
O Teosofista 
Ano XIII - Número 154 - Edição de Março de 2020  

 

Publicação Mensal da Loja Independente de Teosofistas e seus Websites Associados  
Email: indelodge@gmail.com - Facebook: SerAtento e FilosofiaEsoterica.com  

 

 
 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

Agir Melhor e Aprender Mais  
 

 
 

Om, shanti.  
 

Para evocar o mais elevado, faço silêncio. Afasto-me dos processos de produção de angústia, 
e sintonizo com a harmonia universal.  
 

Dirijo o olhar interior para a percepção da presença sagrada. A compaixão universal conduz 
nossa galáxia. Uma tranquilidade dinâmica guia o sistema solar. Busco sintonia com as 
inteligências divinas que protegem o planeta. 
 

Uma paz sideral permeia a aura de cada cidadão de boa vontade, iluminando a atmosfera em 
torno dele. Quando o estudante de filosofia pensa que irá encontrar a paz, a paz já o 
encontrou. Desta união recorrente renasce, uma e outra vez, a decisão de aprender mais e de 
agir melhor.  
 

Om, Shanti, Om.  

 

mailto:indelodge@gmail.com
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Possibilidades Sagradas Invisíveis   
Testemunho Pessoal: o Gayatri e  

as Oportunidades que Desperdiçamos  
 

 
 

Podemos saber de uma possibilidade inspiradora e conviver com ela longos anos sem 
perceber a sua verdadeira importância e ignorando que ela é decisiva para nós. Iremos 
despertar e virar a página quando estivermos prontos. 
 
O Gayatri é um exemplo deste fato na minha experiência pessoal. Memorizei o mantra no 
início da década de 1990. Desde então, quase todos os anos há uma fase ou outra em que o 
recito, percebendo sempre os bons efeitos da prática. Mas demorei a compreender toda a 
importância do mantra.  
 
A literatura teosófica clássica menciona o Gayatri de modo esparso e fragmentário. Por uma 
questão de prudência, os mantras e a força benéfica que eles possuem são assunto pouco 
tratado em teosofia, pelo menos até 2020. Neste contexto, o livro do teosofista I. K. Taimni 
sobre o Gayatri tem valor inegável, embora também possua algumas limitações. Por exemplo, 
ele ignora a estreita relação direta que existe entre o Gayatri e “A Doutrina Secreta”. [1] 
 
Apesar das poucas informações disponíveis sobre o uso de mantras, os ensinamentos clássicos 
deixam claro que o assunto tem importância central. Sabe-se que eles cumpriram um papel na 
trajetória de Helena Blavatsky. Em mais de uma oportunidade, um mestre de sabedoria salvou 
a vida física dela através da pronúncia de mantras. [2] 
 
À medida que passava o tempo, fui reunindo aqui e ali elementos de informação confiável 
sobre o Gayatri e a Mantra Ioga. 
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Percebi com nitidez crescente que orar é dizer um mantra. Vi que todo pensamento repetitivo 
tem algo do poder dos mantras: em consequência disso, nossos pensamentos habituais 
precisam ser predominantemente positivos. Somos responsáveis pelos efeitos de cada palavra 
dita, assim como por toda palavra a que decidimos dar crédito e atenção.  
 
Compreendi que escrever é emitir uma forma de som, no plano mental, e que, como nos 
mantras, o processo de ler e escrever evoca certas realidades e estados de consciência. Todo 
som tem um efeito magnético. É nosso dever perante nossa própria consciência, usar o poder 
da palavra de modo construtivo. [3] 
 
A palavra escrita é um som sutil. As frases que lemos são feitas de som mental, de som 
espiritual e de som emocional. Estes vários níveis de sonoridade significativa, ou mantra, 
acontecem em nossa consciência de acordo com a lei da consonância e a lei do ritmo. 
 
Finalmente passei a observar de modo definido o fato de que a pronúncia calma e regular do 
Gayatri pode cumprir um papel privilegiado no fortalecimento da ponte de cada um com as 
inteligências celestes. [4] 
 
Por que será que muitas vezes percebemos só lenta e gradualmente o valor e o significado dos 
princípios filosóficos centrais para nós, e das práticas diárias que são decisivas? 
 
A experiência acumulada alarga o nosso horizonte. A visão ampla é o que permite escolher 
bem - e escolher com força - o que será prioritário em nossa caminhada. 
 
Faz parte da aprendizagem perceber um fato básico: é natural que na vida de um peregrino 
algumas coisas verdadeiramente benéficas recebam pouca atenção, enquanto certos fatores 
desnecessários são colocados como temas centrais. 
 
Quando observamos honestamente as limitações da nossa escala de prioridades, podemos 
corrigir a agenda para o futuro e reduzir a margem de erro. O avanço sustentável acontece 
passo a passo. A pressa é inimiga do aperfeiçoamento. Todos temos um tempo certo para 
despertar. 
 
