes fêmeas animais. 
Geraram raças mudas. Eles próprios eram mudos. Mas as suas línguas se soltaram. 
As línguas da sua prole permaneceram mudas. Procriaram monstros. Uma raça de 
monstros encurvados, cobertos de cabelos vermelhos, andando em quatro patas. 
Uma raça muda para que a vergonha não fosse narrada.  
 
 

                                                      
103 Vahan.  Do sânscrito: veículo, instrumento, aquilo que transporta algo imaterial. (Nota do 
Tradutor) 
 
104 Sarpas: Do sânscrito, serpentes. (Nota do Tradutor) 
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IX 
 
 
33.Ao verem isso, os Lhas, que não tinham construído os homens, choraram, 
dizendo: 
 
34.“Os Amanasas degradaram nossas habitações futuras. Isto é Carma. Usemos as 
outras habitações. Devemos ensinar-lhes melhor, para evitar que ocorra o pior.” Eles 
fizeram…… 
 
35.Então todos os homens foram dotados de Manas. Eles viram o pecado dos que 
não tinham mente.   
 
36.A Quarta Raça desenvolveu a fala.   
 
37.O Um se converteu em Dois; também todos os seres vivos e rastejantes que ainda 
eram uma unidade; peixes-pássaros gigantescos e serpentes de cabeças com 
carapaças.  
 
 

X 
 
 
38.Assim, de dois em dois, nas sete regiões, a Terceira Raça deu nascimento aos 
homens da Quarta Raça; os deuses se converteram em não-deuses; os suras se 
tornaram a-suras.105  
 
39.A primeira, em todas as regiões, tinha a cor da lua; a segunda era amarela como 
ouro; a terceira, vermelha; a quarta, castanha, que se tornou preta pelo pecado. As 
primeiras sete ramificações humanas eram todas da mesma cor. As sete ramificações 
seguintes começaram a misturar-se.  
 
40.Assim a Quarta chegou a ser alta devido ao orgulho. Disseram: “Nós somos os 
reis, nós somos os deuses.” 
 
41.Tomaram esposas lindas ao olhar. Esposas vindas dos que não tinham mentes, os 
de cabeça estreita. Criaram monstros. Demônios maldosos, masculinos e femininos, 
também Khado (Dakini), de mentes pequenas.  
 
42.Construíram templos para o corpo humano. Adoraram o masculino e o feminino. 
Então o Terceiro Olho deixou de funcionar.  
 
 
 

                                                      
105 Suras: Do sânscrito, Deuses. A-suras: não-deuses. (Nota do Tradutor) 

373Loja Independente de Teosofistas



 

 

 

 
XI 

 
43.Eles construíram cidades enormes. Construíram com terras e metais raros, e com 
base nos fogos expelidos, na pedra branca das montanhas e na pedra negra, eles 
talharam suas próprias imagens, conforme seu tamanho e semelhança, e as 
adoraram.  
 
44.Construíram grandes imagens com altura de nove yatis 106, o tamanho dos seus 
corpos. Fogos internos haviam destruído a terra dos seus pais. A água ameaçava a 
quarta.  
 
45.Vieram as primeiras grandes águas. Submergiram as sete grandes ilhas.  
 
46.Todos os Sagrados foram salvos, os Não-sagrados, destruídos. Com eles, a maior 
parte dos animais gigantescos, produzidos do suor da terra.  

 

XII 
 
47.Poucos homens permaneceram: alguns amarelos, alguns castanhos e pretos, e 
alguns vermelhos permaneceram. Os de cor da lua desapareceram para sempre.  
 
 
48.A quinta, produzida da estirpe Sagrada, permaneceu; ela foi governada pelos 
primeiros Reis divinos.  
 
49……… Quem voltou a descer, quem estabeleceu a paz com a quinta, quem a 
ensinou e a instruiu. ……..  
 
 
000  
 
(Final das doze estâncias da Antropogênese, que abrem o vol. II de “A Doutrina 
Secreta”, pp. 15-21 da edição original de 1888) 
 
000 
 
(A tradução da obra prosseguirá.) 
                                                      
106 Yati: Do sânscrito, medida equivalente a três metros. A Quarta Raça era a raça dos 
gigantes humanos. (Nota do Tradutor) 
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000 
 
Sobre o mistério do despertar individual para a sabedoria do universo, leia a edição 
luso-brasileira de “Luz no Caminho”, de M. C. 
 

 
 
Com tradução, prólogo e notas de Carlos Cardoso Aveline, a obra tem sete 
capítulos, 85 páginas, e foi publicada em 2014 por “The Aquarian Theosophist”.  
 
000 
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