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Alexandre Saint-Yves nasceu em 26 de março de 1842, em Paris, sob o signo de Áries com ascendente 
em Sagitário, ou seja, sob um duplo signo de fogo. 
 
Morreu em 6 de fevereiro de 1909, em Pau (nos Pirineus-Atlânticos). 
 
Ainda que tenhamos algumas dúvidas sobre o caráter totalmente objetivo de sua autobiografia, 
devemos admitir que a principal fonte de sua biografia se encontra no “Pro Domo” que constitui a 
primeira parte de sua obra “A França Autêntica” publicada em 1887. Neste texto em forma de 
discurso ante tantas críticas e múltiplos ataques de que era objeto, encontramos algumas informações 
essenciais, ficando claro que os detalhes de sua vida privada não nos interessam. 
 
Seu pai era alienista (hoje se diria psiquiatra) e empenhava-se em que seu filho tivesse uma boa 
educação. 
 
Muito cedo, o jovem Saint-Yves mostrou-se ao mesmo tempo inteligente e capacitado para os 
estudos, mas rebelde. Confessou ter aceitado de mal grado as obrigações de um ensino que deixava 
pouco espaço para que as crianças se realizassem. É a velha luta entre “cabeças bem montadas” e 
“cabeças bem feitas”. 
 
Os estudos lhe iam muito mal até que se encontrasse, em Metz, com um senhor que dirigia uma escola 
na qual, afortunadamente, se privilegiava as “cabeças bem feitas”. 
 
Depois do estudo secundário, ingressou na Escola de Medicina Naval de Brest. Esteve ali por três 
anos e visivelmente o único proveito que tirou foi aprofundar-se no estudo das propriedades e virtudes 
das algas marinhas, sobre as quais escreveria uma obra: “Da utilidade das algas marinhas”. 
 
Saint-Yves d’Alveydre nasceu nos últimos anos da Restauração, sob o reinado liberal de Luis Felipe 
I, rei dos Franceses (mas não da França). Este último rei pertencia à linhagem dos Orleáns e era 
descendente do famoso Felipe-Igualdade, que tinha mandado seu primo Luis XVI à guilhotina. Sabe-
se que este último tinha sido condenado à pena de morte por um só voto de maioria, e foi justamente 
seu primo quem votou pela sua condenação à morte.  
 
Saint-Yves d’Alveydre tinha seis anos quando estalou a Revolução de 48, a queda da monarquia, a 
proclamação da Segunda República e a eleição do príncipe Luis-Napoleão Bonaparte, sobrinho de 
Napoleão 1º e neto de Josefina de Beauharnais, a primeira esposa do imperador. Três anos mais tarde, 
em 1851, o príncipe-presidente deflagará um golpe de Estado que o fará imperador sob o nome de 
Napoleão III. 
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Sabe-se que em razão desse golpe de estado, numerosos intelectuais franceses tomaram o caminho 
do exílio em virtude de sua grande desaprovação; Vítor Hugo é a figura mais representativa daqueles 
emigrados voluntários. Refugiou-se nas Ilhas Anglo-normandas sem que nada disso rebaixasse seu 
prestígio, muito pelo contrário. 
 
Em 1862, Saint-Yves d’Alveydre tem vinte anos. Abandona os estudos na Escola de Medicina Naval 
e se empenha em encontrar Vítor Hugo. Embarca para Guerseney, mas não há prova de que tenha 
conseguido encontrar-se com o grande homem. Ao invés, encontrou-se com outra exilada, Madame 
Pelleport, que lhe fez descobrir um escritor falecido em 1825: o romântico Fabre d'Olivet. Tradutor 
dos “Versos áureos de Pitágoras”, autor, entre outras coisas, de “A língua hebraica restituída”, 
também Fabre d'Olivet se tinha encarregado de uma obra monumental, um enorme quadro histórico: 
a “História filosófica do gênero humano”. Aquele encontro e a leitura daquela obra foram para Saint-
Yves uma verdadeira iluminação, e, porque não, uma autêntica iniciação. Desde então, se converterá 
por um tempo em um discípulo de Fabre d'Olivet de quem se afastará depois, recriminando-lhe por 
“ver a sociedade humana como uma matéria prima sem vida nem lei própria”. 
 
Depois, viveu uma temporada em Londres, onde freqüentou bibliotecas. Em 1870, quando irrompeu 
a primeira guerra franco-alemã, Saint-Yves d’Alveydre voltou à França para combater. Sabe-se que 
o conflito acabou logo pela derrota de Sedan e que teve por resultado adiantar a queda de Napoleão 
III e a proclamação da Terceira República. 
 
Nos encontramos em 1871. Saint-Yves d’Alveydre tem vinte e nove anos e encontra um trabalho 
bastante modesto no Ministério do Interior, onde confessa aborrecer-se profundamente. Com poucos 
recursos, tinha que satisfazer suas necessidades. 
 
Em 1873, chega a Paris uma condessa russa, esposa morganática de um conselheiro do czar de quem 
acabava de se divorciar. A condessa Keller dispõe de rendas confortáveis que lhe asseguram bem-
estar. Compra para si um hotel particular na Rua Horacio Vernet (paralela aos Campos Elíseos, entre 
a Avenida Georges V e a Rua Presbourg) e ali se instala. Nessa ocasião, Saint-Yves d’Alveydre vivia 
nos Campos Elíseos, e pela providência nosso herói e a condessa solitária encontram-se. Em 1877, 
ou seja, quatro anos mais tarde se casam, apesar da diferença de idade, já que a condessa Keller tinha 
quinze anos mais que Saint-Yves. 
 
Nessa ocasião Saint-Yves abandonou seu trabalho no ministério para dedicar-se à sua obra literária. 
Já tinha apresentado algumas obras: tratados, poemas, livretos de óperas. No entanto, foi 
verdadeiramente em 1877 que começou sua carreira literária com a obra, que passou despercebida e 
foi reeditada em 1910: As chaves do Oriente. Nesta obra, Saint-Yves d’Alveydre se refere às tradições 
hindus e à sua visão do nascimento, do amor e da morte. 
 
À parte destas obras, se podem distinguir dois grandes períodos na obra de Saint-Yves d’Alveydre: 
um período que chamaremos histórico e sociológico e outro que qualificaremos de espiritualista e 
iniciático. 
 
Ao primeiro período correspondem as cinco “Missões” publicadas entre 1882 e 1887 e que são um 
amplo quadro histórico declinado primeiramente em três obras que são: A Missão dos Judeus, A 
Missão dos Soberanos e A Missão dos Franceses, esta última tinha por subtítulo: A França Autêntica.  
Na primeira destas três obras, Saint-Yves d’Alveydre nos conta as origens da nossa civilização indo-
européia desde a legendária epopéia de Ram (fundador, segundo Saint-Yves, de nossa civilização, há 
mais de 15.000 anos) até o nascimento de Cristo. Na segunda obra, nos detalha a história do papado 
desde o Concílio de Nicéia em 325 de nossa era que viu a Igreja tomar, sob o impulso do imperador 
Constantino, as rédeas do poder na Europa depois de reduzir ao silêncio, durante numerosos séculos, 
aos que qualificava de hereges: gnósticos, ários, etc. Por fim, na terceira obra, pinta a história da 
França desde a convocação dos Estados Gerais pelo Rei Felipe o Belo, em 1304. 
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Em cada uma de suas obras, Saint-Yves d’Alveydre quer demonstrar que nem os Judeus, nem os 
Papas, nem tampouco os reis de França, que tinham recebido sucessivamente a missão de restaurar a 
“sinarquia”, o conseguiram. Seu fracasso, sempre segundo Saint-Yves, resulta de seu esquecimento 
e desconhecimento dos grandes princípios espirituais que regem o mundo. De modo que, depois de 
constatar este fracasso, que é objeto destas três obras, volta-se sobre a Índia tradicional que conserva 
seus grandes segredos na misteriosa “Agartha” e sobre os “obreiros” nos quais quer ver uma nova 
força. No entanto, por “obreiros” há que entender todos os cidadãos produtivos, independentemente 
de sua condição social. A “Missão da Índia na Europa e da Europa na Ásia” e a “Missão dos Obreiros” 
completarão as três “Missões” já mencionadas. 
 
Temos que recordar que na época em que Saint-Yves d’Alveydre escreveu estas obras, a Índia fazia 
parte do império britânico (a rainha Vitória levava o título de imperatriz das Índias) e que, salvo 
alguns indivíduos iluminados como Rudyard Kipling, poucos Ingleses se interessavam pela 
civilização hindu e só viam neste vasto país com um passado tão rico, um grande provedor de chá. 
Saint-Yves desejava que um verdadeiro diálogo intercultural se instaurasse entre as duas civilizações, 
o qual não se produziu, como sabemos. 
 
Além disso, esses anos do final do século XIX viam a ascensão de uma nova classe social que, ao 
lado de uma aristocracia em período de declínio, de um clero contestado por suas escolhas políticas 
e de uma burguesia em pleno auge (eram os tempos da revolução industrial e da criação das grandes 
empresas capitalistas), queria encontrar seu lugar na sociedade e fazer ouvir sua voz. A estas forças 
vivas da nação é que Saint-Yves se dirige, propondo uma alternativa espiritualista às tentações 
marxistas. 
 
No centro dessas cinco “Missões”, encontra-se a grande idéia da “Sinarquia”, termo que se poderia 
traduzir literalmente por “governo com princípios” (em oposição à “anarquia” que define um 
“governo sem princípios”). 
 
De resto, podemos afirmar que a “sinarquia” se insere no marco muito amplo da “Utopia” da qual os 
autores ingleses eram entusiastas. Citamos Thomas More e seu Reino de Utopia, Francis Bacon e sua 
Nova Atlântida, sem  esquecer o ilustre Miguel de Cervantes e seu Dom Quixote, o francês Rabelais 
e sua Abadia de Thelema e poderia citar muitos outros. Lembremos que Saint-Yves d’Alveydre tinha 
vivido muito tempo na Inglaterra e tinha se familiarizado com esta literatura utópica. 
 
