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V O N TA D E  D E  I N I C I A R

De todos os princípios que levam à ampliação de consciência, o princípio de
Hierarquia é o mais poderoso. Cada mudança manifestada se baseia nisso. Até

onde se pode dirigir o espírito sem a Mão que Guia?... 
Assim recordaremos os nossos Líderes espirituais. 

Assim reverenciaremos a Lei de Hierarquia.

i

… Espaço de Profundo Silêncio…

Transmissão. Recepção. Absorção. Relação e Viva Atividade.  

O método é de Invocação e Evocação.

Nestas  duas  frases  têm  um  dos  indícios  mais  importantes  de  todo  o  processo  evolutivo,  a

chave do  mistério  de  tempo  e  espaço  e  a  solução  de  todos  os  problemas.  Mas o  fator  que  é  de

maior importância é que toda a matéria é uma expressão da Vontade enfocada.

ii

… Espaço de Profundo Silêncio…

Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem
em nova e potente vivência

… Espaço de Profundo Silêncio…
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Talvez possa resumir da melhor  maneira a  nota-chave do  primeiro  Raio de Vontade e Poder,

quando  procura  expressão  como  propósito  dinâmico  na  Terra  e  em relação  com o  ser  humano,

citando ou parafraseando o Antigo Comentário.

“O Uno Transcendente, a Vida, o Todo, a Totalidade, entrou em comunhão Consigo Mesmo e

por este ato se converteu em um ponto vital de vida e enfocado poder.

Eu sou e Eu não sou. Maior que Isto é Aquele; menor do que Aquele é Isto. Mas Aquele deve

mostrar a Isto a natureza do todo e, mostrando-se, demonstrar-se a Si Mesmo.

Eu,  o  princípio,  sou.  Eu sou o  Caminho para  fora e  para  adentro  e  de  regresso  ao  ponto  de

concentração,  e  do  ponto  me  torno  novamente  Eu  Mesmo,  levando  dentro  de  meu  coração  de

amor aquilo que Eu, o Uno, servi e aquilo pelo qual Eu Me sacrifico.”

ii i

… Espaço de Silêncio…

…Somente o coração encontrará o caminho para a Hierarquia. O coração se fortalecerá a si 

mesmo pelo poder do Mais Elevado. Somente o coração servirá como baluarte na batalha.

iv

… Espaço de Profundo Silêncio…

As Notas-Chave dos Sete Raios e o Aspecto Vontade.

As notas-chave dos sete raios… constituem a revelação de sete Grandes Seres:

Iniciação. Unificação. Evolução. Harmonização. Ação. Causação. Expressão.

… Breve Espaço de Silêncio…

Estas  são  as  notas-chave  para  a  humanidade  em  seu  ponto  atual  de  desenvolvimento

evolutivo;  à  medida  que  estas  sete  energias  atuam  na  consciência  humana  em  um  esforço  por

produzir e evocar o aspecto Vontade no homem avançado produzem:

Iniciação. Visão. Educação. Intuição. Liberação. Idealismo. Organização.

… Breve Espaço de Silêncio…
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Um cuidadoso  estudo  destes  sete  raios  maiores  e  sete  notas-chave  menores  revelará  estas

verdades e sua promessa. Ao final da Era aquariana referidas notas-chave variarão algo, porque o

reconhecimento  da  Vontade  (que  conduz  à  cooperação  compreensiva)  produzirá  notáveis

mudanças na polarização e objetivos humanos – objetivos realizados.

v

… Espaço de Profundo Silêncio…

É difícil  para  mim lhes dar  uma ideia  do propósito que nos diz respeito agora,  porque está  expresso

na  relação  que  existe  entre  os  significados  de  Desejo,  Vontade,  Plano  e  Propósito .  Estas  palavras  são

símbolos  que  o  homem criou,  na  intenção  de  captar  o  propósito  logoico.  Ele  reconhece  os  impulsos  do

desejo e, no transcurso do processo evolutivo, aprende a transmutá-los em aspiração; depois segue adiante

de  forma  vaga  e  às  tontas,  se  esforçando  por  compreender  e  acatar  a  "Vontade  de  Deus",  como  a

denomina;  não obstante,  enquanto a  abordagem humana  a  essa  vontade permanecer  negativa,  submissa  e

passiva...  nenhuma  luz  real  sobre  a  natureza  dessa  Vontade  será  percebida.  Somente  quando  os  seres

