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O Ciclo do Tempo 5

Prefácio à Nova Edição

A visão cíclica da história é um modelo com-

pleto e integrado da realidade. Ela foi a 

base do pensamento filosófico da antiguidade 

durante um longo tempo antes de ser relegada 

ao esquecimento.  

Durante a intensa atividade artística e intelectual do Renascimento, quando 

parte das obras e os conceitos do mundo antigo foram resgatados, o conheci-

mento do ciclo das eras estava entre eles. Platão e Aristóteles e, mais tarde, 

Leonardo da Vinci e Giordano Bruno, entre tantos outros, possuíam em co-

mum este olhar sobre o mundo.

Mais tarde os poetas românticos ingleses também foram buscar inspiração 

nessa perspectiva, como quando Percy Shelley escrevia que “a história é um 

poema cíclico, escrito pelo tempo sobre as memórias do homem”. 

Os movimentos que integraram a filosofia metafísica ocidental e oriental ba-

searam seus conceitos neste legado deixado pelas tradições espirituais da Ín-

dia. Foi lá que a busca pelo conhecimento da alma humana e de sua jornada 

pela eternidade começou e expandiu-se de forma extraordinária. De fato, as 

grandes civilizações do passado herdaram seus fundamentos desta perspectiva 

espiritual e abrangente da vida.  

Cresci lendo alguns destes textos ou referências a eles, escritos herméticos e 

misteriosos. Por isso, muito cedo, me deparei com duas versões da história. 
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A linear evolucionista, que ouvia na escola, e a história desaparecida, aquela 

dos deuses, da Queda, de dimensões elevadas e de conhecimentos perdidos. 

Minha cabeça girava em torno desses mistérios, e não por acaso, na primeira 

oportunidade, tentei estudar arqueologia. 

Não demorou muito para que eu percebesse que não iria conseguir passar 

a vida escovando cacos e fragmentos de ruínas. Intuitivamente sabia que o 

conhecimento que buscava não se encontrava no mundo acadêmico. Muitos 

anos depois, ele me chegou quase como um presente. Mas, em vez de um 

quebra-cabeças espalhado, como fragmentos do passado, surgiu um quadro 

completo. Era um modo de ver e entender a vida que detonou uma explosão 

interior inacreditável. Mais ainda porque, com o entendimento, veio a prática 

meditativa – ou seja, a experiência interna, possibilitando a compreensão da-

quela verdade em nível profundo.

Este livro foi escrito anos depois, em 1991, com um sentimento de gratidão e 

de reverência pelo sagrado. Ele traz apenas a essência do aprendizado, e con-

tém imagens e textos que faziam parte de meus estudos na época.  

Hoje, a visão cíclica tem aparecido em outros contextos, já não é mais proprie-

dade apenas de místicos ou yogis. Ainda assim, estabilidade interna e silêncio 

mental continuam a ser os meios para que seus aspectos mais profundos pos-

sam ser assimilados.

Embora se fale muito no calendário Maya e em outros modelos baseados na pre-

cessão dos equinócios – que as antigas civilizações usavam como marcador de eras 

– é na cosmologia que o modelo cíclico está ressurgindo com força total.

Inicialmente restrito apenas a publicações especializadas, o assunto agora ga-

nha espaço na mídia como sendo a alternativa para a teoria do Big Bang na 

tentativa de entender o funcionamento do cosmos.
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O modelo cíclico está sendo revisto e considerado por teóricos como o único 

que explica paradoxos científicos ainda não resolvidos. Nele, o relógio do uni-

verso não tem início nem fim, mas mesmo assim é finito. A questão de ‘singu-

laridades’ gravitacionais – a hipótese de a gravidade e o calor tornarem-se um 

dia infinitos a ponto de romper as leis da física – deixa de existir. Nas palavras 

de um teórico, é como se “os eventos estivessem sempre divergindo, ou sendo 

deixados para trás, ao invés de estarem se desenvolvendo em direção a algo...” 

