
1º de Outubro de 2016

Dinheiro em Serviço

Nota-Chave:

Se  o  dinheiro  é  hoje  uma  das  coisas  mais  importantes  e  necessárias  para  o
trabalho espiritual, qual é o fator que o desvia agora do trabalho da Hierarquia? 

Medi tação para  Atra ir  Dinhe iro  com Fins  Hierárquicos

Há  trabalho  a  fazer  e  os  homens  de  boa  vontade,  de  instinto  espiritual  e  de
verdadeiro  treinamento  cristão  devem fazê-lo.  Devem inaugurar  a  era  do  uso  do
dinheiro  para  a  Hierarquia  espiritual,  e  levar  essa  necessidade  aos  reinos  de
invocação. Invocação é o tipo de oração mais elevado que há, e uma nova forma de
chamamento divino que o conhecimento de meditação agora torna possível. 

O Reaparec imento  do  Cr is to

…assim como no passado o dinheiro foi o instrumento do egoísmo dos homens,
agora deve ser o instrumento de sua boa vontade.

Disc ipulado na  Nova Era ,  Volume I

* * *

Parágrafo de Introdução:

Não cabe dúvidas de que aqueles que infringem a lei perecem pela lei, enquanto que aqueles que a

cumprem,  vivem por ela.  O verdadeiro estudo do ocultismo é o estudo do porquê e do como dos

fenômenos.  É descobrir  o método pelo qual  se alcançam resultados,  e implica  em uma minuciosa

análise  dos  eventos  e  circunstâncias,  a  fim  de  descobrir  as  leis  que  os  regem.  Considerei  ser

conveniente  fazer  estas  observações  preliminares  hoje  porque  vi  com  clareza  as  perguntas  que

prevalecem na mente de cada um de vocês, as quais serão de grande valor, desde que continuem a se

dedicar  à  busca  da  resposta  correta.  Certas  leis  bem definidas  regem a vida  do  discípulo.  São as

mesmas leis que controlam toda vida. A diferença reside em que o discípulo compreende em parte o

propósito de tais leis, sua razão de ser e sua consciente e judiciosa aplicação às circunstâncias que se

apresentam  no  viver  diário.  Quando  há  conformidade  com  a  lei,  transmuta-se  a  vida  pessoal...
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Tomemos,  por exemplo,  a Lei  da Substância.  Esta lei  coloca o discípulo em posição de usar com

prudência o depósito universal. Trata-se da manipulação da matéria e sua adaptação à ação recíproca

das forças da oferta e da procura... A fé cega está correta para o místico. É um dos meios pelos quais se

pode chegar ao depósito divino, mas compreender  o método pelo qual o depósito é reabastecido e

entender  os  meios  pelos  quais  a  abundante  provisão  do  Pai  Supremo  se  põe  em contato  com as

necessidades de seus filhos é ainda melhor. Posso dar aqui uma [i205] das máximas referentes à oferta

e  a  procura  e  é  a  de  que  somente  quando  é  feito  um  uso  hábil  das  provisões  para  atender  as

necessidades do trabalhador e do trabalho (escolho cada palavra com grande deliberação) a provisão

continua a afluir. O segredo é: usar, pedir, pegar. [e155] Somente quando a porta é aberta pela lei da

demanda,  abre-se outra  e  superior  porta,  possibilitando provisão.  O segredo está  oculto  na Lei  de

Gravidade. Reflitam sobre isto.

Cartas sobre Meditação Ocultista

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

* * *

Material de Reflexão:

 Toda esta questão do dinheiro é nesta época uma das maiores dificuldades e ao mesmo tempo

uma das mais simples. A dificuldade se deve ao pensamento errado, que se teve durante gerações

sobre o problema, produzindo atitudes equívocas até mesmo entre os discípulos mais consagrados. A

atitude da humanidade frente ao dinheiro foi matizada pela cobiça,  pela avidez pelo eu inferior,  a

inveja, os desejos materiais  e a desesperada necessidade dele,  o que, por sua vez,  é resultado das

atitudes  erradas,  as  quais  geraram  [i272]as  desastrosas  condições  econômicas  que prevalecem em

torno de nós, sendo efeitos de causas iniciadas pelo próprio homem. 

Na regeneração do dinheiro e na mudança de atitude do homem frente a ele virá oportunamente a

liberação do mundo. Se isto não puder acontecer, surgirá uma terrível condição; o dinheiro, tal como o

conhecemos,  desaparecerá  da  Terra  e  a  situação  terá  que  se  resolver  de  alguma  outra  maneira.

