
 

Diferenças anímicas entre Norte e Sul América 

 

Até o início da Era Atlante (o que seria depois da Era Terciaria ou Mesozóica), a 

América do Norte e a América do Sul estavam separadas, pois não existia a  América 

Central. somente uma perninha da Am. do Norte.  O atual Panamá era fundo de mar. 

 
A América do Sul, depois de se separar da África, da Antártida e da India e Austrália, 

ficou toda isolada por uma boa parte daquilo que seria o final da Lemúria e o início da 

Era Atlante, na linguagem da Antroposofia. Isto é um dado geológico bem assentado. E 

isto fez com que a evolução da fauna e da flora sul americanas se tornasse singular. 

Algumas espécies que tinham ancestrais comuns nos outros continentes seguiram linhas 

evolutivas regionais, e só se desenvolveram aqui, na América do Sul, enquanto outras 

formas vegetais e animais arcaicas ou modernas não se desenvolveram aqui na América 

do Sul. A fauna e flora da América do norte guarda uma relação de continuidade bem 

maior e mais arcaica com as do Velho Mundo, pois havia uma ligação física. 

Uma das consequencias disto é que aqui não se desenvolveram bovinos. Não havia na 

América do Sul,bois, nem búfalos, nem vacas, até que os espanhóis e portugueses os 

trouxessem depois do século XVI. Havia búfalos e outros bovídeos na América do 

Norte, entretanto, assim como no Velho Mundo todo, incluindo Africa. 

 

A IMPORTANCIA DO TOURO E DA VACA 

Platão descreve em seus textos o que aprendeu com os iniciados do Egito sobre a 

Atlantida. Ele diz que estes iniciados de Saís, no Egito, lhe contaram que os antigos 

atlantes, então extintos, praticavam um tipo de culto ao Touro e ao Boi, ou à Vaca. Por 

onde passaram os atlantes, deixaram marcas até hoje deste antigo culto bovino (isto não 

tem relação com a Era zodiacal de Touro, é algo mais antigo). Encontramos até hoje 

representações rupestres pré-históricas deste culto na Europa, a imagem do touro em 

Creta, no Egito, na Turquia, e do Touro e da Vaca na India. As touradas da Espanha e 

Portugal seriam um resto deste culto atlante ao touro. 

 



 
Boi Sagrado Egipcio (2mil AC)                                                Boi Sagrado Hindu (5mil 

AC)         

 

    

  Boi Sagrado na França (10mil AC)                Cabeça de Touro, Creta (1.500 A.C) 

 

Parece que a imagem do Touro seria um dos símbolos do colonizador atlante. Quando 

veio a Era de Touro (há 6 mil anos, neolítico), esta imagem taurina parece que foi 

novamente reforçada, mas os atlantes já tinham deixado de existir como tal. 



 

A ALMA INDÍGENA NA AMÉRICA DO NORTE 

 

Na América do Norte, colônia atlante e rota aberta muito tempo depois do fim da 

Atlantida, como temos visto, não havia as diversas raças bovinas do Velho Mundo, mas 

havia um equivalente: o Bisão norte-americano, animal magnífico, que existia aos 

milhares, em enormes manadas e eram caçados e ao mesmo tempo adorados como 

deuses pelos indígenas do norte. Os soldados yankees, no século XIX, quase 

exterminaram os bisões para, assim, matarem de fome os indígenas. 

 

O Bisão N.Americano 

 

Isto implicou que o indígena norte-americano, além de venerar o Búfalo como animal 

sagrado - herança atlante - construiu toda uma cultura em torno da caça ao búfalo, da 

pele do búfalo. Isto tornou o indio norte-americano caçador de carne vermelha, e um 

grande estrategista de caça e batalha. A carne vermelha, como sabemos, acentua na 

alma as qualidades agressivas do corpo astral. E a alimentação básica do indio norte 

americano se tornou a carne do Búfalo e o milho, basicamente. Um povo comedor 

contumaz de carne vermelha se torna mais astralizado, mais predador, mais disposto às 

reações rápidas e impetuosas. O índio norte americano, no frio, se vestia de pele de 

búfalo, entre outras peles (além de tecer algodão), e construia seu abrigo de pele de 

búfalo - o Tipí. Quando caçava um búfalo, o melhor caçador tinha direito de comer cru 

o coração do búfalo abatido, para que assim assiimilasse as qualidades divinas do 

animal, tornando-se bravo e forte. O Touro é (ainda) tão venerado pelo indio norte-

americano que muitos nomes próprios têm relação com o animal, como o do cérebre 

chefe que venceu os soldados, Touro Sentado. 

