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COMENTÁRIOS SOBRE A SIMBOLOGIA ARCAICA

INTRODUÇÃO
O curso Simbologia Arcaica foi escrito por Dom Santiago Bovísio, fundador de Cafh, no final dos anos 30 do século XX. Apesar de, no texto,
encontrarmos símbolos arcaicos que, aparentemente, não teriam relevância hoje, neste curso eles ganham vida para dar uma interpretação
atual ao desenvolvimento espiritual do ser humano.
Nem sempre pensamos sobre os símbolos, apesar de utilizá-los continuamente na linguagem, nos gestos, nos sonhos. Eles dão forma ao
nosso comportamento, ao que desejamos, aos nossos projetos, aos
nossos empreendimentos. O significado deles interessa à linguística, à
antropologia, à psicologia, à história. Desde este ponto de vista, podemos dizer que o nosso mundo é um mundo de símbolos.
Segundo o dicionário, "símbolo é uma imagem ou figura que representa um conceito moral ou intelectual, por analogia ou por convenção." No nosso modo de entender, esta definição inclui os símbolos e
os signos.
Tanto os signos quanto os símbolos são representações visuais que
transmitem significado. Os signos contêm um significado limitado ou
restrito; são resultados de convenções sociais. Por exemplo, as palavras, os números, os signos de admiração ou de pergunta são informativos e nos dão o significado das coisas. Os símbolos têm um significado mais amplo e menos concreto.
Entre os signos, podemos incluir os emblemas, os atributos, as alegorias e as metáforas.
Um emblema é uma figura, às vezes, acompanhada por uma frase ou
legenda, que representa um conceito ou um ser físico ou moral, de
acordo com uma convenção social. A bandeira, por exemplo, é o emblema da pátria; a cruz é o do cristianismo; a meia lua com uma estrela
o do Islam; a pomba o da paz; o laurel o da glória; Monet o do impressionismo; uma âncora ou uma roda do timão o da navegação; esta
última, com um centro em espiral, simboliza a roda de Dharma
.
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Também são emblemas os escudos de associações desportivas, de fábricas de automóveis, de organizações estudantis etc.
São atributos as imagens que expressam uma qualidade moral ou as
características associadas a uma pessoa ou a um grupo social. O signo
da balança é o atributo da Justiça; as asas o de um clube ou de uma
companhia de aviação; a palma o da vitória; o Bastão de Asclépio
o da medicina; o Caduceu ou o Bastão de Hermes
a águia o da divindade.

o do comércio;

A alegoria é uma história ou um poema que revela uma mensagem, ou
uma imagem que simboliza algo que associamos a um ato heróico, a
uma situação particular, a uma característica. Uma mulher alada é a
alegoria de uma vitória; o chifre
é a da abundância e prosperidade;
a rosa a da beleza efêmera. Exemplo de uma alegoria literária é a que
faz Omar Khayyam ao dizer que a vida humana é semelhante a uma
partida de xadrez, na qual as casinhas negras representam as noites;
as brancas, os dias; o jogador é só uma peça a mais no tabuleiro.
Todas estas representações figuradas não vão muito mais além de seu
significado óbvio ou do que já foi estabelecido por tradição ou por
acordo social.
A parábola é uma história simples que ilustra ou sugere um ensinamento moral ou espiritual. Poderíamos dizer que a parábola é um signo
quando sintetiza seu significado através de uma moral, como ocorre
nas fábulas. É um símbolo quando dá lugar a interpretações mais amplas ou profundas, como ocorre nas parábolas de Jesus.
Os símbolos nos servem para identificar coisas, para abreviar a informação, para produzir respostas rápidas, para transmitir significado. No
contexto da vida espiritual, os símbolos representam tanto coisas particulares quanto chaves que compreenderemos progressivamente se
estivermos dispostos a liberar-nos de significados específicos que recebemos por tradição ou por doutrinamento e a abrir-nos para aprofundar-nos no que não conhecemos.
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Para Freud, o simbólico é o conjunto de signos com significação constante que pode encontrar-se nas diversas produções do inconsciente;
esses símbolos seriam a origem dos mitos, das fábulas, das lendas. J.
Lacan considera a existência de uma ordem simbólica que estrutura a
realidade inter-humana e que o imaginário só pode ser decifrado se for
traduzido por símbolos. C. Lévi-Strauss escreve que toda cultura pode
ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos onde se encontram a linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas,
a arte, a ciência, a religião. Para Lévi-Strauss, os símbolos e os mitos
falam sobre a realidade em que são criados e transmitidos; essa realidade exterior não está limitada, é o mundo em toda a sua riqueza.
Segundo Carl Jung, o símbolo é uma palavra ou uma imagem quando
representa algo mais que o seu significado imediato e óbvio. Também
descreve o símbolo como uma imagem apta para designar, o melhor
possível, a natureza, obscuramente imaginada pelo espírito. Jung define as imagens primordiais que existem na consciência como arquétipos que se expressam através de imagens simbólicas. Estas representações arquetípicas se expressam por si mesmas em nós; são manifestações naturais no ser humano.
Usamos a linguagem para expressar o significado do que desejamos
transmitir. Ao fazê-lo, geralmente usamos signos ou imagens que não
são apenas descritivos, mas que sugerem algo mais além do que as
palavras podem dizer. Há linguagens que não são escritas com as letras que usamos correntemente; por exemplo, a linguagem escrita chinesa é uma escrita simbólica.
É bom ter em conta que, quando representamos uma ideia através de
um símbolo, a sua interpretação varia de acordo com a nossa predisposição para interpretá-la de uma certa maneira e com a capacidade
de aprofundar o seu significado no contexto desde o qual a consideramos. Se já tivermos algum conceito sobre o que esse símbolo possa
significar, é muito provável que tendamos a ajustar-nos a esse conceito
sem tentar lhe dar um maior alcance.
Como este comentário é sobre um curso de ensinanças de Cafh, vem
ao caso referir-nos a esta palavra com a que identificamos nosso Caminho de Desenvolvimento.
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Cafh é uma palavra antiga que representa nosso anseio de unir-nos a
Deus. Este significado implica o grande espectro de nosso desenvolvimento, desde o nosso esforço para chegar a Deus até a graça de receber ajuda para conseguí-lo.
Cafh vem de Kaph ou Ghaf (persa)1; significa montanha. Na mitologia
persa, é a montanha sagrada, semelhante em muitos aspectos ao
Monte Meru da tradição hindu; é o lugar dos deuses, para o qual se
dirigem os heróis para chegarem à terra sagrada que está mais além
dessa montanha. Também é o lugar de Simorgh2 ou Angha, o lendário
pássaro do conhecimento. Sohrevardi, um filósofo místico do século
XII, referia-se a Kaph ou Ghaf como o lugar do conhecimento, rodeado
por onze picos que só os iniciados podem franquear.
Caph é também a carta onze do Tarot egípcio. A ensinança de Cafh a
descreve da seguinte maneira3:
"Caph" “Harmakhis" (A Força): No centro, um ser que poderia ser um
homem ou uma mulher, com traje vermelho, armadura e manto celeste; dirige seu olhar para o infinito. A seus pés há um leão do qual
fecha as fauces, sem esforço. Está coroado com um amplo chapéu,
com a forma do número "8".
"O traje vermelho da figura representa o poder que dá e tira, que vivifica e mata. Os olhos miram o infinito porque o ser verdadeiramente
poderoso e forte faz tudo impavidamente, tendo, como única referência, o sonho idealizado, ou o ideal”.
"Esta fortaleza, baseada em um ponto hipotético, que é a sua vocação,
faz com que todos os obstáculos cedam; por isso, fecha as fauces do
leão, sem esforço”.
“Desta mesma forma, o forte estabelece um contato contínuo entre as
forças que usa e a força para a qual se dirige a sua ação, estabelecendo
1

Encyclopedic Theosophical Glossary

2

Circle of Ancient Iranian Studies

3

Curso El Tarot, sexta ensenança
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uma verdadeira corrente magnética, uma corrente fluída, simbolizada
pelo "oito" do chapéu.”
Harmakhis, Harmachis (grego) Heru-khuti (egípcio)4; Horus de os dois
horizontes ou de os dois sóis, um aspecto de Rá, o deus do sol. Os dois
horizontes representam o amanhecer e o entardecer. O maior monumento dedicado a seu nome é a Esfinge, chamada Har-em-chu: Horus
no horizonte, ou sol nascente, símbolo da ascensão do Deus-homem,
protótipo do triunfo alcançado sob as provas mais difíceis da iniciação.
Na antiguidade, a representação do mundo se expressava em símbolos
e mitos, como temos visto em parágrafos anteriores; mais exemplos
disto são os símbolos que encontramos no curso que comentamos.
Como os temas deste curso coincidem com vários outros temas sobre
a meditação de Cafh, vamos relacioná-los para ampliar a forma como
compreendemos os símbolos ao meditar.
Neste curso encontramos uma primeira ensinança introdutória sobre o
desenvolvimento espiritual, seguida por catorze ensinanças agrupadas
em sete unidades de duas ensinanças (uma simbólica e outra, a sua
explicação) e uma imagem simbólica associada a elas; em continuação
a cada uma dessas unidades se encontram os nossos comentários. A
última ensinança é sobre a história da simbologia descrita neste curso.
Nos comentários que fazemos sobre as ensinanças, além do significado
que elas dão aos símbolos que descrevem, agregaremos outros significados que lhes foram dados por diferentes credos e tradições. Quando
escrevemos "uma antiga Escola Esotérica" estamos nos referindo a que
é citada na primeira ensinança do curso. Em os Comentários, substituímos o nome Dama Negra por Dama do Véu Negro para dissociar este
símbolo de possíveis referências a características físicas dos seres humanos.
J.W.
Fevereiro, 2016

4

The Encyclopedia of Ancient History
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A MARCHA DA ALMA
Primeira Ensinança
Serão transcritas aqui Ensinanças Simbólicas que uma antiga Escola
Esotérica deixou para os seus adeptos e que foram traduzidas de um
antigo idioma por alguns amantes da Sabedoria.
Descreve esta Simbologia a marcha que empreende a alma humana
desde os planos inferiores para alcançar a sua liberdade espiritual.
Este Caminho se divide em sete partes. Os planos inferiores estão indicados pelo Abismo, o Bosque Tenebroso e o Agitado Lago, enquanto
que os planos superiores estão expressos pelos Caminhos que levam
ao Cume do Monte, o Jardim das Provas e o Templo de Ouro, imagens
dos mundos mentais do sentimento, da compreensão e do saber.
O Espírito, ou melhor, o Estado Espiritual está simbolizado pelo Sagrado Cume, situado mais além das chamas inextinguíveis; ou seja,
mais além de todo estado mental, Cume Sagrado que guarda a Tumba
da Divina Mãe.
A alma humana está descrita, em sua evolução ascendente, em três
tipos de homens que têm aspectos distintos e que, no entanto, são um
só, pois o homem muda continuamente de um estado para outro,
sendo fundamentalmente o mesmo ser.
O homem que é arrastado pela paixão é chamado de o Viandante;
quando se faz mais seguro de si mesmo e sabe dominar seus instintos
é chamado de o Peregrino e quando chega à liberdade espiritual é IHS.
A Mãe Divina, que é a manifestação do Eterno, está imaginada e descrita em diversos aspectos de mulher, segundo o grau de manifestação
que expressa.
Ela é a Dama Negra ou Babel quando manifesta a matéria pesada e
grosseira.
Quando expressa o sentimento é chamada Anhunit.
Quando é dirigida pela razão se transforma em Philo.
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Quando é iluminada pela Mente Superior e pela intuição é Beatrix.
Quando é a expressão pura do Espírito é Aeia.
Porém, quando o Espírito e a matéria tenham alcançado a harmonia
perfeita, é a Divina Mãe Adormecida, EHS.
Quando a alma humana sente o chamado para uma vida mais perfeita,
no momento culminante em que decide seguir o Caminho, é retida pela
pressão que exerce sobre ela a natureza humana.
A Dama Negra está ali, sempre vigilante e sempre temerosa de perder
a sua presa; é a Grande Inimiga e a Dona do Umbral e contra ela, sem
poupar esforços, terá que lutar o Viandante se quiser franquear o centro do Pequeno Anel, dentro do qual ela é Rainha e ele é súdito.
Quando o Viandante quer abandonar o Pequeno Anel, a Dama Negra
levanta um espantoso torvelinho que o cega e o desalenta, queima as
suas carnes com o enxofre das abrasadoras paixões e, como uma serpente tentadora, sobem terrivelmente à memória dele as lembranças
dos passados prazeres e as lamentações para que não as abandone.
Como abandonará o homem, então, o Abismo? Como poderá deixar as
escórias que o ligam à terra, já que chegou àquela encruzilhada em
que intui que algo imenso e desconhecido existe, mais além dos sentidos físicos?
É a Hora das horas, e por um decisivo instante, as potências criadoras,
latentes nas profundezas do ser, erguem-se como um relâmpago iluminando a alma e indicando-lhe o Caminho a ser percorrido para a
conquista Espiritual.
Desde então volta o Viandante a seu estado habitual, porém já não
poderá ser o que era.
A Luz Divina que por um segundo vislumbrou deixou uma marca indelével em sua alma desejosa por progresso. Já não poderá ambicionar
o que antes tanto cobiçava e, fugindo dos bens mundanos, ver-se-á
impulsionado a seguir adiante pela nova Senda.
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Não importa se é dura a Marcha, terrível o Abismo, escarpado o Caminho, espesso o Bosque e longa a viagem para o Cume. O amor o guiará, por ele cruzará o grande reino de Anhunit, a formosa, e a razão
lhe servirá de ajuda e de guia até que se transforme o Viandante em
Peregrino.
A alma, quando chega a este ponto, penetra na Gruta Profunda, onde
está guardado o Livro de Todos os Tempos que encerra o segredo do
destino dos homens e que não foi lido, jamais, por mortal algum não
Iniciado.
O discípulo poderá desentranhar ali o seu passado, voltar a vivê-lo com
mais consciente realidade, e desde ali submergir-se nas águas puras
do Conhecimento. Beatrix mesma o mergulhará nas águas da Fonte
onde só podem entrar os aspirantes à Sabedoria.
Mas ainda não foi terminada a luta. Ainda não é a noite dos sentidos e
da Razão, mas é a escuríssima noite da Prova do Espírito.
Ditosos aqueles que, na hora amarga na qual estão suspensos no espaço entre o céu e a terra, sabem abandonar-se no Sono Místico nos
braços da Fé, porque despertarão no Templo de Ouro!
Até o último resíduo pessoal há de imolar o Peregrino, em Suprema
Renunciação, para ser digno da Mãe Divina.
Antes de identificar-se indestrutivelmente com Ela há de sacrificar até
mesmo a ideia de sua distinção como ser e, morto para tudo, renunciando aos frutos da própria Sabedoria, há de encontrar-se com a sua
Bem-Amada Esposa.
Depois destes Supremos Desposórios o Peregrino transformado em
Deus vive no Eterno e é IHS.
A Mãe Divina e IHS são um.
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COMENTÁRIO
Esta ensinança introduz a ideia de desenvolvimento no contexto da
vida espiritual; essa ideia está implícita em seu título, "A marcha da
alma." As ensinanças seguintes descrevem as sete etapas deste processo; as imagens correspondentes a essas ensinanças mostram essas
etapas em forma simbólica.
A ideia de desenvolvimento espiritual nos diz que para que a busca da
união com Deus nos dê o resultado que buscamos, temos que orientála em um processo que produza paulatinamente a expansão em nosso
estado de consciência; isto é, uma ampliação progressiva da percepção
que temos de nós mesmos, do mundo e da vida.
Os grandes mestres espirituais estão de acordo ao indicarem normas
de conduta e de atitude ante a vida para merecer a união com Deus ou
para alcançar a liberação espiritual. Por exemplo, os 10 mandamentos
de Moisés, o Óctuplo Caminho de Buda, os ensinamentos de Jesus e
de A Torá, as máximas de Lao Tsé.
Na prática, temos tomado essas normas como comportamentos e
atitudes a serem observados de acordo com as nossas crenças, porém
não necessariamente como instrumentos de um processo que amplie
a nossa noção de ser. A compreensão de que todos – e o todo - estamos em um processo de desenvolvimento abre um novo panorama no
qual podemos ir re-conhecendo o que cremos saber sobre nós mesmos,
o mundo e a vida.
Certamente que a ideia de desenvolvimento nos é familiar; é um processo evidente que experimentamos à medida que passamos da infância para a adolescência e, depois, para a vida adulta. Porém logo paramos ali, fixos em nossa forma de pensar e de sentir, com idéias feitas
sobre nós mesmos e sobre a nossa posição na sociedade. Podemos
adquirir habilidades e conhecimentos, porém estes são como apêndices
da personalidade que temos adquirido. Este desenvolvimento foi relativamente fácil para nós, já que respondeu de forma espontânea à
nossa biologia, à necessidade de conhecer a nossa situação na sociedade e desenvolver condições de sobrevivência. Agora necessitamos
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fazer um esforço maior se desejamos que esse desenvolvimento abarque mais além de se adquirir conhecimentos e habilidades. Especialmente, necessitamos comprometer-nos com a nossa vocação espiritual
se realmente desejamos realizá-la e expandir a nossa consciência até
a união com Deus.
Talvez por essa razão - a do compromisso com a nossa vocação espiritual - a Antiga Escola Esotérica expressou em forma simbólica a sua
ensinança, para reservá-la para os poucos que, naquela época, estavam dispostos a desentranhar seu significado e assumir esse compromisso. Foi também um modo de preservar para a posteridade, de
forma concisa e fácil de se transmitir, o imenso caudal de conhecimento e de ensinança que os Mestres entregaram aos seres humanos,
desde o início dos tempos.
Lemos nesta Ensinança:
• A Mãe Divina, que é a manifestação do Eterno, está imaginada e
descrita em diversos aspectos de mulher, segundo o grau de manifestação que expressa.
As ensinanças usam as palavras Deus e Mãe Divina de forma indistinta,
de acordo com o contexto.
A Mãe Divina está representada de duas maneiras:
• Aeia, Aheia ou Ahehia, sua expressão ativa: o mundo no qual existimos, e neste, o que podemos perceber.
• HES ou EHS, seu estado potencial: embora exista, não o percebemos; o símbolo que o representa é a Divina Mãe adormecida.
A palavra Aeia está associada à Ehyeh 5 (hebraico); significa "O
que existe", uma expressão equivalente ao nome da Divindade.
Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, Ele
respondeu 'ehyeh' ‘asher’ 'ehyeh’ "Eu sou". A interpretação
tradicional da palavra Ehyeh, "Eu Sou" é "aquele que abarca
tudo , quando as coisas estão ocultas e unidas" (poderíamos
associá-lo a HES). Porém depois que "passa a linha que mantém
essa união" e "o rio sustenta em seu leito todas as coisas",

5

Gerardo Sachs: Ehyeh-Asher-Ehyeh
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então a Ele, se o chama Ascher Ehyeh "Eu sou quem sou"
associamos a Aeia).

6

(Nós o

▪

Quando a alma humana sente o chamado para uma vida mais perfeita, no momento culminante em que decide seguir o Caminho, é
retida pela pressão que exerce sobre ela a natureza humana.

▪

A Dama Negra está ali, sempre vigilante e sempre temerosa de perder a sua presa; é a Grande Inimiga e a Dona do Umbral e contra
ela, sem poupar esforços, terá que lutar o Viandante se quiser franquear o centro do Pequeno Anel, dentro do qual ela é Rainha e ele é
súdito.
Estes parágrafos explicam que Dama do Véu Negro7 é o símbolo que
representa certos aspectos próprios da natureza humana. Esta associação é muito antiga, já que se pensava que os impulsos instintivos que
nos levam a pecar ou a produzir sofrimento se devem a um espírito
malígno, sempre à espreita para desviar-nos da "senda correta ou
justa", segundo as crenças.
O homem que é arrastado pela paixão é chamado de o Viandante;
quando se torna mais seguro de si mesmo e sabe dominar seus instintos é chamado de o Peregrino e quando alcança a liberdade espiritual é IHS.

▪

A Ensinança chama de Viandantes aos que nos deixamos levar por nossos impulsos e paixões; também somos viandantes os que tratamos
de manter-nos vivos da melhor maneira possível; não nos guia um
ideal, só temos metas imediatas, que tornam suportável a vida para
nós, e objetivos que respondem a nossas ambições particulares.
A Ensinança chama de Peregrinos aos que temos suficiente autodomínio para manter-nos no caminho que temos elegido para a nossa vida.
A palavra Peregrino significa, por um lado, que encaminhamos a vida
para a realização de um ideal; por outro, que esse caminho nos leva
por sendas que não conhecemos. Tudo está por se descobrir.
6

Zohar iii, 65b

7

Como já antecipamos na Introdução, nos Comentários substituimos o nome Dama Negra por
Dama do Véu Negro.
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Este é o desafio e a maravilha do processo de desenvolvimento espiritual.
A palavra IHS é um monograma cristão, formado pelas iniciais da expressão Iesus Hominum Salvator (Jesus Salvador do Homem). Tem um
significado místico; em acróstico significa In hoc signo victor eris
" neste signo, serás vitorioso" 8. Também se considera que IHS provém do nome de Jesus em grego: ΙΗΣΟΥΣ; em latim é IHSOUS. Se
forem isoladas as três primeiras letras, fica IHS (ous). IHS é também
um monograma representativo de Dionísio. É comum pensar que Dionísio foi um deus grego, porém provém do deus egípcio Osíris, cujo
culto se estendeu no mundo antigo durante milhares de anos. Posteriormente seu nome foi latinizado como Bacchus (deus da colheita da
uva e da preparação do vinho), o qual é lembrado pelas ruidosas celebrações em sua honra. No entanto, a sua lenda tem muitos aspectos
relacionados a Jesus. Por exemplo, Dionísio nasceu de mãe virgem, foi
considerado menino santo, viajou como mestre, realizou milagres, foi
chamado de Rei dos Reis e redentor, foi morto pendurado em uma
árvore ou crucificado 9. Na tradição esotérica se usava este monograma
nos Mistérios. Neles, Dionísio era o Demiurgo (poder supremo que fez
o Universo); personificava o sol.
•

Quando (a Mãe Divina) expressa o sentimento é chamada Anhunit.

O nome Anunit aparece na mitologia caldeia. Anunit era o anjo da terra,
venerado também como Ishtar10 e depois como Sippar em um período
posterior. Sargon de Akkad ergueu um santuário em sua honra na Babilônia (3800 A. C).
•

Quando é dirigida pela razão se transforma em Philo.