Recordemos que “utopia” e “quimera” não são sinônimos: a segunda se refere a sonhos ilusórios, 
enquanto que a primeira, se refere à visão de uma sociedade ideal e perfeita onde imperaria 
definitivamente a justiça, a igualdade e a fraternidade. Dirão que me esqueci da “liberdade”, mas pode 
existir liberdade sem justiça, igualdade e fraternidade? 
 
Utópicos eram também os Rosa+Cruzes do Círculo de Tübingen que, em princípios do século XVII, 
em meio às guerras religiosas nas quais enfrentavam duramente os católicos e os reformados, 
apresentaram o projeto de uma sociedade pacífica e generosa. Não esquecemos que os fundadores 
ingleses da maçonaria eram discípulos daqueles Rosa+Cruzes e, mais particularmente, de Jacob 
Boehme (como o demonstrou tão bem o escritor Serge Hutin). A maçonaria que pregava a justiça e a 
fraternidade, não é também uma espécie de utopia, ao expor em miniatura a sociedade tal como 
deveria ser? 
 
Saint-Yves d’Alveydre não podia ignorar tudo isto, ainda que seja verdade que não pertenceu a 
nenhuma das organizações iniciáticas: maçonaria, martinismo, sociedade teosófica... 
 
Saint-Yves d’Alveydre teve oportunidade de dar numerosas conferências na França, na Bélgica e 
Inglaterra. Quando uma lei promulgada, por iniciativa do ministro Waldeck-Rousseau e do deputado 
Le Chapelier, autorizou na França o exercício sindical, Saint-Yves fundou o “sindicato da imprensa 
profissional” no qual desempenhou as funções de arquivista. 
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Sabemos também, que René Guénon se inspirou amplamente em seu pensamento, como dão 
testemunho disso numerosas passagens de sua própria obra. 
 
O título de marquês d’Alveydre lhe foi recusado em numerosas ocasiões. Segundo ele mesmo, esse 
título lhe veio da compra de um domínio no Norte da Itália. A este domínio, que pertencia à Santa 
Sé, estava ligado um título mobiliário. Faz alguns anos perguntei sobre isso aos arquivistas do 
Vaticano, mas não tive nenhuma resposta satisfatória tanto para confirmar, como para negar esse 
ponto. 
 
É desnecessário dizer que a publicação de obras desse tipo não leva ao enriquecimento material. E, 
como a fortuna de sua esposa começava a minguar em proporções alarmantes, em 1893 tiveram que 
abandonar o hotel particular da Rua Horace Vernet e mudar-se para Versalhes, na Rua Colbert, muito 
perto do famoso castelo. 
 
Em 1895, se produz o drama: falece sua esposa, Marie-Victoire. 
 
Encontra-se só, cercado só por alguns amigos fiéis: Papus, Barlet, Victor-Émile Michelet, que 
permaneceriam próximos dele até sua morte, ocorrida, como já foi dito, em 6 de janeiro de 1909 em 
Pau. Seus restos mortais foram levados a Versalhes onde descansam em uma capela que mandou 
construir no antigo cemitério depois da morte de sua esposa. Ainda se pode ver essa capela. Quase 
em ruínas, foi restaurada faz alguns anos, graças aos esforços conjuntos de fiéis a seu pensamento e 
da Prefeitura de Versalhes. Desafortunadamente, não se pode visitar a capela, por ser uma propriedade 
privada. Parece que ainda há descendentes da condessa Keller que, em todo caso, não se deram a 
conhecer quando a Prefeitura de Versalhes lhes escreveu para informar-lhes do triste estado em que 
tinha caído a capela, que abrigava os restos de seu bisavô. A condessa tinha dois filhos de seu primeiro 
matrimônio, que estão enterrados também no cemitério de Versalhes, justamente em frente a essa 
capela. 
 
Depois da sua morte, Papus reuniu seis de seus amigos e fundou com eles a associação dos “Amigos 
de Saint-Yves”. Essa associação encarregou-se da publicação de algumas obras de Saint-Yves. 
Primeiro, foi uma reedição das “Chaves do Oriente” (primeira edição em 1873), logo “A Missão da 
Índia”, obra que escreveu em 1886, mas não publicou naquele tempo, conforme sua própria vontade 
e, por fim, “O Arqueômetro” que estava inacabada por ocasião da morte de Saint-Yves. Papus e seus 
amigos reuniram os textos, planos, desenhos e esquemas que encontraram em Versalhes, em seus 
arquivos, e compuseram a obra que mais tarde publicaram. Isto foi em 1912 e a obra foi publicada 
pela editora Dorbon-Aîné. 
 
Mas qual é a origem do Arqueômetro? 
 
Em 1896, por ocasião do primeiro aniversário da morte de sua esposa, Saint-Yves d’Alveydre fez 
celebrar uma missa em sua casa, por um padre da paróquia de Versalhes. Foi durante esta missa que 
disse ter tido a visão do Arqueômetro, em um lampejo.  É claro que isso é uma questão de fé e me 
absterei de abrir um debate sobre esse tema. O certo é que dedicou os treze anos que lhe restavam de 
vida em construir aquele “Arqueômetro” que definia como a “Chave de todas as religiões e de todas 
as ciências da Antigüidade”. 
 
As reedições têm sido pouco numerosas. Além de algumas tentativas sem futuro, podemos mencionar 
três que se consideram sérias: a da Editora Rosacruz, em 1977, a de “Gutenberg Reprints”, em 1979 
e a das Editoras Trédaniel, em 1999. Mas devemos mencionar que reeditar uma obra deste tipo 
constitui uma verdadeira aventura que poucos editores podem tentar. 
 
Com efeito, a obra se apresenta em forma de um volume de 570 páginas em formato 24X30 e 
magnificamente ilustrado que só se pode fazer em edição de luxo, o que fatalmente aumenta o custo. 
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Além disso, temos que reconhecer que poucos autores se preocuparam em publicar seus comentários, 
exceto Papus e René Guénon. Quanto a mim, meu único mérito foi publicar, pela primeira vez em 
1977 e pela segunda vez em 1997, uma exegese fidedigna que pode pôr o pensamento de Saint-Yves 
d’Alveydre ao alcance do maior número de buscadores. Esta segunda publicação foi traduzida para o 
português, por uma editora do Brasil. 
 
Agora, vamos penetrar nos arcanos do “Arqueômetro”, já que é principalmente para isso estamos 
reunidos aqui hoje.                              
 
 

 
O ARQUEÔMETRO 

 
PRIMEIRA PARTE: 

O ARQUEÔMETRO FILOSÓFICO 
 
A primeira parte tem por título genérico: “A sabedoria do homem e o paganismo”, e se divide em três 
capítulos. 
 

A regressão mental 
 
Neste primeiro capítulo, Saint-Yves d’Alveydre, depois de definir o paganismo, nos leva desde a 
Síntese verbal Universal até a filosofia individual 1. Nos faz sentir como, sob a pressão dos doutos, a 
instrução substituiu a Educação, como Sophie dominou a Sofia, como os corpos religiosos abdicaram, 
como a vontade humana, mãe da Anarquia, se erigiu em Princípio, como, por fim, o Ter suplantou o 
Ser. Depois, tomando como exemplo uma criança de sua época, nos descreve o processo que o levou 
da família à Universidade sem alma, passando por uma educação religiosa incompleta. A Entrada do 
Reino do Céu lhe está oculta pela desordem do neopaganismo, procedente do renascimento que se 
encerra nas garras da Universidade como um Templo. Sob o reino deste paganismo anárquico, a 
inteligência capitula, o Espírito se fecha e a Luz se oculta. 
 

O erro triunfante 
 
Neste segundo capítulo, Saint-Yves d’Alveydre nos revela a verdadeira fisionomia de Pitágoras assim 
como o alcance de sua obra. Pitágoras, tendo recebido todas as iniciações, dedicou-se a tirar a síntese 
unitária delas, e o rótulo de filósofo que se agrega a seu nome parece, aos olhos de Saint-Yves, ao 
mesmo tempo excessivo e insuficiente. Pitágoras, seguidor de Orfeu, de quem reconstituiu a 
mensagem, graças aos documentos dos Templos, adota aqui uma figura de patriarca que seus 
comentadores parecem ter deixado de lado, voluntariamente ou não. Entre eles, Hieracles, Dacier e 
Fabre d’Olivet traíram seu pensamento sob um mar de considerações pessoais que desembocaram em 
algumas conclusões muito distantes e freqüentemente opostas ao pensamento pitagórico. Estes 
cúmulos de erros, de deformações grosseiras, o afã exclusivo da letra em detrimento do Espírito, 
engendraram o neopaganismo do Renascimento que triunfa, como veremos no terceiro capítulo. 
 

A morte espiritual 
 
Neste terceiro capítulo, Saint-Yves d’Alveydre nos traça uma evolução do neopaganismo do 
Renascimento que, já há mais de cinco séculos, se impôs mediante o humanismo moderno, tanto nas 
Universidades como ao pontificado decadente e cúmplice. Demonstra-nos como, sob o mesmo 
humanismo encoberto, o neopaganismo desmembrou o Estado social para erigir sobre as ruínas do 

 
1 Saint-Yves se empenha sempre em insistir sobre a oposição que existe entre o sintético e universal, ou seja, de 
essência espiritual e o filosófico e individual, quer dizer, feito com substância material. 
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Estado político. A destruição das três ordens sociais: Econômica, Jurídica, Educativa, e dos três graus 
de ensino: catequização, iniciação, sacerdócio, arrematou a descristianização da Europa. Depois da 
regressão mental e o erro triunfante, a morte espiritual é seu enlace iniludível. 
 

\ 
 
Em ambos os pratos da balança, Saint-Yves d’Alveydre colocou o paganismo. Demonstrou seu 
progresso, suas cumplicidades e seu triunfo atual. No prato oposto agora vai colocar o cristianismo. 
De que lado se inclinará a balança? 
 

\ 
 

SEGUNDA PARTE: 
A SABEDORIA DE DEUS E O CRISTIANISMO 

 
Esta segunda parte do Arqueômetro filosófico tem por título genérico: “A sabedoria de Deus e o 
cristianismo”. Como a primeira parte, está dividida em três capítulos. 
 

