
3 de setembro de 2016

A SITUAÇÃO MUNDIAL E AS IDEOLOGIAS

Nota-Chave:

… pede-se aos estudantes que reflitam e pensem sobre as linhas que posso lhes
indicar,  porque somente à medida que,  dessa maneira,  se  forma um núcleo de
pensadores  responsivos  às  novas  ideias  educativas,  torna-se  possível  para  a
Hierarquia espiritual de Mestres alcançar os resultados previstos em Seu trabalho
de trazer à existência os planos de Deus. Os Mestres não podem trabalhar nem
trabalham  sem  seus  pontos  focais  escolhidos  do  plano  físico.  Novamente  lhes
pediria que se considerassem postos avançados da consciência d’Aqueles Que, no
lado  interno  da  vida,  estão  procurando  verter  nova  luz  sobre  o  tema  das
organizações sociais, a relação do indivíduo com a totalidade e as tendências novas
e desejáveis na educação. Pediria a vocês que se submetam ao treinamento mental
com  isto  em  vista.  Observe-se  a  maneira  como  redigi  este  pedido:  primeiro,
considerar; em seguida, treinar. Primeiro, fé com relação ao contato; em seguida,
os passos dados para facilitar e desenvolver esse contato. 

* * *

Material para Reflexão:

Antes de nos ocuparmos do aspecto mais técnico de nosso trabalho, gostaria que refletissem por
um momento sobre a situação e as ideologias  mundiais  do ponto de vista da educação;  que as
considerem  profundamente  do  ponto  de  vista  das  relações  grupais  fundamentais  existentes,
contemplando a necessidade de preparar a juventude do futuro para a era vindoura, cujos contornos
só podem ser vislumbrados hoje. Gostaria também que adquirissem, no possível, uma ideia geral da
atual  situação  mundial,  procurando  apenas  as  linhas  amplas  e  gerais,  e  omitindo  todo  estudo
detalhado das personalidades específicas, exceto como ilustração. Em outros escritos assentei as
bases para isto, quando procurei considerar brevemente o problema psicológico das diversas nações,
causa ou causas, e a contribuição especial que cada nação específica deve dar ao mundo como um
todo.
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Trataremos de reconhecer certos fatos destacados, embora estes fatos possam ser normalmente
considerados fatos mais pelos esoteristas do que pelo mundo em geral. Porém, estamos trabalhando,
ou procurando trabalhar, como esoteristas. Estes fatos são:

 O fato de que há certas ideias básicas que surgiram no transcurso do tempo e levaram a
humanidade ao ponto evolutivo atual. As ideias são a substância do impulso evolutivo.

 O fato de que há um controle oculto que persistiu através das eras e que se pode deduzir do
plano que está surgindo incontestavelmente no que diz respeito à consciência do homem.

 O fato de que todo crescimento se dá mediante experimento,  luta e persistência – daí o
presente transtorno moderno. Significa uma “arremetida”1 para a luz, a luz do mundo, como
também para o antahkarana grupal.

É evidente que grande parte do que se possa dar nestas instruções talvez não seja de aplicação
imediata, mas pede-se aos estudantes que reflitam e pensem sobre as linhas que posso lhes indicar,
porque somente à medida que, dessa maneira, se forma um núcleo de pensadores responsivos às
novas  ideias  educativas,  torna-se  possível  para  a  Hierarquia  espiritual  de  Mestres  alcançar  os
resultados previstos em Seu trabalho de trazer à existência os planos de Deus.

* * * 

Nosso tema é o estudo da organização educativa da humanidade, envolvendo, como faz (em
suas etapas posteriores) a responsabilidade e a correta ação... até o presente período da humanidade
idealista e plena de aspirações. Este idealismo e o questionamento prevalecente são responsáveis
pelo atual caos mundial; trouxeram ideologias antagônicas e o acentuado surgimento dos salvadores
nacionais,  dos  profetas  e  trabalhadores  mundiais,  dos  idealistas,  oportunistas,  ditadores  e
pesquisadores  de  todas  as  tendências,  em todos  os  países  e  em todas  as  áreas  do  pensamento
humano. Este idealismo é um bom sinal. É também responsável pela incessante inquietação e pela
urgente  demanda por  melhores  condições,  mais  luz e  compreensão,  cooperação mais  profunda,
segurança baseada em ajustes corretos, e paz e abundância em vez de medo, terror e fome.

