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GOTTFRIED DE PURUCKER sobre IMAGINAÇÃO E FANTASIA    
[Studies in Occult Philosophy, p. 535 (edição original 1945)] 

Pergunta — Qual é o fato essencial e orientador que separa a fantasia ociosa da imagem 
construtiva? Acho que estes são muito mistos.  

Resposta — O grande Platão usou estas duas palavras quando falou de fantasia e da faculdade e do 
poder de nous. O poder noético, ou seja, do nous, é o que origina ideias, ideais, que vislumbra a 
verdade, o que, portanto, é coerente com a estrutura e as operações do Universo. Enquanto que a 
fantasia é a luz da lua refletida em nossas pequenas mentes humanas.  
Posso imaginar, por exemplo, uma via férrea da Terra para a Lua, mas não posso construir uma. Isto 
é fantasia. Posso usar meras palavras, e falar de um triângulo que é um quadrado, mas isso é 
impossível, porque um triângulo tem apenas três lados; se tivesse quatro, não seria um triângulo. 
Isto é fantasia.  
Mas se eu fosse grande o suficiente, eu poderia imaginar verdades maravilhosas do Universo, eu 
poderia vê-las, eu poderia senti-las. Este é o funcionamento correto da verdadeira faculdade de criar 
imagem no homem, ver a verdade; é intuição. 

******* 

GOTTFRIED DE PURUCKER sobre IMAGINAÇÃO ESPIRITUAL 
[Studies in Occult Philosophy, p. 251 (edição original 1945)] 

Assim foi nesta primitiva Terceira Raça Raiz; mas estes poucos em quem as lâmpadas do intelecto 
já haviam começado a brilhar formavam um grupo, uma banda, uma fraternidade, de guias 
humanos. Mas ainda algo mais era necessário, algo de uma esfera ainda mais elevada era necessário 
para a total segurança de toda a humanidade, para a total segurança dessas poucas almas, bem como 
da grande multidão de seres humanos ainda não intelectuais.  
Assim, estes poucos se reuniram, entraram em si mesmos e procuraram a luz interior. Oh, como este 
mistério pode ser expresso? Unindo sua força de vontade e imaginação, estes seres etéreos, através 
de Kriyāśakti, através da força de vontade espiritual e imaginação, estabeleceram contato com a 
divindade que estava esperando, a espera kármica, a destinada a este globo, e forneceram o veículo 
físico para a corporificação desta divindade que aguarda, um verdadeiro Avatāra de um tipo 
peculiar. Através de Kriyāśakti este grupo relativamente pequeno de humanos unidos, em quem a 
chama e a luz da mente já ardiam brilhantemente, criaram, se você quiser usar essa palavra, 
produziram por sua vitalidade e sua vontade e sua imaginação, o veículo. E veja, o link foi feito 
com o Dhyāni-Chohan esperando e tinha se tornado um fato visível!  
No início foi um ser maravilhoso, um deus mesmo que se tornou o chefe e líder deles, seu 
inspirador e guia; e através do ensino, da inspiração e da magia, se você quiser, ele preparou o 
caminho para a descida geral mānasaputrica para os veículos humanos insensatos das multidões de 
homens evolutivamente atrasados.   

*******
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