(Carlos Cardoso Aveline) 
 

NOTAS: 
 
[1] “Gayatri, o Mantra Sagrado da Índia”, I. K. Taimni, Ed. Teosófica, Brasília, 192 pp. O 
tema dos mantras também é abordado de maneira útil na obra “A Ciência do Yoga”, de 
Taimni (Editora Teosófica, Brasília). 
 
[2] Veja a página 359 do livro “Helena Blavatsky”, de Sylvia Cranston. O subtítulo da obra é 
“A Vida e a Influência Extraordinária da Fundadora do Movimento Esotérico Moderno”. Foi 
publicada em 1997 pela Editora Teosófica, de Brasília. 
 
[3] A este respeito, está publicado nos websites associados o artigo “A Palavra Correta”.  
 
[4] Me refiro aqui à pronúncia e não à escuta. Escutar o Gayatri tem valor principalmente 
informativo, e secundariamente formativo. Dizê-lo, em voz alta ou em pensamento, possui 
efeito formativo mais forte. Todo som gerado por nós mesmos produz efeitos mais fortes que 
um som escutado.  
 

[Veja “Vídeo: o Mantra Gayatri”. Leia o artigo “Namu Amida Butsu”.]  

https://www.carloscardosoaveline.com/a-palavra-correta/
https://www.carloscardosoaveline.com/video-o-mantra-gayatri/
https://www.carloscardosoaveline.com/namu-amida-butsu/
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Levitação, o Mistério da Etrobacia 
Um Trecho da Obra  “Ísis Sem Véu” 

 

Helena P. Blavatsky 
 

 
 

000000000000000000000000000000000000000 
 

O texto a seguir é reproduzido do livro  
“Ísis Sem Véu”, de Helena Blavatsky, Ed.  
Pensamento, São Paulo, vol. I, pp. 81-82. 

 
00000000000000000000000000000000000000000000 

 

Etrobacia é o nome grego que designa o caminhar ou o estar suspenso no ar; levitação, como 
a denominam os espiritualistas modernos. Pode ser consciente ou inconsciente; no primeiro 
caso, é magia; no segundo, uma doença ou um poder que requer algumas palavras de 
esclarecimento. 
 
Uma explicação simbólica da etrobacia é dada num velho manuscrito siríaco que foi traduzido 
no século XV por um certo alquimista de nome Malco [1]. A propósito de Simão, o Mago, 
uma passagem diz o seguinte: 
 
“Simão, deitando o rosto sobre o solo, murmurou-lhe ao ouvido: 
 
‘Ó Mãe Terra, dá-me, eu te peço, um pouco do teu alento; e eu te darei o meu; deixa-me livre, 
ó mãe, para que eu possa levar tuas palavras às estrelas; e eu retornarei fielmente a ti depois 
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de algum tempo.’ E a Terra, fortalecendo a si mesma, sem com isso nada sofrer, enviou um 
gênio para soprar o seu alento em Simão, enquanto este lhe soprava o seu; e as estrelas 
regozijaram-se com a visita do Poderoso.” 
 
O ponto de partida aqui é o conhecido princípio eletroquímico segundo o qual os corpos 
eletrificados de modo similar se repelem um ao outro, ao passo que os eletrificados de modo 
diverso se atraem mutuamente. (HPB) 
 

Clique para continuar a leitura de 
“Levitação, o Mistério da Etrobacia” 

000 
 

Jatru Trataka 
Concentrando e Ampliando a Atenção 

 
                                                                                                                                                                                   The Yoga Institute, India 

 
 

Jatru Trataka  
                                                                                                                                                         
 

O exercício Jatru Trataka é uma prática simples, que aumenta a nossa capacidade de estar 
alertas e relaxados. Pode ser realizado enquanto o estudante está sentado ou em pé. A cabeça 
fica voltada para a frente. Veja as fotos acima. 
 
1) Com a coluna ereta, feche a mão direita - exceto o polegar, que fica quase totalmente 
erguido. 
 

https://www.filosofiaesoterica.com/levitacao-o-misterio-da-etrobacia/
https://www.filosofiaesoterica.com/levitacao-o-misterio-da-etrobacia/
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2) Mantendo a cabeça imóvel, coloque a mão direita imediatamente à frente do ombro 
esquerdo, e fixe no polegar o foco da sua visão. Permaneça assim alguns segundos, evitando 
que uma insistência cause desconforto. 
 
3) Coloque a mão esquerda imediatamente à frente do ombro direito e - conservando a cabeça 
imóvel - fixe o foco da sua visão no polegar. 
 
4) Evite que uma insistência cause desconforto: a moderação é fator decisivo. Se fizer o 
exercício diariamente, depois de algum tempo poderá chegar a um minuto para cada ombro. 
 