Não tenho a intenção de tratar este tema do ângulo dos inúmeros livros didáticos modernos
sobre governo, sobre lei ou sobre os numerosos projetos (econômicos, políticos, etc.) que hoje tão
predominantemente  estão  absorvendo  a  atenção;  também  não  pretendo  entrar  em  detalhes  e
definições.  Os  expoentes  dos  distintos  credos  podem  proporcionar  a  literatura  necessária  e
apresentar seus exemplos muito melhor que eu. Os protagonistas de uma ideologia podem expressar
suas crenças e objetivos com maior  fervor e esperança do que me é possível.  Escreverei  como
aquele que vê surgir o padrão com maior clareza do que vocês, porque posso ver ambos os lados, o
interno e o externo, e também o plano diretor sob a custódia da Hierarquia. Escreverei como aquele
que, em reunião com os trabalhadores da Hierarquia, procurou compreender os objetivos e cooperar
com os planos imediatos nesta época de crise planetária e dificuldades, de mudanças drásticas e de
1a “pushing through”.

2



3

elevação da humanidade para novos níveis de vida e estados superiores de consciência; assim farei
como  aquele  que  estudou  algo  mais  profundamente  nos  anais  do  passado  e  nos  modos  de
meditação, e deste modo alcançou uma medida de inclusividade de passado, presente e futuro que
naturalmente não é possível para vocês neste momento.

Procurarei  lhes  apresentar  alguns  dos  planos  e  ideias  que  controlam  a  ação  hierárquica,
deixando que fermentem em suas mentes,  assim os levando à rejeição ou à convicção. Procuro
apenas sugerir. Vocês devem deduzir, extrair conclusões inteligentes e pensar ao longo das linhas
indicadas. Procuro que se impregnem desta linha de pensamento, de maneira que meu trabalho com
suas mentes possa ser facilitado e a construção grupal das pontes de luz necessárias possa continuar
com rapidez.  Não se esqueçam de que,  também eu, tenho que fazer  um esforço para que meu
pensamento  e  minhas  ideias  sejam  inteligíveis  para  vocês;  e  isto  só  pode  ser  possível  se  eu
demonstrar sabedoria e vocês demonstrarem inteligência e perseverança. Onde o mestre é sábio e o
aluno inteligente, muito é viabilizado.

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

* * *

Pediria que a atitude de vocês seja (pelo menos durante um tempo) destituída de crítica; que
descartem temporariamente suas ideias preconcebidas; que cultivem uma disposição a considerar e
pesar,  não  evidência  desta  vez,  mas  uma estrutura  interna  do  acontecimento  esotérico  de  mais
importância que os eventos externos, e assim captar algo do propósito da nova educação. Reflitam
sobre  esta  última  frase  e  considerem  profundamente  minha  intenção.   Também  gostaria  que
adotassem uma posição vertical, com uma perspectiva horizontal. Reflitam também sobre esta frase.

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

* * *

À medida que estudamos a atuação do homem enquanto sonda o caminho que o extrairá de sua
condição  animal  e  o  conduzirá  ao  atual  estado  de  crescente  intelectualidade,  e  à  medida  que
progride para um futuro de amplas possibilidades e oportunidades, devemos lembrar que para os
Guardiões do Plano Divino e para Aqueles que trabalham com o fim de desenvolver os novos
acontecimentos,  o  aspecto  forma  da  vida,  a  expressão  externa  tangível,  é  inteiramente  de
importância secundária. A perspectiva muitas vezes se distorce pela dor e o sofrimento aos quais a
forma foi submetida (quer se trate da própria ou de outros, individualmente ou em massa), o que
impede de ver com clareza o propósito e a imperiosa necessidade que tem a vida dentro da forma.
Para muitos de vocês, a guerra mundial, por exemplo, foi um supremo desastre, uma agonia que
deve ser evitada no futuro a qualquer preço, horrendo e terrível acontecimento que demonstra a
maldade do homem e a incrível  e cega indiferença de Deus.  Para nós que atuamos no aspecto
interno da vida, a guerra mundial foi uma espécie de intervenção cirúrgica em um esforço para
salvar  a  vida  do  paciente.  Um  germe  virulento  do  tipo  estreptococo  e  uma  infecção  haviam
ameaçado  a  vida  da  humanidade  (falando  simbolicamente),  e  foi  necessário  operar,  a  fim  de
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prolongar a oportunidade e salvar a vida,  não salvar a forma. Esta operação teve amplo êxito. O
germe, para dizer a verdade, não foi extirpado, e ainda se sente sua influência em algumas áreas
infectadas do corpo da humanidade.

