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O Destino das Nações

Nota Chave:

... permitam-me lembrar que não escrevo com espírito de pessimismo algum,
mas do ponto de vista de uma crença inalterável na glória do espírito humano;
escrevo com firme convicção no triunfo emergente e final da alma do homem sobre
todos os defeitos e circunstâncias passageiros.

O que é válido para o homem individual é eternamente válido para as nações e,
também para elas, prediz-se a mesma esperança de iluminação e de futuro, triunfo
espiritual e glória.

. 

Problemas  da  Humanidade

* * *

Material para Reflexão: 

Todas  as  grandes  nações  são  controladas  por  dois  raios,  tal  como  o  ser  humano.  Não  é
necessários nos ocuparmos das nações menores. Todas as nações são controladas por um raio de
personalidade, que é o potente fator dominante e principal controlador nesta época, e por um raio de
alma, que é percebido apenas pelos discípulos e pelos aspirantes de qualquer nação.

Este raio da alma deve ser evocado para um aumento da atividade operativa pelo Novo Grupo
de Servidores do Mundo, o que é um dos seus principais objetivos e tarefas. Nunca se deve perder
este ponto de vista.  Muito se poderia escrever sobre a influência histórica dos raios durante os
últimos  dois  mil  anos  e  sobre  a  maneira  como  os  grandes  eventos  foram  influenciados  ou
provocados pela periódica influência de raio. Interessante como é, e indicativo das atuais tendências
e problemas nacionais, tudo o que posso fazer agora é assinalar as energias que regem cada nação e
deixar que vocês estudem e observem o efeito e compreendam a relação com a atual condição do
mundo. Uma coisa eu gostaria de assinalar, e é que esses raios que regem uma nação em particular e
que  estão  neste  momento  atuando  de  maneira  dinâmica  são  muito  potentes,  seja  material  ou
egoicamente; talvez alguns dos problemas se devam ao fato de que certos raios, que regem certas
nações, não estejam ativos neste momento.

É  perigoso  demais,  nestes  dias  de  dificuldade  e  agitação  mundial,  expressar-me  mais
categoricamente  sobre  as  futuras  linhas  de  desenvolvimento.  O destino  e  a  futura  atuação  das
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nações estão ocultos em suas atividades presentes. A maioria de meus leitores  tem pensamento
muito nacionalista e está profundamente focada na relevante importância de sua própria nação e seu
supremo significado, assim não posso mais do que generalizar  e indicar as principais linhas de
progresso. O papel de profeta é perigoso, pois o destino está nas mãos das pessoas e ninguém sabe
exatamente o que elas farão – uma vez que estejam despertas e devidamente instruídas. Ainda não
chegou a hora em que em que a maior parte das pessoas de qualquer nação possa ver todo o quadro
ter autorização para saber o papel exato que sua nação deve desempenhar na história das nações.
Toda nação – sem exceção – tem virtudes e vícios peculiares, que dependem do ponto de evolução,
da  medida  de  controle  do raio  da  personalidade,  do emergente  controle  do  raio  da alma  e  do
enfoque geral da nação.

É preciso lembrar que cada raio encarna uma ideia, a qual pode ser captada como um ideal.
Com o tempo, os raios produzem o padrão mundial que molda todas as formas planetárias e, assim,
testemunha a potência interna dos processos evolutivos. A tendência de formação de padrão vem
sendo  reconhecida  hoje  pela  psicologia  moderna  em  relação  ao  ser  humano  e  seus  padrões
emocionais ou de pensamento estão sendo mapeados e estudados. O mesmo ocorre com as nações e
as raças. Cada raio produz três padrões principais que se impõem sobre a natureza-forma, seja a de
um  homem,  de  uma  nação  ou  de  um  planeta.  Estes  três  padrões  são:  o  padrão  emocional,
corporificando a aspiração de um homem, de uma nação ou de uma raça; é o somatório da tendência
de desejo em qualquer  dada época;  o padrão mental,  que surge em tempo posterior  e  rege os
processos de pensamento de um homem, de uma nação ou de uma raça. Os padrões emocional e
mental são os aspectos negativo e positivo da personalidade de um homem, de uma nação ou de
uma raça. O padrão da alma é a meta espiritual e estabelecida previamente, o círculo-não-se-passa
ou destino que o princípio espiritual, a certa altura, consegue impor sobre a personalidade de um
homem, de uma nação ou de uma raça. Este padrão da alma oportunamente substitui e elimina os
dois processos anteriores de formação de padrão.

