Simbologia Oculta – Os 12 Trabalhos de Hércules

Oitavo Trabalho: Captura das Éguas Antropofágicas
de Diomedes
O Controle da Mente e a Arte de Amar

As Éguas de Diomedes: A Arte de Amar
Hércules teve de enfrentar quatro éguas que se alimentavam de náufragos
estrangeiros. Como no trabalho anterior, esse é mais um passo para o herói se
aperfeiçoar na arte de amar. “Essa é uma iniciação: aprender a entregar o
coração com sinceridade, não se deixar levar pela tentação, movido apenas pela
atração física”.

Mitologia
Diomedes, filho de Marte, governava uma terra de pântanos onde criava os
cavalos e as éguas para a guerra. Os cavalos eram selvagens e as éguas eram
ferozes, diante dos quais os homens tremiam, pois elas matavam todos os que
cruzassem seu caminho e procriavam sem cessar cavalos extremamente
selvagens e perversos.
Hércules recebeu a tarefa de capturar as malignas éguas e dar um fim às suas
atrocidades. Por isso, Hércules chamou seu inseparável amigo, Abderis.
Após planear seus actos cuidadosamente, os dois seguiram os cavalos soltos
pelos pântanos da região e, finalmente, encurralaram as éguas bravias num
campo onde não havia espaço para que se movessem. Lá ele agarrou-as e
acorrentou-as e deu gritos de alegria pelo sucesso alcançado.
Tão feliz se sentia que julgou indigno de si conduzir as éguas até Diodemes e
para isso chamou Abderis, deu-lhe a tarefa e seguiu adiante. Mas Abderis era
fraco e teve medo. Não conseguiu conter as éguas que se voltaram contra ele e
mataram-no, fugindo em seguida.
Hércules retornou à sua tarefa, mais sábio, presa da dor, humilde e abatido.
Procurou os cavalos por toda a parte, deixando o amigo morto no chão. Prendeu
novamente os cavalos e conduziu-os ele mesmo. Mas Abderis estava morto. Os
cavalos foram conduzidos para um lugar de paz para serem domesticados e
adestrados e o povo aclamava Hércules como seu libertador e salvador de sua
terra. Mas seu amigo estava morto e Hércules sabia que o Trabalho estava feito,
mas mal feito.
Sabia que havia uma importante lição a aprender dessa tarefa antes de
prosseguir.

Simbologia
Este Trabalho está associado ao signo de Áries. Áries governa a cabeça, portanto
é um signo mental. Todos os começos se originam no plano mental e na mente
do criador. Consequentemente, está claro que em Áries começam a correcta
direcção e a correcta orientação de Hércules.
O alvo simboliza a atividade intelectual: o cavalo branco representa a mente
iluminada do homem espiritual e cavalos negros, representam a mente inferior
com as suas ideias falsas e errôneos conceitos humanos.

O significado desta prova está agora muito mais evidente. Hércules tinha que
começar no mundo do pensamento para obter o controle mental. As éguas do
pensamento vinham produzindo cavalos guerreiros e, através do pensamento
errado, da palavra errada e de ideias errôneas, devastavam os campos.
Uma das primeiras lições que todo o principiante tem que aprender é o
tremendo poder que ele exerce mentalmente, e a extensão do mal que ele pode
causar no meio que o circunda, através das “éguas reprodutoras da mente”. Por
isso ele tem que aprender o correco uso da sua mente e a primeira coisa a fazer é
capturar as éguas e providenciar para que não gerem mais cavalos guerreiros.
Para aquele que pretende seguir o Caminho, basta que dedique um único dia a
observar o pensamento e perceberá que quase todo o tempo, a maldade, o amor,
a fofoca e a crítica estão a ser fertilizadas pelo egoísmo e ilusão.
Hércules compreendeu o mal que as éguas estavam causando e correu em
socorro das pessoas, determinado a capturá-las; porém ele superestimou-se
quando não percebeu a potência e a força que elas possuíam, tanto que as
entregou a Abderis, o símbolo do eu inferior pessoal.
Hércules, a alma, e Abderis, a personalidade, juntos eram necessários para
guardar as éguas. Sozinho, Abderis não tinha força suficiente e por isso foi
morto.
Abderis, incapaz de contrariar quem ama, tal como no signo da Balança, não
teve coragem de enfrentar o seu amigo, mostrando o seu medo, temendo perder
o seu Amor.
Com a morte de Abderis, e a necessidade de tratar do seu corpo, após o
cumprimento da sua tarefa (apanhar as éguas), Hércules defronta-se com o seu
orgulho e vaidade e com a aprendizagem dos limites entre o eu e o outro.
Enquanto na Libra, o respeito por si próprio ao assumir que não seria capaz de
tal tarefa, espelha-se no Áries, destemido, que na sua ânsia e coragem de
guerreiro, nem compreende a incapacidade do outro.
Assim funciona a grande lei: pagamos em nossas próprias naturezas o preço das
palavras incorretamente proferidas e pelas ações mal julgadas. Assim, uma vez
mais, a alma da pessoa de Hércules teve que lidar com o problema do

pensamento errôneo, e somente mais tarde ele consegue realmente atingir o
controlo total dos processos de pensamento e de sua natureza.

Caminho de Iniciação
Capturar as Éguas Antropófagas de Diomedes, foi o próximo Trabalho de
Hércules. As Éguas de Diomedes (um rei cruel da Trácia) devem ser eliminadas
dos infernos do planeta Saturno para que a Consciência, liberada desses átomos,
possa subir ao Céu desse planeta, morada dos Tronos. O céu de Saturno é o
Para-Nirvana.
O Trabalho nos Infernos de Saturno é penoso. Basta dizer que na Mitologia as
Éguas do Rei Diomedes eram alimentadas com carne humana. Essas éguas
representam novos elementos infra-humanos de natureza passional;
evidentemente, são simbólicos animais que vivem junto às águas espermáticas
(sexo) sempre dispostas a devorar os fracassados (os que deixam cair no sexo).
Prender as éguas (cavalos) é a tarefa principal, porém, existem muitos outros
trabalhos a serem realizados nos infernos de Saturno. “Hércules limpou a terra e
os mares de toda a classe de mostruosidades, que não de monstros, vencendo o
mago negro Briarco, o dos cem braços, num dos célebres trabalhos de magia
negra atlante que havia se apoderado de toda a Terra”, diz um texto histórico
antigo.
Portanto, todo classe de tentações e guerras são travados pelo Iniciado contra as
hostes tenebrosas que vivem nos infernos do planeta Saturno. São ataques de
bruxaria e de magia negra; são tentações sexuais sublimes e bestiais; são
seduções maravilhosas e perigosas.
Saturno é o Senhor da Verdade e da Justiça. Nenhum Adepto poderá ingressar
no Céu de Saturno sem haver sido declarado totalmente “morto” (em si mesmo)
no Palácio da Verdade e da Justiça (o Tribunal do Karma, regido por Saturno ou
Deus Kronos).
Quando uma pessoa, um Iniciado, morre em si mesmo, se converte em criança
inocente. Os Deuses, por mais poderosos que sejam, são crianças; possuem
mente infantil, inocente, porém com a experiência das Idades…

