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“Os Mestres e o Futuro da 
Humanidade” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/os-mestres-futuro-da-
humanidade/ 

[01.01.17, Domingo] 

Silvia Almeida 

‘Livre de imitações, a filosofia teosófica original nos permite ter uma percepção correta das 
próximas etapas da evolução humana. E isso possui uma importância decisiva, porque a percepção 
de futuro determina as ações do presente. 

Temos ao nosso alcance os instrumentos necessários para construir uma visão saudável de futuro. 
É de causar estranheza que não tenham sido feitos esforços mais intensos nas últimas décadas 
para pesquisar e esclarecer melhor o tema da religião não-dogmática e não-clerical que já começa 
a nascer na nova cultura global. 

Sabemos, desde já, que ela será a religião-filosofia, a religião da ética. Ela superará o culto e a 
adoração cegos, seja de um deus pessoal, seja da mera tecnologia materialista, hoje apresentada 
ao público leigo como “ciência”. Mas há seguramente muito por descobrir e por realizar nesta 
linha de trabalho. É oportuno estudar o que a literatura teosófica autêntica afirma sobre o tema 
da consciência planetária que está a surgir. O mundo lusófono como um todo deve dar sua 
contribuição ao processo de surgimento de uma civilização global saudável. As chaves desta 
transição parecem estar com a sabedoria esotérica. É ela – ao contrário das ciências e filosofias 
exotéricas – que nos capacita para compreender o atual momento humano do ponto de vista do 
seu potencial positivo. O tema é prioritário para a Loja Independente de Teosofistas.’ 

O momento certo 
[01.01.17, Domingo] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Seja no caso de um dia, de um século ou uma década, o começo de um novo ciclo constitui o 
momento certo para o indivíduo compreender algo decisivo: é um alto privilégio para ele o fato de 
ser o principal responsável pelo seu próprio futuro. 

Ao começar um ciclo, cada cidadão inaugura uma tendência.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/os-mestres-futuro-da-humanidade/
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“A Saúde das Emoções” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-saude-das-emocoes/ 

[01.01.17, Domingo] 

Joaquim Soares 

‘Sentado calmamente em lugar arejado, dê de presente para si mesmo 10 minutos de sossego. 
Deixe de lado as preocupações de curto prazo e relaxe. 

Pense por um instante como a vida pode ser breve, mas é fascinante. Sinta seu coração bater, com 
fidelidade infalível, e agradeça a ele mentalmente. Perceba o fluxo sempre renovado de sangue 
pelo seu corpo todo, e agradeça. 

Respire fundo, com calma, e congratule-se pelo fato de estar vivo e atento, acordado e alerta. 

Reconheça que a vida é preciosa demais para ser gasta em conflitos. Faça um voto incondicional 
de viver em paz com todos os seres. Estar vivo e atento é uma experiência tão vasta e significativa 
que não há motivo para ficar alimentando pequenas decepções e ilusões pessoais. 

Durante os próximos dias, sorria mais para as pessoas. E para si mesmo. Solte-se e sorria agora 
mesmo para seu próprio coração e para o centro de paz que há em você. 

Seja mais amável com as pessoas nos próximos sete dias, buscando expressar com isso apenas sua 
alegria incondicional de viver. 

Estabeleça uma atitude geral de satisfação com a-vida-como-ela-é  e com  as-pessoas-como-elas-
são.  Isso dá a você mais liberdade para administrar suas próprias energias: viver e deixar viver é 
um princípio da sabedoria teosófica. 

E anote, a cada noite, alguma coisa dos resultados do dia. Abra seus diálogos com as pessoas 
através de um sorriso e observe o resultado. Observe a sua sensação física, seu estado mental e 
seu estado emocional quando você expressa uma atitude harmoniosa e sincera com os outros. 

Seja firme quando necessário, porque firmeza é tão importante quanto flexibilidade; mas 
mantenha respeito e equilíbrio em todos os momentos. Deseje o bem dos outros, calma e 
deliberadamente, e veja como se sente depois. Reflita sobre as consequências desta atitude 
prática em relação à sua saúde, a curto, médio e longo prazo. 

Ao final de uma semana de experiência, faça uma avaliação e decida se vale a pena ser mais 
amável com todos, independentemente dos altos e baixos da vida. 

Ao fechar a meditação, lembre-se: 

Felicidade não é ter seus desejos atendidos. É estar contente com a vida a cada momento, e usar 
para o bem, corretamente, a energia vital de que você dispõe hoje.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-saude-das-emocoes/
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Trecho do texto “Dois Fragmentos 
Sobre a Construção”, de António 
Ramos Rosa, publicado na edição 
de novembro de “O Teosofista”, 
pp. 7-8. 

[01.01.17, Domingo] 

Joana Pinho 

‘Temos nas quatro estações do ano aspectos da natureza construtiva. A cada manvântara e 
pralaya a construção é universal e ocorre em largos ciclos e em um espaço imenso. A vida é 
construção constante rumo ao aperfeiçoamento. 

Cada início de ciclo corresponde a uma etapa inicial da construção. 

O ano de 2017 ainda está por construir. Parte dos materiais e dos instrumentos  disponíveis 
resultam da experiência acumulada durante o ano que passou. Sempre podemos fazer um uso 
mais sábio do que temos à disposição e construir este novo ano como se tratasse de um templo. 

O escritor António Ramos Rosa escreveu: 

“Todo o gesto construtivo tem como objetivo essencial a integridade do ser. A liberdade inteira da 
construção radica-se na una totalidade de um corpo que se perspectiva e configura a sua energia e 
a desenvolve em consonância com a sua integridade, que é, ao mesmo tempo, a origem e o alvo 
incessante da sua realização. Ser íntegro é sentir o peso inteiro da terra sobre as pálpebras e ter os 
olhos abertos sobre a amplitude azul do mar. A construção é, assim, o movimento da unificação 
do corpo e do espaço, da luz e da sombra, da presença e da ausência.” [1] 

Ramos Rosa chama a atenção para o seguinte aspecto: 

“A finalidade da construção não é a obra acabada para ser habitada finalmente na tranquilidade 
de um repouso merecido. O gesto construtivo é um fim em si mesmo, porque é um modo de abrir 
e habitar o espaço da construção. A obra nunca será uma propriedade mas sim a atividade 
incessante de um operário que se constrói a si mesmo em cada gesto construtivo.” [2] 

A prática teosófica é uma forma de nos tornarmos operários na construção de uma humanidade 
mais solidária e fraterna, enquanto construímos a nós próprios. A cada novo ano, dia e momento 
temos a oportunidade de dedicar nossa energia à construção daquilo que é verdadeiro e benéfico 
para todos os seres.   

Votos de um ano luminoso.’ 



 

 

“A Chave do Discernimento” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/07/a-chave-do-
discernimento/ 

[01.01.17, Domingo] 

Emanuel Machado 

‘A prática da observação das suas próprias falhas e contradições permite ao estudante não só 
compreender melhor a si próprio, mas também compreender melhor os outros. Deve levar em 
conta que as pessoas ao seu redor são tão contraditórias quanto ele, quer saibam disso ou não. 

A vida do estudante de filosofia exige um grau de impessoalidade. Ele deve concentrar sua 
consciência no ponto mais nobre possível – situado no coração – e atuar a partir deste ponto. 
Cabe estimular o melhor nos outros, enquanto aprende a observar, compreender e eliminar o que 
haja nele próprio capaz de boicotar seu progresso espiritual, ou o progresso espiritual de seus 
companheiros.’ 

“Sabedoria Hermética no Século 
21” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/sabedoria-hermetica-no-seculo-
21/ 

[02.01.17, 2ª] 

Arnalene Passos 

‘Cada vez que lemos um texto, ele precisa ser recriado por nós. Ele só ganha significado real 
quando interage com nosso mundo psicológico e interno. Somos todos coautores do que lemos e 
ouvimos. Este fato é decisivo no aprendizado espiritual. Ele significa que as palavras não podem 
substituir os fatos e, portanto, não devemos deixar-nos hipnotizar por elas.’ 

“Decisões Para o Ano Novo” – 
Robert Crosbie 

http://www.filosofiaesoterica.com
/decisoes-ano-novo/ 

[02.01.17, 2ª] 

Silvia Almeida 

‘Devemos decidir que buscaremos o conhecimento, e que pensaremos e agiremos corretamente. 

Devemos decidir que obteremos algo daquele conhecimento que sempre existiu; o conhecimento 
de que o ser humano permanece sendo um ser espiritual através de todas as flutuações do reino 
da matéria. 

À medida que confiamos cada vez mais no Eu superior, começamos a expressar e usar o poder que 
nós já temos; e este poder é muito maior do que imaginamos. 

Podemos ajudar a nós mesmos colocando em prática as sugestões contidas nos ensinamentos 
teosóficos. Elas são sugestões dos Mestres.  Assim, à medida que o poder estabilizador da vontade 
é mantido ao longo da linha em que desejamos agir, surge uma ajuda mais direta dos Irmãos Mais 
Velhos da nossa humanidade. A cada momento do dia e do ano, eles estão dispostos a encontrar 
aqueles que tiverem uma visão suficientemente clara para ver o seu verdadeiro destino, e que 
tiverem um coração suficientemente nobre para trabalhar pela grande órfã, a humanidade.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/07/a-chave-do-discernimento/
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Simplicidade e Autoestima 
[02.01.17, 2ª] 

Joaquim Soares 

‘A filosofia esotérica aponta para o ideal de uma vida simples. Precisamos avaliar com calma 
aquilo que, à luz de uma consciência universal e impessoal e do ideal do aperfeiçoamento 
humano, é importante e o que não tem valor real. Não vale a pena complicar aquilo que é simples. 
Ao mesmo tempo, é sensato manter uma atitude contemplativa diante do que está para além dos 
horizontes limitados do pequeno eu. Fazendo o melhor que podemos estamos cumprindo aquilo 
que é o nosso dever para com a nossa alma imortal. A decisão de sermos honestos e respeitosos 
com nossa consciência é um passo fundamental para percorrermos mais um ciclo anual de forma 
vitoriosa. Uma autoestima profunda anda de mão dada com a arte de usar o tempo de forma 
eficiente e produtiva. Estas dois aspetos fazem parte da base para a simplicidade voluntária. O 
texto “A Arte de Planejar o Futuro” [1] apresenta ideias valiosas para refletirmos, agora que 
estamos principiando a viagem por um novo ciclo anual: 

“É claro que uma parte importante de nós necessita da aprovação dos outros.  Isto é normal e 
saudável.  A aprovação da nossa própria consciência, porém, é ainda mais importante. A 
autoestima profunda dá segurança emocional, diminui a ansiedade, permite tomar serenamente 
decisões importantes, e nos torna capazes de emitir e distribuir pensamentos positivos ao nosso 
redor, estabelecendo laços de apoio mútuo com outras pessoas.  Sentimos tranquilidade, porque 
o nosso subconsciente nos diz que nosso tempo e nossa energia vital estão sendo bem 
empregados. 

Mas a presença de uma autoestima profunda se reflete ainda de outras maneiras. Vejamos 
algumas delas.  A autoestima se mostra: 

* pela capacidade de ficar sozinhos com nós mesmos; 
* pelo prazer de examinar carinhosamente nossa vida, observando nossos erros e decidindo não 
repeti-los, identificando nossos pontos fortes e decidindo aperfeiçoá-los ainda mais; 
* pela tranquilidade e decisão necessárias para planejar e preparar psicologicamente as nossas 
atividades futuras. 
* pela capacidade de, conhecendo de fato a si mesmo, esquecer então  a si mesmo e pensar nos 
outros seres  e na humanidade.  

Se você tem respeito pela vida, vale a pena pensar e decidir qual é a melhor maneira de usar seu 
tempo. Ninguém pode viver por você: portanto, a decisão sobre como levar adiante sua vida é 
exclusivamente sua, embora você deva levar em conta o bem-estar dos outros.  

Muitas vezes será necessário frustrar as expectativas alheias, ou ser indiferente em relação ao 
jogo de conveniências externas.  Será necessário até parecer antipático a alguns, para que você 
possa manter em funcionamento três funções básicas: 

a) ouvir seu coração; 

b) obedecer à voz da sua consciência; 

c) ser coerente consigo próprio.” 

[1] O texto pode ser encontrado em nossos websites associados: 
http://www.helenablavatsky.net/2014/04/a-arte-de-planejar-o-futuro.html’ 

http://www.helenablavatsky.net/2014/04/a-arte-de-planejar-o-futuro.html


 

 

“A LIT e o Despertar Interior” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/06/a-lit-e-o-
despertar-interior/ 

[02.01.17, 2ª] 

Emanuel Machado 

‘A vida mostra que há uma grande diferença entre fazer propaganda em torno de certas ideias e 
provocar uma efetiva conscientização. As palavras e as mensagens de propaganda podem ser 
conhecidas por todos em pouco tempo. O mesmo não ocorre com a sabedoria universal. 

A transmissão da sabedoria depende de uma sintonia interior que transcende as palavras, embora 
as use e as preserve como instrumentos valiosos. A produção e transmissão de sabedoria depende 
do despertar de uma forma específica de inteligência. Trata-se da inteligência buddhi-manásica ou 
universal. 

É em buddhi-manas que, como a palavra indica, a percepção mental, manásica, se une a buddhi, a 
inteligência espiritual. Buddhi-manas é aquele ponto da nossa consciência em que percebemos a 
unidade essencial de todos os seres. Esta unidade pode ser voluntária ou involuntária. Pode dar-se 
em torno de erros ou em torno de acertos. Pode ser harmoniosa ou conflitiva, e talvez seja 
percebida, talvez não. Mas ela existe e opera sempre, sem exceções. 

A consciência universal das coisas constitui a chave-mestra para libertar a humanidade dos seus 
problemas atuais. Ela abre um novo horizonte de evolução, cuja base mais sólida inclui os 
princípios da moderação com firmeza, do apoio mútuo, e do respeito por todos.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/06/a-lit-e-o-despertar-interior/
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A primavera da sinceridade 
[02.01.17, 2ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Se você conhece algo bom e elevado e deseja compartilhá-lo com os seus colegas de humanidade, 
há algumas formas de ilusão que deve evitar. 

A primeira delas é pensar que seus bons pensamentos e ideias generosas serão recebidos com 
apoio e aplauso. 

Evite a armadilha e não terá o sofrimento da desilusão. 

Você pode receber solidariedade de vez em quando; mas, em geral, o mais provável é que você 
seja atacado injustamente, ridicularizado e incompreendido. Isso será parte do seu treinamento 
interno. 

À medida que você emite generosidade e age de modo sincero, você irrita e desafia a rotina do 
egoísmo. A ignorância organizada, que existe dentro e fora de você, o atacará na exata medida em 
que for perigoso para ela. 

A energia e a substância do amor à verdade são incompatíveis com a adoração das aparências. 
Você precisa ajudar a construir todo um outro território, uma atmosfera inteira. Com o tempo, 
este esforço por construir mostrará a você aqueles que podem cooperar na tarefa. 

Ao longo de muitas fases diferentes, cada nível de "emissão de sinceridade" provocará renovadas 
represálias por parte das energias cegas do apego, da rotina e do amor pelo mero conforto. 

Isso ocorrerá até que a maré mude e a primavera da sinceridade se torne um fato. 

Porém, não há razões para contar com o surgimento da maré favorável: não cabe a você decidir o 
momento da vitória da alma.’ 



 

 

“Combatendo a Desonestidade 
Espiritual” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.helenablavatsky.net/2
016/12/combatendo-
desonestidade-espiritual.html 

[02.01.17, 2ª] 

Joana Pinho 

‘A escritora Helena Blavatsky conta que há cerca de 2500 anos o grande rei Prasenajit, amigo e 
protetor de Gautama Buda, sugeriu ao mestre que ele fizesse milagres públicos. Assim, ele iria 
demonstrar a todos a força da sua sabedoria. Gautama respondeu: “Grande rei, eu não ensino a 
Lei aos meus discípulos dizendo-lhes que usem os seus poderes sobrenaturais para fazer, diante 
dos brâmanes e dos notáveis, os maiores milagres que o homem já viu. Eu lhes digo, quando 
ensino a Lei: ‘Vivam, ó santos, ocultando suas grandes obras e exibindo seus pecados’.” Este 
ensinamento não é exclusividade do budismo. No Novo Testamento, Jesus Cristo dá um exemplo 
de completa humildade pessoal e, em momentos decisivos do evangelho, recusa-se a fazer 
milagres ou demonstrar os seus poderes, mesmo sabendo que, por isso, será torturado até a 
morte. São Francisco de Assis sempre falou de si como de um pecador: os outros é que o 
reconheciam como santo. A vida dos grandes místicos das várias religiões mostra atitude 
semelhante, e não por acaso. 

A cura da alma humana é um processo natural: a boa cicatrização ocorre de dentro para fora e só 
é possível quando a ferida está em contato com o ar livre da verdade. O hipócrita pensa que é 
esperto e tapa suas feridas, mas isto o faz apodrecer por dentro. Os sentimentos negativos têm o 
mau costume de esconder sua face, e quanto mais disfarçado estiver o egoísmo na alma do 
praticante religioso, maior é o perigo que o ameaça. 

Ao abordar o tema da sinceridade em seu livro “Meditação Taoísta”, Thomas Cleary cita uma 
antiga escritura chinesa: 

“Não há nada no mundo que não tenha duas versões, a verdadeira e a falsa. A prática do Caminho 
também pode ser verdadeira ou falsa, portanto, os estudantes devem, primeiro, distinguir as 
diferenças. (...) A verdadeira prática é a sinceridade total. Não é evitar o mundo ou recitar as 
escrituras.(...) O falso é antagônico ao verdadeiro, assim, se não for eliminado, prejudicará o 
verdadeiro. Mas você deve achar a maneira adequada de livrar-se dele. Se não achar esta maneira 
(...) o falso não poderá ser eliminado e o verdadeiro certamente ficará prejudicado.”  

Para o taoismo, o indivíduo deve se purificar por dentro antes de se purificar por fora. As religiões 
autênticas ensinam o desprezo pelas aparências. Armado de bom senso, discernimento e 
resistência à dor, o estudante da sabedoria divina percebe que não existe uma linha divisória clara 
separando o mundo espiritual do mundo material. Fazer algo “em nome de Deus” não lhe dá 
garantia alguma de que sua ação seja boa ou correta: a história humana está cheia de 
comprovações deste fato. Também não basta crer em alguma coisa divina para que as causas da 
dor desapareçam. É necessário que o indivíduo compreenda gradualmente o modo como funciona 
o egoísmo em sua vida cotidiana, para que ele possa eliminar aos poucos o egoísmo da sua prática 
religiosa, da sua militância social ou atividade espiritualista.’ 

http://www.helenablavatsky.net/2016/12/combatendo-desonestidade-espiritual.html
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“Bondade Moral e Felicidade” – 
Marco Túlio Cícero 

https://br.groups.yahoo.com/neo/
groups/SerAtento/conversations/
messages/38572 

[03.01.17, 3ª] 

Arnalene Passos 

‘Um dos destaques no www.FilosofiaEsoterica.com é o texto “Bondade Moral e Felicidade”, de  
Marco Túlio Cícero’ (...) 

“Reunindo Experiências de Vida” –  
John Garrigues 

http://www.filosofiaesoterica.com
/reunindo-experiencias-vida/ 

[03.01.17, 3ª] 

Silvia Almeida 

‘O que temos que aprender é o significado daquela Vida específica que cada um de nós é, e que 
todos nós somos; devemos saber os poderes, as potencialidades, o desenvolvimento, o uso e o 
propósito desta Vida. 

Tendo consciência da lei do Carma e da Reencarnação, devemos compreender que cada um de 
nós já passou incontáveis vezes através de cada experiência concebível no mundo material, desde 
os seus estados mais elevados até os mais inferiores, e desde as suas formas mais simples até as 
mais complexas. 

Nenhum ser humano, portanto, necessita qualquer experiência a mais no sentido em que a 
palavra “experiência” é usada na pergunta acima.  O que todo ser humano necessita é 
compreender estas experiências.  A compreensão surge pelo contraste, pela comparação, pelo 
raciocínio, pela reflexão, e, sobretudo, pela percepção pela identidade de toda a Vida e pela lei de 
toda a Vida.  Desde a metade da Quarta Ronda [1], nenhum ser humano pode ter uma experiência 
nova. Ele só pode ter a repetição de experiências velhas, boas, más ou indiferentes, até que ele 
compreenda que elas são efeitos, e comece a viver, e agir, no plano das causas.’ 

NOTA: 
 [1] “Quarta Ronda”. Termo técnico usado em “A Doutrina Secreta”, de H. P. Blavatsky. O termo se 
refere a uma dimensão de tempo que ultrapassa amplamente as noções hoje alimentadas pela 
História, pela Antropologia e pela Geologia. A humanidade atual já está na segunda metade da 
Quarta Ronda. (CCA)’ 

https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/SerAtento/conversations/messages/38572
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Valorizando a calma 
[03.01.17, 3ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘"Festina lente", diz o antigo provérbio: "apressa-te lentamente". 

Devagar se vai ao longe. Se você quiser ser rápido, avance com lentidão, porque a pressa provoca 
perda de tempo. 

As tradições orientais estão bem familiarizadas com este princípio e cultuam intensamente a 
calma. Só quem está livre da dependência criada pela alta velocidade pode de fato ter 
discernimento sobre o que é correto fazer e o que não é correto. 

Viver numa sociedade materialista cujos alicerces são a pressa e a ansiedade significa viver 
rodeado de pessoas que perdem o seu tempo e dedicam suas vidas à superficialidade. 

Lentamente percebemos a verdade durável.’ 



