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ESTÂNCIA II
1. ...Onde estavam os Construtores, os Filhos Resplandecentes da
Aurora do Manvantara?...Nas Trevas Desconhecidas, em seu Ah-hi
Paranishpanna. Os Produtores da Forma, tirada da Não-Forma, que é
a Raiz do Mundo, Devamâtri e Svabhâvat, repousavam na felicidade
do Não-Ser.
2. ...Onde estava o Silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo? Não;
não havia Silêncio nem Som: nada, a não ser o Incessante Alento
Eterno, para si mesmo ignoto.
3. A Hora ainda não havia soado; o Raio ainda não havia brilhado
dentro do Germe; a Matripâdma ainda não entumecera.

4. Seu Coração ainda não se abrira para deixar penetrar o Raio Único
e fazê-lo cair em seguida, como Três em Quatro, no Regaço de Mâyâ.
5. Os Sete não haviam ainda nascido do Tecido de Luz. O Pai-Mãe,
Svabhâvat, era só Trevas; e Svabhâvat jazia nas Trevas.
6. Estes Dois são o Germe, e o Germe é Uno. O Universo ainda estava
oculto no Pensamento Divino e no Divino Seio.

1. ...Onde Estavam os Construtores, os Filhos Resplandecentes da
Aurora do Manvantara? (a). ...Nas Trevas Desconhecidas, em seu
Ah-hi Paranishpanna (Chohânico, Dhyâni-Búddhico). Os Produtores
da Forma (rupa), tirada da Não-Forma (arupa), que é a Raiz do
Mundo, Devamâtri (“Mãe dos Deuses", Aditi ou Espaço cósmico) e
Svabhâvat, repousavam na felicidade do Não-Ser (b).
(a)


Os "Construtores", os "Filhos da Aurora do Manvantara", são
os verdadeiros criadores do Universo; e nesta doutrina,
que se ocupa somente de nosso sistema planetário, eles,
como arquitetos do mundo, são também chamados os
"Vigilantes" das Sete Esferas, as quais, exotericamente, vêm
a ser os Sete Planetas, e esotericamente as sete esferas ou
Globos de nossa Cadeia.

1. ...Onde Estavam os Construtores, os Filhos Resplandecentes da
Aurora do Manvantara? (a). ...Nas Trevas Desconhecidas, em seu
Ah-hi Paranishpanna (Chohânico, Dhyâni-Búddhico). Os Produtores
da Forma (rupa), tirada da Não-Forma (arupa), que é a Raiz do
Mundo, Devamâtri (“Mãe dos Deuses", Aditi ou Espaço cósmico) e
Svabhâvat, repousavam na felicidade do Não-Ser (b).
(a)


As Sete Eternidades, no início da Estância I, refere-se tanto
ao Mahâkalpa, ou "Grande Idade de Brahmâ", como ao
Pralaya Solar e à ressurreição subsequente de nosso
Sistema Planetário num plano mais elevado.

1. ...Onde Estavam os Construtores, os Filhos Resplandecentes da
Aurora do Manvantara? (a). ...Nas Trevas Desconhecidas, em seu
Ah-hi Paranishpanna (Chohânico, Dhyâni-Búddhico). Os Produtores
da Forma (rupa), tirada da Não-Forma (arupa), que é a Raiz do
Mundo, Devamâtri (“Mãe dos Deuses", Aditi ou Espaço cósmico) e
Svabhâvat, repousavam na felicidade do Não-Ser (b).
(b)


Paranishpanna é o summum bonum, o Absoluto, o mesmo
que Paranirvana. Além de ser o estado final, é aquela
condição de subjetividade relacionada exclusivamente com
a Verdade Una Absoluta (Paramârthasatya), em seu
próprio plano. É o estado que conduz à verdadeira
apreciação do significado pleno do Não-Ser, que é o
Absoluto Ser.

1. ...Onde Estavam os Construtores, os Filhos Resplandecentes da
Aurora do Manvantara? (a). ...Nas Trevas Desconhecidas, em seu
Ah-hi Paranishpanna (Chohânico, Dhyâni-Búddhico). Os Produtores
da Forma (rupa), tirada da Não-Forma (arupa), que é a Raiz do
Mundo, Devamâtri (“Mãe dos Deuses", Aditi ou Espaço cósmico) e
Svabhâvat, repousavam na felicidade do Não-Ser (b).
(b)


Tudo quanto agora parece existir existirá real e
verdadeiramente no estado de Paranishpanna. Mas há uma
grande diferença entre o Ser consciente e o Ser inconsciente.
A condição de Paranishpanna sem Paramârtha, a
consciência que se analisa a si mesmo (Svasam-vedâna),
não é a bem-aventurança, mas simplesmente a extinção
durante Sete Eternidades .