Efeitos, caso haja uma prática moderada: 
 
* Despolui a consciência. Purifica o estado emocional. 
* Aumenta a capacidade de percepção, física e psicológica. 
* Fortalece o discernimento. Expande a compreensão. 
* Aumenta a capacidade de concentração. Torna mais fácil contemplar em abstrato. 
 
Se houver um começo de dor ou desconforto nos olhos, interrompa a prática durante alguns 
dias e, quando voltar ao exercício, use de menos tempo. (CCA) 
 
Fontes: 
 
* “Guide to a Fuller Life”, The Yoga Institute, Santa Cruz, Bombaim (Mumbai), Índia, 1986, 
71 pp., ver p. 25. * Diversas outras obras. * Experiência pessoal ao longo do tempo.  
 
000 
 

Um País Pode Trilhar o Caminho Espiritual? 
 

Em Todos os Povos, Cada Espírito que Desperta 
Passa a Funcionar Como uma Pequena Lâmpada 

 
Não é correto dizer que um país trilha o caminho da sabedoria. No entanto, em condições 
históricas favoráveis, pode-se fazer com que ele ofereça oportunidades valiosas de 
aprendizagem espiritual a seus habitantes. 
 
É o que a pequena Loja Independente de Teosofistas está tratando de estimular, auxiliada 
pelos amigos que acompanham o seu trabalho. 
 
A ideia de que um país trilha o caminho é errada porque um país dura pouco, se comparado 
com a alma individual, e não possui uma memória coerente ou um princípio durável de 
consciência.  
 
Um país é em grande parte um mero conglomerado de coisas. Constitui uma mutação 
permanente. Um exemplo disso é Portugal, a extraordinária casa paterna dos povos lusófonos. 
Embora seja uma das nações mais antigas da Europa e possua enorme riqueza cultural, há 
apenas três mil anos atrás o país de Camões nem sequer existia.  
 

Clique para Ler o Artigo Completo 
“Um País Pode Trilhar o Caminho Espiritual?” 

000 

https://www.carloscardosoaveline.com/um-pais-pode-trilhar-o-caminho-espiritual/
https://www.carloscardosoaveline.com/um-pais-pode-trilhar-o-caminho-espiritual/
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Prática Diária: 
Respiração Fortalecedora dos Nervos 

 

 
 

O lugar ideal para respirar profundamente é junto  
às árvores, mas devemos adaptar-nos às condições existentes 

 

O objetivo é tonificar o sistema nervoso e desenvolver a sua força, energia e vitalidade. 
 
De pé, com o corpo erguido, inspire como na respiração iogue completa, ao mesmo tempo 
que você levanta os braços estendidos à sua frente numa velocidade suficientemente lenta 
para que fiquem à sua frente, à altura dos seus ombros, no momento em que os pulmões 
estiverem completamente cheios de ar. 
 
Retendo o ar durante dois segundos, feche os punhos, contraia com calma os músculos, 
transmitindo-lhes força enquanto traz as mãos até os ombros e estica novamente os braços 
para diante. 
 
Relaxe os músculos e expire em sete segundos enquanto desce os braços até que fiquem 
soltos de cada lado do corpo. Faça este exercício três vezes em cada ocasião. 
 
(Carlos Cardoso Aveline) 
 
[Reproduzido do livro “O Poder da Sabedoria”, de Carlos Cardoso Aveline, Editora 
Teosófica, Brasília, terceira edição, 2001, 189 pp., ver p. 76.] 
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Rancor Não Se Extingue Com Rancor  
A Má Vontade Mútua Desaparece  

Quando São Feitas Ações Construtivas 
 

 
 
Uma das lições mais importantes - e mais difíceis - da arte de viver é a lição do desapego em 
relação aos erros. 
 
A luta neurótica contra as falhas, próprias ou alheias, é uma armadilha a ser evitada. Os 
desacertos devem ser corrigidos quando possível. Rancores permanentes, porém, ou 
frustrações crônicas, são piores que inúteis. Em relação aos erros dos outros, o Dhammapada 
ensina: 
 
“Nesse mundo a inimizade nunca é eliminada pelo ódio. A inimizade é eliminada pelo amor. 
Essa é a Lei Eterna.” [1] 
 
Não é pela punição que se elimina o erro. O erro se elimina através da prática da ação 
construtiva e justa. 
 
Este princípio filosófico básico não significa que a impunidade seja aceitável. O erro deve ser 
punido, e com rigor, mas o fator da punição é secundário se comparado à necessidade de 
promover as ações corretas. 
 
Quando há crime e corrupção em uma sociedade, a educação moral do povo é mais 
importante que a punição dos erros, embora as duas coisas sejam indispensáveis. 
 
Toda punição precisa ser educativa. 
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O que se planta, se colhe. As falhas devem ser corrigidas, uma a uma. Ao lado disso há um 
fator decisivo: o impulso por agir construtivamente, com base em um ideal compartilhado e 
altruísta.  
  
