
 
Toltequidade 

 
O domínio da cultura Ocidental se iniciou no sec. XVI, a partir da invasão que sofreu a 
América, África, Ásia e Oceania. Através de sua brutal maquinaria guerreira, os europeus 
dominaram a todos os povos do mundo, incluindo os que surgiram das chamadas “culturas 
mães”.	 
 
Desta maneira, Mesopotâmia, Egito, China, Índia, México e a região andina, foram 
avassaladas, não só pela exploração desumanizada de seus povos e a feroz depredação de 
seus recursos naturais, como pela tentativa, e esta foi a ação mais grave, de destruir seus 
milenares pensamentos filosóficos, suas religiões, suas formas de vida, para de suas ruinas 
erguer-se onipotente a cultura ocidental. 
 
Assim, depois dos exércitos invasores, chegaram as instituições, as leis e as autoridades 
europeias e com elas, se impôs aos povos espoliados de suas raízes e dignidade, uma nova 
concepção de mundo e da vida, do bem estar e do progresso, do sagrado e do divino. As 
sociedades coloniais em todo mundo, menosprezavam qualquer valor nas culturas invadidas e 
exaltavam exageradamente uma superioridade europeia. 
 
Nestes quinhentos anos de hegemonia ocidental, a sabedoria e o conhecimento de muitos 
povos precisaram ficar ocultos e sobreviver clandestinamente; outros mais estão diluídos e 
quase se creem extintos. A visão ocidental do mundo a partir da ponderação dos valores 
materiais sobre os espirituais, o desumanizado culto à ciência e à tecnologia , a depredação 
do planeta e a alienação do ser humano a favor das sociedades industriais, comerciais e 
consumistas, tem levado à falência a cultura ocidental e estão fazendo perigar a vida no 
planeta. 
 
Entretanto, o espírito humano não morreu e sua sabedoria vive resguardada em muitos povos 
antigos do mundo. Este é o caso da Toltecayotl,  o conhecimento que engendrou o milagre do 
México antigo. 
 
A Toltecayotl ou Toltequidade representa um incomensurável acervo de conhecimentos e 
práticas, que não só tem que ver com a alimentação, a medicina, as ciências e as normas 
morais e éticas dos grupos humanos que as praticam consciente ou inconscientemente, 
senão de conhecimentos muito sofisticados e complexos, que tem a ver com a energia e a 
força espiritual dos seres humanos e as entidades que os rodeiam. 
 
A Toltequidade propõe um caminho para “a consciência total” e requer que os homens 
mudem suas ideias de si mesmo e do mundo, que se convertam em “guerreiros”, seres capazes 
da máxima disciplina e controle sobre si mesmo, para levar assim uma vida de impecabilidade, 
de força interna, de equanimidade, de desapego. Assumindo responsavelmente cada ato, com 
consciência, sobriedade e prumo, mantendo um sentido de “intento inflexível” em seu 
objetivo, sem pressa, sem angústia de ganhar ou perder, sem esperar recompensas...para 
chegar ao Conhecimento Silencioso.” 
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