1. ...Onde Estavam os Construtores, os Filhos Resplandecentes da
Aurora do Manvantara? (a). ...Nas Trevas Desconhecidas, em seu
Ah-hi Paranishpanna (Chohânico, Dhyâni-Búddhico). Os Produtores
da Forma (rupa), tirada da Não-Forma (arupa), que é a Raiz do
Mundo, Devamâtri (“Mãe dos Deuses", Aditi ou Espaço cósmico) e
Svabhâvat, repousavam na felicidade do Não-Ser (b).
(b)


Só "com uma inteligência clara, não obscurecida pela
personalidade, e com a assimilação do mérito de múltiplas
existências consagradas ao Ser em sua coletividade (todo o
Universo vivente e senciente)" é que poderemos libertar-nos
da existência pessoal e realizar a união com aquele
Absoluto, identificando-nos com Ele e continuando em
plena posse de Paramârtha.

2. ...Onde estava o Silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo?
Não; não havia Silêncio nem Som (a): nada, a não ser o
Incessante Alento Eterno (Movimento), para si mesmo ignoto (b).
(a)




A idéia de que as coisas podem cessar de existir, sem cessar
de ser, é fundamental na psicologia do Oriente;
Essa idéia trata da condição do Universo quando adormece
ou cessa de ser (existir) durante as Noites de Brahmâ, para
despertar e ressurgir quando a Aurora do novo
Manvantara o chamar, uma vez mais, para o que nomeamos
existência.

2. ...Onde estava o Silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo?
Não; não havia Silêncio nem Som (a): nada, a não ser o
Incessante Alento Eterno (Movimento), para si mesmo ignoto (b).
(b)


O "Alento" da Existência Una é expressão adotada pelo
esoterismo arcaico só no que respeita ao aspecto espiritual da
Cosmogonia; em outros casos, é substituída pelo seu equivalente
no plano material — o Movimento. O Elemento Eterno é Único,
ou Veículo que contém os elementos, é o Espaço sem dimensões
em qualquer sentido; coexistente com a Duração Sem Fim, com a
Matéria Primordial (e portanto indestrutível) e com o
Movimento, o "Movimento Perpétuo", Absoluto, que é o "Alento"
do Elemento Uno. Este Alento, como se vê, não pode cessar
jamais, nem mesmo durante as Eternidades Pralaicas.

2. ...Onde estava o Silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo?
Não; não havia Silêncio nem Som (a): nada, a não ser o
Incessante Alento Eterno (Movimento), para si mesmo ignoto (b).
(b)


Mas o Alento da Existência Única não se aplica do mesmo
modo à Causa Una sem Causa, ou Oni-Asseidade, em
oposição ao Todo-Ser, que é Brahmâ ou o Universo.
Brahmâ, o deus de quatro faces, que, depois de haver
levantado a Terra do seio das águas, "levou a efeito a
Criação", é considerado somente como a Causa
Instrumental, e não, conforme claramente se percebe, a sua
Causa Ideal.

2. ...Onde estava o Silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo?
Não; não havia Silêncio nem Som (a): nada, a não ser o
Incessante Alento Eterno (Movimento), para si mesmo ignoto (b).
(b)






Nos versículos que, nos Purânas, se referem à "criação“,
Brahmâ é a causa das potências que devem ser geradas
subseqüentemente para a obra da "Criação“;
A nenhuma outra que não aquela Causa Ideal Única (Sem
Causa), pode atribuir-se o Universo;
É em virtude de sua potência (isto é, em virtude da
potência daquela causa) que cada uma das coisas criadas
surge por sua própria e inerente natureza.

