GLOSSÁRIO
Adama - A humanidade. O Filho. A Forma.
Adão - Tirado da terra ou homem da terra. Pai. Princípio Absoluto. Princípio Espiritual.
Aditi - Natureza indivisível.
Agaum - A luta sagrada.
Ag-Ni - A luta divina. Fogo orgânico de Deus, formado pelos hierogramas AG e IG unidos pela letra solar N

(védico), o mesmo sentido é dado em IGN-ISh (etrusco).
Aha - O dia, expressão da luminosidade.
Akasba ou Ashoke - Memória ou arquivo da natureza (Índia, Egito).
Análise bioenegética - O metodo de tratamento desenvolvido por John Pierrakos e Alexander Lowen, que combina
trabalho físico, emocional e conceitual, incluindo o elemento da vontade.
Angô - Raio, fogo, alma.
An Lu - Direção sudoeste, paz e felicidade.
Antahkarana - Símbolo tibetano representado pela figura geométrica de um cubo, com as faces compostas de um
quadrado branco (ocupando 2/3 da figura) e duas faixas pretas em L (com 1/3 de largura), sendo que o vértice de
três faces consecutivas forma uma espécie de "suástica" com três braços. A mentalização dessa figura conecta o
cérebro físico ao chakra coronário, exercendo influência benéfica nos outros chakras e na Aura.
Araxassi - Senhor que ilumina os seres viventes.
ASTh - É a tríplice potência divina constituitiva do Universo, Divindade Suprema.
ATh- Espírito constitutivo, alma das almas, razão da vida (sânscrito).
AThMa - Existência infinita da essência absoluta.
Atma - Força volitiva, vontade (hebraico, sânscrito).
Atman - Divina Vontade Criadora (hebraico, sânscrito).
Aum - Mantra (sânscrito). Saudação, luz, fogo, guerreiro, o som que criou e que dá vida ao Universo.
Aura - Halo em volta de alguma uma coisa, corpos sutis de algo, campo eletromagnético de um ser.
Aura Humana - É um campo energético que envolve o ser humano, que possui linhas de força especiais que
conectam o corpo etérico com o corpo físico, alimentando-os por meio dos núcleos vibratórios ou chakras com as
energias sutis da natureza (prana) que capta através destes. O campo de energia que pulsa em torno do corpo de
um ser humano e que pode ser visto com o auxílio de filtros especiais ou, com treino apropriado, a olho nu. As
distorções da aura são um importante indicador para o diagnóstico no tratamento da energética da essência.
Avatar - Uma expressão humanizada da divindade que ciclicamente reencarna no nosso sistema solar (Índia,
Egito). Ser Superior (Messias) enviado para instruir a humanidade. Para a Era de Aquários, é esperado o 10°
Avatar (Maitréia, Cristo-Rei, Bodhisattwa ou Bodhisattva).
Axa - Círculo girante, roda radiante, carro.
Axara - O absoluto, o invisível.
Baba - Pai.
Babalawô - Senhor dos mistérios. Mestre de Iniciação.
Bah - Alma ou almas no seu mais amplo sentido (Egito).
Bodha - Posse inata da inteligência ou entendimento divino.
Bodhi ou Samadhi - Estado de êxtase.
Bodhisattwa ou Bodhisattva - Ser Superior enviado para instruir a humanidade.
Buda ou Budha - Ser cheio de luz. Aquele que alcançou a iluminação (Sidharta Gautama - Índia).
Buddha - Aquisição da sabedoria por esforços pessoais.
Budh- conhecer.
Budha - Sabedoria, conhecimento ou facilidade de conhecer, deriva da raiz sânscrita.
Buddhi - Canal pelo qual o conhecimento Divino chega ao ego; faculdade de conhecer.
Buddhismo - Sistema religioso moral pregado por Gautama, o Buddha.
Búdico - 7° plano do sistema de evolução (Índia).
Cadeia planetária - Encadeamento de globos ou planetas (Índia, Egito).
