
 
 

 

 

O ELEMENTO ÉTER 

 

Na criação de um sistema, o Cristo manipula a substância, para gerar 
os elementos. As energias constituintes desse sistema, Prana, kundalini e 
Fohat são, na verdade, a mesma energia proveniente do Sol. A sua base é 

formada dos quatro elementos, porém cada uma será utilizada de uma 
maneira. 

Cada sistema tem quatro elementos físicos, sendo que esses elementos 

físicos têm um movimento energético, como se fosse uma impregnação 
energética que dará uma mobilidade, uma caracterização e uma inteligência 
rudimentar, segundo a personalidade do sistema que vive, por exemplo a 

vibração da Humanidade. 

O impulso total do organismo do homem contém os sete elementos, 
tanto na constituição física quanto na constituição extrafísica, que estão 

nesse sistema, de manifestação dos veículos da personalidade. Como em 
todo o sistema, se há os quatro elementos, ainda há personalidade e haverá 

o processo de reencarnação. Neste sistema onde nos encontramos, não vive 
somente a Humanidade, vivem outros seres, que têm toda essa informação, 
esse movimento e impulsos energéticos, dando uma configuração de 

inteligência a esses elementos. 



 
 

 

 

Passando deste nível, adentrando na matéria, não são chamados mais 

de elementos, são de outra configuração energética, elementos físicos. 
Estamos então tratando dos elementos que irão constituir um sistema físico. 

Agora, para se criar um sistema extra físico, serão usados elementos extra 
físicos, que são o éter, o astral e o mental. A ciência oculta reconhece sete 
elementos cósmicos, sendo que na composição de um sistema são sempre 

utilizados quatro elementos que será próprio daquele sistema. 

O quinto elemento é o éter, semimaterial e os dois restantes 
encontram-se fora da percepção humana. Estes sete elementos, com seus 

inumeráveis subelementos, são aspectos e modificações condicionais do 
único Elemento, origem de todos eles e em cuja raiz encontra-se a divindade, 

“a Matéria Cósmica dispersando-se e constituindo-se em Elementos...” 
(Doutrina Secreta I). 

Cada um dos quatro elementos conhecidos está relacionado com sua 
ordem correspondente de elementais e com suas respectivas divindades, que 

muito já ouvimos falar, como Agni a divindade do elemento fogo. Os 
elementos conhecidos, terra, fogo, água e ar são integrais nas características 

deles, eles não mudam e sedem a energia para que correspondam na 
constituição física do homem, mas são eles seres a parte. A forma ou veículo 
absorve e usa a substância na qual está imersa, retira a sua vida do seu 

ambiente. 

Estamos imersos em forças, que nos dão vida. Mergulhados na energia 
divina, na energia crística, Co-Criador desse sistema. As forças vitais são a 

passagem do éter, do espaço em constante movimento, através do envoltório 
externo e são de muitas espécies. O corpo etérico de qualquer forma constitui 

parte do corpo etérico do sistema solar, portanto é mediador para 
transmissão das energias solares, planetárias e cósmicas. Estas forças e 
energias dos raios cósmicos estão constantemente circulando e seguindo 

caminhos definidos através do éter, por isso passando através dos corpos 
etéricos. E a resposta do veículo etérico a todas as formas e sua capacidade 

para se apropriar, utilizar e transmitir depende das condições dos centros dos 
chacras com seus entrelaçamentos desobstruídos de congestão ou inibição. 
Por ser uma energia de quinta-essência, se encontra o éter no plano 

Nirvânico, porém já se manifesta no plano Búdico. O Plano Búdico é um plano 
superior em relação ao Plano Mental. É o plano de manifestação do amor, da 

compreensão e da sabedoria. O éter se encontra presente em ambos os 
planos, com diferença de sutileza de vibração. 