A via 
 
Neste primeiro capítulo, Saint-Yves d’Alveydre, apoiando-se na matesis cristã, nos guias que 
marcam o caminho do Iniciado, se esmera em demonstrar que o cristianismo é a única religião. Para 
isto, busca a origem comum dos Livros Sagrados e a unidade das Universidades antigas. Logo 
determina os três critérios que repartem o espírito humano, classificados segundo a ordem de suas 
influências. Aprofunda um após o outro estes três critérios em seus três graus ascendentes: positivo, 
comparativo e superlativo. Desse estudo, deduz que a ciência não é um produto do espírito humano, 
que o pensamento humano é o reflexo da incidência universal, que a lei de atração universal é o feito 
cósmico supremo, que a Harmonia dá testemunho de uma suprema Razão, que o corpo não implica 
o estado material, que o homem não cria os Números. E logo conclui escrevendo: “A Ciência é a 
Verdade constitutiva do universo visível, seu feito legislado; a Vida é a Verdade constituinte dos dois 
Universos, visível e invisível, seu Princípio legislante Verbal.” 
 

A verdade 
 
Neste capítulo, Saint-Yves d’Alveydre adentra mais no domínio das coisas santas e ocultas, nos 
segredos escondidos atrás dos relatos e os preceitos dos Livros Sagrados. Veremos mais adiante toda 
a importância esotérica das línguas antigas, que a instrução pagã chama de línguas mortas. Com força, 
Saint-Yves afirma a existência de uma Religião única, o cristianismo, até o qual  desde o princípio, 
confluíram todas as religiões. 
 

A vida 
 
Neste último capítulo, Saint-Yves d’Alveydre, depois de mostrar a origem da Tradição e da Vida da 
Iniciação, nos revela a chave da Revelação dos Mistérios que conduzem os que são dignos dele ao 
Estado social cristão. A vida divina nos está exposta, em toda sua riqueza e em todo seu ardor frente 
ao paganismo glacial que leva sim à morte, que se devora. 

\ 
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A QUEDA OU A 
SABEDORIA DO 

HOMEM 
Y O PAGANISMO 

 
 

1ª Etapa: 
A REGRESSÃO 

MENTAL 
 

2ª Etapa: 
O ERRO 

TRIUNFANTE 
 

3ª Etapa: 
A MORTE 

ESPIRITUAL 
 

O homem colocado 
primitivamente na zona 

6 
(mundo divino, mundo 
da emanação, mundo 

do AD-AM, em aspecto 
com Deus), 

cai de zona em zona 
até a zona 1 

(mundo humano, mundo 
da 

ação, mundo da 
torrente, afastado de 

Deus) 
 

HOMEM DA 
TORRENTE 

 
 

HOMEM DE DESEJO 
 
 
 

O Homem colocado 
agora 

na zona 1 
(mundo humano, mundo 

da 
ação, mundo da 

torrente, afastado de 
Deus), 

remonta de zona em 
zona 

até a zona 6 
(mundo divino, mundo 

da 
emanação, mundo do 

AD-AM, em aspecto com 
Deus) 

 
3ª Etapa: 
A VIDA 

 
2ª Etapa: 

A VERDADE 
 

1ª Etapa: 
A VIA 

 
A REINTEGRAÇÃO 

OU 
A SABEDORIA DE 

DEUS 
E O CRISTIANISMO 

 

 
O ARQUEÔMETRO FILOSÓFICO 

DE SAINT-YVES D’ALVEYDRE 
(A QUEDA E A REINTEGRAÇÃO) 
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O caminho Iniciático 
(Comentário geral) 

 
Não tenho a pretensão de ter dado, nas páginas precedentes, um resumo exaustivo da parte filosófica 
do Arqueômetro de Saint-Yves d’Alveydre. Só quis evocar os grandes períodos da dialética 
arqueométrica, não podendo entrar na análise pormenorizada de cada uma delas. E isso, por duas 
razões; a primeira reside na impossibilidade material de um estudo aprofundado no marco deste 
volume, a segunda se deriva da escolha que fiz de privilegiar a apresentação do planisfério 
arqueométrico e as adaptações que resultam dele. De qualquer maneira terei, ao longo desta 
apresentação, que voltar freqüentemente aos valiosos dados filosóficos contidos nesta primeira parte. 
 
No momento, quero chamar a atenção do leitor sobre o plano seguido por Saint-Yves d’Alveydre na 
composição do livro I. Se retomarmos os títulos dos seus capítulos e os anotamos num quadro 
comparativo, encontramos de novo aqui os dois pratos da balança; temos o seguinte: 
 
 

1ª PARTE              2ª PARTE 
A Sabedoria do Homem   A Sabedoria de Deus 

   e o paganismo                                               e o cristianismo 
 

 
Capítulo 1  A regressão mental     A VIA 
 
Capítulo 2  O erro triunfante     A VERDADE 
  
Capítulo 3  A morte espiritual     A VIDA 
 
Olhando este quadro, não é certo que vemos perfilar-se um esquema bem conhecido por diversas 
correntes do pensamento gnóstico, a saber, as três etapas da Queda seguidas pelas três etapas da 
Reintegração? 
 
Agora, se sabemos que Saint-Yves d’Alveydre não pertenceu a nenhuma das sociedades iniciáticas 
de sua época, ao contrário, não ignoramos que tinha estudado com atenção os ensinos difundidos por 
estas diferentes sociedades. Pela construção deste Livro I do Arqueômetro, Saint-Yves se incorpora 
às correntes Martinezistas e Saint-Martinistas (das quais seu amigo Papus era, naquele momento, o 
fiel restaurador) e, mais além destas correntes até o final do século XVIII, ao grande conjunto gnóstico 
como dá testemunho disso uma análise desta obra. 
 
Esforcemo-nos, pois, em reencontrar o esquema gnóstico nas duas partes e nos seis capítulos do 
Arqueômetro filosófico. 
 

PRIMEIRA PARTE: A QUEDA 
 

O Homem Universal, AD-AM, criado à imagem (e semelhança) de Deus, que está colocado no centro 
do universo para representá-lo aí, provido da Palavra todo-poderosa, prevarica 2 por sua vez, como o 
havia feito anteriormente o anjo rebelde, Lúcifer, o portador da Luz que tinha movido o Fogo Fixo. 

 
2 Prevaricar é um verbo muito freqüentemente empregado por Martinez de Pasqually. Não saberíamos encontrar um mais 
correto. Este verbo que vem do verbo latino præ varicari (andar ao contrário), significa de maneira geral: faltar com os 
deveres de seu cargo. Com efeito, na Queda, se dão as duas idéias contidas neste verbo já que AD-AM não cumpriu com 
os deveres de seu cargo que era representar Deus no universo criado, e ao andar ao contrário, acabou por não estar em 
aspecto com o Criador, o que o levou à sua perdição. 
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AD-AM tinha estado em aspecto com Deus 3 como na árvore sefirótica Malkuth (o Reino) está 
colocado em aspecto com Kether (a Coroa). Ao prevaricar, AD-AM mergulhou até não estar mais 
em aspecto com Deus, com conseqüência do que, perdeu a faculdade de pronunciar a Palavra todo-
poderosa, afundou-se nas Trevas e seu espírito, onisciente na origem, afundou-se na dúvida e na 
ignorância. É o primeiro passo rumo à QUEDA. 
 

Capítulo 2: o erro triunfante 
 

Para remediar a perda da Palavra todo-poderosa, o Homem inventou uma palavra substituta que, 
estando sem eco no plano divino, o conduziu da Sabedoria verdadeira e eterna de Deus até uma 
ciência parcial e temporal que seus olhos, tornados imperfeitos, tomam pela Verdade. É o segundo 
passo em direção à QUEDA. 
 

Capítulo 3: a morte espiritual 
 

Penetrando cada vez mais nas Trevas, levando cada vez mais longe seu erro, tomando cada vez mais 
a palavra substituta pela Palavra todo-poderosa e a ciência temporal pela Sabedoria eterna, o homem 
consumou sua retirada do plano divino, conservando em si somente uma débil faísca (uma Shekina) 
oculta pelas estreitezas de sua mente. É o terceiro e último passo rumo à QUEDA. 
 
Mas Deus não abandona suas criaturas. Ele mesmo veio recordar-nos encarnando-se entre nós. 
Sempre nos oferece a possibilidade de voltar ao caminho reto, de tirar-nos das Trevas. 
 

SEGUNDA PARTE: A REINTEGRAÇÃO 
 

Capítulo 1: a Via 
 

A Iniciação é feita de humildade e confiança. É o primeiro ato voluntário para renascer (voltar a 
nascer). É o desejo. É o primeiro passo rumo à REINTEGRAÇÃO. 
 

Capítulo 2: a Verdade 
 

O Adeptado é feito de busca laboriosa e de reflexão. É a vontade de adquirir, pelo trabalho e pelas 
provas, o conhecimento das Ciências e das Artes, das Leis e dos Princípios que regem o Homem e o 
Universo. É o segundo passo em direção à REINTEGRAÇÃO. 
 

Capítulo 3: a Vida 
 

É o domínio das paixões, a renúncia às falsas luzes. É a Comunhão com o Arquétipo que é Deus. É a 
transmutação mística de nosso corpo e de nosso sangue com a ajuda do Corpo e do Sangue de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. É o verdadeiro renascimento, o dos Dwijas (duas vezes nascidos, quer dizer, 
nascidos em dois planos...). É o terceiro passo rumo à REINTEGRAÇÃO. E também é uma morte 
(tré-pas) já que se trata, desta vez, de morrer para a vida material (de despojar o velho homem), ou 
seja, de escapar da morte. 
 
“Eu sou a regressão, o erro e a morte”, diz o paganismo. 
“Eu sou a Via, a Verdade e a Vida”, proclama o cristianismo. 
 

 
3 Aspecto vem também do latim, mais precisamente, do verbo aspicere que quer dizer: dar uma olhada em algum objeto. 
AD-AM estava em aspecto com Deus enquanto pode olhá-lo na face quando isso lhe era permitido para cumprir sua 
missão. Emprega-se correntemente este termo em astrologia quando se quer falar dos astros que se encontram em 
conjunção, em oposição, em trígono, em quadratura ou em sextil. 
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Este capítulo pode ajudar o Homem de Desejo4 a encontrar a Via, a contemplar a Verdade, a voltar à 
Vida? É a geometria da palavra todo-poderosa que Deus havia confiado a AD-AM? 
 