Campo de energia - A configuração de energia que pulsa em torno do corpo humano (aura) e de todas as outras
entidades, vivas ou inertes. Cada entidade tem sua própria vibração energética característica, sob dadas
condições.

Casca ou cascão astral - Cadáver astral em sua última etapa de desintegração. Quando as últimas partículas do

mental abandonam o cascão, este flutua no plano astral até desintegrar-se; porém, pode aproximar-se de qualquer
corpo desavisado no plano astral, para vampirizar parte da sua energia.
Cascão vitalizado - Normalmente não é de origem humana, mas pode assumir uma aparência externa da forma
humana, alimentando-se com os pensamentos e a vontade humana.
Cetro - Báculo ou bastão; símbolo de comando, símbolo real do poder religioso do Faraó considerado rei Divino
(Egito).
Chakra ou chakran - Centro energético que possui um vórtice ou funil com o qual absorve a energia do meio
ambiente chamada prana (éter), alimentando energeticamente o duplo etérico que impulsiona o fio de
Sutramá(cordão de prata), despertando determinados pontos no corpo do Ser. Pelos chakras atinge-se gradualmente
a consciência da ligação com a Divindade (Índia). Os principais chakras são sete:
1 - MULADHARA: Genésico, Basal ou Sagrado, situado na base da coluna vertebral, sede da energia
Kundalini. É ligado ao plexo sacro.
2 - MANIPURA: Umbilical, situado no umbigo, é ligado ao plexo lombar.
3 - SWADHISTHÂNA: Esplênico ou do baço. É o responsável pela captação do prana, está situado logo
abaixo do coração e da última costela, perto da boca do estômago; é ligado ao plexo solar.
4 - ANÂHATA: Cardíaco, situado no tórax acima do coração, é ligado ao plexo cardíaco.
5 - VISHUDHA: Laríngeo ou cervical, localizado na garganta à altura da nuca, é ligado ao plexo laríngeo.
6 - AJNA: Frontal, situado na testa, é ligado ao plexo carotídeo.
7 - SAHASRARA: Coronário, situado na região póstero-superior da cabeça, é ligado à Hipófise.
Chang Yin - Oeste, indulgência, perigo e prazer (Hemisfério Norte).
Channeling - Palavra inglesa que define o canal ou freqüência vibratória que um determinado indivíduo abre com
os Mestres Ascensionados da Fraternidade Branca.
Chela - Discípulo que segue a orientação de um Mestre.
Chen - O trovão, incitar.
Ch'i - Energia ou força vital que a tudo anima.
Ch'ifan - Ch'i das emoções.
Ch'ien - O céu, o criativo.
Ch'i kung - Método de cura e dieta alimentar que usa as cores.
Ciclo de Nut - Espaço de tempo de 30 dias (Egito).
Ciclo de Rá - Espaço de tempo de 12 meses, ou um ano (Egito).
Conluio dos Deuses - É a aceitação por parte dos Mestres de uma oferenda, ou a aprovação de uma iniciação
realizada pelos próprios "elementos" da natureza. Nos dois casos são apresentados fenômenos naturais visíveis a
todos, que são considerados insólitos ou anormais nesse momento, mas não deixam margem a dúvidas sobre a
sua aceitação.
Coorte ou legião - Multidão de pessoas ou entidades (Egito).
Corpo - Veículo do homem; faz parte da constituição setenária do homem: desde os primórdios são conhecidos
sete corpos por todos os povos antigos. Estes são: o físico, o vital, o astral, o mental (concreto) e o causal, que é
uno e trino, composto por três corpos indivisíveis no nosso estágio evolutivo, que são: o mental abstrato (Manas),
o intuitivo (Buddhi) e o espiritual (Atman).
Corpo energético - A configuração de energia que vibra numa freqüência mais alta de pulsação que o corpo físico
e que duplica o corpo humano em todos os detalhes. Há uma série de corpos energéticos que - acredita-se contêm as faculdades de sentir, pensar e da experiência espiritual.
Dan, dhyana ou janna - Reforma interna do homem pela metafísica e pela meditação.
Dayê ou Dê - A vigilância Divina do amor, sua piedade ativa, sua luz, sua caridade (sânscrito e védico).