Esperemos  que  isto  não  seja  necessário,  mas  que  seja  possível [e258] mudar  o  pensamento  da

humanidade no que se refere ao dinheiro,  a fim de que seja considerado como um grande trunfo

espiritual, uma definida responsabilidade espiritual e um meio para o verdadeiro trabalho mundial. Os

guardiões do dinheiro então assumirão sua responsabilidade sem medo e com o devido entendimento.

Atualmente se aferram a ele por medo do futuro e por desconfiança mútua. A chave para o correto uso

do dinheiro se resume na seguinte afirmação, à qual pediria sua atenção.

Assim como no passado o dinheiro serviu para atender as necessidades pessoais e familiares, no
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futuro deverá atender as necessidades grupais e mundiais. No passado, cada unidade procurou atuar

como ímã para atrair para si aquilo que considerava ser a sua necessidade – usando atividade e trabalho

pessoal, quando carecia de influência e instrução, e manipulação financeira quando era possível. No

futuro, os grupos deverão atuar como ímãs e para isso procurarão estar animados pelo espírito de amor.

Dou a vocês um pensamento que pode ter amplas expansões. Necessidade, amor e poder magnético

são as três coisas que – consciente ou inconscientemente – atraem dinheiro. Mas devem se manifestar

todas  ao mesmo tempo.  No passado, a  necessidade nunca foi  real,  embora  fosse  sentida (eis  aí  o

espelhismo e a ilusão do mundo). O amor foi egoísta e irreal; o clamor por coisas materiais recaiu sobre

o que  não era  necessário  à  saúde ou à  felicidade.  A força  magnética,  portanto,  foi  utilizada  com

motivações  erradas e este  processo – sustentado durante tanto tempo – levou à presente e terrível

situação financeira do mundo. 

Pela transmutação destes fatores e pela expressão de suas correspondências superiores – correto

amor,  correto  pensar  ou  meditação  e  técnica  correta  –  serão  descobertos  os  requisitos  financeiros

[i273] dos novos grupos e do Novo Grupo de Servidores do Mundo. Sugerirei que uma ampliação

destas ideias seja disseminada entre as pessoas que sabem que podem contribuir. Pediria a vocês que

reflitam muito sobre estas ideias, porque educando os servidores inteligentes do mundo sobre a questão

do dinheiro, serão encaradas com decisão a correta atitude frente a ele e a devida meditação sobre o

mesmo. A ênfase que certos grandes grupos depositam na meditação para arrecadar fundos (em geral

para uso pessoal ou para os fins egoístas de sua própria organização ou grupo) teve como base este

novo conceito do uso grupal do dinheiro. Sendo, porém, de interesse egoísta e pessoal, o dinheiro foi

considerado em relação ao indivíduo e não ao grupo. Esta atitude deve mudar e mudará.

 [e259]

Uma  coisa  mais  lhe  pediria,  irmão  meu,  e  ao  grupo  que  lê  minhas  palavras.  Dinheiro  é

manifestação de energia. Toda energia pode ser aplicada de distintas maneiras, por ser em si uma força

impessoal  e cega.  Pode ser usada de maneira egoísta ou altruísta.  Isso, em si,  constitui  a principal

diferença. A motivação e o pensamento criador determinam o poder magnético de qualquer indivíduo,

grupo ou centro. Determine a sua motivação; veja que o ideal do grupo e o amor do grupo predominem;

aplique a habilidade na ação; isto implicará em correta meditação preliminar, além de correto pensar;

em seguida descobrirá que o que necessita virá.

Discipulado na Nova Era, Volume I

* * *

Qual é a minha própria atitude em relação ao dinheiro? Considero-o como um possível e grande
fator espiritual, ou como algo material?

Medi tação para  Atra ir  Dinhe iro  para  Fins  Hierárquicos
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…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

* * *

Sob a influência de discípulos no sétimo Raio de Organização ou Ordem Cerimonial, essa potente

concretização física de energia que chamamos “dinheiro” está se tornando um tópico da mais definida

concentração; está sendo considerado muito cuidadosamente, e as mentes de financistas reflexivos e de

ricas pessoas humanitárias e filantropos serão levadas gradualmente adiante, partindo de uma atividade

estritamente filantrópica para uma atividade impulsionada e expressa por visão interna espiritual e por

um reconhecimento das prioridades do Cristo (não importa por qual nome Ele possa ser chamado no

Oriente ou no Ocidente) sobre a reserva financeira do mundo. Isto é algo difícil de ocasionar, pois as

sutis  energias  dos  mundos  internos  levam muito  tempo  para  produzir  efeitos  no  plano objetivo  e

tangível da manifestação divina.  O dinheiro não é ainda divinamente utilizado, mas será.  Contudo,

[i222] a tarefa está sob controle e está captando a atenção de discípulos em todos os raios, sob a guia e

a impressão do poderoso Ashram de sétimo raio – agora já em processo de exteriorização.