A Palavra é uma palavra agora impronunciável5? É uma Nota que nenhum músico, incluindo Mozart, 
pode tirar de seu instrumento? É uma Cor que nenhum pintor, incluindo Leonardo Da Vinci, pode 
fixar em sua tela? É um Número que nenhum matemático, incluindo Pitágoras, pode isolar das 
combinações aritméticas? É uma Forma que nenhum geômetra pode traçar na terra ou no céu? 
 
O estudo dos diferentes componentes do Arqueômetro deveria ajudar-nos a responder, ao menos 
parcialmente, a estas perguntas; a reencontrar, talvez, a Palavra perdida, a Palavra sagrada e 
impronunciável, meta suprema de todo caminho iniciático. 
 

O ARQUEÔMETRO OPERATIVO 
 

Antes de tudo, nos parece necessário dar algumas definições desta palavra, “Arqueômetro”, a priori 
estranha e desconhecida dos dicionários e enciclopédias. Estas definições resultam da confrontação 
de diferentes estudos etimológicos que lançam mão de referências muito antigas e emprestadas de 
alfabetos já esquecidos hoje em dia. 
 
Primeira definição, segundo Saint-Yves d’Alveydre: 
 
“Arqueômetro vem de duas palavras sânscritas: ARKA-METRA.” ARKA significa o Sol, emblema 
central do selo divino. Para que não nos confundamos com o “Sabeísmo” antigo que, pior ainda, é 
moderno, estas Línguas patriarcais seguem dizendo tudo o que seus guardiães podem ter esquecido. 
AR é o Círculo armado de seus raios, a Roda radiante da Palavra divina. KA evoca a Matesis 
primordial unindo o Espírito, a Alma e o Corpo da Verdade, mostrando assim a Observação pela 
Experiência, a Unidade de sua Universalidade dentro do Duplo-Universo e dentro de seu Tríplice 
Estado Social. ARK significa a Potência da Manifestação, da Existência, sua Celebração pela palavra, 
sua solenização. A inversão desta palavra: KRA, KAR, KRI, significa criar, realizar uma obra, 
manifestar uma Lei, governar, isto é, conservar uma criação continuando-a, prestar homenagem 
ilustrando, render glória adorando, todas as características que são funcionais da Segunda Pessoa da 
Trindade com respeito à Primeira. O latim diz: creare, o dialeto céltico irlandês diz: Kra-Im. 
 
ARKA vai mais além como Revelação dos Mistérios do Filho pela Palavra, também como Verbo 
criador. É a Palavra em si mesma, encantando com número e ritmo. É o Hino dos Hinos, a Poesia do 
Verbo. 
 
MATRA é a medida-Mãe por excelência, a do Princípio; é o Barascheth dos Templos do Egito, a 
Bérazet do primeiro Zoroastro, a BaRatA da Bharata divina. 
 
MATRA, medida-Mãe, está viva no Verbo-Deus como todos seus pensamentos criativos. É ela que 
manifesta em todas as coisas a Unidade, pela Universalidade de suas proporções internas, a 
Substância em função de equivalências orgânicas distributivas em todos os graus. O que precede 
indica uns atributos; no entanto, a mesma palavra a põe também aos pés da Mãe divina, da Energia 
feminina de Deus. MAeTRA  é também o sinal métrico do Dom divino, da Substância em todos os 
graus proporcionais de suas Equivalências. No grau psíquico universal, Athma, Amath e Matha, é o 
Amor feminino, a Bondade materna de Deus para com todos os seres e por todas as coisas; em uma 

 
4 Expressão emprestada à terminologia saint-martinista. O homem de Desejo é quem, tendo conseguido escapar da torrente 
(terminologia martinezista) emprega sua passagem pela terra em reencontrar o estado primordial, combinando a oração 
com o conhecimento, ambos convergendo até o Amor.  
5 Todas as sociedades iniciáticas fizeram e seguem fazendo grande uso da palavra que só se pode reencontrar depois de 
muitas provas e que só se pode pronunciar em circunstâncias e condições bem definidas. Podemos também notar que os 
Ingleses traduzem o Verbo por Palavra: “In the beginning was the Word” (No princípio era o Verbo). 
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palavra, a Caridade universal em sua origem, encerrando e abraçando os três Kahalahs, as três Igrejas 
no IO-GA e o HIO-VA do Verbo. 
Também podemos referir-nos a uma etimologia mais clássica e mais próxima de nossas concepções 
semânticas. Sabendo que archeo evoca, pela filiação do grego, o que é velho e, mais exatamente, o 
que é antigo, mas também o que é do domínio do Princípio (ou dos arquétipos); que metre está em 
relação com a medida, poderíamos traduzir literalmente arqueômetro por medida antiga ou medida 
dos arquétipos. Isso poderia satisfazer-nos já que sabemos que os instrumentos arqueométricos que 
são o planisfério, o modelo e o transportador, são, de maneira geral, instrumentos de medida e que, 
além do mais esta construção alveydriense se refere, no essencial, ao pensamento e às concepções 
antigas. 
 
As duas fontes da palavra arqueômetro, grega e sânscrita, não se destroem mutuamente. Reforçam-
se inclusive. Neste capítulo, segundo a definição de Saint-Yves d’Alveydre, encontramos a noção do 
Princípio criador e, em METRA, seguindo a mesma fonte, encontramos a idéia de Medida. 
 
Quando estão justapostas, estas duas palavras ARKA e METRA, evocam também a dualidade PAI-
MÃE, IOD/HE, NATUREZA NATURANTE/NATUREZA NATURADA, ESPÍRITO/MATÉRIA. 
Ou seja, dois grandes pilares de toda criação e de toda manifestação que todas as tradições conhecem, 
sob nomes e símbolos diversos. 
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Descrição geral do Arqueômetro  
 
 

 
O Arqueômetro se apresenta sob a forma de um planisfério cuja construção está fundada em desenhos 
geométricos, signos astrológicos e planetários, notas musicais, letras, números e cores que respondem 
a certos objetivos que estudaremos mais detalhadamente nas páginas seguintes. 
 
Antes de entrar nos detalhes que compõe esta figura, descreveremos as suas características gerais. 
 
O planisfério arqueométrico se apresenta sob a forma de uma RODA,  
 
Ilustrada por: 
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- TRÊS cores fundamentais ou primárias: o amarelo, o vermelho e o azul (oro, gules e azur para os 
heraldistas, yellow, magenta e cyan para os grafistas), as misturas das quais geram, em um primeiro 
tempo, NOVE cores derivadas ou secundárias, 
 
Composta por:  
 
- SETE círculos concêntricos de diâmetros desiguais que desenham SEIS zonas concêntricas que 
enumerarei de 1 a 6, indo da periferia ao centro; e um círculo central, 
 
- QUATRO triângulos equiláteros entrelaçados dois a dois, formando assim duas estrelas de Davi, 
uma vertical e a outra horizontal, aos que se designa da seguinte maneira: 
 
Triângulo número 1: Triângulo de Jesus ou do Verbo (Ponta no NORTE), 
 
Triângulo número 2: Triângulo de Maria (Ponta no SUL), 
 
Triângulo número 3: Triângulo dos Santos-Anjos (Ponta no OESTE), 
 
Triângulo número 4: Triângulo do Cordeiro (Ponta no LESTE). 
 
- DOZE raios delimitam DOZE setores de 30 graus cada um ou DOZE casas zodiacais que enumerarei 
de 1 a 12, indo da que está situada no Norte do planisfério, girando no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio. 
 
Entendamos, de uma vez por todas que no contexto arqueométrico, os quatro pontos cardeais aos que 
me refiro devem ser considerados só como pontos de referência destinados a facilitar a aproximação 
do Arqueômetro. Em nenhum caso se poderia relacioná-los aos quatro pontos cardeais, “que 
crucificam o mundo”, segundo a bonita expressão do poeta francês Francis Jammes, porque o 
Arqueômetro não é uma representação, nem mesmo simbólica, do planeta Terra ou de algum outro 
corpo material, senão a figuração materializada do Cosmos tradicional, o que não é o mesmo. 
 
Portanto, se chamo NORTE ou SETENTRIÃO à parte superior do planisfério arqueométrico, é para 
um fim exclusivamente prático. A mesma observação vale, é claro, para o que se refere ao SUL, ao 
OESTE e ao LESTE, estes dois últimos sendo de todas as maneiras invertidos com relação ao lugar 
que se lhes atribui na cosmografia clássica.       
 
Por fim, farei notar que o Arqueômetro está construído sobre 5 Números, que a Ciência tradicional 
interpreta, quase de forma invariável, da seguinte maneira: 
 
O número 3 (o das cores fundamentais), ligado ao ternário, é a base de toda criação astral e terrestre, 
 
O número 4 (o dos triângulos eqüiláteros), ligado ao quaternário, governa a Regeneração e a 
Reintegração, 
 
O número 7 [4+3] (o dos seis círculos concêntricos e do círculo central), ligado ao setenário, é o 
atributo do Espírito. 
 
O número 9 [cubo de 3] (o das cores derivadas), ligado ao novenário, manda a dissolução, 
 
O número 12 [4x3] (o das casas zodiacais), ligado ao duodenário, representa o Universo e a 
Eternidade. 
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As seis zonas concêntricas e o círculo central 

 
 

1] Descrição gráfica, da periferia ao centro. 
 
A] a zona 1 é um círculo concêntrico de uma largura sensivelmente igual às 2/9a partes do raio do 
planisfério. Está dividida em 12 Casas de 30 graus cada uma. 
 
No centro de cada Casa está representado um escudo cuja cor de fundo é idêntica à ponta do triângulo 
colocado em frente e na zona 2. 
  
Cada um destes escudos encerra uma letra adâmica e seu valor numérico correspondente. Outras 
cinco letras colhidas dos alfabetos assírio, siríaco, caldeu, samaritano e latino rodeiam cada escudo. 
Uma explicação destas letras adâmicas será dada posteriormente, no terceiro capítulo. 
 
Uma cor rosa pálido colore esta zona. 
 