Philo (grego) significa amor ou enamoramento; neste caso é amor ao
intelecto.

8

Harlan J. Berk: The Art and science of Numismatics

9

Interference theory

10

Encyclopedia Britannica
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• O Espírito, ou melhor, o Estado Espiritual, está simbolizado pelo Sagrado Cume, situado mais além das chamas inextinguíveis; ou seja,
mais além de todo estado mental, Cume Sagrado que guarda a
Tumba da Divina Mãe.
A expressão chamas inextinguíveis dá lugar a várias interpretações.
Em primeiro lugar, associamos chamas a fogo.
Na simbologia tradicional, fogo é interpretado como símbolo da divindade, como substância divina e também como símbolo de vida e de
morte, origem e fim de todo o material.
A ensinança associa as chamas aos estados mentais. Essas chamas são
inextinguíveis porque a mente está sempre ativa, não se detém. Também encontramos que, nesse parágrafo, a ensinança prefere a expressão estado espiritual ao invés da palavra espírito. Pensamos que a
diferença se apoia em que espírito dá lugar para imaginar algo determinado; em troca, estado espiritual se associa mais a um atributo do
ser que alcançou a união com a Mãe Divina. Também se pode interpretar que estado espiritual é um estado de consciência expansivo em vez
de ser um objetivo determinado, como poderia ser uma experiência
mística particular.
• … terá que lutar o Viandante se quiser franquear o centro do Pequeno
Anel, dentro do qual ela é Rainha e ele súdito.
A expressão pequeno anel representa os limites implícitos que estabelecemos em nossas vidas por não ir -ou por não querer ir– mais além
de satisfazer às nossas necessidades imediatas. Esse anel é forte não
só porque nos dá temor de transcendê-lo, mas porque, ainda quando
o quebramos um pouco, atrai-nos com força para voltar a encerrar-nos
nele. Tanto é assim que dá lugar ao que, no processo de nosso desenvolvimento, chamamos provas espirituais.
• É a Hora das horas…
A hora das horas representa o momento em que aparece a vocação
espiritual em nós. Em uma ensinança do curso Desenvolvimento Espiritual, Dom Santiago Bovísio chama A Labareda a esse momento.
Expressa um movimento interior que nos impulsiona a ir mais além
do nosso estado de consciência habitual. Ou seja, a desenvolver-
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nos. É mais que um desejo, é uma força que emana de nossa consciência de saber, talvez só infusamente, que podemos transcender a
nossa ignorância e mediocridade e que necessitamos alcançar essa
transcendência. Segundo a ensinança, todos nós sentimos esse chamado em algum momento de nossa vida. É o momento de nossa
grande eleição, a que determina para que e como vivemos para poder
alcançar o que ansiamos.
• .… onde está guardado o Livro de Todos os Tempos…
A ensinança chama Livro de Todos os Tempos à Gruta de Ras. Essa
expressão designa, segundo a tradição, um plano onde quem está capacitado para percebê-lo pode encontrar o registro do que ocorreu
desde que o tempo é tempo.
• … sabem abandonar-se ao Sono Místico nos braços da Fé...
Sono Místico nos braços da Fé expressa um estado interior de vazio
que às vezes parece insuperável. Nós o experimentamos quando sentimos que não podemos sustentar-nos mais em nossos apoios interiores. Alguns chamam aridez a este estado porque não respondemos a
estímulos; outros chamam-no "noite escura" porque não alcançamos
distinguir um objetivo que nos interesse. É o momento de viver nos
braços da fé; não mais a fé em uma doutrina, em um mentor, em uma
esperança, mas na fé que se sustenta por si mesma. Esta é a fé de
quem tem se comprometido chegar até o final de seu caminho de desenvolvimento, sem se amendrontar com os obstáculos que encontrar
no caminho.
• Depois destes Supremos Desposórios, o Peregrino transformado em
Deus vive no Eterno e é IHS.
A Mãe Divina e IHS são Um.
Segundo a Escola Esotérica da qual recebemos esse texto, enquanto
vivemos neste mundo a união com Deus que podemos alcançar não é
total. Isso nos faz pensar que os Grandes Mestres que as religiões consideram divinos, enquanto estão entre nós, perdem o estado perfeito
de união com Deus e compartilham conosco as contingências do mundo
em que vivemos.
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•

Até o último resíduo pessoal há de imolar o Peregrino em Suprema
Renunciação...

Suprema Renunciação significa mais do que renunciar a isto ou aquilo
e abnegar-se à vida em prol de um objetivo nobre; é renunciar a afirmar-nos na noção de ser alguém particular, com tudo o que isso implica; em outras palavras, é renunciar a si mesmo.
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A DAMA NEGRA
Segunda Ensinança
No dia 28 da Lua de Fevereiro, sob o signo de Peixes, estando no Templo do Sol, o Grande Sacerdote se sentou sobre a pedra de EHS, olhou
para a imensidão das águas de onde avançavam a barca, o barqueiro
e a tinalha de Aquário, rompeu depois o cordão prateado de sete nós
na altura do sexto nó e se levantou com o Fogo na mão direita para
abrir com um golpe de seus fortes ombros a porta denominada de o
Forte Libertador.
E falou:
"Escuta, à meia noite, ó Viandante, o canto das esferas celestes!”
"Na Tumba subterrânea, onde dorme Aquela que conhece o número, a
medida e o arcano da existência, está escrita a história do Universo em
místicos signos.”
"Quem poderá decifrá-los?"
Ouve-se um grito desesperado.
"Veste a tua túnica de linho e cobre teu rosto com o branco véu, ó Filho
da Chama, se não queres morrer!”
"É a alma da Mãe que chama seus Filhos desde a Mansão da Morte."
Vinte e oito sacerdotisas desfilam, lentamente, sob o grito da conhecida voz.
"Observa acima a negra pedra caída do céu que fecha hermeticamente
a Tumba da Divina Mãe Adormecida, e olha as letras de ouro que falam."
Sobre a Montanha de Fogo, no Templo de Chamas Inextinguíveis, Ela
dorme; por amor se sacrificou e o amor a libertará. Um círculo e uma
cruz coroam as alturas: a Divindade imolada para a humanidade e o
homem, por sua vez, feito Deus.
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Um raio resplandecente desceu das alturas: é Foa. O suspiro de EHS
fez estremecer as profundezas do Abismo.
Os dois Guardiães do Cume já estão dispostos a indicar o Caminho.
Mas, sobre a borda do Abismo de todas as misérias, a Dama Negra se
levantou para impedir a passagem do Viandante.
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1. O Triunfo de Horushatum
Interior dourado do Templo. O Grande Sacerdote Horushatum, vestido
com uma túnica branca, sem cinturão, e com uma capa, está de pé
sobre a negra e cônica pedra. A cabeça sem cabelo está coroada com a
Coroa, na qual se vê uma parte das oito aberturas. Rosto barbeado. A
mão esquerda está levantada em atitude de abençoar. Da palma da mão
direita sai uma chama de fogo. Sobre a cabeça do Grande Sacerdote,
encontra-se um cordão prateado de sete nós, em forma de arco, rompido à altura do sexto nó. No fundo do Templo há três janelas; a do
centro na parte superior mostra um sol de doze raios sobre a água na
parte inferior. À direita do Grande Sacerdote encontra-se a segunda janela, que deixa ver o homem atual sobre a água, arqueado de tal forma
que a sua cabeça toca os seus joelhos. À esquerda do Grande Sacerdote
se encontra outra janela semelhante, na qual se vê sobre a água, suspenso no ar, o homem do futuro, arqueado de tal forma que a planta
dos seus pés toca a sua nuca. Na parte inferior, no fundo do Templo há
duas portas; a que está à direita do Grande Sacerdote está aberta de
par em par, deixando ver um livro aberto no chão. A que está à esquerda, que é a porta do forte Libertador, está apenas entreaberta. As
folhas das portas são de madeira.
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Imagem Simbólica 1: O TRIUNFO DE HORUSHATUM
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O PRINCÍPIO DO CAMINHO
Terceira Ensinança
A Terra ainda está sob o signo zodiacal de Peixes e a humanidade experimenta continuamente a sua influência; ainda vivem os homens em
uma era de pares de opostos, de altos e baixos, de coletividades ou de
personalidades absolutas, e, embora seja vislumbrada a nova raça de
Aquário, que começará por volta dos anos de 1972-1977, ela ainda não
se firmou sobre a Terra.
Desde que o signo de Peixes começou, o dia 28 da Lua de Fevereiro é
aquele que mais magnetismo descarrega sobre o planeta por sua conjunção zodiacal; por conseguinte, este dia é muito apropriado para se
começar todo trabalho psíquico e empreender estudos metafísicos que
requeiram certo magnetismo para colaborar com a vontade humana.
Esta nova raça de Aquário, porém, já apareceu, com o seu novo signo,
com a sua nova personalidade e mentalidade; indubitavelmente, a
barca, o barqueiro e a tinalha de Aquário avançam com velocidade.
Porém, é necessário, antes que esta nova humanidade se afirme, que
muitos seres do velho signo desapareçam, para que se rompa definitivamente o cordão prateado de sete nós à altura do sexto nó, e reine
sobre o planeta a sexta sub-raça.
Com cruentos esforços tem o homem que se libertar da carga de seus
instintos para chegar à liberdade do Espírito. Ele, por si só, tijolo por
tijolo, há de construir seu Templo interior para edificar ali um altar para
a alma libertada pela verdade que até então só havia conhecido através
dos símbolos e das imagens.
O Grande Sacerdote, sentado sobre a pedra, é a imagem deste definitivo triunfo espiritual, já que a alma gloriosa e libertada, quando chega
a esse estado tão sublime, não transcende para o estado indiferenciado, mas permanece sobre o Umbral da Eternidade esperando, para
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reintegrar-se ao Eterno, que todos os seres alcancem a perfeição que
ele já possui.
A mente, através das múltiplas etapas evolutivas, por uma Divina Lei
de Consequências, pela graça infusa que adquire, depois de esforços e
lutas, compreende o valor da Realização e ainda consegue vislumbrar
que esse estado anímico superior não é a finalidade de seu destino.
A Tumba da Divina Mãe Adormecida revela à sua consciência alerta um
estado muito superior e indiferenciado.
A alma sabe que, passadas as rondas, depois que todos os seres forem
libertados, fundir-se-á, no Espírito Eterno Indiferenciado, aquela potência negativa e absoluta que está mais além do domínio da mente.
Por isso, desde o exílio já entoa, apenas põe os pés na Senda, o Hino
da Liberação.
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COMENTÁRIO
Ensinanças 2 e 3

Estas ensinanças representam a primeira etapa de nosso desenvolvimento. Apesar de já contarmos com funções intelectuais bastante desenvolvidas, ainda somos influenciados por nossa natureza instintiva.
Esta se expressa em impulsos de autoconservação nas áreas sexual,
alimentícia e emocional. Em consequência, temos ímpetos agressivos,
respostas defensivas e afã de preponderância e de domínio. Esses impulsos costumam travar o nosso discernimento e levar-nos por sendas
que não desejamos seguir, como bem expressa a seguinte frase:
• ... Mas, sobre a borda do Abismo de todas as misérias, a Dama Negra
levantou-se para impedir a passagem do Viandante.
Também diz esta ensinança: “... ainda vivem os homens em uma era
de pares de opostos, de altos e baixos, de coletividades ou personalidades absolutas”. Na antiguidade já encontramos o conceito de pares
de opostos; em sânscrito é Dvaidha ou Dwaidha: par de contrários ou
de opostos; também significa dualidade, divisão, diferença ou oposição
e antagonismo.
A ideia de dualidade nos conduz para opor o bem e o mal que encontramos na vida. Desde o ponto de vista de uma concepção dualista, se
Deus é o sumo bem, o mal não pode vir Dele, mas de uma entidade
tão poderosa que Deus não possa impedir a sua ação maligna; o mal
parte do Espírito do Mal ou do Diabo.
Diabo provém do grego diábolos: gênio do mal, caluniador, enganador, intrigante, difamador, delator. Encontramos este símbolo também
em hebraico, como Hayo-Bischat 11; em Zohar (comentários sobre a
Torah), A Besta é o Diabo e o Tentador. Assim também aparece na
ensinança dos rabinos como kin, Caim ou o Mal, filho de Eva e
de Samael (o diabo que ocupava o lugar de Adão). Em Persa o
diabo é Iblis; em árabe é Eblis. No Tibet, encontramos os Dugpa ou

11

Carlos López Dzur: La Bestia

24

COMENTÁRIOS SOBRE A SIMBOLOGIA ARCAICA

Bonés vermelhos, antigos adoradores do diabo, opostos aos Gelukpa
ou Bonés Amarelos, a seita budista mais importante e ortodoxa do Tibete.
Na ensinança de Cafh sobre as figuras do Tarot 12 encontramos:
“O Diabo é imagem de Kundalini, da força vital, que quer expandir-se
por obra da imaginação. O instinto move o Kundalini que há de manter
o corpo físico; a vontade guia o Kundalini que há de elevar o homem
até as esferas divinas e a imaginação move o Kundalini que cria as
forças psíquicas.”
O Diabo tem sobre o peito um símbolo demoníaco porque a criação
imaginativa quase sempre se assenta sobre o desejo instintivo e rechaça a obra da vontade superior.
“A luz da vida está apagada porque o Kundalini, em vez de ser utilizado como laço entre os mundos inferior e superior, é usado para proporcionar um prazer aos sentidos e se translada para o mundo astral.
Simboliza, então, a magia sexual, a força irresistível dos nervos e do
corpo etéreo e o poder de regeneração.”
A antiga Escola Esotérica associava o Diabo às nossas paixões animais
inferiores e representava essas forças negativas através do símbolo da
Dama do Véu Negro.
Como vimos em uma ensinaça anterior, a Dama do Véu Negro expressa
a matéria pesada ou grosseira. Interpretamos que isso se refere ao
corpo físico e aos impulsos que este gera em nós para sustentar-se
com vida. Recordemos que não há uma figura da Dama do Véu Negro
neste curso; não há um símbolo gráfico que a represente. Talvez seja
porque a Dama do Véu Negro só expressa o que aparece em nós como
um obstáculo para o nosso desenvolvimento, tanto as nossas “paixões
animais inferiores” quanto os hábitos nocivos e as condutas que nos
separam do ideal a que almejamos realizar. No entanto, como tendemos a personalizar símbolos, às vezes, podemos chegar a imaginar que
a Dama do Véu Negro é um ente maligno, como se fosse um Diabo, do
qual temos que nos defender.
12

Curso El Tarot, 6ª Enseñanza
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Esta tendência tem aspectos positivos e alguns que não o são. A personalização de símbolos os aproxima de nós; resulta-nos mais fácil dizer Deus do que tratar de expandir a nossa mente para o que o símbolo
Deus significa. Tornamos Deus algo tão humano que podemos falar
com Ele como se fosse uma pessoa com sentimentos e intenções semelhantes aos nossos. Costumamos dizer, por exemplo, Deus me ama,
Deus está zangado contigo, Deus castiga. O bom dessa personificação
é que nos facilita comunicar-nos com os símbolos; o prejudicial é que,
ao personalizá-los, tendemos a esquecer ou a desconhecer o que os
símbolos representam. Fazemos com que eles sejam parte de nossa
vida cotidiana, o que é uma coisa boa porque nos mantém em contato
com eles, porém é uma coisa má quando nos afasta do que realmente
significam.
Quando sofremos uma prova, quando um desejo ou uma paixão nos
empurra para onde não queremos ir, a Dama do Véu Negro se transforma em uma figura concreta para nós, sempre à espreita para causar-nos um mal e afastar-nos do que almejamos obter ou realizar.
Se nos afastamos dos simbolismos e atendemos ao modo como se
comporta a natureza, encontramos as leis que regem a ela e a nós. Na
natureza não encontramos nem mal nem bem, só transformações que
nos maravilham ou nos doem, porém são o que são, no processo da
vida.
Nós, como parte da vida natural, não temos “mal”; simplesmente estamos sujeitos às leis naturais e às consequências de nossas ações.
Por isso é bom que compreendamos que quando sofremos por algo que
não se desprende de fenômenos naturais – geológicos, por exemplo-,
não é por um mal que vem de fora de nós, de um espírito maligno; é
o que produzimos com as nossas ações, as nossas emoções e os nossos
pensamentos quando não os ajustamos a um discernimento sadio e a
valores que promovam o desenvolvimento.
A tentação, a paixão, os hábitos que nos impedem realizar um ideal
a que almejamos partem de nós mesmos. Esse “mal” nosso não é
algo mau em si mesmo, mas mau em relação à etapa de desenvolvimento que estamos atravessando. O mal é retroceder, ir
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contra o processo de expansão de nossa consciência. E qualquer ação,
sentimento ou pensamento que trave essa expansão é mau para nós
mesmos e também para a paz, para a harmonia e para o adiantamento da humanidade.
Também causamos e nos causamos danos quando mantemos com paixão um pensamento negativo. O caudal de energia mental gerado
quando pensamos com a paixão do ódio, da inveja, da vingança, da
ânsia de destruir o que não gostaríamos que existisse, gera uma onda
poderosa e negativa que se espalha sobre todos nós. A forma de proteger-nos dessa onda destrutiva é gerar uma forte onda de pensamentos construtivos de amor, solidariedade, inclusão, compaixão. Podemos
fazer isto com orações pelo bem dos que sofrem, acompanhadas pelo
hábito de pensar bem e de sentir bem.
Vem ao caso citar o que escreveu Dom Santiago Bovísio no curso O
Bom Caminho: “A primeira reforma do homem não é a confissão das
faltas passadas, nem uma mudança ostentosa de vida devota, nem um
salto dado de uma margem para outra, nem de um modo de viver para
outro. A reforma começa quando o homem lança um pensamento de
amor e depois dele mais um outro, até criar um hábito de pensar
bem”13.
Da mesma forma, temos um grande poder com as nossas palavras.
Com elas também podemos gerar ondas positivas e expansivas ou malignas e destrutivas. Entre estas últimas, a propagação através de palavras, sons e imagens pode condicionar-nos a viver e a pensar sem
discernir e até agredir-nos uns aos outros.
O certo é que nos convém recordar que tendemos a responder mais a
impulsos instintivos de domínio e de posse do que a chamados de compaixão e inclusão. Sem dar-nos conta podemos abrir portas para o infortúnio, não porque necessariamente o que nos tenta ou nos atrai seja
mau em si mesmo, mas porque não responde ao que necessitamos
fazer para continuar o nosso desenvolvimento.
Desde outro ponto de vista, o curso A Vida Espiritual de Cafh considera
o mal da seguinte maneira:

13

Curso O Bom Caminho, 4ª Ensinança
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“O mal é o pessoal, o composto que quer dissociar-se do simples e ter
vida própria. Esta ilusão, impossível de ser cumprida, afasta do real e
cria fantasmagorias infinitas.”14
De acordo com esse conceito, o mal é a separatividade que há em
nosso estado de consciência atual, estimulada por instintos primários:
vivemos centrados em nós mesmos, separados da simples unidade que
é a vida e o tempo, quando não da sociedade humana, com as trágicas
consequências que vemos nas notícias e em nossa própria vida. Ainda
somos um composto de variados estados mentais e emotivos: mente
e coração, amor e ódio, impulsos primários e anseios divinos, estados
de ânimo cambiantes, múltiplos impulsos encontrados. Ainda não podemos dizer com certeza quem somos, mas desejamos ser alguém. E
esse mesmo desejo de ser alguém específico, com uma realização particular, tanto de valores humanos quanto espirituais, é o que retarda o
nosso adiantamento para a consciência de unidade e participação e nos
mantém em uma vida permeada por perplexidade e dor, que nós mesmos geramos.
Mais além dos símbolos, nestas ensinanças, encontramos dois aspectos
que nos parecem significativos.
Embora o título A Dama do Véu Negro se refira ao símbolo que se
expressa através da tentação de nos afastarmos de nosso caminho, a
ensinança começa colocando-nos em um momento do desenvolvimento humano, ao qual denomina a volta dos Peixes (a era de Peixes,
anterior a de Aquário). Interpretamos que isto ocorre porque o que
necessitamos fazer primeiro é colocar-nos em contexto; neste caso, no
grande contexto do desenvolvimento do ser humano. Esta visão expansiva nos ajuda a compreender que o nosso trabalho vai mais além
de sermos melhores pessoas; que consiste em avançar no desenvolvimento do ser humano, não do meu ser humano apenas. Em outras
palavras, ajuda-nos dar-nos conta de que participamos de uma vida
que é, ao mesmo tempo, particular e universal.
Encontramos o tema A Dama do Véu Negro no começo da descrição
do caminho da alma como um convite para tomar consciência,