As implicações filosóficas dessa visão são fascinantes e questionam os alicerces 

do pensamento científico. 

Vivemos em uma época maravilhosa, em que os segredos do mundo natural 

e das dimensões extrafísicas estão aos poucos sendo desvelados. Apesar das 

crises e incertezas, a visão cíclica indica que o ser humano chegou ao ponto 

de transição. 

O ciclo nada mais é do que a história da alma e seu percurso através de vidas 

e mortes, nascimentos e renascimentos. É também a história de nosso relacio-

namento com Deus, o Alquimista Supremo. É Ele que transmuta o ferro em 

ouro, inspirando e transformando a consciência humana, e assim renovando, 

eternamente, a própria vida.

Simone Boger
Florianópolis, Outubro 2008
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“Se pudermos imaginar o mundo como uma quantidade determinada de força 
e como um número determinado de centros de força - qualquer outra represen-
tação permanece indeterminada e portanto ‘inutilizável’- daí se conclue que o 
mundo deve atravessar um número avaliável de combinações, no grande jogo 
de dados de sua existência. Num tempo infinito, cada uma das combinações 
possíveis deverá uma vez realizar-se, e deverá realizar-se também um infinito 
número de vezes. E como entre cada uma das combinações e seu retorno próxi-
mo, todas as combinações possíveis deverão ser percorridas e que cada uma dessas 
combinações condiciona toda a sucessão de combinações na mesma ordem, de-
monstraríamos assim um movimento circular de séries absolutamente idênticas: 
demonstraríamos que o mundo é um movimento circular que já se repetiu uma 
infinidade de vezes e que realiza o seu destino até o infinito...

...Quem pois, possue o espírito bastante lúcido para contemplá-lo sem desejar ser 
cego?  Quem é bastante forte para apresentar sua alma diante deste espelho? 
De ofertar a si mesmo ao 'anel dos anéis'?   Com o desejo do eterno retorno de 
si mesmo?

Quereis um nome para este universo, uma solução para todos os enigmas? Uma 
luz até para vós, os mais ocultos, os mais fortes, os mais intrépidos de todos os 
espíritos, para vós, homens da meia-noite?" 1

Vontade de Poder - O Eterno Retorno 
Friedrich Nietzsche
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Envolto num caleidoscópio de imagens, informa-

ções e invenções, o homem contemporâneo po-

deria estar prestes a manipular a vida de acordo com 

sua vontade, não estivesse tão distante de responder a 

questões básicas relacionadas à sua existência.
 

Tendo criado um sem número de correntes de pensamento, experimentado as 

mais variadas formas de ideologia, pareceria estar no limiar de uma nova era, 

não fosse a total falta de referência segura sobre sua origem e a incerteza do 

caminho a seguir. 

Estamos imersos no conhecimento do mundo físico, tentando alcançar os con-

fins do espaço e do universo subatômico, ao mesmo tempo em que procuramos 

reestruturar o desequilíbrio crescente do mundo. Mas, ainda assim, pouco sa-

bemos sobre nós mesmos: quem é exatamente o ‘eu’?; qual é sua história?; de 

onde veio e para onde vai? 

Parece que há muito temos deixado certas questões para trás, seja pelo can-

saço da busca, pela aceitação das hipóteses oferecidas ou simplesmente por 

estarmos ocupados demais.

A Índia antiga, fértil em indagações e investigações neste campo, usava de 

uma  analogia interessante para situar o homem na estrada da vida. A existên-
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12 Simone Boger

cia era entendida como uma peça, um Drama Cósmico, no qual o ser humano 

teria o papel de conduzir o fio da história. 

Este ‘Drama’ - Prabhu ki Lila   - não era visto apenas como um enredo aleató-

rio e caótico, mas como uma peça perfeita, que continha um plano em si. En-

tender o curso da História possibilitava também compreender a essência das 

várias civilizações, religiões e instituições que surgiram e decaíram, deixando 

entrever verdades e acontecimentos em padrões coerentes e constantes. 