humanos  entrarem em relação  com a  Hierarquia  e forem gradualmente  absorvidos  na  vida  hierárquica  e

começarem  a  receber  as  iniciações  superiores,  poderão  captar  a  real  natureza  da  Vontade  divina,  e  o

propósito  de Sanat Kumara lhes será revelado .
vi

… Espaço de Profundo Silêncio…

As forças de regeneração,  reconstrução,  restauração e ressurreição estão fazendo sentir  sua

presença  em  todos  os  muitos  grupos  que  estão  procurando  ajudar  e  elevar  a  humanidade,

reconstruir  o  mundo,  restaurar  a  estabilidade  e  o  sentido  de  segurança,  preparando,  assim,

consciente ou inconscientemente, o  caminho para a vinda do Cristo...  Também vislumbramos uma

nova e  vital religião mundial,  um credo  universal que terá  suas  raízes no passado,  mas que porá

em evidência a beleza incipiente e a iminente revelação vital.

É  por  esta  razão  que…  três  estâncias  de  uma  invocação  muito  antiga  foram  postas  à

disposição  e  em  mãos  de  vocês  na  atualidade.  Se  puderem  usar  estas  frases  como  demandas

expressas  e  crenças  afirmadas  –  em  uníssono  com  as  forças  espirituais  mais  elevadas  que

demandam a sua lealdade,  não  importa  sob que nome – então  há justo  uma possibilidade  de  que

este tipo de atividade divina possa ser posta em movimento em uma linha particular, e isto poderia

conduzir a mudanças de natureza tão auspiciosa que poderiam se precipitar rapidamente um novo

céu e uma nova terra.
vii

…Espaço de Profundo Silêncio…
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Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem em
nova e potente vivência

…Espaço de Profundo Silêncio…

…certas constelações e planetas estão  relacionados com certos  raios e transmitem definidas

e específicas influências ao centro que chamamos humanidade, produzindo nela certas tendências,

evocando certas atitudes da vontade e conduzindo,  por conseguinte,  a certos eventos inevitáveis,

assim como a definidos e determinados modos do Ser.

A natureza  da  vontade  é  ainda  indefinível,  pois  só  a  Mônada  responde  a  seu  impacto;

unicamente  depois  da  terceira  iniciação  o  homem  pode  chegar  a  captar  algo  da  natureza  da

vontade. Tudo que é possível compreender neste breve resumo é o efeito da vontade à medida que

faz sentir sua presença...
viii

…Espaço de Silêncio…

Aproximemo-nos do mais difícil, ante o qual todas as dificuldades anteriores parecerão

como momentos bem-aventurados. O mais difícil é a bênção do Mundo Ardente. Este acesso é

tão difícil que pareceria que nem sequer a nossa célula mais diminuta poderia suportar este

Mundo de êxtase. Foi dito que quando toda cobertura tiver desaparecido e só permanecer a

radiância da coragem, então o Fogo resplandecente entra pelas Portas, onde o corpo não é

admitido. Mas para acender tal coragem, preservemos o êxtase frente ao mais difícil. Por

conseguinte reflete a maneira como tu desejarias imaginar a existência no Mundo Ardente. 

Com efeito, o pensamento cria no Mundo Sutil, mas é rápido como o relâmpago no

Mundo Ardente, e transcende todas as medidas terrenais; ali existe a Sétima Luz.
ix

…Espaço de Profundo Silêncio…

Hierarquia é afirmada no Universo por lei cósmica… No Cosmo o centro de esforço se apoia

no princípio de Hierarquia…

x

… Espaço de Profundo Silêncio…

A tensão do inferior evoca a atenção do superior.

...  Estamos  trabalhando  e  vivendo  nas  etapas  iniciais  do  período  em  que  se  realiza  a

preparação  para  o  aparecimento  da  Hierarquia  no  mundo  dos  homens,  aparecimento  que,  na

atualidade,  teve  lugar  exclusivamente  nos  níveis  mentais,  mas  quando  a  forma-pensamento  da

existência  exotérica  for  criada  pela  humanidade  e  o  clamor  invocador  alcançar  intensidade
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suficiente, o grande Ashram irá lentamente aparecendo no plano físico.