Defesas - O sistema de estratégias conscientes e inconscientes que os seres humanos estabelecem, geralmente na
primeira infância, para defender-se de situações que ameaçam ser dolorosas ou perigosas. Na vida adulta, essas
defesas são a fonte das disfunções e doenças humanas, pois não estão de acordo com a realidade, mas são
reflexivas.
Desdobramento - É a capacidade do ser humano de projetar conscientemente seu corpo astral (sede das emoções)
para fora de seu corpo físico, mantendo-se unido a este por um cordão fluídico (cordão de prata, para os
indianos), que garante a manutenção energética e vital desse corpo; caso contrário, haveria o desligamento ou
morte física.

Deva - Deus ou Anjo (sânscrito), é uma classe de entidades imediatamente superior a dos homens, porém
separada da evolução humana. Os Devas costumam comandar os elementais da Natureza.
Dia de Brahma ou Budhi - Tempo de duração de um programa evolucional (alentos do Senhor a cada explosão do
ovo da vida -Índia, Egito).
Duplo Etérico - Invólucro que contém a energia etérea da Alma (mente concreta - Egito). Adotado pelos espíritas
(Allan Kardec).
Ego - Síntese de seres humanos que iniciam o retorno à Unidade Divina. Um ego tem 3 aspectos, divididos cada
um em 12 personalidades (Egito). A faculdade humana que medeia o fluxo de energia que entra e sai da essência
do ser humano. É a faculdade que escolhe, discrimina, analisa e regula o fluxo de energia e experiências.
Egrégora - Síntese vibracional de cinco mentes humanas para formar uma cúpula de proteção (Egito). Cúpula
energética de proteção criada por uma fonte de energia mental, vibracional.
EKA - O Uno, um aspecto da Unidade, a imparidade, calor vital e irradiante do universo físico e divino.
Entidades artificiais - São formas-pensamento formadas pela essência elementar astral, de muita sensibilidade e
plasticidade, que pode ser modelada por impulsos dos pensamentos individuais ou coletivos de encarnados ou
desencarnados. Essas formas ou imagens mentais terão uma duração relativa à força da emissão do pensamento,
podendo ser vistas por pessoas clarividentes ou habitantes do plano astral. Quando essa emissão de formas é fruto
de um pensamento intenso, bem coordenado e bem dirigido, pode perdurar durante várias horas, dias ou anos.
Espíritos da natureza ou Elementais - Regem e habitam os elementos da natureza (fogo, água, ar e terra). Têm uma
evolução diferente da humana. Em casos especiais podem ajudar os humanos. São os agentes que possibilitam o
sucesso da magia. Estes são: salamandras do fogo; silfos ou sílfides do ar; ondinas da água; gnomos da terra;
fadas das florestas; etc.
Espírulas - Subdivisão do átomo. Volta menor da espiral (Egito).
Essência elemental astral - Essência monádica no plano astral, extremamente sensível ao pensamento humano, que
reage imediatamente às vibrações originadas por este.
Estela - Inscrição em coluna ou monolito. Rastro na água deixado por navio.
Estratosfera - Faixa gasosa da atmosfera que envolve a Terra, situada entre os 12 e 80 km.
Éter - Energia proveniente da essência primordial dos lados imanifestados de todos os sistemas evolutivos
(Egito), pelo qual se difundem os elementos da natureza (cada dois Logos). O éter é o correspondente ao PRANA
(Índia, Tibet), mas refere-se a um estágio mais sutil. Quím.: líquido volátil.
Eu inferior - A fonte das emoções negativas primais, ou o inconsciente negativo descrito por Sigmund Freud. O eu
inferior contem às emoções que reagem se o organismo for ferido ou estiver em perigo. Envolve também o
aspecto mental inferior, o racional concreto e desprovido do espiritual.
Eu superior (Eu Sou) - O nível da realidade humana que conhece a verdade, que opera harmoniosamente e que
dirige a entidade humana de acordo com a realidade. É uma entidade Cósmica (Divindade) responsável por
milhares de Almas, sendo, portanto seus filhos, é um Deus Criador, um aspecto da Fonte Que Tudo É (Deus).
