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“A Vida Silenciosa da Alma” – John
Garrigues
[01.02.17, 4ª]

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/09/29/a-vidasilenciosa-da-alma/

Ema nuel Ma cha do

‘O silêncio consciente da Meditação é aquele mundo desconhecido povoado apenas pela Alma, e
no qual a Alma é um espectador sem espetáculo. No entanto, esta é uma maneira de falar por
aproximação daquilo que não pode ser falado, porque o silêncio está além de todo discurso, assim
como a Alma está além de toda ação. Para aqueles cujo coração está colocado na fala e para quem
a ação é vida, o Silêncio é vazio. Para aquele cujo coração está colocado na finalidade do mundo,
na meta da jornada, o Silêncio é o local em que mora a Alma. Quem entra no silêncio volta ao seu
lugar próprio. O Ser Indescritível lá situado sabe que o Tempo, o Espaço e a Causalidade são três
nomes do Silêncio, aquele silêncio em que é tecido o fio tríplice dos três mundos. Nesta ausência
de sons 'a Alma cresce como a flor sagrada sobre a lagoa de águas imóveis'.

‘Conta-se que em certa ocasião Ananda, o discípulo, pediu a Gautama Buddha que lhe ensinasse a
prática de três formas de estudo filosófico: samatha, samapatti e dhyana. E Buddha ensinou.
Vejamos, então, algo do ensinamento de Buddha sobre estes três fatores da caminhada.
1) Samatha consiste no estudo meditativo de tudo o que há como sendo vazio ou imaterial. O
leigo pensa que as coisas e os seres têm s ubstância própria durável, mas eles não têm.

“O Vazio do Mundo das Formas” –
Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/vazio-do-mundo-das-formas/

[01.02.17, 4ª]
Si l vi a Ca eta no

2) Samapatti consiste no estudo meditativo de tudo o que há como sendo irreal, transitório ou
temporário. Não é difícil perceber que todos os seres e objetos perceptíveis são impermanentes:
inclusive aquele que observa o fato da impermanência. No entanto, a essência do observador, a
“testemunha interna”, permanece.
3) Dhyana consiste no estudo meditativo da unidade entre os dois pontos anteriores.
A palavra “dhyana” é normalmente traduzida como “meditação”. Podemos definir meditação
como a percepção pela qual compreendemos o caráter vazio e transitório de tudo o que nos
rodeia externamente, e de tudo o que experimentamos no mundo. Só a Eterna Percepção, em si
mesma, é real. E esta é uma função da consciência imortal do Eu Superior, que vive em unidade
com a Lei da Justiça e da Renovação. Nesse caso, não se trata da percepção disso ou daquilo
especificamente. Trata-se da percepção em si, sem objeto. O que ocorre é uma união e uma
identidade da própria alma do indivíduo com a Lei interior que governa a vida. Só a prática correta
leva à iluminação. A disciplina espiritual, como toda forma constante de ação meditativa, está
ligada à renúncia. O desapego, ou vairagya, é central.’

“Indo Além da Anestesia, Uma
Estratégia Para Romper a Rotina E
Assumir as Rédeas da Sua Própria
Vida” – Carlos Cardoso Aveline

[01.02.17, 4ª]
Moema Al enca r

http://www.filosofiaesoterica.com
/indo-alem-da-anestesia/

[01.02.17, 4ª]

Quem é a Terra?
Joa na Ma ri a Pi nho

“Um Elogio aos Idiotas” – Carlos
Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/um-elogio-aos-idiotas/

[01.02.17, 4ª]
Arna l ene Pa s s os

‘O estudo regular da teosofia clássica muda as conexões cerebrais de modo que um novo mapa de
ideias e hábitos mentais passa a dar uma expressão voluntária à função intuitiva do eu superior. É
melhor que haja um local fixo para o estudo. O magnetismo próprio da consciência profunda
ficará associado àquele local. O horário deve ser, de preferência, logo ao acordar, antes de a
mente ficar ocupada com assuntos e obrigações do mundo físico. Vale a pena começar o dia mais
cedo. O cérebro, pela manhã, é como uma página em branco. As primeiras ideias, ao tomar
consciência do corpo, devem ser elevadas e firmes.’

‘É bem visível a forma como as ações humanas no plano físico influenciam a vida da Terra. Vários
cientistas defendem a tese de que estamos vivendo o início do Antropoceno, o período em que as
atividades humanas têm um impacto global significativo no clima da Terra e no funcionamento
dos seus ecossistemas. A filosofia esotérica sempre viu e estudou a relação entre o ser humano, os
planetas e todo o universo. Para a Teosofia a influência humana na fisiologia da Terra está acima
de tudo ligada aos pensamentos e às emoções que cada um dos indivíduos emite para a atmosfera
oculta.’

‘Na vida acelerada do mundo de hoje, todos desejam ser espertos, vivos e astuciosos. Ninguém
quer ficar para trás – quando você está indo, os outros já estão voltando. Ninguém mais diz frases
com segundas intenções: dizem coisas com terceiras, quartas e quintas intenções. Frases que, com
sorte, um leigo no assunto precisa de várias horas para decifrar e talvez dois ou três dias para
imaginar uma resposta à altura. Em compensação, alguém que diz diretamente aquilo que pensa
acaba provocando escândalo e mal -estar. É imediatamente catalogado como perigoso e tratado
como idiota. A sinceridade parece contrariar as normas da convivência e da boa educação
modernas. ‘

Tomás de Kempis ensinou:
“Imitação de Cristo” – Tomás de
Kempis, Ed. Vozes, Petrópolis, RJ,
2012, edição de bolso, 264 pp., ver
p. 21 e 23

[02.02.17, 5ª]
Si l vi a Al mei da

‘Quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é-lhe preciso que
procure conformar à dele toda sua vida.’
‘Quanto mais e melhor souberes, tanto mais rigorosamente serás julgado, se com iss o não viveres
mais santamente.’

“Mitos e Verdades do Caminho
Espiritual" – Carlos Cardoso
Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/mitos-e-verdades-do-caminhoespiritual/

“Dois Fragmentos para Meditar” –
Carlos Cardoso AVeline
http://www.filosofiaesoterica.com
/dois-fragmentos-meditar/

[02.02.17, 5ª]
Ca rl os Pa s i na to

[02.02.17, 5ª]
Ema nuel Ma cha do

[02.02.17, 5ª]

Os pares de qualidades
Ca rl os Ca rdoso Aveline

‘Quase tudo o que é rotina parece real. O que rompe a rotina parece irreal e até inaceitável. O
caminho estreito e íngreme de que fala Jesus no Novo Testamento (Mateus, 7: 13 -14) consiste em
ir contra a correnteza e olhar os fatos colocando a verdade acima das outras considerações. Esse
caminho precário força o ser humano a pensar, e nele os tombos e os tropeços são inevitáveis. A
roupa fica rasgada. A sola dos sapatos fura. O futuro é incerto, e o caminhante é visitado pelo
medo e pela incerteza –; mas sua alma cresce, e nem as corporações multinacionais, com todo o
seu inquestionável poder tecnológico, puderam inventar até hoje algo tão importante quanto o
simples crescimento da alma.’

‘“Os teosofistas estudam todos os sistemas – e não ensinam nenhum, deixando que cada um
pense e busque a verdade por si mesmo. Nossos membros apenas ajudam uns aos outros no
trabalho comum, e cada um de nós está aberto a mudar de convicção, sempre que a provável
verdade de qualquer hipótese dada for demonstrada à luz da ciência, da lógica ou da razão
modernas. (…) Mas o que nós pedimos, e com a maior ênfase, é que as pessoas estudem,
comparem e pensem por si mesmas antes de aceitar definitivamente qualquer testemunho de
segunda mão.”’

‘Não é sábio escolher entre o otimismo e o realismo, ou entre confiança e prudência. O ser
humano necessita todas estas qualidades e muitas outras. Ao longo do caminho, devemos
combinar energias diferentes e contraditórias, sem ser carregados nem dominados por qualquer
uma delas. A substância interna dos nossos talentos melhorará constantemente se eles forem
usados para buscar objetivos nobres.’

“Uma Oração Diante do Futuro”
Edição de Janeiro de 2017 – O
Teosofista /
http://www.filosofiaesoterica.com
/teosofista-janeiro-2017/

[03.02.17, 6ª]
Moema Al enca r

‘Agirei de modo justo, equilibrado. Irei lembrar que a insignificância externa permite uma
significação mais profunda. A derrota segundo a lógica do mundo prepara a vitória que segue a
lógica do espírito. Não será buscada por mim a felicidade como algo isolado, porque adotar esta
meta provocaria o declínio do sentido ético. Prefiro construir as causas da felicidade incondicional.
Cumprir o dever é minha proteção. O inegoísmo constitui a fonte do verdadeiro contentamento.
Eu me comprometo a ser honesto com minha própria consciência e com todos os seres. Escutarei
a voz daquele nível de silêncio que produz comunhão com independência. A maldade que vejo
não me impressiona. Deixo-a para trás: a vigilância é suficiente. A bondade que experimentei me
inspira: agradeço à vida pelos gestos solidários. Agirei com eficiência. Agradeço pelo tempo que
passou e deixo-o para trás. Começo de zero a cada novo dia. Não si go o passado: guio-me pelo
ideal. A agulha da bússola que uso não aponta para o que aconteceu ou “costuma acontecer”. Ela
indica aquilo que é moralmente bom, belo e verdadeiro. Viverei como um hóspede anônimo do
planeta: o nome dado a mim por meus pais é um pseudônimo válido para a presente encarnação.
No anonimato essencial, encontro a verdade sem palavras. É nela que moro de fato. A cada dia,
reforçarei a presença do eterno na vida prática, da bondade nas relações humanas, e da
sinceridade nos diálogos. Pagarei o preço por isso. Irei enfrentar os mecanismos da hipocrisia,
abrindo caminho para a ciência do viver. Om, shanti.’

‘Um desafio prático colocado à frente dos estudantes é organizar a sua agenda diária a partir de
três fatos fundamentais:
1) a vida física é um processo passageiro;
2) ela é um meio e não um fim em si mesma;
3) ela é uma oportunidade de buscar solidariamente uma meta elevada.

"Uma Visão Integrada da Vida" –
Carlos Cardoso Aveline
[03.02.17, 6ª]

http://www.helenablavatsky.net/2
014/05/uma-visao-integrada-davida.html

Joa na Ma ri a Pi nho

Uma das grandes fontes de sofrimento desnecessário está no hábito de olhar para as coisas
passageiras como se fossem duráveis, e também de olhar para as realidades permanentes como
se fossem transitórias, ou como se pudessem ser manipuladas para alcançar objetivos de curto
prazo. A vida é simétrica, e uma fonte de paz interior consiste em olhar para os acontecimentos
transitórios como ventos que passam, e em saber que em última instância essa dimensão da vida
inclui o nosso próprio eu inferior. A paz também surge quando aceitamos que as realidades
permanentes são duráveis, e quando sabemos que esta dimensão da existência inclui a voz do
silêncio, aquela lição incessante sobre a Vida maior, que flui sem palavras, em meio aos desafios,
no coração de toda consciência individual. Este centro monádico e átmico é a moradia
permanente de todo ser humano. A qualquer momento da vida física, o indivíduo pode encontrar
ali o seu próprio e verdadeiro ser, essencial, impessoal, sem nome. ‘

‘Para quem se dedica à busca da verdade suprema, um sentimento natur al pode surgir. É uma
atitude de gratidão em relação a todos os seres, e de reverência para com aqueles sábios de
qualquer tempo ou época que alcançaram a libertação da ignorância, e ainda assim ajudam a
nossa humanidade. Quando esse sentimento ocorre, pel o menos quatro questões poderiam ser
examinadas com alguma regularidade pelo peregrino:
Examinando o sentimento de
devoção

[03.02.17, 6ª]
Ca rl os Ca rdoso Aveline

* Qual é a importância, nos padrões vibratórios médios da minha vida, do sentimento de devoção
impessoal à Sabedoria, e aos Sábios?
* De que modo a estrutura dos meus hábitos e procedimentos diários reflete esta devoção?
* Compreendo o fato de que este compromisso, se for suficientemente profundo, irá abranger
todos os aspectos da vida, tanto abstratos quanto concretos?
* Como posso melhorar meus esforços em relação aos três pontos anteriores?’

“Para Fortalecer a Vontade” –
Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/para-fortalecer-a-vontade/
“Um Fósforo Antecipa o Novo Dia"
– Carlos Cardoso Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/02/02/um-fosforoantecipa-o-novo-dia/
“O Que É Impessoalidade - O
Verdadeiro Eu Está Além do ‘Eu
Pessoal’” – Robert Crosbie
http://www.filosofiaesoterica.com
/o-que-e-impessoalidade/

[03.02.17, 6ª]
Si l vi a Al mei da

[03.02.17, 6ª]
Ema nuel Ma cha do

[03.02.17, 6ª]
Ca rl os Pa s i na to

‘Helena P. Blavatsky escreveu: “A regularidade na vida consiste de regularidade na fala e na ação,
e estes não podem existir separados da regularidade no pensamento e no sentimento. Em
Teosofia Prática, portanto, é necessário que estas cinco condições coexistam, isto é: PENSAMENTO
CORRETO, SENTIMENTO CORRETO, PALAVRA CORRETA, AÇÃO CORRETA, VIDA CORRETA.”’

‘A percepção da verdade começa como um fósforo aceso em uma noite de vento.O aprendiz o
acende, decidido, mas o fósforo apaga. O aprendiz acende outro fósforo, e o vento o apaga. O
estudante prossegue até terminar a caixa de fósforos. A esta altura, por uma aparente
coincidência, surge do nada um pequeno lampião, uma lamparina, ao alcance do aprendiz. ‘

‘A impessoalidade não está em falar; não está em silenciar; não está em insinuar; não está em
evitar; não está em negar. E, sobretudo, ela não é uma diplomacia que funciona como uma
máscara da ambição. A impessoalidade significa estar livre da personalidade, mas nenhum de nós
a obterá de imediato; e já estaremos progredindo bastante bem se estivermos vencendo a
personalidade de modo lento e persistente.’

[04.02.17, Sá ba do]

O que é o tempo

‘Kahlil Gibran transmite de forma poética um ensinamento esotérico ao escrever: “A minha alma
exaltou-me e disse: ‘Não meças o tempo dizendo: Há o dia de hoje e haverá o de amanhã.’ Antes
da minha alma me exaltar eu imaginava o Passado como uma época que nunca regressaria e o
Futuro como uma época que nunca se conseguiria atingir. Agora percebo que o momento
presente contém todo o tempo e que dentro dele está tudo o que podemos esperar, fazer e
concretizar.”

Joa na Ma ri a Pi nho

E “A Doutrina Secreta” coloca: “O que é o Tempo (…) exceto a sucessão panorâmica dos nossos
estados de consciência?” À medida que avançamos no recolhimento interior, vemos que passado
e futuro fazem parte do eterno agora. Fortalecendo antahkarana passamos a viver de fato nesse
espaço-tempo que a tudo abrange.’

O Sistema Solar como Escola
Esotérica

[04.02.17, Sá ba do]
Ca rl os Ca rdoso Aveline

‘Júpiter é o planeta do Dharma e da potencialidade, enquanto Saturno é o mestre do Carma, da
responsabilidade. Jove nos fala sobre a construção do futuro. O senhor dos anéis nos mostra lições
do passado. Júpiter estimula a confiança na Vida. Saturno transmi te prudência. Um destes mestres
convida à transcendência; o outro exige respeito pelos limites e pelas estruturas, e ensina sobre a
melhor maneira de construir sobre solo firme. Os dois são inseparáveis do Sol e do resto do
sistema solar. Nossa vila cósmica é uma pequena escola esotérica para as almas humanas.’

‘O caminho do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento é o caminho da transcendência. A
vontade de romper com os limites que cada um sente em si mesmo é um sentimento que surge da
alma. Intuitivamente podemos perceber que a nossa natureza essencial é algo que não é
delimitado por nomes, formas ou qualquer outra ideia que possa diminuir aquilo que tende e
busca o infinito.’
Poema “Mundo Interior”, do poeta Augusto de Lima:
“Mundo Interior” – Augusto de
Lima
http://www.filosofiaesoterica.com
/mundo-interior/

[04.02.17, Sá ba do]
Joa qui m Soa res

Quem me vê meditabundo E de olhos fechados, brada:
“Eis uma alma encarcerada,
indiferente a este mundo.”
Mal sabe a turba inexperta
que, por mais que se retraia
da nossa matéria a raia,
mais a razão se liberta.
(...)