Pode ser necessário haver outra intervenção cirúrgica, não para destruir e terminar com a atual
civilização, mas para dissipar a infecção e eliminar a febre. No entanto, talvez seja desnecessária,
porque houve um processo de dissipação, de distribuição e de absorção, que pode ser muito eficaz.
Trabalharemos  para tal  fim.  Ao mesmo tempo,  porém,  não nos esqueçamos  de que o que tem
importância é a Vida, seu propósito e seu destino, dirigidos intencionalmente, e quando a forma se
mostra inadequada ou está muito enferma ou estropiada para expressar esse propósito, não é um
desastre —do ponto de vista da Hierarquia—o fato de que essa forma tenha que desaparecer. A
morte não é um desastre que há a temer; a obra do Destruidor não é na realidade cruel e indesejável.
Digo-lhes isto eu mesmo que estou no Raio de Amor e conheço seu significado.

Ser sensível aos sofrimentos do mundo é uma característica grande e divina; no entanto,
quando se manifesta através da emoção, sua interpretação se torna separatista e se enfoca em
partidarismos e  personalismos,  convertendo-se  assim  em  glamour  e  ilusão,  confundindo  os
resultados verdadeiros e impedindo os homens de perceberem as realidades divinas.

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

Lembraria a vocês que o esoterista sempre argumenta do universal para o particular. Sempre
farei  assim,  deslocando  o  ponto  de  vista  detalhado,  a  dinâmica  distorcida  e  a  visão  míope  do
estudante. Estudaremos as tendências principais, o amplo alcance da consciência humana, exigindo
—como o faz sem cessar— uma mudança na educação, religião e organização social, proporcional
ao seu desenvolvimento. Civilizações, culturas, raças e nações aparecem e desaparecem, mas as
mesmas  individualidades vão  e  vêm com elas,  colhendo os  frutos  da  experiência  e  avançando
progressivamente para um mais pleno Autogoverno, organização grupal e síntese.

* * *

RAZÕES DA ATUAL INQUIETUDE MUNDIAL

Enumerarei algumas das razões da atual inquietude mundial, lembrando a vocês que a maioria
delas baseia-se em causas muito remotas, das quais a história nada sabe, e carecem de significado
para quem não tem uma ideia clara da natureza da humanidade primitiva. Será proveitoso ter algum
conhecimento da verdadeira situação, se querem captar inteligentemente os desenvolvimentos do
futuro.
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Primeiro, o ponto alcançado pela própria humanidade, é uma das causas mais importantes. Este
grau de evolução levou o gênero humano à entrada do portal no grande caminho da evolução, e
indicou um desenvolvimento que necessita de drásticas mudanças em toda a atitude do homem
frente  à vida e  relações  mundiais,  mudanças  iniciados  pelo próprio homem e que de nenhuma
maneira são impostos por força externa ou coerção da humanidade. Este é um ponto importante que
deve ser captado.

Segundo,  o  surgimento  de  um  novo  tipo  racial.  Já  é  possível  ver  com  clareza  os  traços
subjetivos deste novo tipo. Há tanto glamour hoje com o aspecto forma, que até se chega a sustentar
hoje que a nova raça se encontra na América. A nova raça está se formando em todos os países,
principalmente naqueles onde se encontra a quinta raça, a caucásia. Porém, entre os povos da quarta
raça, como chineses e os japoneses, a Hierarquia descobriu que alguns deles estão fazendo uma real
e esotérica contribuição ao todo.

Permitam-me também fazer uma declaração categórica neste ponto que talvez cause alguma
surpresa.  O quinto  reino  na  natureza,  o  reino  espiritual,  emergirá  da  quinta  raça-raiz.  Tal  é  o
controle esotérico da Lei de Analogia...