Só há ética quando existe uma visão comum de futuro que é forte e saudável. 
 
Embora o erro tenha às vezes um poder hipnótico, a Ioga de Patañjali deixa claro que ele pode 
ser evitado através da prática do seu oposto, isso é, pela concentração no que é correto. 
 
Os Ioga Sutras afirmam: 
 
“Com o objetivo de excluir da mente coisas questionáveis, é eficaz invocar mentalmente as 
coisas que lhes são opostas.” 
 
E ainda: 
 
“As coisas questionáveis, quer elas tenham sido feitas, provocadas ou aprovadas, e quer elas 
resultem de cobiça, raiva ou ilusão, e quer elas sejam leves, de caráter intermediário ou 
desmedidas, são produtoras de muitos frutos na forma de sofrimento e ignorância; portanto, 
‘invocar mentalmente  as coisas que são o oposto delas’  é em todos os aspectos 
aconselhável.”[2] 
 
A teosofia autêntica é uma celebração do amor à vida e do respeito por todos. A filosofia 
esotérica existe para levar compreensão ali onde a incompreensão reina. Ela estimula o bem-
estar da alma. A sabedoria universal não aceita que se use a existência de injustiças como 
pretexto para gerar ódio organizado, mesmo que a raiva seja colocada sob o disfarce elegante 
de um ideal nobre.  
 
A boa vontade produzida por uma visão filosófica das coisas é incondicional. O teosofista 
sabe e vê que o mundo caminha na direção do que é bom, belo e verdadeiro, ainda que a 
caminhada seja às vezes desconfortável. O peregrino bem informado tem a felicidade de ser 
amigo de sua própria alma, assim como da alma de todos os seres. Ele sabe que o pensamento 
e o sentimento são o leme do carma. Devem ser produzidos de modo que mantenham a vida 
no rumo da luz eterna e da vida infinita.  
 
NOTAS: 
 
[1] “O Dhammapada”, edição The Aquarian Theosophist, 2016, capítulo um, aforismo 5, p. 
7. 
 
[2] “Aforismos de Ioga, de Patañjali”, Livro II, aforismos 33-34.  
 
000 
 

Veja os artigos “Meditando no Despertar da Minha Cidade” e “Meditação 
pelo Despertar Planetário”. Não deixe de examinar “Caso Haja Um 
Problema Com a Civilização Atual”. Leia “Reuchlin, o Pai da Reforma”. 
 
000 

https://www.carloscardosoaveline.com/o-dhammapada/
https://www.carloscardosoaveline.com/aforismos-de-ioga-de-patanjali/
https://www.carloscardosoaveline.com/meditando-no-despertar-da-minha-cidade/
https://www.carloscardosoaveline.com/meditacao-pelo-despertar-planetario/
https://www.carloscardosoaveline.com/meditacao-pelo-despertar-planetario/
https://www.carloscardosoaveline.com/caso-haja-um-problema-civilizacao-atual/
https://www.carloscardosoaveline.com/caso-haja-um-problema-civilizacao-atual/
https://www.carloscardosoaveline.com/reuchlin-o-pai-da-reforma/
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Dois Trechos de “Ísis”: 

HPB, Sobre Paracelso e Mesmer 
 

 
 

Paracelso (1493-1541) e Franz Anton Mesmer (1734-1815) 
 
UM 
 
* “Teósofos” - na Idade Média era o nome pelo qual foram conhecidos os discípulos de 
Paracelso do século XVI, os pretensos filósofos do fogo, ou Philosophi per ignem. Assim 
como os platônicos, eles concebiam a alma e o espirito divino, nous, como uma partícula do 
grande Archos - um fogo tomado ao oceano eterno de luz. 
 
(“Isis Sem Véu”, de Helena Blavatsky, Ed. Pensamento, SP, vol. I, p. 94.) 
 

DOIS 
 
* Teofrasto Paracelso redescobriu as propriedades ocultas do imã - “o osso de Hórus” que, 
doze séculos antes de sua época, exercia um papel importante nos mistérios teúrgicos - e 
tornou-se naturalmente o fundador da escola do magnetismo e da teurgia mágica medieval. 
Mas Mesmer, que viveu aproximadamente trezentos anos depois dele e que, como discípulo 
de sua escola, tornou públicas as maravilhas magnéticas, colheu a glória que era devida ao 
filósofo do fogo, [Paracelso], enquanto o grande mestre morreu num asilo! 
 
(“Isis Sem Véu”, de Helena Blavatsky, Ed. Pensamento, SP, vol. I, pp. 157-158.) 
 
000 
 

Clique e leia o revelador conto “A Rosa de Paracelso”, de Jorge Luis Borges, e o texto 
“Paracelso e o Livro da Natureza”.  
 