“Os Deuses no Céu” – Carlos
Cardoso Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/11/05/os-deusesno-ceu/

[04.02.17, Sá ba do]
Ema nuel Ma cha do

‘’Conhece a ti mesmo', dizia a inscrição no templo do oráculo de Delfos, na Grécia antiga. A tarefa
é fundamental, e não é simples: a filosofia esotérica ensina que o mapa da nossa alma é o mesmo
mapa do sistema solar. Cada ser humano é um pequeno retrato do cosmo. Em consequência
disso, ficamos diante de um paradoxo astronômico. Para que um indivíduo possa conhecer a si
mesmo, deve conhecer o universo. A identidade oculta de cada alma com a galáxia inteira é
percebida intuitivamente pelos poetas. Segundo Olavo Bilac, o homem que pensa e ama é tudo:
'é a Terra, é Terras de ouro em céus profundos'. E é também 'outras almas vibrando em outros
mundos'.’

“O Despertar da Amazônia” –
Emanuel Machado
http://www.filosofiaesoterica.com
/despertar-da-amazonia/

“Algumas Palavras Sobre a Vida
Diária” – Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/algumas-palavras-vida- diaria/

“Uma Chave Para O Futuro de
Adyar” – Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com/cha
ve-futuro-adyar/

“A Lei da Vida Imortal” – Carlos
Cardoso Aveline
http://www.carloscardosoaveline.com
/a -l ei-da-vida-imortal/

[04.02.17, Sá ba do]
Arna l ene Pa s s os

[04.02.17, Sá ba do]
Si l vi a Al mei da

[05.02.17, Domi ngo]
Si l vi a Al mei da

[05.02.17, Domi ngo]
Moema Al enca r

‘A sabedoria disponível no livro da floresta pode ser interpretada por todos, basta abraçar a
atmosfera vibrante que permeia o ambiente da floresta. A percepção do ambiente se modifica.
Tudo é observado como vivo e dinâmico. A exemplo das palavras de um velho amazônida que vive
às margens de um grande rio, “as águas estão vivas, o rio está vivo, se for entrar lá, sempre peça
permissão para entrar e tirar de lá o seu sustento”. O respeito à natureza e ao seu espaço deve ser
refletido no homem que deseja viver neste território sagrado.’

‘Um Mestre de Sabedoria escreveu: “Só a filosofia divina – a união espiritual e psíquica do homem
com a natureza – pode, através da revelação das verdades fundamentais ocultas sob os objetos
dos sentidos e da percepção, promover um espírito de unidade e harmonia, apesar da grande
diversidade que há entre as religiões em conflito.’

‘Lemos em “Uma Chave Para o Futuro de Adyar”, um artigo de B. P. Wadia: “A Teosofia reproclamada por H.P. Blavatsky sob a direção dos Senhores da Sabedoria e Compaixão é a Verdade
Viva. Os mestres que trabalharam através dela são encarnações vivas da Sabedoria, e trabalham
hoje pelas mesmas antigas e consagradas causas do Amor e Altruísmo. Eles são nossos Irmãos
Mais Velhos, e portanto os Servidores da Humanidade. Sua Sabedoria é diferente da sabedoria do
nosso mundo da ciência. Sua Compaixão é diferente da compaixão do nosso mundo religioso. Seu
Altruísmo é diferente da ética do nosso mundo. Sua filantropia é diferente da nossa filantropia.
Não é por caridade que eles lutam para estabelecer a solidariedade da Fraternidade, mas para
iluminar nossas mentes e para nos inspirar a ‘trabalhar de acordo com a maré e ajudar o impulso
no sentido do progresso’, lembrando-nos que ‘é sempre mais sábio trabalhar e forçar a corrente
de acontecimentos do que apenas esperar que o tempo passe.’”

‘O mundo tem muitas camadas. Uma pedra é fácil de agarrar. Sabemos o seu contorno, seu peso,
sua cor. Um líquido não pode ser preso entre os dedos, porque é muito mais sutil ou fluido. Já o
estado gasoso da matéria é invisível e foge ao tato. Diz a sabedoria eterna que há estados da
matéria ainda mais sutis. Um deles é o da emoção. Assim como o oxigênio fica dissolvido na água,
enquanto a água penetra e dá vida ao solo, as nossas ideias e emoções movimentam e dão vida a
nosso cérebro e nosso corpo físico. Acima das emoções estão os pensamentos. Acima deles há os
estados intuitivos e a percepção espiritual, que é direta e imediata, porque não está sujeita às
limitações do espaço e do tempo.’

[05.02.17, Domi ngo]

A simetria dos ciclos
Ca rl os Ca rdoso Aveline

“O Perfil da Loja Independente” –
Carlos Cardoso Aveline
[05.02.17, Domi ngo]
https ://www.facebook.com/CarlosCar
dos oAveline/photos/a.5659004967956
10.1073741831.565842650134728/13
89800574405594/?type=3&theater

“A Dimensão Sagrada do Espaço” –
John Garrigues
http://www.filosofiaesoterica.com/adi mensao-sagrada-do-espaco/

“As Forças Regeneradoras” –
Joaquim Duarte Soares
http://a mazoniateosofica.com.br/inde
x.php/2016/10/29/as-forcasregeneradoras/

Ca rl os Ca rdoso Aveline

[05.02.17, Domi ngo]
Ca rl os Pa s i na to

[05.02.17, Domi ngo]
Ema nuel Ma cha do

‘A cada ciclo de crescimento em falsidade, hipocrisia e decadência moral, corresponde outro ciclo
de crescimento em franqueza, sinceridade e princípios éticos. Embora possamos ver ilusão
deliberada no mundo de hoje, seria ingênuo pensar que este é o retrato do futuro. Cada ação
errada é devidamente compensada no tempo certo. Ética é a lei eterna, e cada ser terá tanto
tempo e tantas dificuldades quanto for necessário até compreender esse fato.’

‘A LIT é a única organização teosófica que adota as Cartas dos Mestres como prioridade
bibliográfica máxima. A Loja considera que há um desnível entre as Cartas dos instrutores e o
resto da literatura esotérica de qualquer época. Naturalmente, há que saber como estudar as
Cartas. Cabe ao estudante ampliar a sua afinidade interna com a pedagogia dos Mestres e de
Helena P. Blavatsky, que está expressa de modo claro nas Cartas e é examinada em detalhes em
nossos websites associados. Os ens inamentos de HPB e dos Mahatmas dão a chave de leitura que
decodifica e permite compreender as filosofias de todos os povos e de todos os tempos, revelando
o que elas têm de essencial.’

‘Quando observamos os objetos no Espaço, vemos que a amplitude dele tem lugar suficiente para
abrigar um bilhão de gerações de todos os seres que peregrinam solitários ao longo dos campos
mais vastos. Qualquer ser humano, por mais “comum” que seja a sua mente, pode compreender,
portanto, que o Espaço não é um vazio. O Espaço está cheio de almas.’

‘A Teosofia demonstra que os desastres aparentemente indiscriminados da natureza têm a sua
raiz mais profunda na atividade mental, emocional e física de cada um dos seres humanos, e que
os períodos de decadência e renovação civilizatória são acompanhados da regeneração da
fisionomia natural e da fisiologia planetária. Tudo se processa de acordo com a Boa Lei do Carma.’

“Uma Batalha Diária” – Carlos
Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com/um
a -batalha-diaria/

“Vida, Morte e Iluminação” –
Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com/vid
a -morte-iluminacao/

“A Explicação dos Jejuns” – Helena
P. Blavatsky
http://www.filosofiaesoterica.com/aexpl icacao-dos-jejuns/

[05.02.17, Domi ngo]
Si l vi a Al mei da

[06.02.17, 2ª]
Arna l ene Pa s s os

[06.02.17, 2ª]
Ca rl os Pa s i na to

‘A luta por agir de modo correto é simultaneamente física, emocional e mental. Deve-se
estabelecer melhores hábitos. É necessário reduzir ou eliminar padrões errados de vibração. Ao
preparar a si próprio através de intenções nobres, pensamentos adequados e ações justas, o
indivíduo purifica seu instrumento – o eu inferior – e se liberta gradualmente de ilusões e
sofrimentos desnecessários. Assim ele alcança uma paz que é interna, e não externa. O sofrimento
humano será seu até o final, mas ele aprenderá a ser maior que a dor. Um único esforço de longo
prazo, feito desde o ponto de vista correto, coloca todos os fatores da vida em seu devido lugar.
Mas para que isso ocorra, uma concentra ção mental e um horizonte mental amplo são igualmente
indispensáveis.’

‘Um instrutor de Raja Ioga, residente nos Himalaias, fez uma descrição bastante precisa sobre o
que ocorre entre a morte e o renascimento. De acordo com ele, cada pessoa revive toda sua
existência durante os últimos 30 a 60 s egundos da sua vida. O cérebro, o último a morrer, libera
então as suas recordações e cada instante da vida desfila diante da visão daquele que se despede.
É um momento de lucidez extraordinária. Durante esta avaliação final, estabelece-se a força
central resultante de toda aquela vida. Ela será a nota -chave, o impulso básico que dará
movimento à alma em todo o processo pós -morte e até o próximo renascimento.’

‘A promoção de jejuns anda de braços dados com a promoção de festas. Quando é provocada uma
tensão muito severa nas energias vitais ao exi gir demasiado da máquina digestiva, o único e
melhor remédio é deixar que o organismo descanse por algum tempo e se recupere o melhor
possível. A terra exausta deve ficar sem lavoura até que possa abrigar um novo plantio. Os jejuns
foram criados apenas para corrigir os males da comida em excesso. Esta verdade fica clara quando
se considera o fato de que os budistas não promovem jejuns entre eles, mas são convidados a
seguir pelo caminho do meio e portanto “jejuar” diariamente toda sua vida. Um corpo
sobrecarregado por excesso de comida, seja qual for sua variedade, é sempre presidido por um
cérebro abobalhado, e a natureza cansada necessita do repouso do sono.’

Administrando os ideais com
cuidado

“Indo Além da Anestesia” – Carlos
Cardoso Aveline
http://a mazoniateosofica.com.br/inde
x.php/2017/01/27/indo-alem-daa nestesia/

“A Ética de Antônio Vieira” –
Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com/aeti ca -de-antonio-vieira/

[06.02.17, 2ª]
Ca rl os Ca rdoso Aveline

[06.02.17, 2ª]
Ema nuel Ma cha do

[07.02.17, 3ª]
Arna l ene Pa s s os

‘Ter ideais é bom, e é inclusive essencial, se o idealismo for administrado com bom senso no dia -adia. Na ausência de discernimento e moderação, os ideais mais elevados podem causar desastres
de grandes proporções. Isso é visto não só nas vidas de indivíduos desavisados, mas na longa lista
de revoluções sociais sangrentas e de guerras genocidas feitas nos últimos vinte séculos. Uma
visão idealista da vida deve ser compensada pelo realismo, por uma concepção de longo prazo do
tempo, uma consciência da lei universal, um sentimento de respeito por todos, e pela intenção de
plantar, antes de ter a pretensão de colher.’

‘O processo do autoengano é realimentado pelas emoções e pensamentos rotineiros. Para romper
com o cenário envolvente da ilusão, é necessário que a busca da verdade seja empreendida com
método, com bom senso, e com a firme decisão de perseverar, acumulando experiência pouco a
pouco. A origem da autoilusão se relaciona com o fato de que a alma humana adivinha, com
razão, a existência de uma bem-aventurança real e eterna, e que a busca movida por uma
necessidade saudável de unir-se a ela. A bem-aventurança é a vocação natural do ser humano. É
apenas quando ele decide imaginar que há um caminho fácil para chegar até a felicidade que
começa a anestesia psicológica. O verdadeiro cego não tem intenção de enxergar. Ele ouve o eco
distante da felicidade eterna, ele percebe vagamente a sua autenticidade, mas engana a si mesmo
pensando que poderá encontrá-la sem trilhar o caminho espinhoso da autotransformação. Ele
adota, ou constrói, um sistema de crenças que lhe prometa uma saída fácil, que legitime sua
preguiça. Em seguida, ele começa a detestar as situações em que suas fantasias são contrariadas.’

‘Os gestos práticos são, de fato, o discurso mais eloquente. E não se trata tanto de combater o mal
quanto de fazer e estimular o bem. Todo ser humano tem qualidades positivas e negativas. A
grande tarefa política é criar uma espécie de reação química coletiva que faça crescer os
sentimentos positivos entre as pessoas e os setores da sociedade, de modo que as qualidad es
positivas entrem em movimento e a negatividade perca espaço e acabe sendo transcendida. O
desafio do líder político da nova era é criar no cidadão um sentimento de confiança vigilante em si
mesmo, nos outros e no nosso futuro comum. Neste contexto, a oposição entre esquerda e direita
pode ficar reduzida em grande parte a um mero jogo de palavras.’

[07.02.17, 3ª]

O retiro
Ca rl os Ca rdoso Aveline

“O Sono e os Sonhos” – Robert
Crosbie
http://a mazoniateosofica.com.br/inde
x.php/2016/10/22/o-sono-e-oss onhos/

“Fontes Orientais da Sabedoria
Cristã” – Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com/fon
tes -orientais-da-sabedoria-crista/

[07.02.17, 3ª]
Ema nuel Ma cha do

‘É correto fazer um retiro diário, ou mais de uma vez por dia, até aquela fortaleza interna de nossa
alma onde a pura força inesgotável flui eternamente. O retiro à fortaleza do silêncio renova a
perspectiva de vida, refaz as energias e limpa os óculos pelos quais percebemos os fatos. A
introspecção renovadora ocorre também coletivamente. A cidade e o país renascem graças à
renovação interna de cada cidadão.’

‘A vida é uma grande escola que ensina a Ser, e já chegamos a aquele estágio em que é a hora de
compreender o propósito da existência; de assumir firmemente o comando do nosso ser. É hora
de usar todos os meios que estão à nossa disposição, nas diferentes dimensões – vigília, sonho,
sono sem sonhos ou qualquer outro estado – para colocar toda a nossa vida em harmonia, de
modo que o nosso instrumento inferior possa estar 'alinhado', e assim seja, cada vez mais, um
reflexo da nossa natureza interiormente divina.’

‘A vida pessoal e prática dos místicos torna clara a existência de uma harmonia profunda entre a
sabedoria cristã e a filosofia oriental. Um exemplo disso, no século 20, foi dado por Madre Teresa
de Calcutá. Seu trabalho assistencial era ecumênico e ela não fazia distinção entre cristãos, hindus
e muçulmanos.
[07.02.17, 3ª]
Si l vi a Al mei da

Outro exemplo é o sacerdote cristão indiano Anthony de Mello (1931 -1987). Autor de vários livros
de sucesso, Mello escrevia pequenas histórias e parábolas em uma perspectiva universal,
interreligiosa. Em uma das suas obras, ele avisou:
“O Mestre que aparece nessas histórias não é uma pessoa só. Ele é o guru indiano, o místico zen, o
sábio taoista, o rabino judeu, o monge cristão: ele é Lao-tzu e Sócrates, Zaratustra e Maomé. Sua
sabedoria pertence ao Ocidente e ao Oriente.”’

“Cinco Estágios da Aprendizagem”
– Carlos Cardoso Aveline
[08.02.17, 4ª]

http://www.filosofiaesoterica.com
/cinco-estagios-da-aprendizagem/

Arna l ene Pa s s os

‘No contexto teosófico, o processo probatório é aquele tipo de caminhada em que enfrentamos
conscientemente desconforto, sabendo que este é o preço a pagar pelo alargamento de
horizontes e pelo progresso na direção da sabedoria. Ninguém alcança uma quantidade
importante de conhecimento sem antes lidar com dificuldades pelo caminho. Até o processo pelo
qual somos alfabetizados, na infância, implica esforço e sacrifício. Em qualquer esfera da vida,
através da provação passamos a merecer a bênção. A bem-aventurança do conhecimento vem por
estágios: cada processo de testes prepara a chegada a um determinado patamar de compreensão.
Os testes fortalecem e consolidam gradualmente o saber, até torná -lo definitivo. A provação
nunca é um fato isolado: é uma onda de aparentes armadilhas e verdadeiras lições, na qual
podemos ver cinco etapas.
1) O primeiro patamar começa com a decisão de buscar a sabedoria. 2) Na segunda etapa, a
inteligência expandiu-se e está a serviço do coração. 3) Quando há um contato contínuo com a voz
sem palavras da nossa consciência, uma grande batalha está ganha e abre-se a terceira etapa. 4)
No quarto patamar de aprendizagem, ele constrói a sua libertação enquanto partilha com os
outros o que possui de valioso no que diz respeito à compreensão da arte de viver. 5) O quinto
estágio é a parte da libertação. Nele, o peregrino domina o conhecimento e dispõe do grau
correspondente de felicidade.’

