Simbologia Oculta – Os 12 Trabalhos de Hércules

Quinto Trabalho: A Limpeza dos Estábulos de Áugias
Purificação dos Sentimentos

Os Estábulos de Áugias: O serviço de limpeza e purificação
Hércules se ofereceu para limpar em um só dia os currais imundos de um rei
que
possuía um rebanho numeroso – Augias, filho de Poseidom. Eles continham
três mil bois e que há trinta anos não eram limpos. Estavam tão fedorentos que
exalavam um gás mortal. Desviando dois rios para os estábulos,
Hércules cumpriu a promessa, que parecia impossível. Nossa sujeira
acumulada é composta por raiva, angústia e emoções negativas. “Para fazer uma
limpeza interior, devemos observar diariamente e com honestidade a qualidade
de nossas reações e emoções”

Mitologia
O Mestre chamou Hércules e disse: “Por muito tempo perseguiste a luz que
tremeluzia, primeiro de maneira incerta, depois aumentando até tornar-se um
firme farol, e agora brilha para ti como um sol brilhante. Agora volta tuas costas
para o brilho, inverte os teus passos; volta para aqueles para quem a luz é
apenas um ponto de transição e ajuda-os a fazê-la crescer. Dirige teus passos
para Augias, cujo reino deve ser limpo do antigo mal.”
E Hércules saiu à procura de Augias, o rei. Quando ele se aproximou do reino
onde Augias governava, um terrível mau cheiro fê-lo quase desmaiar. Durante
anos, ele ficou sabendo, o Rei Augias jamais fizera limpar o excremento que o
seu gado deixava nos estábulos reais. Então os pastos estavam tão adubados que
nenhuma colheita crescia. Em consequência, a pestilência varria o país,
devastando vidas humanas.
Hércules dirigiu-se para o palácio e procurou pelo próprio Augias. Informado de
que Hércules vinha limpar os fétidos estábulos, Augias confessou a sua dúvida e
descrença dizendo: “Dizeis que farás esta imensa tarefa sem recompensa? Não
confio naqueles que anunciam tais bazófias. Hás-de ter algum plano astucioso
que arquitetaste, oh Hércules, para me roubar o trono. Jamais ouvi de homens
que procuram servir ao mundo sem recompensa. Nunca ouvi.
A esta altura, contudo, eu de bom grado acolheria qualquer tolo que procurasse
ajudar. Mas deve ser feito um trato, para que não zombem de mim como sendo
um rei bobo. Se tu, em um único dia, fizeres o que prometeste, um décimo de
todo o meu rebanho será teu; mas se fracassares, tua vida e teus bens estarão
em minhas mãos. Não penso que possas cumprir tuas bazófias, mas podes
tentar”
Hércules então deixou o rei. Ele vagou pela pestilenta área, e viu uma carroça
passar empilhada com cadáveres, as vítimas da pestilência. Dois rios, ele
observou, o Alfeu e o Peneu, fluíam mansamente pela vizinhança. Sentado à
beira de um deles, a resposta a este problema veio-lhe à mente como um
relâmpago. Com determinação e força ele trabalhou. Com enorme esforço ele
conseguiu desviar ambas as correntes dos cursos seguidos por séculos. Ele fez
com que o Alfeu e o Peneu derivassem as suas águas através dos estábulos e
aceleradas limparam a imundície por tanto tempo acumulada. O reino foi limpo
de toda a sua fétida treva. Num único dia foi cumprida a tarefa impossível.

Quando Hércules, bastante satisfeito com o resultado, voltou a Augias, este
último franziu a testa e disse: “Conseguiste êxito com um truque”, berrou de
raiva o Rei Augias. “Os rios fizeram o trabalho, não tu. Foi uma manobra para
me tirar meu gado, uma conspiração contra o meu trono. Não terás uma
recompensa. Vais, sai daqui ou mandarei decapitar a tua cabeça!”
O enraivecido rei assim baniu Hércules, e proibiu-o de voltar ao seu reino, sob
pena de morte imediata. Hércules cumpriu a tarefa que lhe fora dada e voltou ao
Mestre, que disse: “Tu tornaste-te um servidor mundial. Avançaste ao recuares;
vieste à Casa da Luz por um outro caminho, gastaste a tua luz para que a luz dos
outros pudesse brilhar. A jóia que o Trabalho dá é tua para sempre”.