000 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-rosa-de-paracelso/
https://www.carloscardosoaveline.com/paracelso-livro-da-natureza/
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Sete Séculos de Transição 
 

 
 

Júpiter, o mestre da confiança e do otimismo, e Saturno,  
o senhor do Carma, o mestre da Lei, o senhor do Tempo 

 

Muitos ouviram dizer ou percebem diretamente que estamos vivendo o final de uma era e o 
alvorecer de um tempo diferente. 
 
Nem todos se dedicam a compreender a era que passou, e a estudar os seus padrões 
vibratórios, para poderem compreender e construir melhor a nova época. 
 
A teosofia dá elementos para este estudo. 
 
Ela informa que a cada final de século, desde o século 14 até o século 20, os Sábios Imortais 
que guiam a humanidade fizeram esforços ampliados para plantar ética e sabedoria nas almas 
de boa vontade. [1] 
 
Foram sete finais de século. Foram sete impulsos humanistas, e sete oportunidades em que a 
Luz interna, que jamais se apaga, ganhou uma força extra. 
 
Teremos aproveitado o esforço dos Sábios, nós que lutamos com a dor e com a ignorância? 
Em outras palavras, aprendemos o suficiente? 
 
É cedo para dizer. 
 
É possível deduzir, no entanto, que será útil examinar e reunir os sinais do trabalho feito até 
aqui. 
 
Vale a pena agradecer em silêncio aos que trouxeram a humanidade até o momento presente, 
a todos os que evitaram o pior e que trabalharam antes de nós por um futuro saudável. 
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Conhecendo o passado e agradecendo por ele, podemos construir melhor durante o século em 
que trabalhamos. Há muito por fazer: o futuro começa a cada novo dia e a todo instante. 
 
NOTA: 
 
[1] Veja o artigo “O Movimento Teosófico, 1875-2075”.   
 
000 

Uma Lição de Pascásio 
 

 
 

Místico cristão do século seis, Pascásio de Dume traduziu os ensinamentos dos Padres do 
Deserto egípcio. Pascásio conta que um irmão, vítima de uma injustiça, foi até um ancião e 
contou-lhe o que havia ocorrido.   
 
O ancião respondeu: 
 
“Fica tranquilo, porque o teu irmão não quer que tu sejas injustiçado, mas os teus pecados o 
impelem (a cometer injustiça). Quando alguma injustiça for feita contra ti, não vejas erro no 
outro, mas diz apenas: ‘Por causa dos meus pecados estas coisas acontecem a mim’.” [1] 
 
“Pecado” é um termo antigo que significa simplesmente “erro”. O medo supersticioso diante 
desta palavra precisa ser deixado de lado. 
 
Apesar da linguagem do cristianismo medieval, o relato de Pascásio não ensina um fatalismo 
cego, e tampouco propõe o masoquismo diante de abusos e agressões. Acontece apenas que o 
idiota que comete a injustiça é, frequentemente, um idiota útil. 
 
Toda injustiça feita conscientemente é uma atitude imbecil, mas nem sempre é inútil no 
treinamento espiritual de quem a sofre. 

https://www.carloscardosoaveline.com/o-movimento-teosofico-1875-2075/
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Na medida em que a injustiça não for mortal em seus efeitos, o aprendiz deve usar a 
circunstância desfavorável para aprender a ser impecável, incólume, imperturbável e 
implacável, permanecendo de fora dos mecanismos de interação neurótica. 
 
O aprendiz bem informado pensa: 
 
“Por causa dos meus erros estas coisas me perturbam”. 
 
Em outras palavras: 
 
“Quando eu for mais sábio, tais injustiças não me ocorrerão, ou não me sentirei atingido por 
elas”.  
 
Quem faz uma injustiça contrai uma dívida cármica. Aquele que é vítima de uma injustiça 
está sendo treinado pela vida para crescer e ser maior do que as circunstâncias.   
 
No entanto, é correto não manter segredo sobre a injustiça. O erro mantido em segredo pode 
ganhar força. Cada vez que um fracasso ético é conhecido como tal, ele perde grande parte do 
seu poder. 
 
O desinformado que comete a injustiça está em maus lençóis, porque fabrica mau carma para 
si mesmo. Cabe ficar de fora do processo da má vontade, preservando-se moralmente do ódio 
e do conflito e, se possível, ajudando o desinformado que perdeu o sentido de justiça a superar 
a sua cegueira moral. 
 

NOTA: 
 
[1] Trecho traduzido do livro “The Fathers of the Church”, Iberian Fathers, volume I, Martin 
of Braga, Paschasius of Dumium, Leander of Seville, The Catholic University of America 
Press, Washington, DC, EUA, copyright 1969, 261 pp., ver p. 128. 
 