 

 

“A Bússola e o Norte” – Afonso 
Lopes Vieira 

http://www.helenablavatsky.net/2
016/10/a-bussola-e-o-norte.html 

[03.01.17, 3ª] 

Joana Pinho 

‘O Norte, que é? Acaso sabê-lo-á 
a agulha que se vira para lá? 

Que simpático rumo é o rumo dela? 
Por que ama, assim constante, aquela estrela? 

E para além da estrela, para além…, 
quantas ainda a nortearão também? 

Não o sabe, decerto, a agulha: e indica 
uma coisa que sente, e que lá fica… 

Assim em nós, recôndita, a indicar, 
é a alma uma agulha de marear. 

Não sabe, como a outra, o rumo incerto 
que, todavia, marca, largo e aberto. 

E, como a ela, a simpatia funda 
para além nos conduz e nos afunda. 

A agulha diz que lá - onde?, - brilha 
um ponto, uma atração de maravilha. 

A alma, como a agulha a nortear-se, 
de si mesma se aparta e em si se ajunta, 
para fixar-se, para perguntar-se… 

A nossa vida toda, é uma pergunta.’ 

http://www.helenablavatsky.net/2016/10/a-bussola-e-o-norte.html
http://www.helenablavatsky.net/2016/10/a-bussola-e-o-norte.html


 

 

O Estudo da Lei e da Vida 
[03.01.17, 3ª] 

Joaquim Soares 

‘O Universo é regido pela Lei. O estudante de filosofia esotérica sabe que inevitavelmente ele 
colherá sempre aquilo que plantar. Não lhe cabe especular quando será o momento da colheita, 
mas sim confiar na Boa Lei. Importante é o plantio e a qualidade daquilo que se semeia. 

Um dos Raja-iogues dos Himalaias define a teosofia como “a ciência dos efeitos pelas causas” [1] , 
ou o estudo do funcionamento da Lei do Carma. 

Este estudo contempla tanto a investigação da sequência dinâmica de causas que produzem 
sofrimento e ignorância quanto do movimento das causas que conduzem à bem-aventurança e à 
felicidade. 

São os esforços de viver corretamente que fazem surgir o caminho à nossa frente, lá onde só 
existia um aparente vazio. 

Podemos ler nos parágrafos de abertura do texto “Aspectos Sagrados da Serendipidade” [2]: 

A ocorrência aparentemente casual de acontecimentos benéficos não se deve de fato a mero 
acaso. Só a forma externa da Serendipidade parece ser randômica ou gratuita. 

O estudante de filosofia não deve alimentar expectativas pessoais em relação a estas 
coincidências felizes, porque elas só ocorrem de forma durável quando chega a hora certa para a 
bênção que é o surgimento do bom carma amadurecido. E isso ocorre com base na Lei dos 
Nidanas, que ensina sobre a interligação das causas. Os acontecimentos nunca fluem 
isoladamente, exceto na imaginação dos mal-informados. 

Há correntes de Causas Interligadas que são luminosas e levam à bem-aventurança. Podemos 
aprender a fazer parte delas. Nossos esforços nesta direção devem ser altruístas e de longo prazo. 
Precisam ser planejados com autonomia por parte de cada indivíduo. Os elos destas correntes de 
causas e efeitos são de ouro: apontam para cima no rumo de uma felicidade interior, 
incondicional. 

A chave mestra para a Serendipidade está, portanto, no fato de que devemos primeiro Plantar em 
condições probatórias aquilo que desejamos Colher mais adiante. Se o plantio for consistente e 
multidimensional, a Lei do Universo fará o resto. Uma Serendipidade duradoura surgirá 
inevitavelmente no momento certo (...) 

 Todo o buscador da verdade procura aprender, na medida das suas capacidades, cada vez mais 
sobre os mistérios da Lei e a sua ação na vida. 

A contemplação do mistério e o convívio com a perplexidade fazem parte da vida do estudante de 
teosofia. 

NOTA: 
 [1] Citado no texto “Mestres Ensinam Que Não Há Deus”, disponível em nossos websites 
associados: http://www.filosofiaesoterica.com/mestres-ensinam-que-nao-ha-deus/ 

 [2] O texto merece ser lido e estudado com atenção e pode ser encontrado em nossos websites: 
http://www.filosofiaesoterica.com/aspectos-sagrados-da-serendipidade/’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/mestres-ensinam-que-nao-ha-deus/
http://www.filosofiaesoterica.com/aspectos-sagrados-da-serendipidade/


 

 

“Libertando-se das Ilusões” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/libertando-se-das-ilusoes/ 

[04.01.17, 4ª] 

Emanuel Machado 

‘De que maneira podemos libertar-nos das diferentes formas de ilusão espiritual, aproximando-
nos gradualmente da verdade una e fundamental? O primeiro passo, para muitos autores, é algo 
que devemos fazer com regularidade em nossa vida. Trata-se de examinar a nossa própria 
motivação. O que é que eu quero, realmente, com minha busca espiritual? Normalmente, uma 
resposta sincera terá em si a chave para a solução do problema da ilusão, tal como se apresenta 
neste momento em nossa vida. Tudo depende, no entanto, do grau de honestidade que temos 
com nós mesmos. A maior parte das nossas motivações é feita de desejos. Através do estudo do 
conteúdo em grande parte ilusório dos nossos desejos, podemos gradualmente ter acesso a níveis 
mais permanentes da realidade. 

O uso da intuição, da imaginação positiva, da meditação diária, do estudo, e a prática do altruísmo 
e da sinceridade são, em geral, indispensáveis para que diminuam os níveis de auto-engano e 
ilusão.’ 

“Sabedoria, Felicidade e 
Contentamento” – The 
Theosophical Movement 

http://www.filosofiaesoterica.com
/sabedoria-felicidade-
contentamento/ 

[04.01.17, 4ª] 

Arnalene Passos 

‘O “Bhagavad Gita” explica como é o ser humano que alcançou o conhecimento espiritual. Nós 
não temos este conhecimento hoje, porque nosso saber é baseado em uma visão intelectual das 
coisas. Ele se apoia nas nossas ideias pré-concebidas e nas nossas limitações, sem que haja uma 
compreensão correta do tempo e do espaço, nem da Lei Universal. A felicidade e o 
contentamento são uma meta para nós. No capítulo dois, Krishna diz como isso pode ser 
alcançado. Quando, por exemplo, as coisas não ocorrem como esperávamos, e quando surge a 
adversidade, devemos manter nossa mente estável e imperturbada. Só assim podemos encarar os 
problemas sem que apareçam emoções como ansiedade, medo e raiva. E quando eles não 
aparecem o resultado é o contentamento, e talvez a felicidade.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/libertando-se-das-ilusoes/
http://www.filosofiaesoterica.com/libertando-se-das-ilusoes/
http://www.filosofiaesoterica.com/sabedoria-felicidade-contentamento/
http://www.filosofiaesoterica.com/sabedoria-felicidade-contentamento/
http://www.filosofiaesoterica.com/sabedoria-felicidade-contentamento/


 

 

“O Trabalho e o Amor” – Kahlil 
Gibran 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-trabalho-e-o-amor/ 

[04.01.17, 4ª] 

Joana Pinho 

‘Ouço com frequência vocês dizerem, como se falassem durante o sono: “Aquele que trabalha 
com mármore, e encontra na pedra a forma da sua própria alma, é mais nobre que aquele que 
lavra o solo. E aquele que captura o arco-íris e o coloca na roupa dos seres humanos é melhor que 
aquele que produz as sandálias para os nossos pés.” 

Mas eu digo – não adormecido, e sim com a extrema lucidez da hora do meio-dia – que o vento 
não fala com mais ternura para os carvalhos gigantescos do que para a menor das folhas de erva. 

E grande é apenas aquele que transforma a voz do vento em uma canção mais doce, através da 
sua própria capacidade de amar. 

O trabalho é amor feito visível. 

E se vocês não puderem trabalhar com amor, mas somente com desgosto, será melhor que 
abandonem seu trabalho e se sentem à porta do templo, e que peçam esmolas daqueles que 
trabalham com um sentimento de felicidade. 

Pois se prepararem o pão com indiferença, vocês farão um pão amargo que só eliminará metade 
da fome do ser humano. E se espremerem a uva com má vontade, a má vontade estará presente 
no vinho como um veneno. E ainda que cantem como anjos, se não amarem o ato de cantar, 
estarão tapando os ouvidos das pessoas, e elas não poderão ouvir as vozes do dia e as vozes da 
noite. [1] 

NOTA: 
[1] O texto acima foi traduzido da obra “The Prophet”, de Kahlil Gibran, Senate, Singapore, 2004, 
114 pp., ver pp. 32-35. Em português, existem boas traduções dos livros de Gibran, feitas por 
Mansour Challita. (CCA)’ 

“Sabedoria, Felicidade e 
Contentamento” – The 
Theosophical Movement 

http://www.filosofiaesoterica.com
/sabedoria-felicidade-
contentamento/ 

[04.01.17, 4ª] 

Emanuel Machado 

‘A tranquilidade no nível dos pensamentos surge quando o coração obedece à vontade, quando o 
“eu” compreende que não possui coisa alguma e age sem cobiça, egoísmo ou orgulho, tendo 
abandonado todos os desejos. O desejo ainda surge no coração; mas ele já não afeta mais a 
pessoa, nem a perturba, porque não é promovido nem apoiado pela mente. Se compreendermos 
que os desejos, cobiças, etc., nunca podem ser satisfeitos completamente, porque continuam 
sempre aumentando, veremos a falsidade deles e deixaremos que morram à medida que surgem 
na mente.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/o-trabalho-e-o-amor/
http://www.filosofiaesoterica.com/o-trabalho-e-o-amor/
http://www.filosofiaesoterica.com/sabedoria-felicidade-contentamento/
http://www.filosofiaesoterica.com/sabedoria-felicidade-contentamento/
http://www.filosofiaesoterica.com/sabedoria-felicidade-contentamento/


 

 

“A Sucessão de um Feiticeiro 
Russo” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/sucessao-um-feiticeiro-russo/ 

[04.01.17, 4ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega ao www.FilosofiaEsoterica.com e websites associados, o texto “A Sucessão de um Feiticeiro 
Russo” de Carlos Cardoso Aveline.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/sucessao-um-feiticeiro-russo/
http://www.filosofiaesoterica.com/sucessao-um-feiticeiro-russo/


 

 

Afastando o Sofrimento 
Desnecessário 

[04.01.17, 4ª] 

Joana Pinho 

‘Por vezes encontramos pessoas buscando por ajuda. Normalmente esses indivíduos buscam por 
fórmulas que atuem de forma imediata. Eles procuram soluções instantâneas para os seus 
problemas e pílulas milagrosas para as dores da alma. 

As maiores aflições vividas pelo ser humano têm suas raízes no egoísmo ingênuo. Qual é a receita 
teosófica para essa doença? 

Vejamos o que diz o texto “O Poder Curativo da Universalidade”, de Carlos: 

“Diante da doença do egoísmo, a receita teosófica é simples, embora a sua aplicação tenha 
algumas complexidades. 

É recuperando o nosso contato consciente com o Universo que nos curamos da cegueira espiritual 
e do sofrimento que ela provoca. As aflições são geradas pelo medo, pela ambição, e outras 
formas de desejo pessoal. 

A dor humana é uma só, embora suas aparências sejam diversas, e para curá-la a filosofia 
esotérica nos ensina algo aparentemente óbvio. Ela diz que estar em contato com a nossa própria 
essência interior é o mesmo que manter um diálogo com as estrelas do céu. 

Assim como nossos corpos pertencem à Terra, nossas almas são feitas de luz celeste. E até o chão 
em que pisamos, aparentemente imóvel, viaja durante milhões de anos ao redor do centro da 
nossa galáxia. O grupo local de galáxias, ao qual pertencemos, faz, ele próprio, uma peregrinação 
pelo cosmos.   

Ao contemplar o universo, podemos compreender a nós próprios. Não há nada de urgente nessa 
tarefa. Somos infinitos por dentro e por fora. Temos tempo para pensar nessa ideia e viver os seus 
desdobramentos práticos. 

Os efeitos curativos do estudo da teosofia libertam gradualmente o ser humano do apego às 
fontes do seu sofrimento. Assim ele alcança a felicidade interior e passa a atravessar 
conscientemente o oceano ilimitado do tempo, em um espaço que sabe que é infinito”. [1] 

O caminho da cura é um longo processo. O alívio que a Teosofia proporciona pode ser instantâneo 
ou demorado, dependendo de pessoa para pessoa e de fatores como o carma e as capacidades de 
renúncia e de concentração. Mas que ninguém se iluda: a cura é lenta. Também que ninguém 
desanime, pois iniciado o processo de cura a vida do estudante nunca mais será a mesma. 

A teosofia como terapia da alma atua nas causas dos problemas, estimulando a  fonte de saúde. A 
chave para a saúde espiritual não está apenas em combater o errado, mas também na construção 
do correto. À medida que nos concentramos nos ensinamentos universais, deixamos de lado o 
egoísmo e nos dedicamos à causa teosófica,  promovemos  o bem-estar e a paz interior. E como 
estamos unidos uns aos outros, ao recuperar nossa saúde espiritual ajudamos a todos em seu 
processo de cura. 

NOTA: 
[1] Do texto “O Poder Curativo da Universalidade”, de Carlos: 
http://www.helenablavatsky.net/2014/01/o-poder-curativo-da-universalidade.html’ 

http://www.helenablavatsky.net/2014/01/o-poder-curativo-da-universalidade.html


 

 

Nascer de novo 
[04.01.17, 4ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Em qualquer tempo e lugar, a vida tem potencialidades sagradas incalculáveis. Só as nossas 
limitações cármicas podem impedir-nos de ver as sementes da verdadeira sabedoria, e aproveitá-
las. 

As condições cármicas individuais e coletivas têm grande importância: elas tanto ajudam como 
atrapalham o buscador da verdade. 

A observação silenciosa e a meditação, se forem orientadas por uma firme boa vontade, podem 
mostrar-nos a seu devido tempo as oportunidades para "nascer de novo" nos níveis abençoados 
da vida.’ 

“A Lei da Perseverança” – Confúcio 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-lei-da-perseveranca/ 

[04.01.17, 4ª] 

Carlos Pasinato 

‘Aquele que tende constantemente ao seu aperfeiçoamento é o sábio que sabe distinguir o bem 
do mal. Ele escolhe o bem e a ele se apega fortemente para não perdê-lo jamais. 

É necessário estudar muito para aprender tudo o que é bom. É necessário fazer as perguntas 
certas para buscar o esclarecimento de tudo aquilo que é bom.  

É preciso permanecer sempre atento em relação a tudo o que é bom, para não perdê-lo. E 
também é necessário meditar na própria alma sobre o que é bom. O estudante deve se esforçar 
sempre para conhecer tudo o que é correto, e fazer todo empenho para distingui-lo de tudo o que 
é errado. Em seguida, deve praticar firme e constantemente aquilo que é correto.’ 

Reproduzido de "A Arte de Viver", 
Epicteto, interpretação de Sharon 
Lebell, tradução de Maria Luiza 
Newlands da Silveira, Rio de 
Janeiro, Editora Sextante, 2006, 88 
pp., ver p. 36. 

[05.01.17, 5ª] 

Silvia Almeida 

‘O mal não é um elemento natural no mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um 
subproduto da negligência, da preguiça, da distração: surge quando perdemos de vista nossa 
verdadeira meta na vida.  

Quando lembramos que nossa meta é o progresso espiritual, voltamos a nos empenhar por nosso 
aprimoramento pessoal e mantemos o mal à distância. E é assim que se conquista a felicidade.’ 

“O Problema Ético do Brasil” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/problema-etico-do-brasil/ 

[05.01.17, 5ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega ao www.FilosofiaEsoterica.com e websites associados, o texto “O Problema Ético do Brasil” 
de Carlos Cardoso Aveline.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-lei-da-perseveranca/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-lei-da-perseveranca/
http://www.filosofiaesoterica.com/problema-etico-do-brasil/
http://www.filosofiaesoterica.com/problema-etico-do-brasil/


 

 

“A Palavra dos Mestres” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-palavra-dos-mestres/ 

[05.01.17, 5ª] 

Emanuel Machado 

‘O Caminho dos Iniciados Leva à Unidade com o Universo. 

Até que a libertação final o reabsorva, o Ego [1] tem que ser consciente das simpatias mais puras 
despertadas pelos efeitos estéticos da arte elevada, e sua sensibilidade deve responder ao 
chamado dos vínculos humanos mais nobres e santos. Naturalmente, à medida que ocorrer o 
progresso em direção à libertação, isto será mais difícil, até que, para coroar tudo, o conjunto dos 
sentimentos humanos e puramente individuais – laços de sangue e amizade, patriotismo e 
predileção racial – cederá seu lugar para um sentimento universal, o único que é verdadeiro e 
santo, o único altruísta e Eterno: amor, um amor imenso pela humanidade como um Todo! Pois é 
a “Humanidade” que é a grande Órfã, a única deserdada desta Terra, meu amigo. E cada homem 
capaz de um impulso altruísta tem o dever de fazer alguma coisa, mesmo que pouco, pelo bem-
estar dela. Pobre humanidade! Ela me recorda a velha fábula da guerra entre o corpo e os seus 
membros; aqui também, cada membro desta enorme “órfã” – sem pai nem mãe – só se preocupa 
egoisticamente consigo mesmo. O corpo abandonado sofre eternamente, quer os seus membros 
estejam em paz ou em guerra. (I, 101)" 

NOTA: 
[1] Ego – em teosofia, a palavra “Ego” significa o eu superior, o eu impessoal, o verdadeiro “eu”, a 
alma espiritual. (CCA)’ 

A bênção e a circunstância 
[05.01.17, 5ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘A vida é feita de bênçãos, na medida em que focarmos a consciência nos seus aspectos 
abençoados. 

No entanto, "abençoado" não é sinônimo de "confortável". 

Longe disso.  

As bênçãos costumam vir em momentos difíceis, enquanto o conforto tende a ser tamásico, 
associando-se à rotina cega. Quem vive de modo bem-aventurado se renova o tempo todo e 
permanece mais forte que as circunstâncias.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-palavra-dos-mestres/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-palavra-dos-mestres/


 

 

“A Doutrina Secreta” – Helena P. 
Blavatsky 

http://www.helenablavatsky.net/2
012/05/doutrina-secreta-helena-p-
blavatsky.html 

[05.01.17, 5ª] 

Joana Pinho 

‘A unidade radical da essência última de todas as partes constituintes dos compostos na Natureza, 
desde a Estrela até o átomo mineral, desde o mais elevado Dhyan Chohan até o mais diminuto dos 
infusórios [1], na mais completa acepção do termo, e seja ele aplicado ao mundo espiritual, 
intelectual ou físico; esta é a lei fundamental da Ciência Oculta. ‘A Divindade é uma extensão 
ilimitada e infinita’, diz um axioma Oculto (…).” 

NOTAS: 
[1] Os infusórios são zoófitos microscópicos de consistência gelatinosa que vivem nos líquidos. 
Zoófitos são animais com aparência de plantas. (Nota do Tradutor)’ 

“Chelas e Chelas Leigos” – Helena 
P. Blavatsky 

http://www.filosofiaesoterica.com
/chelas-chelas-leigos/ 

[06.01.17, 6ª] 

Silvia Almeida 

‘O chelado foi definido há algum tempo por um Mahatma como “um solvente psíquico, que 
consome toda impureza e deixa apenas o ouro puro”. Se o candidato tiver latente a cobiça ou 
inclinação por dinheiro, ou por tramas políticas, por um ceticismo materialista, por um 
exibicionismo vaidoso, por palavras e declarações falsas, crueldade ou gratificação sensual de 
qualquer tipo, os germes quase certamente se desenvolverão; e o mesmo ocorrerá, por outro 
lado, com tudo o que diz respeito às qualidades nobres da natureza humana.’ 

“Blavatsky e as Montanhas Azuis” 
– Joana Maria Pinho 

http://www.filosofiaesoterica.com
/blavatsky-as-montanhas-azuis/ 

[06.01.17, 6ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega ao www.FilosofiaEsoterica.com e websites associados, o texto “Blavatsky e as Montanhas 
Azuis” de Joana Maria Pinho.’ 

http://www.helenablavatsky.net/2012/05/doutrina-secreta-helena-p-blavatsky.html
http://www.helenablavatsky.net/2012/05/doutrina-secreta-helena-p-blavatsky.html
http://www.helenablavatsky.net/2012/05/doutrina-secreta-helena-p-blavatsky.html
http://www.filosofiaesoterica.com/chelas-chelas-leigos/
http://www.filosofiaesoterica.com/chelas-chelas-leigos/
http://www.filosofiaesoterica.com/blavatsky-as-montanhas-azuis/
http://www.filosofiaesoterica.com/blavatsky-as-montanhas-azuis/


 

 

Os Reis Magos 
[06.01.17, 6ª] 

Joana Pinho 

‘Hoje, dia 6 de janeiro, a tradição cristã encerra os festejos de Natal e Ano Novo com a celebração 
do dia dos Reis Magos. 

Sobre o significado da palavra “Mago” lemos em “Ísis Sem Véu”: 

“De ‘Mogh’ ou ‘Maha’. A palavra é a raiz da palavra ‘mágico’. O Maha-atman (a grande Alma ou 
Espírito) da Índia teve os seus sacerdotes nos tempos pré-védicos. Os magos eram sacerdotes do 
deus-fogo; encontramo-los entre os assírios e os babilônios, assim como entre os adoradores 
persas do fogo. Os três magos, também denominados reis, dos quais se diz que deram presentes 
de ouro, incenso e mirra ao menino Jesus, eram adoradores do fogo como os outros, e também 
astrólogos, pois que viram a estrela do recém-nascido.” [1] 

Como o texto “A Magia do Final de Ano” coloca, o ciclo solar traz iniciações  e  “a história do Novo 
Testamento simboliza a vida de todos os seres humanos que buscam a sabedoria”. [2] 

O Dia dos Reis tem um significado mais profundo do que pode parecer à primeira vista. E agora 
ingressamos plenamente no ano de 2017. 