14

Curso A Vida Espiritual de Cafh, 12ª Ensinança
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não só do passado do ser humano, mas também do que sentimos que
somos como seres humanos. Em outras palavras, é um convite para
conhecer-nos a nós mesmos de forma inteligente e desapaixonada. O
tema A Dama do Véu Negro nos induz a deixar a descoberto em nós
o que talvez nem sempre estejamos dispostos a reconhecer. Por exemplo, como a nossa natureza instintiva nos impulsiona, às vezes, a pensar e a atuar em detrimento de nosso desenvolvimento.
Nestas ensinanças lemos:
• ... em a volta dos Peixes...
Essa expressão se relaciona à sub-raça de Peixes...
• ... a barca, o barqueiro e a tinalha de Aquarius...
Aquarius se refere à sub-raça de Aquarius, posterior a de Peixes. Neste
contexto a palavra raça não está relacionada às etnias atuais, mas à
cronologia do desenvolvimento humano. Segundo as ensinanças de
Cafh, esta cronologia se divide em 7 raças raízes; cada uma delas em
7 sub-raças. A raça de Aquarius é a sexta sub-raça da quinta raça raiz.
• ...o Grande Sacerdote se sentou sobre a pedra de EHS...
A pedra de EHS simboliza a Tumba da Divina Mãe adormecida; é representada por um cubo de pedra negra. É interessante ver que,
quando se desdobram as faces do cubo, forma-se uma cruz.
Ainda que não figure nesta ensinança, também é interessante saber
que no símbolo uma pedra negra rodeada por chamas, a pedra representa a nossa tendência a limitar-nos ao conhecimento que temos adquirido; as chamas representam as divagações ou as ilusões com que
velamos a nossa capacidade de penetrar mais além do que já conhecemos. Para transcender temos de cruzar essas chamas.
• ...rompeu depois o cordão prateado de 7 nós na altura do sexto nó...
O cordão de sete nós se relaciona às sete sub-raças; o corte
na altura do sexto nó significa o começo da sexta. O símbolo
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sete nós, quando se encontra em um bastão (bastão de sete nós) significa completo domínio interior.
• …e se levantou com o Fogo na mão direita para abrir com um golpe
de seus fortes ombros a porta denominada de o Forte Libertador.
A mão direita é signo de poder; a mão com o fogo expressa o poder
da mente ou do espírito. Abrir a porta do Forte Libertador se relaciona
à porta semiaberta na imagen do Triunfo de Horushatum; Forte libertador é o nome que se dá ao Grande Iniciado que se espera que apareça na Raça de Aquarius.
O Triunfo de Horuschatum15 (Pág. 21)
É significativo que a imagen simbólica associada ao tema A Dama do
Véu Negro não seja uma imagen maligna, mas a de Horushatum, a
alma liberada. Porém não totalmente liberada, já que está esperando
“sobre o Umbral da Eternidade” que todas as almas se liberem. Esta
mensagem nos diz que, por um lado, não fiquemos presos à ideia que
possamos ter sobre a Dama do Véu Negro em nós e que miremos o
nosso ideal, representado por Horushatum. Por outro lado, que nos
demos conta que a liberação espiritual se alcança através da participação. A imagem do Grande Sacerdote não se refere a um ser particular,
mas à alma que tenha alcançado a realização espiritual: “ a alma gloriosa e libertada, quando chega a esse estado tão sublime, não se
transcende para o estado indiferenciado, mas permanece sobre o Umbral da Eternidade esperando, para reintegrar-se ao Eterno, que todos
os seres alcancem a perfeição que ela já possui”.
A imagen do Grande Sacerdote Horushatum, por ser anterior à descrição das etapas de nosso desenvolvimento, pode dar lugar a mais interpretações. Se a considerarmos em si mesma, poderemos dizer que
representa o ideal a ser realizado pelos seres humanos, já que nos
mostra o estado de consciência que haveremos de alcançar, quando
assimilarmos as experiências de viver neste mundo e realizarmos as

15

Ver Epílogo, Pág. 115
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possibilidades inerentes à humanidade. Também podemos associar
Horushatum ao barqueiro da Tinalha de Aquarius, o qual com a sua
tinalha verte sabedoria sobre a humanidade, já que ambos aparecem
na mesma ensinança. Isto nos leva a pensar que, desde o princípio do
caminho, estamos assistidos e inspirados por um nível espiritual superior ao nosso; em linguagem simbólica, por Mestres protetores da humaninade.
Na descrição desta imagem lemos:
• … O grande Sacerdote Horushatum, vestido com túnica branca…
A túnica simboliza a alma; também é símbolo de morte.
Em algunas culturas da antiguidade, a túnica era a vestimenta habitual
dos homens e das mulheres. O sacerdote, antes de entrar no templo,
tirava as suas roupas para vestir uma túnica de linho branco sem costuras e com um cinturão, também de linho branco. Essa túnica era
símbolo da pureza que tinha ou devia ter o sacerdote. Vestir a túnica
ou a capa branca também significava que se estava livre de atributos
que, como a vestimenta, mostram categoria, riqueza ou poder. Nesta
imagen, o Grande Sacerdote não usa cinturão porque representa a
alma espiritualmente liberada e não um sacerdote determinado.
• … parado sobre a negra e cônica pedra
Esta pedra já não é a da Tumba (quadrada) da Divina Mãe adormecida;
neste caso simboliza a mente com todo o seu potencial. O sacerdote
parado sobre a ponta do cone representa a concentração, a agudez e
o equilíbrio mental necessários para alcançar a liberação espiritual.
• A cabeça sem cabelo está coroada com a Coroa, vendo-se parte das
oito aberturas.
Cabeça sem cabelo representa a limpidez da mente liberada de suas
estruturas, preconceitos e defesas automáticas. A coroa com oito
aberturas simboliza poder e sacrifício.
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. Rosto barbeado
Representa uma regra de uma antiga Escola Esotérica de não se ter
barba no rosto. O rosto sem barba significa haver transcendido a personalidade particular.
• …deixa ver um sol de doze raios sobre a água...
Representa os doze raios do amor, descritos no curso Desenvolvimento
Espiritual 16. O sol também simboliza a fonte da vida; quando tem 7
raios representa as seis dimensões do espaço e a dimensão espiritual;
esta última no centro dessa imagem. O sol também simboliza a luz, o
conhecimento intelectual e a Inteligência Cósmica.
A água sob o sol significa a mudança contínua, no que há vida, morte
e transformação. Também simboliza o horizonte do ideal espiritual,
sempre se deslocando para mais além, como imagem da realização
contínua que implica o desenvolvimento espiritual.
• … a segunda janela, que deixa ver o homem atual sobre a água, arqueado de tal forma que a sua cabeça toca os seus joelhos...
O homem atual, arqueado sobre si mesmo, representa o que agora
somos: cada um encerrado em sua própria personalidade, com os pés
(os seus passos) submersos nas vicissitudes de sua vida, sem sequer
tentar levantar a cabeça para distinguir para onde vai.
• …outra janela semelhante, na qual se vê sobre a água, suspenso no
ar, o homem do futuro, arqueado de tal forma que a planta dos seus
pés toca a sua nuca.
Suspenso no ar representa a liberdade de quem não se altera diante
das circunstâncias da vida; também pode ser uma antecipação do viver
no espaço. A planta dos pés que toca a nuca significa que o discernimento e a sabedoria guiam seus passos. O olhar dirigido para cima
indica que se dirige para a realização de um ideal superior. As mãos
unidas na frente dele mostram que não se sustenta em nenhum apoio.

16

Curso Desenvolvimento Espiritual, 12ª Ensinança.

32

COMENTÁRIOS SOBRE A SIMBOLOGIA ARCAICA

. …. um livro aberto sobre no chão.
O livro simboliza o segredo divino; também simboliza o universo. Se
estiver aberto representa a manifestação. Também, que o segredo divino está diante de nós no mundo que percebemos, sem segredos que
não possamos desvelar, se tivermos a mente aberta para aprender
com a realidade. Na tradição de Grial, o livro simboliza a taça que contém a sabedoria suprema, aberta para os que renunciam a tudo para
conseguí-la.
. … é a porta do Forte Libertador (apenas aberta)
Indica a iminente chegada do Grande Iniciado.
. … a barca, o barqueiro e a tinalha de Aquarius avançam com velocidade.
Barca simboliza travessia; neste caso, o devenir do processo de desenvolvimento, tanto o da raça em seu conjunto, quanto o dos seres individuais. O barqueiro, no símbolo de Aquário, é o aguador que leva debaixo dos braços ou sobre os ombros uma ou duas tinalhas com as
quais verte a água do conhecimento sobre a humanidade, para saciar
a sua sede de verdade.
Em outro contexto, a barca simboliza a vida navegando sobre a correnteza do tempo, imponderável, silencioso e invisível, que nos leva
através da vida, sempre com o mesmo rítmo e de forma tão suave que
nem percebemos. O barqueiro representa os seres humanos. Sendo os
capitães da barca temos duas opções: deixar-nos levar pela passagem
do tempo sem olhar para onde nos conduz ou tomar com firmeza o
timão da barca para orientá-la para o ideal que elegemos. Com a nossa
tinalha vertemos sobre os que nos rodeiam e também sobre o mundo
os pensamentos e os sentimentos que levamos na mente e no coração.
Prestar atenção a este fato nos faz tomar consciência da influência,
positiva ou negativa, que exercemos continuamente sobre o nosso entorno e sobre a humanidade.
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• …cobre teu rosto com o branco véu…
O véu branco é símbolo de purificação através da renúncia a si mesmo.
O véu faz desaparecer todo traço de personalidade separada e diferente.
• .... É a alma da Mãe que chama seus Filhos desde a Mansão da Morte
É o chamado, por assim dizer, da divindade em estado potencial para
manifestar-se. Por isso se diz que é a alma da Mãe que chama. Quem
chama é EHS; se só dissesse a Mãe que chama seria AEIA, seu estado
ativo ou manifestado. A Mansão da Morte é, precisamente, o estado
potencial em que, embora nada pareça ocorrer nem se manifestar, é o
princípio da existência. Seus Filhos são as almas que hão de se transformar, de humanas em divinas; se não responderem a esse chamado
com pureza e renúncia (com o Véu Branco) não há desenvolvimento
para elas.
• Vinte e oito sacerdotisas desfilam
Vinte e oito são 4 vezes 7. Ao número 4 têm se dado vários significados. Por exemplo, como número da organização ou materialização ordenada das coisas: 4 direções do espaço, 4 elementos (água, fogo,
terra, ar) 4 pontos cardeais, 4 estações, 4 fases da lua. Em uma palavra, 4 é a totalidade das coisas materiais. O número 7 simboliza a
harmonia divina. Desde este ponto de vista, 28 (4x7) sintetizaria a harmonia divina e humana. As sacerdotisas representam as almas que se
dispõem à união divina.
• ...e olha as letras de ouro que falam.
Ouro simboliza riqueza e também o grande esforço para se obtê-la.
Também, simboliza a essência da vida. Olha as letras nos diz algo
assim como “esforça-te para elevar tuas aspirações para o mais puro
da vida”. Letras de ouro que falam nos diz que quando miramos a
essência da vida, ela nos fala; em outras palavras, nos ilumina interiormente e nos dá sabedoria quando prestamos atenção à realidade em
que vivemos.
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• Um círculo e uma cruz coroam as alturas....
É a figura da cruz Ansata ou Ank. Tem duplo significado: simboliza
imortalidade e também espírito-matéria. É a cruz egípcia mais antiga,
também chamada Tat.
• Um raio resplandecente desceu das alturas: é Foa
É a presença da Idéia Mãe (expressão do plano divino) em nossa consciência. É a passagem, sempre aberta em nosso interior, entre a nossa
alma e Deus.
• Os dois Guardiães do Cume já estão dispostos a indicar o Caminho.
Os guardiães simbolizam proteção e restrição. Por um lado, protegem;
por outro, cuidam dos não preprarados para que não adquiram conhecimento mais além do que possam assimilar. Na maioria das culturas
antigas, os guardiães eram representados por dragões, algumas vezes
localizados em gárgulas. Também se associa à figura do guardião que
tem a custódia do raciocínio lógico sobre o subconsciente.
. ... por uma Divina Lei de Consequências …
Esta lei é conhecida também como Karma em sânscrito. Significa que
cada ação nossa determina uma consequência que teremos que enfrentar em nossa vida presente e também em vidas futuras. Esta palavra, combinada com outras letras (em sânscrito) tem significados relacionados à ação e a suas consequências. Por exemplo, Akarma significa inação, falta de ação. Agami-karma significa o karma futuro produzido por nossos atos no presente.
Não encontramos melhor forma de explicar esta lei do que citando o
que escreveu sobre ela Dom Santiago Bovísio no curso Desenvolvimento Espiritual17, chamando-a de Lei de Predestinação Consecutiva:
“A Lei de Predestinação consecutiva e a Lei Arbitral de Possibilidades
determinam, em forma paralela e alternada, o maior ou o menor adiantamento do ser.”

17

Curso Desenvolvimento Espiritual, 3ª Ensinança

35

COMENTÁRIOS SOBRE A SIMBOLOGIA ARCAICA

“O ser vem de um ponto, está em outro e segue adiante. Isso não
fica liberado a seu arbítrio, mas está predestinado pelo jogo harmônico
da grande onda de causas e efeitos, da qual não pode se afastar. Está
é a Lei de Predestinação Consecutiva.”
“Porém, embora o ser não possa separar-se da Lei de Consequências,
indubitavelmente, pode apressar ou retardar as ações originárias com
o esforço consciente da vontade. Tem-se assim a Lei Arbitral de Possibilidades.”
“Em síntese, o infinito e o finito se encontram e se fundem entre si
continuamente. A Cruz Ansata que domina o Templo de Hes é sempre
a solução para o grande problema divino e humano.”
“Por trás destas duas grandes leis fundamentais e universais, rege outra
lei, interna e oculta, que individualmente relaciona o ser à corrente cósmica e espiritual que está dentro da vastidão de sua consciência. Dando
uma imagem: a vida do ser humano traça uma linha curva que, ao chegar
ao ponto máximo de sua ascensão, choca-se com a corrente cósmica que
se sintoniza com ela. É a ocasião única da vida; é o instante em que a
vocação resplandece de repente na mente do buscador; é o momento de
progredir que se apresenta uma só vez no caminho humano.”
“Mesmo a pessoa mais perversa tem seu instante de elevação interior e
de conexão com as forças superiores; é quando sente o desejo de ser
melhor.”
“Se durante o descenso da curva para a morte física, a alma mantém
acesa a chama da vocação, percebida no vislumbre superior, nunca voltará a ser o que foi. Porém se o esquecimento apaga essa luz, o descobrimento da vocação não será mais do que uma recordação que terá que
fecundar em uma próxima peregrinação humana. A morte física não é,
em definitivo, mais do que o esgotamento de determinadas consequências e possibilidades.”
Em relação à meditação diária:
Ao refletir sobre o símbolo a Dama do Véu Negro e ao meditar
sobre esse tema, é bom ter presente o ideal que almejamos realizar,
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simbolizado por Horushatum; dessa maneira poderemos visualizar o
trecho que necessitamos percorrer e teremos a decisão e o ânimo necessários para transitá-lo. Se só nos fixássemos na idéia que pudéssemos ter sobre a Dama do Véu Negro, ficaríamos envolvidos em uma
luta solitária para vencer algo que nos exige completa atenção e esforço, algo que nem sempre podemos conseguir. Se, em troca, contrastamos a Dama do Véu Negro com Horushatum, mantemo-nos
conscientes de onde estamos e para onde nos dirigimos em nosso caminho.
Além disso, ao meditar sobre este tema recordemos que, embora a
carta do Diabo no Tarot mostre uma imagem, em nossa ensinança,
esse símbolo não tem imagem. A única representação que poderíamos
fazer dele é a de uma absoluta obscuridade, já que quando estamos
dominados pela natureza instintiva há tanta escuridão em nossa mente
que oblitera o discernimento e a compreensão que possamos ter. A
única fonte de luz que podemos perceber nesses momentos é a luz de
nossa vocação espiritual, simbolizada por Horushatum. Quando na meditação partimos dessa base, mantemos clareza mental suficiente para
compreender a natureza de nossos impulsos e desejos inconscientes e
ter domínio sobre a nossa vida.
Por outro lado, embora tenhamos assinalado mais acima que, ao personalizar símbolos, tendemos esquecer o que eles realmente significam, há ocasiões em que nos convém personalizar o símbolo da Dama
do Véu Negro como se fosse uma entidade específica que nos tenta
fazer algo que não é bom para nós. Essa personalização pode nos facilitar concentrar os nossos propósitos e sentimentos para rechaçar impulsos ou desejos contrários ao que ansiamos realizar. Muitas vezes
não é suficiente dizer-nos, por exemplo, “não teria que fazer isso” para
contar com a determinação para não fazer. Necessitamos de uma energia maior que a que possa nos dar uma simples constatação; sentir
aborrecimento pelo que se opõe a nossos propósitos nos dá a força
interior de que necessitamos para superá-lo. E não só sentir isto de
forma isolada, mas como parte de um programa de meditação destinado a mudar um hábito por outro mais conveniente. Precisamente, a
meditação sobre a Dama do Véu Negro, em conjunção com a
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meditação sobre os demais temas, é uma técnica apropriada para melhorar hábitos e também para mudá-los, se forem prejudiciais ou desfavoráveis para o que desejamos conseguir. Em outras palavras, é a
ferramenta que temos para adequar a nossa conduta ao destino que
queremos dar à nossa vida. Como, ao meditar sobre este tema, temos
no horizonte a imagem de Horushatum, damos dimensão e contexto a
nosso esforço para superar os obstáculos que se opõem a nosso desenvolvimento.
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O ABISMO

Quarta Ensinança
“Levanta-te, ó Conquistador da Chama, para empreender teu caminho;
a Divina Mãe te espera.”
"Sai da cova de morte e de desespero e corta com firme mão o duro
cordão de teu umbigo que te ata à podre placenta de tua torpeza e
bestialidade.”
"Segue o rastro luminoso antes que desapareça de tua vista na densidade das trevas.”
"Não esqueças o som que hás percebido antes que o confundas entre
os tumultos do Abismo, fixos os olhos nas línguas de fogo distantes,
antes que te ceguem os fogos das paixões abrasadoras.”
"Não temas os monstros que se interpuserem a teus passos, pois não
veem; mas segue engatinhando pelo escarpado, pois próxima está a
borda que rodeia o Abismo, como as rochas imutáveis e imperturbáveis
rodeiam as movediças ondas do oceano.”
"Não esqueças! Uma única vez te será proporcionada esta preciosa
ocasião.”
"Se não a aproveitares, terá que nascer em ti outra vez a ilusão, amadurecer com dor, dar frutos de sangue vivo, até que, mediante a morte,
voltes a vislumbrar outra vez a luz, ouvir o suspiroso chamado e acender-se para ti o Fogo Guiador”.
"Por que te deténs? O que ouves agora? O que é que te espanta?
"É o rugido terrível que lança desde as entranhas da terra a besta
abandonada, a dos 666 poderes”.
"Não te voltes para mirar! Não te balances sobre a borda do precipício.
Cairias seguramente nele, envolto pelo pavoroso redemoinho que agita
ritmicamente o afanoso respirar de tua Inimiga”.
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"Amanhã, sim! Voltarás para matá-la definitivamente depois que Ela,
despertada por teu beijo vitorioso, tenha confiado a ti a espada de
duplo fio da inquebrantável vontade.”
"Abandona também tuas vestimentas feitas com as recordações do
desterro; submerge-te nas saudáveis águas do Eterno, no lago tranquilo e hospitaleiro do esquecimento; veste uma nova túnica branca e
sem costuras, ampla e singela, como a Fé simples e a Esperança segura
e o Amor tolerante.”
"Não deixes, antes de empreender a viagem, de friccionar os teus pés
com o óleo perfumado e suave da paciência e da resignação, para enfrentar os obstáculos da longa jornada.”
"Esperam-te outras águas melhores, outro traje não feito por mão humana, outro bálsamo para ungir-te Rei.”
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O Signo da Mãe Sobre o Abismo
Na parte inferior se vê um mar revolto e sujo, no qual predominam o
marrom avermelhado, o cinza que vai se esvaecendo e o verde sujo.
No centro do mar se levanta uma onda com sete níveis. O céu ao fundo,
com uma cor obscura e suja sobre o horizonte tempestuoso, vai-se
clareando à medida que chega à borda superior do quadro, terminando
com um azul cobalto. Em cima da onda, no céu se vê o mundo, sendo
visível a parte do hemisfério sul-americano, enquanto que o hemisfério
norte se encontra envolvido em chamas que completam a forma esférica. Em cima do mundo se encontram quatro sóis de ouro dispostos
em forma de cruz, rodeados por sete estrelas celestes. Todo este conjunto se encontra rodeado por uma luminosidade que se destaca sobre
a parte superior do céu.
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Imagem Simbólica 2: O SIGNO DA MÃE SOBRE O ABISMO
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OS MUNDOS INFERIORES
Quinta Ensinança
O Abismo é a imagem do descenso da alma aos mundos inferiores,
humanos e intermediários e da sua volta aos mundos superiores, para
conseguir o conhecimento, já que o conhecimento é a chave da liberdade.
Cristo, depois de sua morte, permanece durante três dias no sepulcro,
símbolo também destes três mundos. Desce aos infernos, liberta os
moradores do limbo e sobe ao céu.
Dante, em sua Divina Comédia, para alcançar a Suprema Sabedoria,
há de andar pelo inferno, cruzar o purgatório e subir ao céu.
O adepto espiritual tem que rodear também o Abismo das paixões,
empreender a viagem ao Cume do Monte e conquistar o prêmio da
Divina Mãe.
A mente, tesouro maravilhoso para a manifestação da Vida Divina, é
obstáculo para a Divindade em Si.
Então, o Conquistador da Chama é aquele que domina por completo a
Substância mental, único meio para alcançar a Iniciação.
O discípulo vislumbra em momentos de alta aspiração e êxtase os espaços grandiosos da liberdade espiritual; porém como não é dono de
si mesmo, tem de voltar a submergir-se na vida para conhecê-la melhor e dominá-la.
Tem de vencer a bestialidade e os instintos e empreender lentamente
a marcha para a Liberação.
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COMENTÁRIO
Ensinanças 4 e 5
Estas ensinanças nos mostram um outro aspecto da primeira etapa de
nosso desenvolvimento. Além de alcançar o domínio sobre nós mesmos
para não nos deixar levar por impulsos instintivos, simbolizados em a
Dama do Véu Negro, temos que reconhecer a nossa situação no
mundo.
Para ampliar a nossa consciência não basta que conheçamos o nosso
contexto pessoal; também necessitamos ver o contexto humano tal
qual é, sem deixar-nos levar por escapatórias que dissimulem ou cubram a realidade. Só quando aceitarmos completamente a nossa realidade, poderemos discernir o que fazer para ter um caminho claro para
percorrer.
O Abismo representa o fato de se estarmos mergulhados em sofrimento e em falta de conhecimento. Por mais que tentemos distrairnos, não podemos escapar de nossas penas, da dor que implica viver
neste mundo e do imenso sofrimento que nos causamos uns aos outros. Tormar consciência disto nos ajuda a desenvolver a compaixão
por todos os seres humanos.
Ao reconhecer a nossa participação na família humana, compreendemos o alcance que há de ter a nossa responsabilidade. Não tem maior
sentido buscar a liberação particular dando as costas para a humanidade da qual nós somos uma parte inseparável. O problema da Dama
do Véu Negro, se podemos assim chamá-lo, é que se a vemos como
uma inimiga pessoal que temos de vencer, esta luta tende a afastarnos de uma luta maior, a que temos que enfrentar para lograr harmonia e amor efetivo na família humana. Não podemos separar um trabalho do outro. Por isso, repetimos, não podemos separar o tema a
Dama do Véu Negro do tema o Abismo em que vivemos (e do abismo
que costumamos ter em nossa mente).
Recordemos que o Signo da Mãe está sobre o Abismo. Isto nos mantém conscientes de que estamos neste mundo por um motivo
certo: viver nele para desenvolver-nos. Embora a luz do Signo da
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Mãe esteja sobre o abismo, não o ilumina. Não encontramos ali uma
luz que nos guie; necessitamos elevar a mirada para distinguir o destino luminoso para o qual podemos dirigir-nos se estivermos dispostos
a superar as provas representadas pelos níveis da imagem. Então, não
pretendamos fugir do abismo distraindo-nos para não pensar neste
mundo de sofrimento. Necessitamos superá-lo e conseguiremos isto
trabalhando em nossa liberação espiritual e em obras que nos levem
para uma sociedade harmônica e em paz.
O abismo é também o nosso estado de ignorância fundamental; estamos mergulhados no escuro abismo do não saber. Apesar de sabermos
cada vez mais, esse saber não responde adequadamente às perguntas
fundamentais, as que realmente nos importam. E, quando para ganhar
segurança nos apoiamos em nossas crenças, vemos que estas vão se
desmoronando ao compasso do adiantamento da ciência. Estamos no
abismo de não saber e de não encontrar uma saída dentro dele; a única
saída é para cima. Em outras palavras, é adiantar em nosso desenvolvimento.
Nestas ensinanças lemos:
• “Levanta-te, ó Conquistador da Chama, para empreender teu caminho; a Divina Mãe te espera.
"Sai da cova de morte e de desespero e corta com mão firme o duro
cordão de teu umbigo que te ata à podre placenta de tua torpeza e
bestialidade.”
Este é um chamado para reconhecer e recordar a tragédia permanente
em que temos transformado a vida humana e a necessidade que temos
de responder à nossa vocação espiritual para poder evitar os obstáculos do caminho.
. Não temas os monstros que se interpuserem a teus passos, pois não
veem.
Os impulsos passionais são cegos; só refletindo podemos "ver" as consequências de seguí-los. È assim que basta ter um bom discernimento
- e usá-lo - para superar as dificuldades que se nos apresentam.
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• "Não esqueças! Uma única vez te será proporcionada esta preciosa
ocasião. Se não a aproveitares, terá que nascer em ti outra vez a
ilusão, amadurecer com dor, dar frutos de sangue vivo, até que,
mediante a morte, voltes a vislumbrar outra vez a luz, ouvir o suspiroso chamado e acender-se para ti o Fogo Guiador.”
Segundo a antiga Escola Esotérica, as dificuldades e as provas que não
superarmos nesta vida, voltaremos a tê-las em outras vidas, até que
as transcendamos.
• "É o rugido terrível que lança desde as entranhas da terra a besta
abandonada, a dos 666 poderes.”
O Livro do Apocalipse na Bíblia relaciona o número 666 à Besta, um
ente que também aparece mais adiante na Bíblia. Em outros textos se
associa esse número ao Diabo e ao Anticristo. "Aqui há sabedoria.
Aquele que tem entendimento, conte o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. ”18
“Número de Homem” nos indica que a besta não é um ente em sí
mesmo, mas que é parte de nossa natureza. Está “abandonada"
quando temos domínio sobre os aspectos instintivos de nossa condição
humana. “Ruge” para nos amedrontar e voltar a reinar sobre a nossa
conduta.
• Abandona também tuas vestimentas feitas com as recordações do
desterro.
As vestimentas (a personalidade que temos adquirido, a qual nos aderimos através da recordação) cobrem o que somos. Abandoná-las significa renunciar a essa personalidade.
. O Abismo ….
Abismo ( do grego a [não] + byssos [fundo, profundo]) é um conceito
que se encontra em todas as mitologias. Abismo é o que não tem
fundo; o aquoso abismo mitológico representa o campo da manifestação ou o cosmos. Na Suméria, Acádia e Babilônia, o Abismo era Ea, a
infinita deidade Toda-Sabedoria que nasceu da Profundidade;