Evolução ou Ascensão - Elevação do homem para níveis de consciência superiores, em dimensões superiores.
Família Espiritual - Filhos de um mesmo aspecto egóico; almas que possuem uma mesma origem Divina, ou seja
mesma Divina Presença Eu Sou.
Fa Chan - Leste, sabedoria e experiência (Hemisfério Norte).
Fang - Interior.
Feng - Vento.
Feng Huang - A fênix vermelha do sul.
Fênix vermelho - Energia cálida transportada pelo Ch 'i.
Força vital - O movimento de energia no universo e nos seres humanos que, se não distorcido, gera a unidade e a
harmonia de todas as coisas.
GAHANA - em sânscrito e védico é a anarquia inorgânica, a infernal civilização dos maus espíritos, sendo a
mesma "Gehenne" de Moisés.
GAN-lShA - É o senhor da harmonia dos organismos universais.
GaNa - Na mitologia hindu são as harmonias essenciais que regulam as substâncias, as forças e a constituição dos
corpos fluídicos ou ponderáveis supra, intra e subetéricos.
GOM - Govemo Oculto do Mundo, formado pelos Mestres Ascensionados, comandados pelo Mestre Ysho ou
Jesus (Jeshuá bem Pandira), participando também outros Mestres bem-amados como Sanat Kumara, Aramu-Muru,
Djwhal Khul (O Tibetano), Leantro, José de Arimatea, Kuthumi, Hilariom, Nadja, Arcanjos Gabriel, Miguel, Rafael,

Uriel e outros.
Grau de Sacerdote - Graduação iniciática sacerdotal.
Guá - As oito áreas correspondentes às situações da vida.
Guru - Mestre Espiritual; é o guia que orienta um discípulo preparando sua realização. Esse instrutor tem

freqüentemente muitos discípulos (Chelas).
Hank ou Chave da Vida - Representação dos 5 sentidos ou princípios do ser humano (homem matéria). Símbolo da
magia (Egito).
Héli ou Helios - O Sol, Hélios e Vesta são os soberanos do elemento fogo que têm suas consciências ancoradas no
nosso Sol (Monmantia).
Héra - Ilusão produzida por uma potência inferior.
Hermes Trismegisto - Thaut ou Toth para os egípcios, Kadmos ou Cadmus para os gregos. Registrou todas as leis da
antigüidade.
Hierofante - O iniciador. O grau mais elevado na hierarquia sacerdotal. Aquele que preside os mistérios maiores.
O colégio era formado por 22 sacerdotes celibatários, cujo chefe era o Sumo Pontífice ou Hierofante, que é
designado desde seu nascimento (Egito).
Hsiang - Símbolos.
Hsi Ao - Linhas do trigrama do I Ching.
Hsin - Coração, nós.
Hsueh - O em torno.
HouT - O Fogo Divino.
HoVa - Sacrifício, ceder por amor.
HU - Amor extático, o sacrifício da Divindade.
Huo - Fogo.
1 Ching - Sistema divinatório descrito no "Livro das Mutações".
Içwara - Soberano, Maestro, Senhor Deus.
Ida - Conduto de energia sutil que parte da narina esquerda. Está ativo cada duas horas (Egito, Índia, Tibete).
IEVE ou Eva - o Eu, a Vida Absoluta.
IGN-lSh - Fogo central de Deus (etrusco) que, atuando pelo seu Verbo Criador, é o Amor Divino.
Indra - Um dos doze Adityas ou mestres interiores. A consciência.
Iniciação - Ritual que confere um conhecimento ocultado para a maioria das pessoas.
Iod - Símbolo da vida universal (hebráico).
IR - Palavra, a Divindade da palavra (sânscrito).
Irâ - A palavra, a Divindade da palavra, a água dinamizada pelo calor, a terra vivificada.
Ishayas - São os 108 Mestres Ascensionados comandados por Ishaben-José (Jesus, o Cristo), que transmitem
periodicamente à humanidade o conhecimento completo de como alcançar a elevação espiritual.