Assim, a busca por um significado mais amplo da vida sempre esteve relaciona-

da com o processo de autoconhecimento e a compreensão da 'Realidade' por 

detrás de nossa bem conhecida realidade.

Hoje nossa cultura não comporta a mesma escala de valores, nem os raciocí-

nios abrangentes e a capacidade de abstração dos antigos. De modo algum nos 

situamos dentro de uma visão verdadeiramente metafísica da história Nossa 

realidade é imediatista, resultado de séculos de condicionamentos, sublimi-

nares ou grosseiros. Na verdade, nos afastamos de pensamentos mais sutis e 

profundos e mesmo da habilidade de viver em contato com nosso íntimo.

O vazio existencial que abateu tantas mentes na virada do século XX, acabou 

por gerar uma reciclagem de teorias e ideias antigas impulsionadas por uma 

força latente do subconsciente. Essa força, ou desejo de saber, foi a base sobre 

a qual nasceram as religiões, as ciências e as filosofias.

Mas a tarefa de reunir as peças deste quebra-cabeças ilimitado e traçar a ori-

gem do que nos referimos como História, foi até agora uma missão impossível 

para o homem. Essa última fronteira foi sempre considerada território do sa-

grado, e uma tarefa sobre-humana. De fato, continua sendo difícil e delicado 

lidarmos com o absoluto. 
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Embora a ciência procure dar definições precisas aos padrões que vem desco-

brindo, seja na microbiologia, na cosmologia ou na física quântica, o perfil do 

micro-universo ainda escapa dos paradigmas elaborados. O que se observa são 

padrões intrincados e muitas vezes precisos em sua forma. Definitivamente 

parece existir uma ordem, embora ainda parcialmente conhecida. 

  

É  no entanto além da forma e do som, além do alcance dos dispositivos da ci-

ência, no terreno do invisível, que permanece inescrutável a realidade última. 

Encontrar o ponto gerador e consciente dessa realidade parece ser a chave 

do enigma que faz parte da peça dos antigos e que só seria revelado diante do 

desfecho, quando então a História tomaria um novo rumo. 

E porque em algum momento no passado o desejo de saber foi saciado, e foi 

sempre em meio à ‘escuridão’ do esquecimento que surgiu a ‘luz’ do conheci-

mento, é que foi lembrado que “no início houve o Verbo...”
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A Swastika é um símbolo onipresente na Índia. Ela está nos 

muros e afrescos dos templos, nas ruas, nos livros de contabili-

dade, nas mãos das inúmeras divindades.

Signo auspicioso, a história conta que no final de um longo ciclo, seu conhe-

cimento era revelado através da ciência do Yoga. Aqueles que o entendiam 

completamente tornavam-se trikaldarshis – conhecedores das dimensões do 

tempo.

A visão de uma linha seguindo curva à distância delinea uma história sem 

começo, sem fim. Assim entendiam os antigos o que chamamos, hoje, eterni-

dade.

Um ensaio sobre a alma da Índia, cuja sabedoria não conhece limites e cujo 

relógio do tempo aponta agora quase meia-noite....
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A Questão do Tempo

A civilização moderna parece movida por um 

impulso incessante para o que chamamos 

de progresso, onde o importante é este movimen-

to, a produção, apenas o que está à frente.

Mesmo na reciclagem do passado, tudo parece tomar ares de novo. O 
esquecimento é uma característica do ser humano. O desaparecimento 
do passado contribui para enaltecer o presente e para nos fazer  cami-
nhar sem questionamentos.
 
Essa postura de olhar o mundo cresceu através da ciência. Sua fixação 
em uma perspectiva de tempo linear e evolucionista ajudou a sepultar 
em definitivo a nossa origem. A grandiosidade da História se perdeu.
  