18

Revelações 13:18
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enquanto que na mitologia Caldeia o abismo é Tiamat 19, o princípio
feminino que personificava o caos ou a sabedoria cósmica. A cosmogonia egípcia tem Nut como o abismo celestial; na cosmogonia escandinava encontramos o abismo em Binnungagap20 (descendente de
Ginn), o vazio infinito da ilusão.
• … é a imagem do descenso da alma aos mundos inferiores, humanos
e intermediários, e a sua volta aos mundos superiores para alcançar
o conhecimento, já que o conhecimento é a chave da liberdade.
Significa que a experiência de vida material é necessária para alcançar
a completa liberdade espiritual. Em outras palavras, para o nosso desenvolvimento necessitamos viver nesta terra com o corpo que temos
e com as dores que temos que sofrer por tê-lo e também estarmos
sujeitos a instintos que, se não os dominarmos, podem prejudicar-nos
apesar de nossa crescente capacidade para discernir.
• O discípulo vislumbra em momentos de alta aspiração e êxtase os
espaços grandiosos da liberdade espiritual; porém, como não é dono
de si mesmo, tem que voltar a submergir-se na vida para conhecêla melhor e dominá-la.
Isto reafirma a ideia de que necesitamos viver no mundo até que compreendamos as mensagens que nos dá a vida e as consequências de
nossos atos.
O Signo da Mãe sobre o Abismo (Pag. 42)
A imagem O Signo da Mãe sobre o Abismo refere-se à etapa em
que começamos a abrir-nos para a realidade que nos rodeia, mais
além de nossa família, de nosso grupo e de nossos interesses particulares. Começamos a desenvolver empatia, percebemos o estado
da sociedade e das condições da vida humana. Não podemos
evitar o desamparo e a dor que cedo ou tarde teremos que sofrer.
Aferramo-nos a crenças que nos prometem uma felicidade que

19

Biblioteca Pléyades

20

Norse-Mythology
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não podemos conseguir. Porém já não podemos nos sentir alheios à
realidade que vivemos.
O Signo da Mãe sobre o abismo sintetiza duas figuras: os espaços
grandiosos da realidade e o mergulho na obscuridade e nas limitações
da vida humana atual. O mundo em que vivemos é o resultado do que
somos. Bem podemos associar o mar revolto e sujo à forma como nos
relacionamos entre nós. Quando agitamos as ondas de nossas vidas,
sobem os detritos do fundo, as águas perdem transparência e já não
mais discernimos o que fazemos uns aos outros. Porém se olhamos
para cima (para o céu na parte superior da imagem) podemos perceber a luz (a sabedoria) que podemos alcançar se trabalhamos em
nosso desenvolvimento espiritual.
Mesmo que estejamos acostumados a concentrar-nos em nossas atividades e nos objetivos que queremos alcançar, não podemos ignorar
que somos minúsculos habitantes perdidos em um pequeníssimo planeta que se translada a uma velocidade difícil de se conceber, dentro
de uma pequena galáxia na periferia de um Cosmo incomensurável.
Esta é a nossa realidade - pequeníssimos pontos de consciência na
vastidão do Universo - uma realidade que nem sempre se mantém em
nosso entendimento; o que temos mais presente é a cotidianidade e
a pequenez de nossas miradas. A transparência da luz celeste, representada na imagem, está sempre presente, mas se não nos comprometermos com nós mesmos a tomar consciência do que somos e do
que podemos fazer para poder viver com luz, condenamo-nos a continuar indefinidamente no “mar revolto e sujo” do abismo de nossas
vidas.
Na descrição desta imagem lemos:
•

Na parte inferior vê-se um mar revolto e sujo, no qual predominam o marrom avermelhado, o cinza que vai se esvaecendo e o
verde sujo. No centro do mar levanta-se uma onda com sete níveis. O céu ao fundo, com uma cor escura e suja sobre o horizonte tempestuoso, vai clareando à medida que chega à borda
superior do quadro, terminando em um azul cobalto.

Distinguimos duas áreas nesta imagem, uma obscura e agitada e outra
luminosa e serena. Ambas mostram a nossa realidade cotidiana. Por
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um lado, sabemos que temos discernimento e capacidade suficientes
para alcançar uma vida melhor, tanto individual quanto coletiva; no
entanto só nos concentramos na correria diária de obrigações, de compromissos, projetos, conflitos; enfim, mantemo-nos envolvidos no torvelinho da vida corrente
Os sete níveis representam as sete provas que se há de superar para
se ascender desde o abismo até a luz espiritual: sofrimento físico, infortúnio, frustração, sacrifício, infâmia, desalento, dúvida. Podemos relacionar estas provas às provas de Jó21.
•

…. se encontra envolto em chamas ….

A Terra envolta em chamas na parte superior da imagen nos convida
a tomar consciência das desgraças que estamos criando e das que
podemos chegar a criar no mundo. Também representa o mundo envolvido pelas chamas das paixões instintivas.
•

Em cima do mundo se encontram quatro sóis de ouro dispostos
em forma de cruz.

Os quatro sóis de ouro em forma de cruz simbolizam espírito e matéria; também são símbolos da vida na matéria. Em outro contexto, o
círculo de ouro (o perímetro do sol) é o místico anel dos deuses; é
também imagem da mente, do domínio dos mundos superiores, do
paraíso.
•

…. rodeado por sete estrelas celestes.

Representam as etapas do desenvolvimento espiritual, cujos símbolos
são: HES, IRED, FOA, IHS, CAFH, AEIA e a alma com seu Nome Próprio: União Deificante 22.

21
22

Jó 1-42
Curso A Vida Espiritual de Cafh, 12ª. ensinança
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Em relação à meditação diária:
A meditação sobre o Abismo é um chamado à realidade em que vivemos. Por um lado, mostra-nos aspectos da vida que poucas vezes desejamos ter presentes e aviva a nossa consciência sobre onde estamos
em relação para onde vamos. Por outro, lembra-nos que estamos em
desterro, em relação para onde ansiamos ir (“Abandona também tuas
vestes feitas com as lembranças do desterro). Em outras palavras,
meditar sobre o Abismo nos mantém conscientes de nossa situação
na vida diária e também no grande contexto da vida neste mundo.
Além disso, sentir-nos desterrados nos impulsiona a mantermos presente o nosso ideal e a esforçar-nos para realizá-lo.
Por outra parte, a meditação sobre o Abismo nos induz a participar.
Em vez de isolar-nos em nossos sofrimentos, a desolação nos torna
sensíveis à dor humana. Tomar consciência da dor que existe no
mundo nos move a unir-nos a todos e a cada um dos seres humanos
e também a participar-lhes, através dessa união, o ideal espiritual
para onde nos encaminhamos para transcender a nossa dolorosa soledade por não saber. Isto nos leva a trabalhar de forma concreta para
expressar o nosso amor e produzir o bem em nosso entorno e na sociedade.
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VEL E APHEL
Sexta Ensinança
Na Gruta dos Juízos está guardado o Livro de Todos os Tempos, que
nunca pode ser lido por mortal algum.
É um livro que nem a água estraga, nem o fogo queima e nem o tempo
conseguiu apagar as suas letras.
Vigiam a entrada da Gruta quatro Cavaleiros bem apetrechados com
flamejantes espadas, elmos alados, couraças prateadas e duros escudos.
Mas, IHS, o Filho da Chama, penetrou ali.
Por muito tempo não voltará o Viandante a vislumbrar o fogo da Mãe
Divina.
No cruzamento da passagem de Abhayagiri, nas montanhas de Sumeru,
ergue-se uma porta de ferro.
Três feras terríveis vigiam a sua entrada.
Aquele que não quiser ser devorado por elas terá de cingir a cintura
com o Cordão Sagrado, descalçar-se e quebrar o Bastão de Aveleira.
Tocará, então, para ele, o sino do Vihara e a porta se abrirá ao toque
da mão do Peregrino.
E no quarto dia se encontrou o Viandante à beira do caminho que se
bifurca.
Um se chama Vel e o outro Aphel.
O primeiro sobe rapidamente pelo escarpado, custodiado por uma
Águia de Ouro até o Cume do Monte.
O segundo, coberto por cortantes pedrinhas multicoloridas, desce até
a beira do Abismo e depois sobe lentamente, em caracol, o aclive, também até o topo.
É indispensável eleger um ou outro Caminho.
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3. A Marcha da Alma
Vê-se a Divina Mãe, vestida de preto, com véu branco sobre o rosto,
com a lâmpada na mão direita, envolvida por uma aura dourada. Pela
mão esquerda leva uma Donzela, símbolo da alma, vestida de branco,
com um cinturão, cabelos soltos e com corrente no pescoço. Ambas
vão descalças. Ao fundo, vê-se o cume nevado, envolto em nuvens
avermelhadas. A cúpula do Templo de Ouro se encontra em um bosque
de pinheiros verde-azulados. Os dois caminhos: um reto o qual a Mãe
Divina percorre, e o outro que dá voltas na montanha. Depois se vê
um lago de cor verde-avermelhada e as montanhas ao fundo envoltas
por névoas azul-violeta. Na margem superior há uma fita de cor marfim, onde está escrito com letras de ouro envelhecido: "Adducentur
virgines post eam".
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Imagem Simbólica 3: A MARCHA DA ALMA
53

COMENTÁRIOS SOBRE A SIMBOLOGIA ARCAICA

OS DOIS CAMINHOS
Sétima Ensinança
O momento decisivo no Caminho Espiritual corresponde aos Dois Caminhos.
A primeira parte do mesmo refere-se à vida purgativa e corresponde à
vida mundana e terrestre.
A segunda, refere-se à vida iluminativa e corresponde ao mundo contemplativo.
A terceira, refere-se à vida unitiva e corresponde à vida espiritual.
Quando se analisa a vida dos grandes seres, e não somente a deles,
mas a de todos os homens, vê-se que eles cruzam estes três passos
antes de iniciar a obra decisiva de sua existência.
A primeira parte descreve, então, a análise interior da alma, quando
pensa em abandonar uma coisa velha e adotar uma nova.
A Gruta dos Juízos simboliza a parte inferior do mundo mental, e o
Livro de Todos os Tempos, o curso das existências passadas, que o ser
não conhece, porém intui e que unicamente pode ser lido por IHS, a
Alma Libertada.
Os quatro Cavaleiros que vigiam a entrada referem-se aos grupos de
Iniciados que controlam as almas terrestres, porque o número quatro
é símbolo da vida material.
O discípulo, pela vida interna e disciplinada, começa a caminhada que
o fará conhecer o seu estado real tornando-o apto para conquistar o
porvir.
A segunda parte se refere à vida religiosa.
Há almas que para fazer estas experiências necessitam várias vidas;
outras, fazem-nas muito rapidamente.
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Os disciplinados anos de escola e de estudo preparam os bons especialistas. Um ou vários anos de rigoroso noviciado são exigidos, como
preparação, para ser membro das diversas Ordens Religiosas.
A Porta de Ferro simboliza a dureza da vida disciplinada.
A passagem de Abhayagiri, na montanha de Sumeru, é um lugar onde
existe um antigo Mosteiro.
As três feras que custodiam a entrada são a imagem dos três vícios
que é indispensável dominar para fazer vida perfeita: luxúria, soberba
e avareza.
Cingir a cintura com o Cordão Sagrado é símbolo de castidade.
As mulheres alegres helênicas não podiam usar cinto, para serem assim reconhecidas.
Descalçar-se é símbolo da alma que renunciou a si mesma para viver
em tudo e em todos.
Quebrar o Bastão de Aveleira indica o rompimento da vontade passional e humana.
A palavra Vihara em sânscrito significa mosteiro.
A terceira parte simboliza a eleição e a decisão definitiva.
Através de dois caminhos chega-se à União Divina: pela Abstração ou
pelo Saber.
O primeiro caminho é Vel e é o mais maravilhoso; está custodiado por
uma Águia de Ouro, símbolo do mais elevado e sublime.
O lema das almas que caminham por ele é a Suprema Renúncia: dar
tudo, não saber nada, ir ao mais alto tirando até o último véu da ilusão.
O outro caminho é o do Saber.Chama-se Aphel; é longo, tortuoso e
difícil.
Está coberto por cortantes pedrinhas multicoloridas que denotam a vacuidade das ciências humanas. Desce até a borda do abismo, porque
as almas que o percorrem têm que conhecer o mal, sem desejá-lo nem
querê -lo. É o inferno de Dante.
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Sobe lentamente em caracol, porque a alma há de conhecer todas as
filosofias, todas as ciências, todas as religiões, todas as aspirações humanas, porque há de conhecer todos os segredos da razão.
Chega também até o cume, porque o conhecimento múltiplo guiado
pela reta intenção conduz ao saber e à liberdade.
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COMENTÁRIO
Ensinanças 6 e 7
As ensinanças sobre A Dama do Véu Negro e o Abismo nos dizem que
necessitamos alcançar o domínio sobre os nossos impulsos e reconhecer a nossa situação no mundo. Porém, apesar de trabalhar sobre esses temas, ainda não nos sentimos bem. Quiséramos que a nossa vida
tivesse um sentido mais trascendente do que o de subsistir da melhor
maneira possível. Sentimos um chamado interior para melhorar, para
adiantar em conhecimento e em amplitude mental. Porém não estamos decididos ainda a fazer o esforço que exige esse adiantamento.
Sentimo-nos tentados a não pensar, a não nos fazer perguntas que
não possamos responder; tentados a encerrar-nos em uma vida sem
grandes horizontes e promessas; tentados a conseguir bem-estar sem
trazer-nos mais proplemas além dos que já nos são próprios. Planteiase-nos, dessa forma, a questão sobre estarmos ou não dispostos a
desapegar-nos do que nos dá tranquilidade e satisfação (as “pedrinhas
multicoloridas”) para poder eleger com plena consciência o destino
que daremos à nossa vida.
O símbolo os Dois Caminhos representa dois aspectos de uma mesma
situação: a grande eleição que temos feito sobre o destino que damos
à nossa vida e à contínua eleição, implícita ou com discernimento, que
significa cada passo que damos ao vivê-la. Para ter liberdade de confirmar, em cada momento, a nossa grande eleição, necessitamos, antes de tudo, não ficarmos apegados ao que pode deter-nos ou desviarnos para caminhos que não desejamos percorrer. Desde este ponto
de vista, o encontro com os dois caminhos é uma situação prévia a de
eleger entre Vel e Aphel; para fazer uma eleição necesitamos primeiro
ver mais de um caminho. Se não desenvolvêssemos fortalezas para
cortar ataduras não teríamos nem discernimento nem capacidade para
decidir com suficiente critério o que fazer em cada passo que damos
na vida, e a nossa travessia podería ser interminável.
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Nestas ensinanças lemos:
• ... no cruzamento da passagem de Abhayagiri... (sânscrito)
Abhayagiri é o nome de uma montanha no Ceilão (Sri Lanka atualmente); signfica “Monte impávido ou intrépido”. Alí existiu um antigo
Monastério que no ano 400 chegou a ter cinco mil sacerdotes e ascetas
budistas em uma escola chamada Abhayagiri Vâsinah23 “Escola da
Selva Secreta”. Os membros desta escola diziam que eram discípulos
de Kâtyâyana, chela favorito de Gautama, o Buda. Por causa de perseguições foram para o norte, mais além das montanhas do Himalaia.
. … nas montanhas de Sumeru …
Su- Meru: O prefixo Su realça o significado da palavra que o segue.
Meru (sânscrito) é o nome mitológico de uma montanha no centro da
terra. Na primeira época dos vedas simbolizava a terra da felicidade, o
lugar dos Deuses.
Algo interessante nesta ensinança é que se refere à alma como Viandante e também como Peregrino:
. Por muito tempo não voltará o Viandate a vislumbrar o fogo da Mãe
Divina… a porta se abrirá ao toque da mão do Peregrino… e no quarto
dia encontrou-se o Viandante à beira do caminho que se bifurca.
Pensamos que esta dualidade expressa a indecisão da alma por não
estar segura de qual caminho eleger, ou a sua dúvida por temor de
comprometer a sua vida na realização de sua vocação.
. Um se chama Vel e o outro Aphel
Na mitología hindu, Vel é a lança divina que recebeu Murugan de sua
mãe, a deusa Parvati, para vencer as forças malignas de Soorapadman.
Vel é também símbolo da divindade e é reverenciada em templos dedicados a Murugan 24. A lança divina vai diretamente para o seu objetivo; se a associarmos à ensinança, simboliza a determinação e o
23

E. Burnouf: Introduction a L’Histoire du Buddhisme Indien

24

New World Encyclopedia
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esforço necessários para dirigir-nos sem rodeios para a realização do
nosso ideal espiritual (“O primeiro sobe rapidamente pelo escarpado,
custodiado por uma Águia de Ouro até o Cume do Monte”). Aphel25
(hebreu): marron, escuro, sombrio; provêm de uma raíz, já em desuso, que significa “pôr-se como o sol, o sol poente”. Se o associamos
à ensinança, simboliza o longo e penoso caminho que há que percorrer
para chegar ao mesmo cume (“O segundo, coberto por cortantes pedrinhas multicoloridas, desce até a borda do Abismo e depois sobe lentamente, em caracol, o aclive, também até o topo”).
A Marcha da Alma (Pag 52)
A imagen A Marcha da Alma representa uma nova etapa em nosso
desenvolvimento. Nesta imagem, a donzela representa a alma, em
forma genérica; em forma particular, representa cada um de nós. A
donzela não vê a Divina Mãe porque está com a cabeça inclinada, olha
apenas o próximo passo que vai dar. A Divina Mãe a leva pela mão
sem que a donzela o saiba. A donzela tampouco poderia ver a Mãe
Divina, ainda que levantasse a sua cabeça, porque Ela estará velada
até que a donzela levante esse véu ao chegar ao cume nevado. A donzela certamente vê o Templo de Ouro, onde espera unir-se à Divina
Mãe (sem saber que ela está a seu lado, guiando-a).
A cor branca do vestido da donzela representa pureza; os cabelos soltos indicam simplicidade, falta de adornos que dissimulem o que ela é.
Embora o cume nevado seja o seu objetivo, tão embargada está em
seu caminhar que não o vislumbra; apenas sente que quer ascender.
Porém não lhe resultará fácil, porque para ir adiante terá que desapergar-se do que deixou para trás e renunciar à segurança que lhe davam
os limites com os quais justificava sua maneira de viver e de entender
as coisas.
Recordemos que a imagen mostra a donzela quando chega ao ponto
em que há de decidir o que fazer com a sua vida; muito caminho lhe
falta percorrer.Veste-se de branco não porque já tenha a pureza que

25
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esta vestimenta representa, mas porque há nela um centro de pureza
que nada pode manchar. Embora na imagem seja vista descalça, isso
não significa que tenha desapegado de tudo. Mesmo que ainda tenha
apegos, ao caminhar sofre dores como se nada protegesse seus pés.
Não pode evitar os sofrimentos da vida; tampouco pode evitar que,
ainda que não queira pensar sobre isso, o curso do tempo irá lhe arrebatando o que tenha entesourado e que até os seus momentos felizes
ficarão em um passado ao qual não poderá voltar.
Também podemos interpretar que a donzela não vê o caminho, já que
só olha para os seus pés e que, portanto, também não tem um ideal
que a mova. Deixa-se levar pelo que lhe ocorra na vida sem perceber
que necessita seguir uma direção com perseverança (a ladeira com
pinheiros) para chegar a seu destino. Por isso, seu caminho pode ser
muito longo, sem por isso levá-la para o objetivo que lhe assinala a
sua vocação.
O olhar fixo em seus próprios pés também pode significar que só olha
para si mesma, vivendo sem rumo certo.
Na descrição desta imagen lemos:
.