NOTAS: 
[1] “Ísis Sem Véu”, Helena P. Blavatsky,  Vol. I, Editora Pensamento, São Paulo, 341 pp., p. 90. 

[2] Do texto “A Magia do Final de Ano”, de Carlos: 
http://www.helenablavatsky.net/2011/12/a-magia-do-final-de-ano.htm’ 

“Plutão: Dois Mil Anos de Luta Até 
2023” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/plutao-dois-mil-anos-luta-ate-
2023/ 

[06.01.17, 6ª] 

Joana Pinho 

‘Como compreender melhor as fortes mudanças psicológicas, sociais e planetárias que a 
humanidade está atravessando? Talvez o primeiro passo seja observar criticamente o ponto de 
vista a partir do qual olhamos para a realidade. 

Na sua obra “A Voz do Silêncio”, H. P. Blavatsky mostra a oposição entre a “doutrina do olho”, o 
ponto de vista das aparências, e a “doutrina do coração” – o ponto de vista da essência e da 
sabedoria. Ao longo da história humana, tem havido sempre uma relação de luta entre forma e 
conteúdo, casca externa e vida interior, percepção exotérica e compreensão esotérica. 

O conflito constante entre aparência e realidade pode ser observado na história do pensamento 
filosófico e religioso, tanto em grande escala como nos pequenos acontecimentos. Forma e 
conteúdo se misturam, tanto na consciência de cada indivíduo como coletivamente. O movimento 
teosófico e esotérico está longe de ser uma exceção à regra.’ 

http://www.helenablavatsky.net/2011/12/a-magia-do-final-de-ano.htm
http://www.filosofiaesoterica.com/plutao-dois-mil-anos-luta-ate-2023/
http://www.filosofiaesoterica.com/plutao-dois-mil-anos-luta-ate-2023/
http://www.filosofiaesoterica.com/plutao-dois-mil-anos-luta-ate-2023/


 

 

“A Prayer for the World” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://blogs.timesofisrael.com/a-
prayer-for-the-world/ 

[06.01.17, 6ª] 

Joaquim Soares 

‘Foi publicado hoje um artigo em nosso blogue teosófico no jornal Israelense “The Times of Israel”, 

com o título: “A Prayer for the World” (“Uma Oração Para o Mundo”).’ 

“A Filosofia do Aikidô” – Morihei 
Ueshiba 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-filosofia-do-aikido/ 

[07.01.17, Sábado] 

Silvia Almeida 

‘O teu espírito deverá estar em harmonia com o funcionamento do universo; o teu corpo deve 
estar em consonância com o movimento do universo; corpo e espírito devem ser um só, unidos 
com a atividade do universo. 

 O teu coração está cheio de sementes férteis à espera de desabrocharem. Tal como uma flor de 
lótus floresce para desabrochar de forma esplêndida, também a interação faz com que a flor do 
espírito desabroche e dê frutos. 

 A única cura para o materialismo é a limpeza dos seis sentidos (olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo 
e espírito). Se os sentidos estiverem embaçados, a percepção fica afetada. Quanto mais afetada, 
mais contaminados ficam os sentidos. Isto prova a desordem no mundo e esse é o pior mal de 
todos. Purifica o coração, liberta os seis sentidos e deixa-os funcionar sem obstrução, e todo o teu 
corpo e alma brilharão.’ 

“A Doutrina Secreta” – Helena P. 
Blavatsky 

http://www.helenablavatsky.net/2
012/05/doutrina-secreta-helena-p-
blavatsky.html 

[07.01.17, Sábado] 

Joana Pinho 

‘Tudo no universo avança por analogia. 'O que está abaixo é como aquilo que está acima.' O 
homem é o microcosmo do Universo. Aquilo que ocorre no plano espiritual se repete no plano 
Cósmico. A concretização segue as linhas da abstração; o mais inferior deve corresponder ao mais 
elevado; e o material ao espiritual.’ 

http://blogs.timesofisrael.com/a-prayer-for-the-world/
http://blogs.timesofisrael.com/a-prayer-for-the-world/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-filosofia-do-aikido/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-filosofia-do-aikido/
http://www.helenablavatsky.net/2012/05/doutrina-secreta-helena-p-blavatsky.html
http://www.helenablavatsky.net/2012/05/doutrina-secreta-helena-p-blavatsky.html
http://www.helenablavatsky.net/2012/05/doutrina-secreta-helena-p-blavatsky.html


 

 

O tipo certo de silêncio 
[07.01.17, Sábado] 

Carlos Aveline 

‘Há um tempo para confrontar obstáculos, e um tempo para permanecer sem ser visto, sem ser 
ouvido, sem palavras, exercendo uma presença desconhecida. 

Há um silêncio que produz compreensão profunda, e outro silêncio que é nocivo para o bom 
aprendizado. 

Nas formas equilibradas de silêncio harmonizamos todas as coisas. 

O tipo certo de silêncio é ao mesmo tempo o herdeiro e a origem da ação correta. No silêncio 
opera a lei da vida. É nele que a sabedoria eterna pode ser percebida e colocada em unidade 
conosco.’ 

“O Otimismo e a Filosofia 
Esotérica” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.helenablavatsky.net/2
015/11/o-otimismo-e-filosofia-
esoterica.html 

[07.01.17, Sábado] 

Joaquim Soares 

‘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.    

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.    

Nenhuma dor é mais intensa que a lição ensinada por ela. A aflição humana não pode superar a 
bênção que a compensará em seu devido tempo.  Um Mestre de Sabedoria escreveu:  

“A natureza tem um antídoto para cada veneno, e suas leis possuem uma recompensa para cada 
sofrimento. A borboleta devorada pelo pássaro se torna aquele pássaro, e o pequeno pássaro 
morto por um animal alcança uma forma mais elevada. Essa é a lei cega da necessidade e da 
eterna adequação das coisas...”’ 

http://www.helenablavatsky.net/2015/11/o-otimismo-e-filosofia-esoterica.html
http://www.helenablavatsky.net/2015/11/o-otimismo-e-filosofia-esoterica.html
http://www.helenablavatsky.net/2015/11/o-otimismo-e-filosofia-esoterica.html


 

 

Reproduzido de “Luz no Caminho”, 
de M.C., edição luso-brasileira com 
tradução, notas e prólogo de 
Carlos Cardoso Aveline, The 
Aquarian Theosophist, Portugal, 
2014, 85 pp., ver p. 25. 

[08.01.17, Domingo] 

Silvia Almeida 

‘Toda a natureza do ser humano deve ser usada com sabedoria por aquele que deseja ingressar no 
caminho. Cada um é para si mesmo absolutamente o caminho, a verdade e a vida. Mas isso só se 
torna um fato quando ele domina firmemente toda a sua individualidade, e, com a força da sua 
vontade espiritual despertada, reconhece que esta individualidade não é ele próprio, mas um 
instrumento que com a sua dor ele criou para seu próprio uso, e graças ao qual ele pretende, à 
medida que seu crescimento lentamente desenvolve sua inteligência, chegar até a vida que está 
além da individualidade. Quando percebe que é para isso que a sua maravilhosa vida complexa e 
separada existe, então, de fato, e só então, ele está no caminho.’ 

“A Arte de Ler” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-arte-de-ler/ 

[08.01.17, Domingo] 

Emanuel Machado 

‘Escrever é um jeito misterioso de falar em silêncio. Por outro lado, ler é uma maneira sutil de 
ouvir o que não tem som. Quando alguém não consegue ler um texto com atenção plena, a razão 
disso é a sua incapacidade de ouvir em um nível mais profundo. 

Para fugir do 'barulho' das suas emoções ansiosas, o cidadão moderno costuma apelar para o 
rádio, a televisão, a conversa fiada ou a música ruidosa. Só quando confronta o vazio e a solidão 
ele tem acesso ao acompanhamento mágico e completo que surge durante a leitura atenta de um 
bom texto.  

Então não importa se você está em pé em um ônibus lotado ou sentado sob uma árvore; se dispõe 
de silêncio e sossego ou há ruídos a seu redor. Você aproveita cada momento para ler o texto que 
expande e liberta a sua consciência. Ler é um ato de desapego em relação ao mundo externo. É 
um ato de liberdade pessoal – e de compromisso com a verdade.’ 

“Sete Aforismos da Mongólia” – 
Helena P. Blavatsky (Ed.) 

http://www.filosofiaesoterica.com
/sete-aforismos-da-mongolia/ 

[08.01.17, Domingo] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Aprenda com tudo aquilo com que você entra em contato. Aprenda tanto do mau como do bom; 
assim como fazem as sábias abelhas, que extraem doce mel até das plantas mais amargas.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-arte-de-ler/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-arte-de-ler/
http://www.filosofiaesoterica.com/sete-aforismos-da-mongolia/
http://www.filosofiaesoterica.com/sete-aforismos-da-mongolia/


 

 

“A Busca” – Ianthe H. Hoskins 

http://www.helenablavatsky.net/2
014/10/a-busca.html 

[08.01.17, Domingo] 

Joana Pinho 

‘Não há um caminho para mim, nenhum Deus, guia nenhum. 
Afasto-me de luzes e de mãos que dão indicações. 
Não tenho espada nem bengala - ou amigo - a meu lado. 
Sem companheiros ou armas, busco um lugar que desconheço. 

Com os dedos feridos, os pés sangrando, 
Avanço solitariamente. A meu redor e diante de mim 
Ataca-me um inimigo após o outro, e eu os cumprimento a todos, 
Como amigos que me levarão ao local por conhecer.  

Não me dê conselho, não ofereça ajuda. 
Não há estrela em minha noite impenetrável. 
É em solidão e sem mais ninguém que devo fazer a viagem 
Desde a escuridão daqui até a Luz de mais além. 

Deste modo o peregrino saberá de onde veio e 
A faísca se unirá com a chama eterna.’ 

“Ética na Política Segundo 
Confúcio” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/etica-na-politica-segundo-
confucio/ 

[09.01.17, 2ª] 

Silvia Almeida 

‘A filosofia esotérica ensina que para trilhar o caminho da sabedoria não é suficiente um vago 
sentimento de boa vontade emocional. É indispensável passar pelo fogo probatório da vida diária 
para que se desenvolva o discernimento. O método experimental a ser usado inclui a tentativa e o 
erro, e o aprendizado com o erro. A sabedoria surge passo a passo e torna possível agir com 
justiça.    

Teosofia é Justiça impessoal. Um Mestre de Sabedoria cita Confúcio, o sábio chinês que viveu no 
século 6 antes da era cristã:    

“Todo teosofista ocidental deveria saber e lembrar – especialmente aqueles que quiserem ser 
nossos seguidores – que em nossa Fraternidade todas as personalidades submergem em uma 
ideia – o direito abstrato e a justiça prática absoluta para todos. E que, embora nós não digamos, 
com os cristãos, ‘retribua com o bem a quem lhe faz o mal’, nós repetimos as palavras de 
Confúcio, ‘retribua com o bem a quem lhe faz o bem; a quem lhe faz o mal – JUSTIÇA’.” [1] 

NOTAS: 
[1] “Cartas dos Mahatmas Para A. P. Sinnett”, Ed. Teosófica, Brasília, dois volumes, ver Carta 120, 
volume II, p. 260.’ 

http://www.helenablavatsky.net/2014/10/a-busca.html
http://www.helenablavatsky.net/2014/10/a-busca.html
http://www.filosofiaesoterica.com/etica-na-politica-segundo-confucio/
http://www.filosofiaesoterica.com/etica-na-politica-segundo-confucio/
http://www.filosofiaesoterica.com/etica-na-politica-segundo-confucio/


 

 

A Importância de Ser Pequeno 
[09.01.17, 2ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Feliz é aquele que ajuda a preparar a primavera da sabedoria. 

A vida nova e melhor é criada desde dentro, crescendo gradualmente na direção dos cenários 
externos. Ela começa nos reinos invisíveis do mundo. Depois que a estrutura sutil da vida nova 
está estabelecida e confirmada, ela pode finalmente tornar-se visível e mudar a vida externa. 

Toda grande mudança deve portanto ser preparada com anterioridade em dimensões reduzidas 
ou microcósmicas. Aquilo que está destinado a ocorrer em grande escala ocorrerá primeiro em 
pequena escala, e depois assumirá as suas verdadeiras proporções.’ 

“O Trabalho e o Amor” – Kahlil 
Gibran 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-trabalho-e-o-amor/ 

[09.01.17, 2ª] 

Joaquim Soares 

‘Quando vocês trabalham, são como uma flauta através de cujo interior o murmúrio das horas é 
transformado em música. 

Quem de vocês gostaria de ser um junco, surdo e silencioso, quando todos os outros cantam 
juntos em harmonia? 

Vocês sempre ouviram dizer que o trabalho é uma maldição, e o esforço, uma infelicidade. 

Mas eu digo que quando trabalham vocês cumprem uma parte do sonho mais elevado da terra, 
destinada a vocês quando aquele sonho nasceu. 

E, sustentando-se graças ao esforço, vocês estão, na verdade, amando a vida. 

E amar a vida através do trabalho é estar interiormente ligado ao mais íntimo dos segredos da 
terra.’ 

“A História Secreta da 
Humanidade” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.helenablavatsky.net/2
014/01/a-historia-secreta-da-
humanidade_897.html 

[09.01.17, 2ª] 

Joana Pinho 

‘Nossa humanidade vive agora os primórdios do despertar da sabedoria, e a crise atual é 
probatória. Ela é necessária para romper a casca da semente da consciência búdica, e libertar a 
inteligência universal através da sua germinação na consciência livre dos indivíduos.   

Toda semente, física ou não, tem uma “dormência” ou um estado de amortecimento que deve ser 
quebrado para que haja a germinação. O calor e o atrito são necessários para romper o estado de  
dormência. As crises rompem as rotinas. O que deve despertar na consciência humana atualmente 
é a inteligência universal (...).’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/o-trabalho-e-o-amor/
http://www.filosofiaesoterica.com/o-trabalho-e-o-amor/
http://www.helenablavatsky.net/2014/01/a-historia-secreta-da-humanidade_897.html
http://www.helenablavatsky.net/2014/01/a-historia-secreta-da-humanidade_897.html
http://www.helenablavatsky.net/2014/01/a-historia-secreta-da-humanidade_897.html


 

 

“O Poder de Mudar o Mundo” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/09/24/o-poder-de-
mudar-o-mundo/ 

[09.01.17, 2ª] 

Emanuel Machado 

‘Os teosofistas e os cidadãos de boa vontade partilham do mesmo poder que movimenta estrelas 
e conduz o nosso planeta ao longo do seu curso de evolução. 

Se nossa responsabilidade é 'alta', nossa alma deve adotar o mesmo nível da responsabilidade e 
trabalhar nele. Nenhuma tarefa elevada está presa ao curto prazo. E nunca estamos sozinhos 
quando se trata de cumprir um dever sagrado: qualquer sentimento de solidão é parte das ilusões 
que devemos enfrentar e vencer. 

Pequenos passos concretos devem ser dados a cada dia para que um progresso real aconteça na 
direção da meta. Se tivermos uma visão correta do futuro humano, será mais fácil colocar em 
prática ações eficazes. A vitória é obtida em silêncio e muito antes de tornar-se visível. A 
responsabilidade é anônima, e os instrumentos pelos quais podemos cumprir o dever para com 
nossa Alma nem sempre são fáceis de identificar com antecedência. Eles muitas vezes se 
materializam de modo precário, em momentos difíceis, enquanto tentamos uma e outra vez e sem 
saber se haverá algum êxito.’ 

“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/ 

[10.01.17, 3ª] 

Silvia Almeida 

‘Aqueles cujos desejos foram vencidos, cujas mentes estão bem estabelecidas nos elementos da 
iluminação, e que não se apegam a nada, mas encontram prazer na liberdade do desapego, 
conquistam a bênção do Nirvana enquanto estão no mundo. 

 [Nota:] Os elementos da iluminação mencionados neste versículo são sete, e também são 
chamado de “elos”, porque levam ao Nirvana. São os seguintes: (1) Atenção, cuidado ou 
autocontrole; (2) Sabedoria ou investigação da Doutrina (Dhamma); (3) Energia; (4) 
Contentamento ou êxtase; (5) Serenidade; (6) Concentração ou Meditação, isto é, uma 
consciência firmemente estável (Samadhi); e (7) Equanimidade.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/24/o-poder-de-mudar-o-mundo/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/24/o-poder-de-mudar-o-mundo/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/24/o-poder-de-mudar-o-mundo/
http://www.filosofiaesoterica.com/o-dhammapada/
http://www.filosofiaesoterica.com/o-dhammapada/


 

 

“Os Limites da Infância” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/os-limites-da-infancia/ 

[10.01.17, 3ª] 

Carlos Pasinato 

‘A decisiva responsabilidade individual perante o seu próprio eu superior é, portanto, algo que 
pertence de fato a cada um. Na ausência desse sentimento, a vida é uma série de infantilidades. 
Um dia chegará a crise da adolescência para a alma que evolui através da reencarnação, e então 
ela terá de enfrentar a perspectiva da vida adulta.    

Através da perseverança, o estudante que é sincero consigo mesmo vence, um a um, os desafios 
que emergem no Caminho. A intensidade no esforço, de um lado, e o desapego em relação a 
resultados de curto prazo, de outro lado, são fatores que permitem a ele criar o bom hábito de 
vencer os desafios. Deste modo ele constrói o seu mundo no plano em que as coisas construídas 
duram, isto é, no plano do eu superior.’   

http://www.filosofiaesoterica.com/os-limites-da-infancia/
http://www.filosofiaesoterica.com/os-limites-da-infancia/


 

 

Criando e Percorrendo o Caminho 
[10.01.17, 3ª] 

Joaquim Soares 

‘HPB escreveu o seguinte sobre o desafio diário diante de cada estudante de filosofia esotérica: 

“O estudante descobre que, longe de ser encorajado a viver nos pensamentos sublimes de seu 
cérebro e fantasiar que alcançou o éter onde está a verdadeira liberdade - com o esquecimento de 
seu corpo, suas ações exteriores e sua personalidade - a ele são atribuídas tarefas muito mais 
terrenas. Toda a sua atenção e vigilância são requeridas no plano exterior; ele não deve nunca se 
esquecer de si mesmo, nunca descuidar de seu corpo, sua mente, seu cérebro. Ele deve aprender 
a controlar a expressão de cada detalhe, verificar a ação de cada músculo, dominar o mais leve 
movimento involuntário.” [1] 

Mais adiante, ela menciona um aspecto central no processo pedagógico dos Mestres, e que é 
adotado pela Loja Independente de Teosofistas: 

“A vida diária à sua volta e dentro dele mesmo é assinalada como objeto do seu estudo e da sua 
observação.” [2] 

O buscador da verdade é chamado a conviver, em pequena escala, e de acordo com suas 
capacidades, com cada um dos desafios das grandes iniciações que conduzem ao adeptado. 

Uma longa caminhada começa com um pequeno passo. E dar um passo é já estar a caminho. O 
caminho espiritual autêntico é íngreme. A batalha de cada aspirante contra o egoísmo e a 
ignorância é da mesma natureza da grande batalha mitológica de Hércules contra a Hidra de sete 
cabeças. 

Para aquele que caminha com a intenção pura e coração sincero a luz da sua estrela guia - o Eu 
Superior, ou Mestre interno - o protege e inspira. 

É tentando a cada dia que se cria e percorre o caminho. 

NOTAS: 
[1] Do texto “O Grande Paradoxo”, de Helena P. Blavatsky, que se encontra disponível em nossos 
websites: http://www.helenablavatsky.net/2011/12/o-grande-paradoxo.html 

 [2] Do texto “O Grande Paradoxo”. Vale a pena ler também o artigo de HPB intitulado 
“Aprendendo Com Cada Detalhe da Vida”, publicado em nossos websites associados: 
http://www.filosofiaesoterica.com/aprendendo-detalhe-da-vida/’ 

http://www.helenablavatsky.net/2011/12/o-grande-paradoxo.html
http://www.filosofiaesoterica.com/aprendendo-detalhe-da-vida/


 

 

“A Vida do Discípulo” – Robert 
Crosbie 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/09/28/a-vida-do-
discipulo/ 

[10.01.17, 3ª] 

Emanuel Machado 

‘A nossa tendência é, frequentemente, de separar a nossa vida teosófica da nossa vida pessoal. 
Mas não podemos restringir os esforços que fazemos sobre nós mesmos, de modo que incluam 
somente os nossos relacionamentos ligados diretamente com o trabalho teosófico. É mais 
provável que sejamos negligentes na nossa vida familiar, e nos nossos diálogos em situações 
comuns da vida diária, do que nas situações públicas em que exercemos o papel de estudante. 

Nossa personalidade tem considerado a vida familiar e as suas ligações como o território supremo 
e prioritário, e é mais provável que ela expresse mais profundamente a sua disposição na vida 
familiar do que em outros âmbitos.  E este jogo pode ser mantido, mesmo sem o que nós 
chamaríamos de autoafirmação exagerada, através de métodos pequenos e aparentemente 
inofensivos pelos quais a personalidade se mantém em evidência – tal como a de dizer em casa o 
que faremos em questões que não são necessárias abordar. 

Quando pensamos sobre isso – e é necessário pensar sobre estas coisas – vemos que tais ações 
são apenas os esforços pelos quais a nossa natureza pessoal tenta manter-se em evidência, e faz o 
possível para chamar atenção para si mesma de qualquer maneira – pela fala, pela ação, pelas 
tentativas de despertar simpatia, pela ação para dirigir os outros, pelo discurso protetor, e através 
de mil e uma maneiras que a personalidade tem de manter-se viva; porque, quando ela é 
suprimida em alguma direção, ela ardilosamente emerge de alguma outra forma. A personalidade 
fará isso enquanto nós deixarmos qualquer brecha da qual ela possa tirar proveito.’ 