O novo tipo racial é muito mais  um estado de consciência que uma forma física, um estado
mental  mais  que  um corpo especialmente  projetado.  Com o tempo,  porém,  qualquer  estado de
consciência  desenvolvido  condicionará  e  determinará  invariavelmente  o  corpo  e  produzirá
finalmente certas características físicas. O tipo de consciência mais destacado da nova raça vindoura
será o amplamente difundido reconhecimento da percepção mística. Sua qualidade primordial será a
compreensão intuitiva e o controle da energia; sua contribuição ao desenvolvimento da humanidade
será a transmutação do desejo egoísta em amor grupal. Isto se pode ver na atitude que assumem os
grandes condutores de nações, que no geral não estão animados por ambições egoístas, mas pelo
amor ao seu país e por certa forma definida de idealismo, de onde surgem as grandes ideologias.
Reflitam  sobre  este  ponto,  procurem  adquirir  uma  perspectiva  mais  ampla  da  expansão  da
consciência humana e captar, embora em parte, a meta do novo e futuro sistema de educação. 

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

* * *

Terceiro, o fim da era pisciana que levou ao ponto de cristalização (e portanto à morte) todas as
formas  através  das  quais  se  modelaram  os  ideais  piscianos.  Eles  serviram ao  seu  propósito  e
realizaram um trabalho grande e necessário. Poderia se formular aqui a seguinte pergunta: Quais
são os principais ideais piscianos? 

A  ideia  de  autoridade. Isto  levou  a  que  se  impusesse  à  raça  diversas  formas  de  governo
paternalista...,  ou  o  paternalismo  das  igrejas,  as  religiões  do  mundo,  expressando-se  como
autoridade eclesiástica, ou o paternalismo de um processo educacional. 
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A ideia do valor da aflição e da dor. No processo de ensinar à raça a qualidade necessária do
desapego, a fim de que seus desejos e planos deixem de ser orientados para a forma viva, os Guias
da raça enfatizaram a ideia das virtudes da aflição e o valor educativo da dor. Estas virtudes são
reais, mas foram exageradas pelos mestres menores da raça... As raças hoje estão mergulhadas no
sofrimento e em uma infeliz resignação psicológica com a dor e o sofrimento. A clara luz do amor
deve eliminar tudo isto e a alegria será a tônica da nova era. 

Ao pensamento anterior acrescente-se a ideia de autossacrifício. ...o único sacrifício verdadeiro
é aquele autoiniciado. 

A ideia da satisfação do desejo. A era pisciana foi, acima de tudo, a era da produção material e
da expansão comercial,  das operações comerciais  para a venda dos produtos do gênio humano,
fazendo crer à maioria que eram essenciais para obter felicidade...  A atual situação mundial nos
demonstra, com toda eloquência, que a posse e a multiplicação dos bens materiais constituem um
impedimento, e indicam que a humanidade não encontrou o verdadeiro caminho para a felicidade.
A lição está sendo assimilada com rapidez, e a volta à simplicidade está ganhando terreno também
rapidamente.

* * *

Quarto,  a vinda à manifestação da era aquariana. Isto deveria proporcionar um otimismo
profundo e convincente;  nada pode deter o efeito —crescente,  estabilizador e final— das novas
influências vindouras. 

Estas  condicionarão  inevitavelmente  o  futuro,  determinarão  o  tipo  de  cultura  e
civilização, indicarão a forma de governo e produzirão um efeito sobre a humanidade como fez a
era pisciana ou cristã, ou o período anterior governado por Áries, o Carneiro ou Cordeiro. A
Hierarquia  confia nessas  influências  que surgem constantemente,  e  os  discípulos  do mundo
devem também aprender  a  confiar  nelas.  A consciência  da  relação universal,  da integração
subjetiva e da unidade experimentada e provada, serão dons máximos do período que se estende
diante de nós.

* * *

Qual é a síntese que se produzirá mais adiante? Permitam-me enumerar alguns fatores, sem
entrar em detalhes:

 A fusão das diferentes aspirações espirituais do homem em uma nova religião mundial...
Esta nova religião adotará a forma de uma abordagem grupal, consciente e unificada, ao
mundo dos valores espirituais, evocando por sua vez uma ação recíproca de parte de
Aqueles que são cidadãos desse mundo – a Hierarquia planetária e seus grupos afins.

 A fusão de um grande número de homens em vários grupos idealistas, que se formarão
em  todos  os  campos  do  pensamento  humano,  e  por  sua  vez  serão  absorvidos
gradualmente em uma síntese cada vez mais ampla. 