A Divina Mãe, vestida de preto, com véu branco sobre o rosto, com
a lâmpada na mão direita, envolvida por uma aura dourada.

A túnica negra e o véu branco simbolizam o humano e o divino. Também representam a renúncia e a pureza que temos de viver para unir
o humano e o divino em nós mesmos. A lâmpada na mão significa a
sabedoria adquirida ao longo das vidas, necessária para distinguir o
nosso caminho e poder orientar a quem deseja desenvolver-se.
.

Pela mão esquerda leva uma Donzela, símbolo da alma, vestida de
branco, com um cinturão, cabelos soltos e com uma corrente no
pescoço. Ambas vão descalças.

Caminhar de mãos dadas com a Mãe Divina pode ser interpretado
que, mesmo sem nos dar conta, sempre estamos orientados para o
nosso desenvolvimento. Por outro lado, pode simbolizar que estamos
circunscritos pelas leis da vida (o Plano Divino), e que não há um
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caminho mais fácil para percorrer. Por exemplo, um caminho que nos
leve para a felicidade sem ter que enfrentar as dificuldades e as dores
próprias da vida humana.
A corrente no pescoço representa o compromisso, ou juramento, que
mantém a alma unida à Mãe Divina ao longo do caminho. Ir descalço
significa pobreza interior; isto é, total desapego.
•
Ao fundo, vê-se o cume nevado, envolto em nuvens avermelhadas. A cúpula do Templo de Ouro se encontra em um bosque de pinheiros verde-azulados.
A donzela não pode ver o cume nevado coberto com nuvens. Não pode
“ver” a liberação espiritual a que aspira até que a realize. Até então
terá que assentar a sua fé em seu ideal espiritual. Os pinheiros verdes
representam a perseverança necessária para chegar ao cume.
.

Os dois caminhos: um reto o qual a Mãe Divina percorre, e o outro
que dá voltas na montanha

No cometário sobre Aquarius vimos que a barca representa a travessia
da alma, que também simboliza a nossa travessia no tempo e que
cada um de nós é o barqueiro de sua barca. Para chegar ao destino
certo necessitamos eleger nosso caminho, contar com a lâmpada do
discernimento para distinguir a via que nos mantenha no rumo, e seguí-la.
. Uma fita de cor marfim, onde está escrito com letras de ouro envelhecido: "Adducentur virgines post eam".
A cor marfim da fita representa consagracão; a inscrição significa “A
presença do rei leva atrás dela um cortejo de virgens” (Salmo 44).
Em relação à meditação diária:
A meditação sobre este tema nos faz recordar o caminho que elegemos
e também estar atentos a que a nossa conduta e as nossas decisões
nos mantenham neste caminho. Nem sempre somos conscientes da
frequência com que nos esquecemos dessa eleição em nossa vida
diária. Tendemos a apegar-nos à nossa maneira de viver sem reparar
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nos efeitos que produzimos nos outros e também em nós mesmos. Às
vezes até tomamos decisões sem refletir sobre a maneira negativa
como alterarão a nossa vida e, quando recapitulamos, nessitamos um
grande esforço para remediar a situação criada. Por outro lado, o sentido de posse costuma levar-nos a apegar-nos tanto ao que cremos ser
nosso que não distinguimos como esse apego nos impede decidir com
discernimento. Além do mais, o sentido de posse nos faz buscar mais
além do que necessitamos e a nos apegar ao que cremos ser próprio
de nós. Nem sempre percebemos que os apegos nos tiram a liberdade
interior que tanto desejamos. Por isso, não basta olharmos para os
nossos pés; também temos que olhar para adiante para distinguir para
onde vamos, não tanto em uma ordem geral, mas para onde nos leva
cada passo que damos na vida, ainda que sejam os menores passos.
Quiçá não distinguamos com nitidez o nosso ideal (o cume está envolto
em nuvens), porém podemos ver a ladeira de pinheiros (o método que
necessitamos seguir com perseverança) que nos leva ao Templo da
Mãe Divina, o qual nos dá força para cumprí-lo. Quando não nos importam as dores de caminhar descalços, podemos fazer o que temos
que fazer para desenvolver-nos, e fazê-lo bem. Para que assim seja,
necesitamos manter-nos atentos dia a dia. A meditação sobre o tema
Os Dois Caminhos nos mantém alerta nesse sentido.
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O Estandarte
Oitava Ensinança
A noite se aproxima rapidamente.
"Caminha, caminha Peregrino!"
O céu se cobriu de nuvens; trovões e relâmpagos anunciam a iminente
tempestade. Todas as árvores do bosque, sacudidas pelo vendaval, repetem o sarcástico riso da Tirana Babel.
Onde estão as luzes de Bohas e Jakin?
O lago de Ixdoubar, escuro, profundo e embravecido estende-se aos
pés do Viandante. Uma luz vermelha ilumina as águas: é o reflexo luminoso do manto carmesim de Anhunit, a que leva o Estandarte da
Mãe, a qual avança, lentamente, sobre o barco de Hanou, que é conduzido pelo cisne Tamuz.
E Anhunit entregou ao homem duas Chaves Divinas: uma de aço e a
outra de platina.
Com elas pode IHS abrir e fechar as portas do inferno e do céu, da dor
e do amor.
"Chegaste já ao Grande Átrio da Sabedoria.
"Deslumbrante é aqui a luz, maravilhoso o véu azulado e maravilhosas
as Estrelas de Ouro.
"Cuidado Peregrino! Ver e não tocar.
"Aqui tua alma pode cegar-se presa no laço de Philo, a fria deusa da
separatividade.”
"Sobre o Cume da Bem-Aventurança te espera a Grande Realização.”
"Entraste, Peregrino, no Jardim da Alma.
"Cada flor esconde uma serpente enroscada; cada planta tem, para ti,
um veneno preparado.
"No reino de Philo, o único que podes saborear é o Silencio, porém não
deves perder de vista o Estandarte da Mãe".
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4. As Três Mulheres: Anhunit, Philo E Beatrix

Sobre um trono de ouro encontra-se sentada a Mãe Divina, vestida
com traje celeste e coberta com um manto vermelho. Ao lado direito
do regaço da Divina Mãe encontra-se Philo vestida de azul; no centro,
Anhunit de rosa-escuro, e à esquerda Beatrix vestida de amarelo. Não
usam cinturão. Em cima da aura coronária da Divina Mãe vê-se um
anjo em uma nuvem, vestido com uma túnica branca. Na mão direita,
leva o signo de Mercúrio e na mão esquerda, um globo dourado, montado sobre um cabo e um estandarte branco em forma de bandeira.
Aos pés da Divina Mãe, encontram-se as Duas Chaves, a superior de
prata e a inferior de ouro.
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Imagem Simbólica 4: AS TRÊS MULHERES:ANHUNIT, PHILO E BEATRIX
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As Duas Chaves
Nona Ensinança
O caminho de iniciação é para os fortes, os valorosos, os dominadores
e os intrépidos.
A solidão e o silêncio não são o fim da Grande Obra, mas uma preparação para ir para cima. Por isso, uma vez mais, o discípulo abandona
o seu agradável retiro para aprender a andar só e a conquistar por si
mesmo a vitória dos graus superiores. Antes, nos momentos de prova,
de escuridão e de tentação, tinha quem lhe estendesse a mão; mas
agora está só: só com sua mente e com seu coração; só com seus
pensamentos e com suas sensações, os quais terá que conquistar, subjugar e dominar.
Ele já não é o pobre viandante, mas o consciente Peregrino.
A que leva o Estandarte da Mãe é Anhunit, porque o amor é o princípio
e o fim do Caminho. Mesmo o amor mais vulgar e grosseiro é sempre
uma imagem em miniatura do Grande Amor Universal, que move os
astros e todas as coisas.
O Lago de Ixdoubar representa o subconsciente, o depósito grosseiro
das experiências emotivas que contém as experiências passadas e os
hábitos adquiridos.
O barco de Hanou é a imagem do corpo físico; e o cisne Tamuz que o
guia é a imagem do Espírito; e, se a matéria é guiada pelo Espírito, as
sensações grosseiras se transmutam em nobres e sublimes emotividades.
Anhunit, símbolo da parte melhor do coração, imagem de uma extraordinária sensibilidade orientada para os mundos superiores, veste-se
toda de vermelho, porque o vermelho é a cor que corresponde ao
amor, à paixão e ao desejo.
As duas chaves que Anhunit entrega ao homem simbolizam os pares
de opostos.O amor conforme seja manejado, pode levar desde a renúnciação e o sacrifício mais sublime até o ódio e o egoísmo mais
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profundos. Se o homem sabe manejar seus pares de opostos é, verdadeiramente, dono do céu e do inferno, do amor e da dor.
Mas as sensações hão de ser vigiadas, analisadas e esmiuçadas pela
fria razão. A severa análise, a cortante lógica, toma as afetividades,
analisa-as como um cirurgião que abre e desmembra um cadáver, para
conhecê-las e estudá-las; porém observem os estudantes que se
chama aqui a mente de átrio da sabedoria; quer dizer que a razão é
um portal e não a finalidade da sabedoria.
Inumeráveis são as vítimas que caem aqui, deslumbradas pela lei maravilhosa da deusa Razão. Philo dá o conhecimento exterior das coisas;
porém para conhecer é necessário estudar a parte obscura, o reverso
da medalha e a fonte espiritual que está oculta por detrás de todos os
mistérios e fenômenos da vida.
Por isso é perigosíssimo este passo iniciático; o discípulo pode cair na
dúvida, na incredulidade, no materialismo, no sofisma.
Verdadeiramente, o que se aprende aqui são coisas maravilhosas e
verdadeiras; porém verdades e não a Verdade; estas verdades são as
flores que escondem a serpente.
Aquele que quer chegar, há de seguir adiante. Uma vez mais há de
conhecer, depois de conhecer tantas coisas, a Única Verdade.
Tudo é Um; tudo emana de uma mesma fonte; e para essa fonte há
de dirigir os seus passos o discípulo; e dirigi-los-á, se souber passar
incólume pelo Jardim de Philo, saboreando o silêncio, que é a parte
superior e espiritual da alma, e levar o Estandarte da Mãe, que é o
amor que não se deixa esmagar pela razão.
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COMENTÁRIO
Ensinanças 8 e 9
Como vimos nas ensinanças anteriores, necessitamos de disciplina e
de método para adquirir domínio sobre nós mesmos, para reconhecer
a nossa situação no mundo e trabalhar de forma deliberada em nosso
desenvolvimento. Porém não nos resulta fácil esta resolução. Em cada
momento temos que confirmar com as nossas atitudes, decisões e
ações, a eleição que fizemos. Muitas são as distrações e as atrações
que monopolizam a nossa atenção; necessitamos repetir, dia a dia,
qual é o nosso objetivo para poder aplicar-nos em sua realização. A
imagem As Três Mulheres: Anhunit, Philo e Beatrix representa esta
etapa de nosso caminho.
Já elegemos o nosso caminho, agora temos de viver de forma consequente com a nossa eleição. Para conseguir isto nos valemos do poder
da vontade, da força do amor e da clareza do bom discernimento.
Como bem diz a ensinança, nesta etapa nos sentimos sós frente ao
desafio de um caminho que primeiro temos que descobrir para depois
poder transitá-lo. É um caminho interior que nos leva ao conhecimento
de nosso estado de consciência e dos limites que temos lhe imposto
para sentir-nos seguros do que somos, pensamos e fazemos. Até esse
momento não havíamos reparado que, sem saber, com esses limites
temos limitado a noção que temos de nós mesmos e de nossa percepção da vida e do mundo.Para poder expandir a nossa consciência necessitamos reconhecer esses limites e também ser sinceros por dentro: reconhecer os nossos impulsos, desejos, ambições, pequenezes,
rancores, preconceitos; isto é, a teia que distorce a nossa visão da
realidade que percebemos e, especialmente, a que temos de nós mesmos. A partir daí temos que aplicar a vontade para ter autodomínio e
para ampliar o nosso amor até a inclusão de todos e de tudo em nosso
estado de consciência. Como conseguir isto sem nos desanimar nem
nos desviar do caminho que elegemos? Ajudamo-nos discernindo para
onde nos leva cada passo que damos e mantendo em nosso interior a
visão do Estandarte que simboliza o nosso ideal.
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Nestas ensinanças lemos:
• Onde estão as luzes?
A inteligência e a sabedoria são as luzes que iluminam o nosso caminho; está em nós fazer com que a sabedoria prepondere sobre a inteligência; isto é, que mantenhamos claro em nós os limites de nosso
entendimento, já que há um passo muito curto entre o Deus Branco e
o Deus Negro.
• … de Bohas e Jakin?
Bohas e Jakin (hebreu) são os nomes simbólicos de duas colunas de
bronze, localizadas no pórtico do templo do rei Salomão. O uso destes
símbolos na entrada de lugares sagrados se remonta a um passado
remoto; originalmente significavam a porta de entrada para o desconhecido ou a saída do mundo material para um puro e espiritual. Bohas
(ou Boaz) provém de Booz (hebreu), nome do bisavô de David; Boaz
está formado por “Bo” que significa “n’Ele” e “Az” (fortaleza) que significa força. O nome Jakin está formado por “Jah”, uma forma abreviada de Jehová ou Yahvé e “aichin”, que significa “estabelece” ou “será
estabelecido”, dando a ideia de firmeza. A associação dos dois nomes
significa “Nele está a força”. Algumas antigas ideias místicas relacionam estas colunas à Manah (sâncrito), a mente dual ou o ego superior
e o inferior. O misticismo eslavo relacionava-os a Deus e ao Diabo, ou
ao Deus Branco Byeloy Bog e ao Deus Negro Tchermoy Bog26. Segundo
Josephus, Boaz estava à esquerda da entrada do templo e Jakin à direita.
Nesta ensinança, Jakin é o símbolo da Sabedoria (Chokmah) e Bohas
da inteligência (Binah); o templo, localizado entre os dois, simboliza
Kether, a Coroa ou o Pai-Mãe.
. O barco de Hanou …
Na simbología da ensinança, Hanou representa o corpo físico.
A palavra Hanou vem de Anouky (egípcio), nome de uma forma de
Isis, deusa da vida; deste nome deriva a voz hebreia Ank, que significa
vida.
26

Termos Massônicos
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…o cisne Tamuz….
A palavra Tamuz é derivada de Tammus27 (sânscrito), uma divindade
síria representada por um formoso jovem chamado Tamuz. Como este
era idêntico a Adonis – o jovem, amado por Afrodite, que foi morto
por um javali e devolvido a Afrodite por Hades – todos os anos se
celebravam as lamentações por Adonis-Tammuz. Às procissões fúnebres seguiam um jejum e depois um tempo de regozijos já que, depois
do jejum, considerava-se que Adonis-Tammuz havia ressuscitado entre os mortos. Por um espaço de vários dias seguiam-se jornadas de
júbilo, com comida e bebida, como durante a semana de Páscoa. A
festa era solsticial; começava no mês de Tammuz (julho), geralmente
em Biblos, Fenícia. Também era celebrada em Belém até o século IV
de nossa era. Em suas espístolas, São Jerônimo escrevia: “Sobre Belém, a árvore de Tammuz, isto é, de Adonis, estava projetando sua
sombra! E na gruta onde antes havia chorado o menino Jesus, era
chorado o amante de Venus”.28
Na simbología desta ensinança, Tamuz representa o espírito.
“Ressuscitado entre os mortos” equivale a “se a matéria é guiada pelo
Espírito, as grosseiras sensações se transmutam em nobres e sublimes emotividades”. Daí o uso do símbolo “cisne Tamuz” nesta ensinança.
. O lago de Ixdoubar, obscuro....
Nesta ensinança, Ixdoubar representa o inconsciente.
Ixdoubar ou Izdubar 29é o nome dado primitivamente a Bilgamesh ou
Gilgamesh, rei da Suméria em 2650 AC, posteriormente considerado
herói semidivino. O povo de Uruk30 formou um lago ao desviar o rio
Eufrates para enterrá-lo em seu leito, com o propósito de que ninguém
pudesse encontrar a sua tumba.

27
28

Bible Study Tools – Keiser University
Bible Study Tools

29

Manual of the Science of Religion

30

Uruk: cidade da antiga Mesopotâmia fundada pelo rei Enmerak c. 4500 A.C.
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Chaudius Aelianus31, geralmente conhecido como Aelian (c. 175235),
mestre de retórica e escritor romano na época de Septimius Severus,
nomeia Gilgamesh como Gilgames em sua obra Natura Animalium.
Nela escreve que Seuechorus, baseado no oráculo que dizia que seu
neto Gilgames o assassinaria, fez ele se atirar de uma alta torre. Uma
águia interrompeu a queda do menino, que depois de ser encontrado
e criado como jardineiro chegou a ser rei. Gilgames é o personagem
principal do poema A Épica de Gilgamesh, um texto considerado como
a primeira obra literária e um dos primeiros poemas sumérios.
É interessante comentar esta lenda. Interpretamos que o Rei representa a divindade; o neto do Rei é a mônada, o aspecto imortal do ser
que progride, ao longo das vidas desde os chamados mundos inferiores até chegar a ser humano e em seguida até a união com a divindade. O rei manda “matar” o neto; isto é, ordena torná-lo humano
para que através do trabalho sobre si mesmo (jardineiro que cultiva
seu jardim) realize a epopeia que o leva a ser Rei. O povo (nós, os
seres humanos) desvia o rio (a nossa consciência) porque como não
quer ver os despojos do Rei morto (os rastros das vivências dolorosas
da epopeia - ou os nossos momentos de grande esforço e dor), enterra-os no leito do lago. Porém como nada desaparece, esses despojos mantêm agitado o lago do inconsciente. É de notar que o Rei herói
(o indivíduo humano realizado) há de morrer (renunciar completamente) para transformar-se em um ser divino.
•

O Lago de Ixdoubar, obscuro, profundo e embravecido...

O lago do inconsciente é obscuro porque, a menos que saibamos indagar nele, não podemos tomar consciência do que encerra (analogia
com não saber onde encontrar a tumba de Gilgamesh). Está embravecido porque, por mais que controlemos nossa conduta, permanecem
em nós todas as nossas experiências passadas, as que continuam gerando reações que podem nos impulsionar a atuar de maneira impulsiva e descontrolada.

31

Encyclopaedia Iranica
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As três mulheres, Anhunit, Philo e Beatrix (Pág. 64)
Nesta imagem não vemos diretamente o nosso Estandarte; está sobre
a nuvem, sustentado pelo anjo que nos protege e mostra em suas
mãos o signo de Mercúrio e o globo dourado. Isto nos recorda que o
Estandarte está unido à sabedoria e ao poder necessário para realizar
o nosso ideal. Porém vemos o amor nas mãos de Anhunit. Isto nos diz
que o amor, bem orientado, é o melhor apoio para manter sempre
claro o nosso discernimento, já que em todo momento podemos amar.
Vemos também que o anjo protetor está sobre uma nuvem. Ainda que
a nuvem não nos permita vê-lo, ali está. Tampouco vemos que, com
seus braços no alto, recorda-nos que já temos discernimento (o signo
de mercúrio em sua mão esquerda) e poder (o bastão) para manter
no alto o Estandarte de nossa vocação espiritual (o globo de ouro).
Isto nos ensina que quando nos sentimos às escuras, duvidando de
tudo inclusive de nossa vocação, não é porque Deus tenha nos abandonado, mas porque desejos, paixões, ambições ou confusões nos têm
ausentado. Daí a importância de renovar constantemente a visão do
Estandarte de nosso ideal espiritual, de elegê-lo uma e outra vez, para
manter claro o nosso discernimento e continuar distinguindo qual eleger entre os caminhos que se abrem a cada passo que damos na vida.
Porém não basta que tenhamos elegido o nosso caminho para percorrê-lo até o final. Observemos que na imagem simbólica desta ensinança não vemos a alma nem o caminho que ela percorre. A Mãe Divina, seus dons e a sua proteção estão presentes, porém a alma está
ausente. Esta imagem nos mostra que quando estamos muito encerrados em nós mesmos, costumamos não perceber o contexto em que
vivemos e, menos ainda, o da existência: estamos ausentes. A Mãe
Divina se reduz a uma figura com um nome entre os muitos nomes
que temos na mente, e o mesmo pode ocorrer com o ideal a que consagramos a nossa vida.
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Na descrição desta imagem lemos:
• Sobre um trono de ouro se encontra sentada a Mãe Divina vestida
com traje celeste coberta com um manto vermelho.
O trono de ouro simboliza a glória divina; o traje celeste e o manto
vermelho, a sabedoria e o amor divinos.
Ao lado direito do regaço da Divina Mãe se encontra Philo, vestida
de azul; no centro Anhunit, de rosa escuro, e à esquerda, Beatriz
vestida de amarelo. Não usam cinturão.

•

Philo vestida de azul representa a inteligência racional, o rosado escuro do vestido de Anhunit, o amor humano; o amarelo de Beatriz, a
sabedoria. As imagens destes símbolos não usam cinturão porque representam atributos, não pessoas.
•

Em cima da aura coronária da Divina Mãe se vê um anjo em uma
nuvem, vestido com túnica branca; na mão direita carrega o signo
de mercúrio e na mão esquerda, um globo dourado montado sobre
um cabo e um Estandarte branco em forma de bandeira.