Além da ação do tempo, o passado continua sendo fragmentado por 
mãos e mentes hábeis que, em todas as épocas, e sob diferentes cir-
cunstâncias, trabalharam pela manutenção do status quo. Nossa pers-
pectiva histórica tem sido assim manipulada através dos séculos. Coube 
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18 A Questão do Tempo

ao historiador juntar os cacos e tentar montar o quadro real, mas nem 
mesmo ele está livre do peso de sua época e, portanto, da influência de 
uma ideologia vigente, seja ela qual for.

Basta voltarmos um pouco ao passado para termos uma visão total-
mente diferente da História. Ham so, so ham – aquilo que fui, serei 
novamente –  é um ditado indiano que ilustra essa abordagem. As ci-
vilizações do Oriente, o Egito, a Grécia e a América Pré-Colombiana 
possuíam em comum a visão cíclica da história. Platão acreditava que 
“as mesmas opiniões surgiram entre os homens em ciclos, não uma 
vez, nem mesmo algumas vezes, mas em vezes infinitas...”; e Aristóte-
les pensava que todas as artes e ciências alcançaram a perfeição muitas 
vezes e foram gradualmente sendo esquecidas, até serem totalmente 
perdidas em consequência de grandes catástrofes. 

Assim como tudo na natureza se consome e se renova em ciclos defini-
dos, o Tempo, vasto e ilimitado, acompanharia este ritmo infinito como 
um incessante relógio cósmico num movimento de eterno retorno.    

Essa visão da História é, na verdade, ainda pouco conhecida. Ela nos 
remete a um passado glorioso em oposição a uma jornada evolutiva de 
um mundo de barbárie. A visão cíclica nos coloca como descendentes 
de ancestrais dignos e elevados, verdadeiros ‘deuses’ que teriam habi-
tado a terra. E sinaliza um padrão contínuo de eventos, onde encon-
tramos civilizações surgindo e decaíndo para dar lugar à novas civiliza-
ções que, sucessivamente, repetem o ato de ascenção e queda, até por 
fim causarem os eventos que, uma vez mais, nos trarão ao ponto em 
que tudo ‘começou’.  

Essa visão da História se insere num contexto mais amplo da vida, que 
tem como base a jornada interior da alma humana através do tempo. 
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É uma perspectiva que une o novo ao antigo, e que leva em conta as-
pectos não encontrados nos livros de História. O importante aqui não 
é expor e discutir eventos específicos, mas tentar resgatar a trajetória 
da humanidade através de alguns deles. É tentar ver com os olhos dos 
antigos e reencontrar a sabedoria e ética de uma visão que considera 
o homem em sua totalidade, em interação com o universo material e 
com uma força superior. 

Em nenhum outro lugar, como na Índia, a questão existencial ocupou 
tantos corações e mentes, durante tanto tempo. A Índia foi o berço da 
metafísica e ainda hoje podemos presenciar discussões apaixonadas 
sobre os assuntos complexos e contraditórios abordados em suas escri-
turas, além de ser o local onde uma força milenar de devoção moldou 
o jeito de ser e de viver. De fato, todos os aspectos da vida e da cultura 
indiana desenvolveram-se a partir de fundamentos metafísicos ou es-
pirituais.

A variedade de questionamentos que brotaram deste solo gerou e viu 
crescer inúmeras escolas e linhas de pensamento. Uma delas parece 
sobressair-se, e foi por isso escolhida. 

Os ensinamentos de uma forma específica de Raja Yoga enfatizam a 
essência do que tantas pessoas, em tantas épocas, quiseram dizer, além 
de possibilitar a compreensão da cosmogonia de uma civilização anti-
ga, rica e sofisticada. Através deste estudo, ensinado nas milhares de 
escolas da Prajapita Brahma Kumaris Ishvariya Vishwa Vidyalaya – Uni-
versidade Espiritual Brahma Kumaris – iremos percorrer as idades da 
História, resgatando as concepções que irão, em seu conjunto, deline-
ar o raciocínio da visão de tempo cíclica.   
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A Questão do Ser

A psique é o eixo dessa história, o fio condutor 

de toda a trama. É a alma humana que ‘gira 

a roda do tempo’ na medida em que percorre seu 

ciclo de vidas e mortes, nascimentos e renasci-

mentos.

