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Os Aforismos de Ioga, no Brasil.  
 
Está planejada a publicação, por parte de associados da LUT no Brasil,  dos “Aforismos de 
Ioga”  ― a obra clássica de Patañjali ―  na versão de William Q. Judge. 
 
Judge, um dos principais fundadores do movimento teosófico em 1875, preparou a obra  e a 
publicou em 1889.  Ele fez isso a partir da edição indiana de 1885, uma versão mais ampla e 
mais detalhada dos Aforismos.  
 
A versão de Judge está resumida e adaptada para o público ocidental amplo. Já a edição de 
1885, mais técnica,  foi publicada em Bombaim (hoje Mumbai) por “The Theosophical 
Society Publications” com prefácio de Henry Olcott e num momento em que os Mestres 
mantinham contato aberto com o movimento. Em 1889, quando saiu a versão de Judge,  
haviam cessado as Cartas dos Mestres.  
 
A edição indiana de 1885 está à venda pela Kessinger Publishing, nos Estados Unidos, mas 
não consta  do catálogo dessa editora, que é  especializada em livros raros.  É uma obra de 
grande valor, por seu conteúdo, o  que levaremos em conta na preparação da edição brasileira 
dos Aforismos de Ioga segundo William Judge.  
 
Seu título é “The Yoga Philosophy: Being the Text of Patanjali, With  Bhoja Raja’s 
Commentary”, e foi publicada por Tookaram Tatya (notável teosofista dos primeiros 
tempos) e Dr. Ballantyne. Tookaram  revisou, editou e imprimiu esta obra de 226 pp.  
Tookaram não só era discípulo dos Mestres, assim como William Judge, mas  os dois eram 
amigos pessoais.  A edição de “Aforismos de Ioga”  na versão de Judge ― provavelmente 
antes de 2008 ― permitirá  que os teosofistas brasileiros renovem e ampliem o seu contato 
com a Raja Ioga, que é considerada “a ioga real, a ioga das iogas”.   
 

A Sociedade Teosófica de Pasadena.  
 
O obtenção do volume  “The Yoga Philosophy” foi possível graças à boa vontade e 
cooperação do teosofista norte-americano John Rau. Além de livreiro, John Rau é co-
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presidente, junto com sua esposa, da seção nacional da Sociedade Teosófica de Pasadena nos 
Estados Unidos.   
 
A Sociedade Teosófica (Pasadena) possui três lojas  (Branches) nos EUA: Great Lakes 
Branch, Nortwest Branch, e San Diego Branch. Além disso, está presente em mais nove 
países: Austrália, República Tcheka, Finlândia, Alemanha, Holanda, Nigéria,  África do Sul, 
Suécia e Reino Unido.  Há contatos na Áustria.  
 
A Theosophical University Press, da ST de Pasadena, é, sem dúvida, uma das melhores 
editoras teosóficas no mundo.  Além da revista trimestral “Sunrise”, a ST publica um boletim 
trimestral chamado “21st Century PATH”, e a Loja de Great Lakes edita o boletim “Kali 
Yuga Rag”,  ambos muito bem pensados e redigidos com espírito não-sectário e universal, 
além de forte criatividade.     
 
Veja dois wesites que se pode visitar, ligados à Sociedade Teosófica:  www.theosociety.org 
(geral) e  www.americansection.us (seção norte-americana).  Além disso, você também pode 
escrever pedindo informações para a seção norte-americana da Sociedade Teosófica: 
info@americansection.us . 
 

Teosofia na Cabala. 
 
Foi lançado em 2006 pela Sociedade Teosófica (Pasadena), nos Estados Unidos, a obra 
“Theosophy in the Qaballah”, de Grace F. Knoche (Theosophical University Press, 187 pp.).  
Falecida ano passado, Grace F. Knoche é autora  de vários livros significativos e foi  durante 
muitos anos presidente internacional da Sociedade Teosófica.  Informações sobre o livro 
“Theosophy in the Qaballah” podem ser obtidas com a ST de Pasadena nos EUA. 
 

A Melhor Maneira de Visitar  www.filosofiaesoterica.com .   
 
Nada como uma visita depois da outra: cada um vai criando a sua própria maneira de interagir 
com o website brasileiro www.filosofiaesoterica.com.   No entanto, três modos práticos de 
perceber rapidamente o conteúdo do site são os seguintes:   
 
A) Clicar desde o início na Lista Geral de Textos e ver todo o material acumulado, por 
ordem de inclusão.  Salvo exceções, os títulos situados mais acima são os mais recentes.  
 
B) Clicar desde o início na Lista de Textos por Autor. Assim você terá um rápido acesso ao 
mapa dos pensadores cujos textos estão no website, incluindo Robert Crosbie, William Judge, 
Helena Blavatsky, e brasileiros como Roberto Crema e Dulce Magalhães.  Há também 
valiosos textos anônimos de revistas  como “Theosophy” e “The Theosophical Movement” 
(ambas ligadas à Loja Unida de Teosofistas). A publicação de textos anônimos convida o 
leitor a uma relação mais impessoal com a sabedoria esotérica, vendo o valor das idéias em si, 
e sem ligar pensamentos a esta ou aquela personalidade.  
 
C) Uma terceira maneira de interagir com o www.filosofiaesoterica.com é escolher a seção 
que você quer examinar. Entre as várias seções, estão a de “Movimento Teosófico”, 
“Universidade da Paz” e “Desafios e Lições da Caminhada”.  
 
O www.filosofiaesoterica.com avança em paralelo com o e-grupo “Ser Atento”, que está 
voltado para temas como paz interior, paz social, ética e teosofia autêntica, em uma 
perspectiva não-sectária.   
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A Revista Fohat , da Sociedade Teosófica de Edmonton, Canadá.  
 
A “Fohat” é uma das melhores revistas teosóficas internacionais da atualidade, e seguramente 
a que mais diretamente discute as grandes questões e as principais polêmicas do movimento, 
em uma perspectiva não-sectária. Está no seu décimo-primeiro ano de publicação e circula 
quatro vezes por ano. O website da  S.T. de Edmonton, que a edita,  é 
www.theosophycanada.com . Além dessa publicação,  cabe destacar a revista eletrônica 
mensal “The Aquarian Theosophist”, que é vinculada à Loja Unida de Teosofistas e pode 
ser lida no site  www.teosofia.com. A assinatura do “Aquarian Theosophist” é gratuita.   
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Contatos sobre a Teosofia original, em uma perspectiva universal e não sectária: 
lutbr@yahoo.com.br  
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