IShO - Nome sagrado de Jesus, cuja somatória é 3 1 6 (Arqueômetro).
Ishu - Flecha.
Kali - Dissensão, discórdia, guerra, o demônio atrás dos males. Deusa.
Kalpa - Forma, corpo, período cosmogônico, árvore simbólica.
Kama - Amor, desejo.
Kama-Raja - É uma entidade que governa no astral; atua nos sete subplanos desse mundo, tendo um completo
domínio e conhecimento das entidades que ali existem. Os Kama-Rajás nunca tiveram encarnação humana e na
futura cadeia de evolução unir-se-ão à humanidade, fazendo então sua evolução juntos.
K'an - Água, fluido.
Karma - É a ação no sentido da Lei de Causa e Efeito.
Karman - A ação da obra (Índia), o mesmo que Srkam-Bah (Egito).
KaVi - Deus Criador pelo verbo, poeta Divino, é também um dos nomes de Brahma (sânscrito e védico)
Ken - A montanha, quietude.
Kha - O céu que cobre e protege, o continente universal que encerra os seres e as coisas, a atmosfera (sânscrito e
védico).
Kheper - Denominação do Escaravelho Sagrado (Egito).
Kheper-Rá - Uma das denominações do Sol (Egito).
K'un - Terra.
Ki ou Ch 'i - Energia ou força vital. Em védico é conhecer, ver. Meridiano de energia sutil que circula no corpo

humano (acupuntura).
Kumara - Nome da família Cósmica do Deus Criador Micah (Micah-El, Miguel), Filhos Paradisíacos, ser cósmico
responsável por um ou mais dos sete Superuniversos. Homem jovem, príncipe herdeiro, cavalheiro (sânscrito e
védico). Condutor de povos.
Kundalini - É a energia telúrica sutil da Mãe Terra, a energia feminina de Deus. Energia flamígera (de cor
vermelha) que sobe pelo canal do centro da coluna (Shushumnah), até o cerebelo, para encontrar-se com a energia
Fohat (de cor verde), que desce desde o alto da cabeça (índia, Egito). Força vital que se encontra em todos os
homens, que é acionada pela energia prânica, sendo distribuída pelos canais fluídicos do corpo, para iluminar
sucessivamente os diferentes centros vitais do ser (Chakras), para estabelecer o contato com a Alma universal.
La - Deus, Divino. O elemento imponderável, o fluido radical, a sutileza, a translação (sânscrito e védico).
La ou Le - O Rei dos Céus, o Mestre do swarga ou paraíso, Indra, um dos doze Adityas, o Mestre interior, a Alma,
a consciência.
Lah - O corpo denso no seu mais amplo sentido (Egito).
LaKaZa - O éter, ou a potência do éter.
Logos Cósmico - A consciência da Divindade Suprema do Universo (Índia, Egito).
Lôka - A visão, o mundo visível, o Universo, uma divisão, os homens.
Lung mei - As veias do dragão, os caminhos do Ch'i.
Ma - Lei, regra. É o ponto de partida e o retorno sobre o círculo do infinito (doutrina dos patriarcas resumida por
Moisés), sufixo e prefixo da raiz etimológica, serve para dar um sentido superlativo de quantidade ou qualidade
(sânscrito).
Man - O mar, a água, lei das almas. Raiz da palavra mente (sânscrito).
Manas - Corpo mental, que pode ser concreto ou abstrato.
Mandala - Figura geométrica, cuja visualização produz um estado alterado da mente com o objetivo de elevar o
consciente da pessoa. É um centro de poder.
Mantram (Mantra) - É uma palavra sânscrita, composta de dois radicais: man - palavra raiz de mente e tra - palavra
raiz para livre, portanto significa - mente livre ou aberta. É um canto, hino ou salmo, com certa combinação de
letras, palavras e sons ritmicamente dispostos, mediante os quais se originam vibrações que produzem determinados efeitos (Índia, Egito).
Manvatara - Ciclo de tempo necessário para que se cumpra um plano evolutivo.