* * *

Observarão que diferencio com muito cuidado entre países e nações, devido ao fato de que hoje,
e cada vez mais no futuro, não serão sinônimos. A nação britânica, por exemplo, é uma grande
síntese de povos, como os Estados Unidos de América e, também, em menor medida, o Brasil e a
Argentina. Na situação atual, dado o episódio da guerra e com início por volta do ano 1900, há uma
constante e incessante migração de povos de um lugar para outro e de um país para outro, o que está
ocorrendo hoje não só individualmente  como também em formação grupal.  A tendência  é  que
produza  uma  inevitável  fusão,  uma  mistura,  gerando  uma  vida  interracial,  desta  maneira
neutralizando e anulando constantemente o que já foi chamado de “pureza racial”.

O mundo é um só mundo e seus sofrimentos são um só; a humanidade,  na verdade, é uma
unidade,  mas  muitos  ainda  são  desconhecedores  disto  e  toda  a  tendência  do  presente
ensinamento está voltado para o despertar da humanidade a este fato, enquanto ainda há
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tempo de evitar condições mais sérias. Os pecados da humanidade também são um só. Sua meta é
uma só e é como uma grande família humana que devemos desabrochar no futuro. 

Quero enfatizar este pensamento: é como uma só humanidade, corrigida, disciplinada, mas
iluminada e fusionada, que devemos desabrochar no futuro. Aqueles que não captarem este
importante fato, sejam eles o que se chama de beligerantes ou neutros, sofrerão profundamente
em resultado de sua não-participação no destino da totalidade.

A Hierarquia não é neutra. É una com o elemento correto em cada nação e se opõe com firmeza
a todas as atitudes separatistas, isolacionistas e materialistas. Tais atitudes impedem a captação dos
verdadeiros valores espirituais e entravam o desenvolvimento humano. A identificação com todos e
a participação nas condições mundiais – voluntariamente e não pela força – é o caminho de saída
hoje para todos os povos. Reflitam sobre isto.

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

No entanto, é óbvio que as nações reagem como seres humanos sob a influência de seus raios –
raios da personalidade e da alma – fato de vital importância para o esoterista e algo até agora pouco
conhecido  ou  compreendido  inteligentemente.  Portanto,  o  que  lhes  dou  neste  ponto  é  novo
exotericamente; será preciso atentar para esta informação – venha ela de mim ou de outras fontes –
para que possa haver uma real compreensão da situação e,  assim,  uma cooperação útil  com as
Forças da Luz.

O Destino das Nações

* * * 

Hoje,  toda  nação  tem  diante  de  si  uma  grande  e  excepcional  oportunidade.  Até  agora,  o
problema de integração psicológica, de estilo de vida inteligente, de desenvolvimento espiritual e de
revelação divina só foi abordado do ângulo do homem, a unidade. Devido às conquistas científicas
do gênero humano (como resultado da expansão do intelecto humano), agora é possível pensar em
termos muito mais amplos e ver a humanidade em uma perspectiva mais real. Nosso horizonte está
se estendendo para o infinito; nossos olhos já não estão mais fixos em nosso plano imediato. A
unidade familiar é agora reconhecida em relação à comunidade, e a comunidade é vista como parte
integrante  e  efetiva  da cidade,  estado ou nação.  Vagamente,  embora  ainda  inoperante,  estamos
projetando este mesmo conceito para o campo das relações internacionais. Pensadores de todo o
mundo estão atuando internacionalmente; é esta a garantia do futuro, porque somente quando os
homens puderem pensar nestes termos mais amplos, a fusão de todos os homens de todas as partes
será possível, a fraternidade virá à luz e a humanidade será um fato em nossa consciência.  Muitos
homens hoje pensam em termos de sua própria nação ou grupo, o que para eles é o conceito mais
amplo;  progrediram  para  além  da  etapa  de  bem-estar  físico  e  mental  individual  e  avistam  a
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possibilidade de aportar sua quota de utilidade e estabilidade ao todo nacional; estão procurando
cooperar, compreender e promover o bem da comunidade. Isto não é raro, descreve bem muitos
milhares de pessoas em toda. Este espírito e atitude algum dia caracterizarão a conduta de uma
nação para com outra nação.  

