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* Atlante: segundo a Teosofia, foi a quarta Raça-raiz desta Ronda. Eles foram os gigantes que 
viveram 18 milhões de anos atrás, em um continente chamado Atlântida. São os primeiros que 
podemos chamar de "homens". A Raça Atlante representou o ponto mediano da evolução nesta 
atual Ronda. Segundo a Teosofia, os Atlantes foram os descobridores da ciência, religião, arte e 
magia. O método de reprodução desta Raça era sexuado. Durante o ponto mediano da evolução 
dos Atlantes, eles se cruzaram com seres simiescos, produzindo os animais que hoje são chamados 
de primatas. Esta atitude condenou a Raça, pois perante o karma esta bestialidade era um pecado 
grave. Segundo Helena Petrovna Blavatsky os Atlantes foram punidos com a destruição da Raça e 
de seu continente. A Atlântida, assim como os seus habitantes, foi destruida por um cataclismo. Os 
sobreviventes deste cataclismo fundaram a quinta e atual Raça-raiz, a ariana.
 
Em Busca de Tule 
* “Entre as diversas tribos de Tule, é de mencionar a que chamam de escritifinos. A vida dos 
escritifinos parece-se com a dos animais.(...)Existe outra tribo cujos membros veneram muitíssimos  
deuses e demónios. Afirmam que existe um deus ou um demónio em cada pedra, rio ou árvore e 
oferecem a estes seres sacrifícios humanos que consistem em degolar a vítima no altar, empalá-la 
numa árvore e lançá-la de um precipício.
Uma terceira tribo, mais simpática, é famosa pelo excelente hidromel que preparam com o 
abundante mel que produzem as suas abelhas.

“ Enquanto o ouvido humano sentir o rolar das ondas sobre as profundidades do mar, enquanto os 
olhos do homem admirarem a aurora boreal por cima dos silenciosos campos de neve, o 
desconhecido atrairá as almas inquietas para esses vastos e brancos desertos do Ártico.”

Com estas palavras Ellsworth, companheiro de Amundsen e Nobile, descreveu um dos aspetos do 
encanto do Ártico e do Antártico. Mas a este encanto junta-se outro. Depois de África, o “ 
Continente Negro”, as regiões polares são, entre todos os problemas do descobrimento e da 
exploração geográfica, as que mais têm interessado os investigadores. 
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O que dominou um dia e continua a dominar os homens do temperamento de Ellsworth, é a 
natureza selvagem e a solitária beleza. Mas havia, além disso problemas concretos que deviam ser 
esclarecidos e solucionados. Era a terra gelada ou mar gelado que é que ocupava as latitudes 
extremas no Norte e no Sul? Havia ali continentes ou extensos arquipélagos? Era possível 
estabelecer uma rota marítima regular e segura ao longo das costas setentrionais da Ásia e América, 
praticável ao menos durante algumas semanas no ano? Encontram-se os “Pólos” em terra firme ou 
no mar? São uma montanha ou um vale? Que se sabe do Pólo magnético e do “Pólo do Frio”?