Máscara - A casca externa da estrutura defensiva humana, que apresenta ao mundo um rosto falso, uma autoimagem idealizada. A máscara busca ocultar o eu inferior, apropriando-se de energia de outros seres.
Ma Th A - A razão suprema de todas as razões. A eudoxia de todas as doutrinas.
Maya - É a grande ilusão da vida, que consiste em considerar como realidade todas as coisas em seu estado
estático.
Mem - Símbolo da fecundidade, da multiplicidade (hebráico).
Meridianos - Canais sutis que transportam energia Ch 'i pelo corpo humano ou animal.
Merkabah - Mer - Luz; Ka - Espírito; Ba - Corpo ou Realidade. É o campo de energia cristalina que está ao redor de
tudo que existe no Universo, e é o veículo orgânico natural que transporta um ser de uma dimensão para outra. É
a energia sagrada formada e controlada por uma inteligência superior destinada a identificar em qualquer
dimensão os elementos de consciência que estão prontos para sua ascensão. É um portal que permite a uma
consciência individual passar para a dimensão seguinte quando completar suas tarefas evolutivas nesta dimensão.
Mi-He-La - A milícia, o meio, o estado social angélico; os judeus mudaram a letra H por KA
Modus vivendi - Forma de viver (latim).
Mônada - Unidade Divina ou Centelha Imortal, que expressa a Consciência Divina em Evolução pelos reinos da
natureza. Não tem forma, mas pode revelar-se no plano denso ao penetrar um corpo físico compacto, para
cumprir a sua missão ou adquirir suas experiências no plano físico denso (Índia, Egito).
Mu - Madeira. Grande continente que unificou todos os continentes, na época da e Lemúria.
Mudrás - Posturas ou gestos especiais feitos com as mãos para captar as energias cósmicas, que se relacionam
com os pontos cardeais.
Na - Nó, umbigo, a conexão das partes entre elas (sânscrito e védico), o ponto no círculo e semicírculo.
Nadis - Canais energéticos sutis que transportam a energia pelo corpo humano.
Neófito - Pessoa que se prepara para passar por uma iniciação ou uma provação transcendental.
Nirmanakaya - Ser ou espírito superior, que em vez de seguir a sua escalada evolutiva em outros planos
superiores, permanece no plano astral da Terra para ajudar a humanidade na sua evolução, comunicando-se com

esta, por meio de adeptos, mestres e instrutores.
Nirvana - Literalmente significa um bosque. Meta evolutiva para todos os que pretendem atingir a sua iluminação,
para não voltar mais à roda das encarnações (Roda de Sansara).
Nut - Lua. 3° princípio Divino do ser humano relacionado com o sistema solar legado pela Mãe Cósmica, a
Divina Ísis (Egito).
OG H AUM - Fogo da glória ou da salvação. O guerreiro cósmico pacificador ou batalhador pela fé. O fogo da
glória ou da salvação.
Orgone - Termo de Wilhelm Reich para a energia universal, a força vital.
Osmose - Propriedade da água de percolar por poros finos de materiais sólidos, indo do meio menos concentyrado
para o mais concentrado.
Ovo da Vida - 10° plano do sistema evolucional no seu lado manifestado.
Ox - Ação ou movimento.
Pha - a potência de toda manifestação, fecundidade, fertilidade, floração, sopro vital (sânscrito e védico).
PhO - Boca, sopro, órgão do pensamento do verbo criador; PhO = significa por sua vez: Palavra, voz, som e luz.
Pingala - Conduto de energia sutil que parte da narina direita. Está ativo cada duas horas (Egito, Índia, Tibete).
Pralaya ou Sandyah - Período de descanso dentro de um dia de Budi (seria a noite - Índia, Egito).
Prana - Princípio vital que está contido em todo o Universo (Sânscrito). Essa Energia é o princípio fundamental
que existe em tudo, mas é necessário realizá-la para que produza seu efeito. É equivalente ao éter. Energia sutil,
da qual o homem se alimenta por meio dos chakras.
Prakriti - Natureza ativa e criadora das formas.