O  efeito  da  meditação  humana  neste  momento  é  mudar  as  condições,  invocar  as  potências

espirituais superiores, trabalhar com concentração – tanto vertical como horizontalmente – dentro do

mundo dos homens e dentro do Reino de Deus. Esta atividade vertical e horizontal contém o segredo

da [e199] meditação criativa. Invoca as energias superiores e cria um canal de contato entre alma e

espírito. Isto é ocasionado pelo que denominei “meditação” vertical. Também evoca e cria um fermento

ou movimento  dinâmico  nesse  nível  do  ser  que  deve  ser  afetado  ou  mudado,  e  este  é  o  aspecto

horizontal. Ambas as atividades, vertical e horizontal, descrevem o método de invocação e evocação,

tal  como o  empregam todos  os  grupos  conectores  entre  os  vários  centros  planetários;  consultar  o

diagrama [O Processo Meditativo Criador] ajudaria a esclarecer este ponto.

Mas todos estes processos e todo o esquema da manifestação são produzidos mediante organizados

e  conscientes  métodos  meditativos;  a  meditação  planetária,  grupal  e  individual  tem  resultados

criadores, e considero este aspecto na presente instrução.

Portanto, darei – para seu uso construtivo se estiverem dispostos a utilizá-los – dois formatos ou

delineamentos de meditação para a reflexão. Deveria chamá-las de dois círculos intransponíveis para

seu pensamento reflexivo controlado? Uma é uma meditação para trabalhadores no Novo Grupo de

Servidores do Mundo interessados em preparar o caminho para o reaparecimento do Cristo, e a outra é

uma meditação de natureza simples (combinando os aspectos de oração, meditação e invocação), a qual

4



5

tem por objetivo direcionar o dinheiro, dos fins materiais, para o trabalho que a Hierarquia procura

realizar.

* * *

Em resumo:

O Senhor do Mundo, através da meditação, está realizando processos que Ele instituiu em Sua

meditação criadora original, na mais remota e escura noite dos tempos, quando  [i223]  decidiu criar

nosso  planeta  para  propósitos  estritamente  redentores.  Sua  criação  é  resultado de Seu pensamento

dirigido e controlado – processo de uma reflexão sustentada que impulsiona todas as energias criadoras

a uma atividade evolutiva e cíclica, de acordo com o modelo que Ele visualiza eternamente. Organizou

um  grupo  que  responde  à  Sua  intenção  meditativa;  estes  Seres  O  ajudam  com  Seu  Propósito

concentrado  e  conhecido,  para  levar  à  nossa  vivência  planetária  certas  energias  extraplanetárias,

necessárias para efetuar o trabalho planificado do Logos planetário. Seu pensamento e consciência (se

posso expressar simbolicamente) compenetram também Shamballa com o que o Logos visualizou. Os

Membros de Shamballa são os Guardiões de Seu Propósito, tal como Lhes é revelado ciclo após ciclo.

A dimensão destes ciclos é um dos mistérios que está estritamente guardado na Câmara do Concílio do

Senhor  [e200] do  Mundo;  estes  ciclos  se  referem somente  à  manifestação  nos  três  mundos,  onde

controlam os conceitos de tempo e espaço.

A Hierarquia é a Guardiã desse aspecto do Propósito cíclico,  planetário,  denominado o Plano;

abrange períodos relativamente breves tais como civilizações – no que diz respeito à humanidade. Em

relação  a  Shamballa,  o  grupo  intermediário  de  Trabalhadores  meditantes,  criativos,  é  chamado  à

atividade  para  receber  impressão  da  atividade  hierárquica  imediata,  desejada,  para  transmitir  as

energias necessárias de Shamballa aos Ashrams unidos e, deste modo, esotericamente, “informar” a

Hierarquia sobre o que merece atenção imediata.