Umas atrás das outras surgiam estas perguntas que têm vindo preocupando os homem desde há 
muitos séculos e que ainda hoje lhe fazem concentrar a atenção nas regiões do Ártico e do 
Antártico. Mas além disso, desde que se iniciou a exploração polar, têm-se apresentado outros 
objetivos, de grande importância política e económica. Seria possível estabelecer nas regiões 
polares bases navais que, pelo menos de um  modo transitório, pudesse aliviar vastas rotas 
marítimas e tornassem possível o aprovisionamento de carvão e outras matérias? Pode organizar-se 
naquelas geladas paragens uma base para o tráfico aéreo internacional transpolar? Como poderia 
aperfeiçoar-se o serviço de previsão meteorológica, êsse ramo da Ciência tão importante para a 
navegação e o tráfico aéreos, mediante a construção de estações meteorológicas nas regiões mais 
setentrionais e mais meridionais da Terra? Existem, em terras acessíveis, jazigos de minerais 
metálicos ou de carvão cuja exploração pudesse ser remunerada? Haverá por lá depósitos de 
guano? São possíveis a pesca da baleia, a caça das focas, a pesca em geral? Eis outros inúmeros 
enigmas que, das esferas da economia, da política e da Ciência têm atraído os homens para as 
regiões polares.
Temos de observar que o Pólo Norte e as regiões que o rodeiam têm interessado o homem mais do 
que o Pólo Sul por motivos fáceis de entender. Situado muito mais próximo que o Pólo Sul dos dois 
continentes primeiramente conhecidos Europa e Ásia, as regiões marítimas que rodeiam o Pólo 
Norte tinham de estar forçosamente no campo visual dos viajantes e comerciantes que sulcavam as 
águas marinhas. Mas, ao mesmo tempo, as regiões setentrionais da Europa permanecem quasí 
absolutamente fechadas aos gregos e romanos. A própria linha dos Alpes ao Nordeste era, para êles, 
um mistério; julgavam que se estendia até ao fim do Mundo. Por outro lado, sabia-se que no Norte 
havia grandes rios que desembocavam no Oceano setentrional. Ali, dizia-se, habitavam os 
hiperbóreos da lenda, os que viviam mais além do tempestuoso Bóreas. No último confim achava-
se, ao que parecia, a “ feliz ilha de Tule”. 
Não vamos aqui, ocupar-nos, pormenorizadamente, dos céticos da Antiguidade, âqueles que não 
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acreditam nas lendas relativas aos hiperbóreos e outros povos semelhantes, nem sequer nos 
deteremos a considerar o descobrimento das Ilhas Britânicas. Mas citaremos o nome de Píteas, 
porque foi ele o primeiro “explorador Polar”. Partindo de Marselha realizou às regiões árticas uma 
verdadeira expedição que o conduziu a Inglaterra, à Escócia e até mais além das ilhas Òrcades e, 
Shetland.
Segundo a crónica de Adam, a primeira viagem de descobrimento para o Norte realizada por 
alemães deu-se, aproximadamente, em 1040. O seu pôrto de partida e organização foi Bremen. A 
principal finalidade da viagem consistia na exploração e no descobrimento e, paralelamente, na 
missão, isto é, na propagação do Cristianismo, à parte do aspeto comercial, lucros e colheita de 
provisões. Sabe-se que a expedição acabou com um ataque a uma ilha normanda. Os objetivos 
foram-se ampliando á medida que a cultura e comércio progrediam. Mais tarde, depois da viagem 
de Colombo, as explorações ás paragens do Norte adquiriram novo e considerável impulso na 
“época dos descobrimentos”. Foi buscando a rota ocidental para a Índia que Colombo descobriu a 
América. 

Introdução da coleção à qual pertence o artigo 
descrito: 

“Obra já divulgada em quasi todas as línguas cultas, 
“A conquista e as Riquezas da Terra” é a ultima 
palavra na história dos descobrimentos humanos e 
o relato perfeito da exploração das várias regiões 
do globo, e as suas relações com a economia 
mundial. A ciência dispõe hoje de elementos de 
investigação que não possuía à  duas ou três décadas, 

facto que trouxe à humanidade um vasto mundo de coisas ignoradas.(...) Obra onde a História e 
Ciência se conciliam no mais alto sentido objetivo, não é apenas uma viajem maravilhosa através 
dos Continentes e dos cantos da terra (…) desde Heródoto e Marco Polo até Amundsen e Byrd, os 
conquistadores dos polos; Nem é ainda a exposição fria das “riquezas da Terra”. Mais do que isso, 
este livro admirável é a história da grande epopeia humana, no anseio e na luta pela vida. Através 
da sua leitura, sentimos e vivemos o sonho, o esforço, o sacrifício, e as dores dos que, para 
benefício da humanidade, têm lavrado e profundado o solo, para lhe arrancar as suas 
riquezas.” 
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