Todas  as  nações  têm muita  limpeza  interna  a  fazer,  o  que  devem realizar  ao lado de seus
esforços externos para produzir  um mundo melhor  e mais  habitável.  Deve ser uma consciência
mundial, motivada pela ideia do bem geral, em que sejam enfatizados valores superiores ao ganho
individual e nacional e em que as pessoas sejam treinadas na correta cidadania nacional, de um lado
e, de outro, na responsabilidade pela cidadania mundial. Seria um quadro muito idealista? Creio que
não. A garantia  desta possibilidade reside no fato de que atualmente milhares de pessoas estão
pensando segundo estas linhas idealistas; milhares estão ocupados no planejamento de um mundo
melhor e milhares estão falando sobre esta possibilidade. Todas as ideias que emanam do divino no
homem e na natureza oportunamente se tornam ideais (embora um tanto distorcidas no processo) e
estes ideais finalmente se tornam os princípios regentes das massas. É esta a verdadeira sequência
do processo histórico.

Os antigos hábitos de pensamento massivo e de reação massiva são difíceis de superar. Aqui
se encontra o principal campo de batalha do mundo pós-guerra. A opinião pública terá que ser
reeducada. As nações já estão retrocedendo para os modos de comportamento e pensamento
profundamente arraigados que as caracterizaram durante gerações. Permitam-me ser explícito e,
se  o  que  digo  causa  indignação  entre  meus  leitores  de  qualquer  nacionalidade  ou  evoca
desculpas  plausíveis,  tenham presente  que,  pelo  interesse  geral,  precisamos  enfrentar  nosso
passado, reconhecer as novas tendências, renunciar aos modos de pensar antigos e maus, e agir,
para que a humanidade não desça a maiores profundezas do que nesta guerra, e não antes de
decorrido muito tempo. 

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

As vozes da antiga ordem e a demanda por elementos reacionários já podem ser ouvidas em
todos  os  países,  além  das  demandas  de  determinados  grupos  radicais.  Como  há  muito  estão
estabelecidas,  as  vozes  dos  conservadores  têm  peso  e  como  a  humanidade  está  cansada,
praticamente será empreendida qualquer ação para assegurar o retorno, tão rápido quanto possível,
para a normalidade, que pedem os conservadores,  salvo se aqueles que têm a nova visão atuarem
com presteza e sabedoria – e disto há pouquíssimos indícios nesses dias.

A Guerra Mundial foi proclamada pelas melhores mentes e pelos idealistas das Nações Aliadas
como uma luta travada, exteriormente, pela liberdade humana, embora todas as grandes Potências
tenham  entrado  nesta  guerra  com  motivações  egoístas  e  para  autopreservação;  isto  é  de
reconhecimento universal. Todas têm um sólido e altruísta idealismo subjacente em maior ou menor
grau, que é libertar a humanidade da ditadura. 
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Depois  da guerra vem o teste  do êxito  da vitória.  Uso esta  frase deliberadamente.  Se as
nações de todo o mundo colherem os frutos da livre escolha; se os povos das zonas em disputa
puderem decidir, mediante plebiscito livre, suas próprias lealdades e adesões, e se a liberdade de
expressão, a liberdade de culto e uma imprensa e rádio realmente livres forem o resultado desta
guerra, toda a família humana terá dado um grande passo para a frente. 