2. ...Onde estava o Silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo?
Não; não havia Silêncio nem Som (a): nada, a não ser o
Incessante Alento Eterno (Movimento), para si mesmo ignoto (b).
(b)


O autoconhecimento exige que sejam reconhecidas a
consciência e a percepção — e ambas estas faculdades são
limitadas em relação a todo e qualquer sujeito, exceto
quanto ao Parabrahman. Daí o aludir-se ao "Alento Eterno
que não conhece a si mesmo". O Infinito não pode
compreender o finito. O Ilimitado não pode ter relação com
o limitado e o condicionado;

2. ...Onde estava o Silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo?
Não; não havia Silêncio nem Som (a): nada, a não ser o
Incessante Alento Eterno (Movimento), para si mesmo ignoto (b).
(b)




Na doutrina oculta, o motor Ignoto e Incognoscível, ou o
Existente por Si Mesmo, é a Essência Absoluta e Divina. E assim,
sendo Consciência Absoluta e Absoluto Movimento — para os
sentidos limitados dos que tentam descrever o que é
indescritível —, é inconsciência e imutabilidade;
A consciência concreta não pode ser atribuída à consciência
abstrata, mais do que se pode atribuir à água a qualidade de
molhar. Consciência implica limitações e qualificações: algo de
que ser consciente, e alguém para ser consciente. Mas a
Consciência Absoluta contém o conhecedor, a coisa conhecida e
o conhecimento; os três nela coexistem e formam um todo uno.

2. ...Onde estava o Silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo?
Não; não havia Silêncio nem Som (a): nada, a não ser o
Incessante Alento Eterno (Movimento), para si mesmo ignoto (b).
(b)




Deve-se ainda ter presente que nós definimos as coisas
segundo as suas aparências. À Consciência Absoluta
chamamos "Inconsciência", porque assim nos parece que
deva ser necessariamente, do mesmo modo que
denominamos "Trevas" ao Absoluto, porque este parece de
todo impenetrável à nossa compreensão finita;
Mas não deixamos de plenamente reconhecer que a nossa
percepção dessas coisas não se ajusta a elas

2. ...Onde estava o Silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo?
Não; não havia Silêncio nem Som (a): nada, a não ser o
Incessante Alento Eterno (Movimento), para si mesmo ignoto (b).
(b)


Involuntariamente distinguimos, por exemplo, entre a
Consciência Absoluta inconsciente e a Inconsciência,
atribuindo à primeira, em nosso foro íntimo, uma
qualidade indefinida que corresponde, num plano superior
ao que pode a nossa mente conceber, àquilo que
conhecemos como consciência em nós mesmos. Mas não
será nenhuma espécie de consciência que possamos
distinguir do que a nós se apresenta como inconsciência.

3. A Hora ainda não havia soado; o Raio ainda não havia brilhado
dentro do Germe (a); a Mâtripadma (Mãe Lótus) ainda não
intumescera (b)
(a)


O "Raio" das "Trevas Eternas", ao ser emitido, converte-se em um
Raio de Luz resplandecente ou de Vida, e penetra dentro do
"Germe" — o Ponto no Ovo do Mundo, representado pela
matéria em seu sentido abstrato. Não se deve, porém, entender a
expressão "Ponto" como aplicável a um ponto particular do
Espaço, porque existe um germe no centro de cada um dos
átomos, e estes coletivamente constituem o "Germe"; ou melhor,
como nenhum átomo pode se tornar visível aos nossos olhos
físicos, a coletividade deles (se é possível empregar o termo em
relação a algo que é ilimitado e infinito) representa o Númeno
da Matéria eterna e indestrutível.

3. A Hora ainda não havia soado; o Raio ainda não havia brilhado
dentro do Germe (a); a Mâtripadma (Mãe Lótus) ainda não
intumescera (b)
(b)


Uma das figuras simbólicas do poder Dual e Criador na
Natureza (matéria e força no plano material) é "Padma", o
nenúfar da índia. O Lótus é o produto do calor (fogo) e da
água (vapor ou éter); representando o fogo, em todos os
sistemas filosóficos e religiosos, inclusive no Cristianismo,
o Espírito da Divindade, o princípio ativo masculino e
gerador, e o éter, ou Alma da matéria, a luz do fogo,
simbolizando o princípio feminino e passivo, do qual
emanaram todas as coisas deste Universo. O éter ou a água
é, portanto, a Mãe, e o fogo é o Pai.

3. A Hora ainda não havia soado; o Raio ainda não havia brilhado
dentro do Germe (a); a Mâtripadma (Mãe Lótus) ainda não
intumescera (b)
(b)




O Lótus ou Padma é um símbolo antiqüíssimo e favorito do
Cosmos e também do homem; Em primeiro lugar ele
contém a semente do Lótus dentro de si como a miniatura
perfeita da futura planta, o que simboliza a existência dos
protótipos espirituais de todas as coisas no mundo
imaterial, antes de se materializarem na Terra;
Em segundo lugar, o Lótus cresce através da água, com suas
raízes no Ilus ou no lodo, para abrir suas flores no ar.