Esta crescente tendência para o idealismo e a inclusividade é, em última análise, uma tendência
para o amor-sabedoria.  O fato de que hoje os homens apliquem mal esses ideais, minimizam a
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visão, distorcem a verdadeira perspectiva da meta desejada e pervertem a compreensão da beleza,
em satisfação de desejos egoístas, não deve impedir que se compreenda que o espírito do idealismo
está se difundindo pelo mundo e não se encontra, como no passado, confinado a uns poucos grupos
avançados, ou a um ou dois grandes intuitivos.  Os debates do homem comum atualmente estão
relacionados com alguma filosofia política, social, educativa ou religiosa, baseada em determinada
escola  de  idealismo.  Do  ponto  de  vista  de  Aqueles  que  são  responsáveis  do  desenvolvimento
evolutivo do homem, um grande passo para adiante foi dado nos últimos duzentos anos. O que
ontem era tema de intelectuais e filósofos da Idade Média, hoje é motivo de animada discussão nos
restaurantes, trens, ou onde quer que as pessoas se reúnam, discutam ou falem. Isto muitas vezes se
esquece e gostaria que refletissem sobre suas implicações e investigassem qual pode ser o resultado
final desta difundida capacidade da mente humana para pensar em termos do Todo maior e não só
em termos  de  interesse  pessoal,  e  aplicar  alguns  sistemas  de  filosofia  idealista  à  vida  prática.
Atualmente o homem faz ambas as coisas.

* * *

Portanto, o que isto indica? Significa uma tendência na consciência da humanidade para a fusão
do indivíduo com o todo, sem perder, ao mesmo tempo, o sentido de individualidade. Se se une a
um partido político, ou sustenta alguma forma de trabalho de assistência, ou se une a algum dos
numerosos grupos que se ocupam de formas de filosofia esotérica, ou se torna membro de algum
“ismo” ou culto prevalecente, o homem é cada vez mais consciente de uma expansão de consciência
e de uma disposição a identificar seus interesses pessoais com os de um grupo que tem por objetivo
básico a  materialização de algum ideal.  Crê que mediante  este  processo as  condições  do viver
humano melhorarão ou alguma necessidade será atendida.

Este processo está  se realizando na atualidade  em todas as nações  e em todas as partes do
mundo; se se fizesse uma estatística dos grupos que se dedicam à educação e aos grupos religiosos
do mundo  (para  mencionar  apenas  duas  das  tantas  categorias  possíveis),  ficaria  comprovado  o
quanto  é  grande  é  a  quantidade  destes  grupos  e  afiliações.  Isto  indicaria  a  diversidade  de
pensamentos e, ao mesmo tempo, apoiaria minha conclusão de que os homens estão buscando por
todas partes a síntese, a fusão e a cooperação mútua, para realizar certos fins específicos e previstos.
É um novo campo de expressão e de atividade para o gênero humano. Daí a frequente má aplicação
das novas verdades, a distorção dos valores pressentidos e a perversão da verdade para convir a
objetivos e fins individuais. Porém, à medida que o homem busca seu caminho ao longo destas
linhas  e  as  inúmeras  ideias  e  diversas  ideologias  lhe  oferecem oportunidade  de  escolher  e  lhe
indicam os padrões emergentes de vida e de relação, aprende gradualmente a pensar com maior
clareza, a reconhecer os diferentes aspectos da verdade como expressões de uma realidade subjetiva
fundamental e —sem renunciar a nenhuma parte da verdade que liberou a ele ou ao grupo— a
incluir também a verdade de seu irmão na própria.
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Quando esta atitude tiver se difundido no campo da educação prática, encontraremos nações
e  indivíduos desenvolvendo as  ideias  que se adaptam à psicologia  nacional  ou pessoal,  mas
sempre reconhecendo a realidade, potência e utilidade do ponto de vista de outros indivíduos e
nações.  Quando,  por  exemplo,  as  ideias  contidas  no ensinamento  sobre  os  sete  raios  forem
reconhecidas de maneira geral, veremos o aumento da compreensão psicológica e as nações e as
religiões mundiais chegarão à compreensão mútua.

Educação na Nova Era

* * *

Espaço de Silêncio prévio à Meditação

8