B] A zona 2 é um círculo concêntrico cuja largura é o dobro daquela da zona 1. Está denteado com 
doze pontas de triângulos de 60º cada uma, de cores diferentes e matizadas. 
 
Em cada uma destas pontas ou triângulos estão inscritas uma letra morfológica e suas cinco 
correspondências nos mesmos alfabetos que aqueles que se encontram na zona 1. 
 
Quando duas pontas de triângulos se entrelaçam na terceira parte superior da zona, suas cores se 
mesclam por superposição. 
 
O fundo desta zona não está colorido. 
 
C] A zona 3 é também um círculo concêntrico de largura igual a 1/6º parte daquela da zona 2 e a 
terceira parte da zona 1. Está bordejada, a intervalos regulares, de doze pentagramas musicais sobre 
os quais estão suspensas notas (uma nota por pentagrama). 
 
Indo do pentagrama situado no ponto mais setentrional do planisfério e girando no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio, se decifram as seguintes notas. 
 
SI, no Norte 
SI, no Norte-Noroeste 
DO, no Nordeste-Leste 
RÉ, no Leste 
FA, no Sudeste-Leste 
SOL, no Sul-Sudeste 
LA, no Sul 
LA, no Sul-Sudoeste 
SOL, no Sudoeste-Oeste 
FA, no Leste 
RÉ, no Noroeste-Oeste 
DO, no  Norte-Noroeste 
 
Inscritas em um único pentagrama, estas doze notas se lêem deste modo: SI, SI, DO, RÉ, FA, SOL, 
LA, LA, SOL, FÁ, RÉ, DO. 
 
O fundo desta zona não está colorido. 
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D] A zona 4 é um círculo concêntrico uma vez e meia mais largo que a zona 3, ou seja, a quarta parte 
da zona 2 e a metade da zona 1. É como a zona 1 repartida em 12 casas de 30º cada uma. 
 
No centro de cada casa, está desenhado um círculo com os pólos truncados. O fundo de cada círculo 
é da mesma cor que a da ponta do triângulo correspondente na zona 2 e que o do escudo 
correspondente na primeira. 
 
No centro de cada círculo reside um dos doze signos do zodíaco6 que se lêem na seguinte ordem, 
Capricórnio morando na casa mais setentrional7.  
 
CAPRICÓRNIO no NORTE 
AQUÁRIO no NORTE-NORDESTE 
PEIXES no NORDESTE-LESTE 
ÁRIES no LESTE 
TOURO no SUL-SUDESTE 
GÊMEOS no SULDESTE-LESTE 
CÂNCER no SUL 
LEÃO no SUL-SUDOESTE 
VIRGEM no SUDOESTE-OESTE 
LIBRA no OESTE 
ESCORPIÃO no NOROESTE-OESTE 
SAGITÁRIO no NORTE-NOROESTE 
 
O fundo desta zona está colorido da mesma cor rosa pálido da primeira zona. 
 
E] A zona 5 é um círculo concêntrico mais largo em uma terça parte que a zona 4, o dobro da zona 
3, de uma terça parte menos larga que a zona 2 e das duas terças partes menos larga que a zona 1. 
Está dividida, como as zonas 1 e 4 em doze casas de 60º cada uma. 
 
No centro de cada casa se encontra um círculo não truncado com a mesma cor de fundo que a do 
círculo truncado que corresponde à zona 4. 
 
Cada círculo encerra um símbolo planetário, ou seja, no total doze símbolos que se repetem uma vez, 
com exceção do Sol e da Lua. Notamos igualmente que os símbolos repetidos, cujo gráfico não é 
simétrico (Saturno, Júpiter e Marte), estão orientados algumas vezes à direita, outras vezes à esquerda, 
como se se olhassem num espelho. 
 
Estando Saturno na casa mais setentrional; lemos estes símbolos na seguinte ordem: 
 
SATURNO, no Norte   invertido 
SATURNO, no Norte-Nordeste direito 
JÚPITER, no Nordeste-Leste  invertido 
MARTE, no Leste   direito 
VÊNUS, no Sudeste-Leste  invertido 
MERCÚRIO, no Sul-Sudeste direito 
A LUA, no Sul   invertido 
O SOL, no Sul-Sudoeste  direito 
MERCÚRIO, no Sudoeste-Oeste invertido 
VÊNUS, no Oeste   direito 

 
6 O Planisfério arqueométrico não tem em absoluto uma conotação astrológica. 
7 Notamos que o primeiro signo situado no setentrião é Capricórnio e esta observação reforça minha própria concepção 
do zodíaco que tradicionalmente deveria começar seu trajeto por um signo de fogo, tal como Sagitário. Ademais colocar, 
como é o caso no Arqueômetro, o primeiro signo zodiacal no Norte, símbolo do inverno, dá a chave do nascimento de 
Jesus no inverno, por uma parte, e faz implícita as origens boreais da raça branca, a do cristianismo, por outra parte. 
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MARTE, no Norte-Noroeste  invertido 
JÚPITER, no Norte-Noroeste direito 
 
Notaremos que os símbolos planetários desta zona e as notas musicais da zona 3 se repetem na mesma 
ordem, o que permite deduzir as seguintes correspondências: 
 
SI  NORTE   SATURNO 
DO  NORDESTE-LESTE  JÚPITER 
RÉ  LESTE   MARTE 
FA  SUDESTE-LESTE  VÊNUS 
SOL  SUL-SUDESTE  MERCÚRIO 
LA   SUL    a LUA 
LA  SUL-SUDOESTE  o SOL 
SOL  SUDOESTE-OESTE  MERCÚRIO 
FA  OESTE   VÊNUS 
RÉ  NOROESTE-OESTE  MARTE 
DO  NORTE-NOROESTE JÚPITER 
 
O qual deixa supor as atribuições seguintes: 
 
SI de SATURNO – DÓ de JÚPITER – RÉ de MARTE – FÁ de VÊNUS – SOL de MERCÙRIO – 
LA do SOL e da LUA. 
 
O fundo desta zona não está colorido. 
 
F] A zona 6 é um círculo concêntrico da mesma largura que a zona 5, de uma terça parte mais larga 
que a zona 4, o dobro da zona 3, de uma terça parte menos larga que a zona 2, e de duas terças partes 
menos larga que a zona 1. Como a zona 2, é denteada com doze pontas de triângulos, de 60º cada 
uma. As cores são as mesmas, mas aqui são vivas e já não são matizadas como na zona 2. 
 
O fundo desta zona não está colorido. 
 
G] O CÍRCULO CENTRAL: 
 
É uma circunferência cujo raio é igual à largura da zona seis. 
 
Em seu hemisfério SUL, este círculo se enche com um pentagrama musical no qual está suspensa a 
nota MI. Esta nota, pela sua posição no pentagrama, forma o PONTO CENTRAL do círculo de onde 
emanam doze raios eqüidistantes. Estes raios não se situam na prolongação das linhas setoriais das 
zonas 1, 4 e 5. Se estes raios se prolongassem mais além do perímetro do círculo central e cruzassem 
a sexta zona, dividiriam as casas em duas partes iguais de 15º cada uma. Por dedução, podemos 
constatar que estes raios estão no eixo das pontas dos triângulos das zonas 2 e 6 que dividem 
igualmente em ângulos de 30º cada um. 
 
No hemisfério NORTE deste círculo central, está inscrita a letra morfológica do SOL. Esta letra se 
mantém sobre o diâmetro vertical e se apóia nos dois raios que lhe são imediatamente próximos. 
 
O fundo desta zona não está colorido. 
 
H] DESCRIÇÃO INICIÁTICA: 
 
H 1] OS DOIS MUNDOS. 
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ARKA está representado pelo círculo central e a zona 6, domínio do Sol e da Lua, assim como do 
Verbo (nota MI) e de sua difusão em todo o Universo (as doze pontas dos triângulos) 
 
METRA está representado pelas zonas 1 a 5, domínios da medida do espaço (os corpos planetários 
da zona 5), do tempo (os símbolos zodiacais da zona 4), da sensação (as notas musicais da zona 3), 
da luz refletida e atenuada indicada pelas pontas dos triângulos da zona 2. 
 
H 2] OS TRÊS MUNDOS (doutrina rosacruz) 
 
O MUNDO HUMANO: 
 
Está situado na zona 1 onde aparecem somente uns símbolos (sob a forma de letras adâmicas), 
símbolos destinados a chamar a atenção do buscador e na zona 2 onde a luz refletida do mundo divino 
vem ao encontro do menor. À medida que o menor progride na zona 2, ele faz a luz refletida e 
diversificada, representada aqui pelos triângulos, expandir-se. 
 
O MUNDO ANGÉLICO 
 
Cobre as zonas 3, 4 e 5, onde as notas musicais apropriadas (harmonia cósmica) da zona 3, os 
símbolos zodiacais (emblemas da Providência) da zona 4 e os símbolos planetários (movimento 
universal) da zona 3, conduzem o menor reconciliado até o mundo divino, dando-lhe testemunho de 
sua existência.           
 
O MUNDO DIVINO 
 
Reside no círculo central e na zona 6 onde a luz arquetípica do centro, refratada nesta zona pelo 
espectro, explode em todo seu esplendor ante os olhos do menor reintegrado. 
 
H 3] OS QUATRO MUNDOS (doutrina cabalística) 
 
Os cabalistas vêem quatro mundos que procedem de um ponto central: 
 
- o mundo da EMANAÇÃO, 
- o mundo da CRIAÇÃO, 
- o mundo da FORMAÇÃO, 
- o mundo da AÇÃO. 
 
O ponto central é a morada onde reside e reina o EN-SOF, a Divindade Suprema, o Ancião dos 
tempos, como diz a Tradição. 
 
O EN-SOF é a Luz central e o Verbo. DELE, são expulsos os quatro mundos acima citados. 
 