000 

O Movimento Teosófico Hoje 
 

Conheça melhor o mundo da Loja Independente. Entre para os grupos do 
Facebook coordenados pelos websites associados:  
 

*Teosofia e Arte 
*Teosofia Original 
*Teosofia Original (HPB) 
*Teosofia - Conhecimento Divino 
*Teosofia Amazônia 
*Teosofía Iberoamericana (em espanhol)   
*Theosophy and Future (em inglês) 
 
 
000 

https://www.facebook.com/groups/155174908011868/
https://www.facebook.com/groups/1555961274636552/
https://www.facebook.com/groups/697195790424490/
https://www.facebook.com/groups/475494569218761/
https://www.facebook.com/groups/191135427632654/
https://www.facebook.com/groups/275094856537255/
https://www.facebook.com/groups/TheoFuture/
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Ideias ao Longo do Caminho 
  Evitando Ações Impensadas, o  

Peregrino Reúne Energia Magnética 
 

 
 

 

* Vivo melhor quando imobilizo o mundo pessoal várias vezes por dia, para ouvir o silêncio. 
Amplio a eficiência quando reduzo a zero meus pensamentos durante alguns instantes, 
restabelecendo a ligação prioritária com o mundo do espírito.  
 
* A sabedoria é anônima. Um minuto é suficiente para estabelecer a ausência de palavras. 
Quando alguém ergue constantemente o olhar para o mais elevado, renova todas as coisas de 
dentro para fora e faz com que a vida inteira renasça. 
 
* Sem força interior nada acontece de fato. Com frequência aquele que busca ter poder sobre 
os outros não possui poder sobre si mesmo. A prática da austeridade permite o autocontrole, 
expande o autoconhecimento e fortalece a autoridade moral do peregrino sobre os seus 
próprios impulsos e ações. A autodisciplina produz contentamento. A autorrestrição abre 
espaço para a liberdade. O ser humano que está livre de impulsos cegos ergue-se acima do 
nível de consciência em que existe a dor. 
 
* Palavras lidas durante um sonho, à noite: “As pessoas mudam, os rios mudam, o tempo 
muda, os cachorros e os elefantes mudam, as estrelas mudam.” A boa vontade e a esperança 
dão às mudanças uma determinada direção. [1] 
 
* O despertar do potencial mais elevado do ser humano depende do despertar da vontade. 
Para a filosofia esotérica, uma vontade forte não significa teimosia mas surge, ao contrário, de 
um horizonte amplo.  
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* Dois fatores permitem o surgimento de uma vontade espiritual vitoriosa, centrada no eu 
superior. Um deles é a compreensão da vida eterna em sua unidade dinâmica e transcendente. 
O outro é a visão do processo da reencarnação, que flui como uma aprendizagem de longo 
prazo.  
 
* A força de vontade da alma espiritual é serena porque trabalha numa escala de tempo 
imensa e possui uma visão de espaço extremamente ampla. A vontade espiritual sabe esperar 
e aproveita ao máximo cada instante e cada ocasião. Ela é eficiente ao identificar as grandes 
oportunidades de aprendizagem. Ela é vitoriosa, no processo de crescimento da alma, porque 
sua meta é sagrada e sua linha de tempo é tão longa quanto a linha de tempo da vida 
universal. 
 
* Pelo menos uma vez por dia, lembre-se de três fatos. 1) Você nasceu para cumprir um 
propósito elevado. Você é abençoado pelos seus pensamentos mais nobres. 2) A cada passo, a 
Lei Universal conduz você e todas as pessoas de bem. 3) Está a seu alcance realizar o 
propósito da sua alma. A bem-aventurança pertence ao seu verdadeiro eu. 
 
* A todo momento o cidadão pode ver surgirem impulsos em sua consciência no sentido de 
querer e fazer isso ou aquilo. Quando evita ações impensadas, o peregrino reúne energia 
magnética. Ficando de fora dos processos de dispersão das emoções e dos pensamentos, o 
aprendiz expande a força da sua reserva moral. A energia que ele iria perder com ações 
contraditórias, que anulam umas às outras, é assim poupada e poderá ser usada quando forem 
necessárias uma vontade sólida e uma força interior.   
 
* Para o peregrino espiritual, é essencial ver a diferença entre o que ele realmente quer e o que 
os impulsos subconscientes sugerem que ele queira. Desengajando-se de atitudes impulsivas, 
o estudante de filosofia ganha mais força e uma consciência clara dos processos magnéticos 
da vida. Ele passa a fazer o que quer, e a não fazer o que não quer. Ele transforma vibrações 
dispersivas em força consciente, que pode ser usada da maneira correta. Quando isso 
acontece, expande-se a relação com sua alma espiritual e a quantidade de contentamento 
interior cresce de modo estável. 
 