[08.02.17, 4ª]

Uma maré básica
Ca rl os Ca rdoso Aveline

‘A maior parte das tradições filosóficas e religiosas ensina um princípio que a teosofia e o mais
simples bom senso também defendem: que a decadência moral leva à extinção um processo
civilizatório. Cabe a cada um, então, examinar e ver se há uma falta de ética e de moderação nas
sociedades de hoje em dia. Porque esta questão define uma maré básica dos fatos do futuro. O
movimento teosófico existe para preservar e para plantar a ética, a sabedoria, da fraternidade
universal e da autorresponsabilidade’

“O Progresso Espiritual” – Helena
P. Blavatsky
http://www.filosofiaesoterica.com
/o-progresso-espiritual/

“O Poder de Abençoar" – Carlos
Cardoso Aveline”
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/09/23/o-poder-deabencoar/

[08.02.17, 4ª]
Ca rl os Pa s i na to

[08.02.17, 4ª]
Ema nuel Ma cha do

‘Helena P. Blavatsky escreveu em "O Progresso Espiritual" os seguintes parágrafos: O mal é
frequentemente o resultado de um excesso de ansiedade, e os seres humanos tentam sempre
fazer coisas em excesso. Eles não aceitam deixar o bem em paz, fazendo apenas o que a situação
exige e nada mais. Eles exageram cada ação e assim produzem carma que deve ser trabalhado em
um renascimento futuro. Uma das formas mais sutis deste mal é a esperança e o desejo de
recompensa. Há muitos indivíduos que, embora frequentemente isso ocorra de modo
inconsciente, estragam todos os seus esforços por alimentar esta ideia de recompensa, e por
permitir que ela se torne um fator vivo em suas vidas, deixando assim a porta aberta para a
ansiedade, a dúvida, o medo, o desânimo – o fracasso.
A meta do aspirante à sabedoria espiritual é ingressar em um plano mais elevado de existência.
Ele deve tornar-se um novo ser humano, mais perfeito em todos os sentidos do que ele é
atualmente, e se ele tiver êxito, suas capacidades e habilidades terão um aumento proporcional
de variedade e potência, assim como no mundo visível nós vemos que cada estágio na escala
evolutiva se caracteriza por um aumento de capacidade. É deste modo que o Adepto adquire
poderes maravilhosos, que têm sido descritos com tanta frequência; mas o ponto principal a ser
lembrado é que estes poderes são resultados naturais da existência em um plano mais elevado da
evolução, assim como as capacidades e habilidades do ser humano comum são resultados naturais
da existência no nível humano comum.’

‘Teosofia é respeito pela vida universal, e i mplica reconhecer que o eterno e o infinito estão
presentes em cada ser. Abençoar não consiste em dizer a alguém 'eu te abençoo'. Este formalismo
ilusório tem origem sacerdotal. O ato de abençoar é mais profundo e mais complexo: consiste em
despertar no outro sua okeidade natural, sua capacidade de estar OK, isto é, de estar em unidade
dinâmica e criativa com a Vida ao seu redor e com a Vida dentro de si. Abençoar é um processo
gradual e contínuo, que estimula em outrem tanto o autoconhecimento como a
autorresponsabilidade. Não nos enganemos: viver corretamente é a única fonte real de bom
carma ou de bênçãos. Antes de desejar felicidade, é preciso merecê-la. Em consequência disso,
abençoar é estimular no outro a decisão de fazer por merecer a bem-aventurança da paz interior.’

“A Energia da Luz e da Esperança”
– John Garrigues
http://www.filosofiaesoterica.com
/a-energia-da-luz-e-da-esperanca/

“O Amor Além da Ilusão” –
Theosophy
http://www.filosofiaesoterica.com
/o-amor-alem-da-ilusao/

[08.02.17, 4ª]
Si l vi a Al mei da

[09.02.17, 5ª]
Ca rl os Pa s s i na to

[09.02.17, 5ª]

O sentido de dever
Ca rl os Ca rdoso Aveline

“O Que É Impessoalidade” –
Robert Crosbie
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/09/o-que-eimpessoalidade/

‘John Garrigues escreveu: “Quando tudo em nosso interior parece frio e sem vida, olhamos para
fora, em busca de luz e ajuda, enquanto a alma fica muda e esquecida dentro de nós. Este é o
momento para pegar as rédeas com firmeza e erguer o nosso olhar outra vez, com uma motivação
firme e pura, para enxergar a profundidade dos nossos corações, e para sentir com o coração,
pensar com o coração, e falar desde o coração. A luz está nele; o amor divino e a compaixão estão
lá.”’

‘A Fraternidade, em última instância, é a convicção inabalável de que cada vida e cada alma têm
uma relação e uma identidade com todas as outras. A Fraternidade é o conhecimento do “ponto
de acordo” entre todos os seres, e através do qual todos compartilham da Alma Universal. Se
poderia dizer que quando o amor existe por si mesmo, sem a expectativa de recompensa ou
reciprocidade, sem referência a qualidades particulares e portanto sem ser ameaçado por defeitos
pessoais, ele é fraternidade pura e simples. Um tal amor é, evidentemente, uma sabedoria. Ele é
intocado pelos pares de opostos. Ele não é ameaçado pela ação, pelo resultado da ação, ou por
desejos. Ele mantém o prumo perfeito da equanimidade, que é a perfeição da habilidade na
realização das ações. Ele é a intenção que dá forma à ação correta.’

‘Palavras não podem substituir fatos. O sentido de responsabilidade ética não surge porque um
apelo é feito, nem porque haja uma intensa propaganda sobre a importância dele. O peregrino
precisa estar livre em sua própria alma, para que tenha um sentido interno de dever. A
responsabilidade, "a habilidade de responder", vem de dentro. Resulta de ver e compreender de
fato a nossa unidade dinâmica com os outros seres, e com todas as formas de vida.’

‘No texto "O Que É Impessoalidade", Robert Crosbie escreveu: "A impessoalidade significa estar
livre da personalidade, mas nenhum de nós a obterá de imediato; e já estaremos progredindo
bastante bem se estivermos vencendo a personalidade de modo lento e persistente.
[09.02.17, 5ª]
Ema nuel Ma cha do

Para efeitos práticos: se estamos desenvolvendo um coração-de-criança; se estamos aprendendo
a amar as coisas belas; se estamos tornando-nos mais honestos, mais claros e mais simples; se
estamos começando a sentir o lado doce da vida; se estamos gostando mais dos nossos amigos e
ampliando o círculo da amizade; se sentimos que nosso sentimento de simpatia se expande; se
gostamos de trabalhar pela Teosofia, e não pedimos por cargos, posições ou recompensas; se não
nos preocupamos demasiado com ser ou não ser impessoal; bem, isto é trilhar o caminho da
impessoalidade."

“Preceitos e Axiomas do Oriente 03” – Helena P. Blavatsky
http://www.filosofiaesoterica.com
/preceitos-axiomas-do-oriente-03/

[09.02.17, 5ª]
Si l vi a Al mei da

‘Helena P. Blavatsky escreveu: “O olhar da sabedoria é como a profundeza do oceano. Nele não há
nem contentamento nem dor. Portanto a alma do discípulo deve tornar -se mais forte que a
alegria, e maior que o sofrimento. O dever abre as portas da bem-aventurança. Aquele que não
cumpre seu dever com uma mente firme é surpreendido pela velhice e pelo remorso, e queimado
pelo fogo da aflição. O sábio não diz o que faz; mas ele não faz nada que não possa ser dito.”

‘O Estado do Espírito Santo, assim como outras regiões do Brasil, está enfrentando um aparente
caos social? As marés vêm e as marés vão. O povo permanece, e o povo deseja o bem. Deixe que a
maré de crises se desfaça em paz. Não se identifique com ela: pense e medite naquilo que é bom,
belo e verdadeiro. Assim estará acelerando o nascimento da boa maré:

Vencer a maré de crises:
meditando pela paz do Espírito
Santo e do Brasil

[09.02.17, 5ª]
Ca rl os Ca rdoso Aveline

1) Respire calma e profundamente. Deixe de lado preocupações com assuntos pessoais de curto
prazo. 2) Pense na dor do povo do Espírito Santo e do povo brasileiro. Calcule o sofrimento
coletivo no dia de hoje. Observe a sua própria dor. Lembre que é possível transmutar o sofrimento
em sabedoria. 3) Perceba com calma que a tarefa do ser humano é crescer interiormente,
fortalecendo a vontade de fazer o bem em quaisquer situações. 4) Visualize a população do
Espírito Santo tirando lições dos desafios de 2017. Veja a sabedoria e a solidariedade retomando
um lugar central na consciência coletiva. Imagine a população a despertar para a força ilimitada da
ajuda mútua. 5) Mantenha diante de si, por um instante, a imagem de cada comunidade do Brasil
e do Espírito Santo acordando para a solução fraterna dos seus problemas. 6) Veja os meios de
comunicação social capixabas e brasileiros atuando a serviço da vida, buscando e trans mitindo
sabedoria. Enxergue rádio, televisão e jornais criando mecanismos de ajuda mútua e
compartilhando respeito pela vida. Fortaleça seu compromisso pessoal com esta imagem. 7)
Visualize por alguns instantes dirigentes políticos sinceros sendo leais ao povo do Espírito Santo e
do Brasil. Imagine o ES como um território em que reina a ética. Guarde consigo esta imagem
revolucionária. Veja a si mesmo como corresponsável pelo despertar coletivo.
Faça com que esta visão elevada permaneça mais forte que os s entimentos antigos e rotineiros.
Deste modo você desenvolve de modo correto o poder da sua vontade, enquanto acelera o
surgimento da civilização do futuro.’

[10.02.17, 6ª]

O Oceano Ártico
Ca rl os Ca rdoso Aveline

"Eliminando a Pressa e a
Postergação" – Carlos Cardoso
Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/03/eliminandoa-pressa-e-a-postergacao/

“Impessoalidade Não É Frieza” –
Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/impessoalidade-nao-frieza/

[10.02.17, 6ª]
Ema nuel Ma cha do

[10.02.17, 6ª]
Si l vi a Al mei da

‘A região do Oceano Ártico e do Polo Norte está em risco de destruição ecológica. E quais são o
significado e a importância daquele local do planeta segundo a teosofia?Helena Blavatsky
escreveu em "A Doutrina Secreta" que o polo norte representa a região de Atma, na Terra: da pura
alma e da pura Espiritualidade. No contexto teosófico da geologia, a região corresponde aos níveis
superiores de consciência. ’

‘Quando confiamos na vida, temos força para pensar por nós mesmos e paciência para agir a
longo prazo. Saber da nossa própria força nos capacita para enxergar e valorizar as pequenas
coisas. Com a visão clara, enxergamos melhor a diferença entre o certo e o errado. É ao longo da
vida que aprendemos a usar o tempo e a energia de forma eficaz. Ao nascer, nos é dado um
determinado tempo de vida natural. Podemos cumprir e até ultrapassar com saúde este prazo
médio, se estudarmos a arte de viver e tivermos um pouco de sorte. 'Sorte', como se sabe, é o
nome popular de 'bom carma acumulado'. Seja qual for a fase atual da nossa vida, é correto
examinar de frente algumas questões. O que exatamente devemos realizar, entre tantas
possibilidades diferentes? E como? O que deve ser postergado, à espera de alguma melhor
oportunidade? O uso sábio do tempo exige que sejamos capazes de percorrer o caminho do
equilíbrio, que leva à sabedoria. Ele avança entre os dois extremos da ansiedade e da
procrastinação.’

‘Quando Gautama Buddha viveu, ele não se dedicou a fazer favores pessoais a esta ou aquela
pessoa. Buddha mergulhou na verdade universal e passou a dar elementos para que cada um
produza gradualmente a sua própria libertação, enquanto aprende a ajudar os outros seres a
eliminarem as causas do seu próprio sofrimento. Suponhamos que você seja cristão. O que diz o
Jesus do Novo Testamento a alguém que lhe pede favores e vantagens pessoais? A resposta é
clara: ‘Não juntem tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os destroem (…) mas juntem
tesouros nos céus, onde nem a traça, nem o caruncho, destroem, pois onde está o seu tesouro aí
também estarão os seus corações’. (Mateus, 6: 19-21) Os céus simbolizam os níveis superiores de
consciência, que são impessoais e por isso sagrados. É ali que está a felicidade. Os Mestres de
Sabedoria seguem o mesmo caminho do desapego. Queiramos ou não, este é o nosso caminho
também. E é o caminho dos povos de língua portuguesa, que são essencialmente solidários e
abertos à fraternidade universal.’

“Escrita Sânscrita Reflete a
Consciência” – Carlos Cardoso
Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/04/escritasanscrita-reflete-a-consciencia/

“O Dhammapada” – Com Notas
Explicativas e um Breve Ensaio
Sobre o Pensamento de Buddha –
Edição Luso-Brasileira Online de
2016
http://www.filosofiaesoterica.com
/o-dhammapada/

[11.02.17, Sá ba do]
Ema nuel Ma cha do

[11.02.17, Sá ba do]
Si l vi a Al mei da

‘A relação entre companheiros de caminhada teosófica é semelhante à escrita sânsc rita. Há um
contraste entre a dimensão celestial e a dimensão terrestre, nas relações entre seres humanos
unidos pelo trabalho altruísta. Na interação dos eus inferiores, ocorre uma amizade e uma
colaboração imperfeitas, mas aperfeiçoáveis. Ao lado da perc epção da unidade, são inevitáveis a
distinção e o contraste criativo. No plano inferior das 'palavras' registradas no Livro da Vida, tudo é
probatório, e o sentimento e o pensamento humanos devem ser constantemente corrigidos. No
plano superior, a afinidade entre os colegas de caminhada flui sem as limitações do mundo
externo. É esta harmonia transcendente que sustenta de dentro para fora as diferentes formas de
amor e cooperação entre seres humanos sinceros.’

‘Bhikkhu de fato é aquele que não confunde sua alma com seu nome e sua forma, ou com sua
mente e seu corpo, e que não se lamenta pelo que não possui. Praticando Metta, compaixão, e
permanecendo com felicidade na sabedoria do Buddha, o bhikkhu acalma a existência
condicionada e alcança com segurança o estado abençoado de Suprema Paz. Esvazie o seu barco,
ó bhikkhu; quando estiver vazio, ele avançará sem dificuldades. Elimine a busca de prazer e a má
vontade, e você alcançará o Nirvana. Elimine os cinco. Liberte-se dos cinco. Cultive mai s os cinco.
O bhikkhu que está assi m livre de cinco maneiras é chamado de “Oghatinna” − “alguém que
atravessou a inundação”.
[Nota:] Os cinco a serem eliminados são: (1) A ilusão da personalidade; (2) A dúvida cética, ou
“não querer entender”; (3) O falso ascetismo ou o “apego formalista a regras e rituais”; (4) O
anseio pelo atendimento de desejos; e (5) A má vontade. Os cinco de que o bhikkhu deve libertar se são: (1)O desejo de viver em mundos com forma; (2) O desejo de viver em mundos sem forma;
(3) A teimosia ou obstinação; (4) A inquietação; (5) A ignorância. Os cinco a serem cultivados são:
(1) A fé; (2) A atenção; (3) O ânimo destemido; (4) A meditação; e (5) A sabedoria. A palavra
“Ogha” significa “inundação”. Oghatinna é alguém que atravessou a inundação dos quatro
“Asovas” ou preconceitos: (1) O preconceito em favor da vida sensorial; (2) O preconceito em
favor do apego à vida; (3) O preconceito em favor dos seus próprios pontos de vista; (4) O
preconceito que surge da ignorância.’