Além disso, em um nível inferior da espiral evolutiva, a Hierarquia plasma por sua vez o Plano no

Novo  Grupo de  Servidores  do  Mundo,  Plano  que  deve  ser  aplicado  imediatamente  para  ajudar  a

humanidade.  Este  grupo é  o  principal  agente  criador  nos  três  mundos  para  o resto  deste  ciclo  de

experiência  planetária,  embora  nem  sempre  tenha  sido.  A  humanidade  pode  agora  trabalhar

inteligentemente  com  o  Plano  apresentado  pela  primeira  vez  na  história  humana.  Gostaria  que

observassem isto.  Os homens  podem desempenhar  hoje sua pequena parte  para trazer  o  Propósito

divino  à  manifestação,  porque  já  desenvolveram  a  capacidade  mental  necessária.  O  controle  e  o

desenvolvimento  [i224]  criativo dos três reinos inferiores na natureza está sendo lentamente retirado
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das mãos da evolução dévica (até agora responsável) e colocado sob a supervisão do gênero humano,

segundo expõem os antigos Arquivos dos Mestres:

“Finalmente,  os  Senhores  solares,  através  de  manas  (a  mente),  controlarão  os

senhores lunares de substância elemental, e não só os próprios, como os que vierem a eles

em busca de ajuda. Desta maneira a redenção chegará a todos através do homem e assim a

glória do Senhor da Vida será vista.”

Discipulado na Nova Era, Volume II

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

* * *

Intenção enfocada, meditação concentrada, visualização, invocação dirigida (produzindo evocação)

e conduzindo a resultados responsivos, são os principais processos de criação em todos os níveis e por

todos  os  seres.  Oração,  desejo  enfocado,  meditação  e  intenção  enfocada  são  as  lições  graduais  e

sequenciais  que  o  gênero  humano  tem  que  aprender.  Adoração,  ou  reconhecimento  de  divina

Transcendência e divina Imanência, subjaz em todo o massivo reconhecimento de potência espiritual.

Assim a meditação do planeta penetra nisso que está mais além do planeta e é fusionada e harmonizada

em sentido solar com a Voz d’Aquele que trouxe tudo [e201] à existência, e com a Vontade d’Aquele

que está  levando todas  as formas de Sua vivência à  perfeição que Se propõe;  ao atuar  assim,  são

promovidos os grandes processos de Redenção, dos quais todos os Salvadores do Mundo (em relação

com a humanidade) são o símbolo, a garantia e o testemunho eterno.

Ao lhes dar estas duas meditações, lembraria a todos que se comprometem a utilizar estes formatos

meditativos que não serão efetivos e da necessária potência vital,  a menos que o que assim medita se

identifique ele mesmo com o propósito e objetivo da meditação, se dedique ele mesmo a cooperar com

este objetivo e redima todos os aspectos de sua própria vida em conformidade com o desejo enfocado

expressado neste  chamamento  espiritual.  É inútil,  irmãos  meus,  meditar  em linhas  que ajudarão a

preparar  o  mundo  para  a  vinda  da  Hierarquia  e  para  o  reaparecimento  do  Cristo  a  menos  que,

novamente, a preparação seja parte integrante de [i225]  seu próprio e constante esforço diário, e não

seja  simplesmente  uma  expressão  de  desejos  e  a  formulação  de  uma  teoria  plena  de  esperança  a

respeito do futuro da humanidade. É inútil que meditem com o fim de reorientar dinheiro, por exemplo,

para o trabalho espiritual (e por “trabalho espiritual” aqui não me refiro ao trabalho das igrejas e das

religiões do mundo), a menos que todo o dinheiro que vocês individualmente têm que manejar esteja

dedicado  à  utilização  correta,  ao  cumprimento  de  suas  corretas  obrigações  e  a  cobrir  suas

responsabilidades cármicas, mais o constante reconhecimento da relação de todo dinheiro com o futuro
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espiritual da raça e os requisitos do Plano hierárquico. Sempre deve haver, na consciência de vocês, um

reconhecimento das necessidades de todos os homens,  e isto deve ser aplicável a todas as pessoas

espiritualmente orientadas, a todos os verdadeiros esoteristas e a todo homem de tendência religiosa

cujo coração e compreensão são mais divinamente inclusivos que os corações dos seguidores comuns

de qualquer doutrina religiosa, enunciada pelos teólogos de qualquer credo.