Precisamos de experiências internas profundas para compreendermos 
o fato de que somos seres espirituais. No estado meditativo, podemos 
acessar nossa natureza interior e nos tornar conscientes da diferença 
entre o físico e o sutil, ou metafísico.

Introspecção e sutileza mental nos capacitam a mergulhar e explorar 
nosso mundo interno. Como sabemos, não existe dimensão física ou 
fórmula matemática que possamos usar para medir o espírito. Para ter-
mos uma compreensão maior de nós mesmos, precisamos de profundi-
dade e de uma mente quieta. 

Apenas então nossos pensamentos – aquele fluxo de energia que car-
rega mensagens – podem se tornar mais concentrados. Podemos come-
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22 A Questão do Ser

çar a fazer experiências com uma série de coisas, percebendo inclusive 
que podemos escolher os pensamentos e sentimentos que queremos 
expressar. Fazer experiências com a fonte de pensamentos gera uma 
percepção clara sobre quem somos e como funcionamos. É a alma que 
dá vida ao corpo; a alma é na verdade o próprio ser interior.

Nesse estado, a alma é percebida como um ponto de energia luminosa, 
localizada no interior do cérebro. A palavra sânscrita atma remete ao 
significado de um ser infinitesimal; aquele que gera ideias, emoções e 
raciocínios, comandando sua existência através do mecanismo do pen-
samento. É a força da vida que sobrevive aos corpos em que reside 
durante sua jornada pelo tempo. 

Assim como um homem tira suas roupas usadas
e veste roupas novas,
da mesma forma a alma deixa corpos usados
e toma outros que são novos.

Armas não a atingem,
O fogo não a queima,
A água não a molha,
O vento não a seca.

Para a alma não existe nascimento nem morte,
tampouco tendo uma vez existido, cessará de existir.
Ela é eterna, imortal e primordial,
e não perece quando o corpo morre..

Bhagavad Gita II - 19/33
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A alma carrega suas próprias tendências, expressas no decorrer de mui-
tas vidas. Somos similares em nosso funcionamento, apesar de possuir-
mos um conjunto de traços pessoais que nos torna únicos enquanto indi-
víduos. As faculdades da mente, intelecto e subconsciente estão na alma, 
e as usamos para desempenhar nosso papel com o mundo externo. 

O espírito humano existe eternamente, sujeito às leis naturais, jogando 
o jogo da vida neste campo de ação em eterna transformação. 

De acordo com a visão cíclica, existe uma conexão entre as qualidades 
inerentes de cada ser e o momento em que nasce pela primeira vez. O 
ciclo de vida de cada alma está relacionado com suas qualidades e atri-
butos latentes – os chamados ‘graus celestiais’. É este potencial interno 
que determina a primeira vida da pessoa em um determinado período 
da História. A partir daquele momento, a alma continua a renascer no 
ciclo do samsara.
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24 A Questão do Ser

"Cada alma vem a este mundo fortalecida pelas vitórias ou enfraquecida 
pelas derrotas de sua vida anterior. Seu lugar neste mundo, como uma 
embarcação dirigida para a honra ou a desonra, é determinado por seus 
méritos ou deméritos anteriores. Suas palavras neste mundo determinam 
seu lugar no mundo que se seguirá a este"...

Os Princípios -  Orígenes 

Nossos valores intrínsecos determinam a qualidade de nossas ações 
e estas, por sua vez, predeterminam muitos aspectos da jornada de 
nossas vidas. Jamais estamos imunes aos resultados de nossas ações 
em um nível espiritual. 