3. A Hora ainda não havia soado; o Raio ainda não havia brilhado
dentro do Germe (a); a Mâtripadma (Mãe Lótus) ainda não
intumescera (b)
(b)




O Lótus é assim a imagem da vida do homem e também da
do Cosmos, pois a Doutrina Secreta ensina que são
idênticos os elementos de ambos e que um e outro se
desenvolvem no mesmo sentido;
A raiz do Lótus mergulhada no lodo representa a vida
material; o talo, que se lança para cima e atravessa a água,
simboliza a existência no mundo astral; e a flor, que flutua
na água e se abre para o céu, é o emblema da vida
espiritual.

4. Seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o Raio
Único e fazê-lo cair em seguida, como Três em Quatro, no
Regaço da Mãe.


A Substância Primordial ainda não saída do seu estado
latente pré-cósmico para a objetividade, diferenciada, nem
sequer para se converter no Prótilo invisível. Mas, uma vez
"soada a hora" e fazendo-se receptora da impressão
Fohática do Pensamento Divino (o Logos, ou aspecto
masculino da Anima Mundi, Alaya), o seu "Coração" se abre.
Diferencia-se, e os Três (Pai, Mãe e Filho) passam a ser
Quatro.

4. Seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o Raio
Único e fazê-lo cair em seguida, como Três em Quatro, no
Regaço da Mãe.




Eis aqui a origem do duplo mistério da Trindade e da Imaculada
Conceição. O dogma primeiro e fundamental do Ocultismo é a
Unidade Universal (ou Homogeneidade) sob três aspectos. O que
conduz a uma concepção possível da Divindade, que, como
Unidade absoluta, deve permanecer sempre incompreensível
para as inteligências finitas;
A idéia da Unidade Absoluta ficaria por completo anulada em
nossa concepção se não dispuséssemos de algo concreto para
conter essa Unidade. Sendo absoluta, a Divindade é
necessariamente onipresente; e portanto não existe átomo que
não A contenha em si. A raiz, o tronco e os inúmeros ramos são
três coisas distintas, e no entanto constituem uma árvore.

4. Seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o Raio
Único e fazê-lo cair em seguida, como Três em Quatro, no
Regaço da Mãe.




Dizem os cabalistas: "A Divindade é Una, porque é Infinita. É
Tríplice, porque sempre está se manifestando.“ Esta manifestação
é trina em seus aspectos, pois são necessários três princípios
para todo corpo natural se torne objetivo: privação, forma e
matéria;
Privação significava, na mente do grande filósofo, o que os
ocultistas denominam protótipos impressos na Luz Astral, o
último dos mundos e planos inferiores da Anima Mundi. A união
daqueles três princípios depende de um quarto: a Vida que se
irradia dos cumes do Inatingível, para converter-se em uma
Essência universalmente difundida nos planos manifestados da
Existência.

4. Seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o Raio
Único e fazê-lo cair em seguida, como Três em Quatro, no
Regaço da Mãe.


E esse Quaternário (Pai, Mãe, Filho, como Unidade, e
Quaternário como manifestação viva) foi o fundamento que deu
lugar à antiqüíssima idéia da Imaculada Conceição, cristalizada
agora em um dogma da Igreja Cristã, que assim materializou e
fez encarnar este símbolo metafísico, aberrando de todo senso
comum;
A Imaculada Conceição é, segundo o dogma católico, a concepção da Virgem
Maria sem mancha ("mácula" em latim) do pecado original. O dogma diz que,
desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada por
Deus, da falta de graça santificante que aflige a humanidade, porque ela estava
cheia de graça divina. Também professa que a Virgem Maria viveu uma vida
completamente livre de pecado (fonte: Wikipedia ; 03/06/2015)

4. Seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o Raio
Único e fazê-lo cair em seguida, como Três em Quatro, no
Regaço da Mãe.


Aquele dogma é puramente astronômico, matemático e,
sobretudo,metafísico: o Elemento Masculino da Natureza
(personificado pelas divindades masculinas e pelos Logos — Virâj ou
Brahmâ, Hórus ou Osíris etc., etc.) — nasce através de (e não de)
uma fonte imaculada, personificada na "Mãe", pois aquele
Varão, tendo "Mãe", não pode ter "Pai", uma vez que a
Divindade Abstrata carece de sexo, por não ser
propriamente um Ser, mas Asseidade ou Vida por Si
Mesma.

4. Seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o Raio
Único e fazê-lo cair em seguida, como Três em Quatro, no
Regaço da Mãe.