Simbologia
Em Augias, o trabalho é feito pelo eixo Aquário/Leão, em que com a sua
lâmpada acesa (Leão) através do serviço altruísta e alinhamento com os níveis
superiores de consciência (Aquario), que Hércules deve levar a luz aos outros,
pois é a partir do momento em que a luz se acende na consciência que o Homem
deixa de ter possibilidade de voltar às trevas do mundo.
É aqui que Hércules deixa de prestar atenção a si mesmo (Aquário), indo ao
encontro dos que ainda não acenderam a sua própria luz.
Quando Hércules se dirige ao reino de Áugias, simbolizado pelo Leão e a
propriedade, o domínio, o poder e a arrogância demonstrado pelo Rei, sente o
cheiro, acumulado de tempos imemoriais, desse mesmo preconceito. Sem se
sentir intimidado por estar a prestar um serviço à humanidade apesar do
desprezo do rei e o seu descrédito naqueles que prestam serviço desinteressado,
Hércules levou a cabo a sua tarefa e acaba por se retirar em silêncio após as
palavras de medo de perda de poder do próprio rei.
Mas Hércules já sabe que as únicas contas a prestar são a Deus. E que usando a
sua intuição e a sua própria luz (Leão em equilíbrio), trazendo luz àqueles que
não a viam, são um presente de Aquário para as forças retrógradas e provisórias
que representa este rei no seu reino.
Hércules sendo o iniciado, deveria fazer três coisas, que podem ser resumidas
como as características principais de todos os verdadeiros iniciados. Se não
estiverem presentes em alguma medida, o homem não é um iniciado.

A primeira é o serviço impessoal, que não é o serviço que prestamos porque nos
dizem que o serviço é um caminho de libertação, mas o serviço prestado porque
a nossa já não é mais centrada em nós mesmos. Não estamos mais interessados
em nós mesmos e sim na nossa consciência, que sendo universal nada há a
fazer, senão assimilar os problemas dos nossos semelhantes e ajudá-los. Para o
verdadeiro iniciado, isso não representa esforço.
A segunda é o trabalho grupal que é permanecer sozinho espiritualmente na
manipulação dos assuntos pessoais, esquecendo completamente de si mesmo no
bem-estar do particular segmento da humanidade ao qual está associado.
A terceira é o auto-sacrifício que significa tornar o ego sagrado. Isto lida com o
ego do grupo e o ego do individúo; esse é o trabalho do iniciado.

Caminho de Iniciação
Todo Adepto que anela conquistar a morada das Potesdades, o Mundo
Institucional, terá que limpar seus estábulos interiores, descendo aos infernos
do Sol. Nesses estábulos (nosso subconsciente) vivem recolhidos os rebanhos
(animais que personificam os milhares de egos de nossa mente) do Rei da Élida;
dentre deles, os doze touros (karma zodiacal) que haviam acumulado ali enorme
volume de sujeira.
Nos relatos mitológicos, Hércules cumpriu essa tarefa desviando o curso das
águas de um rio, que fluía nas proximidades, para dentro dos estábulos (desviou
o fluxo das energias sexuais), e com isso logrou cumprir tal tarefa que parecia
impossível, devido ao curto tempo que lhe haviam dado para fazer tal limpeza.
N alquimia sexual temos a ciência que ensina a desviar a corrente da energia
sexual e também para acelerar o trabalho.
Aqueles que se esquecem de sua Divina Mãe não passam nessa prova. Todo o
fluxo de amor deve ser entregue a Ela. Na prática, vemos as pessoas
apaixonadas e enamoradas pelas coisas materiais, atraídas por aparências,
enfeitiçadas pelos caprichos do amor mundano e das relações entre homens e
mulheres. Nem remotamente as pessoas se lembram da divindade durante o
diário viver. Infeliz daquele que não compreender os Mistérios do Eterno
Feminino de Deus… jamais logrará alcançar a Região onde moram os
Principados.