“Fragmentos do Livro das 
Imagens” – John Garrigues 

http://www.filosofiaesoterica.com
/fragmentos-do-livro-das-imagens/ 

[11.01.17, 4ª] 

Silvia Almeida 

‘O Ser não pode ser encontrado fora do ser [1]. Mas o ser humano sensato vê o Ser em seu 
próprio interior. Como uma criança, como um sábio, ele enxerga o Ser em todas as coisas e todas 
as coisas no Ser. Não há religião fora deste princípio. 

…Só um tolo coloca sua fé e confiança em personalidades, por mais próximas e agradáveis que 
pareçam. Será possível que você leve em conta apenas uma máscara, ao invés do ser humano em 
si, e em lugar da Alma, que abandona cada máscara para assumir outra? A natureza humana [em 
seus aspectos externos] não merece confiança: os Sábios de todas as idades sabem disso.’ 

NOTA: 
[1] Isto é: o eu superior, ou alma imortal, cuja substância é a mesma substância do universo, não 
pode ser encontrado fora do eu inferior. (CCA)’  
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“Sobre o Dever” – John Garrigues 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/10/sobre-o-
dever/ 

[11.01.17, 4ª] 

Emanuel Machado 

‘Normalmente, o indivíduo que 'descobre a Teosofia' de modo intenso e  que se dedica a ela 
profundamente faz isso, em grande parte,  porque está cansado de si mesmo. A Teosofia abre 
uma janela para outro universo. Pela primeira vez, ele compreende que está preso em si mesmo -;  
que o egoísmo, tanto o inerente como o cultivado, criou uma carapaça em torno dele, e que as 
restrições dessa carapaça,  embora ele não tivesse percebido, estavam rapidamente tornando-se 
intoleráveis.  

Como uma onda de ar puro, surge diante dele a ideia de que não há uma real necessidade de estar 
pegando coisas para si, de ser egoísta, insensível, mal-educado ou ambicioso; e de que, na 
verdade, a própria morte, se for apenas uma libertação da tirania desses sentimentos, deve ser 
muito bem recebida. 

Com essa compreensão, as dores da inveja, do ódio, da má vontade e do medo começam a 
abandonar o seu coração, e deixam que ele bata livremente e sem dor.  O indivíduo aprendeu que 
o inegoísmo é a lei da vida; mas como essa lição é espiritual, a aplicação dela se limita ao 
instrumento mental. Para ele, no início, a ideia de inegoísmo não tem outro significado além 
daquele que o mundo lhe atribui.  Esse significado se baseia na crença de que o bem-estar físico 
ou mental é a meta a ser alcançada, e só aquele que leva os outros em direção a essa meta faz 
serviço altruísta.’ 
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O Teosofista  
Ano X - Número 116 - Edição de 
Janeiro de 2017 

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

[11.01.17, 4ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega ao www.FilosofiaEsoterica.com e websites associados “O TEOSOFISTA, Janeiro de 2017”. 

O seguinte pensamento abre a edição de janeiro: 

“A ação correta é vista e compreendida em silêncio.” 

O texto de capa é “Uma Oração Diante do Futuro”.  “Os Fatos Inesperados” começa à página dois. 
“A Construção Permanente” vai da  página três à página cinco. 

A página seis apresenta “Alguns Axiomas Para Reformar o Mundo”. O artigo “Derrotando Visões 
Negativas” vai da página sete à nove. 

Outros temas abordados na edição de janeiro de 2017 incluem: 

* Oração Sem Palavras; 

* Ideias ao Longo do Caminho; 

* O Dever e a Popularidade segundo Michel Temer; e 

* Viajando a Lugares Distantes. 

A edição tem 16 páginas e inclui a lista dos textos publicados recentemente em nossos websites.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/teosofista-setembro-2017/
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“Filosofia de Vida e Estabilidade” – 
Robert Crosbie 

http://www.filosofiaesoterica.com
/filosofia-vida-estabilidade/ 

[12.01.17, 5ª] 

Silvia Almeida 

‘Uma filosofia de vida adequada, verdadeira e correta é absolutamente necessária para que haja 
um progresso firme e constante. 

Esta filosofia deve ter como centro uma imutabilidade; se não for assim, qualquer construção de 
um “corpo interior” sobre um centro que é mutável necessita da destruição daquele edifício e do 
começo de outra construção em outro centro, com perda de tempo, de esforço, e do progresso já  
feito. 

Se o segundo centro resultar mutável, a destruição será necessária novamente.  É por isso que não 
pode haver progresso com base em qualquer ponto de apoio exceto o Supremo Ser em nosso 
interior. Isso é a LEI, e não um sentimento. 

Devemos esforçar-nos para manter-nos firmes, confiando no Supremo e dedicando todos os 
nossos pensamentos e ações a ele. À medida que nos esforçamos, as oscilações ficam menos 
acentuadas. 

TODOS os acontecimentos da vida nos dão oportunidades para exercer “o poder da firmeza”. 
Assim, deveríamos dar as boas-vindas a tudo – o que é agradável e o que não é – porque todas as 
coisas são meios de crescimento, e porque, como já foi dito muitas vezes, o propósito da vida é 
aprender; a vida é feita de aprendizagem.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/filosofia-vida-estabilidade/
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“Como Desenvolver a 
Concentração” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/12/09/como-
desenvolver-a-concentracao/ 

[12.01.17, 5ª] 

Emanuel Machado 

‘Astronomicamente, o sol é o centro do nosso sistema local de planetas. Desde Mercúrio até 
Plutão, cada planeta percorre o seu próprio círculo ovalado em torno da nossa estrela de quinta 
grandeza. O sistema solar é um conjunto de círculos concêntricos.   

Psicologicamente, cada indivíduo consciente se vê como um centro ao redor do qual a vida se 
desenvolve em círculos, maiores ou menores, mais próximos ou mais distantes.  Assim, tanto a 
vida planetária e universal como a existência individual são circulares no espaço e cíclicas no 
tempo.  

Os sete princípios ou níveis da consciência humana podem ser visualizados como seis círculos 
concêntricos vibrando dinamicamente em torno do sétimo princípio, Atma. 

Espaço e tempo são inseparáveis. A vida é concêntrica no espaço físico, no espaço da alma, e 
também na dimensão do tempo. 

No espaço, denso e sutil, o universo inteiro parece movimentar-se em torno do ponto do cosmos 
em que vivemos. 

No tempo (objetivo e subjetivo), o passado e o futuro são infinitos. Eles parecem posicionar-se ao 
redor do ponto específico que ocupamos na linha cronológica, ou seja, o nosso instante presente. 
O Aqui nos permite compreender o Espaço Infinito, assim como o Agora é o ponto de observação 
do Tempo Eterno. 

De que modo o indivíduo pode administrar com eficiência a sua presença no universo? Sua 
existência é passageira e cíclica. Devido à lei da reencarnação, suas oportunidades cármicas são 
intermitentes. Ele deve tomar o máximo de consciência em cada vida, até que em determinado 
momento consegue compreender o quebra-cabeças do desapego e da sabedoria, e erguer-se 
acima das marés automáticas da existência.’ 
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“A Pedagogia Teosófica” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-pedagogia-teosofica/ 

[12.01.17, 5ª] 

Carlos Pasinato 

‘O verdadeiro aprendizado teosófico não tem como base a memorização nem a imitação. A 
prioridade não é ser politicamente correto, mas seguir a voz da consciência. O caminhante passa a 
assumir a responsabilidade por tudo o que faz. Não perde tempo ou energia rejeitando os fatos e 
circunstâncias. Ele adota um Ideal e trabalha à luz da sua Meta. Está disposto a identificar, 
enfrentar e corrigir os seus próprios erros. Sabe que precisa desenvolver virtudes opostas e 
complementares. Entre elas estão a audácia e a prudência; a coragem e o bom senso; a 
perseverança e a humildade; a confiança e o discernimento; o autoconhecimento e o 
autoesquecimento. 

A discussão pedagógica estimula a observação crítica do processo da aprendizagem e constitui um 
tema central na agenda teosófica. Os fatores pedagógicos são constantemente abordados nas 
Cartas dos Mahatmas. 

Por outro lado, a marca registrada da pseudoteosofia e do pseudoesoterismo é que eles não 
colocam em discussão nem aceitam questionamentos sobre os seus processos de pesquisa, ensino 
e aprendizagem. Eles necessitam obter a crença cega por parte dos seus seguidores, e isso se deve 
a um motivo muito simples: a sua pedagogia e o seu suposto conhecimento não resistem a um 
exame crítico.’ 

O fortalecimento 
[12.01.17, 5ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Quando as emoções e notícias a seu redor são negativas, cabe contrabalançar concentrando a 
atenção com toda força no que é saudável. 

Se a futilidade se alterna em certos meios com a agressão sem freios e o desânimo, chegou a hora 
de pensar do modo mais nobre e mais correto possível, trabalhando pelo que é bom e eterno. 

Caso haja divulgação de ações perversas, é melhor pensar na santidade, agir conforme a ética, 
contemplar com mais força que antes o ideal purificador da fraternidade universal, vivendo o 
respeito e o amor pela verdade. 

Os obstáculos existem para que a vontade de fazer o bem se fortaleça.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-pedagogia-teosofica/
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“As Sete Cláusulas de um 
Compromisso” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/as-sete-clausulas-um-
compromisso/ 

[13.01.17, 6ª] 

Silvia Almeida 

‘Nossa alma espiritual transcende locais geográficos ou situações particulares no tempo. Ela é 
universal, impessoal, e não tem sentido de separação. Ela é a luz divina em nossa consciência. 
Tentar escutá-la é uma decisão correta. 

O processo de ampliação do contato com o nosso próprio eu superior é inseparável de uma longa 
série de testes que desafiarão o nosso discernimento e a nossa determinação. Em outras palavras, 
devemos aprender, e avançar, enquanto enfrentamos provações. Ao longo da caminhada, morrerá 
em nós apenas aquilo que não é imortal.’ 

“A Verdadeira Amizade” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/09/23/a-
verdadeira-amizade/ 

[13.01.17, 6ª] 

Emanuel Machado 

‘A amizade é um privilégio exclusivo dos que dizem a verdade tal como a percebem. Para a prática 
da fraternidade universal – grande meta da evolução humana – cada um deve reaprender a ser 
sincero com todos os outros.’ 

“A Motivação Correta” – John 
Garrigues 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-motivacao-correta/ 

[13.01.17, 6ª] 

Joaquim Soares 

‘A intenção certa exige que façamos o nosso dever com um coração que não se preocupa em 
relação a resultados, mas fica satisfeito pelo fato de fazer a vontade do Senhor interno, o eu 
superior. 

Os estudantes de teosofia sabem que todo esforço feito desta maneira é um passo dado na 
direção certa. 

Nosso progresso talvez seja lento, e pode necessitar grande número de encarnações, mas 
aprendemos alguma coisa de cada experiência, e podemos destilar as amarguras e sofrimentos da 
vida, obtendo a partir deles um bálsamo que cura a alma. 

A compreensão dos princípios básicos da existência, e o conhecimento do Ser Uno que é “a 
essência de todas as criaturas”, surgem como uma luz que brilha na escuridão e indica o caminho 
para aqueles que buscam.’ 
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“A Lei da Perseverança” – Confúcio 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-lei-da-perseveranca/ 

[14.01.17, Sábado] 

Silvia Almeida 

‘Aqueles que não meditam, ou que, se meditam, não chegam a alcançar um conhecimento claro 
do princípio do bem, não devem desanimar. Aqueles que não distinguem o bem do mal, ou que, 
se os distinguem, não conseguem uma percepção clara e nítida, não devem desanimar. 

Aqueles que não praticam o bem, ou que, se o praticam, não conseguem empregar nele todas as 
suas forças, não devem desanimar.  O que os outros fazem na primeira tentativa, eles conseguirão 
depois de dez tentativas. O que os outros conseguem em dez etapas, eles fazem em cem. O que os 
outros fazem em cem etapas, eles fazem em mil. 

Aquele que seguir de fato esta regra de perseverança, por mais ignorante que seja, alcançará 
necessariamente o esclarecimento. Por mais fraco que seja, se tornará inevitavelmente forte.’ 

“A Teosofia do Namastê” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/02/a-teosofia-
do-namaste/ 

[14.01.17, Sábado] 

Emanuel Machado 

‘As relações humanas baseadas no princípio do equilíbrio e da reciprocidade são um ideal decisivo 
para os teosofistas. Embora a prática da fraternidade seja desafiante e envolva um profundo 
renascimento e a perda de um sentido prévio de identidade, ela é também algo inevitável. Não há 
necessidade de postergar este ideal. A fantasia de um sentido individualista de identidade, 
baseado na separação, já não funciona mais como proteção diante da vida. 

O primeiro objetivo do movimento teosófico é a formação de um núcleo de fraternidade universal 
que transcenda os atributos do eu inferior, tais como raça, classe social, sexo, casta, 
nacionalidade, e apego pessoal a esta ou aquela religião e filosofia. 

A fraternidade sem fronteiras deve incluir em última instância os seres do mundo natural e os 
seres do mundo divino. A construção da fraternidade é silenciosa e tem lugar no coração de cada 
um. O indivíduo deve enfrentar os fantasmas todos do passado. É preciso vencer o apego à 
ignorância e ao sofrimento, a soma dos receios e raivas humanos, o medo de abandono e outras 
formas de 'não-okeidade' que dificultam o progresso na direção da sabedoria. 

A frase 'eu estou OK, você está OK' significa que o eu superior em mim reconhece a existência de 
um eu superior em você. A vida é probatória, todos os seres são incompletos e a dor faz parte da 
existência; mas a alma imortal em mim percebe a presença da alma imortal nos outros seres, e 
isso é bom. A transcendência cura. A universalidade abençoa, a confiança protege, e a coragem 
nos permite ser maiores que a dor.’ 
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“O Mundo Como Espelho da Alma” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-mundo-como-espelho-da-alma/ 

[14.01.17, Sábado] 

Joaquim Soares 

‘Um princípio básico da filosofia esotérica é o da correspondência inevitável entre o mundo 
externo, objetivo, e o mundo interno ou subjetivo.  

À luz deste princípio, pode-se dizer que de certo modo não existem alguns temas que são 
“espirituais” (como meditação e devoção, por exemplo), e outros temas que são “não-espirituais”, 
como justiça social, equilíbrio ambiental ou ética na administração pública.   

O que existe são algumas maneiras espirituais de olhar para todos os temas da vida, e outras 
maneiras não-espirituais de olhar para qualquer coisa.    

Segundo o poeta Mário Quintana, não há assuntos que são “poéticos”, ao lado de outros que não 
o são. Há pontos de vista que são poéticos, em relação a qualquer coisa; e outros pontos de vista 
que não o são. A poesia, como a espiritualidade, está mais no olhar do que na coisa olhada. 

É verdade que tudo depende do ponto de vista que adotamos para observar a vida: mas isso não 
deve levar-nos para o terreno ilusório da idealização ingênua.  

Devem ser preservados o nosso espírito crítico e a nossa coragem de questionar. Imobilidade é 
sinônimo de morte, e o mundo ao nosso redor, assim como cada um de nós, está longe de 
qualquer coisa parecida com perfeição.  

Assim, o olhar espiritual implica um certo rigor e uma exigência de movimento em direção a uma 
meta nobre. Não é exigida perfeição; mas tanto a vida como a lei do carma exigem constante 
aperfeiçoamento.’ 

“O Mundo Como Espelho da Alma” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-mundo-como-espelho-da-alma/ 

[14.01.17, Sábado] 

Joaquim Soares 

‘Aquele que pode permanecer atento enquanto prossegue a batalha interna e externa da Alma 
pode ter esperança. No entanto, a Esperança em si mesma apenas leva a Alma ao longo de algum 
corredor cuja única saída é também situada no local de combate e não no território da Alma. 

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.’ 
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“O TEOSOFISTA, Janeiro de 2017” 

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

[14.01.17, Sábado] 

Arnalene Passos 

‘Há um tempo para confrontar obstáculos, e um tempo para permanecer sem ser visto, sem ser 
ouvido, sem nada dizer, exercendo uma presença desconhecida. 

Há um silêncio que produz compreensão profunda, e outro que é nocivo para o bom aprendizado. 

Nas formas equilibradas de silêncio harmonizamos todas as coisas. O tipo certo de ausência de 
som é ao mesmo tempo o herdeiro e a origem da ação sábia. No silêncio opera a lei da vida. Nele a 
consciência eterna pode ser percebida e colocada em unidade conosco.’ 

“Fragmentos de Porfírio” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/fragmentos-de-porfirio/ 

[15.01.17, Domingo] 

Silvia Almeida 

‘*Se, portanto, você sempre lembrar que, onde quer que sua alma caminhe e inspire seu corpo 

com atividade, a divindade estará presente e supervisionando todas suas palavras e ações, então 

você sentirá reverência diante da presença sutil do espectador, e você terá a divindade junto a 

você. (p. 51) (…) Há anjos divinos e bons espíritos que olham tudo o que é feito, e não podemos 

escapar da observação deles. Persuadidos de que isso é verdade, eles [os praticantes da 

sabedoria] cuidam para não cair, mantendo diante dos seus olhos a constante presença dos 

deuses dos quais não podem escapar. E alcançam um modo sábio de vida, e conhecem os deuses, 

e os deuses os conhecem. (p. 52) 

Essa é a antiga prática pitagórica da presença divina, adotada mais adiante pela tradição mística 

cristã. O hinduísmo, o taoismo e todas as grandes religiões praticam a mesma técnica de expansão 

de consciência. O “Diagrama de Meditação” de H. P. Blavatsky [1] está baseado no mesmo 

princípio. 

NOTA: 

[1] Veja em nossos websites associados o artigo “Diagrama de Meditação”, de Helena Blavatsky.’ 
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“As Ondas de Acontecimentos” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/11/30/as-ondas-
de-acontecimentos/ 

[15.01.17, Domingo] 

Emanuel Machado 

‘Ao ser testado pela vida, preserve a consciência do coração. Não tenha pena de si mesmo. Não 
lamente as 'circunstâncias difíceis' nem pense que a vida é injusta. Desvencilhe-se do mal-estar 
psicológico causado pelos aborrecimentos que parecem 'perseguir' você 'sem que mereça'. 

'Instalado na paz incondicional, verá sem esforço a Causa Única das perturbações e o caminho 
para eliminá-la. Não há problema ou dificuldade na vida que não sirva para desafiar o apego à 
rotina, a busca de comodidade e os esquemas emocionais que reproduzem aspectos pouco 
iluminados do passado. 

Você deve aproveitar a oportunidade. Examine com um olhar honesto os acontecimentos. 
Mantenha a visão impessoal diante dos vários tipos de crises fabricadas pelo eu inferior através da 
ansiedade, do medo, da ambição e de outras emoções semelhantes. Descubra a paz imensa de um 
oceano de sabedoria que prossegue além do horizonte.’ 
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A febre cármica em nosso globo 
[15.01.17, Domingo] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘É possível imaginar que nossa civilização como um todo enfrenta os desafios do discipulado, 
metaforicamente descritos nas várias "jornadas do herói" do mundo antigo, desde o evangelho de 
Jesus até os 12 trabalhos de Hércules. Cada buscador da verdade deve enfrentá-los de um modo 
ou de outro. 

O conceito de "febre cármica" ou Febre do Compromisso, usada na teosofia moderna de Helena 
Blavatsky, é útil quando observamos a história humana. 

Uma vez que a alma se torna discípula e entra em contato com a verdadeira sabedoria, o seu 
horizonte se amplia tanto que o lixo subconsciente acumulado como fruto da ignorância individual 
e coletiva vem para a superfície. 

Então o bom senso parece ter sido perdido. Durante algum tempo, o absurdo se espalha. A velha 
maneira de viver já não funciona, e a nova maneira ainda não parece estar disponível. Uma febre 
ocorre até que a alma se torna mais acostumada e compreende os horizontes mais amplos. Os 
tempos de transição são confusos. O número de coisas idiotas feitas durante o período de "testes" 
é às vezes difícil de calcular. 

O processo da evolução é medido por eras, em teosofia, e não por dias ou semanas. A "febre do 
compromisso" da nossa humanidade e a presença de absurdos em sua História não são coisa 
recente, se forem observados desde o ponto de vista do curto prazo. 

No entanto há diferentes fases na febre cármica do aprendizado que acompanha a jornada 
humana ao longo do tempo de vida do nosso globo. Agora mesmo, na segunda metade do século 
21, a falsidade, o crime, a luxúria, a violência, a destruição do meio ambiente, o aborto e outras 
formas de desrespeito pela vida parecem dominar o "Zeitgeist" ou o "espírito dos tempos de 
hoje". Estas doenças podem ser vistas como formas sociológicas de "reação à sabedoria". 
Constituem uma febre cármica através da qual o organismo da nossa civilização se debate entre 
duas alternativas: 

1) purificar a si mesmo e alcançar a sabedoria através do autocontrole e da simplicidade 
voluntária; ou 

2) promover a adoração da irresponsabilidade e de ações destrutivas, preparando assim o seu 
próprio final, que abrirá as portas do tempo para um novo e melhor renascimento. 

Cada esforço na direção de uma nova ética planetária, começando pela nossa própria vida 
individual e pela relação do cidadão com sua própria alma, faz uma diferença para melhor. 

As aparências de curto prazo enganam. É correto não prestar demasiada atenção a elas. Cada um 
constrói seu lugar no futuro imediato e de longo prazo. 

Através de uma certa febre cármica e dos seus aparentes absurdos, um organismo que está 
destinado a viver expele substâncias indesejáveis, como a ignorância, purifica a si mesmo e se 
capacita para começar a viver de fato, em um novo ciclo.’ 