No Arqueômetro, vemos que: 
 
A zona 6 corresponde ao mundo da EMANAÇÃO, doze cores tendo emanado da Luz central situada 
no círculo central, 
 
As zonas 3, 4 e 5 correspondem ao mundo da CRIAÇÃO: 7 planetas, 12 signos zodiacais, 7 notas 
musicais8, 
 

 
8 Não esqueçamos nunca o lugar que ocupava a música em toda a Antiguidade. 
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A zona 2 corresponde ao mundo da FORMAÇÃO: é o domínio de Lúcifer, o Portador da Luz, anjo 
rebelde que prevaricou em primeiro lugar e levou consigo uma luz necessariamente atenuada já que 
não era a Luz; é ele quem, segundo a Tradição, construiu o mundo, 
 
A zona 1 corresponde ao mundo da AÇÃO: é aí onde, em função do livre-arbítrio de que está provido 
ainda, o homem das exterioridades ou da torrente deve escolher entre sua degradação definitiva ou 
sua subida até a Luz. O homem da torrente pode perceber a débil luz que está refletida pelos escudos 
e os símbolos que lhes escoltam. Se perceber estes símbolos e se entender seu sentido e valor, o 
homem da torrente se transmutará em homem de desejo, esboçando desta forma o lento processo de 
sua Reintegração. 
 
H 4] A QUEDA E A REINTEGRAÇÃO (doutrina martinezista) 
 
O processo arqueométrico da QUEDA se lê do Centro à periferia do planisfério; o da 
REINTEGRAÇÃO se lê da periferia ao Centro. 
 
O AD-AM, criado na origem para viver na zona 6, na luz viva de Deus, em aspecto com Deus,  sem 
que nenhum sinal de reconhecimento ou símbolo lhe fosse necessário (esta zona é, com efeito, a única 
que não contém nenhum sinal ou símbolo), como resultado de sua prevaricação, vai cair 
sucessivamente: 
 
Na zona 5, onde, expulso do céu, começará o fenômeno de sua corporificação (corpos planetários, 
sólidos); 
 
Na zona 4, onde estará exposto à influência das combinações astrais que dirigem seu destino 
(símbolos zodiacais); 
 
Na zona 3, onde aborda o mundo da sensação e onde, paralelamente ao período de sonho de seus 
sentidos espirituais, despertam seus sentidos psíquicos e materiais; 
 
Na zona 2, onde a luz declinada se apaga progressivamente e regularmente à medida que prossegue 
sua descida; é aí onde encontra as Trevas (notamos que, nesta zona, as superfícies somadas das pontas 
dos triângulos coloridos são iguais à soma das superfícies não coloridas, daí que se pode deduzir que 
a Luz e as Trevas estão igualadas nesta zona); 
 
Na zona 1, por fim, supostamente representando o mundo material, o mais escuro e o mais frio por 
seu afastamento máximo do Centro e onde a luz se reduz ao estado de penumbra; nesta zona é onde 
vivemos agora. 
 
No entanto, o homem nunca está abandonado e a esperança de sua Reintegração lhe está 
razoavelmente permitida, porque: 
 
Na zona 1, o homem da torrente pode perceber a penumbra que lhe recorda a existência da luz e, se 
responde à chamada da Luz, se converte em um homem de desejo; 
 
Este desejo lhe conduz à zona 2 onde, ao progredir do limite exterior desta zona até seu limite 
superior, perceberá cada vez mais luz pelo jogo da ampliação progressiva dos lampejos de luz; 
 
Chegando à zona 3, o Iniciado ouvirá os primeiros ecos da Harmonia Universal, sugeridos aqui pelas 
notas musicais; 
 
Chegando à zona 4, o Iniciado feito Adepto aprenderá a dominar seu destino, o qual se subentende 
pelos símbolos zodiacais ligados a esta zona; 
 



Vida, Pensamento e Obra de Saint-Yves D’Alveydre           Sociedade das Ciências Antigas                            19 
 
Na zona 5, o Adepto convertido já em um Mestre recobrará sua Consciência universal como parecem 
demonstrá-lo os planetas que gravitam nesta zona; 
 
Por fim, tendo atravessado vitoriosamente as cinco zonas dos mundos humanos e angélicos, tendo 
superado as provas que o impulsionam, tendo enterrado suas paixões, tendo realmente se despojado 
do velho homem, o Mestre penetrará no Mundo divino cuja fronteira coincide com o perímetro 
exterior da sexta zona. A luz crua e viva na qual se banhava primitivamente lhe iluminará de novo, 
aprisionando-o. Poderá suportá-la, o que não teria podido fazer na segunda zona, no princípio de sua 
subida, onde, em sua imensa Sabedoria, Deus ainda só lhe outorgava uma luz matizada. 
 
O homem será então reintegrado, meta legítima e última de toda iniciação. Viverá no limite do Círculo 
central onde reina deste toda eternidade EN-SOF que ninguém pode ver nem conhecer e que difunde 
Sua Luz e Seu Verbo repercutidos de zona em zona até o círculo mais exterior do Arqueômetro que 
só recebe um eco apagado. 
 
H 5] UM ESQUEMA UNIVERSAL 
 
Este capítulo está construído à maneira de uma célula cujo Círculo central seria o nucléolo, a zona 6, 
o núcleo, as zonas 5, 4, 3 e 2, o citoplasma e a zona 1, o protoplasma. 
 
No nucléolo, estão encerrados os genes eternamente reprodutores: Luz e Verbo; no núcleo, os 
cromossomos distribuidores da informação genética (são as pontas dos triângulos de cores vivas que 
informam as demais zonas); no citoplasma gravitam os elétrons: símbolos, sinais, números e letras 
morfológicas. 
 
Da célula ao sistema solar, só há analogia para facilitar. 
 
Se o Arqueômetro é representativo de um sistema solar, então o Círculo central é o Sol que irradia 
até todos os pontos da galáxia; as pontas dos triângulos da zona 6 são os raios cósmicos difundidos 
pelo Sol; os símbolos das zonas 5 e 4 são os corpos planetários e astrais; entre eles a música 
(pitagórica) se estende na zona 3; as zonas 2 e 1 abrigando o magma de cometas mais distantes do 
Sol, por conseguinte, que não recebem dele nada mais que uma luz difusa, diluída e uns raios menos 
quentes. Este mundo, nosso mundo, não é frio? Vivemos nele, órfãos da Luz e do Verbo. 
 
Para encerrar esta parte descritiva do Arqueômetro, me resta assinalar que o planisfério arqueométrico 
está rodeado de dois círculos, evoluindo cada num sentido contrário e, cujos graus estão marcados de 
30 em 30 de tal maneira que o total dos graus presentes em qualquer momento nos círculos, dá sempre 
um total de 360. Este duplo cerco tem por destino permitir a marcação instantânea de todos os pontos 
da circunferência. 
 

Os Quatro Triângulos Equiláteros 
 
No interior do planisfério arqueométrico encontram-se quatro triângulos equiláteros entrelaçados da 
seguinte maneira: 
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Formando assim duas estrelas de Davi, uma das quais está em posição vertical e a outra em posição 
horizontal. 
 
Nesta representação, podemos ver em realidade, dois grupos de quatro triângulos; o primeiro 
residindo na zona 6 tem cores vivas, o segundo na zona 2 tem cores matizadas. Na verdade, não há 
nada mais que um grupo de quatro triângulos, as pontas aparecendo na zona 2 são só o reflexo das 
que aparecem na zona 6. Tem um mesmo e único centro de gravidade que é a nota MI, ponto central 
do Círculo central. No entanto, os triângulos de cores vivas cercam diretamente o Círculo central e 
só contém a ele. Os triângulos de cores matizadas cercam uma circunferência maior constituída pelas 
zonas 4, 5 e 6 e do Círculo central; suas pontas vem dar com a linha de demarcação traçada entre as 
zonas 1 e 2. As cores matizadas não aparecem na zona 3, a que contém as notas musicais. Desta 
observação, pode-se deduzir que as zonas 4, 5 e 6 pertencem ao mundo espiritual animador, que a 
zona 3 pertence ao mundo astral intermediário e que as zonas 1 e 2 pertencem ao mundo material 
animado. Ou também, que as pontas interiores de cores vivas têm como missão propagar a luz na 
natureza naturante e que as pontas com cores matizadas propagam a luz na natureza naturada. 
 
Examinemos agora cada um destes quatro triângulos. 
 
1] DESCRIÇÃO GRÁFICA 
 
O triângulo vertical cuja ponta está no NORTE tem as três cores fundamentais do Arqueômetro: o 
amarelo, o vermelho e o azul. 
 
Apóiam-se no elemento TERRA, cada um de seus ângulos está situado em um dos três signos 
zodiacais deste elemento: Capricórnio, no Norte, na Casa 1; Touro, em Sul-Sudeste, na Casa 5; 
Virgem, no Sudoeste-Oeste, na Casa 9. 
 
O triângulo vertical cuja ponta está no SUL tem três cores complementares: o violeta médio, o verde 
médio e o laranja médio. 
 
Apóiam-se no elemento ÁGUA, cada um de seus ângulos está situado em um dos três signos zodiacais 
deste elemento: Câncer, no Sul, na casa 7; Escorpião, no Noroeste-Oeste, na Casa 11; Peixes, no 
Nordeste-Leste, na Casa 3. 
 
O triângulo horizontal cuja ponta está no LESTE tem outras três cores complementares: laranja 
escuro, violeta escuro e verde claro. 
 
Apóiam-se no elemento FOGO, cada um de seus ângulos está situado em um dos três signos zodiacais 
deste elemento: Áries, no Leste, na Casa 4; Leão, no Sul-Sudoeste, na Casa 8; Sagitário, no Norte-
Noroeste, na Casa 12. 
 
O triângulo horizontal cuja ponta está no OESTE tem outras cores complementares: verde escuro, 
laranja claro e violeta claro. 
 
Apóiam-se no elemento AR, cada um de seus ângulos está situado em um dos três signos zodiacais 
deste elemento: Libra, no Oeste, na Casa 10; Aquário, no Norte-Noroeste, na Casa 2; Gêmeos, no 
Sul-Sudeste, na Casa 6. 
 
2] DESCRIÇÃO INICIÁTICA 
 
Saint-Yves d’Alveydre deixou uma análise erudita da significação sagrada e simbólica de cada um 
destes quatro triângulos. Esforçarei-me em segui-lo o mais fielmente possível. Esta análise está 



Vida, Pensamento e Obra de Saint-Yves D’Alveydre           Sociedade das Ciências Antigas                            21 
 
essencialmente fundada no conhecimento e na interpretação das letras inscritas nos doze ângulos 
formados pelos quatro triângulos. 
 