Problemas da Humanidade:
A Reabilitação psicológica das Nações (Janeiro, 1945)

* * *

Com relação a este debate sobre o que rege e influencia as principais1 nações do mundo,  o
estudante deve ter em mente o fato de que, nesses dias, todas estão condicionadas principalmente
pela  Lei  das  Clivagens;  no  entanto,  os  grupos  avançados  em  cada  nação  estão  começando  a
responder à Lei de Compreensão. É uma lei que, oportunamente, enfatizará a eterna fraternidade do
homem e a identidade de todas as almas com a Superalma. Isto será reconhecido na consciência
racial,  assim como a unicidade da Vida que aflui através de todo o sistema solar e o impregna,
anima e integra. Esta Vida atua em todos os esquemas planetários e através deles, em todos os
reinos de formas e com tudo o que pode ser incluído na frase “vida da forma”. Essa frase contém
três ideias básicas: as ideias de vida, de forma e de evolução.

A atuação da Lei da Compreensão Amorosa será grandemente facilitada e agilizada durante a
Era  de  Aquário  que  estamos  considerando;  mais  adiante  resultará  no  desenvolvimento  de  um
espírito internacional de alcance mundial, no reconhecimento de uma só crença universal em Deus e
na humanidade também como a principal expressão da divindade no planeta e na transferência da
consciência humana do mundo das coisas materiais para o mais puramente psíquico. Com o tempo,
isto levará, inevitavelmente, para o mundo das realidades espirituais. É preciso lembrar que (para a
humanidade avançada) a sequência do reconhecimento destas expansões de consciência se processa
como segue: 

 O mundo da vida psíquica.  Requer  o reconhecimento,  pela  consciência  cerebral,  da
necessidade de controle mental e espiritual, como primeiro passo.

 O mundo do desenvolvimento mental.

 O mundo da alma ou ego, o homem individualizado. Quando estes reconhecimentos
estiverem estabelecidos no aspirante, virá o reconhecimento, por parte do discípulo, do
Mestre que deverá guiá-lo.

 O controle da vida do plano físico pela alma.

 O funcionamento e o uso dos poderes psíquicos e seu lugar e função no campo do
serviço inteligente.

 A faculdade interpretativa da mente iluminada. 

 Una inspirada vida criadora no plano físico.

Neste desenvolvimento da consciência racial, o processo não segue necessariamente as sete etapas e
sequências acima. Isto se deve ao estímulo e à consequente sensibilização do aspecto forma pelo

1leading.
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aumento da irradiação e potência do dinâmico Novo Grupo de Servidores do Mundo, cujos postos
são ocupados por aqueles que passaram, ou estão passando, pelas etapas de aspirante e discípulo e,
assim, que estão aprendendo a servir. O desenvolvimento psíquico nas massas segue em paralelo
com o desenvolvimento espiritual da humanidade avançada, o que se pode ver ocorrendo hoje em
grande  escala  em  todas  as  partes  e  é  responsável  pelo  tremendo  crescimento  do  movimento
espiritualista e pelo enorme aumento dos poderes psíquicos inferiores. A antiga magia atlante e o
psiquismo inferior estão novamente sobre nós no grande giro da roda da vida, mas desta vez pode
resultar no bem, se os discípulos do mundo e as pessoas de orientação espiritual corresponderem à
oportunidade.

Hoje há muitos milhares sob a influência desta Lei de Compreensão Amorosa. Em todas as
nações, muitos estão respondendo à nota fraterna sintética mais ampla, mas as massas ainda não
compreendem nada disto. Devem ser gradualmente conduzidas pelas maneiras adequadas, por meio
do firme desenvolvimento na correta compreensão de seus próprios cidadãos. Tenham isto presente,
todos vocês que trabalham pela paz mundial e pelas corretas relações humanas, pela harmonia e
pela síntese.