Temos então a repetição, na Terra, daquele mistério que se
realizou no plano divino. O Filho da Virgem Celeste
Imaculada (ou o Prótilo Cósmico não diferenciado, a
Matéria em sua infinidade) nasce de novo na terra como
Filho da Eva terrestre (nossa mãe a Terra) e se torna a
Humanidade como um todo — passado, presente e futuro;
Porque Jehovah, ou Jod-He-Vau-He, é andrógino, ou macho
e fêmea ao mesmo tempo. Em cima, o Filho é todo o
Cosmos; embaixo, a Humanidade.

4. Seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o Raio
Único e fazê-lo cair em seguida, como Três em Quatro, no
Regaço da Mãe.


A Tríade ou Triângulo se converte no Tetraktys, o sagrado
número pitagórico, o Quadrado perfeito e, sobre a Terra,
um Cubo de seis faces. O Macroposopo (a Grande Face)
passa a ser o Microposopo (a Face Menor); ou, como dizem
os cabalistas, o "Ancião dos Dias", descendo sobre AdãoKadmon, que utiliza como veículo de manifestação, fica
transformado no Tetragrammaton.

4. Seu coração ainda não se abrira para deixar penetrar o Raio
Único e fazê-lo cair em seguida, como Três em Quatro, no
Regaço da Mãe.


Acha-se então, no "Regaço de Mâyâ", a Grande Ilusão, e
entre Ele e a Realidade se interpõe a Luz Astral, a Grande
Enganadora dos Sentidos limitados do homem, a menos
que o conhecimento venha em seu auxílio por intermédio
de Paramârthasatya.

5. Os Sete (Filhos) não haviam ainda nascido do Tecido de Luz.
O Pai-Mãe, Svabhâvat, era só Trevas; e Svabhâvat jazia nas
Trevas (a).
(a)




A Doutrina Secreta, nestas Estâncias
se ocupa
principalmente, senão por completo, do nosso sistema solar e
em especial de nossa Cadeia Planetária. Os "Sete Filhos" são
os criadores desta última;
Svabhâvat, a "Essência Plástica" que preenche o Universo, é a
raiz de todas as coisas. Svabhâvat é, por assim dizer, o aspecto
budista concreto da abstração denominada Mûlaprakriti na
filosofia hindu. É o corpo da Alma, e aquilo que o Éter seria
em relação ao Âkâsha, sendo este último o animador do
primeiro.

5. Os Sete (Filhos) não haviam ainda nascido do Tecido de Luz.
O Pai-Mãe, Svabhâvat, era só Trevas; e Svabhâvat jazia nas
Trevas (a).
(a)


Na tradução chinesa do se diz que a palavra "Ser" ou
"Subhâva" (Yu em chinês) significa "a Substância que dá
substância a si mesma"; também se explica como
significando "sem ação e com ação", "a natureza que não
possui natureza própria". Subhâva, de que se derivou
Svabhâvat, compõe-se de duas palavras: Su, belo, formoso,
bom e bhâva, ser ou estado de ser.

6. Estes dois são o Germe, e o Germe é Uno. O Universo ainda
estava oculto no Pensamento Divino e no Divino Seio.


O "Pensamento Divino" não implica a idéia de um Pensador
Divino. O Universo, não só passado, presente e futuro — o
que é uma idéia humana e finita, expressa por meio de um
pensamento finito — mas em sua totalidade, o Sat (termo
intraduzível), o Ser Absoluto, com o Passado e o Futuro
cristalizados em um eterno Presente, eis aí aquele
Pensamento Divino refletido em uma causa secundária ou
manifestada. Brahman (neutro), como o Mysterium Magnum
de Paracelso, é um mistério absoluto para a mente humana.
Brahmâ, o macho-fêmea, o aspecto e imagem antropomórfica
de Brahman, é acessível para a percepção que se baseia na fé
cega, muito embora o repugne a razão humana que alcançou
a maturidade.

6. Estes dois são o Germe, e o Germe é Uno. O Universo ainda
estava oculto no Pensamento Divino e no Divino Seio.


Daí a afirmação de que durante o prólogo, por assim dizer,
do drama da Criação, ou o começo da evolução cósmica, o
Universo (ou o Filho) "estava ainda oculto no Pensamento
Divino" e não havia ainda penetrado "no Divino Seio". Esta
idéia, observe-se bem, é a fundamental, e constitui a
origem de todas as alegorias concernentes aos "Filhos de
Deus", nascidos de virgens imaculadas.