Éter é a energia superior que está contida no Cosmo. A partir do Plano 
Mental Superior esta energia é denominada éter-material, pois é por ela que 

se realizam as materializações. Por meio desta energia, chamada de éter-
material, palavra que expressa o éter, ectoplasma e materialização, é que se 

realizam as materializações e se eternizam ações. 

Materializar significa manipular elementos extra físicos e físicos que 
construirão no plano material formas que trarão condições de evolução. 

Evolução é a primeira Lei, é o objetivo maior que temos, é o sentido do Existir, 



 
 

 

 

este é eterno, diferenciando-se da existência que é passageira. Portanto, 

aquele que materializa “eleva em sabedoria a todos os homens e a si mesmo. 
” (Mestra Carmen 21/04/97). 

A materialização trabalha com energia sutil acima do mental superior, 

trazendo todos os processos de planos de execução a esse meio através da 
sua manifestação. O Cristo Izen, ao dizer no prefácio do livro “Palavras de 

Mestre” (Ed. IPE), que a pronúncia de uma palavra é vibração articulada do 
pensamento, arquitetando a ação que quer se concretizar, quer dizer que, 
antes de pronunciar uma palavra, houve uma movimentação energética a 

nível mental. Para tanto, a sua vibração é de acordo com este plano, é a 
movimentação de energias sutis. 

O primeiro movimento para se pensar é ter conexão com o Criador, 

vibração de mental superior e consequentemente, ligação pelo Sutratma, e 
deste movimento entra em contato com os outros, tendo um contato de 
realização. Por ter este contato com o Criador, o seu pensar sempre será de 

ordem de realização, de ação, que manipulará o éter material, se 
manifestando no físico e eternizando. Se eterniza por já se manifestar num 

campo muito superior a esse físico, uma vibração muito alta que alcançará 
as pessoas não somente no físico pela palavra emitida, mas pela vibração 
que ela contém. 

Essa palavra é o verbo realizador, trazendo para os homens aquilo que 
nós, devido ao grau hierárquico, não conseguimos alcançar, a eternidade. Se 
desmembrarmos a palavra eternidade, teríamos éter-nidade, onde o 

significado oculto de éter é “águas do espaço”, onde tudo se encontra 
mergulhado, onde a corrente de Vida sustenta e mantém todas as vidas. 

Uma citação do mestre Hindu, que tão sabiamente nos diz que vamos 

nos éter-nizando no momento em que aspiramos, intencionamos, intuímos e 
realizamos: “... a continuidade da Vida não é questão de simplesmente uma 
prova científica. A continuidade da Vida somos todos nós, assim por dizer, 

cientista destas observações e dos resultados autênticos do nosso 
pensamento. A Vida se eterniza no processo nosso de pensamento e 

realização. Nenhum ser tem a capacidade de informar ou afirmar a vocês que 
a Vida é eterna e que a continuidade da vida permanece para cada ser. A 
intenção intuitiva de cada pessoa se concretiza pela intuição real do seu 

pensamento a nível elevado de sua razão. Com isso quero dizer que, em 
processos na escala hierárquica, o homem começa da intenção para a intuição 

e depois da intuição da realização desta mesma. ” (Hindu 12/98) 

 

 

 

 



 
 

 

 

SÍMBOLOS DE ÉVORA 

 

ÉTER 

 

 

 

 

 

A FLOR 

A Flor é o símbolo da Beleza, Gratidão e Perfeição, ela encanta com o 

seu perfume, renova as energias do ambiente, e doa as suas pétalas 

para fazermos perfumes e remédios, mas ela tem espinhos que 

machucam aquele que não os observa, mas estes espinhos servem para 

preservar a vida da Flor. 

Mensagem da Carta: Tudo tem uma razão de ser e existir, podemos 

ver a beleza, mas não esqueça de observar o que pode te machucar. 