A] TRIÂNGULO do VERBO, de Jesus – TRÍGONO da TERRA, do PRÍNCIPE e da 
EMANAÇÃO NELE. 
 
É o triângulo cuja ponta está no NORTE e que se apóia na TERRA. 
 
Está construído sobre as três letras adâmicas: I=10, Sh=300 y O=6. A palavra formada por estas três 
letras se lê ShO e tem como valor numérico: 10+300+6=316. 
 
A primeira, “I”, corresponde à Sabedoria de Deus, à Rainha do Céu dos antigos Patriarcas e das 
Litanias de Maria da Assunção. É a primeira letra dos nomes do Pai e do Filho que são substanciais 
Nela. Sua nota é o SOL fundamental. 
 
A segunda, “Sh”, é especial no nome de Jesus como a primeira no nome do Verbo. É complementar 
da letra morfológica zodiacal Ph cujo valor numérico é 80 e que se encontra igualmente na Casa 1. 
Sua nota é SI. 
 
A terceira, “O”, se refere ao Espírito Santo. Sua nota é FA. 
 
Este triângulo é a expressão da Santa Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. 
 
B] TRIÂNGULO de MARIA – TRÍGONO das ÁGUAS VIVAS, da ORIGEM e da 
EMANAÇÃO TEMPORAL DOS SERES. 
 
É o triângulo cuja ponta está no SUL e que se apóia na ÁGUA. 
 
Está construído sobre as três letras adâmicas: Ma=40, Ri=200 e Hâ=8. A palavra essas letras formam 
se lê: MaRiHâ e tem como valor numérico: 40+200+8=248. 
 
A primeira, “Ma”, significa: o Tempo, a Medida, o Mar, a Luz refletida, a Reflexão, a Morte, a Água, 
assim como: a Potência receptiva, plástica e formadora, a Origem temporal como antítese do Princípio 
eterno. Sua nota é RÉ. 
 
A segunda, “Ri”, re refere ao Desejo, ao Movimento, ao resplendor visível e visual, à Força, ao Vigor 
e ao Calor gerador. Sua nota é UT. 
 
A terceira, “Hi”, se refere à Água viva, ao Céu, ao Paraíso, à Geração que encarna por oposição à 
Morte que desencarna. Também está em relação com a Aspiração vital, a Existência temporal, a 
Serpente, a Fraternidade, o Parentesco, o Lar. Sua nota é LA. 
 
C] TRIÂNGULO dos SANTOS-ANJOS – TRÍGONO do ÉTER.  
 
É o triângulo cuja ponta está no OESTE e que se apóia no AR. Está construído sobre as três letras 
adâmicas: La=30, Ka=100 e Za=7. A palavra formada por estas três letras se lê: LaKaZa e tem como 
valor numérico: 30+100+7=137. 
 
A primeira, “La”, significa a Potência executora que recompensa ou castiga, que contém ou retém, 
que adorna ou despoja, a Grandeza do Espaço etéreo e sua Potência angélica constitutiva. Sua nota é 
FA sustenido. 
 
A segunda “Ka”, se refere a qualquer objeto móvel, material ou espiritual, corpo ou alma, sobre o 
qual o ar ou o éter tem um efeito. Sua nota é SI. 
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A terceira, “Za”, se refere à Felicidade e ao Raio luminoso. Sua nota é SOL. 
 
 
D] TRIÂNGULO do CORDEIRO ou do CARNEIRO – TRÍGONO do FOGO VIVO. 
 
É o triângulo cuja ponta está no LESTE e que se apóia no FOGO. 
 
Está construído sobre as três letras adâmicas: He=5, Ou=70 e T=9. A palavra que estas letras formam 
se lê: HeOuT e tem por valor numérico: 5+70+0=84. 
 
A primeira, “He”, significa o Alento vital, a Expressão e Deus, a Aspiração do Homem. O Ser 
supremo, a Voluptuosidade divina, o Fogo vital. Sua nota é RÉ sustenido. 
 
A segunda, “Ou”, se refere à Potência latente da profundidade e de toda interioridade não manifestada 
como o Fogo que incuba. Sua nota é DÓ. 
 
A terceira, “T”, se refere à Matriz celeste da Vida, à Essência suprema, à Realidade absoluta, à 
Inteligência e ao Espírito em sua realidade imortal. Sua nota é LA. 
 
Estes quatro triângulos estão orientados aos dois solstícios, de inverno para o Triângulo de Jesus e de 
verão para o de Maria; e aos dois equinócios, de outono para o Triângulo dos Santos-Anjos e de 
primavera para o do Cordeiro. 
 
O Triângulo de Jesus tem a ponta em Capricórnio, sob o símbolo de Saturno; a cor desta ponta é o 
Ouro (amarelo). O Triângulo de Maria tem a ponta em Câncer, sob o símbolo da Lua; a cor desta 
ponta é o violeta médio. O Triângulo dos Santos-Anjos tem a ponta em Libra, sob o símbolo de 
Vênus; a cor desta ponta é o verde escuro. O Triângulo do Cordeiro tem a ponta em Áries, sob o 
símbolo de Marte; a cor desta ponta é o laranja escuro. 
 
Estas quatro pontas marcam a divisão do tempo. 
 

As doze Casas zodiacais 
 

Para a descrição das seis zonas concêntricas, fui desde a periferia do Arqueômetro até chegar ao 
centro. No estudo das doze Casas, irei do Centro até a periferia. 
 
Doze raios, visíveis nas zonas concêntricas 1, 4 e 5, dividem o Arqueômetro em doze casas de 30 
graus cada uma. 
 
 
O tempo linear e o tempo cíclico. 
 
Sabemos que as diferentes formas de pensamento que se sucederam até hoje geraram duas noções 
distintas do Tempo: o tempo cíclico e o tempo linear. Este último está representado por uma linha 
reta entre dois pontos e fundado na progressão da história. Aconteça o que acontecer, avançamos 
sempre em direção do ponto final, nunca voltamos atrás. Tudo ocorre entre um começo e um final. A 
descrição lógica das seis zonas concêntricas e do círculo central procedia desta noção na qual, 
tradicionalmente, a Queda está associada ao ponto de partida e a Reintegração ao ponto de chegada. 
 
O tempo cíclico não conhece nem começo nem fim e, se apesar de tudo nos referimos a estes dois 
pontos, é unicamente porque a imperfeição de nosso intelecto exige que se ponham marcos arbitrário. 
O tempo cíclico está representado pela circunferência, símbolo gráfico do eterno retorno. Sob esta 
ótica, a Queda e a Reintegração se concebem como fenômenos rotativos que se reproduzem em 
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permanência, tanto para a humanidade coletiva ou adâmica como para cada um de nós. O estudo 
lógico das doze Casas arqueométricas se situa neste contexto. 
 
 
AS LETRAS MORFOLÓGICAS E AS LETRAS ADÂMICAS 
 
Na descrição gráfica dos quatro triângulos equiláteros, abordei brevemente a questão das letras 
arqueométricas, de seu significado e de seu valor. 
 
Seguindo o plano de trabalho de Saint-Yves d’Alveydre, indiquei as referências necessárias às letras 
colocadas nos doze escudos da zona 1. Estas letras são as letras adâmicas. 
 
Outras letras estão inscritas nas extremidades das pontas dos Triângulos da zona 2, acompanhadas 
por seus valores numéricos e suas equivalências nos alfabetos assírio, siríaco, caldeu, samaritano e 
latino. Estas letras são as letras morfológicas. 
 
São chamadas assim porque, ao contrário das letras de nossos alfabetos usuais que são de caráter 
convencional, estas letras estão fundadas no conhecimento oculto de formas e sons, conhecimento 
perdido hoje em dia. Estas formas e estes sons são, não obstante, na origem gestos rituais e sons 
vibratórios cuja teurgia, magia e geomancia, entre outras coisas, estão atualmente em uso. 
 
Cada letra está em relação com um planeta, com um signo zodiacal, com uma nota musical e com 
uma cor, fundamental ou complementar. Evidentemente se pode negar estabelecer uma relação entre 
as letras morfológicas e o Verbo que sabemos é tradicionalmente o motor e o centro da Criação. 
Talvez aí se encontre a explicação deste misterioso Verbo sobre o qual São João construiu o Prólogo 
de seu Evangelho. 
 
As letras adâmicas, de alguma forma, se fazem eco das letras morfológicas. Foram confiadas a AD-
AM para reger do Universo, dar nomes às criaturas e cantar elogios a Deus. O Triângulo, instrumento 
da Criação, contém as primeiras e se apóia nas segundas. 
 
No entanto, nem todas as letras de um ou outro alfabeto aparecem no planisfério arqueométrico. As 
letras adâmicas são doze no total, uma por casa; as letras morfológicas estão em número mais 
reduzido ainda, sete, das quais cinco se repetem à maneira dos planetas e das notas musicais e 
seguindo a mesma organização. Ademais, notamos que, como os planetas da zona 5, as letras 
morfológicas são alternativamente retas e inversas. 
 

Para quem é o Arqueômetro? 
 

Temos que reconhecer que os candidatos a decifrar o Arqueômetro não são numerosos. A grande 
maioria dos que tiveram a sorte de encontrar-se com d’Alveydre durante suas leituras ou em uma 
conferência, confessam a admiração que sentiram ante essa obra monumental. Daí, a lançar-se num 
estudo necessariamente longo e trabalhoso do pensamento de Saint-Yves, há um grande passo que 
poucos se atreveram a dar. Falta coragem, perseverança e também algo de inconsciência. No final das 
contas é esta última virtude (a falta das demais), que me levou a trabalhar sobre a obra de Saint-Yves. 
Um companheiro, já falecido, brincava criticando minhas investigações com seus balbucios enquanto 
reconhecia a loucura da tarefa: deixemo-lo já! 
 