“Combatendo a Desonestidade
Espiritual” – Carlos Cardoso
Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/combatendo-desonestidadeespiritual/

“Algumas Palavras Sobre a Vida
Diária” - Um Mestre de Sabedoria
http://www.filosofiaesoterica.com
/algumas-palavras-vida-diaria/

[11.02.17, Sá ba do]
Arna l ene Pa s s os

[12.02.17, Domi ngo]
Arna l ene Pa s s os

‘A vida é um grande teste para o discernimento daquele que procura viver em paz consigo e com
os outros. Luz e sombra, verdade e mentira, joio e trigo se misturam a cada instante no agitado
mundo humano. Em consequência, a confiança cega raramente é uma boa base para as relações
humanas e sociais. A qualidade dos relacionamentos só tem a ganhar quando eles se guiam por
princípios como a transparência, o controle democrático e o livre acesso à informação. A abertura
ao diálogo e ao questionamento é um gesto preventivo que impede o surgimento da hipocr isia,
das maldades açucaradas e das mentiras que parecem verdades. ’

‘A Teosofia não deve representar apenas uma coleção de verdades morais, um pacote de ética
metafísica expresso em dissertações teóricas. A teosofia deve ser algo prático; e tem, portanto,
que ficar livre de digressões inúteis, no sentido de discursos volúveis e conversas elegantes. Se
cada teosofista cumprir apenas o seu dever – aquilo que ele pode e deve realizar – em pouco
tempo se verá que a soma do sofrimento humano ficou visivelmente reduzido, dentro e ao redor
das áreas de cada loja da nossa Sociedade. Esqueçam o EU no trabalho pelos outros, e a tarefa
passará a ser fácil, e leve, para vocês ’

‘Nos Ioga Sutras de Patañjali – o maior tratado de ioga de todos os tempos -, uma das abstinências
exigidas é não roubar. A tarefa é mais difícil do que parece à primeira vista:
“A Ética de Antônio Vieira” –
Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/a-etica-de-antonio-vieira/

[12.02.17, Domi ngo]
Si l vi a Al mei da

‘A maior parte de nós não é dada ao roubo como ele é usualmente entendido’, comenta Rohit
Mehta. ‘Mas existem aspectos mais profundos do roubo dos quais podemos não estar livres.’
Qualquer forma de imitação, mesmo sutil, pode ser um furto. Um relacionamento em que há uso
de outra pessoa para satisfação própria é uma forma de roubo. Todo excesso tem alguma
semelhança com o furto, e a honestidade é quase sempre inseparável da moderação e do
equilíbrio. O desafio político dos cidadãos da nova era torna necessário reexaminar sua atitude
diante da sociedade brasileira a partir de um ponto de vista central: não podemos ser altruístas na
vida pessoal enquanto agimos de modo egoísta ou irresponsável em nossas relações econômicas,
políticas e sociais. Ao contrário. É preciso recriar o mundo concreto e as relações humanas a partir
do sentimento de fraternidade que a busca espiritual faz nascer dentro de nós.’

"A Vida Silenciosa da Alma" – John
Garrigues
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/09/29/a-vidasilenciosa-da-alma/

Pequena Oração em Defesa da
Minha Alma

“O Foco Central da Atenção” –
Yogue Ramacharaka
http://www.filosofiaesoterica.com
/o-foco-central-da-atencao/

[12.02.17, Domi ngo]
Ema nuel Ma cha do

[12.02.17, Domi ngo]
Ca rl os Ca rdoso Aveline

[12.02.17, Domi ngo]
Arna l ene Pa s s os

‘O silêncio consciente da Meditação é aquele mundo desconheci do povoado apenas pela Alma, e
no qual a Alma é um espectador sem espetáculo. No entanto, esta é uma maneira de falar por
aproximação daquilo que não pode ser falado, porque o silêncio está além de todo discurso, assim
como a Alma está além de toda ação.’

‘Vivo no território sóbrio da ética. Sou um com todos os seres, no nível do que é sincero: o fogo do
respeito pela verdade me defende. Nada tenho em comum com quem quer que seja no plano do
erro intencional: rejeito vícios, falsidades e impurezas. Quero pagar logo pelos meus erros. Estou
em harmonia com todos enquanto o sentimento é honrado, e a intenção, altruísta. Afasto de mim
o que é indigno. Compaixão é útil para ajudar alguém a erguer-se, mas não pode servir de
desculpas para aderir ao erro. Deixo de lado quem me vê como desonesto e espera que eu apoie
hipocrisia. O perdão mútuo dos perversos não me interessa. Peço a minha alma que me proteja da
maldade em pele de cordei ro, e me ajude a identificar logo o egoísta que me vê como seu colega.
Recuso qualquer cumplicidade com quem opta pelo erro. Faço minhas as palavras de Maimônides:
prefiro agradar a uma pessoa inteligente e honesta, desagradando a dez mil tolos, do que fazer o
contrário. Longe de mim o elogio melífluo dos desonestos. Não quero ver espiritualidade onde ela
não está. Que a austeridade me proteja. Pretendo ser honesto, e não ingênuo. A fraternidade
universal pressupõe um coração puro. Procurarei defender a éti ca. Plantarei o bem. Vigiarei a
feiúra moral que se disfarça de bondade. Tirarei a máscara do fracasso moral apresentado como
acerto.’

‘A palavra atenção é derivada das palavras latinas ad e tendere e significa o ato de “estender em
certa direção”. O “Eu” quer que a mente seja dirigida como um foco a um determinado objeto, e a
mente obedece e “estende-se em direção” a esse objeto, focalizando nele toda sua energia,
observando todo detalhe, dissecando, analisando, consciente e subconscientemente,
aproveitando toda informação que vem do interior, como a que vem do exterior. É muito
importante adquirir esta grande faculdade, ou antes, desenvolvê-la, porque ela é necessária para
o estudo inteligente de Raja Ioga.’

“A Voz do Silêncio” – Helena P.
Blavatsky
[13.02.17, 2ª]

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-voz-do-silencio/

Si l vi a Al mei da

"A Vontade de Avançar" – Carlos
Cardoso Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/01/a-vontadede-avancar/

[13.02.17, 2ª]
Ema nuel Ma cha do

‘(...) se a “Doutrina do Coração” é excessivamente elevada para ti, se necessitas ajudar a ti próprio
e tens medo de oferecer ajuda a outros – então, tu, que tens um coração tímido, deves ser
alertado a tempo: fica contente com a “Doutrina do Olho” a respeito da Lei. Deves ter esperança,
ainda assim. Porque se o “Caminho Secreto” é inatingível neste “dia”, ele estará ao teu alcance
“amanhã”. Deves saber que nenhum esforço, nem o menor deles - seja na direção correta ou na
direção errada - pode ser apagado do mundo das causas. Nem a fumaça dispersa fica sem
vestígios. “Uma palavra ríspida dita em vidas passadas não é destruída, mas volta sempr e de
novo.” A planta da pimenta não fará com que nasçam rosas, nem a delicada estrela de prata do
jasmim se transformará em espinho ou cardo. Tu podes criar neste “dia” as tuas possibilidades
para o teu “amanhã”. Na “Grande Jornada”, as causas plantadas a cada hora produzem, cada uma,
a sua colheita de efeitos; porque uma rígida Justiça rege o Mundo. Com o impulso poderoso de
uma ação que jamais erra, ela traz vidas de felicidade ou de sofrimento para os mortais, resultados
cármicos de todos os nossos pensamentos e ações anteriores.’

'’A Esperança é irmã da Paciência, e as duas juntas são madrinhas da Vida Correta.’ A Esperança
adequada é a aspiração voltada para coisas elevadas. A Paciência é a capacidade de aguardar que
as causas amadureçam em seu próprio ritmo, uma vez que estamos na direção certa. Mas,
enquanto esperamos, nada melhor do que avançar ainda mais nas dimensões em que isso é
possível. Com uma força razoável de vontade dirigindo pensamento, emoção e ação, a caminhada
passa a ter menos obstáculos. Crosbi e escreve: 'Uma vez que as ideias corretas estão
estabelecidas em nossas mentes, nós podemos ajudar o mundo falando sobre elas e
exemplificando-as. Isso é algo que nós podemos fazer, por mais egoísta que seja o modo do
mundo se movimentar.'‘

“Força Moral no Judô e na
Teosofia” – Carlos Cardoso Aveline
http://www.vislumbresdaoutrama
rgem.com/2016/08/forca-moralno-judo-e-na-teosofia.html

“Sabedoria, Aparência e Realidade
- Carta a um Teosofista” – Robert
Crosbie
http://www.filosofiaesoterica.com
/sabedoria-aparencia-realidade/

[13.02.17, 2ª]
Joa qui m Soa res

[13.02.17, 2ª]
Ca rl os Pa s i na to

‘O fundador do Judô, Jigoro Kano, foi um filósofo profundo, e ensinou sobre a necessidade prática
de um desenvolvimento moral para aquele que pretende ter uma vida ética. Segundo Jigoro, o
conhecimento correto e a emoção correta devem estar unidos para que haja força interior. Ele
escreveu: ‘Num certo sentido, a educação moral deve ser implementada com base no aspecto do
conhecimento. Isso quer dizer que é necessário conhecer intelectualmente o que é bom e o que é
ruim. Também é necessário desenvolver a inteligência para distinguir o certo do errado em várias
situações complexas. Assim, é necessário ensinar a pessoa a distinguir o bom do ruim, diferenciar
o que é certo e o que é errado.’ ‘Num outro sentido, a educação moral deve ser implementada
com base no aspecto das emoções. Mesmo que, intelectualmente, você saiba distinguir o certo do
errado, se não for treinado emocionalmente para gostar do que é bom e evitar o que é ruim, sua
capacidade de fazer o bem e de rejeitar o ruim será deficiente. Se a moral não for cultivada
intelectual e emocionalmente, não se chegará a bons resultados.’

‘Robert Crosbie escreveu em "Sabedoria, Aparência e Realidade": Não adianta estar ansioso; tudo
o que devemos fazer é fazer o melhor possível com cada momento, e vivê-lo à medida que ele
vem. “Se o candidato tem firme confiança na Lei, ele não terá que esperar demasiado.” Deste
modo, qualquer coisa que aconteça estará bem para ele. Devemos adotar o ponto de vista de que
seja o que for que seja correto, o que for correto ocorrerá, e, ao mesmo tempo que usamos e
aproveitamos cada oportunidade, devemos sentir que, se aquilo que parecia bom não ocorreu
como esperávamos, é melhor que seja assim, do ponto de vista do principal objetivo pelo qual
trabalhamos. Nesse caso nós preservamos nossas melhores energias, e nem nos orgulhamos nem
desanimamos por seja o que for que aconteça.
Temos a tendência de subestimar o bem que possibilitamos aos outros através dos nossos
esforços. Cada um que nós influenciamos, mesmo no menor gra u, influencia outros, e ninguém
sabe dizer o que pode ser feito no futuro através de métodos indiretos. Há muito encorajamento
nesse fato, e encorajamento significa uma continuação da coragem. Nós só temos que manter a
coragem com que começamos, porque todo grande esforço seguramente causará reações; e
sabendo que essa é a Lei, estamos preparados, e nunca desanimamos, mas, como na canção,
“esperamos a mudança da maré” e nos fixamos nos aspectos superiores da situação.’

[13.02.17, 2ª]

O território da Paz

“As Oportunidades Diante de Nós ”
– Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/as-oportunidades-diante-nos/

“A Presença Sagrada Junto a Nós”
– Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/a-presenca-sagrada-junto-a-nos/

"Fortalecendo a Vontade
Individual" – Carlos Cardoso
Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/12/fortalecend
o-a-vontade-individual/

Ca rl os Ca rdoso Aveline

[14.02.17, 3ª]
Arna l ene Pa s s os

[14.02.17, 3ª]
Si l vi a Al mei da

[14.02.17, 3ª]
Ema nuel Ma cha do

‘A felicidade é a percepção de que tudo está OK com a Vida, e não existe motivo algum de
preocupação. Não há palavras para descrever o processo. É como um sol que nunca se põe.
Resulta da unidade consciente do indivíduo com a Lei, c om o Cosmos e com a Amizade Universal:
uma consciência, no entanto, que não precisa usar palavras. Momentos específicos da vida podem
provocar esse sentimento de que "a vida é perfeita". Para o eu superior desperto, um
contentamento ilimitado está sempre presente: o Sofrimento é um visitante e um professor, e a
Paz constitui o território onde tudo acontece.’

‘Mas somos como peixes que navegam por um oceano infinito e não têm consciência disso.
Estamos rodeados de infinitas possibilidades em todos os aspectos, e temos a impressão d e que é
difícil localizá-las e aproveitá-las para expandir o contato com nossa natureza original.’

‘É verdade que toda luz deve enfrentar desafios. Eles são superados mais facilmente graças à
ajuda mútua entre os peregrinos. Uma vela talvez produza uma sombra se não estiver bem
colocada; mas quando temos várias velas acesas, todo o ambiente fica iluminado e não há
sombras significativas. Por isso vale a pena juntar as luzes de diferentes pessoas confiáveis e
manter o foco combinado dos pequenos sóis individuais em sintonia com a fonte universal do
saber.”

‘Um estudo regular de filosofia, e uma meditação diária em um canto da casa que seja reservado
para isso, são práticas que fortalecem a vontade através da autodisciplina. Mas é preciso lembrar
que o progresso espiritual nunca é algo assegurado. Mesmo que alguém já tenha vários anos de
prática, cada dia será sempre, de certo modo, o primeiro dia de esforço. A experiência acumulada
não é garantia de coisa alguma. A vigilância é sempre igualmente necessária. Ninguém está acima
de testes. Quanto mais se avança, mais duras, mais sagradas – e mais decisivas – são algumas
provações. O pior engano que alguém pode fazer consigo mesmo é convencer -se de que 'já
conhece' o caminho espiritual. Esta ilusão impede a pessoa de querer aprender, e ser aprendiz é
uma condição indispensável para que haja progresso. Ser verdadeiramente sábio significa estar
livre da roda de reencarnações e é uma condição que está além da etapa atual de
desenvolvimento humano. Entre os indivíduos que convivem com nossa humanidade, os maiores
sábios são apenas discípulos da sabedoria eterna. Mas eles aprenderam algo decisivo. Eles
aprenderam a aprender.’

[14.02.17, 3ª]

A Hora de Sair da Infância
Ca rl os Ca rdoso Aveline

"A Árvore da Fraternidade
Universal" – Helena P. Blavatsky
http://www.filosofiaesoterica.com
/a-arvore-da-fraternidadeuniversal/

‘Em todos os países de língua portuguesa, espalhados por vários continentes, reclamar é fácil, mas
reclamar não basta. O povo precisa tornar-se mais ético ele próprio, para então construir uma
relação correta com os políticos. A população tem o privilégio de dar um pas so adiante e deixar de
cumprir o velho papel da criança que chora. Cabe redesenhar as relações sociais todas a partir da
ética e da ajuda mútua. Para isso aqueles que querem o bem do seu país devem usar a força do
pensamento positivo, deixando de lado o há bito de choramingar e protestar. Os povos também
têm a sua infância, e talvez seja agora a hora de abandonar o comportamento social infantil que
está na base da corrupção e na origem da injustiça social. Construir é bom. Coisas como gritar e
protestar, posando para a mídia de aluguel, não levam a nada. A democracia não é o regime
político em que o povo simplesmente vai às urnas. A democracia é um regime em que cada
cidadão procura cumprir todos os seus deveres da melhor maneira possível; inclusive o dever d e
pensar positivamente sobre o país em que vive.’

‘É bem possível que a bela utopia, o sonho filantrópico que visualiza o tríplice desejo da Sociedade
Teosófica como uma realidade, esteja ainda bem longe. A liberdade inteira e completa da
consciência humana sendo garantida a todos, a fraternidade estabelecida entre os ricos e pobres,
e a igualdade entre os aristocratas e plebeus sendo reconhecida tanto em teoria como na prática –
estes são castelos de Dom Quixote, e não por acaso. Tudo isto deve acontecer naturalmente, de
forma voluntária, por iniciativa de ambas as partes. No entanto, ainda não chegou o tempo em
que o leão e o cordeiro estarão lado a lado em paz.
[14.02.17, 3ª]
Ca rl os Pa s i na to

A grande reforma deve acontecer sem convulsão social, sem derramar uma gota de sangue,
apenas em nome da verdade axiomática da Filosofia Oriental que mostra que a grande
disparidade de fortunas, de posição social e de intelecto, é devida aos efeitos do Carma pessoal de
cada ser humano. Nós colhemos apenas o que semeamos. Embora a personalidade física d o
homem seja diferente da de qualquer outro homem, o ser imaterial nele ou a individualidade
imortal emana da mesma essência divina da consciência do seu vizinho.
Aquele que percebe profundamente a verdade filosófica de que cada eu superior começa e
termina no TODO indivisível não pode amar seu próximo menos que a si mesmo. Mas, até o
momento em que isso se torne uma verdade religiosa, a reforma não poderá ocorrer.’