Isso acontece porque a alma possui um mecanismo de registro ou gra-
vação extremamente sofisticado. A palavra sânscrita sanskaras pode 
ser traduzida como o conjunto das memórias, hábitos e tendências  
que são as raízes de nossa personalidade. 

Quanto mais conscientes, mais facilmente observaremos e dominare-
mos nosso mundo interior, percebendo inclusive que as circunstâncias 
externas se relacionam a aspectos de experiências internas do ser. Um 
estado consciente nos mostra também que somos aptos a desempenhar 
apenas papéis humanos, e que a transmigração ou renascimento em 
animais ou elementos naturais é algo impossível para a alma humana. 
Nossas tendências ou sanskaras internos são responsáveis por definir o 
corpo, o local e as circunstâncias de cada nascimento. 
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O Mecanismo da Consciência

O pensamento surge a partir de um ciclo autogerado de movimentos 
conscientes ou subconscientes que provocam uma deliberação. Antes 
de qualquer palavra pronunciada ou ação desempenhada surge um 
pensamento ou intenção sobre aquilo na mente, embora este processo 
nem sempre aconteça de forma consciente. Toda ação é automatica-
mente gravada na mente subconsciente, que comporta o vastíssimo 
arquivo de nossa história pessoal (sanskaras). 

Os sanskaras conduzem um impulso de realização à superfície da men-
te, o intelecto o analisa e decide colocá-lo ou não na prática, e isto, 
novamente, de acordo com as tendências já existentes. Se aquilo é co-
locado na ação, registra um novo sanskara,  ou reforça um antigo (há-
bito). Essas tendências manifestam-se constantemente como desejos 
a serem satisfeitos, fazendo com que o ciclo interno do nosso pensar 
(sanskalpa) se mantenha em fluxo constante.  

Desta forma, a mente deixa surgir, na forma de ideias, desejos e pensa-
mentos, tudo o que gravou no passado e pode mesmo visualizar aqui-
lo. Isso normalmente ocorre através de estímulos externos: palavras, 
cores, sons, pessoas, aromas, etc. O intelecto pode compreender as 
visualizações, senti-las e experimentá-las.  
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A Pós-modernidade parece ter suprimido do inconsciente 
coletivo da humanidade a noção cíclica da História. A ansiedade para 
seguir sempre em frente, como se a vida fosse vivida num traçado 
linear e mecanista, parece ser a regra básica deste final de milênio. 
O desdém pelo passado é outro fator preponderante nesta miopia 
Histórica que parece acometer a sociedade ocidental. 

Não precisamos ir muito longe no tempo para nos 
depararmos com uma abordagem diametralmente diferente desta. 
As civilizações orientais, a egípcia, a grega, e mesmo a cultura dos 
povos da América pré-colombiana partilhavam uma visão cíclica 
da História. Os grandes filósofos gregos tinham como um de seus 
paradigmas básicos esta visão recorrente do fluxo da vida. 

Na Índia em particular, berço de inúmeras correntes 
filosóficas cujo impacto parece ser cada vez maior no ocidente, 
existe uma estrutura de pensamento que norteia esta concepção 
da existência. A rica diversidade das numerosas escolas metafísicas, 
ao invés de significar conflito, apenas contribui para estimular uma 
discussão que os hindus abraçam apaixonada e alegremente. 

Em O CICLO DO TEMPO, Simone Boger expõe e desdobra 
com singular clareza e lucidez toda essa abordagem sábia que 
herdamos da civilização que nos legou os Vedas e os Upanishads. 
O desenvolvimento do seu raciocínio nos conduz através das 
grandes yugas (eras) da cosmologia védica e nos remete a textos 
de pensadores ocidentais de diferentes épocas, como Dostoievsky 
e Ovídio, evidenciando a sincronicidade e a perenidade de certos 
conceitos universais.
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