 

 

“A Arte de Corrigir os Erros” – The 
Theosophical Movement 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-arte-de-corrigir-os-erros/ 

[15.01.17, Domingo] 

Carlos Pasinato 

‘Curar os hábitos do falso conhecimento, e desenvolver a sabedoria, são tarefas difíceis e que 
tomam tempo. O erro não é apenas fissíparo [1]. O erro é repetitivo; e, à medida que os ciclos de 
tempo o trazem de novo à superfície, ele tende a se reafirmar com uma força surpreendente e 
com frequência toma o indivíduo completamente de surpresa.  Isso ocorre porque qualquer 
semente-de-pensamento, uma vez plantada em sua mente, cresce independentemente da sua 
vontade posterior. As sementes de pensamento – frequentemente sem que sejam vistas como tal 
– deitam raízes nos planos internos e ocultos do seu ser.  São estes planos internos e ocultos que 
dão vigor e substância aos planos externos. Eles moldam o caráter e o destino do indivíduo. Dos 
planos internos emergem os seus pensamentos, e eles podem ser benéficos ou maléficos, belos ou 
feios, potentes para o bem ou para a falsidade.  As medidas verdadeiramente corretivas começam 
neste nível do pensamento e das motivações.    

NOTA: 
[1] Fissíparo – organismo que se reproduz pela divisão do seu próprio corpo. (NT)’ 

“Olhando Para o Retrato de HPB” – 
John Garrigues 

http://www.filosofiaesoterica.com
/olhando-retrato-hpb/ 

[16.01.17, 2ª] 

Carlos Pasinato 

‘Quem foi aquela Grande Alma? 

Nenhum de nós, mortais, pode realmente saber; e aqueles que o sabem não o dirão. Este é o 
maior dos Mistérios Teosóficos. HPB deixou, ao ir-se, a prova da sua imortalidade; as flores das 
ações nobres e os frutos das ideias inspiradoras. Os escritos dela são como minas profundas, 
cheias de Kohinoors [1], prontos para serem usados na coroa real da Alma.   

Assim como por trás da foto de Helena P. Blavatsky está oculto o mistério da verdadeira HPB, 
assim também no interior das palavras escritas por ela está presente o mistério da sua Mensagem. 

Vocês, que são jovens [2], poderão saber a verdade se forem dignos de uma relação com HPB. 
Vivam sabiamente, de acordo com os ensinamentos dela; amem impessoalmente, como ela fez; 
sacrifiquem tudo o que têm e tudo o que são, como ela sacrificou tudo pelos Mestres e pela Loja, 
e vocês conhecerão HPB, a pensadora por excelência; aquela que teve Discernimento e 
Compaixão; aquela que venceu a morte.” [3] 

NOTAS: 
 [1] Kohinoor – famoso diamante, conhecido por seu tamanho grande. (CCA) 

 [2] O presente artigo é a transcrição de uma palestra para jovens teosofistas. (CCA)’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-arte-de-corrigir-os-erros/
http://www.filosofiaesoterica.com/a-arte-de-corrigir-os-erros/
http://www.filosofiaesoterica.com/olhando-retrato-hpb/
http://www.filosofiaesoterica.com/olhando-retrato-hpb/


 

 

“Desfazendo Impressões Erradas” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/12/04/desfazendo
-impressoes-erradas/ 

[16.01.17, 2ª] 

Emanuel Machado 

‘Vale a pena lembrar que o eu inferior é bom. Ele é 'inferior' no sentido de ser básico, mas não no 
sentido de ser “desprezível”.  Ele é um alicerce, e deve servir como instrumento valioso para a 
expressão prática do eu superior.   

O que há de aparentemente 'ruim' em um ser humano não é nem o corpo físico, nem o eu 
inferior. Não é kama manas, a mente inferior, nem kama, o princípio emocional-animal.  Todos 
estes níveis de consciência e existência são bons e fundamentalmente saudáveis. Os sete 
princípios da consciência fazem parte da caminhada, e nenhum deles é um estorvo. 

A natureza não tem maldade em si. A ideia de maldade é basicamente uma invenção teológica 
medieval.  Há, apenas, ignorância espiritual. O que existe de desafiador é a ignorância do eu 
inferior, mas ela é passageira.  Ela tem remédio, seja nesta vida ou numa encarnação posterior. 

(...) 

A dificuldade de optar por uma vida feliz e simples está no apego aos hábitos alimentados pela 
ignorância espiritual. A força destes hábitos é sutil e semi-inteligente. Ela está ligada a elementais, 
isto é, a seres sutis da natureza.  Em seu lugar, é preciso criar novos hábitos, compatíveis com a 
caminhada espiritual. O hábito do pensamento negativo deve ser substituído pelo hábito do 
pensamento correto. 

Cada ser humano contém em si uma semente de sabedoria.  Cada cidadão possui em si uma 
promessa de autolibertação.  Cabe a nós a tarefa de cuidar da germinação correta desta semente 
colocada aos nossos cuidados.  Há obstáculos?  Sem dúvida.  Mas o ser humano não cria 
problemas que não seja capaz de resolver. Toda 'noite' é apenas a antecipação da madrugada.  
Toda 'escuridão' é o ponto inicial do amanhecer. Todo medo é uma preparação para a coragem.’ 

Farias Brito de 1917 a 2017 
[16.01.17, 2ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Nossos websites associados publicam hoje em PDF o texto "O Panfleto", do filósofo brasileiro 
Farias Brito. A publicação coincide com o centenário da morte do pensador cearense, ocorrida em 
16 de janeiro de 1917. 

A Loja Independente de Teosofistas vê Brito como um dos principais pioneiros da filosofia 
esotérica em língua portuguesa. 

"O Panfleto" foi divulgado para poucas pessoas, dois meses antes da morte do pensador. O texto 
constitui o testemunho final da sua luta pela verdade e o mais amargo dos seus enfrentamentos 
com a ignorância organizada do seu tempo.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/04/desfazendo-impressoes-erradas/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/04/desfazendo-impressoes-erradas/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/04/desfazendo-impressoes-erradas/


 

 

“O Panfleto” – Farias Brito 

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

[16.01.17, 2ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega ao www.FilosofiaEsoterica.com e websites associados, “O Panfleto” de Farias Brito.’ 

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


 

 

Erich Fromm, Sobre a Esperança 
[16.01.17, 2ª] 

Joana Pinho 

‘O cultivo da esperança está relacionado com uma vivência positiva e transformadora da 
realidade. A esperança não é um sentimento ou um pensamento, ela é uma força que nos chega 
da alma. Aqueles que vivem a esperança são pessoas atentas aos sinais da vida e estão em contato 
profundo com o seu eu superior. Esses indivíduos percebem e acreditam que sempre se pode 
melhorar, individual e coletivamente. Essa fé não é cega. Ela resulta da experiência. 

Esperar que algo melhor se realize não é sinônimo de passividade. A verdadeira esperança une 
pensar, sentir e agir e os coloca na direção do melhor que pode acontecer. 

Erich Fromm diz o seguinte sobre a esperança: 

“A esperança é paradoxal. Não é nem uma espera passiva nem um forçar irreal de circunstâncias 
que não podem ocorrer. (…) Ter esperança significa estar pronto a todo o momento para aquilo 
que ainda não nasceu e todavia não se desesperar se não ocorrer nascimento algum durante 
nossa existência. Não faz sentido esperar pelo que já existe ou pelo que não pode ser. Aqueles 
cuja esperança é fraca decidem pelo conforto ou pela violência; aqueles cuja esperança é forte 
veem e apreciam todos os sinais da nova vida e estão prontos a todo instante para ajudar no 
nascimento daquilo que está pronto para nascer.” [1] 

Toda a natureza expressa esperança e Erich Fromm dá os seguintes exemplos: 

“A esperança é um acompanhamento psíquico da vida e do crescimento. Se uma árvore que não 
recebe sol inclina seu tronco para o lugar de onde vem o sol, não podemos dizer que a árvore ‘tem 
esperança’ da mesma forma que um homem tem esperança, porquanto, no homem, a esperança 
está ligada a sentimentos e a um estado de ser consciente que a árvore não pode ter. E ainda 
assim não seria errado dizer que a árvore tem esperança de obter a luz solar e expressa essa 
esperança inclinando seu tronco na direção do sol. Isso acontece de maneira diferente com a 
criança que nasce? Ela talvez não tenha nenhum estado de ser consciente, contudo sua diligência 
expressa sua esperança de nascer e de respirar independentemente. O lactente não anseia pelo 
seio da mãe? O bebê não tem esperança de ficar de pé e andar?” [2] 

A vida é e será sempre esperança. 

NOTAS: 
[1] Da obra “A Revolução da Esperança”, de Erich Fromm, Círculo do Livro, SP, 190 pp., p. 22. 

[2] Da obra “A Revolução da Esperança”, de Erich Fromm, Círculo do Livro, SP, 190 pp., p. 26.’ 



 

 

A fonte da força interna 
[16.01.17, 2ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Farias Brito escreveu: 

"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 necessário provar porque sente-se, 
e para mostrá-lo nada mais é preciso do que apelar para a consciência de cada um." [1]  

As palavras estão perfeitamente atuais nos tempos de hoje  

NOTA: 
[1]  Do livro "Farias Brito, o Homem e a Obra", de Jonathas Serrano, Cia. Editora Nacional, SP, RJ, 
RS, 1939, 319 pp., ver pp. 106-107.’ 

“A Vida Silenciosa da Alma” – John 
Garrigues 

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

[17.01.17, 3ª] 

Emanuel Machado 

‘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.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/29/a-vida-silenciosa-da-alma/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/29/a-vida-silenciosa-da-alma/
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“Sabedoria, Felicidade e 
Contentamento” – The 
Theosophical Movement 

http://www.filosofiaesoterica.com
/sabedoria-felicidade-
contentamento/ 

[17.01.17, 3ª] 

Silvia Almeida 

‘O capítulo dois do “Bhagavad Gita” [1] diz que quem está firmemente estabelecido no 
conhecimento espiritual sente-se “feliz e contente no eu superior, e através do eu superior”. 

De que modo alguém pode estar feliz e contente “no eu superior”? E o que significa “através do eu 
superior”? 

Uma coisa é certa: ninguém que tenha ideais e um pouco de imaginação pode estar feliz e 
contente apenas no plano da sua personalidade, ou eu inferior. A personalidade se sente ferida, 
sofre, fica frustrada, e assim por diante. Ela tem aspirações deste ou daquele tipo, e não está 
contente com tudo o que acontece. Portanto, a felicidade e o contentamento vêm de algo em nós 
que não é alterado pela personalidade. 

Podemos chamar este “algo” de Manas [Mente]. Não se trata de Buddhi-Manas [Mente Espiritual] 
nem de Kama-Manas [Mente Emocional], mas daquela consciência ou atenção em nós que é capaz 
de analisar a vida e de estar em paz consigo mesma, podendo compreender o que ocorre à sua 
volta e também no interior dos seus processos de emoção, de desejo, etc., sem que, por isso, seja 
carregada ou absorvida por eles. Essa consciência se baseia em premissas claras. 

O “Bhagavad Gita” explica como é o ser humano que alcançou o conhecimento espiritual. Nós não 
temos este conhecimento hoje, porque nosso saber é baseado em uma visão intelectual das 
coisas. Ele se apoia nas nossas ideias pré-concebidas e nas nossas limitações, sem que haja uma 
compreensão correta do tempo e do espaço, nem da Lei Universal. A felicidade e o 
contentamento são uma meta para nós. No capítulo dois, Krishna diz como isso pode ser 
alcançado. Quando, por exemplo, as coisas não ocorrem como esperávamos, e quando surge a 
adversidade, devemos manter nossa mente estável e imperturbada. Só assim podemos encarar os 
problemas sem que apareçam emoções como ansiedade, medo e raiva. E quando eles não 
aparecem o resultado é o contentamento, e talvez a felicidade. 

NOTA: 
[1] “The Bhagavad Gita”, William Q. Judge, Theosophy Company, Los Angeles, 1986. (CCA)’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/sabedoria-felicidade-contentamento/
http://www.filosofiaesoterica.com/sabedoria-felicidade-contentamento/
http://www.filosofiaesoterica.com/sabedoria-felicidade-contentamento/


 

 

Unindo Pensamento e Sentimento 
[17.01.17, 3ª] 

Joana Pinho 

‘A filosofia esotérica apela a uma vivência crescentemente consciente de forma a evitar 
sofrimento desnecessário para nós próprios e os outros através de ações cada vez mais corretas. 

Para a Loja Independente de Teosofistas o estudo filosófico não está limitado à compreensão 
intelectual. O verdadeiro estudo anda junto com a prática. Em teosofia isso significa acima  de 
tudo reforçar laços entre o eu inferior e a alma imortal através do pensamento, da emoção e dos 
atos. 

Várias correntes espiritualistas negam o intelecto e algumas formas de psicologia olham para o 
indivíduo como uma máquina. A psicologia ocidental está muito ligada a interesses materialistas,  
negando a dimensão profunda do ser humano. Erich Fromm em 1968 já alertava para o fato de 
muitos psicólogos estarem mais a serviço da “megamáquina” - de um sistema social homogêneo 
no qual a sociedade tem funções tais como uma máquina e os homens como as de suas peças -  do 
que do ser humano. [1] 

Devemos ter em conta as seguintes palavras de Fromm: 

“É de vital importância distinguir entre uma psicologia que compreende e visa ao bem-estar do 
homem e uma psicologia que estuda o homem como um objeto, visando a torná-lo mais útil para 
a sociedade tecnológica.” [2] 

O materialismo nega o espírito e trata as emoções humanas como instrumentos que existem para 
servir o progresso material. Segundo Fromm “o homem não só  tem uma mente e necessita de um 
sistema de orientação que lhe permita compreender e estruturar o mundo que o rodeia; ele 
também tem um coração e um corpo que precisam ser ligados emocionalmente ao mundo – ao 
homem e à natureza.” [3] 

A visão de Erich Fromm vai ao encontro da filosofia esotérica. O texto “Sete Ideias Para Uma Vida 
Teosófica” diz o seguinte: 

“Devemos pensar o que sentimos e sentir o que pensamos, tanto quanto possível.  É correto 
estabelecer uma ligação harmônica entre ação, sentimento e pensamento.” [4] 

A saúde das emoções está ligada a bons pensamentos, e a saúde do intelecto se relaciona com o 
bom funcionamento das emoções. A ação correta não só resulta desse equilíbrio entre pensar e 
sentir como o reforça.    

A Teosofia compreende o ser humano na sua totalidade e vista como uma psicologia ela nos dá as 
chaves para a paz interior integrando pensamento, sentimento e ação no contexto correto: a alma 
imortal. 

NOTAS: 
[1] Sobre o conceito de “megamáquina”, ver “A Revolução da Esperança”, de Erich Fromm, Círculo 
do Livro, SP, 190 pp., p. 44. 
[2] “A Revolução da Esperança”, de Erich Fromm, Círculo do Livro, SP, 190 pp., p. 62. 
[3] “A Revolução da Esperança”, de Erich Fromm, p. 83. 
 [4] Do texto “Sete Ideias Para Uma Vida Teosófica”, de Carlos: 
http://www.helenablavatsky.net/2015/01/sete-ideias-para-uma-vida-teosofica.html’ 

http://www.helenablavatsky.net/2015/01/sete-ideias-para-uma-vida-teosofica.html


 

 

“Dois Fragmentos Para Meditar” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/dois-fragmentos-meditar/ 

[18.01.17, 4ª] 

Silvia Almeida 

‘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.’ 

“Telepatia, a Comunicação 
Silenciosa” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/17/telepatia-a-
comunicacao-silenciosa/ 

[18.01.17, 4ª] 

Emanuel Machado 

‘O universo não tem – nem permite – segredos duradouros que signifiquem incomunicação ou 
separação.  Há coisas que o indivíduo ainda não entende, ou para as quais não está preparado. Os 
verdadeiros segredos esotéricos, por exemplo, são preservados apenas porque ocorrem em 
planos de pensamento abstrato e percepção universal que não podem ser alcançados pela mente 
despreparada e desatenta, e teriam efeitos nocivos sobre ela. A lei do carma não admite exceções: 
o que vai, volta, o que se planta, se colhe. Tudo o que você faz, pensa, sente, sonha e pretende em 
relação aos outros e a si mesmo fica registrado e, seja bom ou ruim, dará seus frutos no devido 
tempo, incluindo vidas futuras da sua alma imortal. Este é o grande poder, e a enorme 
responsabilidade, do pensamento humano.’ 

“Uma Febre Cármica Global” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/febre-carmica-global/ 

[18.01.17, 4ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega ao www.FilosofiaEsoterica.com e websites associados, o texto “Uma Febre Cármica Global” 
de Carlos Cardoso Aveline.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/dois-fragmentos-meditar/
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Caminhando até um território 
sagrado 

[18.01.17, 4ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘O autoboicote ou resistência à mudança ocorre em grande número de maneiras, e elas renovam a 
si mesmas. 

Muitos peregrinos começam projetos elevados e os abandonam depois de algum tempo. Eles 
então adotam algum outro bom projeto. O fracasso periódico por desistência serve para preservar 
a ideia que tais buscadores da verdade têm de si mesmos num nível subconsciente. 

Quando a autoimagem de um indivíduo é contrária à ideia de uma vitória nítida em ética e em 
espiritualidade elevada, o “sentido de eu” subjacente o levará para longe das metas escolhidas. 

O estudante de teosofia vai ter dificuldades no caminho da vitória enquanto enxergar a si próprio 
como um perdedor, como alguém que “nasceu para sofrer”, alguém que não sabe fazer nada 
direito, tem inteligência limitada ou só pode seguir cegamente a outrem. 

As fontes da autoimagem emocional estão na infância. Nos primeiros anos de uma encarnação, as 
tendências dominantes da vida anterior, combinadas com o carma coletivo do momento, ficarão 
impressas no eu inferior do indivíduo. O estudante de teosofia deve reconstruir o seu próprio 
destino e seu caráter. Ele é convidado pela sabedoria eterna a nascer de novo conscientemente na 
mesma encarnação. Isso acontecerá a seu devido tempo e terá lugar gradualmente como 
resultado de seus esforços independentes. No entanto, haverá uma luta feroz contra isso, por 
parte do seu velho “sentido de eu”. 

Uma sensação de culpa cega e irracional que é em muitos casos subconsciente constitui um fator 
decisivo para impedir as pessoas de melhorarem a si mesmas. O fracasso não só confirma os 
traços negativos na autoimagem do peregrino, mas também é uma forma de autopunição por sua 
“culpa”. 

Parte do mundo psicológico de muitos cidadãos de boa vontade acredita que a pessoa não tem 
qualquer valor significativo; que não pode fazer uma diferença para melhor em nosso mundo, e 
será incapaz de ajudar a humanidade em sua evolução. Sentir-se “incapaz de ajudar a 
humanidade” parece ser o outro lado de uma moeda falsa que também descreve o indivíduo 
como não podendo mudar o seu próprio futuro. 

Melhorar a si mesmo é necessário para ajudar o mundo, e trabalhar com altruísmo pelo bem de 
todos os seres é provavelmente o modo mais eficiente de caminhar para o território sagrado da 
bem-aventurança. As profecias autocondenatórias, no entanto, devem ser identificadas e 
derrotadas para que isso ocorra. A tarefa exige uma vontade forte, e, por estranho que pareça, 
requer autoesquecimento.’ 



 

 

“O Real Interesse do Ser Humano” 
– Barão de Holbach 

http://www.helenablavatsky.net/2
011/01/o-real-interesse-do-ser-
humano.html 

[18.01.17, 4ª] 

Joana Pinho 

‘Para dar à virtude motivações reais, para torná-la apreciada entre os homens, é necessário ligá-la 
à sua própria utilidade; é necessário torná-la agradável e não representá-la de modo algum como 
austera, como inimiga da felicidade, como um sacrifício doloroso dos seus interesses mais 
valiosos. Se a virtude é um sacrifício, ela é um sacrifício no qual se imolam os prazeres frívolos e 
passageiros, para alcançar uma felicidade durável.’ 

“Aos Que Não Têm Tempo” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/21/aos-que-
nao-tem-tempo/ 

[19.01.17, 5ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Não há como usar bem o tempo, se não soubermos que ele é um bem precioso, ou se não 
eliminarmos as prioridades de terceira e quarta  importância em nossa agenda pessoal.   Este é o 
primeiro passo. 

O filósofo romano Lúcio Sêneca escreveu que a vida não é curta, mas pode parecer que ela não é 
suficientemente longa, se perdermos tempo demasiado com assuntos pequenos.  De fato, o 
segredo de uma boa e longa caminhada é não levar muita bagagem nas mãos, mas ater-se ao 
fundamental.’ 

Reproduzido de “A Arte de Viver”, 
Epicteto, interpretação de Sharon 
Lebell, tradução de Maria Luiza 
Newlands da Silveira, Rio de 
Janeiro, Editora Sextante, 2006, 88 
pp., ver p. 18. 

[19.01.17, 5ª] 

Silvia Almeida 

‘O que fazemos é menos importante do que a maneira como o fazemos. Quando compreendemos 
realmente este princípio e vivemos de acordo com ele, embora as dificuldades continuem a surgir 
– já que também são parte da ordem divina –, ainda assim será possível se ter paz interior.’ 

http://www.helenablavatsky.net/2011/01/o-real-interesse-do-ser-humano.html
http://www.helenablavatsky.net/2011/01/o-real-interesse-do-ser-humano.html
http://www.helenablavatsky.net/2011/01/o-real-interesse-do-ser-humano.html
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A Sinceridade Prevalece 
[19.01.17, 5ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘O resgate do nosso processo civilizatório para fora daquelas formas de ignorância que o levariam 
à autodestruição nada tem a ver com as aparências. 