Resumos Semanais dos tópicos de
estudo postados no egrupo
SerAtento

[14.02.17, 3ª]
Moema Al enca r

https://resumosseratento.com/

“O Respeito Espiritual por Si
Mesmo” – Ivan A. Il’in
http://www.filosofiaesoterica.com
/o-respeito-espiritual-por-simesmo/

“A Doutrina Secreta” – Helena P.
Blavatsky
http://www.filosofiaesoterica.com
/a-doutrina-secreta/

"A Metafísica é a Alma do
Progresso" – Carlos Cardoso
Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/22/ametafisica-e-a-alma-do-progresso/

[14.02.17, 3ª]
Arna l ene Pa s s os

[15.02.17, 4ª]
Si l vi a Al mei da

[15.02.17, 4ª]
Ema nuel Ma cha do

Resumos semanais contendo título do artigo, autor, breve conteúdo e link para a publicação
original.
‘Cinco pessoas que sabem o que querem e trabalham com paciência pelo bem da humanidade
exercem mais influência num plano essencial do que quinhentos indivíduos desinformados, ou
cinco mil mentes confusas.’ (O Teosofista, Ano IX - Número 104)

‘Na base de toda corrupção – subornos, corrupção pública, todo tipo de demagogia e traição
mercenária internacional – estão uma cegueira espiritual e uma ausência de valor espiritual do
próprio indivíduo. A cegueira dá lugar a uma incapacidade de ver a gradação das metas de acordo
com o seu valor, e a falta de valor espiritual cria uma vontade seriamente desequilibrada, uma
disposição sem escrúpulos de desistir do espiritual, do objetivo e do universal, em função do
interesse próprio e da posse. É por isso que um regime político incapaz de alimentar no povo uma
percepção do seu próprio valor está condena do a desintegrar-se, finalmente, devido ao triunfo do
egoísmo privado sobre o interesse público, e da vulgaridade sobre o espírito.’

‘Helena P. Blavatsky escreveu em “A Doutrina Secreta”: “O verdadeiro filósofo, o estudante da
Sabedoria Divina, deixa inteiramente de lado as personalidades, crenças dogmáticas e religiões
específicas. Além disso, a filosofia esotérica reconcilia todas as religiões, retira de cada uma as
suas vestes externas e humanas, e mostra que a raiz de cada uma delas é idêntica à raiz de todas
as outras grandes religiões. Isto comprova a necess idade de um Princípio Divino absoluto na
natureza.”’

‘O pensamento ético universal deve preencher o vazio deixado pela decadência das estruturas
sem alma. A força do pensamento correto renova a vida dos países: o ponto de vi sta teosófico é a
perspectiva da alma espiritual, e abre as portas da criatividade. A filosofia clássica, assim como a
verdadeira filosofia esotérica, alarga os horizontes de todos. É ilimitado o potencial positivo do
Brasil, de Portugal e das outras comunidades lusófonas. Como todas as nações do planeta, estes
povos são abençoados. À medida que se libertam das crenças medievais autoritárias, criam o seu
destino avançando na direção de uma civilização fraterna que respeite cada nação e comunidade.’

‘A Loja Independente de Teosofistas tem algumas características que a distinguem de outras
organizações. Criada a partir da experiência centenária do movimento teosófico, a estrutura atual
básica da LIT começou a funcionar cerca de uma década antes da sua independência formal,
declarada em setembro de 2016. Desde 2009 a associação trabalhou como parte da Loja Unida de
Teosofistas. A experiência foi positiva: neste período o projeto produziu frutos e consolidou -se.
Em determinado momento, tornou-se inevitável avançar mais na autonomia. Embora o método
específico da futura LIT tenha sido firme desde o início do seu trabalho como loja da LUT, uma vez
feita a independência e adotado nome próprio o seu perfil tornou-se mais fácil de ver e
compreender. E ele pode ser resumido em dez pontos, conforme veremos a seguir.
“O Perfil da Loja Independente” –
Carlos Cardoso Aveline
[15.02.17, 4ª]

http://www.carloscardosoaveline.
com/perfil-da-loja-independente/

Arna l ene Pa s s os

1) Pequena mas Internacional
2) Cartas dos Mahatmas Como Inspiração
3) WQJ, Humilde Discípulo de HPB
4) Esforço Teosófico é um Campo de Testes
5) Uma Comunidade de Pesquisadores
6) Abandonar o que é Falso
7) A Ética e o Discipulado
8) Sem Apego Cego a Rotinas
9) Rigor nas Fontes Bibliográficas
10) Atuação Forte no Mundo Online
Considera-se que a maior parte dos pontos acima decorre de modo natural do estudo continuado
das Cartas dos Mahatmas e escritos de HPB. Para aquele que persevera, o ensinamento original
desdobra-se em níveis gradualmente mais amplos de consciência. Por isso um dos lemas da LIT é:
“Antes de desejar, faça por merecer.”’

[15.02.17, 4ª]

O momento em que a Luz surge

Ca rl os Ca rdoso Aveline

‘Segundo um antigo axioma, a Luz vem ao mundo sempre que o seu surgimento é necessário. No
entanto, a Luz vem quando ela sabe que é o momento correto de fazê-lo, e não quando alguns
seres humanos desejam que ela desça e os ilumine. A Luz costuma vir de maneiras não
anunciadas, através de acontecimentos inesperados, e depois de ser rejeitada pelos "sábios" que
obedecem à ignorância organizada.’

O Teosofista
Ano X - Número 117 - Edição de
Fevereiro de 2017
[15.02.17, 4ª]

http://www.filosofiaesoterica.com
/wp-content/uploads/2017/02/OTEOSOFISTA_Fevereiro-2017.pdf

Arna l ene Pa s s os

‘A edição de fevereiro tem o seguinte pensamento de abertura: “A boa vontade é o tipo correto
de vontade.” A capa apresenta “A Necessidade de Construir: Plantando a Cultura da Ética”. Nas
páginas dois e três, a proposta de uma prática: “Meditar na Revolução da Simplicidade”. A
verdadeira tarefa do movimento teosófico é avaliada na página quatro. À página cinco,
“Inteligência é Função do Espírito: a Aprendizagem Constitui Um Processo de Sintonia”. O texto
“Olhei o Futuro”, de Kahlil Gibran, está às páginas seis e sete. Às páginas oito e nove,
“Autodisciplina e Perseverança” e “Oração em Defesa da Minha Alma”. Em seguida, “A Teosofia
dos Números”. As páginas onze e doze trazem notas sobre Júpiter, Saturno e Netuno, encarando os como mestres das almas humanas.
Estes são outros temas abordados na edição de fevereiro de 2017:
* Na Estrada da Regeneração, uma Escolha Diante do Estudante;
* Avançando Para Um Território Sagrado;
* Dois Fragmentos de Farias Brito; e
* Ideias ao Longo do Caminho.
A edição tem 19 páginas e inclui a lista dos textos publicados recentemente em nossos websites.’

“A Busca do Discipulado Leigo” –
Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/a-busca-do-discipulado-leigo/

[16.02.17, 5ª]
Si l vi a Al mei da

‘Para os teosofistas, o caminho que leva à sa bedoria passa pelo estudo e pela vivência da
literatura universal e das tradições filosóficas dos diferentes povos. Este estudo é feito à luz dos
ensinamentos e das chaves de interpretação dadas através de Helena Blavatsky. O aprendizado
interno é possível na medida em que o estudante opta por uma vida pessoal simples, despojada.
Portanto, não basta o estudo intelectual. É preciso adotar uma atitude existencial diante do
ensinamento. O indivíduo deve mudar passo a passo e integralmente. O processo é silenci oso e
gradual. O estudo da teosofia não dá a ninguém um diploma nem a sensação de ser alguém
‘importante’: ele dá sabedoria e autoesquecimento. A visão universal da vida que o estudante
adquire renascerá com ele como um ‘dom’, em suas vidas futuras.’

“As Quatro Proteções do
Guerreiro” – Carlos Cardoso
Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/30/as-quatroprotecoes-do-guerreiro/

"A Flecha no Alvo” – William Q.
Judge
http://www.filosofiaesoterica.com
/a-flecha-no-alvo/

[16.02.17, 5ª]
Ema nuel Ma cha do

[16.02.17, 5ª]
Ca rl os Pa s i na to

[16.02.17, 5ª]

Um bem-estar durável
Ca rl os Ca rdoso Aveline

‘Tentar obter conhecimento espiritual e filosófico para si seria como desejar ser o dono de uma
sabedoria que – exatamente porque é universal – não pode ser propriedade pessoal de alguém.
Seria inviável o projeto de comprar ou vender a luz das estrelas. A influência da Lua e do Sol não
está à venda: a sabedoria teosófica pertence a todos os seres. Quem visa beneficiar a humanidade
e ser útil aos seres humanos deve renunciar à esperteza. Deste modo, ao invés de autoiludir -se, o
peregrino se des-engana, se des-ilude, se des-envolve e des-aprende os modos da ignorância, para
aprender os procedimentos da sabedoria. Buscando beneficiar os outros, ele acaba por beneficiar
a todos, inclusive a si mesmo. ‘

‘A arte do arco e da flecha é uma prática que simboliza a concentração. Há o arqueiro, a flecha, o
arco, e o alvo a ser atingido. Para alcançar o alvo é necessário concentrar a mente, o olho e o
corpo em muitos pontos simultaneamente, enquanto ao mesmo tempo a corda do arco deve ser
liberada sem perturbar a mira. O ato de puxar para trás a corda com a flech a deve ser feito no
nível correto, com firmeza, e na linha da visão. Quando a força, o impulso, a mira e a linha da visão
estão aperfeiçoados, a flecha deve ser liberada suavemente no momento em que há força total,
de modo que, pela volta do arco à sua pos ição normal, ela possa ser deslocada em linha reta até o
alvo. Assim também, aqueles que realmente buscam realmente a sabedoria são arqueiros
tentando atingir o alvo. Essa é a arte espiritual do arco e da flecha, e é a ela que os versos do
Mundaka Upanixade se referem.’

‘Quando cada um prioriza a defesa estridente dos seus próprios direitos, o ambiente comum fica
viciado pela soma das reclamações egoístas, às quais poucos prestam uma real atenção. O
resultado é a infelicidade de todos. Quando cada um pensa principalmente no cumprimento dos
seus deveres, o clima coletivo é purificado pelo altruísmo. Neste caso o Carma comum é ajudado
por uma sincera solidariedade e não há necessidade de reclamações. O resultado é um bem-estar
durável.’

“Reflexões Sobre a
Impermanência” – Matias Aires
http://www.filosofiaesoterica.com
/reflexoes-sobre-aimpermanencia/

"Como Usamos o Conhecimento" –
Carlos Cardoso Aveline
http://amazoniateosofi ca.com.br/i
ndex.php/2016/12/02/comousamos-o-conhecimento/

[17.02.17, 6ª]
Si l vi a Al mei da

[17.02.17, 6ª]
Ema nuel Ma cha do

[17.02.17, 6ª]

A humildade de buscar
Ca rl os Ca rdoso Aveline

‘Não temos liberdade para deixar de amar a formosura do mundo, e das suas partes; não temos
livre o arbítrio para resistir ao encanto que a natureza esconde nas suas produções. A variedade
das cores, o movimento dos animais, o canto das aves, o elevado dos montes, o ameno dos vales,
a verdura dos campos, a suavidade das flores, e o cristalino das águas, tudo atrai a nossa
admiração, e tudo nos infunde amor. A fábrica do universo é como um retrato da Onipotência; a
grandeza do efeito indica a maj estade da causa; por isso o amor, ou o louvor da obra, cede em
honra do artífice.’

‘Não importa quanto 'conhecimento' alguém pensa que tem. O significado do conhecimento está
no que nós fazemos com ele. A sabedoria divina é não-verbal e só pode ser realmente obtida por
aqueles que a merecem, e enquanto a merecem. Os outros só conseguem alcançar as palavras
relativas à espiritualidade; e, com frequência, eles não sabem diferenciar as palavras corretas das
palavras distorcidas. Terão de desenvolver o discernimento. É a ação correta que faz com que
mereçamos alcançar verdadeiro conhecimento. Quando usamos o nosso saber com intenção
nobre e de modo acertado, ele se amplia. Assim cresce a capacidade de ver o que é verdadeiro e o
que é falso. Cabe lembrar que a sabedoria passa frequentemente desapercebida. Ela parece
invisível, porque o verdadeiro saber tem mais afinidade com o silêncio do que com o barulho.’

‘A verdade não pode pertencer a uma organização ou indivíduo. No entanto, indivíduos e
organizações podem pertencer à verdade, de certo modo. Eles podem dedicar suas existências à
sua humilde busca, em um processo de longo prazo.’

‘Os sábios ensinam que a humanidade está no rumo correto. O futuro não corre perigo. As crises
e os renascimentos fazem parte da aprendizagem. O inverno e a primavera são necessários à
natureza. Nada há de separado ou isolado no universo, e a ajuda mútua é a lei. No final do século
19, Mabel Collins publicou alguns princípios fundamentais da filosofia esotérica em relação à
evolução dos seres humanos. Ela escreveu:

“A Essência do Futuro Humano” –
Carlos Cardoso Aveline
[17.02.17, 6ª]

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-essencia-do-futuro-humano/

“As Medicinas Alternativas” –
Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/as-medicinas-alternativas/

“Os Ciclos dos Hábitos” – Robert
Crosbie
http://www.filosofiaesoterica.com
/os-ciclos-dos-habitos/

Ca rl os Pa s i na to

[17.02.17, 6ª]
Arna l ene Pa s s os

[18.02.17, 6ª]
Arna l ene Pa s s os

“Há três verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas podem permanecer em
silêncio por falta de quem as expresse. A alma do homem é imortal, e o seu futuro é o futur o de
algo cujo crescimento e esplendor não têm limites. O princípio que dá vida habita em nós e fora de
nós. Ele é imortal e eternamente benéfico; não é ouvido, nem visto, nem sentido pelo olfato, mas
é percebido pelo homem que deseja a percepção. Cada homem é o seu próprio absoluto
legislador, produzindo para si glória ou trevas; é o decretador da sua vida, da sua recompensa, da
sua punição. Estas verdades, que são grandes como a própria vida, são tão simples como a mais
simples das mentes humanas. Alimenta com elas os famintos.”’

‘Os cuidados com a saúde ensinam a alma a viver com mais atenção e simplicidade. Assim, o
conhecimento da lei do carma e da reencarnação nos permite lembrar que não há efeito sem
causa, nem doença física sem uma imperfeição que a originou. A filosofia esotérica ensina a
combater também a origem, e não só os efeitos do sofrimento. A medicina correta responde ao
sofrimento físico no nível físico e vital, sem pretender eliminar artificialmente este sofrimento, o
que faria apenas com que ele retornasse para o plano sutil de onde surgiu. O mais correto é
aplicar as medicinas físicas para combater os efeitos, e usar a teosofia – a medicina da alma -, para
eliminar as causas do sofrimento.’

‘A doutrina dos ciclos se aplica a tudo. Não há uma só impressão de qualquer tipo que tenhamos
que não vá retornar: inclusive cada pensamento que temos e cada ação que fazemos. Estamos o
tempo todo passando por ciclos regulares. São ciclos autoestabelecidos.’

[18.02.17, 6ª]

O Sol em Peixes
Ca rl os Ca rdoso Aveline

“Como Alcançar o
Autoconhecimento” - Fragmento
traduzido de “Collected Writings”
– H. P. Blavatsky
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/12/09/comoalcancar-o-autoconhecimento/

“O Dhammapada” – Com Notas
Explicativas e um Breve Ensaio
Sobre o Pensamento de Buddha –
Edição Luso-Brasileira Online de
2016

[18.02.17, 6ª]
Ema nuel Ma cha do

[18.02.17, 6ª]
Si l vi a Al mei da

‘No céu, o Sol nos convida a um sentimento de amizade universal e a uma unidade ilimitada com o
cosmos. O autoesquecimento está na agenda até a segunda metade de março. As energias
espirituais da nossa estrela mostram o caminho para fortalecer a nossa comunhão com o espaço
sem limites e a duração eterna. O discernimento é necessário para que a generosidade e a
transcendência sejam vividas com sabedoria.’

‘A primeira condição necessária para obter autoconhecimento é tornar -se profundamente
consciente da ignorância; sentir com cada fibra do seu coração que se é incessantemente
autoiludido. O segundo requisito é uma convicção ainda mais profunda de que tal conhecimento –
um conhecimento intuitivo e seguro – pode ser obtido por esforço próprio. A terceira condição, a
mais importante, é uma determinação indômita de obter e enfrentar aquele conhecimento. Este
tipo de autoconhecimento é inatingível pelo que as pessoas normalmente chamam de
'autoanálise'. Ele não pode ser alcançado pelo raciocínio ou por qualquer processo cerebral,
porque ele é o despertar consciente da natureza divina do homem. Obter esse conhecimento é
uma realização maior do que dominar os elementos da natureza ou conhecer o futuro.’