 

Grande Chefe Cheyene-Sioux Touro Sentado 



                                                   (Tatanka Iotake) 

 

  

 
Indios Shoshone e seus "Tipís" de pele 

 

Outra relação animal-astral do indio norte-americano, é com o seu cavalo, também 

animal sagrado. Não havia na América do Norte desde o final da Atlantida (os cavalos 

originais da América tinham se extinguido).  Mas cavalos espanhóis fugidos formaram 

uma raça selvagem que, a partir do século XV, foram adotados pelos nativos. E o índio 

tinha extrema dextreza e intimdade com o cavalo, superior ao branco, na maioria das 

vezes, porque montava sem sela e sem esporas, dominando o animal somente pela 

sintonia entre almas e corpos.O índio americano considerava barbárie se bater ou se 

meter esporas num cavalo, como faziam os brancos. Na América do Sul, como 

sabemos, também não havia cavalos até a chegada dos europeus. Os índios 

Nhambiquara, de Mato Grosso, adotaram hábitos semelhantes aos seus parentes norte-

americanos e formaram cavalarias guerreiras. 

 



 
O cavalo do guerreiro era venerado como "irmão" e pintado decorativamente 

 

A ALMA INDÍGENA NA AMÉRICA DO SUL 

Aqui nunca tivemos touro, nem bois. Apenas mamíferos de médio e pequeno porte para 

a caça, como veados e antas. Até o nosso lobo, o Guará, é bem mais manso, quase um 

"bobão", em relação aos ferozes lobos da América do Norte. Por causa da ausência de 

grandes manadas de búfalo, o índio sul-americano nunca teve a carne vermelha nem a 

pele animal como necessidades primárias. Também por causa do clima mais quente, o 

índio daqui vestia-se com nada, totalmente nu. As ocas indígenas nunca foram feitas de 

peles - a não ser em algumas etnias andinas e patagônias, com peles de lhama, por causa 

do frio. No Alto Xingu, de algumas gerações até agora, os Mamaé proibiram que se 

comessem muita carne vermelha - dizem os xinguanos -e a dieta básica tem sido, há 

gerações, peixe e mandioca, mandioca e peixe, peixe e mandioca (o "beiju"). Alguns 

índios sul-americanos comem "tudo", incluindo macacos e jacarés, mas isto seriam 

iguarias ocasionais, numa dieta básica de mandioca e peixe.O índio sul americano, um 

semi-vegetariano, não tem o porte altivo e desafiador, do carnívoro indio norte 

americano, passando um ar quase que de timidez infantil risonha. 

 



  Porte Desafiador, Altivo, do Guerreiro Comanche 

 

 
Porte algo "moleque" de indios brasileiros, facilmente submissos 

 



 
O indio sul-americano fala manso, "fleumático", devagar e não tem pressa... 

 

O índio brasileiro é um "quase" vegetariano" e sua ligação mais forte é com a farta e 

densa diversidade vegetal à sua volta. A sua dieta carnívora é sempre "um luxo",e a 

maioria das etnias não são caçadores nômades, como os parentes do Norte, mas 

agricultores-coletores, plantadores de milho e de mandioca, ou pescadores de rios 

(abundantes e fartos de peixe, por aqui). A atitude de veneração com o mundo animal 

(astral) também existe aqui no Sul, mas é mais intensa a veneração pelo etérico, pelos 

elementais do mundo vegetal. Tanto que alguns antropólogos chamam as culturas 

indigenas daqui de "civilizações do vegetal'. As casas do indios sul-americano (ocas) 

não são de peles, como as do norte, mas são de sapé, de palha, ou de palmeira. 

 

A NOSSA FEMINILIDADE É ASSIM 

Daí se conclui que herdamos, seja por genética, seja por osmose cultural, uma herança 

indígena sul-americana menos "astralizada" do que o norte-americano. Herdamos algo 

que foi acentuado pelo africano, mais aqui do que lá, qual seja, uma relação mais 

simbiótica com as forças sutis do reino vegetal (na Umbanda, ao contrário do 

Candomblé, não se admite o sacrifício de animais em hipótese nenhuma). Na África 

existe uma relação mais forte que aqui com a astralidade animal (haja vista o tamanho 

das espécies africanas, como o rinoceronte, o elefante, o hipopótamo,etc) e uma relação 

de caça-predação semelhante á da America do Norte, que é diferente, muito mais 

atenuada, do que a do nativo daqui. Quando os africanos para cá vieram, também 

tiveram atenuada esta relação com o mundo astral- animal  daí a Umbanda, que é daqui, 

proibir sangue animal. 

Isto desenvolveu em nossos índiios um traço mais infantil, mais adocidado, mais 

ingênuo, mais "do Eden", e que chamou a atenção de cronistas europeus já no século 

XVI, quando comparavam os indios do norte com os do sul das "INdias Ocidentais" 

Salve os nossos indios, pois eles vivem..." 
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