O ódio e o desrespeito pela verdade se disfarçam sob a máscara sorridente do que é politicamente 
correto e da devoção religiosa, e fazem isso com a ajuda de caríssimas campanhas de propaganda 
e "hábeis" estratégias de relações públicas. 

Este caminho não leva a lugar algum. 

É a prática da sinceridade e um sentido severo de responsabilidade ética que podem preservar a 
vida ameaçada pela ação dos sepulcros caiados, hoje influentes no sistema bancário, nos partidos 
políticos e nas corporações religiosas. 

A Lei Universal inclui todas as coisas e regula o Carma de cada comunidade humana. A falsidade 
tem vida curta: a sinceridade prevalece. As civilizações nunca deixam de renovar a si próprias.’ 

“Meditando Pelo Despertar do 
Brasil” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/meditando-pelo-despertar-do-
brasil/ 

[20.01.17, 6ª] 

Arnalene Machado 

‘O texto Meditando Pelo Despertar do Brasil segue aberto em convite à nossa leitura atenta e 
meditativa.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/meditando-pelo-despertar-do-brasil/
http://www.filosofiaesoterica.com/meditando-pelo-despertar-do-brasil/
http://www.filosofiaesoterica.com/meditando-pelo-despertar-do-brasil/


 

 

“Meditando no Despertar da 
Minha Cidade” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/meditando-no-despertar-da-
minha-cidade/ 

[20.01.17, 6ª] 

Silvia Almeida 

‘O desenvolvimento das potencialidades sagradas da humanidade faz parte do dharma e do dever 
do movimento esotérico moderno.  

O primeiro objetivo do esforço teosófico inaugurado em 1875 é o estímulo à prática da 
fraternidade universal, o que deve ser feito pelo exemplo. A segunda meta é a busca da sabedoria 
ensinada pela literatura filosófica de todos os tempos e de todos os povos, com prioridade para a 
sabedoria oriental, mais antiga. O terceiro objetivo é a investigação dos poderes latentes na 
consciência de cada ser humano. 

As três metas são inseparáveis. O terceiro objetivo deve ser buscado, naturalmente, como um 
instrumento para alcançar o primeiro. 

O egoísmo, que brota da ignorância, é um beco sem saída e provoca um círculo vicioso de 
infelicidade. A meditação a seguir constitui uma prática altruísta. Ela coloca os poderes latentes da 
consciência expressamente a serviço da Fraternidade Universal. Esta é a maneira correta de 
desenvolver as potencialidades transcendentes da mente humana. É também o modo mais eficaz 
de alcançar a felicidade.’ 

“A Vontade Criativa” – Robert 
Crosbie 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/01/a-vontade-
criativa/ 

[20.01.17, 6ª] 

Emanuel Machado 

‘Nós todos existimos como criadores no meio das nossas criações. Há criadores abaixo de nós na 
escala da inteligência. Estamos em outro lugar, com uma visão mais ampla, um fundo maior de 
experiência adquirida; assim, podemos ver que abaixo de nós, infinitamente abaixo de nós, há 
seres tão pequenos que muitos deles poderiam ser reunidos na ponta de uma  agulha. No 
entanto, os cientistas, depois de examiná-los de muitos modos, não podem negar que estes 
organismos infinitesimais possuem uma certa inteligência, uma capacidade de procurar o que 
gostam e de evitar o que não gostam. A partir do menor ponto de percepção e ação que se possa 
conceber, há um campo sempre crescente de expressão, de evolução, um desenvolvimento cada 
vez maior na direção de uma escala mais ampla de existência. Esta evolução da inteligência, ou 
alma, ocorre muito lentamente nos reinos inferiores, ganha mais rapidez no reino animal, e no 
homem ela atinge aquele estágio em que o próprio ser sabe que existe, sabe que é consciente, 
sabe que pode entender até certo ponto sua própria natureza e a natureza dos seres abaixo dele, 
e ver as relações deles entre si. 

O homem atingiu agora um ponto em que começa a se perguntar o que mais existe que ele possa 
conhecer. Ele deixou de pensar exclusivamente nas coisas materiais; ele está percebendo sua 
própria natureza, e pergunta: “o que sou eu, de onde venho e para onde vou?”’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/meditando-no-despertar-da-minha-cidade/
http://www.filosofiaesoterica.com/meditando-no-despertar-da-minha-cidade/
http://www.filosofiaesoterica.com/meditando-no-despertar-da-minha-cidade/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/01/a-vontade-criativa/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/01/a-vontade-criativa/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/01/a-vontade-criativa/


 

 

24 Horas 
[20.01.17, 6ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Cada período de 24 horas contém a semente e a substância das eternidades. 

Todo cidadão vive em contato com o cosmo inteiro e mantém um diálogo vivo com ele, conforme 
a Astrologia demonstra. 

A qualidade desta interação pode ser melhorada a qualquer momento por uma combinação de 
introspecção elevada, boa vontade e ação correta.’ 

“O Caminho do Aprendizado - 
Parte II” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.helenablavatsky.net/2
016/08/o-caminho-do-
aprendizado-parte-ii.html 

[20.01.17, 6ª] 

Joana Pinho 

‘No poeta e no artista há o infinito. É esse ingrediente, o infinito, que dá a essa espécie de gênio a 
grandeza irredutível. Essa quantidade de infinito, que há na arte, é exterior ao progresso. Pode ter, 
e tem, para com o progresso, deveres; mas não depende dele. Não depende de nenhum dos 
aperfeiçoamentos do futuro, de nenhuma transformação da língua, de nenhuma morte ou de 
nenhum nascimento de idioma. Tem em si o incomensurável e o inumerável; não pode ser 
subjugada por nenhuma concorrência; é tão pura, tão completa, tão sideral, tão divina em plena 
barbárie quanto em plena civilização. Ela é o Belo, diverso segundo os gênios, mas sempre igual a 
si mesmo. Supremo. É essa a lei, pouco conhecida, da arte.’ 

"A Conservação da Energia da 
Alma" – Theosophy 

http://www.carloscardosoaveli
ne.com/conservacao-da-
energia-da-alma/ 

  

 

 

[21.01.17, Sábado] 

Carlos Pasinato 

‘Não é a ação necessária que desperdiça a energia da alma; mas apenas aquelas atividades que 
são desnecessárias.  Não são os empreendimentos legítimos dos indivíduos que levam à 
ansiedade, à preocupação e ao medo; mas só aqueles objetivos que eles assumiram como seus de 
modo indiscriminado.  Tampouco o dever cármico e obrigatório é, jamais, um peso para a alma. As 
pessoas criam os seus próprios problemas e exaurem o seu capital psíquico diariamente, quando 
se envolvem com situações nas quais deveriam permanecer desapegadas, quando falam em 
situações em que deveriam permanecer em silêncio, quando tomam partido em situações em que 
deveriam permanecer neutras, e quando argumentam e discutem no plano de kama-manas,  
quando deveriam estar buscando orientação no verdadeiro Eu.  No entanto, é possível, segundo 
as palavras de Walt Whitmann, “caminhar em silêncio entre conflitos verbais e afirmações, sem 
rejeitar os que lutam, e sem rejeitar nada do que foi dito.” Mesmo em meio ao tumulto da vida 
deste século, é possível para qualquer ser humano erguer-se internamente acima do barulho e dos 
estrondos, aprender a distinguir as questões vitais das “questões laterais”, e assim consagrar as 
suas energias ao bem da humanidade.’ 

http://www.helenablavatsky.net/2016/08/o-caminho-do-aprendizado-parte-ii.html
http://www.helenablavatsky.net/2016/08/o-caminho-do-aprendizado-parte-ii.html
http://www.helenablavatsky.net/2016/08/o-caminho-do-aprendizado-parte-ii.html
http://www.carloscardosoaveline.com/conservacao-da-energia-da-alma/
http://www.carloscardosoaveline.com/conservacao-da-energia-da-alma/
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“Como a Mulher Ilumina o Futuro” 
– Um Mestre de Sabedoria 

http://www.filosofiaesoterica.com
/como-a-mulher-ilumina-o-futuro/ 

[21.01.17, Sábado] 

Silvia Almeida 

‘A mulher não deve ser encarada como propriedade do homem, pois ela não foi feita 
simplesmente para seu prazer, como também ele não o foi para o dela; mas ambos devem ser 
entendidos como forças iguais, embora constituam individualidades diferentes. 

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. 

A luz que lhe virá e ao mundo em geral, quando este descobrir a verdade e apreciar de fato as 
verdades subjacentes a este vasto problema do sexo, será como “a luz que jamais brilhou em terra 
ou no mar”, e terá de chegar aos homens através da Sociedade Teosófica.[1] 

Essa luz conduzirá à verdadeira intuição espiritual. Então a raça humana será feita de Buddhas e 
Cristos, pois terá descoberto que os indivíduos têm o poder de procriar crianças iguais a Buddha, 
ou a demônios. 

Quando se alcançar tal conhecimento, todas as religiões dogmáticas, e com elas todos os 
demônios, morrerão. 

NOTA: 
[1] A Sociedade Teosófica original deixou de existir e atualmente fala-se “movimento teosófico”. 
Esta frase se refere à obra “A Doutrina Secreta”, de H. P. Blavatsky e a outros escritos da literatura 
teosófica clássica que abordam a questão da diferenciação sexual e do propósito evolutivo. (CCA) 

As palavras foram escritas por um Mestre de Sabedoria e publicadas como nota de pé de página às 
pp. 129-130 da obra “Os Paradoxos da Sabedoria Oculta”, de Eliphas Levi (Ed. Pensamento). O 
texto foi comparado com o seu original em inglês (“The Paradoxes of the Highest Science”, TPH, 
Adyar, 1922), e, como resultado disso, foram feitas algumas poucas correções. A presente versão 
foi também publicada na edição de agosto de 2015 de “O Teosofista”, pp. 1-2. (CCA)’ 

 

http://www.filosofiaesoterica.com/como-a-mulher-ilumina-o-futuro/
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“A Transmissão Sem Palavras” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/09/22/a-
transmissao-sem-palavras/ 

[21.01.17, Sábado] 

Emanuel Machado 

‘Ao estudar e contemplar a Teosofia além das palavras, nós podemos chegar ao silêncio e ao 
entendimento corretos. Isso expandirá nossa consciência. Mas o que é de fato 'Teosofia'?   
Embora a teosofia ou sabedoria divina transcenda qualquer conjunto de conceitos em particular, 
os conceitos universais são um ponto de partida para alcançá-la. A teosofia  é  a sabedoria comum 
e a ética presentes nas diferentes tradições e filosofias.  As  palavras desta ou daquela filosofia são 
apenas 'sinais de trânsito'  que orientam a caminhada da percepção direta,  e não há por que 
agarrar-se demasiado a elas.  Por mais úteis que sejam as placas de trânsito, é preciso caminhar.  

A Loja Independente de Teosofistas é um dos esforços que plantam as sementes dessa consciência 
universal.’ 

O céu e a rocha 
[21.01.17, Sábado] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘A ação correta exige preparação. 

Embora a espontaneidade seja parte da vida, os esforços deliberados são indispensáveis quando 
alguém pretende alcançar metas duráveis. 

O vento guia as mentes superficiais e faz com que elas não cheguem a lugar algum. As almas 
autorresponsáveis combinam as qualidades da rocha e do céu. São igualmente firmes e capazes de 
abranger tudo o que existe.’ 

“Oração à Luz” – Guerra Junqueiro 

http://www.helenablavatsky.net/2
016/10/oracao-luz.html 

[21.01.17, Sábado] 

Joana Pinho 

‘A pedra, ó luz, te absorve e te agradece, 
Nunca te esquece, ó luz, nunca te esquece: 

Porque as pedras, inertes e geladas, 
Já foram sóis, estrelas, alvoradas…’ 

Reproduzido de "Os Analectos", 
Confúcio, Ed. Martins Fontes, São 
Paulo, 2005, 256 pp., ver pp. 6 e 9. 

[22.01.17, Domingo] 

Silvia Almeida 

"Não te preocupes se as pessoas não reconhecerem teus méritos; preocupa-te se não 
reconheceres os delas." 

"Estudar sem pensar é fútil. Pensar sem estudar é perigoso." 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/22/a-transmissao-sem-palavras/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/09/22/a-transmissao-sem-palavras/
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“As Bibliotecas Esotéricas” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/27/as-
bibliotecas-esotericas/ 

[22.01.17, Domingo] 

Emanuel Machado 

‘A filosofia teosófica propõe uma visão complexa da realidade. A vida frequentemente nos 
surpreende, e a resposta correta a esta pergunta é que não basta ler os clássicos teosóficos. Os 
próprios ensinamentos originais colocam diante do estudante um horizonte bibliográfico sem 
limites, que deve ser explorado pelo buscador da verdade ao longo de várias encarnações. Os 
escritos de Helena Blavatsky e outras obras clássicas da teosofia original oferecem critérios e 
chaves para a compreensão da literatura universal, mas estão longe de serem os únicos a serem 
lidos.  

Através de 'Ísis Sem Véu', 'A Doutrina Secreta' e em suas Cartas,  os Mestres de Sabedoria 
constantemente estimulam o estudo dos clássicos de todas as tradições culturais. Eles discutem 
desde Dostoievsky até Sócrates, desde a História Antiga até Astronomia ou a importância de 
resgatar a língua sânscrita. Todo o conhecimento humano faz parte do território mental dos 
Mestres, e ele inteiro deve ser gradualmente compreendido, em sua essência, pelos aspirantes à 
sabedoria. É fácil deduzir, portanto, que ter uma mente aberta e desenvolver um intelecto 
ardentesão dois dos passos práticos a serem dados pelo candidato sincero à sabedoria esotérica.’ 

A melhora 
[22.01.17, Domingo] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Não podemos corrigir todos os aspectos da vida em um dia, nem cumprir o nosso dever inteiro 
em um par de semanas. 

Está ao nosso alcance, no entanto, comparar regularmente as nossas ações, e as situações em que 
vivemos, com o nosso mais alto ideal de progresso e perfeição humana. É nosso privilégio 
aperfeiçoar diariamente ações, hábitos e modos de tomar decisões.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/27/as-bibliotecas-esotericas/
http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/27/as-bibliotecas-esotericas/
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“Diálogo Sobre Sonhos” – Helena 
P. Blavatsky 

http://www.helenablavatsky.net/2
012/02/dialogo-sobre-sonhos.html 

[22.01.17, Domingo] 

Joana Pinho 

‘P: O que é que sonha (...) ? 

R: Geralmente é o cérebro físico do Ego pessoal, a sede da memória. Ele irradia e lança fagulhas 
como as brasas de uma fogueira que se extingue. A memória daquele que dorme é como uma 
harpa eólica de sete cordas; e o seu estado mental pode ser comparado ao vento que assopra 
sobre as cordas. A corda correspondente da harpa responderá a um dos sete estados de atividade 
mental; aquele estado em que a mente de quem dorme estava, antes de adormecer. Se for uma 
brisa calma, a harpa será pouco afetada; se for um furacão, as vibrações serão proporcionalmente 
fortes. Se o Ego pessoal estiver em contato com os seus princípios mais elevados e os véus dos 
planos mais elevados forem postos de lado, tudo ficará bem; se, ao contrário, o Ego pessoal for de 
uma natureza materialista, animal, provavelmente não haverá sonhos; ou, se a memória por acaso 
captar o sopro de um “vento” de um plano superior, vendo que ele será impresso através dos 
gânglios sensórios do cerebelo, e não pela ação direta do Ego espiritual, ele receberá imagens e 
sons tão distorcidos e desarmoniosos que até mesmo uma visão devachânica parecerá um 
pesadelo ou uma caricatura grotesca. Portanto, não há uma resposta simples à pergunta sobre “o 
que é que sonha”, porque a questão de qual princípio será o principal motor durante os sonhos, 
como a questão de se os sonhos serão lembrados ou esquecidos, depende inteiramente de cada 
indivíduo.’ 

“A Chave do Discernimento” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/07/a-chave-do-
discernimento/ 

[23.01.17, 2ª] 

Emanuel Machado 

‘A vida do estudante de filosofia exige um grau de impessoalidade. Ele deve concentrar sua 
consciência no ponto mais nobre possível – situado no coração – e atuar a partir deste ponto.  
Cabe estimular o melhor nos outros, enquanto aprende a observar, compreender e eliminar o que 
haja nele próprio capaz de boicotar seu progresso espiritual, ou o progresso espiritual de seus 
companheiros. 

Uma armadilha clássica consiste em pensar excessivamente nos erros dos outros;  e, na verdade, 
tais falhas podem ser reais ou imaginárias. O peregrino não deve esquecer que os seus colegas de 
caminhada têm eus superiores, e que as almas espirituais deles devem ser trazidas para uma 
atuação mais forte através da constante ajuda mútua. Para alcançar a vitória, a boa vontade para 
com os outros deve ser impessoal, incondicional, e constante.’ 

http://www.helenablavatsky.net/2012/02/dialogo-sobre-sonhos.html
http://www.helenablavatsky.net/2012/02/dialogo-sobre-sonhos.html
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Da obra clássica “Luz no Caminho”, 
de M.C., tradução, notas e prólogo 
de Carlos Cardoso Aveline, The 
Aquarian Theosophist, 2014, 85 
pp., ver p. 23. Os trechos fazem 
parte da primeira série de regras. 

[23.01.17, 2ª] 

Silvia Almeida 

“Deseja o poder ardentemente. 

Deseja fervorosamente a paz. 

Deseja posses, acima de tudo. 

Mas estas posses devem pertencer apenas à alma pura. Devem ser propriedade, portanto, de 
todas as almas puras, e devem constituir uma posse específica do todo apenas quando houver 
unidade. Deves ansiar pelas posses que podem ser obtidas por uma alma pura, de modo que 
possas acumular riquezas para aquele espírito unificado da vida que é o teu único verdadeiro eu. A 
paz que deves desejar é aquela paz sagrada que nada pode perturbar, e na qual a alma cresce 
como cresce a flor sagrada nas lagoas de águas imóveis. E o poder que o discípulo deve desejar é o 
poder que o fará parecer nada aos olhos dos homens.” 

Dois Caminhos Diante do 
Estudante 

[23.01.17, 2ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Há duas maneiras pelas quais aquilo que é considerado inferior pode chagar "ao mesmo nível" 
daquilo que é visto como superior. 

O primeiro método ocorre quando alguém se eleva até o nível mais elevado. 

O outro modo consiste de rebaixar o que está acima, tentando trazê-lo para baixo até o mundo da 
ignorância. 

A "lei do menor esforço", que no plano moral é o falso dharma das mentes preguiçosas, 
recomenda o caminho fácil da inveja, do fingimento, da distorção e da rejeição das ideias nobres. 

O caminho íngreme, montanha acima e estreito que aponta para a sabedoria recomenda respeito 
por aqueles pontos de vista abstratos que pertencem ao conhecimento sagrado. 

Este caminho leva a consciência para longe da competição pessoal, embora talvez não na sua 
aparência. 

Ele conduz à cooperação universal sobre a base de uma estrita ética e uma sóbria moderação.’ 



 

 

“A Aura e o Magnetismo do Ser 
Humano” – Helena P. Blavatsky 

http://www.helenablavatsky.net/2
014/05/a-aura-e-o-magnetismo-
do-ser-humano.html 

[23.01.17, 2ª] 

Joana Pinho 

"A verdadeira função do poder da vontade é produzir harmonia entre a lei e o homem." 

“Preceitos e Axiomas do Oriente  
- A Sabedoria Eterna Colocada em 
Poucas Palavras” – Helena P. 
Blavatsky 

http://www.filosofiaesoterica.com
/preceitos-axiomas-do-oriente-02/ 

[24.01.17, 3ª] 

Silvia Almeida 

‘*Aquele que prejudica outro se arrependerá, ainda que o mundo o aplauda. Aquele que é 
prejudicado está livre de arrependimento, ainda que o mundo possa condená-lo. 

*É necessária mais coragem para olhar o mundo de frente e sem distorções, do que para entrar 
num local retirado em que vivem bestas selvagens. 

*A verdadeira compaixão está em deixar de lado a vingança quando a vingança pode ser feita. A 
verdadeira paciência consiste em suportar decepções.’ 

“Fortalecendo a Vontade 
Individual” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/12/fortalecend
o-a-vontade-individual/ 

[24.01.17, 3ª] 

Emanuel Machado 

‘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.’ 

http://www.helenablavatsky.net/2014/05/a-aura-e-o-magnetismo-do-ser-humano.html
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“O Respeito Espiritual por Si 
Mesmo” – Ivan A. Il’in 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-respeito-espiritual-por-si-
mesmo/ 

[24.01.17, 3ª] 

Arnalene Passos 

‘Perder de vista o valor espiritual próprio significa perder em si mesmo aquele centro vital de onde 
é criada a vida espiritual; um centro que necessita da lei natural, que a formula e estabelece uma 
ordem legal.’ 

“O Templo do Futuro” – Eliphas 
Levi 

http://www.filosofiaesoterica.com
/templo-do-futuro/ 

[24.01.17, 3ª] 

Carlos Pasinato 

‘A justiça e a paz reinarão entre todos; e ambas terão por intérprete, ajudado por um conselho de 
sábios, um servidor do povo, guardião dos tesouros do Estado. 

Os tesouros do Estado serão a sabedoria e o amor. O ouro será usado apenas para fazer estátuas 
em homenagem aos grandes homens. 

O rei será um homem condenado a sofrer, que se sacrificará por todos. Ele desejará ser libertado 
deste peso, e não terá outra ambição além do amor dos seres humanos. 

A palavra do rei será a palavra da lei; e ela será justa como a balança, e cortante como a espada. 