‘A moderação nos olhos é boa; boa é a moderação no ouvido; a moderação no nariz é boa; boa é a
moderação na língua; a moderação no corpo é boa; boa é a moderação na fala; a moderação na
mente é boa; boa é a moderação em todas as coisas. Um bhikkhu que é moderado em todas as
coisas está livre de todo sofrimento. Chame de bhikkhu aquele que controla sua mão, e também
seus pés; que controla sua fala; que é bem controlado; que é feliz em seu interior; que é
concentrado e cheio de contentamento na vida solitária.'

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-dhammapada/

"A Magia da Ajuda Mútua" – Carlos
Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/a-magia-da-ajuda-mutua/

[19.02.17, Domi ngo]
Ca rl os Pa s i na to

‘Em teosofia, trabalha-se com a fraternidade: todos são mestres e discípulos. Ninguém é tã o sábio
que não tenha algo a aprender. Ninguém é tão ignorante que não possua algo importante a
ensinar. Devido à presença da boa vontade, cada um projeta luz sobre todos os outros, e é mais
agradável ver as qualidades dos outros do que os seus defeitos. O crescimento de cada um acelera
o crescimento dos outros. O erro de um dificulta o progresso dos seus colegas. Quando um é
abençoado, todos são abençoados. Por isso mestres dos Himalaias exigem dos aspirantes ao
discipulado uma ajuda mútua absolutamente s incera.’

[19.02.17, Domi ngo]

O Cosmo e a Mente

Ca rl os Ca rdoso Aveline

"Como Encontrar o Mestre"–
Carlos Cardoso Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/11/21/comoencontrar-o-mestre/

‘Quando pensamos no cosmo, invariavelmente uma paz vem até nós e se torna parte da nossa
aura por algum tempo. A intensidade e durabilidade do sentimento harmonioso dependerá da
profundidade do pensamento, e da sua duração. Essa paz é com frequência subconsciente. A Raja
Ioga afirma que a mente humana assume gradualmente a forma e a substância daquilo que ela
contempla. Vale a pena pensar no cosmo, portanto, e isso é algo que a teosofia nos convida a
fazer.’

‘'O que é exatamente, o Mestre a ser buscado?'
[19.02.17, Domi ngo]
Ema nuel Ma cha do

Em termos práticos, para um aprendiz dotado de bom senso, o Mestre é, fundamentalmente, o
seu próprio eu superior. Se o estudante não encontrar a luz em sua própria consciência, de nada
adiantará buscá-la fora de si. Seguir esta ou aquela personalidade externa é quase sempre pior
que inútil.’

‘O caminho espiritual é, na verdade, diametralmente oposto ao caminho do apego a bens e
vínculos mundanos, sejam eles físicos ou emocionais. Diz “Imitação de Cristo”: “A muitos parece
dura esta palavra: ‘Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz [o carma] e segue a Jesus Cristo [a alma
imortal] (Mt. 16:24) ’. ” [1] Esta ideia básica faz parte do que há de melhor na sabedoria de todos
os tempos, e coincide com a Raja Ioga. As filosofias clássicas do Ori ente e do Ocidente ensinam a
renúncia ao eu inferior: “E se tiver grande virtude de devoção ardente, muito ainda lhe falta, a
saber: uma coisa que lhe é sumamente necessária. Que coisa será esta? Que, [tendo] deixado
tudo, deixe a si mesmo e saia totalmente de si, sem reservar amor-próprio algum, e, depois de
feito tudo o que soube fazer, reconheça que nada fez.” [2]
“A Voz do Silêncio”, o clássico da filosofia esotérica do Oriente, aponta para o mesmo princípio
universal: “Se tua Alma sorri enquanto se ba nha na luz do Sol da tua Vida; se tua Alma canta
dentro da sua crisálida de carne e matéria; se tua Alma chora dentro do seu castelo de ilusão; se
tua Alma luta para romper o cordão de prata que a liga ao MESTRE (Eu Superior), então fica
sabendo, ó Discípulo, que a tua Alma é da terra.” [3]
“As Horas Difíceis” – Carlos
Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/as-horas-dificeis/

[19.02.17, Domi ngo]
Si l vi a Al mei da

Há, de fato, uma essência comum compartilhada pelo cristianismo místico, pelo budismo e por
outras filosofias e religiões. Essa essência interior constitui a verdadeira Theo-sophia. Assim, “A
Voz do Silêncio” coinci de com todas as tradições autênticas, ao aconselhar: “Não desejes coisa
alguma. Não te irrites com o Carma, nem com as leis imutáveis da Natureza. Mas luta apenas com
o que é pessoal, com o transitório, o evanescente e o perecível.” [4] A mesma obra explica o que
é o mundo externo em que vivemos: “Esta terra, Discípulo, é o Salão do Sofrimento, e nele, ao
longo de um Caminho de duras provações, há armadilhas para fascinar o Eu através da ilusão
chamada ‘Grande Heresia’ [o individualismo]. Esta terra, Ó Dis cípulo ignorante, é apenas a entrada
sombria que leva à luz fraca existente antes do vale da verdadeira luz – aquela luz que nenhum
vento pode apagar, a luz que queima sem uma mecha, e sem combustível. (….) Para alcançar o
conhecimento (….), tu deves desi stir do Eu em função do Não-Eu, e desistir do ser em função do
não-ser. Então poderás repousar entre as asas do GRANDE PÁSSARO. Sim, agradável é o repouso
entre as asas daquilo que não nasce, nem morre, mas é o AUM, ao longo das eras da eternidade.
Cavalga o Pássaro da Vida, se quiseres ter conhecimento.” [5]
NOTAS: [1] “Imitação de Cristo”, Tomás de Kempis Ed. Vozes, Petrópolis, RJ, 2000, edição de
bolso, 278 pp., ver p. 89. [2] “Imitação de Cristo”, obra citada, p. 88. [3] “A Voz do Silêncio”,
Helena P. Blavatsky, edição online de nossos websites associados, ver Fragmento I, aforismo 14.
[4] “A Voz do Silêncio”, de Helena Blavatsky, obra citada, Fragmento I, aforismo 65. [5] “A Voz do
Silêncio”, de Helena Blavatsky, obra citada, Fragmento I, aforismos 17, 18 e 19.

Resumos dos estudos postados
entre os dias 12 e 18 de fevereiro
de 2017

Resumos Semanais dos tópicos de estudo postados no egrupo SerAtento contendo título do
artigo, autor, breve conteúdo e link para a publicação original.
[19.02.17, Domi ngo]

https://resumosseratento.files.wor
dpress.com/2017/02/semana-7de-12-a-18-de-fevereiro-20171.pdf

Moema Al enca r

https://resumosseratento.com/

‘Orações podem ser usadas para começar algo, e também para terminar. O modo como se conclui
uma atividade, ou um período qualquer de atividades, é tão importante quanto o modo como se
vive o seu início. O final de uma semana, de um mês, ou um ano constitui uma ocasião propícia
para avaliar o que foi feito e vivido. Lições devem ser extraídas, e a decisão de fazer o melhor,
“Oração Para Antes de Dormir” –
Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/oracao-para-antes-de-dormir/

renovada.
[20.02.17, 2ª]
Arna l ene Pa s s os

Tudo é cíclico. A vida avança em espirais. O último passo de cada etapa prepara sempre o primeiro
passo da etapa seguinte. Por isso, os últimos pensamentos antes de dormir não influenciam
apenas a qualidade do sono e dos sonhos: também ajudam a determinar a substância do
despertar na manhã seguinte. É recomendável, portanto, dirigi -los de forma consciente e criativa,
com responsabilidade em relação aos efeitos que eles irão provocar. A oração é um meio prático e
eficaz de obter o direcionamento e a organização da consciência, no momento exato da transição
para o descanso.’

‘A hipocrisia não está na diferença entre o ideal e a prática. Esta distância é perfeitamente
humana. Significa que o indivíduo tem um ideal na vida. Talvez seja necessário um longo tempo
para alcançá-lo.
Caminhar rapidamente ou com
lentidão

[20.02.17, 2ª]
Ca rl os Ca rdoso Aveline

A falsidade consiste em não tentar reduzir a distância entre o ideal e a prática.
A noção central de "fazer o melhor que se pode" define a direção do Carma. Aquele que não faz o
seu melhor está marcando passo sem sair do lugar.
Caminhar rapidamente ou com lentidão não significa coisa alguma: é preciso examinar se os
esforços apontam para uma meta correta.’

“Blavatsky Comenta a
Mediunidade” – Joaquim Duarte
Soares
http://www.filosofiaesoterica.com
/blavatsky-comenta-amediunidade/

[20.02.17, 2ª]
Ca rl os Pa s i na to

‘Diante desta perspectiva da constituição integral do ser humano, podemos perceber que a
mediunidade espírita e os demais fenômenos mediúnicos têm a sua base na atividade da alma
animal ou mortal, no nível da Ilusão. Para a Teosofia autêntica, a mediunidade é um grave
infortúnio e o discípulo esotérico é o oposto do médium. Um é ativo e positivo, o outro é passivo e
negativo; um desenvolve progressivamente a sua vontade e poder s obre todas as circunstâncias e
forças inferiores, o outro vai perdendo cada vez mais a sua autonomia e passa a ser o instrumento
“dócil” de todo tipo de influências; enquanto um se esforça por polarizar nos níveis espirituais
(Alma Imortal), o outro se dei xa dominar e enredar nos níveis da ilusão (Alma Mortal); um refina
os seus veículos de percepção, o outro desestrutura e degrada a sua fisiologia oculta; um amplia a
sua consciência, o outro limita a sua consciência; um procura ler o Pensamento Divino, outro se
ilude com os reflexos da Luz Astral; um toma nas mãos a responsabilidade de se conduzir pelo
Caminho ascendente, outro delega a forças estranhas seu percurso de crescentes infortúnios.’

"Os Sonhos de Grandeza"– Carlos
Cardoso Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/11/09/os-sonhosde-grandeza/

[20.02.17, 2ª]
Ema nuel Ma cha do

‘A vida, como se sabe, é um processo probatório. Ela é um aprendizado c om lições, testes e
exames a todo momento. Nem sempre os alunos prestam atenção às lições. Espiritualmente, eles
adormecem com frequência no meio das explicações. Algumas das tempestades no copo d’água
são modos que a vida tem de tentar acordá -los.
A ideia da tempestade no copo d’água descreve corretamente, portanto, as 'crises' do eu inferior.
Elas parecem grandiosas, mas na realidade são insignificantes, exceto quando servem para tirar o
eu inferior da rotina e fazer com que ele veja o que realmente interessa.’

‘No coração silencioso do Ensinamento, durante a reflexão meditativa feita ao longo do dia, o
aluno pode encontrar em boa parte a faixa vibratória em que operam os Instrutores. Mas isso não
é suficiente. A ação prática é indispensável. Um Mahatma escreveu estas palavras decisivas para o
discipulado no século 21:

“O Discipulado no Século 21” –
Carlos Cardoso Aveline
[20.02.17, 2ª]

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-discipulado-no-seculo-21/

Si l vi a Al mei da

“Olhe ao seu redor, meu amigo: veja os ‘três venenos’ devastando o coração dos homens – o ódio,
a cobiça e a ilusão; e as cinco escuridões: a inveja, a paixão, a hesitação, a preguiça e a descrença,
sempre impedindo-os de ver a verdade. Eles nunca se verão livres da poluição dos seus corações
vaidosos e maldosos, nem perceberão a parte espiritual que há neles mesmos. Irá você tentar –
para diminuir a distância entre nós – libertar-se da rede da vida e da morte em que todos eles
estão presos (…..)?”
Cabe a cada estudante dizer se aceita este convite, e decidir se dará os passos necessários para
libertar-se de metas e compromissos ilusórios. Não há pressa: o trabalho dos Mestres é de longo
prazo.
Embora as condições externas tenham mudado desde os tempos de H. P. B., permanece vivo um
elo magnético triangular que une os Mestres e os Estudantes através do estudo e da vivência do
Ensinamento.’

“Netuno, Um Mistério Diante de
Nós” – Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/netuno-um-misterio-diante-denos/

[20.02.17, 2ª]
Arna l ene Pa s s os

“Segredos da Navegação” – Carlos
Cardoso Aveline
[21.02.17, 3ª]

http://www.carloscardosoaveline.
com/segredos-da-navegacao/

Moema Al enca r

‘Enquanto a Lua regula ciclos tão diferentes como as marés, as colheitas agrícolas e os esta dos
emocionais, Netuno inspira e dirige nos seres humanos a vontade da união transcendente com o
Todo cósmico. Ele estimula um sentimento de que estamos em uma unidade eterna e silenciosa
com a Vida infinita. Ao lado de Júpiter, o gigante azulado é regente de Peixes, o signo mais místico
e o último do zodíaco. Peixes simboliza a culminação do ciclo evolutivo e a unidade maior de cada
alma individual com o oceano cósmico.’

Não há fronteira entre os dois mundos, irmão, e entre os outros mundos também não. Controlar
ou possuir uma parte é fragmentar o todo em tua consciência. O Universo ensina que não és
alguém e não possuis coisa alguma. Não há nada que pertença a ti, e és abençoado imensamente
por essa ausência de propriedade particular. A essência das galáxias faz parte da alma que habita
teu coração. Se souberes que nada és, te libertarás da ilusão. Participarás, sem nome, sem medo,
da essência espiritual do todo e do nada; da totalidade dos ciclos da vida e do cosmo. Ninguém
poderá saber disso porque não terás como explicar. Tu também, à tua maneira, saberás que nada
sabes. Apenas observarás em silêncio a luz eterna e a vida infinita. Não haverá por que memorizar
nada. Não será preciso tirar fotos para mandar aos amigos. Poderás adivinhar a presença das
estrelas no espaço sem fronteiras da tua própria mente. Possuir algo, pensar pessoalmente
alguma coisa, seria perder parte do contato com a Via Láctea no espaço interior do teu coração. E
então verás, meu irmão, que o silêncio e o vazio são talvez os instrumentos mais confiáveis com
que se pode navegar em segurança nas águas do oceano primordial.’

[21.02.17, 3ª]

Um diálogo em cada alma
Ca rl os Ca rdoso Aveline

‘O diálogo celeste entre o signo de Peixes e o signo de Virgo ocorre dentro de cada ser humano. É
a interação entre o todo e a parte. É a conversa entre o conjunto e o detalhe. É o debate do cosmo
inteiro, insondável, com os pequenos assuntos práticos do dia -a-dia externo. Os dois pontos de
vista enriquecem um ao outro. A visão inclusiva de Peixes necessita ter como base o foco preciso
do detalhe, dado por Virgo. O espírito crítico virginiano, assim como o planejamento e o trabalho
incansável, só é eficiente quando está a serviço do todo. A mente concreta de Virgo necessita de
uma inteligência celeste, assim como o cosmo de Peixes precisa de uma inteligência capaz de ver
as coisas pequenas e de colocá-las a serviço do que é imenso, e sagrado. ‘

"Bhakti, a Ioga da Devoção" –
Carlos Cardoso Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/11/09/bhakti -aioga-da-devocao/

Farias Brito - fragmento
reproduzido de “O Teosofista,
Fevereiro de 2017”

[21.02.17, 3ª]
Ema nuel Ma cha do

‘Nenhum sábio ou cientista encontrou na consciência humana algo mais forte ou duradouro que o
sentimento altruísta. Gerações de buscadores comprovaram: a felicidade surge naturalmente à
medida que aprendemos a amar de fato aquilo que merece ser amado, porque transcende o
pequeno eu inferior. Essa ideia básica foi inscrita no próprio berço da civilização ocidental por
Pitágoras de Samos – o primeiro sábio a chamar a si mesmo de filósofo. A palavra 'filosofia'
significa, precisamente, 'amor à sabedoria'. ‘

‘O que é verdade é que no meio da dúvida profunda que nos domina, no meio da incerteza geral
que nos rodeia, só uma coisa dá força: a virtude. É o que não é neces sário provar porque sente-se,
[21.02.17, 3ª]

e para mostrá-lo nada mais é preciso do que apelar para a consciência de cada um.’(Farias Brito)

Si l vi a Al mei da

http://www.filosofiaesoterica.com
/teosofista-fevereiro -2017/

‘A época do Carnaval é propícia para fazer um retiro e uma reflexão, trabalhando naquilo que é
importante.