* Para buscar o alto é necessário abandonar a ilusão delirante de querer estar acima dos 
outros, ou ser melhor que este e aquele. Adotando um critério realista, o indivíduo que deseja 
o melhor trata de estar mais alto, hoje, do que estava ontem, e trabalha para estar mais alto, 
amanhã, do que está hoje. 
 
* Subir na vida é aumentar sua própria compreensão da existência, e especialmente sua 
sabedoria; e obter mais solidez nos seus alicerces. O realismo alimenta a humildade e a 
lembrança de que pouco ou nada se é no plano pessoal. 
 
* Todo peregrino precisa construir uma base de hábitos acertados e práticas corretas, inclusive 
em seus relacionamentos. Este alicerce cotidiano possibilita a levitação psicológica acima do 
infeliz mundo da ignorância, em que reina o egocentrismo. Para isso, cabe manter-se 
independente dos seus próprios hábitos e reações instintivas, e compreender impecavelmente 
os fluxos do mundo inferior. Há que respeitá-los, ao mesmo tempo que os transcende.  
 
* O estudante de filosofia esotérica aprende a contemplar noite e dia - inclusive durante o 
sono - o Todo universal, o bem absoluto e a paz eterna. Ele convive conscientemente com o 
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infinito, com a Lei e aquele saber divino que não pode ser colocado em palavras, mas cura 
todos os males. 
 
* Múltiplas conexões centrais ligam o mantra Gayatri à obra “A Doutrina Secreta”, de H. P. 
Blavatsky. No livro de Cartas de HPB para A.P. Sinnett, dois longos textos discutem as 
inteligências cósmicas evocadas no mantra, embora sem mencionar o Gayatri pelo nome.[2] 
 
* Há algo de implacável na sabedoria, ao mesmo tempo que ela jamais se separa da amplitude 
de horizontes e da compaixão. O conhecimento divino não faz concessões ao egoísmo, mas 
vive para salvar a todos e para resgatar a cada um, até onde o carma acumulado permite. 
 
NOTAS: 
 
[1] Este parágrafo foi traduzido de “The Aquarian Theosophist”, fevereiro de 2020, p. 08. Foi 
publicado pela primeira vez na edição de novembro de 2013 do “Aquarian”, p. 16.  
 
[2] Clique para saber mais sobre o Gayatri: “Vídeo: o Mantra Gayatri”.  
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A Filosofia do Altruísmo em Ação 
Um Projeto Teosófico Avança no Século 21 

 

Desperte para o mundo da prática filosófica. Curta (e partilhe) o material das 
páginas do Facebook ligadas ao Teosofista e seus websites associados:  
 
*A Doutrina Secreta 
*Amazônia Teosófica 
*Arte e Teosofia 
*BH Livros 
*Brasil Atento 
*Portugal Teosófico 
*Carlos Cardoso Aveline 
*FilosofiaEsoterica.com 
*Loja Independente de Teosofistas 
*O Teosofista 
*Resumos do SerAtento 
*SerAtento 
*Teosofia em Minas 
*The Aquarian Theosophist (em inglês) 
*Logia Independiente de Teósofos (em espanhol) 
*Teosofía en Español (em espanhol) 
 
000 

https://www.carloscardosoaveline.com/video-o-mantra-gayatri/
https://www.facebook.com/DoutrinaSecreta/
https://www.facebook.com/AmazoniaTeosofica/
https://www.facebook.com/ArteTeosofia/
https://www.facebook.com/BHLivros/
https://www.facebook.com/BrasAtento/
https://www.facebook.com/PortugalTeosofico/
https://www.facebook.com/CarlosCardosoAveline/
https://www.facebook.com/aFilosofiaEsoterica/
https://www.facebook.com/LojaIndependenteDeTeosofistas/
https://www.facebook.com/oteosofista/
https://www.facebook.com/resumosdoseratento
https://www.facebook.com/oSerAtento/
https://www.facebook.com/TeosofiaemMinas/
https://www.facebook.com/TheAquarianTheosophist/
https://www.facebook.com/LogiaIndependienteDeTeosofos/
https://www.facebook.com/TeosofiaEnEspanol/
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Partilhando a Fonte da Paz: 

A Nossa Vez de Ajudar  
 

 
 

Um dia alguém ajudou-nos a descobrir a teosofia. Talvez seja nosso dever ajudar outras 
almas a chegar até o campo magnético dos estudantes de filosofia esotérica. Deste modo nós 
mesmos receberemos mais auxílio.  
 
A ideia parece oportuna, porque o mundo enfrenta desafios. Os desastres e as calamidades 
aumentam. Os seres humanos sofrem, consciente e inconscientemente. Ao mesmo tempo, a 
paz interior está presente em cada um. Deste contraste vivo entre luz e sombra surgem lições. 
A filosofia esotérica ensina a conexão individual e coletiva com a fonte maior de bem-estar, 
que é interna.  
 