O caduceu de Mercúrio tem duas serpentes entrelaçadas ao redor do
que a tradição oriental chama Bastão de Moisés, o qual representa a
coluna vertebral. Sobre ela se encontra um par de asas, representando
o espírito. As serpentes representariam os canais Ida e Pingala, através
dos quais poderíamos aumentar a energia para conseguir a liberação
espiritual.
Segundo as ensinanças de Cafh, as duas serpentes simbolizam o desenvolvimento completo das forças potenciais masculinas e femininas;
o elmo alado simboliza a clarividência permanente.
Na atualidade é comum associar o pileus, o capacete com asas, com a
velha máxima médica: Curare tuto, cito, et jacunde: curar tudo, rápidamente, prazerosamente.
Nesta ensinança, o signo de mercúrio simboliza abertura mental, respostas sábias e rápidas, novas ideias, inteligência, liberdade para pensar. A cruz de braços iguais com que costuma terminar esse símbolo
indica que o pensamento se manifesta no mundo material.
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O cabo que sustenta o globo dourado representa o poder de realização
de quem mantém em sua mira o Estandarte de seu ideal espiritual.
O anjo simboliza a proteção divina sobre quem sustenta com firmeza
esses símbolos.
•

Aos pés da Divina Mãe se encontram as Duas Chaves, a superior
de prata e a inferior de ouro...E Anhunit entregou ao homem as
duas Chaves Divinas: uma de aço e outra de platina.

Além de simbolizar os pares de opostos, as duas chaves representam
o instrumento que temos para distinguir o bem do mal; isto é, darnos conta do que produz adiantamento e do que produz demora e
retrocesso (qualquer demora é retrocesso no fluir da vida). Esse instrumento é o discernimento para manter-nos no rumo que temos elegido.
Em relação à meditação diária:
Meditar sobre o Estandarte nos ajuda a renovar a decisão de realizar o
nosso ideal espiritual. Já não nos importam os pensamentos e desejos
que nos distraem nem tampouco como nos sentimos em cada momento. Como falamos mais acima, concentramo-nos no que temos que
fazer e em fazê-lo bem, sempre dentro do caminho que tenhamos elegido. A meditação sobre este tema, então, não se limita a manter-nos
conscientes de nosso ideal; também implica revisar o que estamos fazendo para realizá-lo. Porque não basta repetirmos que elegemos (ou
que já elegemos) o nosso Estandarte; elegemo-lo continuamente.
Tudo o que fazemos – o que pensamos, o que dizemos, a maneira
como nos relacionamos e reagimos – vai orientando a nossa vida,
dando-nos conta ou não disto. Ocorre como quando sustentamos o volante ao conduzir um veículo; continuamente necessitamos ajustar o
rumo para manter-nos no caminho. Na vida de todos os dias também
temos que ajustar o rumo. A única maneira de manter-nos no caminho
eleito é não perder a consciência do que implica o que estamos fazendo, instante a instante. A meditação sobre o Estandarte cumpre
este propósito.
Voltando ao mesmo exemplo:ao conduzir, cuidamos para não chocar
com outros veículos nem os danificar. Na vida em relação nem sempre
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cuidamos para não nos chocar com os outros, como se fôssemos livres
para afetá-los como nos apraz com nossas palavras, nossos atos e
nossas atitudes. Não reparamos que, assim como ocorre no trânsito de
veículos, a cada vez que nos chocamos com o outro também afetamos
a nós mesmos. De maneira que, tanto para melhorar a nossa conduta
quanto para não produzir danos a nós mesmos e aos demais, vale a
pena manter-nos atentos a como nos conduzimos em nossas relações.
A meditação sobre o Estandarte nos dá o parâmetro para avaliar a
nossa conduta.
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O TEMPLO DE OURO
Décima Ensinança
Um é o Templo.
A Mãe Divina também é Uma e é Duas: EHS e Aeia.
Também é Três: o Viandante, o Peregrino e IHS; porém, no dia da
Grande Alquimia, serão Um.
Quatro são os Santos Guardiães e Quatro os dias necessários para encontrá-los. Mas o número supremo é: ∞.
Perdido no Bosque que rodeia a Grande Montanha, fatigado e triste, o
Viandante adormeceu para sonhar.
"Sejam os sonhos o teu guia!", gritou a voz do Grande Sacerdote.
Sonhou que ele, buscando o Caminho da Sagrada Montanha, por caminhos infinitos, escuros e cansativos, havia envelhecido.
Levava ainda consigo a carga de muitos símbolos das experiências feitas: cruzes, amuletos, hábitos envelhecidos, a bolsa de pão do pobre,
os livros sagrados de muitas religiões, envelhecidos também; relíquias,
todas, de uma vida de renúncia e sofrimento.
Mas subitamente, por mãos desconhecidas, todos aqueles seus tesouros lhe foram roubados. Cruzou velozmente as campinas, buscando o
que havia perdido e pediu esmola com a mão trêmula.
Deixou o hábito escuro das religiões para vestir outro de três cores:
vermelho, azul e amarelo.
Seguramente a mente havia unido a sua sorte ao Peregrino da terra.
Ei-lo aqui outra vez, jovem e forte, buscando a sua amada.
Depois de lutas e dores cruzou o Círculo de Fogo e entrou no Templo
de Aeia, morada da Eterna.
Já está por consumar-se a realização. Porém, ai! o Templo está vazio
e o Tabernáculo está abandonado! Levaram o Corpo Místico de Nossa
Senhora!
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IHS chora e soluça; e a dor lhe dá filhos. As lágrimas cobrem o seu
rosto e os soluços fazem ranger os ossos de seu corpo estendido no
chão.
Tudo foi inútil! Tudo está perdido!
As sacerdotisas, vestidas de branco e preto, as duas cores do Espírito,
aproximam-se dele: há que extirpar a raiz do desejo; há que alcançar
a Suprema Renunciação.
Nenhum alento há de embaçar a brancura de EHS.
As sacerdotisas cobrem-lhe a cabeça com um lenço quadrado, branco.
Ó! Felicidade sem nome!
Glória à excelsa mulher!
Levanta-te! Cavaleiro!
A Imagem Puríssima, resplandecente e gloriosa, aparece sobre o altar
do Supremo Sacrifício e desce até IHS lentamente.
Tudo se cala.
Em uma suave e branca neblina etérea, tudo desapareceu: o Templo,
os Santos Guardiães...
Ele pergunta: "Onde estavas Tu, Amada minha, enquanto te buscava
ao longo de tantas centúrias?"
Ela responde: "Estava eu escondida em teu próprio coração".
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5. A Iniciação do Adepto no Templo

A cena se desenvolve no interior do Templo em penumbra. No fundo
do quadro, muito longe e esfumaçadas na semi-escuridão, percebemse oito colunas. O lado esquerdo do quadro encontra-se iluminado pela
luz que vem do altar de forma intensa. No chão encontra-se deitado
um homem, com a boca para baixo, com a cabeça virada para o altar,
com os braços estendidos. Veste um burel preto, vendo-se os pés descalços. Em ambos os lados do homem, orientando os quatro pontos
cardeais, encontram-se quatro mulheres vestidas de preto, com o véu
branco levantado, porém não se consegue ver os seus rostos. Este véu
chega até uma altura abaixo dos joelhos. As quatro mulheres sustentam o branco e quadrado Estandarte sobre a cabeça do homem, de tal
forma que as que estão paradas a seus pés, têm os braços estendidos
para segurar cada uma um ângulo do citado Estandarte; as duas restantes estão paradas junto à cabeça do homem e seguram os outros
dois ângulos do Estandarte, sutentando-o à altura dos ombros
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Imagem Simbólica 5: A INICIAÇÃO DO ADEPTO NO TEMPLO
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VISÃO DIVINA
Décima primeira Ensinança
A Mãe Divina do Universo, antes que o aspirante comece a Grande
Obra, deleita seu espírito com um vislumbre total do caminho a ser
percorrido.
O Templo é Um, porque o Espírito, princípio básico do Absoluto, não
tem variação, nem definição, nem qualidades, nem separações; porém
a Mãe Divina, que é a parte manifestada do Universo, é duas: EHS e
Aeia.
O ser humano se expressa em três formas distintas: chama-se Viandante, quando é guiado pelo instinto; Peregrino, quando luta pela conquista da mente; e IHS, quando alcançou a vida espiritual.
Diz-se que estes três serão Um, porque verdadeiramente não há, no
começo, uma variação fundamental, nos princípios diferentes do homem, mas apenas aparente.
O dia da Grande Alquimia é o momento da Suprema Realização, aquele
momento em que o ser reconhece que ele e o Universo são Um.
Os quatro Guardiões são imagens dos princípios inferiores do homem:
o corpo físico, astral, energético e instintivo. E os quatro dias necessários para encontrá-los são imagens das quatro primeiras provas necessárias para seguir adiante no Desenvolvimento Espiritual, simbolizadas
pelos quatro elementos: terra, água, ar e fogo.
Certamente, estes quatro princípios inferiores são imagens dos quatro
princípios superiores e espirituais: Mente compreensiva, Mente intuitiva, Espírito em si e Espírito Universal; por isso o número supremo é:
∞.
A alma humana, caminhando pela senda de muitas vidas e de muitas
mortes, adquire experiências e experiências; porém como o saber a
liberta da dor, por um lado, por outro lado a prende ao conhecido.
Eis aqui a aspiração suprema: Possuir a essência da experiência, sem
apegar-se ao experimentado. Deixar, de uma vez por todas, de levar
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a carga de muitos símbolos, hábitos envelhecidos, livros sagrados, a
bolsa de pão do pobre, que sempre são coisas que vêm de fora para
dentro.
È tão difícil a renunciação, sem a qual não se consegue chegar à liberação que é indispensável, uma e outra vez, que a dor arrebate os
objetos amados, para desapegar, mediante a violência, o ser do objeto.
De que serve o bastão para aquele que já está curado de suas pernas
e pode caminhar sem ajuda? De que servem os ritos religiosos para
quem já realizou o Místico Divino Amor? De que servem as leis da moralidade para quem já aprendeu a ser bom?
As cores vermelho, azul e amarelo são imagem da mente instintiva,
racional e intuitiva.
Aquele que chega ao Templo da Mãe é aquele que dominou completamente a sua mente; porém, mesmo ali, espera-o a prova suprema: A
União Perfeita do espírito individual e o Espírito Cósmico, "IHS e EHS";
isso não pode efetuar-se sem a suprema renunciação, a renunciação à
separatividade, do eu e do tu.
Até mesmo os Grandes Mestres, que hão chegado a este ponto supremo, não se lançam à Eternidade Incondicional, mas voltam a sofrer
e a experimentar a vida, voltam a chorar e a dor lhes dá filhos, os filhos
espirituais que hão seguido os Grandes Mestres.
Porém quando estas almas seletas estão dispostas à renunciação total
e à extirpação completa do desejo, somente então desaparecem o
Templo, a individualidade, os Santos Guardiões e os princípios inferiores, e podem realizar a perfeita União Divina.
Bem disse a Mãe Divina: "Estava eu escondida em teu próprio coração", pois, em estado latente, está no coração do homem, aquele princípio básico e maravilhoso, que um dia terá que unificá-lo com o
Eterno.
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COMENTÁRIO
Ensinanças 10 e 11
Por mais que nos esforcemos para cumprir os nossos propósitos e realizar o nosso ideal tal como nos dizem as ensinanças anteriores, não
podemos evitar momentos de dúvida e de desalento. Recordemos que,
na imagem do Abismo, a luz divina não ilumina essas profundidades.
A razão não nos alcança para responder às perguntas que nos fazemos
e, às vezes, não encontramos apoios que nos sustentem em nosso trabalho espiritual.
Nestas ensinanças lemos:
•

Um é o Templo.

Essa frase nos leva a pensar que, percebamos ou não, sempre estamos no Templo; nada está fora dele.
•

Também é três: o Viandante, o Peregrino e IHS; porém, no dia da
Grande Alquimia, serão um.

Isto nos recorda a importância fundamental que as tradições têm
dado ao número três. O Cristianismo expressa a unidade divina
na Santíssima Trindade (o Pai, o Filho, o Espírito Santo). O Triskelion
ou Triskele celta (símbolo sagrado com três espirais
) representa
as três partes que conformam o universo e também a sua
perfeição e equilíbrio: o corpo, a alma e o ser. Na tradição chinesa,
a grande tríade está composta pelo Homem, pelo filho do Céu
e
da Terra. No budismo, encontramos a tríplice Jóia ou Triratna:
Buda, Dharma (Conduta correta) e Sangha (Comunidade). No Tao, o
tempo é tríplice (Trikala): passado, presente e futuro; também o
mundo é tríplice (Tribhuvana): Bhu, Bhuvas, Swar (terra, atmosfera e
céu). No hinduísmo, a manifestação divina é tríplice (Trimurti): Brahma
(o Criador), Vishnu (o Protetor e Conservador) e Shiva (o Destruidor).
Também encontramos a tríade na sílaba sagrada Om, a qual tem três
letras em sua vocalização (Aum). Em síntese, três expressa uma ordem
espiritual, tanto em Deus como no universo e no homem. É a tríplice
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unidade do ser vivo, por ser a conjunção do 1 e do 2 (a união do céu
e da terra).
Em outro contexto, encontramos o número três nas Três Normas da
Ascética: Método de Vida, Esforço Continuado e Domínio Mental"32.
O Dia da Grande Alquimia é o momento da Suprema Realização,
aquele momento em que o ser reconhece que ele e o universo são
Um.

•

A palavra reconhece neste parágrafo nos faz pensar na frase sânscrita
Tat Tvam Asi (Tu és Isso; ou reconhece que és Isso). Originalmente
encontrada no Chandonga Upanishad, no diálogo entre Uddalaka e seu
filho Svetaketu. Alguns mestres hindus ensinam repetir Tat Tvam Asi
como mantra ou ao orar (primeiro dirás isso, a seguir sentirás isso,
depois serás isso). Em outras palavras, seremos isso quando reconhecermos que somos Isso: um com o universo ou manifestação divina.
A Iniciação do Adepto (Pág. 78)
A imagem A Iniciação do Adepto no Templo refere-se a períodos de
provas interiores que aparecem normalmente em nosso trabalho de
desenvolvimento. Não temos o entusiasmo dos primeiros momentos;
as jornadas se tornam pesadas e, às vezes, difíceis. Ter que manternos atentos ao que sentimos e fazemos se torna árido e triste. Não
sentimos estímulos que nos alentem. Conheçer-nos melhor nos faz ver
aspectos de nós mesmos que não desejávamos descobrir; em vez de
avançar, às vezes, parece-nos que regredimos. Buscamos consolo sem
saber onde encontrar, fora de alguns momentos de recolhimento e oração. A imagem nos mostra uma maneira de conseguí-lo: não perder
de vista o Estandarte; neste caso, simbolizado no altar do Templo.
Como vimos na imagem do Abismo, temos que elevar a vista e encontrar a luz.
Poder manter os olhos fixos no altar é fonte de paz e de consolo para
o homem da imagem A Iniciação do Adepto no Templo. Para ele,

32

Curso Ascética Mística, 3ª Ensinança
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já não importa estar deitado no chão, porque esse chão (o ponto mais
baixo ao qual se pode descer) é o chão do Templo onde ele almejou
chegar. Não se dá conta ainda que se a luz do altar chega até ele é
porque está diante do altar. Por que não vê isso? Porque, embora acredite que tenha acabado com todos os seus desejos, ainda ficou um: o
de unir-se à sua eterna amada. Até que não renuncie inclusive a este
último desejo não poderá dissipar a penumbra de sua mente e seguirá
implorando com os seus braços estendidos em busca de uma união
que, nesse estado, não pode conseguir. Em realidade, mais do que
uma renúncia, é um dar-se conta que a dualidade eu-tu está somente
em sua mente, alimentada e sustentada por seu desejo. Porém não
por isto perde a paz. Basta-lhe saber que está no templo.
Na descrição desta imagen lemos:
•

A cena se desenvolve no interior do Templo em penumbra.

Desde a antiguidade, o Templo é considerado o lugar de Deus sobre a
terra. A palavra Templum33 era usada para designar o lugar do céu
que o áugure romano marcava com seu bastão para observar nele os
fenômenos naturais e o movimento dos pássaros. Mais tarde, com
essa palavra se nomeava o lugar de onde se observava o céu. A palavra grega temenos (tem o mesmo radical tem, cortar, pôr limites)
significava o lugar reservado aos deuses. Considerava-se que o templo
era a morada de Deus, o lugar de sua presença real na terra.
O templo em penumbra representa o estado do homem da imagem;
ele alcança saber que está no Templo, porém não sabe nem vê nada
mais.
•

Esfumaçadas na semi-escuridão, percebem-se oito colunas.

Em geral, as colunas representam solidez, tanto em um edifício quanto
na ordem pessoal. Também simbolizam a Árvore da Vida; a base representa a raiz, a madeira, o tronco e o capitel a folhagem. Entre
os celtas, a coluna simbolizava o eixo do mundo, algo similar à Árvore da Vida. As colunas também representam limites, ou portas de
33

Perseus.tufts.edu
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um mundo para outro. Na tradição judaica e na cristã, a coluna conecta
o baixo e o alto, a terra e o céu. Na tradição chinesa, há 1, 4 ou 8
colunas do céu distribuídas sobre o contorno da Terra.
Na imagem que estamos considerando, as oito colunas representam o
∞, número supremo segundo a ensinança; é símbolo do infinito e também do Ired: "Ired é a ideia, oposta e igual a um valor, e a Voz Divina
que a transmite é puramente espiritual. Como tal, não se detém em
sua trajetória, mas chega até o seu último término que é o ponto material terrestre. Desde ali transformada, oposta porém igual, distinta
em densidade, porém similar em medida, ela volta a remontar-se para
o Eterno"34.
• O lado esquerdo do quadro se encontra iluminado pela luz que vem
do altar de forma intensa.
A "penumbra" da alma a impede de ver a luz que vem do altar; por
esse motivo, essa luz não ilumina o homem, mas apenas a parede que
está atrás dele.
No chão se encontra deitado um homem, boca para baixo, com a
cabeça virada para o altar, com os braços estendidos.

•

A posição de boca para baixo do homem representa o gesto final de
impotência; depois de haver experimentado tudo, chegou ao final do
caminho sem encontrar o que almejava.
A cabeça orientada para o altar mostra que ainda conserva a esperança; os braços estendidos mostram a intensidade do seu anseio de
unir-se à sua amada.
• Veste um burel preto, vendo-se os seus pés descalços.
O burel preto do homem simboliza as renúncias que realizou para chegar ao templo; renúncias que o tornam morto para o mundo; os pés
descalços nos dizem que já não conserva nada para si mesmo, que
terminou com os seus apegos.

34

Curso A Vida Espiritual de Cafh, 11ª Ensinança
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•

Em ambos os lados do homem, orientando os quatro pontos cardeais, encontram-se quatro mulheres vestidas de preto, com véu
branco levantado, porém não se consegue ver seus rostos.

As quatro mulheres simbolizam os quatro guardiões-protetores do homem. O véu está levantado porque elas veem o homem, porém ele
não as vê (não se consegue ver seus rostos). Significa que sempre
recebemos proteção, ainda que nem sempre estejamos conscientes
disso.
•

Este véu chega até uma altura abaixo dos joelhos. As quatro mulheres sustentam o branco e quadrado Estandarte sobre a cabeça
do homem...

Simboliza o contínuo zelo e guia dos guardiões; o homem pode não ver
os guardiões, porém eles estão sempre ao seu lado sustentando o Estandarte para que ele o veja. O véu que não chega ao chão mostra que
os guardiões estão sempre ativos, protegendo.
Em relação à meditação diária:
Quando tomamos consciência que estamos no Templo, alcançamos tal
paz interior que não necessitamos outra coisa mais que repousar
nessa consciência, sem desejar nada mais. E, precisamente, é não
desejar nada mais o que nos abre o caminho para o passo seguinte.
Isto pareceria um paradoxo, porém, neste caso, não é assim. Se não
tivéssemos um ideal, não desejar nada seria algo assim como uma
total apatia, desinteresse e indiferença pela vida, por tudo o que acontece na humanidade e em nossa vida pessoal. Em troca, por ter um
ideal, a nossa atitude na vida é inversa: tudo nos interessa e nos entregamos com dedicação para realizar o melhor para os outros e para
nós mesmos. Partindo dessa atitude, não desejar nada é não desejar
uma realização pessoal, como se fosse o ápice de nosso triunfo espiritual, um triunfo que nos libertaria das dores da vida e nos mostraria
como Mestres diante dos outros.
A Meditação sobre o Templo de Ouro cumpre, então, vários propósitos. Por um lado, responde à nossa necessidade de paz em uma vida
que não nos dá descanso. Por outro lado, responde à nossa necessi-
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dade de consolo diante dos sofrimentos que, admitamos ou não, traznos cada dia. Além disso cria em nós um espaço interior de plenitude
onde nada nos falta porque não desejamos nada mais que permanecer, em silêncio e em reverência, no Templo da Divina Mãe.
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O VÉU DE AEIA
Décima segunda Ensinança
Uma mulher vestida de ouro, cavalgando sobre um Dragão, coroada
de estrelas, apareceu para o Peregrino.
Mostrou-lhe uma fonte e o submergiu nela.
E o Peregrino soube, depois de sair da água, que Ela era Beatrix, e
que havia lhe revelado o segredo de todas as coisas, que é o Véu de A
eia.
E foi morto o Dragão, e o Peregrino foi banhado em seu sangue, para
que descesse ao lugar da Morte.
E estremeceu a terra. E se abriu a Montanha.
Onde está IHS?
Morto está; envolto no Véu de Aeia, por três rodas descerá à tumba
para reunir-se à sua Eterna Amada.
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Os Atributos Místicos
O fundo deste quadro é matizado, preto na parte inferior, depois passa
para azul no centro, terminando na parte superior com a cor celeste.
Sobre este fundo se vê a fita vermelha em forma de V, cujo vértice
chega ao centro do quadro em forma esfumada. Na parte superior do
quadro e no centro do V formado pela fita, encontra-se o selo de ouro,
rodeado pelas sete estrelas celestes. Depois em ordem descendente se
vê o anel com a coroa para frente e apontando um pouco para baixo.
Depois seguem na mesma ordem as duas colunas, a branca à direita
com a espada de duplo fio; a preta à esquerda com um cálice de ouro
rodeado por doze raios vermelhos, cujos extremos se esfumam. Segue
a águia de ouro com o bico aberto; à esquerda, a lâmpada com o copo
de óleo de cor bordô; no centro e um pouco mais abaixo, a espada;
abaixo, o cavalo branco com uma mancha amarela na cabeça, símbolo
da alma liberada. Todo esse conjunto se encontra rodeado por uma
corrente de prata de quarenta e nove elos, disposta em forma de coração, sem a medalha. Depois se veem as duas chaves, de prata e de
ouro respectivamente. À direita encontra-se a serpente de cor verde
avermelhada, ventre amarelo, com a cabeça pisada; e à esquerda, o
bastão de aveleira de sete nós, quebrado na altura do sexto nó. A fita
é de cor vermelha sangue intenso.
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Imagem Simbólica 6: OS ATRIBUTOS MÍSTICOS
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A SABEDORIA DA MÃE
Décima Terceira Ensinança
O Véu de Aeia é imagem da vida como resultado, é o efeito manifestado
de uma causa oculta. Tudo no Universo é imagem da Mãe Divina; desde
os corpos siderais até o menor grãozinho de areia.
Porém a causa primária, a fonte da vida e da existência, é o que permanece oculto, velado.
Descobrir o segredo único, básico, fundamental da vida, é ter descoberto o Segredo Eterno, é ter levantado o Véu de Aeia.
Todas as religiões antigas simbolizam a Mãe Divina em forma de mulher velada. A forma de mulher é a manifestação espiritual de Deus e
o véu que a recobre, a manifestação material de Deus, que se mostra
em toda beleza e materialidade da vida, mantendo sempre velado o
poder que a impulsionou para a existência.
O sábio sabe, perfeita e detalhadamente, como é o processo de desenvolvimento, crescimento, florescimento e frutificação da espiga de
trigo. Porém, qual é o sábio no mundo que poderia imitar e formar uma
semente de trigo?
O véu sempre foi um símbolo de sabedoria; não a sabedoria humana,
mas a Divina.
Os primitivos papas da Igreja Cristã, quando exclusivamente estava
em vigor a vida espiritual nesta Igreja, usavam um capuz como signo
de sabedoria e de dignidade.
Porém quando os pontífices romanos perderam o prístino fervor e desejaram mais os bens materiais que os espirituais, deixaram o branco
capuz para se coroarem com uma tiara de ouro e de prata.
Antigamente, os grandes sábios da Índia mantinham a cabeça coberta,
para indicar que haviam se dedicado ao estudo da Sabedoria Divina.
Assim como o Véu de Aeia é a imagem da Sabedoria Espiritual e fundamental,Beatrix é a imagem da sabedoria substancial.Veste-se
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Beatrix de ouro, porque a cor amarela corresponde à Mente Superior;
e está coroada por estrelas, porque conhece todo o criado, todas as
expressões da vida e as mudanças da mesma.
Está sentada sobre um Dragão para simbolizar que tem o domínio sobre o mundo e conhece todos os segredos materiais, já que o Dragão
é símbolo da sabedoria humana. Tanto isso é verdade que, nos textos
antigos, os sábios eram chamados de "filhos do Dragão".
Todos podem chegar a possuir a sabedoria de Beatrix; mas para que o
segredo de todas as coisas seja revelado e se possa conhecer o Véu de
Aeia, ou a Sabedoria Espiritual e Divina, é necessário que Ela submerja
o aspirante na Fonte Eterna.
A fonte, manancial eterno da sabedoria, ensina que o homem, por seus
próprios meios, pode alcançar a sabedoria de Aeia; há de suspender
todos os sentidos e chegar a conhecê-la por êxtase e por renunciação.
O que acontece ao homem, quando é submergido na água e lhe falta
ar para respirar? Todos os seus sentidos se suspendem e unicamente
deseja uma coisa: ar.
A Sabedoria Divina é também suspensão de tudo o que se sabe, para
conhecer a "Única Verdade", a única expressão, o único segredo da
vida.
O Dragão morre, é morto, porque aquele que chegou à realização já
não necessita de meios nem de caminhos para chegar a Ela. Ele mesmo
é o Caminho. Sem consciência, sem recordar-se dele, mantém todo o
poder do que antes conhecera; por isso o Peregrino se banha no sangue do Dragão.
Descer ao lugar da morte expressa as três provas pelas quais o candidato há de passar antes da união Divina: a prova física, a prova mental
e a prova espiritual.
Nestas provas só se pode participar estando como mortos, porque a
União Divina é morte para os homens.
As três rodas descendentes são as três etapas destas provas que permitirão a IHS unir-se à sua Eterna Amada.
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COMENTÁRIO
Ensinanças 12 e 13