Porque o rei será o representante do povo, e só povo será o monarca e o supremo pontífice. O 
homem viverá e reinará imortal; e este será o homem-deus, o povo-Cristo, o Verbo encarnado. 

E o Cristo, transformado em povo, colocará o mundo nas mãos do seu pai, e sentará à direita de 
Deus. 

E o seu reino não terá fim. Amém.’ 

“A Sabedoria de Pitágoras” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.helenablavatsky.net/2
014/08/a-sabedoria-de-
pitagoras.html 

[24.01.17, 3ª] 

Joana Pinho 

‘O homem deve administrar as coisas terrenas agradáveis buscando a virtude, assim como o piloto 
de um barco navega nas águas observando as estrelas, mesmo quando o vento é favorável. Aquele 
que faz assim não só segue o ser sagrado, mas harmoniza o bem humano com o bem divino.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/o-respeito-espiritual-por-si-mesmo/
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O propósito 
[24.01.17, 3ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘É preciso renunciar a coisas secundárias, para economizar energia vital e fazer uma diferença em 
relação a questões decisivas. 

Ao não ter desejos, desenvolvemos vontade. Aquele que deixa de lado os caprichos pessoais 
consegue ter um propósito real na vida.’ 

“Os Versos de Ouro de Pitágoras” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/os-versos-ouro-pitagoras/ 

[25.01.17, 4ª] 

Silvia Almeida 

‘Não esqueças de modo algum a saúde do corpo, 

Uma espiritualidade empobrecida e estreita, baseada em crenças cegas e cerimônias, acabou 
provocando na cultura ocidental um tradicional desprezo pelo corpo, como se só o espírito fosse 
bom e a “carne” fosse má. Esse grave erro tem levado à visão do caminho espiritual como algo 
distanciado da prática concreta. Para a sabedoria eterna, como para a filosofia clássica, o corpo é 
o templo habitado pelo espírito, e deve ser tratado com respeito e consideração. Matéria, energia 
e espírito são três aspectos da mesma Vida Una [1]. Assim, o corpo é um instrumento prático para 
vivenciar e expressar o que é sagrado. 

Mas dá a ele alimento com moderação, o exercício necessário e também repouso à tua mente. 

Aqui parece ter havido uma contaminação do texto ao longo do tempo. Na versão disponível 
atribuída a Hierocles, lemos, literalmente: “Mas dá a ele bebida e carne na medida certa, e 
também o exercício que ele necessita”. Na verdade, sabe-se que as comunidades pitagóricas eram 
vegetarianas. Como a menção a consumo de carne está fora de contexto, opto, em parte, pela 
versão de Fabre d’Olivet, que diz, literalmente: “Dá, com moderação, alimento ao corpo, e à 
mente repouso”. 

NOTA: 
[1] Para ler mais a respeito da relação prática entre corpo e mente, matéria e espírito, veja o 
capítulo 14, intitulado O Corpo Inseparável da Alma, no livro “Três Caminhos Para a Paz Interior”, 
Carlos Cardoso Aveline, Ed. Teosófica, Brasília, 2002, 193 pp.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/os-versos-ouro-pitagoras/
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“As Ondas de Acontecimentos” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/11/30/as-ondas-
de-acontecimentos/ 

[25.01.17, 4ª] 

Emanuel Machado 

‘Ao ser testado pela vida, preserve a consciência do coração. Não tenha pena de si mesmo. Não 
lamente as “circunstâncias difíceis” nem pense que a vida é injusta. Desvencilhe-se do mal-estar 
psicológico causado pelos aborrecimentos que parecem “perseguir” você “sem que mereça”. 

Instalado na paz incondicional, verá sem esforço a Causa Única das perturbações e o caminho para 
eliminá-la. Não há problema ou dificuldade na vida que não sirva para desafiar o apego à rotina, a 
busca de comodidade e os esquemas emocionais que reproduzem aspectos pouco iluminados do 
passado. 

Você deve aproveitar a oportunidade. Examine com um olhar honesto os acontecimentos. 
Mantenha a visão impessoal diante dos vários tipos de crises fabricadas pelo eu inferior através da 
ansiedade, do medo, da ambição e de outras emoções semelhantes. Descubra a paz imensa de um 
oceano de sabedoria que prossegue além do horizonte.’ 

A verdade, a paz e o otimismo 
[25.01.17, 4ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Quando renunciamos a posses externas, densas e  sutis, a felicidade tem uma chance de descer 
sobre nós. 

O vazio é o perigoso caminho para a plenitude, o insight e a sabedoria. Ele traz a felicidade. 

A percepção profunda da verdade é tão rápida quanto a luz, mas nem tudo o que se vê é bonito. A 
percepção da verdade não espera pela razão externa. Ela é sempre razoável em si mesma. O 
pensamento pode ler e compreender uma percepção correta da verdade, mas esta percepção está 
acima do pensamento e não tem grande necessidade dele, exceto como um instrumento pelo qual 
ela pode ser testada, fortalecida e aperfeiçoada.’ 

“A Arte de Agradecer” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-arte-de-agradecer/ 

[25.01.17, 4ª] 

Joaquim Soares 

‘O agradecimento liberta do desejo. Graças a ele o indivíduo evita a dor psicológica causada por 
esperanças divorciadas da realidade.  Agradecer é uma opção voluntária que produz uma 
liberdade invisível diante do carma futuro e do carma presente.    

Para que haja eficácia, a arte oculta do agradecimento deve ser praticada mais em silêncio do que 
em palavras. É importante dizer aos outros “Muito Obrigado”.  Trata-se de uma prática saudável e 
necessária. Mas é ainda mais importante ser grato em nossa própria consciência. Agradeça sem 
palavras em seu coração, e será feliz.  O sentimento interno de gratidão resulta da constatação 
direta de que a vida está OK, e de que você está OK.’ 
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A Metáfora Musical 
[25.01.17, 4ª] 

Joana Pinho 

‘Lemos em "A Luz da Ásia", obra de Edwin Arnold que descreve a vida lendária de Buddha:  

"A dança alegre começa quando a cítara está afinada; afina a cítara para nós, nem muito alta nem 
muito baixa e faremos palpitar os corações dos homens. A corda muito tensa rompe-se e vai-se a 
música, a corda muito frouxa permanece muda e a música morre; afina a cítara para nós, nem 
muito alta nem muito baixa." [1] 

Segundo o Carlos, o eu inferior é a cítara que a alma imortal precisa aprender a tocar de acordo 
com a música universal das esferas.  

Vale a pena ler também o texto "Um Por Todos e Todos Por Um", de Carlos. [2] Temos nesse 
artigo o instrumento indiano Vina como metáfora para um grupo de estudos que busca ser um 
instrumento de harmonia.  

NOTAS: 
[1] "A Luz da Ásia", de Edwin Arnold, Ed. Pensamento, SP, 192 pp., p. 128.  

[2] O texto "Um Por Todos e Todos Por Um" está disponível em nossos websites associados: 
http://www.helenablavatsky.net/2014/07/um-por-todos-e-todos-por-um.html’ 

“Sete Aforismos da Mongólia” – 
Helena P. Blavatsky (Ed.) 

http://www.filosofiaesoterica.com
/sete-aforismos-da-mongolia/ 

[25.01.17, 4ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega ao www.FilosofiaEsoterica.com e websites associados, o texto “Sete Aforismos da 
Mongólia”.’ 

“A Filosofia do Aikidô” – Morihei 
Ueshiba 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-filosofia-do-aikido/ 

[26.01.17, 5ª] 

Silvia Almeida 

‘Toda a vida é uma manifestação do espírito, a manifestação do amor. E a Arte da Paz é a forma 
mais pura desse princípio. A um guerreiro compete pôr termo a toda a discussão e contenda. O 
amor universal funciona de diversas maneiras; cada manifestação deve ser livre de se expressar. A 
Arte da Paz é a verdadeira democracia.’ 

http://www.helenablavatsky.net/2014/07/um-por-todos-e-todos-por-um.html
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“Como Perceber o Futuro” – Carlos 
Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/12/09/como-
perceber-o-futuro/ 

[26.01.17, 5ª] 

Emanuel Machado 

‘A fundadora do movimento esotérico moderno escreveu dezenas de volumes de grande porte. 
Mas a quantidade não é o mais importante. É a profundidade que chama a atenção. 

Os textos de H. P. Blavatsky possuem diversos níveis de significado, e o leitor só pode descobri-los 
gradualmente, conforme aumenta o seu grau de discernimento. 

Há muito por perceber nas entrelinhas. O estudante é convidado a ler os livros de HPB com a 
alma. Isso fará com que ele passe por uma experiência de expansão de consciência ao longo da 
qual não faltarão desafios. As descobertas que faz transformam a sua vida, ainda que ele não 
queira. 

À medida que o mais elevado se expande, o que é inferior se desinfla e deixa de existir, para 
decepção de quem se apegava ao passado. Cada trecho vivenciado do ensinamento teosófico 
amplia os horizontes, e faz isso de uma maneira nem sempre agradável, porque destrói as ilusões 
prediletas do eu inferior. Em compensação, o indivíduo começa a compreender o mistério do 
tempo eterno, e rompe-se diante dele a prisão do tempo de curto prazo.’ 
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“O Significado de um País” – 
Hierocles de Alexandria 

http://www.filosofiaesoterica.com
/significado-um-pais/ 

[26.01.17, 5ª] 

Carlos Pasinato 

‘Além disso, tem sido observado que embora alguém possa não ser membro de uma sociedade 
organizada, permanecendo à parte dela, ainda assim é adequado que a pessoa prefira a segurança 
da sociedade à sua própria segurança, porque a destruição da cidade demonstraria que sem ela o 
cidadão individual não pode existir, assim como a amputação da mão implica a destruição do dedo 
que é parte dela. Podemos, portanto, chegar à conclusão de que a utilidade geral não pode ser 
separada do bem-estar individual, porque os dois, no fundo, são idênticos. Porque qualquer coisa 
benéfica para o país inteiro é comum a cada uma das suas partes, assim como, sem as partes, o 
todo é nada. Vice-versa, tudo o que provoca o benefício do cidadão é benéfico também para a 
cidade. A natureza da cidade consiste em produzir benefícios para o cidadão. Por exemplo, tudo 
que é bom para um dançarino será, na medida em que ele é um dançarino, bom também para 
todo o corpo dos dançarinos. Aplicando esse raciocínio para o poder discursivo [racional] da alma, 
ele lançará luz sobre cada dever em particular, e nunca deixaremos de fazer tudo o que é devido 
em relação ao nosso país.    

É por essa razão que um homem que pretende agir honestamente em relação ao seu país deve 
remover da sua alma toda paixão e toda desordem. As leis do país deveriam ser obedecidas pelo 
cidadão como preceitos de uma divindade secundária [1], conformando-se completamente aos 
seus mandatos. Aquele que tenta transgredir ou fazer qualquer inovação [2] dessas leis deve ser 
impedido de todas a maneiras possíveis, e deve-se impedir que ele o faça de todos os modos. O 
desprezo pelas leis existentes e a preferência por novas leis não são benéficos para a cidade de 
modo algum. Os inovadores incuráveis, portanto, devem ser impedidos de dar seus votos e de 
fazer inovações apressadas. Elogio, portanto, o legislador Zaleucus de Locri, que determinou que 
aquele que pretendesse introduzir uma nova lei deveria fazê-lo com uma corda colocada no seu 
pescoço, para que pudesse ser imediatamente estrangulado, a menos que conseguisse mudar a 
antiga constituição do estado de modo que causasse uma grande melhora para a comunidade." 

NOTAS: 
[1] Será interessante observar quantas leis e regulamentações em nosso país são justas e quantas 
são absurdas, o que induz aos cidadãos à ilegalidade. (CCA) 

[2] É claro que inovações são necessárias quando surgem novas realidades. Aqui o texto se refere 
a mudanças desnecessárias, casuísticas, promovidas em função de interesses pequenos. (CCA)’ 
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“Meditando Pelo Despertar da 
Amazônia” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/meditando-pelo-despertar-da-
amazonia/ 

[26.01.17, 5ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega ao www.FilosofiaEsoterica.com e websites associados, o texto “Meditando Pelo Despertar 
da Amazônia”.’ 

Esforços cansativos e pouco 
agradáveis 

[26.01.17, 5ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Pensamentos e sentimentos sublimes não são suficientes e tampouco se pode confiar demasiado 
neles. 

Para ser capaz de realizar ações corretas de maneira estável, o peregrino precisa criar alguns 
hábitos densos, nada agradáveis, e formas de disciplina aparentemente tediosas. 

Graças à realização de esforços cansativos e pouco agradáveis, as percepções mais elevadas 
ganham força para inspirar toda a teia de vida e para integrar-se no cotidiano pessoal.’ 

“Abandonando Ilusões Sobre 
Mestres” – N. C. Ramanujachary 

http://www.filosofiaesoterica.com
/abandonando-ilusoes-sobre-
mestres/ 

[27.01.17, 6ª] 

Silvia Almeida 

‘O conhecimento sobre os mestres e o caminho até eles é parte da Ciência sagrada e secreta 
(Gupta, ou Oculta). Só uma parte do véu foi afastada, pelo simples fato de que os homens e 
mulheres intelectualizados se tornaram aptos a receber tal conhecimento. É preciso concentrar-se 
profundamente na espessa floresta do Mundo Invisível, através de ‘vontade e determinação 
pessoais’. 

O que foi dado através da literatura teosófica e dos comentários a ela é apenas uma Introdução, 
uma divulgação de ideias, e o estudante tem que ir além, escrevendo os próximos capítulos e 
completando a tarefa em seu próprio coração através dos seus próprios esforços.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/meditando-pelo-despertar-da-amazonia/
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“O Eu Inferior como Instrumento” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/12/07/o-eu-
inferior-como-instrumento/ 

[27.01.17, 6ª] 

Emanuel Machado 

‘O buscador da verdade conhece a si mesmo e esquece a si próprio enquanto cumpre uma 
multiplicidade de tarefas diárias. 

Ler um livro, observar suas próprias emoções, administrar seus pensamentos, ajudar nas tarefas 
em casa, enfrentar minutos de espera no trânsito ou na fila do banco, desenvolver seu trabalho 
profissional, comprar pão ou ir ao supermercado são apenas alguns exemplos entre centenas. 
Quais são as metas mais importantes? 

Embora a classificação de tarefas por ordem de importância seja inevitável, ela deve ser feita com 
cuidado. Uma vez que uma ação é reconhecida como sendo parte do meu dever, não deve ser 
subestimada. O modo como realizo uma ação é às vezes mais importante do que a ação em si. 

Uma tarefa humilde, se for bem feita, abre a porta cármica para oportunidades melhores. Dormir 
bem, comer adequadamente, cuidar da saúde e fazer o tipo certo de caminhada meditativa, para 
mencionar alguns exemplos, são oportunidades para expandir o meu antahkarana, a ponte que 
liga ao eu superior. Cada pensamento ajuda, ou não: pequenas decisões fazem a diferença.’ 

Reproduzido do livro "Exploring 
Jupiter", de Stephen Arroyo, CRCS 
Publications, Sebastopol, CA, USA, 
copyright 1996, 300 pp., ver p. 9. 

[27.01.17, 6ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, fica adequadamente cerca de um ano em cada 
signo zodiacal, já que a sua revolução completa em torno do Sol demora onze anos e 315 dias. 

Historicamente, Júpiter tem sido associado ao rei, ao patriarca, e ao principal deus em vários 
panteões. Também está associado ao princípio da preservação divina e do amplo crescimento, 
sendo conhecido como 'a grande fortuna', ou 'o grande benfeitor', assim como Vênus é 'o 
pequeno benfeitor'. Há muito ele é considerado o patrono dos filósofos, dos teólogos, dos líderes 
morais, dos cruzados, e de todo tipo de pensador especulativo. 

A grandeza da visão de Júpiter que tinham os povos antigos é difícil de imaginar hoje, e é 
provavelmente impossível para nós sentir o medo e a reverência com que esta força cósmica (ou 
divindade) era percebida.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/12/07/o-eu-inferior-como-instrumento/
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“Impedir o Filicídio e Respeitar as 
Crianças” – Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/impedir-filicidio-respeitar-as-
criancas/ 

[27.01.17, 6ª] 

Joaquim Soares 

‘... A vida de bebê não é fácil, pois. Às vezes, inclusive, ela termina antes de começar. O aborto – 
que hoje ocorre aos milhões, mesmo nos países onde é ilegal – é umas das formas mais 
escancaradas de filicídio. Mas a interrupção da gravidez não é a única forma de conflito entre as 
gerações. A atividade militar não pode ser subestimada: 

“A guerra é um sistema para a continuação da matança sacrificial dos filhos”, afirma Rascovsky. 
“As guerras têm sido incluídas dentro da estrutura social desde o começo da cultura, com base em 
múltiplas motivações, conscientes e inconscientes. Sua presença constante no curso da história 
demonstra que tem uma função social estável. Entre os muitos fatores que atuam como causas da 
guerra, destaca-se a necessidade de perpetuar o sacrifício humano, especialmente o sacrifício dos 
filhos, com todo o seu significado latente, social e cultural, e primitivo.” 

Outra maneira moderna e radical de destruir a infância é proporcionada pelos canais populares de 
televisão. Rascovsky constata que “nossos meninos e meninas crescem limitados e dirigidos para 
os seriados [… e filmes cujos conteúdos são…] criminosos e violentos”. Depois do diagnóstico, 
Rascovsky aponta a solução. Ele segue o caminho científico. Ele sabe que o ser humano constrói o 
seu próprio destino. A bênção que é o amor saudável entre pais e filhos já existe hoje, em parte, 
mas pode e deve ser enormemente ampliada. 

“A batalha contra o filicídio”, diz ele, “necessita do apoio constante da comunidade à defesa da 
criança e à promoção de uma relação mais positiva entre as gerações, através do aumento da 
relação inicial de amor, que é o amor sentido pelos pais. Desse modo se neutralizará o 
desenvolvimento hipertrofiado do ódio na sociedade contemporânea.”[5] 

Rascovsky defende a criação de instituições sociais capazes de esclarecer pais, mães e educadores 
em geral em relação às situações que bloqueiam o desenvolvimento emocional das crianças. E 
considera prioritária a constante denúncia das atitudes de abandono, desprezo e abuso contra os 
menores. 

Isso não basta, porém. Será conveniente resgatar uma visão mais profunda do amor entre o 
homem e a mulher. O afeto verdadeiro abre o caminho para a felicidade duradoura. É de um amor 
intenso, no casal, que surge com mais força o desejo maduro de ter filhos – e assim emerge a 
capacidade de amá-los como eles merecem. (...) 

NOTA: 
 [5] Sobre a guerra: “Filicidio, Violencia y Guerra”, de Arnaldo Rascovsky, Schapire Editor, Buenos 
Aires, 1975, 110 pp., ver p. 09. Sobre televisão: “Filicidio, Violencia y Guerra”, p. 64. Sobre a luta 
contra o filicídio: “Filicide”, pp. XVII e XVIII.’ 
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“O Progresso Espiritual” – Helena 
P. Blavatsky 

http://www.filosofiaesoterica.com
/o-progresso-espiritual/ 

[28.01.17, Sábado] 

Carlos Pasinato 

‘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.’ 

“Investigando a Quarta Dimensão” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/investigando-quarta-dimensao/ 

[28.01.17, Sábado] 

Arnalene Passos 

‘Para o físico Albert Einstein, a quarta dimensão é o tempo. Não há, nisso, uma discordância da 
ciência com a tradição esotérica. A quarta dimensão está além – literalmente – de tudo o que se 
pode descrever com palavras, mas um dos seus aspectos fundamentais é o tempo, com certeza. 
Esse fato fica claro também nos conceitos de campo mórfico, de Sheldrake, ordem implícita, de 
David Bohm, e akasha, a ideia oriental de “registro cósmico de tudo o que ocorre”.’ 

“Impessoalidade Não é Frieza” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/impessoalidade-nao-frieza/ 

[28.01.17, Sábado] 

Silvia Almeida 

‘É preciso constatar um fato central: o amor pessoal é limitado e nem sempre rompe com o 
circuito da ignorância e do sofrimento.  O amor universal é maior.  O amor universal, que é 
impessoal, transcende o mundo da  dor,  do desespero, e da esperança ilusória de curto prazo. 
Talvez valha a pena investigar como ele nasce, e como funciona. 

Vista do ponto de vista da filosofia esotérica,  a impessoalidade não é necessariamente frieza. Ao 
contrário, é sabedoria. É compaixão universal.   Só a devoção impessoal a um ideal nobre permite 
que nossos esforços concretos em defesa dos animais, das crianças, dos pobres,  das florestas e de 
todos os seres exerçam uma influência serena, duradoura e eficaz. Graças a esta visão ampla das 
coisas, não conhecemos desânimo nem desespero. Para isso, porém, é recomendável buscar o 
caminho da sabedoria em nosso próprio interior.’ 
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A arte de estar em silêncio 
[28.01.17, Sábado] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Um indivíduo que não consegue parar o seu discurso mental diante de si mesmo tem alguma 
coisa em comum como os papagaios. 

Por outro lado, quem pratica a arte de estar em silêncio é capaz de ouvir de fato os outros seres. 

O silêncio é um dos melhores amigos do buscador da verdade. A ausência de barulho emocional o 
capacita para aprender melhor as lições que a vida ensina a todo momento, e que transmite de 
muitos modos diferentes.’ 



 

 

Fonte de Saúde 
[28.01.17, Sábado] 

Joana Pinho 

‘Francis Bacon escreveu:  

"O comportamento de cada homem deve ser como um verso, no qual todas as sílabas são 
medidas." [1]  

A filosofia esotérica ensina que a forma como nos comportamos resulta dos pensamentos que 
cultivamos no dia-a-dia. 

Mais do que controlar esta ou aquela ação isolada, devemos combater as suas causas.  