Cada cidadão é corresponsável pelo estado atual do seu país. Não há meros espectadores. A 
situação do mundo depende de todos. Porém, um pequeno número de pioneiros que sabem o 
que fazem é suficiente para mudar o desenho do futuro, conforme se pode ver em Gênesis, 
capítulo 18, e nos ensinamentos de Helena Blavatsky.  
 
A corrente de luz cresce. Os amigos da filosofia do altruísmo estão convidados a avaliar uma 
proposta prática: a ideia de divulgar para mais pessoas a quarta edição do curso sobre 
discipulado segundo os Mestres. Entre os modos de fazer isso estão conversas pessoais, 
Twitter, telefone, Facebook, Instagram, WhatsApp e assim por diante.  
 
Outras maneiras de levar a luz da teosofia a mais almas incluem divulgar o grupo de estudos 
em Yahoo, SerAtento, e partilhar com amigos o trabalho no Facebook.  
 

https://www.helenablavatsky.net/2017/09/curso-sobre-o-discipulado-segundo-os-mestres.html
https://www.helenablavatsky.net/2017/09/curso-sobre-o-discipulado-segundo-os-mestres.html
https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/SerAtento/info
https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/SerAtento/info
https://www.facebook.com/oSerAtento/


O Teosofista, Março de 2020 18 

Novos Itens em Nossos Websites 
 

Este é o informe mensal dos websites associados. [1] Dia 04 de março havia 2640 itens em 
nosso acervo, dos quais 16 estavam em francês, 1235 em português, 1217 em inglês e 170 
em espanhol. Havia dois textos em italiano.  
 
Os seguintes itens foram publicados entre 06 de fevereiro e 04 março de 2020:  
 
(Títulos mais recentes acima)  
 
1. Levitação, o Mistério da Etrobacia - Helena P. Blavatsky  
2. Um País Pode Trilhar o Caminho Espiritual? - Carlos Cardoso Aveline 
3. The Seven Principles - Helena P. Blavatsky 
4. Lições Escritas de Filosofia - Carlos Cardoso Aveline 
5. El Carnaval Según la Teosofía - Carlos Cardoso Aveline 
6. Jesucristo y el Carnaval - Carlos Cardoso Aveline 
7. The Silent Rebirth of Ethics - Carlos Cardoso Aveline 
8. Cagliostro, Le Maître Inconnu - Marc Haven [livro] 
9. Reuchlin, o Pai da Reforma - Carlos Cardoso Aveline 
10. El Karma de la Literatura y de los Medios - Carlos Cardoso Aveline 
11. If You See an Injustice, Don’t Blame the Victim - Carlos Cardoso Aveline 
12. Ideias ao Longo do Caminho - 30 - Carlos Cardoso Aveline 
13. Sobre el Uso de Poderes Psíquicos - Carlos Cardoso Aveline 
14. The Aquarian Theosophist, February 2020 
15. No Todo lo Que es Oculto es Espiritual - Carlos Cardoso Aveline 
16. Ideias ao Longo do Caminho - 29 - Carlos Cardoso Aveline 
17. Of Sermons Through Stones - A Master of the Wisdom 
18. O TEOSOFISTA, Fevereiro de 2020 
 
NOTA: 
 
[1] Os websites associados incluem www.FilosofiaEsoterica.com, www.CarlosCardosoAveline.com, 
www.AmazoniaTeosofica.com.br, www.HelenaBlavatsky.net, www.TheosophyOnline.com, 
www.HelenaBlavatsky.org, www.TheAquarianTheosophist.com, www.ResumosSerAtento.com  e 
www.AmazonTheosophy.com. 
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O Teosofista 
 

Ano XIII, Número 154, Março de 2020. O Teosofista é uma publicação mensal 
eletrônica da Loja Independente de Teosofistas e seus Websites Associados, entre 
os quais estão www.FilosofiaEsoterica.com,  www.HelenaBlavatsky.net,   
www.CarlosCardosoAveline.com e www.AmazoniaTeosofica.com.br. Editor 
geral: Carlos Cardoso Aveline. Editora assistente: Joana Maria Pinho. Contato: 
indelodge@gmail.com. Facebook: SerAtento, FilosofiaEsoterica.com, Brasil 
Atento e Portugal Teosófico.       
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https://www.filosofiaesoterica.com/textos-por-ordem-cronologica/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/philosophie-et-theosophie-en-francais/
https://www.carloscardosoaveline.com/textos-em-portugues/
https://www.carloscardosoaveline.com/all-texts-in-english/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/teosofia-en-espanol/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/testi-in-italiano/
http://www.carloscardosoaveline.com/
http://www.resumosseratento.com/
http://www.amazontheosophy.com/
http://www.filosofiaesoterica.com/
http://www.helenablavatsky.net/
http://www.carloscardosoaveline.com/
http://www.amazoniateosofica.com.br/