O Destino das Nações

* * *

O pedido  de  ajuda  aos  discípulos  e  aspirantes  mundiais  que  constituem o  Novo Grupo de
Servidores do Mundo foi feito pela Hierarquia e se deu a entender com clareza que ninguém é
demasiado fraco nem demasiado insignificante que não tenha algo a oferecer; todos podem fazer
algo para pôr fim a este impasse atual e desta maneira possibilitar a inauguração de uma nova era de
paz e de boa vontade. No entanto, gostaria de esclarecer que não estamos trabalhando para milênio
algum, e que nosso principal objetivo neste momento é duplo:

1. Romper um antigo ritmo e estabelecer um novo e melhor. Para isto, o Tempo é o fator
primordial. Se pudermos retardar a cristalização de uma necessidade maligna, e assim
evitar  que  aconteça  algo  calamitoso,  haverá  tempo  para  que  os  processos  de
transmutação se desenvolvam e se dissipe aquilo que deveria se precipitar de uma ou
outra  maneira,  como  também  para  as  atividades  do  Novo  Grupo  de  Servidores  do
Mundo, que é o nosso instrumento no mundo hoje em dia. 

2. Fusionar e combinar a aspiração unida de todos os povos em cada lua cheia de Maio –
de modo a estabelecer um canal aberto entre o Novo Grupo de Servidores do Mundo
(composto por todos verdadeiros discípulos, aspirantes e homens de real boa vontade,
sem importar sua nacionalidade ou credo) e a Hierarquia expectante. Una vez que este
canal esteja estabelecido de maneira permanente e um número suficientemente grande
de homens e mulheres reflexivos compreenda a função e as possibilidades do mesmo,
será mais fácil para Guias da raça impressionar a consciência pública e assim influir
sobre  a  opinião  pública.  Desta  maneira  a  humanidade  poderá  ser  guiada  mais
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definitivamente,  pois  emergirá  uma  cooperação  consciente.  O estabelecimento  deste
canal pelos aspirantes mundiais é possível.

É um programa científico de trabalho que lhes apresento. É algo mais que um anseio aspiracional e
organizado por parte de um grande número de pessoas. É um ingente esforço mental, e implica em
trabalhar com certas leis do reino espiritual que somente agora estão começando a ser conhecidas.

Psicologia Esotérica, Volume II

* * *

O Senhor  do  Mundo,  o  “Ancião  dos  Dias”,  está  lançando  novas  energias  na  humanidade,
transmutadas na presente fornalha de dor e intensa agonia. Esta transmutação produzirá um novo
poder de sacrifício, de entrega2 inclusiva, uma visão mais clara do Todo e um espírito cooperativo
até agora desconhecido e que será a primeira  expressão desse grande  princípio de partilha,  tão
fortemente necessário hoje.

Não estou falando aqui de maneira idealista ou mística. Estou assinalando uma meta imediata e
possível; estou dando uma pista para um processo científico que está se processando sob nossos
olhos e que, neste momento, está em um ponto de crise.

Tenham bom ânimo,  pois não há real  derrota do espírito humano;  não há extinção final do
divino no homem, pois a divindade sempre se eleva triunfante do poço mais escuro do inferno. É
necessário, porém, que indivíduos e nações que não estejam absorvidas nos aspectos essenciais da
situação vençam a inércia da natureza material em resposta à necessidade humana. Há sinais de que
isso já está acontecendo. Não há poder na Terra que possa evitar o avanço do homem para a meta
que lhe é destinada e nenhuma combinação de poderes é capaz de detê-lo. Hoje essa combinação
está ativa – uma combinação do antigo mal com o moderno egoísmo agressivo, desencadeado por
meio de um grupo de homens inescrupulosos e ambiciosos de todos os países. Finalmente, não terão
êxito. Talvez possam atrasar e dificultar o surgimento da liberdade. As acusações contra eles estão
se acumulando sob os Senhores do Destino, mas a Divindade triunfará.

O Destino das Nações

Espaço de Silêncio prévio à Meditação

2surrender.
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