ANTA 

As grandes pedras que eram esculpidas e marcadas pelos Povos que 

passaram em Évora, marcaram o seu caminho, deixavam os seus 

símbolos, todos estas grandes pedras estão de pé, mostrando os seus 

símbolos esculpidos, que hoje estes nos mostram quem viveu em Évora, 

sua tradição e seus conhecimentos, mas principalmente os seus Ritos de 

Celebrações Sazonais e as conexões com Gaia e a Lua.  

OS MENINOS E O LABIRINTO 

Nesta carta os meninos representam a nossa criança interior, o 

Labirinto, as nossas escolhas que se feitas de forma precipitada, imatura 

nos levará por caminhos de difícil saída. 

A imagem mostra 2 crianças, que representam os amigos na nossa 

jornada, a saudação a Gaia e aos Ritos Sagrados, representando a nossa 

Fé e o Círculo que nos mantem conectados e nos objetivos, o Labirinto 

as escolhas, pense sempre no caminho a percorrer sem prejudicar 

ninguém, mantenha-se no caminho. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSAGEM 

Esta carta traz a seguinte mensagem, para se conseguir mudanças, 

progresso, realização, temos que passar por Passagens, são momentos 

que definem a mudança, traz crescimento, autoconfiança e a certeza 

que mesmo estando num momento de dificuldade é somente uma 

passagem, logo tudo ficará bem, mas as Passagens sempre marcam o 

crescimento, a nova fase o novo momento. 

HOMEM TERCEIRO MILÊNIO SAUDANDO A VIDA 

As pessoas que viviam em Évora desejam fazer e encontrar para a sua 

vida e família o melhor e faziam o que podiam para conseguir estas 

melhorias e com trabalho, dedicação alcançavam as metas. 

O homem do terceiro milênio sabe que para avançar e crescer e preciso 

estar em harmonia com a sua Ancestralidade, vivem em harmonia com 

os ciclos da vida e os Ritos de Agradecimento, saudar a vida e ter a 

certeza que a vida continuará. 

RUINAS DO CASTELO DE GIRALDO 

Esta carta traz a lembrança de algo que já foi glamoroso e que hoje são só 

lembranças, e que ficaram as Ruinas, as Pedras da base, a estrutura que se 

pode recomeçar sempre e se reconquistar o Glamour e a glória novamente. 

Hoje pode ser ruina, mas também é a oportunidade do recomeço, de fazer 

muito melhor o que já foi feito antes, então o que você deseja reconstruir? 



 
 

 

 

MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO 

 

Pentagrama 

 

 

 

Hexagrama 

 

 

 



 
 

 

 

O Círculo Celestial 

 

Significado das cartas: 

1 – Eu Sou (personalidade); 

2 – Eu Quero (riquezas; talentos; métodos de obtenção de segurança 

emocional); 

3 – Como me Comunico (dia-a-dia; aprendizado; comunicação; pequenas 

viagens); 

4 – Origens (lar, reações instintivas relacionadas pelo ambiente da primeira 

infância; figura parental de maior influência da família – pai ou mãe); 

5 – Lazer e Prazer (Mostra se o consulente tem lazer no seu dia a dia, passeio, 

encontros); 

6 – Saúde (Mostra como está a saúde do consulente); 

7 – Como me Relaciono (relacionamentos; sociedades; casamento; o que a 

pessoa procura para completar sua integração, nossa vida é feita de 

relacionamentos); 

8 – O que preciso transformar (sexualidade; tabus; morte do Ego; valores 

que vêm do outro; crises e transformações profundas na vida do consulente); 

9 – Cursos Longos e Viagens (busca de conhecimentos; convicções; viagens; 

religião; busca do conhecimento espiritual, através de estudo e viagens); 

10 – Sucesso (carreira; reconhecimento; status social; escolha da profissão; 

como acredita ser); 

11 – Meus amigos (amizades; grupos; alianças e convívios social); 

12 – Espiritualidade (Mostra como está a espiritualidade do consulente); 

13 – Conselho Final. 