Princípio de reciprocidade - O princípio que descreve o intercâmbio de energia entre um organismo e seu ambiente.
Todos os organismos e entidades experimentam uma troca recíproca ou mútua de energia entre seu interior e seu
exterior.
Purusha - Alma consciente que observa, compreende e governa.
Ra - 2° plano cósmico. Abreviatura de Kheper-Râ, ou Sol (Egito) movimento determinado que atinge diretamente
um fim (sânscrito e védico).
Raja - Rei, Majestade.
Rei - Energia universal.
Reiki - Energia vital universal.
Rishi - Significa vidente, mas normalmente o nome é atribuído aos mestres ou a grandes sábios.
Ronda - Período de tempo de uma evolução (Índia, Egito).
Samadhi ou Bodhi - Estado de êxtase.
Samsara - A roda das encarnações. A transmigração das almas.
SAT - O Ser e a existência.
Serafins - Anjos da 1ª hierarquia Divina (latim, bíblia).
Seth - Filho de Adão (bíblia). O verbo (Aumbandam).
Sha - Paraíso, substitui as letras Ca e Sa sânscritas e védicas. Energia vital negativa (China).
ShADA-I - Providência Divina, Deus dando-se a si mesmo, em sacrifício da criação para redenção dos seres.
Shan - Montanhas.
Shan shui - Estilo chinês de pintura de paisagens representando água e montanhas.
Shui - Água.
Sopro - Síntese da energia do 3° plano imanifestado no duplo etérico (Egito).
Ssu Ch 'i - Ch 'i estacionário ou letárgico.
Stûpa - Monumento budista, igual ao "chorten" tibetano, é composto de um pedestal quadrado que representa o
fundamento sólido da Terra, que sustenta os quatro níveis do saber, representados pelos Bijas (figuras
geométricas) que são: o cone da água, o cone do fogo, o eixo do mundo e o pires do ar, que permite a saída do
Cosmo para o éter por meio do símbolo do Espírito. Resume as etapas da vida humana: nascimento e vida na
Terra (quadrado), aquisição do conhecimento (caminhada evolutiva); provas da vida (cone); saída e entrada do
espírito (3 corpos superiores). Essas figuras devem ser mentalizadas, sentindo-se a textura do elemento (terra,
água, fogo, ar, éter), sua forma geométrica (quadrado - pés e joelhos, meia lua -coxas, triângulo - genitais e
baixo-ventre, hexágono - tórax, e um feixe curvo de luz - partindo do olho esquerdo), sua cor (laranja, lilás,
vermelho, verde e índigo) e seu mantram (Pam, Vam, Ram, Ham, Kham).
Suástica - Os ciclos eternos; símbolo do Sol, do fogo e da luz; associado à roda solar e ao raio (Índia); relaciona as
figuras giratórias (cruz pré-cristã com braços iguais) que na origem era uma idéia do movimento solar, da

abóbada celeste que se comunicava com os seres e as coisas, animando uns e movendo outros, decorrendo assim
a vida; é a imagem do movimento de rotação em torno de um centro móvel, é a ação do ciclo de renovação
perpétua. Na China é o cilindro do trovão, chamado de Lei- Wen, que representa as 10.000 coisas, ou número do
infinito, considerado também como o "selo do coração de Buda".
Sun - Crescimento.
Sunshina - O 5° plano ou plano mental do Sol (Egito); Sun - Sol (Inglês).
Sushumnah - Canal condutor da Energia Kundalini, localizado no centro da medula espinhal (Egito). Canal central
entre Ida e Píngala, que corresponde à força lunar negativa e solar positiva. É a rede anímica e sutil que faz
vibrar os pontos neurofluídicos ou centros de força (Chakras).
SPhaR - Livro, mas considerado como um rolo de pergaminho, que por sua vez dá uma idéia de círculo.
Sutras - Antigos versos sobre assuntos religiosos ou relatos da vida e obra dos grandes mestres (Índia, Tibete).
T- Símbolo da cruz, como etapa final da evolução humana.
T'ai Ch 'i - Representação do Todo.