…  dentro  e  fora  do  grande  Ashram,  esse  futuro  de  colaboração  e  interação  espirituais  está

assegurado,  e  para isso trabalham todos os  verdadeiros  discípulos.  Portanto,  a situação atual do

mundo  é  de  grande  importância.  A humanidade,  o  discípulo  mundial,  está  em  processo  de  se

recuperar de uma grande prova, antes de dar um grande passo para a abordagem consciente a um

viver mais espiritual; significa, na realidade, uma aproximação definida à Hierarquia.

A tensão do inferior evoca a atenção do superior.
xi

… Espaço de Silêncio…

Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem em
nova e potente vivência

… Espaço de Profundo Silêncio…

O  Espírito  de  Paz  está  pairando,  próximo  à  humanidade,  buscando  uma  oportunidade  para

fazer  sentir  a  Sua  Presença.  O  Espírito  de  Paz  não  é  um  conceito  abstrato,  e  sim  uma  potente

Individualidade,  operando  forças  até  agora  desconhecidas  em nosso planeta.  Grandes  Forças  estão

esperando a hora em que possam atuar como Libertadores e Salvadores do gênero humano. Porém, a

porta  pela  qual  entrarão  deve  ser  aberta  pela  própria  humanidade  e  assim  será  mediante  um  ato

unido de  vontade…  A  porta  não será  aberta  a menos  que o ato  de  invocação esteja  respaldado pela

vontade  enfocada.  É  essencial  a  determinação  direcionada  do  homem  ou  grupo  que  emprega  a

fórmula, oração ou invocação sugerida .

xii

… Espaço de Profundo Silêncio…

A energia segue o pensamento

Na atualidade  pede-se  aos  discípulos  que  reflitam profundamente  sobre  o  desenvolvimento

do centro cardíaco e a inteligente relação entre a humanidade e a Hierarquia,  com a consequente

resposta humana à energia do amor, porque “como o homem pensa em seu coração,  assim é ele”.

Pensar com o coração só se torna verdadeiramente possível quando as faculdades mentais tiverem

se  desenvolvido  adequadamente  e  chegado  a  uma  etapa  bastante  elevada  de  desenvolvimento.

Sentir  com o  coração,  frequentemente  se  confunde  com pensar.  A capacidade  de  pensar  com o

coração é resultado do processo de transmutação do desejo em amor, durante a tarefa de elevar as

forças do plexo solar ao centro cardíaco...
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xii i

… Espaço de Profundo Silêncio…

Surge a palavra para os iniciados do futuro: Percam de vista o eu no esforço grupal.

Esqueçam-se do eu na atividade grupal. Atravessem o portal da iniciação em formação grupal e

deixem que a vida da personalidade se perca na vida grupal.

O resultado final da obra do Cristo há de se encontrar em nossa identificação com o todo:

individualidade, iniciação e identificação – são estes os termos em que se pode sintetizar a

mensagem do Cristo. 

xiv

… Espaço de Profundo Silêncio…

Iniciação. Unificação. Evolução. Harmonização. Ação. Causação. Expressão.

Estas são as notas chave para a humanidade em seu ponto atual de desenvolvimento
evolutivo… produzem:

Iniciação. Visão. Educação. intuição. Liberação. Idealismo. Organização.

Um cuidadoso estudo destes sete raios maiores e sete notas-chave menores revelará estas
verdades e sua promessa. 

… Espaço de Profundo Silêncio…

Que Aquele a Quem servimos possa estar mais próximo que nunca de todos nós,

que o trabalho de estabelecer corretas relações humanas possa prosseguir em ritmo

acelerado

 

e que fluam luz e amor de Shamballa e da Hierarquia sobre todos que amam seus

semelhantes é meu ardente desejo, acompanhado de minha bênção para vocês neste

período de vontade-para-o-bem. 1

xv

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre A Luz…

1 NOTA: O Tibetano me pediu para esclarecer que quando Ele fala do Cristo, refere-se ao Seu nome oficial como Guia da Hierarquia. O Cristo trabalha para todos
os homens, independentemente de sua crença religiosa; Ele não pertence ao mundo cristão mais do que ao budista, ao maometano ou a qualquer outra crença
religiosa. Nenhum homem tem necessidade alguma de se unir à Igreja Cristã para estar afiliado ao Cristo. Os requisitos são: amar aos semelhantes, levar uma vida
disciplinada, reconhecer a divindade em todas as crenças religiosas e em todos os seres, e reger a vida diária com Amor. A.A.B.
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