É preciso compreender que o dinheiro é a energia que pode pôr em movimento e viabilizar as

atividades do Novo Grupo de Servidores do Mundo – independentemente de cor, casta ou igreja. O

dinheiro não se encontra ainda em suas mãos. Sua necessidade de dinheiro é grande. São necessários

milhões  para  difundir  o  conhecimento  que  requer  o  Plano  hierárquico;  milhões  para  promover  o

trabalho dos homens de boa vontade; milhões para educar as massas no fato de que Aquele a Quem

todos os homens esperam está a caminho de retorno para a visibilidade comum. Os bilhões gastos

atualmente em luxos, em caros e desnecessários objetos de desejo (e, irmãos meus, são bilhões, como o

mostram as [e202] estatísticas mundiais) os bilhões que vão para a compra de guloseimas, licor, tabaco,

joias, peles valiosas, os milhões que se vão na violenta busca de emoções e incessante prazer noturno e,

finalmente, os bilhões que vão para o conflito armado em todas as nações devem ser direcionados para

os  gastos  que  viabilizarão  os  planos  da  Hierarquia,  que  ajudarão  a  humanidade  em sua  busca  do

caminho novo, espiritual e livre e que, portanto, trará à existência a nova civilização. São necessários

bilhões para vencer o materialismo que dominou  [i226]  o gênero humano durante incontáveis éons;

bilhões são também necessários para ocasionar a reconstrução dos assuntos humanos e assim purificar

e embelezar nosso mundo moderno a tal ponto que o Cristo possa aparecer entre os homens; por meio

do sábio investimento dos recursos financeiros do mundo nos inúmeros campos do melhoramento e da

elevação humana, o Cristo poderá assim “ver o trabalho de Sua alma e ficar satisfeito”.

Portanto, sugiro que pratiquem ambas as meditações pelo menos uma vez por semana e em dias

distintos. Estas duas fórmulas de demanda invocadora podem ser utilizadas por todos os que estejam

dispostos a participar do serviço indicado.

Discipulado na Nova Era, Volume II

* * *

Qual é minha responsabilidade pessoal em relação ao dinheiro que passa pelas minhas mãos?

Controlo-o como deve controlá-lo um discípulo dos Mestres?

Medi tação para  Atra ir  Dinhe iro  para  Fins  Hierárquicos

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

* * *
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O ponto que  procuro ressaltar  e  que espero que fique  em suas  mentes,  é  que  esta  técnica  de

meditação é o agente criativo relevante em nosso planeta. Quando vocês, como indivíduo, estão se

esforçando para “construir o novo homem em Cristo” que será uma expressão do seu verdadeiro eu

espiritual, a meditação é, como bem sabem, o melhor agente; mas o processo de meditação deve ser

acompanhado de trabalho criativo, ou do contrário é puramente místico, e embora não inútil, no entanto

é negativo em resultados criativos.

Os membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo pertencem a todos os setores do esforço

humano dos quais a religião organizada é um deles. Há cientistas que repudiam violentamente o que

não foi comprovado, mas que dedicam toda sua capacidade e conhecimentos científicos ao serviço da

humanidade  –  cada  um  no  campo  científico  escolhido;  há  homens  de  estatura  financeira  que

consideram o dinheiro como uma responsabilidade a ser sabiamente distribuída no serviço a outros,

embora a terminologia mística ou ocultista nada signifique para eles; há educadores que se preocupam

em  formular  inteligentemente  o  conhecimento  e  possuem  uma  compreensão  enciclopédica  da

acumulada sabedoria das eras, e procuram utilizá-la para adaptar a jovem geração, a fim de viver bela,

construtiva  e  criativamente;  há  eclesiásticos  e  guias  religiosos  (em  [i203]  alguma  das  religiões

mundiais)  que  não estão  atados  nem obstados  pela  forma,  o  espírito  da  luz  reside  neles  e  amam

inteligentemente seus semelhantes. Todas estas pessoas, se são membros do Novo Grupo de Servidores

do Mundo, inevitavelmente devem ser pensadores reflexivos, devem ter objetivos criativos, devem ser

verdadeiramente inteligentes, devem ter agregado amor em expansão à sua inteligência.

Estes homens e mulheres têm uma relação dual:  com o resto da humanidade à qual procuram

servir, e com a Hierarquia, por meio de algum Ashram – Ashram que é a [e183] fonte de sua inspiração

e de seus esforços criadores por pensar e trabalhar.

