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O Fim do Glamour

Nota-Chave:

Quando  a  Vontade  de  Deus,  expressada  em  Shamballa  e  enfocada  no  Buda,
quando o Amor de Deus,  expressado na Hierarquia e  enfocado através  do Cristo,
e  o  desejo  inteligente  da  humanidade,  enfocado  através  dos  discípulos  e
aspirantes  do  mundo  e  os  homens  de  boa  vontade,  estiverem  alinhados  –
consciente  ou  inconscientemente  –  uma  grande  reorientação  poderá  ocorrer,  e
ocorrerá. Isto é algo que pode  acontecer.

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

Talvez sintam, embora erradamente, que não há pessoas em número suficiente
que  conheçam  ou  compreendam  a  natureza  da  oportunidade  ou  do  que  está  se
tornando  público.  Porém,  o  êxito  desse  teste  não  depende  do  conhecimento
esotérico  dos  poucos,  dos relativamente poucos,  aos  quais foram transmitidos  em
parte  os  fatos  e  as  informações.  Depende  também  da  tendência  dos  muitos  que
inconscientemente aspiram pelas realidades espirituais,  buscam um modo de vida
novo  e  melhor  para  todos,  desejam  o  bem  do  todo,  e  cujo  veemente  anseio  e
desejo  repousam  em  uma  verdadeira  experiência  de  bem,  de  corretas  relações
humanas  e  de  iniciativa  espiritual  entre  os  homens.  Seu  nome  é  Hoste  e  se
encontram em todas as nações.

Glamour:  Um Problema Mundia l

* * *

Material de Reflexão:

 [161]  Chegamos  agora  à  consideração  da  terceira  seção  relativa  ao  glamour
mundial.  É difícil  escrever com clareza sobre esta questão porque estamos em meio
à  sua  expressão  mais  concentrada  –  a  pior  que  o  mundo  já  viu,  porque  o  glamour,
incidente  em  séculos  de  cobiça  e  egoísmo,  de  agressão  e  materialismo,  esteve
enfocado em uma triplicidade de nações.  Portanto,  é muito fácil  vê-lo e ele  está em
manifestação  de  maneira  muito  efetiva.  Três  nações  expressam os  três  aspectos  do
glamour  mundial  (ilusão,  glamour  e  maya)  de  maneira  assombrosa,  e  seu  poderoso
atentado  sobre  a  consciência  da  humanidade  depende  não  só  da  resposta  de
Alemanha,  Japão  e  Itália  a  este  antigo  miasma,  como  também  ao  fato  de  que  toda
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nação – tanto as Nações Aliadas  como as Nações  Totalitárias  –  estão contaminadas
por  esta  condição universal.  A liberdade  do mundo  depende em consequência  e  em
grande  medida,  das  pessoas  de  toda  nação  que  (dentro  de  si  mesmas)  saíram  de
uma  ou  outra  destas  “ilusões  glamorosas  e  impressões  máyicas”  da  alma  humana,
passando para  um estado de  percepção consciente  em que podem ver  o conflito  em
seus  termos  mais  amplos,  isto  é,  como  existindo  para  eles  entre  o  Morador  no
Umbral  e o Anjo da PRESENÇA .  

Estas  pessoas  são  os  aspirantes,  discípulos  e  iniciados  do  mundo.  Estão  cientes
do  dualismo,  o  dualismo  essencial,  do  conflito,  e  não  são  tão  eminentemente
conscientes  da  natureza  tríplice  e  da  condição  diferenciada  da  situação  que  subjaz
no  dualismo  compreendido.  [162]  Sua  abordagem  ao  problema  é,  portanto,  mais
simples  e,  devido  a  isto,  a  direção  do  mundo,  neste  momento,  recai  em  grande
parte em suas mãos.