Estas Ensinanças referem-se a uma nova etapa em nosso desenvolvimento. Esta etapa se inicia quando começamos a “dar-nos conta” da
vida e do mundo em que existimos. O que havíamos aprendido era só
informações que se agregavam umas as outras, sem que isso implicasse que perceberíamos, em profundidade, a mensagem que continham. Saber mais era ter conhecimento para recordar e repetir, porém
não mudava significativamente o que sentíamos que eramos nem tampouco a nossa maneira de pôr em contexto o que ocorria e o que nos
ocorria. Seguíamos sentindo-nos os mesmos, continuando com a vida
que já conhecíamos. Pouco parecia trocar em nós por mais que nos
informássemos e aprendêssemos. Acontecia a mesma coisa quando
éramos estudantes e memorizávamos as lições; o importante era sentir - e mostrar- que havíamos aprendido as lições. Porém a nossa vida
e interesses como estudantes não trocavam. Agora estamos nos
“dando conta” do que a vida nos mostra e nos ensina; isto nos traz
uma compreensão que se traduz em um gozo e em uma amplitude
interior que até agora não conhecíamos.
Nestas ensinanças lemos:
• O Veu de Aheia
A figura do véu já a encontramos no Egito. A retirada do véu ou de
sucessivos veús da deusa Ísis dá lugar à luz; isto é, ao conhecimento.
No budismo, o véu de Maya dissimula a realidade pura; porém Maya
vela e revela-se ao mesmo tempo; se não fosse assim, não poderíamos perceber a manifestação objetiva. No templo de Jerusalém, um
véu separava o Santo e o Santo dos Santos; outro véu separava o
vestíbulo e o Santo (o santuário tinha duas salas principais, a casa do
Santo e o oráculo ou o Santo dos Santos). Segundo Mateus35, o véu
se desgarrou de cima para baixo no momento da morte de Cristo,

35

Mateus 27
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como para dar a entender que terminava a separação entre Deus e o
homem, o qual dava acesso à presença de Deus. Para São Paulo, o véu
é a ignorância e o endurecimento do coração. Segundo Elias, os véus
estão dentro de nós, e o sucessivo desgarramento de nossos véus é o
método de realização espiritual. Na tradição espiritual do Islã o véu é
importante na vida espiritual, porque simboliza o conhecimento reservado - velado - ou comunicado - desvelado -; a abertura do véu é a
revelação. Moisés cobria o seu rosto (velava-o) para falar com o povo
hebreu, para dar a entender que as palavras que se ouviam eram palavras de Deus e não de homem.
No símbolo do véu, então, encontramos dois aspectos: cobrir com um
véu e tirar o véu. Recordemos também que, segundo a ensinança, o
véu simboliza a sabedoria espiritual e divina.
•

A Sabedoria Divina é também suspensão de tudo o que se sabe
para conhecer a “Única Verdade”', a única expressão, o único segredo da vida.

É óbvio que não podemos “conhecer a Única Verdade” em nosso estado
de consciência atual; só conhecemos o que temos conseguido saber,
através de nossas funções intelectuais presentes. Porém podemos sim
aplicar o que nos diz essa frase a cada vez que ampliamos, mesmo que
seja um pouco, o nosso estado de consciência. Essa ampliação implica
uma nova perspectiva em nossa visão sobre as coisas. Se não “suspendemos” o que já sabemos, esse saber anterior nos “vela” o saber
mais amplo que nos está oferecendo o novo estado de consciência que
temos alcançado.
Os Atributos Místicos (Pag. 89)
Pode nos chamar a atenção que esta imagem não se refira a IHS mas
a seus atributos. Pensamos que isto se deve ao fato de que o Véu de
Aeia envolve não só IHS mas também a nós. O certo é que, com a
nossa visão e compreensão atuais não podemos distinguir IHS, mesmo
que esteja ao nosso lado; só veríamos a um ser humano sobre o qual
podemos fazer os mesmos julgamentos que costumamos fazer sobre
qualquer um outro.O único que poderíamos distinguir nessa alma liberada seriam seus atributos aparentes para os nossos sentidos palavras,

94

COMENTÁRIOS SOBRE A SIMBOLOGIA ARCAICA

atitude e conduta. E necessitaríamos de suficiente perspicácia e falta
de preconceitos para perceber a sua ensinança.
A riqueza da frase “Onde está IHS? Morto está; envolto no Véu de Aeia”
dá lugar a mais de uma interpretação. A primeira, como bem diz a
ensinança, é que há que chegar a estar como morto para alcançar a
União Divina. A segunda interpretação parte de envolto no Véu de Aeia.
O Véu, nesta descrição, não está sobre o rosto da imagem de Aeia,
como costuma ser representado, mas envolve IHS. Este véu não se
limita a nos cobrir o rosto para que não vejamos com os olhos, mas
nos envolve completamente. Isto nos leva a interpretar que representa
os limites que pomos à nossa consciência. Esta limitação de nosso estado de consciência atual nos mantém em uma ignorância que não é
falta de visão ou de conhecimento, mas falta de interiorização e assimilação do conhecimento que adquirimos sobre a vida e sobre o meio
no qual existimos. IHS morto dentro do véu expressa que a união com
Deus está em estado potencial em nós. Está em nossas mãos devolver
IHS à vida, desgarrando o véu com que temos envolvido a sua consciência.
Na descrição da imagem lemos:
•

Fita vermelha em forma de V...

A fita vermelha representa triunfo, término de uma etapa de desenvolvimento. Na imagem, a fita forma um triângulo invertido; este representa um cálice, símbolo do coração.
• ... o selo de ouro, rodeado por sete estrelas celestes... a corrente de
prata com quarenta e nove elos, disposta em forma de coração, sem
a medalha.
A corrente simboliza a relação entre o céu e a terra; Platão refere-se a
ela como a corda luminosa que encadeia o universo. Quando a corrente
é usada como colar, simboliza o laço entre quem a dá e quem a recebe.
Por outro ponto de vista, simboliza reduzir a multiplicidade à unidade,
e também pôr ordem onde havia desordem. O inverso, desfazer um
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colar significa destruir uma ordem formada por peças que estavam
unidas.
A escritura egípcia representa o coração como um vaso, relacionado
depois ao santo Graal, à taça que recolhe o sangue de Cristo. O coração
tem um papel importante na religião egípcia, já que “o Deus Ptah pensou o universo com seu coração, antes de materializá-lo pela força do
verbo criador”. A interpretação mais generalizada é que o coração é,
no homem, o centro da vida, da vontade e da inteligência.
Os elos são 49; isto é, 7 vezes 7. O número 7 tem sido considerado
sagrado tanto entre os hebreus e os povos do antigo Oriente quanto
nas Ilhas Britânicas, na Europa Central, no Oriente Médio, na Ìndia e
na China. Para os babilônios, e também na Bíblia, significava a totalidade, o completo. Desde a antiguidade tem se dado singular importância a este número. Acreditava-se que o mundo foi criado em 7 dias;
que também eram 7 as luminárias que eram vistas no sistema solar;
que são aproximadamente 7 os dias das fases da lua; que o corpo
humano tem 7 orifícios. Estas eram algumas das razões porque pensava-se que Deus havia feito seu o número 7, e isto foi aplicado na
tradição religiosa. Na tradição judaica se santificou o sétimo dia36; havia 7 dias de Pães sem Levedura e se dedicavam 7 dias à festa dos
tabernáculos. Cada sétimo ano era um ano sabático 37; o primeiro dia
do sétimo mês era para repouso etc. Mateus apresenta a genealogia
de Cristo em 3 grupos de 14 (2x7) pessoas em cada um deles38. No
cálculo de Pentecotes39, figura o número 49 (7x7), o qual caía no 50º
dia a partir do segundo dia dos Pães sem Levedura. Dois jubileus sucessivos estavam separados por um período de 49 anos.
Na imagem dos Atributos Místicos, os 49 elos da corrente simbolizam
uma etapa completa da vida.

36

Vaikrá 25:10
Shemot 23:11

37
38
39

Mateus 1:16
Tob 2,1; 2; Mac 12,31 ss.; Act 2,1; Fiestas ii, 2b
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A corrente não tem medalha porque a alma ainda não tem nome próprio; há de seguir trabalhando sobre si mesma para descobri-lo.
. O anel com a coroa...
Uma coroa, habitualmente usada na cabeça – acima do corpo humano
- indica valores mais acima da cabeça, dons vindos do alto. A forma
circular do anel indica a perfeição e a relação com a natureza celeste
(a cor celeste na parte superior do fundo da imagem). É assim que a
coroa no anel marca a união entre o divino e o humano e também a
diferença entre o humano e o divino. Também indica que forças divinas
hão participado no esforço para se alcançar o triunfo que significa levar
uma coroa. Entre os cabalistas, a coroa representa o Absoluto. Em sua
iconografia veem-se os planetas recebendo a luz de seu rei, o sol, em
forma de coroa. Por esta razão, toda coroa participa do fulgor e do
simbolismo da coroa solar. Especialmente uma coroa de ouro.
• ... as duas colunas, a branca à direita com a espada de duplo fio, a
negra à esquerda com um cálice de ouro rodeado por doze raios
vermelhos, cujos extremos se esfumam…
As duas colunas representam as colunas Bohas e Jakin na frente do
templo de Salomão. A cor branca de Jakin simboliza firmeza no caráter
e na vontade, representada esta pela espada de duplo fio, que tanto
pode fazer o bem quanto o mal. A coluna Bohas tem cor negra; neste
caso representa o poder do intelecto, que também pode ser empregado
para fazer tanto o bem quanto o mal. O cálice representa o coração;
os doze raios vermelhos com extremidades que se esfumam representam o amor real, o qual se expande sem medida.
• ...a águia de ouro com o bico aberto...
A águia é um dos símbolos mais antigos que se conhece. Em geral, é
considerada como símbolo celeste e solar às vezes, por sua capacidade
de elevar-se e de olhar para o sol. Para os gregos e para os persas era
o emblema sagrado de Zeus e, como tal, era a suma divindade para
os Druídas. Para os egípcios se consagrava a Horus, sob o nome
Ah. A águia também simboliza os anjos e os estados espirituais
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superiores. Na tradição bíblica40 costuma-se encontrar uma associação
dos anjos com a forma da águia para expressar transcedência “...tinham cara de águia... Suas asas estavam estendidas para o alto... iam
para onde o espírito os impulsionava...” Por sua capacidade de olhar
diretamente para o sol, a águia representa a percepção direta da intuição. O bico aberto da águia, na imagem, simboliza a atitude da mente
aberta, sempre disposta a aprender, por mais alto que tenha chegado
em seus conhecimentos.
•

... a lâmpada com o vaso de óleo de cor bordô...

A lâmpada simboliza o suporte da luz. De acordo com a tradição Zen,
a unidade entre ambas é semelhante a que existe entre a concentração
e a sabedoria. No Tibete consideram que a lâmpada do método conduz
à sabedoria. O Buda dizia “Tende o eu (el Espírito universal) por lâmpada; outros mestres consideram que é o simbolo do espírito divino.
Nas lojas secretas da China, a lâmpada vermelha permite distinguir o
certo do falso. A lâmpada no copo também representa o ser humano,
já que o seu corpo provém da terra (as lâmpadas antigas eram de
argila cozida), o óleo é princípio de vida (é consumido para dar luz) e
a chama é o seu espírito.
. À direita se encontra a serpente de cor verde avermelhada, ventre
amarelo, com a cabeça pisada…
A imagem da serpente tem duas interpretações: uma para a serpente
boa e outra para a má. A serpente boa representa a sabedoria divina.
A serpente má é o mal no mundo material. Jesus incorporou o símbolo
da serpente boa em suas ensinanças: “Sede prudentes como as serpentes”. Na antiguidade considerava-se que a serpente era o primeiro
raio de luz emanado do divino mistério, e chamavam de serpentes os
Iniciados, os seres considerados perfeitos.
Na imagem Os Atributos Místicos, a serpente representa a serpente
má, a que instiga à paixão e ao arrebatamento inconsciente. A cabeça
esmagada significa que o discípulo terminou com o mal em seu coração
e em sua mente.

40

Ez I, 10-12
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. Em seguida se veem duas chaves, de prata e de ouro respectivamente; e à esquerda, o bastão de aveleira de sete nós, quebrado
na altura do sexto nó.
Na antiguidade, o símbolo da chave era de grande importância e tinha
dois significados. Aos discípulos lhes dava a obrigação de silêncio; para
os profanos representava o instrumento que lhes poderia revelar mistérios até então impenetráveis. Em O Édipo em Colona de Sófocles41,
o Coro fala que “a chave de ouro havia sido posta sobre a língua do
Hierofante que estava oficiando, nos Mistérios de Eleusis”.
Segundo Calímaco, em Os Mistérios de Isis42 a chave simbolizava a
abertura do coração e da consciência. Este último é o que representam
as duas chaves na imagem Os Atributos Místicos.
No taoísmo, os Mestres Celestes são vistos levando na mão um bastão
vermelho com sete ou nove nós. Estes representam as sete ou as nove
provas que o discípulo precisa vencer para alcançar o conhecimento. O
bastão da imagem que estamos considerando tem sete nós e está quebrado na altura do sexto nó. Isto significa que ao discipulo lhe falta
superar uma prova para alcançar a sabedoria.
Nesta imagem, as cores celeste, azul e preto representam as três provas que “permitiram IHS unir-se à sua Eterna Amada”: a prova física,
a prova mental e a prova espiritual. E, como diz a ensinança, “nestas
provas só se pode participar estando-se como mortos, porque a União
Divina é morte para os homens”.
Em relação à meditação diária:
A meditação sobre o Véu de Aeia nos conduz para iluminar os limites
que temos posto em nosso estado de consciência por não abrir a nossa
mente para reconhecer o que já sabemos sobre nós e sobre a nossa
situação no Universo. Mantínhamo-nos aderidos a uma noção tão limitada sobre nós mesmos que nem sequer deixávamos entrar nela o que
já nos disse a ciência sobre o céu que vemos assim que levantamos a
41