Tai chi chu'an - Arte marcial chinesa.
Tao - O caminho, uma religião, filosofia, modo de vida, o princípio universal.
TaT - Ser elevado, sofrer influência celeste, estar acima das coisas.
Tata - O além, a continuação, o depois, o tempo ulterior. Pai, velho.
Tattwa - A essência suprema, a realidade absoluta, a inteligência, o espírito e a alma em correspondência direta
com a natureza, os caminhos das potências naturais. Mudança vibracional das forças relacionadas com todos os
movimentos naturais do Universo. Planetariamente, são as forças que vibram na mudança de cada hora e que
estão relacionadas a cada planeta e os seus reinos (Índia). Parte integrante da individualidade.
Tha Ma - O milagre da vida, sua manifestação na essência universal.
Troposfera - Camada gasosa da atmosfera que vai da superfície até uma altura de 12 km.
T'u - Terra.
Tuco - Forma ideoplasmática idêntica ao original, utilizada pelos mestres em condições especiais para substituir
um corpo original.
Tui - O lago.
Tumo - Calor interno, que pode indicar que um Chakra foi ativado mediante a ação do Kundalini (Tibete).
Tuyabaé-Cuaá - Todo o conhecimento humano sintetizado, impresso em 78 Placas de nefrita, contendo toda a
sabedoria dos velhos Payés.
Tzil - Raio. Brasil.
Tz'u - Julgamento.
Upanishad- Conquista da inteligência sobre a ignorância (sânscrito). Antigas escrituras (que de acordo com alguns
autores eram compostas de 112 ou 150 escrituras), que fazem parte das antigas tradições védicas (Índia e Tibete).
Vampiros - Entidades que costumam tirar energias de outros, principalmente as energias emocionais.
VâSum - Vishnu - A Alma do mundo (sânscrito e védico).
Vau - Símbolo de relação, letra do alfabeto (hebraico).
VâYu - O ar, o ar vitalizado, o vento (sânscrito e védico).
Vestal - Virgem guardiã e encarregada da Pira Sagrada. Possui o segredo do fogo, veículo para as iniciações
maiores dos Hierofantes. É a categoria menor da hierarquia sacerdotal feminina (Índia, Egito, Grécia, Roma).
Viçwa - O Universo, o Todo, nome de divindades chamadas de Viçwa - Devas - Wisas, wiwça (lituano).
Vish-Nu - O penetrador, o Deus que se encarna; o princípio reprodutor.
Yama - Sagrado, santo, puro, venerável, gêmeos, par, repressão. Deus dos mortos. Regente do meio dia, filho de
Sûrya e irmão de Manú-Agios (grego), yima - planeta Saturno (Zen).
Yang - Energia criativa, dinâmica, masculina.
Yantra - É um nível dimensional energético mais profundo da consciência, onde um símbolo no seu aspecto plano
e linear (mandala) torna-se na sua exteriorização, um volume concêntrico dimensional. É um símbolo
representado graficamente.
Yemanjá - A divina mãe do Cosmos. A humanidade surgindo das águas salgadas. Senhora da fertilidade e da
geração.
Yin - Energia receptiva, estática, feminina.
Yôga - união, conjunção, o extasis, a união mística da Alma com Deus.
Yôgin - Homem dotado de união com Deus.

Yokanaan - O sacrificado. Ser evoluído que por vontade própria reencarna e permanece no plano astral, para
prestar ajuda aos menos evoluídos (Índia, Egito).
Y-Pho - Verbo de Deus.
Yuga - Atrelar; as quatro idades do mundo (krita, trêta, dwâpara e kali).
Za - Palavra eminentemente védica que significa alguma coisa que fende o ar como um raio, um zigue-zague etc.
- Sz (lituano), as letras correspondentes em sânscrito são: Cha, Chha, Ça e Cha, indicando um Chakra, círculo, roda,
disco, órbita, movimento circular.
Wu Hsing - Os cinco aspectos ou elementos.
Wu wei - Estado de espontaneidade da ação, ser Uno com a Natureza e o Cosmos.