O discípulo  aceito  neste  trabalho  grupal  está  conscientemente  em harmonia  com dois  centros

planetários (a Humanidade e a Hierarquia), e seu pensamento criador condiciona o grupo. No entanto,

muitos de seus membros são conscientes de sua relação com a humanidade e do serviço planejado, mas

totalmente inconscientes da fonte invisível de sua inspiração. Isto não tem importância, porque – se a

motivação é pura, a inteligência é aguda e a capacidade meditativa adequada – recebem a inspiração e

desenvolvem a intuição em qualquer caso. São aqueles do Novo Grupo de Servidores do Mundo que

podem meditar e meditam os reais agentes da relação existente entre a Hierarquia e a Humanidade. Tal

relação sempre existiu e sempre houve muitos místicos e alguns poucos ocultistas que serviram como
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canais de relação; hoje, o grupo está recém organizado e a tarefa de invocação e evocação pela primeira

vez na história está uniformemente equilibrada, ou o que vocês poderiam chamar de meio a meio.

Repito, o Novo Grupo de Servidores do Mundo é constituído por grande diversidade de homens e

mulheres, reunidos de todas as nações, sustentam muito pontos de vista bastante diferentes e são de

profissões e ideologias distintas, portanto é o verdadeiro representante da humanidade, e mais potente

do que nunca.

Discipulado na Nova Era, Volume II

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

* * *

I.  Os grupos são um experimento para fundar ou iniciar pontos focais de energia na  família

humana, por onde podem afluir certas energias para a raça dos homens.

II.  São  um experimento para inaugurar certas novas  técnicas de trabalho e modos de

comunicação. Assinalarei que estas três últimas palavras resumem todo o assunto. Tais grupos têm por

objeto facilitar a mútua inter-relação ou comunicação.

[O] nono grupo será composto por Financistas e Economistas. Eles trabalharão com as energias e

forças que se expressam por meio do intercâmbio e dos valores comerciais; tratarão da Lei da Oferta e

da Procura e do grande princípio de Partilha  que sempre rege o propósito divino. Serão os  grandes

trabalhadores psicometristas, pois psicometrista é aquele cuja alma é sensível à alma dos demais e de

todas as formas de vida. O princípio de Partilha que deve reger as relações econômicas no futuro é uma

qualidade ou energia da alma e daí seu trabalho de relacionar alma com alma. [e52]  Eles também

evocam a  alma do passado, conectando-a com o presente e vendo-a igualmente como indicadora do

futuro.

Discipulado na Nova Era, Volume I

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

* * *

Alguma forma de controle totalitário deve ser adotada pelos diversos governos do mundo para

atender às necessidades de oferta e procura? Devemos elaborar leis para fins materiais e de bem-estar?

Que padrão de vida – na Nova Era – parecerá essencial para o homem? Teremos uma civilização

puramente materialista ou teremos uma orientação espiritual no mundo?
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O que deve ser feito para impedir que os interesses monetários se mobilizem novamente para a

exploração do mundo?

O que realmente há no cerne das modernas dificuldades materialistas?

Esta última pergunta é a única que tenciono responder e a responderei com as bem conhecidas

palavras: “O amor pelo dinheiro é a raiz de todo mal”. Isto nos leva de volta à fraqueza fundamental da

humanidade – a qualidade do desejo. Dele, o dinheiro é resultado e símbolo.

“A chave do problema da humanidade (enfocando-se, como fez, nas dificuldades econômicas dos

últimos duzentos anos e no impasse teológico das igrejas ortodoxas) foi tomar e não dar, receber e não

compartilhar, acumular e não distribuir. Implicou na quebra de uma lei que colocou a humanidade em

uma posição de culpa positiva. A guerra foi o lamentável preço que a humanidade teve que pagar por

este grande pecado da separatividade. As impressões da Hierarquia foram recebidas, distorcidas, mal

aplicadas e erroneamente interpretadas e a tarefa do Novo Grupo de Servidores do Mundo consiste em

anular este mal.”

A humanidade nunca viveu realmente à altura dos ensinamentos que lhe foram dados. A impressão

espiritual,  seja  transmitida  pelo  Cristo,  por  Krishna  ou  pelo  Buda  (e  legada  às  massas  por  Seus

discípulos) ainda não foi expressa como se esperava. Os homens não vivem à altura do que já sabem;

não convertem as informações em prática; curto-circuitam a luz; não disciplinam a si mesmos; o desejo

ávido e a ambição ilegal controlam, e não o conhecimento interno. Colocando de maneira científica e

do ângulo esotérico: a impressão espiritual foi interrompida e houve interferência no fluxo circulatório

divino. É tarefa dos discípulos do mundo restaurar este fluxo e pôr fim a esta interferência.

Os Problemas da Humanidade

* * *

Espaço de Silêncio prévio à Meditação
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