Lemos no texto "Autodomínio Pelo Controle do Pensamento", de Carlos:  

"A lei da vida é que colhemos o que plantamos, e cada pensamento é uma semente. Cada imagem 
mental tem importância para nosso comportamento e nosso destino. É nossa tarefa zelar pela 
higiene da nossa 'alma involuntária' para que ela seja uma fonte de saúde e bem-estar, não só 
para nós, mas para os seres com quem nos relacionamos." [2] 

A alma involuntária corresponde à mente subconsciente e essa é a estrutura que dita a maior 
parte de nossos hábitos e comportamentos. Embora possamos não perceber, ela está funcionando 
o tempo todo. O subconsciente alimenta-se de todas as imagens que passam pela nossa mente. 
Devemos vigiar nosso espaço mental, para que ele seja ocupado por imagens positivas e corretas. 
A frase atribuída a Hipócrates "que teu alimento seja teu remédio e teu remédio seja teu 
alimento" indica não só a fórmula para a vitalidade física como o caminho da saúde espiritual. 
Lembrar disso muda a nossa vida para melhor. 

NOTAS:  

[1] Do livro "Ensaios", de Francis Bacon, Guimarães Editores, Lisboa, Portugal, 206 pp., p. 17.  

[2] Do texto "Autodomínio Pelo Controle do Pensamento", de Carlos: 
http://www.helenablavatsky.net/2015/01/autodominio-pelo-controle-do-pensamento.html’ 

http://www.helenablavatsky.net/2015/01/autodominio-pelo-controle-do-pensamento.html


 

 

“Aspectos Sagrados da 
Serendipidade” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/aspectos-sagrados-da-
serendipidade/ 

[29.01.17, Domingo] 

Carlos Pasinato 

‘Estudos sobre a serendipidade mostram que o seu processo nada tem a ver com as situações 
frustrantes provocadas pelo “paradoxo hedonístico”, que afirma um fato fácil de verificar: quanto 
mais alguém busca o prazer, mais encontra a dor. Em outras palavras, “a tentativa de ser feliz a 
qualquer custo produz um sofrimento maior ainda”. [1] Esta é uma das razões pelas quais Helena 
Blavatsky recomenda em seu artigo “Chelas e Chelas Leigos”: “antes de desejar, faça por 
merecer”. 

A serendipidade tem algo em comum com os mantras pronunciados em níveis superiores de 
consciência. Ela é uma sintonia com o tipo de vibração luminosa que põe o indivíduo em unidade 
com coisas desejáveis, que não são desejadas; com situações boas e afortunadas, que não são 
objeto de qualquer tentativa pessoal de obtê-las. 

Este fato pode ser considerado “o paradoxo da sabedoria”: quanto menos satisfação pessoal o 
indivíduo desejar, mais verdadeiro será o seu bem-estar. Não é possível buscar a bem-aventurança 
como meta isolada. Você precisa merecê-la, primeiro, e depois deixar que ela venha até você do 
modo próprio dela, no momento adequado e no ritmo certo para ela. 

(...) 

A serendipidade não é uma mera capacidade de encontrar objetos. Não está ligada a apego, 
esperança e ambição. Flui livre de qualquer ideia pessoal de felicidade: resulta de 
autoconhecimento, autoesquecimento e autocontrole. 

À medida que o peregrino avança na direção correta, um chão estável parece materializar-se sob 
os seus pés. No entanto a firmeza é mais interna do que externa. 

Nota: 
[1] “The Travels and Adventures of Serendipity”, de Robert K. Merton e Elinor Barber, Princeton 
University Press, EUA, 2004, ver p. 6.’ 
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“Formando Bons Hábitos” – 
Joaquim Duarte Soares 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/12/06/formando-
bons-habitos/ 

[29.01.17, Domingo] 

Emanuel Machado 

‘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.” 

Uma visão de longo prazo e uma meta elevada contribuem para aumentar o desapego em relação 
às marés e aos diferentes ciclos da vida. Mesmo pequenos passos dados são valiosos e todas as 
tentativas de viver um ideal altruísta são importantes. Nada se perde. O que importa é tentar, 
sempre. 

Bons hábitos em relação a pensamento, estudo, alimentação e saúde, assim como a dedicação a 
uma causa nobre, abrem espaço para a vivência do que é bom, belo e verdadeiro. A cada dia, 
temos a possibilidade de viver interiormente a paz e a felicidade.’ 

“Minha Filosofia” – Celso de 
Magalhães 

http://www.filosofiaesoterica.com
/minha-filosofia/ 

[29.01.17, Domingo] 

Arnalene Passos 

‘Não é apenas pelo raciocínio e pelos sentidos que o homem adquire conhecimentos. Há provas 
inúmeras de que muita coisa a humanidade aprendeu por meios ainda hoje ignorados. Chama-se a 
isso conhecer por intuição. A própria ciência está cheia de fatos que corroboram essa afirmativa: a 
simultaneidade de descobertas, as ideias geniais que surgem no momento crítico das experiências, 
o chamado dom profissional…’ 

“Os Teosofistas Podem Reunificar-
se?” – The Theosophical 
Movement 

http://www.filosofiaesoterica.com
/os-teosofistas-podem-reunificar/ 

[29.01.17, Domingo] 

Silvia Almeida 

‘Onde se pode encontrar as Linhas estabelecidas pelos grandes fundadores do Movimento 
Teosófico? Nos escritos e ensinamentos de H. P. Blavatsky, a Mensageira dos Mestres para a era 
atual. Isso é claro. Será que aqueles chamados ‘teosofistas’ que aceitaram outros indivíduos como 
seus professores e que ignoram, ou subestimam, H.P. Blavatsky e seus ensinamentos conhecem 
realmente Teosofia? Quantos deles aceitam o que é falso como verdadeiro, sem verificar as coisas 
por si mesmos! Isso leva a atitudes parciais e a falsas pretensões, e provoca desunião. 

A Unidade tem que ser buscada em questões de princípio; a partir disso, os detalhes externos 
cuidarão de si mesmos. Se cada um prestar atenção em seu próprio trabalho, suas próprias 
virtudes, e tentar seriamente reduzir seus verdadeiros erros, a unidade surgirá automaticamente. 

Não necessitamos de um número enorme de indivíduos que chamam a si mesmos de ‘teosofistas’ 
e fingem no plano externo que estão ‘unidos’. Necessitamos de uma harmonia interna e uma 
unidade de propósito, de meta e de ensinamento. E isso se alcança através do estudo individual, 
do discernimento, e do sacrifício.’ 
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“A Transmissão da Teosofia” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/09/20/a-
transmissao-da-teosofia/ 

[29.01.17, Domingo] 

Emanuel Machado 

‘Para transmitir teosofia como um processo vivo é necessário ter uma quantidade suficiente de 
confiança na vida, de confiança em nós mesmos, e de confiança no ensinamento.   

Quando é que o ser humano confia?  Ele confia quando tem conhecimento e experiência em 
relação ao objeto da confiança.  Mas a recíproca é verdadeira: o ser humano também ganha 
experiência e conhecimento quando tem confiança suficiente para falar aos outros sobre seus 
pensamentos, e coragem de colocar à prova no diálogo as suas ideias.  Não podemos confiar no 
conhecimento enquanto não conversamos sobre ele com os outros, e enquanto não o colocamos 
em ação.   

A confiança no ensinamento está ligada à confiança em si mesmo. Como se sabe, a autoconfiança 
surge do autoconhecimento.  O verdadeiro autoconhecimento é o conhecimento que o eu inferior 
adquire sobre sua própria alma imortal. Para alcançá-lo, o bom senso e a moderação são 
indispensáveis. 

O indivíduo sensato examina com calma a vida e decide que coisas são sólidas e confiáveis para si.  
Ele confia nos seus bons sentimentos e nos bons sentimentos dos outros, mas também sabe que 
tais sentimentos são mutáveis e imperfeitos.’ 

Da obra "Wen-tzu, A Compreensão 
dos Mistérios", Ensinamentos de 
Lao-tzu. Tradução do chinês, 
Thomas Cleary. Tradução do 
inglês, Carlos Cardoso Aveline. 
Brasília, Editora Teosófica, 2002, 
198 pp., pp. 63-64. 

[29.01.17, Domingo] 

Joana Machado 

"Use o imutável para responder às mudanças, e não haverá nunca limite algum. O que muda 
retorna ao que não tem forma, enquanto aquilo que não muda vive junto com o universo. Desse 
modo aquilo que dá nascimento à vida, ele próprio não nasce, o que nasce é aquilo a que ele dá 
vida. O que produz a mudança, ele próprio não muda, o que muda é aquilo que ele faz mudar. É 
nisso que as pessoas verdadeiras caminham, esse é o trajeto da pura essência." 
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A árvore com raízes no alto 
[29.01.17, Domingo] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Ashwatta , a árvore da mitologia hindu, tem as raízes no céu e as folhas junto ao chão.  

A imagem paradoxal possui um significado específico para os cidadãos do século 21.  

O movimento teosófico autêntico, livre das ilusões pseudoteosóficas, deve ser visto como uma 

versão em pequena escala da árvore simbólica do Oriente. 

Podemos dizer, em primeiro lugar, que as folhas e os ramos menores da árvore teosófica 

equivalem às numerosas pequenas frentes de divulgação do trabalho da Loja Independente de 

Teosofistas. A cada dia há milhares de gestos e ações, muitos dos quais são imperceptíveis.  

Em segundo lugar, o tronco e os principais ramos da árvore correspondem ao esforço coletivo dos 

trabalhadores voluntários, amigos e simpatizantes que participam do projeto.  

Finalmente, em terceiro lugar, as raízes desta árvore Ashwatta são o grau de pureza e devoção à 

verdade eterna, de todos e de cada um.  

Esta é a fonte alimentadora e a base de sustentação.  

Trata-se de uma dedicação anônima, de um sentimento não-mortal localizado no coração do ser 

humano de boa vontade, e que passa de uma encarnação para outra, renascendo cada vez mais 

forte e mais experiente.  

As pequenas folhas, as humildes ações diárias, dão oxigênio e transmitem outros elementos 

importantes para a raiz.  

Cada vez que uma pessoa lê um texto, temos uma folha da árvore’.  

(...) 



 

 

“Sobre a Verdade – Satya” – 
Mahatma Gandhi 

[30.01.17, 2ª] 

Arnalene Passos 

‘Crê-se, de forma geral, que para seguir a lei da Verdade é suficiente dizer a verdade. Em nosso 
ashram devemos dar à palavra satya, verdade, uma significação mais profunda. A Verdade deve 
manifestar-se em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Para aquele que 
realizar a Verdade em toda a sua plenitude nada mais resta a aprender, pois todo o conhecimento 
está necessariamente ligado à Verdade. O que não estiver neste campo não é Verdade e, 
consequentemente, não é conhecimento verdadeiro. Ora, não podemos ter paz interior sem o 
conhecimento verdadeiro. Uma vez que apliquemos tal critério infalível da Verdade, poderemos 
discernir, imediatamente, o que vale a pena ser feito, ou ser visto, ou lido.’ 

“A Prática do Estudo Teosófico” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-pratica-do-estudo-teosofico/ 

[30.01.17, 2ª] 

Silvia Almeida 

‘O processo grupal e o processo individual andam juntos. Os buscadores da Verdade devem criar 
vínculos de ajuda mútua. É essencial que eles possam confiar uns nos outros.  Uma só pessoa falsa 
e insincera poderia arruinar ou prejudicar seriamente um trabalho em grupo. 

Os relacionamentos devem incluir uma afinidade impessoal. A verdadeira amizade, conforme 
ensina o pensador clássico Cícero, se dá no interior de um ideal maior, a serviço de uma causa 
nobre, e se guia por um sistema correto e equilibrado de valores éticos. 

A sinceridade evita o surgimento de pragas emocionais como má vontade, ingratidão, intolerância,  
deslealdade, medo de agir,  apego cego à comodidade, convívio “tolerante”  com erros 
inaceitáveis,  incapacidade de perdoar o erro alheio ou impossibilidade de aceitar nossas próprias 
falhas.  

O amigo normalmente não nos critica, mas quem antipatiza conosco poderá mostrar melhor 
nossos erros. Os que se opõem a nós nos ensinam mais. Em astrologia, são as incômodas 
quadraturas que empurram a alma para a frente e a forçam a dar um novo passo evolutivo. Nos 
grupos de estudo, são as relações menos harmônicas e as situações difíceis que nos mostram a 
impossibilidade da eterna acomodação, da dispersão mental e da preguiça.  

Apesar do que dizem alguns instrutores, o objetivo da caminhada espiritual não é alcançar um 
delicioso samadhi, mas, sim, queimar as impurezas no fogo implacável da lucidez. O êxtase virá em 
seu devido momento, de modo natural, quando tivermos feito o trabalho de purificação. [1] 

NOTA: 
[1] Veja o texto A Amizade, no livro Saber Envelhecer, de Marco Túlio Cícero, editora L & PM, 
Porto Alegre, 1997, 151 pp.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/a-pratica-do-estudo-teosofico/
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“Agora Sei Quando Começa a 
Velhice” – Carlos Cardoso Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2016/10/09/agora-sei-
quando-comeca-a-velhice/ 

[30.01.17, 2ª] 

Emanuel Machado 

‘O passado é um reservatório de sabedoria: ele nos ajuda a viver melhor no presente e no futuro, 
mas não devemos viver nele como numa prisão. Nossos pais nos ensinam até muito depois de 
deixarem de viver fisicamente. Através deles, ficamos sabendo de erros a evitar, e de acertos que 
podemos confirmar e consolidar. Seja qual for nossa idade, sempre há muito por aprender: a vida 
toda re-começa a cada novo dia de 24 horas.’ 

“LIT: a Árvore Com Raízes No Alto” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/lit-arvore-raizes-no-alto/ 

[30.01.17, 2ª] 

Arnalene Passos 

‘Chega ao www.FilosofiaEsoterica.com e websites associados, o texto “LIT: a Árvore Com Raízes 
No Alto”.’ 

“Os Verdadeiros Objetivos do 
Movimento” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/os-verdadeiros-objetivos-do-
movimento/ 

[30.01.17, 2ª] 

Carlos Pasinato 

‘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. 

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.  

A universalidade das religiões significa que diferentes tradições se encontram em “algum lugar”. E 
o “lugar” em que as diferentes religiões se encontram tem que ser o respeito pela verdade.    

As árvores se conhecem pelos frutos, e os frutos das religiões e das filosofias são, naturalmente, as 
ações práticas dos seus estudantes ou seguidores. Uma bela “filosofia”, sem belas ações, é apenas 
uma forma de encobrir o fracasso. Daí a centralidade da ética.’ 

http://amazoniateosofica.com.br/index.php/2016/10/09/agora-sei-quando-comeca-a-velhice/
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O Universo Como País 
[30.01.17, 2ª] 

Joana Pinho 

‘O estudo teosófico faz o ser humano viver tendo a humanidade como família e o universo como 
pátria.  

Vários pensadores, filósofos e poetas têm registrado ao longo do tempo sua vivência da verdade 
universal. Entre eles temos Kahlil Gibran, que nos diz o seguinte:  

"Os seres humanos se dividem em clãs e tribos diferentes e pertencem a países e cidades. Mas eu 
sou estranho a todas as comunidades e não pertenço a qualquer lugar habitado. O universo é meu 
país e a família humana, minha tribo." [1]   

NOTA: 
[1] Da obra "Lágrimas e Risos", de Kahlil Gibran, tradução de Pinheiro de Lemos, Distribuidora 
Record, RJ, SP, 1949, 119 pp., pp. 101-102.’ 

Hábitos Corretos 
[30.01.17, 2ª] 

Carlos Cardoso Aveline 

‘Um certo grau de energia grosseira é necessário para dominar e controlar as tendências 
automáticas do corpo físico de quem busca o Caminho. 

A vontade de viver de modo correto não pode ser expressada na vida diária apenas através de 
ideias abstratas. Requer a formação de hábitos externos que, embora sejam materiais e 
imperfeitos, são essencialmente compatíveis com as energias elevadas e obedecem a eles nos 
aspectos principais da vida. 

Os sepulcros caiados, no entanto, chamam atenção por darem prioridade central à personalidade 
externa.’ 

“LIT: a Árvore Com Raízes No Alto” 
– Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/lit-arvore-raizes-no-alto/ 

[31.01.17, 3ª] 

Arnalene Passos 

‘O mais importante para a LIT é a decisão dos seus associados de fazer o melhor a cada dia, sejam 
favoráveis ou desfavoráveis as circunstâncias. Ao trabalhar, seus colaboradores procuram 
observar o estado de espírito com que realizam as tarefas. A vida interna das folhas e das tarefas 
será resistente se as raízes forem de fato grandes e fortes.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/lit-arvore-raizes-no-alto/
http://www.filosofiaesoterica.com/lit-arvore-raizes-no-alto/


 

 

“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/ 

[31.01.17, 3ª] 

Silvia Almeida 

‘Aquele que busca refúgio no Ser Iluminado, na Lei e na Ordem [1] percebe claramente as quatro 
Nobres Verdades: o sofrimento; a origem do sofrimento; a cessação do sofrimento; e o Nobre 
Óctuplo Caminho [2], através do qual todo sofrimento é transcendido. Este é o refúgio realmente 
seguro, o melhor refúgio. Nele, o homem está livre de todo sofrimento.  

Um homem elevado é difícil de encontrar. Ele não nasce em um lugar qualquer. Onde quer que 
nasça um homem sábio e nobre, o ambiente em que ele nasceu prospera.  

Abençoado é o nascimento do Buddha; abençoado é o ensinamento da Boa Lei; abençoada é a 
harmonia na Ordem; abençoada é a austeridade daqueles que vivem em harmonia. 

NOTAS: 
[1] Estes são os três refúgios budistas, Triratna: 1) o refúgio no Buddha, no Guru, no Mestre; 2) o 
refúgio na Lei, no Dharma, no ensinamento; e 3) o refúgio na Sangha, na ordem, na comunidade 
solidária dos aprendizes. (NT) 

 [2] O Nobre Óctuplo Caminho constitui a Quarta das Quatro Nobres Verdades do Senhor Buddha, 
indicadas nesta frase. A primeira delas é que a vida implica dor ou insatisfação. A segunda é a de 
que o desejo é a causa do sofrimento. A terceira é que a cessação do desejo produz a libertação. A 
quarta é o nobre óctuplo caminho que leva à libertação: 1) Compreensão correta; 2) Pensamento 
correto; 3) Palavra correta; 4) Ação correta; 5) Meio de vida correto; 6) Esforço mental correto; 7) 
Plena atenção correta; 8) Concentração correta. (NT)’ 

“A Metafísica é a Alma do 
Progresso” – Carlos Cardoso 
Aveline 

http://amazoniateosofica.com.br/i
ndex.php/2017/01/22/a-
metafisica-e-a-alma-do-progresso/ 

[31.01.17, 3ª] 

Emanuel Machado 

‘A filosofia metafísica expande a mente de um povo, fortalece seu pensamento e o torna apto 
para o êxito nas diferentes dimensões da vida. Sua ausência empobrece as nações e impede 
decisivamente o progresso cultural e econômico.     

Quando o ponto de vista é imediatista, o essencial é invisível aos olhos: e mesmo assim o essencial 
não deixa de existir. Não é a ambição cega que impulsiona o progresso dos povos, mas a força 
mental dos seus cidadãos, e a sua capacidade de criar. Daí a frase famosa atribuída a Monteiro 
Lobato: 

'Um país se faz com homens e livros.' 

O estudo das filosofias universais e clássicas expande a capacidade de pensar das comunidades. 
Em qualquer momento histórico, os países mais poderosos e criativos do mundo possuem 
filosofias profundas.’ 

http://www.filosofiaesoterica.com/o-dhammapada/
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“Os Diferentes Níveis do Templo” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/os-diferentes-niveis-do-templo/ 

[31.01.17, 3ª] 

Carlos Pasinato 

‘Os cidadãos materialistas são levados por ciclos repetidos de ilusão e decepção em relação a fatos 
externos. Para libertar-se disso, o estudante de teosofia trata de trasladar o foco médio da sua 
consciência para um nível cada vez mais elevado e mais distante das sempre oscilantes 
preocupações pessoais. Assim ele constrói, com a própria substância do seu ser, um templo firme 
e flexível em que não há espaço para sentimentos duradouros de medo ou orgulho, ambição ou 
desânimo, tristeza ou euforia. 

O templo interior é habitado por um sentimento imparcial e constante de comunhão com todos os 
seres. O estudante sabe que alguns seres são mais evoluídos que ele, que outros são menos 
evoluídos, e que isso não tem importância. O que importa é a ajuda mútua. 

A mais alta e firme das suas aspirações espirituais constitui a cúpula do templo interno: porém, 
elevar-se não basta. Na mesma medida em que este ponto se eleva, torna-se necessário um apoio 
no chão firme.’ 

“A Arte de Cuidar de Alguém” – 
Carlos Cardoso Aveline 

http://www.filosofiaesoterica.com
/a-arte-de-cuidar-de-alguem/ 

[31.01.17, 3ª] 

Joaquim Soares 

‘A arte de cuidar de alguém é inseparável do processo do autoconhecimento e da arte de cuidar 
de si mesmo. Cuidamos dos outros como cuidamos de nós. Descuidar dos outros é descuidar de si, 
e o egoísmo constitui sobretudo uma falta de atenção e vigilância diante da vida. Nosso eu 
emocional é nossa criança interna. Ele merece ser tratado com paz-ciência, estabilidade e 
respeito, porque a auto-estima emocional é indispensável no caminho do altruísmo. A 
generosidade começa no modo como vemos a nós próprios, e isso não significa indulgência ou 
falta de auto-crítica. Os erros devem ser olhados com rigor, mas desde o ponto de vista do nosso 
potencial sagrado.’ 
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