Reconheçamos, e não é uma crítica, que, de todos os contemporâneos de Saint-Yves, nenhum 
embarcou em tal ..... galera. Barlet, por seu lado e “os Amigos de Saint-Yves” pelo seu (o primeiro 
não quis jamais integrar-se ao grupo formado pelos segundos); demonstraram seu grande talento tanto 
como excelentes biógrafos, como fiéis discípulos do Mestre; e lhes estamos agradecidos por ter 
podido e sabido selecionar e classificar a massa impressionante de notas, desenhos e arquivos que 
Saint-Yves lhe havia legado. Sem dúvida, foi um trabalho colossal, agravado pela escrita quase 
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ilegível de Saint-Yves. Sem eles, a “Missão da Índia”, “a teogonia dos Patriarcas” e “o Arqueômetro” 
não teriam aparecido nunca, porque faltaria o legendário ardor de Papus para levar a termo estas três 
edições. E vemos os mais próximos, inclusive os mais íntimos de Saint-Yves, manifestar sua 
perturbação quando se trata de dar uma definição exata do arqueômetro e de suas finalidades. 
 
A sinarquia, obra política e social de Saint-Yves d’Alveydre, encontrou cada vez mais exegetas, dos 
que há que se dizer que, a maioria tinha projetos que tiravam da linha de pensamento de Saint-Yves. 
Mas, para o Arqueômetro, pouco mais se pode dizer senão que não houve impulso para lançar-se em 
sua exegese. 
 
Voltamos a repetir: para quem é o Arqueômetro? 
 
Para os músicos, os astrólogos, os arquitetos..., talvez possam encontrar nele preciosos elementos 
para desenvolver sua arte; ainda assim, não devem ser numerosos aqueles dentre eles que o tenham 
tido algum dia nas mãos. Inclusive, entre os afortunados escolhidos, quantos puderam levá-lo a sério 
e não o rejeitaram, se não com certo menosprezo, ao menos com condescendência? 
 
Para os curiosos, estarão contentes de ter ante seus olhos uns esquemas e símbolos que podem distrai-
los durante um tempo, mas que abandonarão quando se encontrem com o primeiro obstáculo. 
 
Para os iniciados, quero falar aqui daqueles que em algum momento de sua vida foram recebidos em 
uma sociedade iniciática. Bom, outro símbolo mais ou menos... Estão aborrecidos de tanto ver 
círculos, quadrados, triângulos, cubos. O que não sabem, às vezes, é que o Arqueômetro contém todos 
eles; basta encontra-los na confusão aparente da roda arqueométrica. 
 
Já apareceu aquele que, por osmose mútua, penetra no Arqueômetro e se deixa penetrar por ele? Aí 
pode estar o verdadeiro segredo do Arqueômetro, que não há que encher com nossas armas 
intelectuais e nossas referências culturais, senão abordar pela única via da que se pode esperar uma 
satisfação real, a via cardíaca, a que faz surgir a inteligência do coração e fora da qual toda iniciação 
por muito bonita e rica que seja não deixa de ser um simulacro, para não dizer blasfêmia. 
 
Este capítulo não é uma ferramenta entregue de bandeja. Nenhuma ferramenta iniciática, em verdade, 
é entregue desta maneira. Aqueles que, mediante dinheiro ou por submissão não se sabe bem a que 
dogma ou guru, pretendem fabricar iniciados dando aos candidatos ensinamentos pre-fabricados, que 
só há que aprender de memória para o próximo dever e para adquirir o grau imediatamente superior, 
não são nada mais que mentirosos e enganadores. 
 
Este capítulo deve ser incansavelmente construído e reconstruído pelos buscadores sinceros e 
animados do desejo, não tanto de penetrar os mistérios, senão entrar em comunhão com os símbolos 
vivos dos quais é o depositário ativo como o é o mensageiro do cristianismo iluminado que, entre os 
enredos político-religiosos, prossegue seu Caminho da Verdade e da Vida, desde o movimento 
gnóstico dos princípios de nossa era até nós, humildes guardiães da chama eterna, que oscila 
freqüentemente, mas, que nunca se apaga. 
 
Nos esclarecimentos preliminares que precedem e introduzem a descrição do Arqueômetro, Papus 
escreve: 
 
“...Há que insistir muito neste duplo caráter do Arqueômetro. É uma ferramenta que deve renovar 
toda a arte moderna entre as mãos de artistas de gênio por um lado, mas também é o testemunho e a 
chave de toda a Ciência da antiguidade, das quais as ciências ocultas são um resto deformado. Os 
ocultistas geralmente só consideram o Arqueômetro sob este último ponto de vista, e os comentários 
geralmente infantis que se fizeram, até agora, sobre este admirável instrumento de adaptação, se 
apóiam quase exclusivamente em seu último aspecto. Agora, a Astrologia dá a chave da Ciência 
antiga e será um dos grandes méritos de Saint-Yves d’Alveydre ter restabelecido as relações das 



Vida, Pensamento e Obra de Saint-Yves D’Alveydre           Sociedade das Ciências Antigas                            25 
 
letras, as cores e os planetas, se o autor não o tivesse convertido num meio de síntese e regeneração 
de toda a intelectualidade futura.”9 
 
Com efeito, que maravilhosa e misteriosa ferramenta é o arqueômetro! Maravilhosa porque emana 
dele e de todos seus símbolos algo mágico e fascinante. Misterioso porque parece ter chaves que se é 
incapaz de utilizar como se pressente que deveria ser. E é no caos que o iniciado presume a existência 
de coisas melhores! 
 
O autor que se lança nesta aventura delicada de levantar um modesto pedaço do véu que encobre o 
“Arqueômetro”, que tenta decifrar um dos múltiplos segredos da arqueometria, tem um sentimento 
de culpa de tanto ver-se indigno de ter tentado, ainda que timidamente, desmistificar este monumento 
da ciência esotérica. E, ao mesmo tempo, um muito curioso paradoxo, se sabe culpável de não ter ido 
mais longe em sua busca, como se uma força desconhecida mas onipresente ao longo de seu estudo, 
o tivesse impedido. 
 
Com freqüência, como talvez todos os que me precederam nesta busca, me perguntei se se tratava 
unicamente de um jogo, parecido de alguma forma ao famoso jogo da oca10 que, não o ignoremos, é 
um sistema iniciático capaz de levar ao homem da torrente, dito de outro modo ao homem caído, até 
a 63ª casa colocada no cume da espiral, ou seja, a sétima dissolução (7 vezes 9=63)11, da  regeneração 
espiritual, e depois de ter seguido, pelo fenômeno providencial da determinação que representaram 
os dados, um longo caminho sinuoso cheio de obstáculos, de paradas forçadas, de atrasos impostos, 
e, às vezes, de dolorosos retrocessos à casa de saída. 
 
Disse um jogo? E se o homem não fosse nada mais que um joguete entre as mãos de seu destino, um 
joguete tão frágil que pudesse, em qualquer momento, romper-se e perder-se no escuro labirinto onde 
vaga tanto tempo antes de que seus olhos percebam a vacilante luz que crepita em seu coração e não 
se apaga jamais. 
 
No jogo da oca, o jogador agarra-se de casa em casa para subir até a Luz, sentindo a cada passo o 
temor tão necessário de voltar a cair e carece cair e voltar a cair freqüentemente para fortalecer-se na 
vida iniciática. Aqui, com o Arqueômetro, tropeça-se com os espelhos levantados entre os círculos 
concêntricos enquanto não se tenha adquirido a valentia de atravessá-los como, o fez Orfeu e mais 
tarde Pitágoras. 
 
O tempo? Ilusão do tempo já que sabemos que tudo ocorre em uma fração de eternidade e que a 
Queda e a Reintegração são simultâneas, que o chumbo e o ouro são uma só e mesma essência, que 
a matéria e o espírito não constituem nada mais que um único pensamento. Que Tudo está em Um, 
na Unidade primordial que é o começo e o fim, o alfa e o ômega, que Tudo está no Círculo central do 
Arqueômetro e nos seis círculos concêntricos que giram a seu redor, nos quatro elementos e nos 
quatro Triângulos, nas três cores fundamentais e em seus matizes, que o Tudo único, eterno e 
inesgotável, vive em sua integridade em cada símbolo, vibra em cada nota da gama, reina em cada 
signo zodiacal e em cada planeta, anima cada letra de todos os alfabetos. Como o macrocosmo está 
dentro do microcosmo, como o universo reside em sua totalidade no seio de cada átomo, como Deus 
está presente em cada um dos constituintes da Vida. 
 

 
9 O Arqueômetro, op. cit. Página 135. 
10 O "Jogo da Oca",  contém um circuito em forma espiral, com 63 casas, que são percorridas mediante o lançamento de 
dois dados. Em algumas casas, existem prêmios, em outras castigos. E obviamente, vence quem chegar primeiro ao fim 
do percurso. Simbolicamente representa o percurso da vida de um ser humano, onde a virtude e o vício se interpõem em 
nosso caminho sem que necessariamente os desejemos. O simbolismo místico está presente na repetição do padrão 7 - 9 
que são os algarismos de maior significado ocultista. A própria totalização das casas é de 63 (9 X 7). Vêem-se, também, 
figuras como a ponte, o poço e o labirinto que possuem forte significação simbólica.  
11 Não esqueçamos que o número 9 é tradicionalmente o da dissolução ou da morte profana enquanto que o número 7 
simboliza a ressurreição e a entrada na vida espiritual. 
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Não pretendo ter descoberto a mensagem secreta do Arqueômetro, tal como talvez tenha ocultado 
Saint-Yves d’Alveydre nesta fascinante ferramenta. Não afirmo ter penetrado o mistério da 
arqueometria, tal como o percebeu, talvez, este autor tão desconhecido do século passado. Não 
reivindico nenhum mérito ao ter descrito, tão fielmente quanto possível, os diversos elementos do 
planisfério arqueométrico. 
 
No entanto, posso sim interessar a algum buscador do arqueômetro, que excita a imaginação e suscita 
paixões entre os esoteristas faz um século. Se vierem outros obreiros, que saibam fazer falar os 
símbolos arqueométricos melhor que eu, fazer girar os círculos até descobrir outras correspondências 
secretas, impregnar-se pacientemente das ondas que dele emanam; então estarei certo em esperar que 
meu trabalho não tenha sido inútil e estarei orgulhoso de ter aportado minha modesta pedra a uma 
tarefa que fica amplamente aberta e onde tudo está por descobrir. De minha parte, seguirei com meu 
trabalho, sem pressa nem lentidão, enquanto Deus me permita. 
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