Lucilla Burn: Mitos griegos

42

Anne Baring, Jules Cashford: El mito de la diosa
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vista. Falávamos sobre as horas do dia, porém raras vezes sobre o
tempo real, no qual o nosso presente é praticamente indistinguível.
Basta que na meditação nos imaginemos no espaço e no tempo infinitos e tratemos de nos manter ali, para que a nossa noção de ser se
expanda para uma consciência de ser cada vez mais profunda. Seguramente essa expansão nos irá revelando um gozo mais além dos sentimentos comuns. E este gozo será ainda maior quando nos dermos
conta que o instante presente é o único ponto no qual participamos
com todos os seres e com tudo o que existe: tudo é no presente, o
eterno presente da maravilha da vida.Esta meditação nos mantém
conscientes do grande contexto da vida, uma consciência que nos
move participar com cada um daqueles com os quais formamos uma
família humana e também com o espírito divino que anima tudo o que
existe.
Por outro lado, a meditação sobre o Véu de Aeia nos convida a gozar
da maravilhosa natureza que nos rodeia e do que percebemos no espaço incomensurável. Estamos tão habituados a estar concentrados
em nossos assuntos do momento, que associamos gozar a fazer algo
que nos distraia e nos dê prazer. Não nos damos conta que não necessitamos fazer nada mais do que perceber o que nos rodeia; ou seja,
tomar consciência da perfeição e da beleza da vida. Apenas isso nos
abre a porta para um tipo de gozo que não suspeitávamos alcançar.
Além disso, expande o contexto do mundo que costumamos ter na
mente.
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A RESSUREIÇÃO DE EHS
Décima quarta Ensinança
IHS ressuscitou da morte e lhe foi colocada uma túnica branca, sem
costuras, chamada Albas.
E levaram-lhe as três esposas prometidas. Mas Ele rompeu o anel e
disse:
"Não. Não. Não."
Então surgiu de seu peito, do duodécuplo centro, o Elefante Branco,
levando a Velada Noiva.
E ele disse: "Eis aqui meu horto fechado, irmã e esposa minha."
E EHS, ressuscitada, mostrou-se em todo o seu esplendor.
E foram consumadas as Bodas.
As duas chaves, o cetro e o anel te pertencem, ó IHS!
Os três trajes: vermelho, azul e amarelo te foram dados.
Veste, agora, a Túnica Sem Costuras.
EHS e IHS são Um.
IHS! Eternamente vives!
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7. O Cavaleiro Iniciado
Sobre o fundo preto do quadro destaca-se a capa branca, de cujo colarinho sai uma chama com a coloração rosado escuro, azul e amarelo.
Em cima da chama está o símbolo de Ank, círculo amarelo, cruz vermelha. A chama e o símbolo de Ank estão rodeados pelas sete estrelas
celestes. Sobre a capa está a corrente de prata com a medalha com o
símbolo de Ank. Na altura do coração está o cálice dourado, sobre o
qual há uma cruz de malta estilizada, de cor vermelha. Em cima do
plexo solar está o diamante, com lampejos brancos, azulados, amarelados, esverdeados e avermelhados em menor escala. Sobre o braço
direito encontra-se a espada e na parte inferior da capa entreaberta,
sai a cabeça do cavalo branco, com a mancha amarela na testa.
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Imagem Simbólica 7: O CAVALEIRO INICIADO
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AS BODAS MÍSTICAS
Décima quinta Ensinança
IHS é o homem libertado, o homem que já não necessita da atividade,
que pode reintegrar-se ao estado potencial do Universo.
É simbolizado pela túnica branca sem costuras.
O nome "Albas" indica que o ser retorna ao ponto de onde partiu ou
surgiu; a Alba da Manifestação Eterna.
As três prometidas esposas são os três estados de EHS acima descritos: o domínio da matéria, da mente e do espírito.
Romper o anel é libertar-se; e os três "não" correspondem à negação
afirmativa do Deus Absoluto.
Quando dizemos que Deus é a Mente Universal, a Energia Universal ou
a Substância Universal o limitamos; unicamente a negação pode afirmar Deus.
Deus é o que É.
Conhece-o por expansão do ser até Ele e n'Ele e não por associação.
O duodécuplo centro refere-se ao plexo etéreo, que corresponde no
corpo físico ao plexo cardíaco e ao coração.
Este centro é como já foi dito, a imagem perfeita do Universo, o lugar
sagrado onde sempre está presente o Divino Potencial.
É conveniente recordar a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que
mostra Seu coração como se quisesse dizer: todo o segredo do amor
que move o Universo e restitui o Universo a este estado primário está
aqui.
Quando o homem se reconhece a si mesmo e compreende que não há
diferença entre ele e o Absoluto, todos os véus das formas universais
desaparecem e ele está identificado com Aquele.
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O elefante branco é imagem da potencialidade geradora que colaborou
para a liberação do ser. É símbolo de uma imaculada concepção do ser,
que nasce da diferenciação, ao Absoluto.
Quando se quer representar a limitação da Divindade e seu descenso
à matéria, também se a simboliza com um elefante branco.
A Devaki, a mãe de Buda, um elefante branco a tornou mãe do excelso
Ser.
A velada noiva simboliza o confim eterno, a última ilusão, o último véu
a ser descerrado: EHS.
Pela Manifestação Divina, pela Mãe Divina, começa o Devenir. Por Ela
se volve ao Eterno.
Os exegetas cristãos jamais souberam interpretar esta passagem bíblica: “Eis aqui meu horto fechado, irmã e esposa minha”. Alguns acreditaram que esta era uma imagem vinculada aos Faraós, que costumavam casar seus filhos entre si, para perpetuar a dinastia.
Porém isto tem outro significado, muito espiritual e simples ao mesmo
tempo: representa a Divindade e a Humanidade que se enlaçam entre
si; e a uma União tão Divina não se pode dar outro nome que não seja
o de uma casta esposa, de um horto jamais aberto por mãos profanas.
E EHS mostrou-se em todo o seu esplendor.
O esplendor de EHS é o relâmpago, o fulgor da última ilusão que resume em si toda a história, desde que o ser saiu do seio de Deus, até
o momento em que está por reintegrar-se n'Ele.
Antes de lançar-se no Abismo Eterno, mira IHS todo o seu passado,
resume todas as experiências feitas, para deixar ali, na margem, uma
semente sua, a qual voltará para recolher quando novamente surja do
Eterno para começar outra Ronda de manifestação.
Bodas dignas de Espírito a Espírito.
O ritmo dual do Cosmos está simbolizado pelas duas chaves, os dois
pares de opostos que acompanham o desenvolvimento do trabalho universal.
O cetro é a imagem do movimento contínuo, do poder constante da
criação da vida e do relaxamento da mesma; o anel, por sua vez, é a
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imagem das limitadas formas, desde a maior até a menor.
Os três trajes são símbolos da matéria cósmica que sustenta o Universo
com suas diferenciações mentais, energéticas e físicas.
E a Túnica Inconsútil representa o Espírito Divino, que vivifica todas as
coisas.
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COMENTÁRIO
Ensinanças 14 e 15
Estas ensinanças e a imagem do Cavaleiro Iniciado representam não
só o passo final do processo de desenvolvimento, mas também uma
etapa diferente que poderia parecer um retrocesso. Em vez de procurar
crescer interiormente e lograr um estado de plenitude ou de felicidade
interior, renunciamos a desejar algo; especialmente, a querer chegar
a uma realização, a um triunfo particular. Nossa imagem já não se
distingue de qualquer outra imagem no mundo. De nós só se distinguem as palavras, as atitudes e as decisões que redundam em bem
para todos os seres humanos.
Se associarmos o símbolo do Cavaleiro Iniciado ao do Grande Sacerdote Horushatum, poderemos compreeender porque o Cavaleiro Iniciado não aparece na imagem que estamos considerando. Recordemos
que a liberação espiritual se alcança através da participação com todos
e com cada um dos seres humanos. Essa participação é tão completa
que não dá lugar à imagem limitada de um indivíduo particular.
A expansão da consciência alcançada pela participação vai acompanhada de uma expansão do amor, já que dizer participar é uma forma
de dizer amar. Desde este ponto de vista, poderíamos visualizar a participação das almas representadas no símbolo do Grande Sacerdote
Horushatum como uma onda de amor que nos cobre a todos os seres
humanos. Da mesma maneira, poderíamos visualizar o processo de
expansão de nossa consciência como uma onda de amor que, ao ampliar-se, vai se unindo progressivamente à onda de amor de todas as
almas espiritualmente liberadas. Isto nos faz pensar que, quando alcancemos a liberação espiritual, faremos isto através dessa participação.
Dom Santiago Bovísio descreveu esta participação como egoência:
"Egoência quer dizer perfeita individualidade identificada com a Cons
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ciência Cósmica através das almas redimidas similarmente egocêntricas43”
Esta definição nos ajuda compreender que a união divina que podemos
alcançar não é uma união eu-tu -eu me uno a Deus - mas um estado
de participação total. Isto dá lugar a que descubramos a nossa individualidade, o que somos por trás dos véus das personalidades que temos adquirido.
Nestas ensinanças lemos:
. Quando se quer representar a limitação da Divindade e seu descenso
à matéria, também se a simboliza com um elefante branco.
Tal como diz a ensinança, na tradição budista um elefante jovem tem
um papel angelical e representa a ação e a bênção divinas na concepção do Buda. Segundo outras tradições, o elefante representa estabilidade, imutabilidade. Também indica sabedoria: o corpo do elefante é
o microcosmo, a manifestação; sua cabeça é o macrocosmo, o não
manifestado. Desde outro ponto de vista, o elefante expressa os atributos do poder real: prudência, piedade e inteligência. No Tibet aparece como suporte do mundo em esculturas ou caricaturas nas quais
ele é mostrado sustentando o universo.
O Cavaleiro Iniciado (Pág. 102)
É interessante a forma como começa a descrição desta imagem: Sobre
o fundo negro...
A cor negra de fundo significa falta de luz. Não há céu nem sol nem lua
que iluminem o Cavaleiro Iniciado. Não há protetores que o guiem e o
amparem. Tampouco se vê o caminho que percorreu, o declive escarpado que cobriu com seu perseverante esforço, nem seus pés descalços que poderiam mostrar sua renúncia e seus méritos. Tampouco aparece o cume do monte sobre o qual agora poderia mostrar–se como rei
e desde o qual poderia exercer poder. As estrelas celestes não são as
do céu divino, mas as de seu céu interior. As chamas que partem de
43
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seu coração e saem por sua cabeça são a força do amor, da conquista
da razão e da sabedoria que se expande sobre o mundo como uma
bênção. A espada não está em sua mão porque não a usa para exercer
poder, mas em seu braço como evidência de seu domínio sobre o instinto, o coração e a mente. Também mostra esse domínio o seu cavalgar no cavalo branco que está debaixo dele. Porém a chave desta imagem simbólica, mais do que estar nos símbolos que mostra, está no
que não mostra o Cavaleiro Iniciado. Ao contrário das imagens dos que
aparecem portando os signos de seus êxitos (títulos, medalhas, bastões de poder, demonstrações de seus logros), na imagem que estamos considerando o único que se vê são os atributos. A renúncia do
Cavaleiro Iniciado é tão completa que a sua imagem não aparece; só
mostra os seus atributos em símbolos que podem servir-nos para descobrir o nosso caminho de desenvolvimento.
Na descrição desta imagem lemos:
•

Sobre o fundo negro do quadro se destaca a capa branca, de cujo
colarinho sai uma chama com a coloração rosado escura, azul e amarela.

A capa branca em forma circular com uma abertura, também circular
em seu centro, simboliza a ascensão ou o desenvolvimento da alma
para o céu ou para o divino. Simbolicamente, quem usa a capa encontra-se no centro do universo, o eixo do mundo. A capa é a morada
divina e a cabeça que sai dela orienta para Deus. Por isso, quem usa
essa capa branca representa, por tradição, Deus sobre a Terra. A
chama simboliza iluminação, amor espiritual e também purificação;
suas cores representam o amor, a inteligência e a sabedoria.
.
Em cima da chama está o signo de Ank, círculo amarelo, cruz
vermelha.
O círculo amarelo simboliza sabedoria; a cruz vermelha significa sacrifício.
O signo de Ank ou Ankh é uma das formas da Cruz Ansata. Quando
tem a forma de Tau
(nome da letra T em hebreu (tav) e grego)
simboliza a serpente cravada em uma estaca, o que representa a
morte vencida pelo sacrifício. A ensinança apresenta o signo de
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Ank com um círculo sobre uma cruz
, como figura na tradição egípicia. Nesta tradição, é um signo formado por uma argola redonda, da
qual pende um tipo de Tau que se parece com um laço. Embora este
signo seja um atributo de Ísis, nós o vemos nas mãos da maioria das
divindades egípicias representando a vida eterna e divina. Se estiver
em mãos de seres humanos expressa o anseio de vida eterna unida a
Isis e a Osiris. O círculo representa a perfeição (não tem princípio nem
fim); a cruz é o sacrifício necessário para alcançar a vida eterna. Aplicada sobre a fronte dos Iniciados lhes dá a visão da eternidade que
alcançarão logo que vencer as provas necessárias para lográ-la. Para
alguns é um símbolo de proteção, usado como amuleto.
. A chama e o signo de Ank estão rodeados pelas sete estrelas celestes.
A estrela simboliza luz, a cor celeste representa o espírito. Para alguns,
esta cor também representa o conflito entre as forças do espírito (a
luz) e as forças materiais (a escuridão). Como sua luz ultrapassa a
obscuridade, as estrelas também são luzes projetadas sobre a obscuridade do inconsciente. A estrela de cinco braços simboliza o microcosmo humano; a de seis, como no símbolo de Salomão, representa
os princípios ativos e os passivos. A estrela de sete braços compartilha
o seu significado com o número sete: a união do quadrado (4) com o
triângulo (3) simboliza a harmonia do mundo.
. Na altura do coração está o cálice dourado, em cima do qual há uma
cruz de malta estilizada, de cor vermelha.
Como já vimos, o cálice simboliza o coração; a cruz grega ou de malta
significa a totalidade do mundo (seus braços abarcam os quatro
espaços ao redor do centro).
. Em cima do plexo solar está o diamante...
O diamante é símbolo de transparência, dureza, luminosidade e perfeição. No budismo tântrico representa o inalterável, o poder espiritual
invencível. Também significa a clareza, a iluminação, o vazio, o indeterminado, e, também, a
natureza de Buda:
"o que não
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cresce nem decresce", segundo o mestre zen Huei-neng 44. Por ser
imutável, o trono do Buda ao pé da Árvore Bodhi é um trono de diamante. Na tradição ocidental, o diamante simboliza incorruptibilidade
e também a realidade absoluta. Na atualidade, o dito "Diamante embaixo do martelo" significa resistência ante a perseguição.
. Sobre o braço direito se encontra a espada...
Esta posição, além de expressar a força de vontade, também simboliza
o poder de destruir e de construir; também, separa o bem do mal. A
espada de duplo fio, brilhante como o Sol, que sustenta na boca o
Cristo do Apocalipse simboliza o fogo purificador e a verdade iluminadora. A espada de Vishnu simboliza o puro conhecimento e a destruição da ignorância. Na China, a espada, como símbolo do poder real,
era imagem do Centro; e também do eixo do mundo.
. Na parte inferior da capa entreaberta, sai a cabeça do cavalo branco,
com a mancha amarela na testa.
Desde a antiguidade, associa-se a figura de cavalo ao cavalo do mundo
inferior que galopa para o céu desde os abismos da terra. É um arquétipo que contém a morte e a vida, a destruição e o triunfo. Porém às
trevas segue-se a luz; isto faz com que o cavalo abandone a obscuridade e se eleve à luz dos céus. Na psicanálise, o cavalo simboliza o
psiquismo inconsciente, um arquétipo como o da Mãe, memória do
mundo. Também se o interpreta como o ímpeto do desejo. O cavalo
branco significa controle e sublimação dos instintos. Na tradição cavaleiresca, montar o cavalo representa a busca da elevação espiritual.
Seu protótipo é o combate contra a quimera, dado por Belerofonte cavalgando sobre Pégaso, o cavalo alado de Zeus.
A mancha amarela na testa representa a sabedoria adquirida pelo domínio da mente e do coração.

44
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Em relação à meditação diária:
Uma imagem sobre o estado de participação pode ajudar-nos na meditação sobre a ressurreição de EHS. Por exemplo, imaginar que uma
onda de amor sai de nós e vai se expandindo para os que nos rodeiam,
para a humanidade e para mais além, para os limites do universo. Ver
como nossa figura vai se diluindo cada vez mais, até se perder no espaço e no tempo que possamos abarcar em nossa consciência. Esta
meditação pode induzir-nos, por um lado, para manter presentes os
nossos limites habituais (e para descobrir a humildade); por outro,
para manter também presentes as dimensões reais nas quais existimos
como minúsculos pontos de consciência no fundo escuro e, às vezes,
luminoso do universo no qual existimos. Ainda que não possamos lograr uma consciência permanente do que somos na imensidão do
tempo e do espaço, basta que mantenhamos a intenção de abarcar
com amor tudo o que percebemos. Começamos envolvendo com amor
todas as almas que nos acompanham no mundo; a partir daí vamos
expandindo progressivamente a nossa participação até "a perfeita individualidade identificada com a Consciência Cósmica, através das almas redimidas similarmente egocêntricas."
Outro quadro pode ser o de imaginar que vamos entrando na profundeza do absoluto silêncio, desde o qual percebemos, cada vez mais
distante, o discorrer de nossa mente, até que cheguemos a um ponto
em que tudo fica para trás e começa a vislumbrar em nós a consciência
de ser, simplesmente ser, mais além das palavras, das imagens, das
sensações e das recordações.
É assim que a meditação sobre a Ressurreição de Hes é um instrumento que nos estimula a expandir tanto o nosso amor quanto o nosso
estado de consciência.
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HISTÓRIA DA SIMBOLOGIA
Décima sexta Ensinança
Desde que no mundo se levantou o primeiro altar para uma divindade,
nasceu, com ele, a imagem e o símbolo.
Os Grandes Iniciados da Raça Ária apresentaram uma forma ou uma
imagem aos homens aos quais queriam instruir nas verdades eternas;
de religião em religião, de filosofia em filosofia, de seita em seita, as
imagens simbólicas chegaram até a quarta dinastia do Egito, a qual
imortalizou estes Símbolos Divinos, através das figuras do Tarô.
O homem, o Cristo vivo, o Redentor, em uma palavra, a Humanidade
que busca voltar à Divindade, é representado pelo Sacerdote de brancas vestimentas, de pé sobre um barco no meio do mar. E a Divindade
Absoluta é representada por um Caos: um sol que se afunda no oceano.
A Mãe Divina, a casta Ísis, a Virgem Fecunda, é representada por uma
mulher que está entre as duas colunas do Templo e com um livro fechado entre as suas mãos, imóvel sob o véu que cobre o seu rosto; e
assim sucessivamente.
É fácil reconhecer, na imagem do Grande Sacerdote, o Sacerdote de
brancas vestes do Tarô; a Humanidade, em substância, parada à porta
da Eternidade.
E a imagem de Aeia, a Mãe Velada, que vigia a tumba de EHS, a Pedra
Sagrada, a imagem da Sabedoria, ereta entre os dois pilares Bohas e
Jakin, é a mesma imagem de Ísis, o segundo arcano do Tarô.
Estas mesmas imagens foram transladadas do Egito para a Grécia e da
Grécia para Roma. Em todas as imagens gregas e romanas transparecem, com outros nomes, os mesmos símbolos humanos e os mesmos
significados divinos.
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Tampouco o Cristianismo se salvou, apesar de se proclamar como uma
religião absolutamente monoteísta, de venerar imagens como símbolos
da Divindade; e a imagem hierática de Cristo, que leva em suas mãos
o mundo e veste a branca túnica, tem o mesmo significado que têm o
Grande Sacerdote e o Sacerdote egípcio.
Também é fácil reconhecer na imagem da Imaculada Conceição, a mulher vestida de branco que pisa na cabeça da serpente e cavalga sobre
a lua e tem doze estrelas como coroa, a Divina Vênus, que nasce da
espuma do mar; a mulher egípcia que vence os quatro animais e ergue
a sua cabeça no céu estrelado para simbolizar o triunfo do Espírito
sobre a matéria; a imagem de Beatrix, a vencedora do Dragão.
O povo, em seu obscurantismo, sempre subconscientemente venerou
estas imagens; e graças a isto, puderam passar, como jogo inocente,
pela Idade Média e chegar até os dias de hoje.
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EPÍLOGO
Temos visto que os símbolos deste curso correspondem aos temas da
meditação de Cafh e também aos arquétipos que estão em nossa consciência. Se ao meditar mantivermos presente essa associação, podemos extrair significados que podem nos dizer muito sobre nós mesmos,
especialmente se nos detivermos em considerar cada símbolo em relação aos demais símbolos que aparecem em cada imagem. Esses símbolos nos recordam que podemos atuar de forma efetiva em cada etapa
de nosso desenvolvimento, tanto para transmutar impulsos instintivos
quanto para reconhecer a nossa situação no mundo e ampliar a nossa
consciência. Dessa forma podemos, ao meditar, harmonizar as nossas
respostas em cada uma dessas etapas. Equilibramos assim a tristeza
que sentimos por nossa ignorância e sofrimento sobre a vida neste
mundo, com a serena alegria e com a expansão interior de saber – e
sentir- que, passe o que passar, estamos no Templo e que o nosso
caminho se mantém aberto para a nossa união permanente com Deus.
Ao meditar, também recordemos que cada tema representa uma etapa
de nosso desenvolvimento. Isto nos ajudará a colocá-lo em contexto,
a ter presente que o tema que abordamos é apenas um dos "degraus"
de nosso caminho. Dessa maneira, seja qual for o tema da meditação,
mantê-lo-emos dentro do grande caminho da vida.
------Como temos visto, são muitos os símbolos que encontramos nas tradições culturais e religiosas que conhecemos. O que consideramos importante nas ensinanças da antiga Escola Esotérica não são apenas os
símbolos que se encontram nelas, mas especialmente a eleição dos
símbolos e a forma como se combinam nas imagens do texto. Cada
imagem une símbolos que, associados, brindam uma ensinança que
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não termina com uma única interpretação dos mesmos; ao contrário,
essas imagens se nos apresentam como chaves para serem decifradas
em cada passo que damos em nosso desenvolvimento.
Por outro lado, a ordem na sucessão das imagens simbólicas deste
curso nos diz que o desenvolvimento espiritual não depende de uma
conversão religiosa nem de crer nisto ou naquilo, mas que é um processo de paulatina expansão de nosso estado de consciência e do desenvolvimento de nossa mente para compreender o que experimentamos ao longo desta expansão.
As ensinanças da antiga Ordem Esotérica vertidas neste curso são tão
ricas que poderiam ter sido tratadas em vários cursos diferentes. Pensamos que o fato de terem sido desenvolvidas todas em um mesmo
curso se deve ao fato de que não podemos considerar que quando
passamos de uma etapa para outra, no processo de desenvolvimento
espiritual, essa etapa esteja já superada de forma completa. Cada
uma dessas etapas permanecerá em nós enquanto tenhamos um
corpo físico. Não podemos eliminar os impulsos instintivos, através
dos quais logramos a sobrevivência da espécie; sempre teremos que
lidar com eles. Tampouco podemos eliminar a nossa ignorância, por
mais iluminação espiritual que possamos alcançar. Incluisive se tivermos tido momentos de profunda compreensão, teremos que continuar
apoiando-nos na fé pura, já que a nossa capacidade de apreender a
realidade sempre será limitada enquanto vivermos neste mundo. Recordemo-nos de Jesus implorando, "Eli, Eli, lama sabachthani?" ”45
(Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?).
Os nomes dos símbolos que temos tratado são apenas pontos de apoio
para penetrar nos símbolos mesmos; exigem não nos atarmos a nomes, senão ao que eles significam para nós à medida que nos desenvolvemos.
Se tivermos isto em conta compreenderemos que o curso Simbologia
Arcaica encerra, por assim dizer, todas as ensinanças que podemos
necessitar ao longo de nosso desenvolvimento; basta que nos detenhamos em decifrar o significado de suas imagens e de seus símbolos.

45

Mateus 27:45 – 46
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Esta situação nos esclarece o significado que, neste caso, podemos dar
ao termo Esotérico. Este já não se refere a algo (uma chave, um segredo, uma ensinança) que se oculta para ser reservado a alguns eleitos, mas se trata do que se mantém oculto à nossa compreensão enquanto não expandimos a nossa consciência.
A forma simbólica de apresentar uma ensinança é uma maneira de
apresentá-la de forma sintética e, ao mesmo tempo, profunda; é oculta
para quem não abre sua mente para penetrar nela; aberta para quem
avança na senda do seu desenvolvimento.
O bom dos símbolos que aparecem nestas ensinanças é que não apelam só para o nosso entendimento, mas também se relacionam aos
arquétipos que já estão em nossa consciência. Basta que os nomeemos
ou os visualizemos para que eles despertem em nós respostas que podemos perceber se nos mantivermos atentos a elas. E quando assimilamos essas respostas podemos discernir melhor o que nos está ocorrendo e o que fazer para continuar com segurança na senda que temos
elegido.
Como temos visto no comentário sobre o símbolo do Cavaleiro Iniciado,
o Cavaleiro não aparece nessa imagem, nem como triunfador nem
como alma liberada. Apenas se mostram os seus logros, porém não
como troféus de triunfos, mas como etapas percorridas. O Cavaleiro
Iniciado desapareceu de nossa vista; sua renúncia torna-o como um
morto ante os mortais que nos mantemos vivos.
Porém ficam para nós os seus símbolos. Neles encontramos diversos
significados para dar-nos conta do que temos que fazer para realizar o
ideal que nos move na vida.
De todos os símbolos que se encontram no texto, intriga-nos um, em
particular, sobre o que não escrevemos até agora: Horushatum, o
nome da alma liberada. O que nos diz esse nome?
Interpretamos que o nome Horushatum provém de Horus e Atum, nomes de dois importantes Deuses da antiga religião egípcia.
Horus: Nesta religião, Horus era representado como um caminhante
ou peregrino com cabeça de falcão. O Falcão representava a natureza
celeste. O olho direito do falcão era o sol nascente (o poder) e o olho
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esquerdo o sol poente (a cura, o restabelecimento do equilíbrio, depois
das mudanças ocorridas durante o dia). Podemos interpretar a figura
de Horus como uma expressão da vida: o tempo entre o sol nascente
e o poente (o dia, a luz) corresponderia à manifestação divina, Aeia; o
tempo entre o sol poente e o nascente (a noite, a escuridão) seria o
estado potencial, Hes. Interpretamos também que o caminhante que
simboliza Horus representa o devenir, o mistério do tempo que faz de
Hes, Aeia e de Aeia, Hes.
Atum: na antiga religião egípcia, Atum era representado como um homem com um manto real ou com a coroa dupla dos reis. Atum era o
primeiro Deus que se criou a si mesmo a partir do caos primordial;
Deus do qual foram feitos todos os Deuses, todos os seres e todas as
coisas; era o espírito que sustenta a vida, que acaba com ela no final
do ciclo criativo e a regenera durante a noite.
Poderíamos dizer então que o nome Horushatum (Horus + Atum) simboliza o mistério da existência.
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