“O Carnaval Segundo a Teosofia” –
Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/carnaval-segundo-teosofia/

A filosofia esotérica afirma que a vida é simétri ca. Cada vez que o barulho é celebrado, surge a
possibilidade de vivenciar o silêncio. Quando a felicidade dos muitos é buscada na agitação,
aumenta o mérito daqueles que escolhem o contentamento da alma. Como todo extremo, o
exagero da irresponsabilidade gera o seu oposto.
[22.02.17, 4ª]
Arna l ene Pa s s os

Um velho ditado afirma: “a inteligência de um povo se mede pela força do seu amor ao silêncio”.
E, de fato, milhões de pessoas dos países lusófonos apreciam a paz que surge na ausência de
ruído.
Uma cidade barulhenta não impede que o Ca rnaval seja uma época de reflexão filosófica. Os
melhores retiros independem da localização geográfica: o olhar interno do ser humano desperto
inclui o cosmo. A sabedoria está presente na alma humana todos os dias do ano, e o carnaval é
uma ocasião para procurar a essência do ser e ouvir a música do silêncio. Constitui uma época
adequada para encontrar o sossego interior que encerra o mistério do tempo eterno.’

‘É preciso ter olhos para ver, antes de perceber o cosmos atrás de uma cena de caos.

O tempo histórico avança por
séculos

[22.02.17, 4ª]
Ca rl os Ca rdoso Aveline

Enquanto um prédio está sendo reformado, o que pode ser visto pelo visitante é uma completa
confusão. Quando a dona de casa está limpando seu lar, todas as coisas parecem estar fora do
lugar.
O tempo histórico avança por séculos: enquanto uma nova civilização da ética surge lentamente
no meio das velhas estruturas materialistas, não são poucos os fatos que parecem absurdos.
Antes que o egoísmo seja derrotado, as vitórias obtidas pela ignorância espiritual são celebradas
pelos seus líderes como as maiores de todos os tempos.’

“A Firmeza de Propósito” – Carlos
Cardoso Aveline
[22.02.17, 4ª]

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-firmeza-de-proposito/

Ca rl os Pa s i na to

‘A concentração que o discípulo deve buscar é totalmente diferente do que se entende por
concentração em épocas mais recentes. Os charlatães são muitos e o mercado de aprendizes
ambiciosos se expande rapidamente. Concentração parece ser apenas o uso de uma força que,
como qualquer outra, pode ser aplicada para bons ou maus objetivos. Está na moda adquirir
concentração para obter progresso pessoal e conseguir domínio sobre os destinos de outros
homens. O estudante de Teosofia é advertido contra a prática de concentração em função de
objetivos ignóbeis e pessoais. Sendo alguém que tenta colocar os interesses dos outros acima dos
seus próprios, espera-se que ele adquira estabilidade mental e acumule reservas de força interior.
Ele deve fazer isso para que esteja melhor preparado para servir a humanidade. Os seus esforços
de concentração devem girar em torno do desejo de tornar a Teosofia um poder vivo, capaz de
manifestar-se através da sua força vital. Na concentração, ele deve encontrar aquela potência que
irá capacitá-lo a produzir um vasto amor fraterno, capaz de atravessar as barreiras de raça, casta,
credo e cor. Ele tem que reunir em si mesmo vastos estoques de energia, que mais adiante lhe
darão a força necessária para trabalhar inegoisticamente pela humanidade, e por todos os
homens, bons ou maus. Para alcançar um objetivo tão elevado, ele deve deixar de ser um homem
arrastado pelos desejos, e transformar-se em uma força impessoal para o bem. Ele treina a si
mesmo para colocar os seus sentidos e seus órgãos de ação a serviço do esforço para beneficiar a
todos. Consequentemente, quando um tal aspirante senta -se para praticar concentração, ele
tenta esquecer por completo o seu eu pessoal. Ao fazer isso, ele fica mais preparado para ser
completamente tomado por aquele sincero altruísmo que não conhece barreiras e está livre de
toda limitação.’

‘Os pioneiros de uma civilização fraternal devem estudar e compreender a si próprios, em
primeiro lugar. Cabe a eles transmutar em sabedoria a sua própria ignorância e compreender o
mistério das relações humanas. É correto parafrasear Terêncio e dizer:
'Sou um ser humano, e tudo que é humano me diz respeito.'
“O Respeito Derrota Agressões” –
Carlos Cardoso Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/15/o-respeitoderrota-agressoes/

[22.02.17, 4ª]
Ema nuel Ma cha do

O processo do discipulado é um aprendizado e nã o uma crença, e passa hoje longe do
cerimonialismo. Ele implica o estudo da consciência humana, emocional, mental, e espiritual. No
século 19, um Mestre de Sabedoria deixou claro que os testes do discipulado moderno ocorrem
no terreno da psicologia da alma:
'O aspirante é agora atacado inteiramente no lado psicológico da sua natureza. O processo de
testes – na Europa e na Índia – é o da Raja Ioga, e o seu resultado é, como tem sido explicado
frequentemente, o desenvolvimento de todos os germes, bons e maus, que há nele e em seu
temperamento. (…) Assim como a chuva não pode fazer frutificar a rocha, tampouco o
ensinamento oculto surte efeito sobre a mente que não é receptiva; e assim como a água
aumenta o calor da cal cáustica, também o ensinamento coloca em impetuosa ação todas as
insuspeitadas potencialidades latentes no aspirante.'

“Como a Mulher Ilumina o Futuro”
– Um Mestre de Sabedoria
http://www.filosofiaesoterica.com
/como-a-mulher-ilumina-o-futuro/

[22.02.17, 4ª]
Arna l ene Pa s s os

‘Até a idade de sete anos o esqueleto das meninas não difere do dos meninos e um osteólogo não
seria capaz de distingui -los. A missão da mulher é tornar-se mãe de futuros ocultistas – daqueles
que nascerão sem pecado. A redenção e salvação do mundo giram em torno da elevação da
mulher. E só quando a mulher romper os grilhões da sua escravidão sexual, à qual sempre esteve
sujeita, o mundo obterá uma indicação daquilo que ela realmente é e do seu lugar na economia da
natureza. A Índia Antiga, a Índia dos Rishis, fez a primeira sondagem neste oceano da Verdade,
mas a Índia pós-Mahabharata, com toda a sua profundidade de conhecimentos, negligenciou o
assunto e o esqueceu.’

‘Nos grandes momentos da história humana – como nos grandes momentos da vida de cada
aprendiz -rompem-se cascas de ilusão para que a luz brilhe mais diretamente.
Aquilo que a luz ilumina nem sempre é belo no primeiro momento. Então os fracos e os
inexperientes choram e desanimam. Mas os fortes desperta m para o seu verdadeiro potencial,
corrigem o rumo, vão à frente e agem à altura dos desafios.
O que é ótimo não está apenas “no interior da nossa alma”. Ele é também a nossa essência, e por
isso a filosofia ensina que todo obstáculo é sempre secundário.
“Desfazendo Impressões Erradas”
– Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/desfazendo-impressoes-erradas/

[22.02.17, 4ª]
Si l vi a Al mei da

Os desafios são convites para o despertar do Eu Interior, do Verdadeiro Ser, do eu superior, Atma Buddhi. O aprendiz da sabedoria dá atenção ao que é permanente, isto é, à inevitável vitória
gradual da alma.
O indivíduo só se deixa carregar para este ou aquele estado de espírito, conforme recebe ou vê
notícias “boas” ou “ruins” ao seu redor, enquanto a ingenuidade espiritualmente infantil ainda
predomina em sua vida.
O uso efetivo da força do pensamento – ao longo de um caminho elevado, realista e jus to – é um
fator determinante em todo processo cármico positivo. O pensamento é o leme do carma.
Quando assumimos a nossa responsabilidade sobre o rumo da vida, colocamos o leme na posição
correta e passamos a eliminar as causas do sofrimento.’

‘Aquela parte do eu inferior que reage contra a sabedoria tende a fabricar grandes dramas a partir
do nada.
[23.02.17, 5ª]

Uma compaixão imparcial
Ca rl os Ca rdoso Aveline

Na verdade, os seres humanos não criam problemas que não possam resolver. Todas as
dificuldades geradas terão as suas soluções no tempo certo. Cada indivíduo é a fonte invisível da
sua própria dor, e também o curador ativo de si mesmo.
O universo não é governado por quaisquer sentimentos pessoais: é regulado pela lei impessoal do
amor; pelo princípio da justiça e do equilíbrio; pelo sentimento de compaixão imparcial.’

‘Todo ser humano precisa do silêncio para viver bem, e é na ausência de barulho que ocorrem e
são compreendidas as coisas mais importantes. “O silêncio não deve ser buscado como uma
maneira de evitar a vida”, escreve Nicolas Caballero, das Filipinas. “Não pode ser apenas um
refúgio da agitação, ou do que nós chamamos de estar cansado da vida. O silêncio é o contexto
em que nós reconstruímos a interioridade e a exterioridade.” Para Caballero, devemos aprender a
produzir silêncio em nossas vidas.
“A Música do Silêncio” – Carlos
Cardoso Aveline
[23.02.17, 5ª]

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-musica-do-silencio/

O barulho e a desarmonia, de um lado, e o silêncio e o equilíbrio, de outro, podem ocorrer
simultaneamente em três níveis de consciência: físico, emocional e mental. Estas três instâncias
formam uma tela vital única, cuja qualidade devemos aumentar de modo gradativo e constante.

Ca rl os Pa s i na to

“O ruído é uma desinteriorização que me separa das coisas ou das pessoas”, alerta Caballero. Ele
faz com que se distorça a percepção da realidade. Investigando a fonte do ruído na mente e na
vida humana, o autor fil ipino chega ao que se chama de “falsa espiritualidade”: o problema da
pessoa não-religiosa é, essencialmente, um problema de barulho. A pessoa barulhenta é
egocêntrica, mesmo que aparentemente religiosa. O importante, neste caso, não é o mundo
divino, mas suas ideias sobre ele, porque o egocêntrico só consegue enxergar a si mesmo. Esse
egoísmo é a fonte do barulho, isto é, daquela aparente ausência de uma musicalidade natural que
deve expressar-se livremente em cada processo vivo.‘

‘É preciso demonstrar que a teosofia é a essência da ecologia, da política com ética, dos
movimentos sociais verdadeiramente reformadores (porque reformam primeiro as consciências),
da economia solidária, da arte que inspira e eleva, da educação com alma, da ciência com espírito,
das religiões com sabedoria.
“Os Jovens e a Teosofia” – Joaquim
Duarte Soares
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/06/os-jovense-a-filosofia-esoterica/

[23.02.17, 5ª]
Ema nuel Ma cha do

Para isso é necessário que haja teosofistas dedicados a desmontar as muitas ilusões que envolvem
o esoterismo. No fundo, é preciso resgatar o programa, a dinâmica e o modo de trabalhar de H.P.
Blavatsky e seus estudantes.
É preciso demonstrar que a verdadeira filosofia esotérica é aquela que tudo abarca e que não há
assunto que esteja fora do seu alcance e da sua influência. É preciso não ter medo de ser
polêmico, de desmascarar o erro e os ídolos de 'pés de barro', nem ter medo de discutir seja o que
for, dentro da perspectiva elevada das verdades teosóficas. É preciso assumir um pouco dessa
irreverência que caracteriza e atrai a juventude.’

‘Honra em primeiro lugar os deuses imortais, como manda a lei.
Os deuses ou espíritos imortais são personificações das inteligências cósmicas, tal como
registradas nas lendas dos mitos antigos.
Os deuses são também os grandes instrutores da humanidade, os Adeptos mencionados na
literatura teosófica clássica, os grandes Rishis da Índi a antiga e os Imortais da tradição taoista.
“Os Versos de Ouro de Pitágoras”
– com comentários de Carlos
Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/os-versos-ouro-pitagoras/

Esotericamente, a lei referida nesse verso é a lei da evolução, que guia simultaneamente o cosmo
e cada ser que vive nele.
[23.02.17, 5ª]
Si l vi a Al mei da

Mas, de acordo com o ponto de vista de Fabre d’Olivet, o primeiro Verso pitagór ico fala da lei e
dos costumes do país em que se vive. Assim, para evitar perseguições em tempos de intolerância,
o praticante dos Versos de Ouro pode adotar a religião externa do seu país, enquanto segue
internamente a doutrina esotérica dos pitagóricos.
A seguir, reverencia o juramento que fizeste.
A decisão de buscar a verdade, manifestada através de um juramento ou voto espiritual, é uma
expressão dinâmica da nossa conexão interior com o mundo divino. Daí sua importância, a ponto
de ser colocada na abertura dos Versos de Ouro. Este juramento, no seu aspecto mais profundo, é
simplesmente a decisão, tomada em nosso próprio coração, de seguir o caminho da sabedoria.
(...)’

‘Uma armadilha que toda pessoa de boa vontade deve enfrentar é a ilusão do pensamento-derebanho e do consenso-de-rebanho.

[24.02.17, 6ª]

"Pensar como os outros" é na verdade não-pensar; é uma versão falsificada do sentido de
comunhão. A verdadeira unidade inclui a diversidade de pensamentos e abrange o contraste; ao
mesmo tempo que metas nobres, métodos nobres e princípios universais são partilhados por
todos.

A Ilusão do Rebanho
Ca rl os Ca rdoso Aveline

Fazer parte de um rebanho oferece às pessoas um falso sentido de segurança. O efeito-rebanho
paralisa a capacidade que as pessoas têm de realmente viver.
O caminho adiante está em ser autorresponsável. Ele requer que o peregrino desafie as formas
erradas de Tamas ou rotina cega. Devemos ajudar os outros, tanto quanto possível, a libertar -se
do efeito-rebanho, a alcançar um sentimento de verdadeira fraternidade, a construir uma
cooperação harmônica e uma afinidade que não suprime a independência interior de ninguém.’

‘A felicidade é expansiva. Ela mostra a unidade entre todos os seres. O bem-estar da alma é
contagioso. Ele se espalha através da fraternidade e da ajuda mútua. Ele faz melhorar a saúde,
provoca justiça social, coloca em funcionamento a preservação do meio ambiente, cura todos os
males e faz com que se tenha a impressão de que o intenso sofrimento do passado, na verdade,
jamais existiu.
“Confiar na Vida e em Si Mesmo” –
Carlos Cardoso Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/12/05/confiar-navida-e-em-si-mesmo/

[24.02.17, 6ª]
Ema nuel Ma cha do

Confiar não é sinônimo de ser ingênuo. E desconfiar não é sinônimo de ser 'esperto'. Saber
confiar, e saber em que confiar, é uma função do Discernimento.
Para ter fé naquilo que fazemos, é necessário fazer aquilo em que temos fé. Quando
desenvolvemos a coragem e a determinação necessárias para agir em harmonia com aquilo que
sabemos ser verdadeiro, cada passo e cada tentativa são vitórias em si mesmos. Enquanto houver
incerteza, o caminho deve ser testado.
O estudante de teosofia confia sabendo em que confia, e por que razão. Deste modo ele transmite
a seu redor a energia da coragem com discernimento e da determinação com horizonte amplo.’

‘O nobre óctuplo caminho ensinado por Gautama Buddha é o caminho para a felicidade ou
nirvana. A teosofia só pode ser descrita como um caminho de sacrifício do ponto de vista do eu
inferior, cujo mundo é ilusório.
O sofrimento é parte da vida porque a vida implica ilusão. Dukkha, dor ou aflição, é a primeira
nobre verdade do Budismo. Ela deve ser vista logo no início, porque a sua correta compreensão é
o ponto de partida no Caminho da bem-aventurança.

“O Otimismo e a Filosofia
Esotérica” – Carlos Cardoso
Aveline
[24.02.17, 6ª]

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-otimismo-e-a-filosofiaesoterica/

Si l vi a Al mei da

A filosofia esotérica não ensina apenas que para cada dor há uma lição, e frequentemente mais de
uma. Ela também afirma que o aprendizado pode ser feito de modo consciente. Para viver com os
olhos abertos, basta buscar sinceramente pelas Causas do sofrimento. No verdadeiro otimismo
não há uma idealização emocional. A confiança no futuro requer atenção. A vigilância é o preço a
pagar pelo discernimento, e o discernimento é a base da sabedoria e da felicidade.
Quando conhecemos o modo como a Vida funciona, percebemos que é possível confiar nela. O
otimismo ensina a confiança em si mesmo e permite ao indivíduo preservar a sua felicidade
interior apesar dos desafios.’

“As Experiências Durante os
Sonhos” – The Theosophical
Movement

[25.02.17, Sá ba do]
Arna l ene Pa s s os

‘O ser humano tem três aspectos, corporal, mental e espiritual. A própria palavra “humano” vem
do termo sânscrito “Mana” ou “Manas”, que si gnifica “mente”. O estado de espírito normal do ser
humano é mental. O estado de espírito é subnormal quando um homem permite que sua
inteligência seja afetada ou escravizada pelo corpo, ou por suas paixões e desejos terrestres.
Quando o aspecto humano é colocado pelo menos durante algum tempo em harmonia com o Eu
divino ou Espiritual, as tendências animais são controladas e o estado de espírito é supranormal.’

‘Eu não foco a consci ência no silêncio do coração uma vez a cada novo dia.
Faço isso várias vezes, e a tarefa é fácil. Pode ser realizada sem sequer parar o trabalho. Basta uma
pequena quantidade de força de vontade, para interromper a rotina mental.
[25.02.17, Sá ba do]

Fazendo com que a paz se expanda

Ca rl os Ca rdoso Aveline

Ao praticar este diálogo com o silêncio, é suficiente que a pessoa reduza fortemente o ritmo dos
esforços durante um ou dois minutos, e continue com a mesma atividade em câmara lenta,
digamos, enquanto o "vazio" meditativo é evocado e vivenciado outra vez na consciência do
coração.
Depois da pausa, a paz se expande e a eficiência aumenta.’

"Como Usamos o Conhecimento" –
Carlos Cardoso Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/12/02/comousamos-o-conhecimento/

“Os Ciclos dos Hábitos” – Robert
Crosbie
http://www.filosofiaesoterica.com
/os-ciclos-dos-habitos/

[25.02.17, Sá ba do]
Ema nuel Ma cha do

‘Não importa quanto 'conhecimento' alguém pensa que tem. O significado do conhecimento está
no que nós fazemos com ele. A sabedoria divina é não-verbal e só pode ser realmente obtida por
aqueles que a merecem, e enquanto a merecem. Os outros só conseguem alcançar as palavras
relativas à espiritualidade; e, com frequência, eles não sabem diferenciar as palavras corretas das
palavras distorcidas. Terão de desenvolver o discernimento.
É a ação correta que faz com que mereçamos alcançar verdadeiro conhecimento. Quando usamos
o nosso saber com intenção nobre e de modo acertado, ele se amplia. Assim cresce a capacidade
de ver o que é verdadeiro e o que é falso.’

‘(...) é observando o retorno das impressões mentais que podemos corrigir os háb itos.
[25.02.17, Sá ba do]
Si l vi a Al mei da

Hábitos de qualquer espécie são criados por repetição. Na primeira vez que fazemos algo, ainda
não há um hábito; mas se repetirmos a ação, e continuarmos repetindo, ela finalmente se tornará
automática. Com o conhecimento da lei dos ciclos, os hábitos ficam dentro dos limites do nosso
controle inteligente.’

“Libertando a Teosofia de Ilusões –
Carlos Cardoso Aveline
http://www.filosofiaesoterica.com
/libertando-a-teosofia-de-ilusoes/

[26.02.17, Domi ngo]
Arna l ene Pa s s os

‘Em muitos artigos, durante os seus últimos anos, H.P.B. também pareceu estar plantando
conscientemente ideias-sementes para o uso de gerações futuras de teosofistas, em batalhas que
ainda viriam. Ela ensinou, por exemplo, sobre o motivo pelo qual os buscadores da verdade devem
rejeitar a ingênua ilusão segundo a qual “irmãos nunca devem criticar um ao outro”. Há algo de
profundamente falso, segundo ela, na tática de “não criticar para não ser criticado ”; porque os
erros nunca serão corrigidos, a menos que críticas honestas possam ser feitas para identificá -los.’

‘Em todas as religiões há o registro e a tradição de algum grande Personagem. E nós descobrimos
um fato assombroso ao estudar as escrituras e os ensinamentos de outras épocas: todos estes
grandes Professores ensinaram as mesmas doutrinas. Não há diferença entre os ensinamentos de
Jesus e os ensinamentos de Buddha, embora estejam registrados em línguas diferentes e um
período de tempo de seiscentos anos tenha separado os dois grandes Professores. E este fato
também ocorre em relação a todos os outros numerosos Salvadores de diferentes épocas e povos
-; todos eles ensinaram as mesmas ideias fundamentais.

“A Vontade Criativa” – Robert
Crosbie
http://www.filosofiaesoterica.com
/a-vontade-criativa/

[26.02.17, Domi ngo]
Joa qui m Soa res

Este fato sugere que há um conjunto de Homens, de seres humanos aperfeiçoados, que
resultaram de evoluções e civilizações passadas; nossos Irmãos Mais Velhos, na verdade, que
adquiriram e são os Guardiães do conhecimento e da experiência obtidos ao longo de longas eras.
O conhecimento que eles têm é de fato a própria Ciência da Vida, porque inclui cada
departamento da existência, da natureza. Eles conhecem a realidade e os processos dos seres
abaixo do homem e acima do homem assim como nós conhecemos os processos da vida comum
da experiência diária. Eles registraram e preservaram este conhecimento, e lembram dele do
mesmo modo como nós lembramos das experiências e acontecimentos do dia de ontem.
Eles não ampliaram o seu poder de saber. Cada um de nós tem o mesmo poder de saber que eles
possuem. Mas eles ampliaram as funções dos instrumentos que possuem. El es melhoraram o que
possuem. Eles têm cérebros melhores. Têm corpos físicos melhores. Como os adquiriram? Fizeram
isso através do cumprimento de cada dever colocado diante deles, fossem quais fossem as
consequências para eles próprios. Não pensavam em adquirir poder e conhecimento para si
mesmos; pensavam apenas em obter poder para beneficiar todos os seres vivos. Ao fazer isso,
abriam as portas do poder do Espírito interior.’

‘Pesquisa é fundamental em teosofi a. Acreditar sem fundamento em alguma coisa é nocivo.

“Os Verdadeiros Objetivos do
Movimento” – Carlos Cardoso
Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/11/10/osverdadeiros-objetivos-domovimento/

Uma grande diferença entre uma igreja e uma escola filosófica é que para a igreja o mais
importante é a crença, e o debate é algo que atrapalha a fé cega; enquanto que para uma escola
de filosofia a atividade principal é a pesquisa, e nela o debate honesto, impessoal, respeitoso, é
bem-vindo e até indispensável.
[26.02.17, Domi ngo]
Ema nuel Ma cha do

O movimento teosófico deve evitar uma aparência de tolerância em que não haja direito a debate
ou sinceridade, supostamente para não ferir os sentimentos daqueles que alimentam uma fé cega
ou uma rotina mental.
A abertura de horizontes é saudável, mas a “tolerância” em relação a quebra de princípios éticos é
inaceitável por um motivo muito prático: produz maus frutos.
Deve haver firmeza na ética e uma flexibilidade na forma de pensar. Devemos ter um pensamento
universal, capaz de fazer a síntese entre diferentes tradições, sem aceitar ausência de
honestidade. E precisamos critério e sabedoria para administrar diariamente esse aparente
paradoxo.’

“Fragmentos do Livro das
Imagens” – John Garrigues
http://www.filosofiaesoterica.com
/fragmentos-do-livro-das-imagens/

[26.02.17, Domi ngo]
Si l vi a Al mei da

‘De que modo o peregrino pode saber qual é o instrutor verdadeiro, e qual o verdadeiro
ensinamento? Através da decisão de ser sincero e verdadeiro, ele próprio. (…) Ao ser verdadeiro
neste mundo de ilusões, o indivíduo é transportado para o mundo da verdade. Este caminho é
percorrido sem necessidade de movimentar-se.
Não há uma única relação na vida, e nem um só dever cujo cumprimento não te transfira
conhecimento. Primeiro observa, depois aprende, e mais tarde ensina pelo exemplo. Ensina por
preceitos quando tiveres encontrado o teu dever para com todos os seres humanos – humildes e
grandes – em cada tarefa que cumpres. Só então terão sido dados passos para que o mundo todo
encontre o dever.’

Resumos dos estudos postados
entre os dias 19 e 25 de fevereiro
de 2017
https://resumosseratento .files.wo r
dpress.com/2017/02/semana-8de-19-a-25-de-fevereiro-atz2017.pdf

“O Desafio do Guerreiro” – Joana
Maria Pinho
http://www.filosofiaesoterica.com
/o-desafio-do-guerreiro/

Resumos Semanais dos tópicos de estudo postados no egrupo SerAtento contendo título do
artigo, autor, breve conteúdo e link para a publicação original.
[26.02.17, Domi ngo]

https://resumosseratento.com/

Moema Al enca r

[27.02.17, 2ª]
Ana rl ene Pa s s os

‘Aqueles que estudam teosofia de forma vivencial tentam dar expressão ao Eu Superior, trava m
uma luta pela verdade, desafiam os dogmas e buscam conquistar o bem – o espaço habitado pela
paz e pelo amor da Alma Imortal. É necessário que o estudante trave e vença grandes batalhas
antes de se transformar em um centro de luz. Podemos dizer que o caminho do aspirante ao
discipulado é também o caminho do guerreiro.’

‘Um dos modos corretos de descrever um mestre de sabedoria consiste em dizer que ele está em
Unidade com a Lei Universal; que ele age em profunda harmonia com esta Lei; que ele não causa
sofrimento; que ele ajuda a libertação de todos os seres.
[27.02.17, 2ª]

O estudo da lei
Ca rl os Ca rdoso Aveline

Para cada cidadão do nosso planeta, o caminho da sabedoria consiste em estudar as leis do
universo e a Lei Una da Vida, que é a Lei do Equilíbri o e da Justiça.
"A Doutrina Secreta", "Ísis Sem Véu" e todos os livros autênticos de teosofia são estudos sobre a
lei e as leis do universo - microscópico e macroscópico.’

“Fragmentos de Porfírio
- Sete Trechos da Sabedoria
Neoplatônica” – Carlos Cardoso
Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/13/fragmentosde-porfirio/

‘A raiva é estranha aos deuses, porque a raiva é involuntária, e não há nada involuntário na
divindade.
[27.02.17, 2ª]
Ema nuel Ma cha do

Aqui poderíamos substituir a palavra 'raiva' pela palavra 'medo', e pela palavra 'cobiça', etc.,
porque esses sentimentos têm a mesma substância essencial e facilmente se transformam uns nos
outros.’

“Meditação, Concentração,
Vontade” – William Q. Judge
http://www.filosofiaesoterica.com
/meditacao-concentracaovontade/

[27.02.17, 2ª]
Si l vi a Al mei da

‘Se fizermos todas as nossas ações, grandes e pequenas, pelo bem de toda a humanidade como
representação do que é Supremo, então cada célula e fibra do corpo e o ser humano interno
estarão voltados para a mesma direção, e isso resultará em perfeita concentração. Isso é dito no
Novo Testamento através da afirmação de que se o olhar é um só, todo o corpo estará cheio de
luz, e no “Bhagavad Gita” isso é colocado de forma ainda mais clara e ampla ao longo dos
diferentes capítulos. Num deles, essa ideia é belamente expressada como o ato de acender em
nós Aquilo que é Supremo, e que assim se torna visível. Devemos meditar no que está dentro de
nós como o Eu Mais Elevado, e concentrar-nos nele, e ter a vontade de trabalhar por ele como por
algo que está presente em cada coração humano.’

‘A vida é feita de ritmos. Ela tem a ver com números, ciclos, e hábitos.
[28.02.17, 3ª]

Como a ação correta se torna fácil
Ca rl os Ca rdoso Aveline

"Indo Além da Anestesia” – Carlos
Cardoso Aveline
http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/27/indo-alemda-anestesia/

[28.02.17, 3ª]
Ema nuel Ma cha do

Crie um hábito saudável e a vida se torna mais fácil.
Faça uma coisa certa uma vez, e já fica menos difícil fazê-la de novo. Mais adiante, ela pode passar
a fazer parte da sua própria natureza.’

‘A fuga do sofrimento inclui um processo de embelezamento artificial da realidade. Nele a
imaginação – conduzida pelo desejo pessoal – substitui involuntariamente a constatação objetiva
dos fatos. Então o cidadão vê as pessoas e as situações como quer que elas sejam, e fica entre
surpreso e indignado quando percebe que a realidade, ao invés de se comportar obedientemente,
contraria as suas exigências e insiste em evoluir de maneira natural, sem consultar a sua opinião.
Na contramão deste processo mayávico, a aprendizagem teosófica é uma caminhada de
desapego, lucidez e contemplação. Nela, o aprendiz avança renunciando à anestesia. A filosofia
esotérica original trabalha com a verdade como ela é, olha-a de todos os pontos de vista, inclusive
o ponto de vista universal, e des -ilude o buscador da sabedoria ao ensinar que o caminho da
felicidade consiste em nada desejar do ponto de vista das vantagens pessoais normalmente
buscadas pelo eu inferior.’

‘Herdeiro da Saturnália pagã de Roma antiga, o carnaval chegou ao Brasil junto com os
portugueses, que o comemoram desde o século XV. O Carnaval chegou, cresceu e multiplicou-se
até o ponto de o Brasil ser identificado por muitos como “o país do carnaval e do futebol”.
A falsa euforia carnavalesca provoca violência entre bêbados, violência de bêbados contra não bêbados, cria acidentes de trânsito, abre oportunidades para roubos e assaltos, e alimenta no
Brasil a ilusão segundo a qual a busca irresponsável do prazer faz parte da “cultura de um povo” e
merece o incentivo de todos.
O Carnaval transformou-se em indústria da ilusão. Não por acaso a palavra “folia” significa
originalmente loucura, e “folião”, louco.

“Abandonando a Infantilidade
Carnavalesca” – Carlos Cardoso
Aveline
[28.02.17, 3ª]

http://www.filosofiaesoterica.com
/abandonando-infantilidadecarnavalesca/

Ana rl ene Pa s s os

Alguns ingenuamente veem o Carnaval como “a maior festa popular no Brasil”. Esquecem que o
Natal e as celebrações do final de ano são maiores que a “folia”, e são populares. É verdade que o
Natal não é mais barulhento do que o Carnaval. Não produz tanta poluiçã o sonora, não apela à
superficialidade mental, mas é a principal festa do Brasil e dos povos lusófonos. O Natal é mais
popular que o Carnaval e produz paz. Conecta as pessoas pelo amor, pelo respeito; não pela
animalidade.
O Brasil e os países lusófonos não precisam de formas exageradas de satisfação. A população deve
avançar para o prazer de ter uma vida simples e ética, para o contentamento que surge de fazer o
bem, para a celebração da boa vontade e para o reconhecimento de ações sábias.
É infantil a atitude de buscar festas como meta em si. Não vem disso a felicidade, mas o
sofrimento. Cada forma de irresponsabilidade provoca dor. Quando um povo se liberta do
cristianismo medieval e autoritário, ele se vê livre também do extremo oposto, que é cultua do no
Carnaval. O dogmatismo e a animalidade sem critérios são duas formas simétricas de cegueira:
complementam uma à outra, e deixarão de existir mais ou menos ao mesmo tempo.
Fatores positivos como ética na política, justiça social e preservação do mei o ambiente passam a
dominar naturalmente quando um povo está focado no plantio, e não na colheita.
No século 21, cabe despertar coletivamente. O potencial espiritual dos povos é ilimitado: o futuro
é luminoso. As formas mais grosseiras de infantilidade podem ficar para trás. É oportuno deixar
que a satisfação venha até nós pela alegria do dever cumprido e pela presença da energia da alma
em nossas vidas.’

“A Misteriosa Energia do Amor” –
Pitirim A. Sorokin
[28.02.17, 3ª]

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-misteriosa-energia-do-amor/

Si l vi a Al mei da

‘(...) o enorme poder do amor manifesta-se na infinita influência dos grandes apóstolos do amor
sobre os incontáveis milhões de seres humanos e sobre os rumos da história humana. Se nos
perguntarmos que espécie de indivíduos tiveram maior influência sobre a história humana, a
resposta será pessoas como Lao Tsé, Confúcio, Buda, Zoroastro, Mahavir a, Moisés, Jesus, São
Paulo, São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi e outros criadores e líderes das religiões e da
moralidade altruísta. Talvez apenas a influência dos maiores cientistas, inventores, filósofos e
artistas – isto é, dos gênios criadores no campo da Verdade e da Beleza – possa rivalizar de algum
modo com a influência benéfica dos grandes apóstolos do amor.’