Foi  neste  ponto  em  que  a  religião,  como  um  todo,  se  equivocou.  Refiro-me  à
religião  ortodoxa.  Esteve  preocupada  com  o  Morador  no  Umbral  e  os  olhos  dos
teólogos  se  mantiveram  no  aspecto  material,  fenomênico  da  vida,  por  meio  do
medo  e  do  imediatismo,  e  pelo  fato  de  que  o  Anjo  tem  sido  uma  teoria  e  uma
quimera.  O  equilíbrio  está  sendo  ajustado  pelas  atitudes  humanitárias  que,  em
grande  medida,  estão  assumindo  o  controle,  independente  de  qualquer  tendência
teológica.  Tais  atitudes  se  afirmam na crença  da  inata  retidão  do  espírito  humano,
da  divindade  do  homem  e  da  indestrutível  natureza  da  alma  da  humanidade.  Isto
leva  inevitavelmente  ao  conceito  da  Presença,  de  Deus  Imanente,  e  é  resultado  da
necessária  revolta  contra  a  crença  no  Deus  Transcendente.  Esta  revolução
espiritual  foi inteiramente um processo de equilíbrio e não deve gerar preocupação,
pois  Deus  Transcendente  existe  eternamente,  embora  só  possa  ser  visto,  conhecido
e  corretamente  abordado  por  Deus  Imanente  –  imanente  no  homem individual,  nos
grupos  e  nações,  nas  formas  organizadas  e  na  religião,  na  humanidade  como  um
todo  e  na  própria  Vida  planetária.  A  humanidade  hoje  está  (como  esteve  há  eras)
combatendo  a  ilusão,  o  glamour  e  o  maya.  Os  pensadores  avançados,  aqueles  no
Caminho  de  Provação,  no  Caminho  do  Discipulado  e  no  Caminho  da  Iniciação,
chegaram  a  uma  etapa  em  que  o  materialismo  e  a  espiritualidade,  o  Morador  no
Umbral,  o  Anjo da  PRESENÇA  e  o  dualismo básico  da manifestação podem ser  visto
de  maneira  claramente  definida.  Devido  a  esta  clareza  de  demarcação,  as  questões
subjacentes  aos  acontecimentos  mundiais  atuais,  os  objetivos  da  presente  luta
mundial,  os  modos  e  métodos  para  restabelecer  o  contato  espiritual  tão
prevalecente nos dias  [163]  atlantes e há tanto tempo perdidos,  e o reconhecimento
das  técnicas  que podem introduzir  a  nova era mundial  e  sua ordem cultural,  podem
ser claramente observados e apreciados.

* * *
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Toda  generalização  é  passível  de  erro.  No  entanto,  é  possível  dizer  que  a
Alemanha  enfocou  em si  o  glamour  mundial,  o  mais  potente  e  expressivo  dos  três
aspectos  do  glamour.  O  Japão  manifesta  a  força  de  maya,  a  forma  mais  crua  da
força  material.  A  Itália,  polarizada  individualística  e  mentalmente,  é  a  expressão
da  ilusão  mundial.  As  Nações  Aliadas,  com  todas  as  suas  falhas,  limitações,
debilidades  e  nacionalismos,  estão enfocando o conflito  entre  o Morador  e  o  Anjo;
deste  modo,  aparecem  simultaneamente  as  três  formas  do  glamour  e  a  forma  final
do  conflito  entre  o  ideal  espiritual  e  seu  oponente  material.  As  Nações  Aliadas,
porém,  estão gradual  e  decididamente  pondo todo seu esforço e  aspiração em favor
do  Anjo,  assim  restaurando  o  equilíbrio  perdido  e  lentamente  estabelecendo,  em
escala  planetária,  os  atributos  e  as  condições  que,  oportunamente,  dispersarão  a
ilusão,  dissiparão  o  glamour  e  desvitalizarão  o  maya  predominante.  Assim  estão
fazendo  pelo  aumento  do  pensamento  claro  do  grande  público  de  todas  as  nações,
unidas  para  vencer  as  três  potências  do  Eixo,  por  sua  crescente  capacidade  de
conceber  ideias  em termos do todo,  em termos de uma ordem ou federação mundial
desejável,  e  por  sua  capacidade  de  discriminar  entre  as  Forças  da  Luz  e  as
potências do mal ou materialismo.

O  trabalho  que  estão  realizando  aqueles  que  veem  o  cenário  mundial  como  a
arena  onde  se  desenvolve  o  conflito  entre  o  Morador  do  Umbral  e  o  Anjo  da
PRESENÇA  poderia ser pautado como:

 A produção das condições mundiais  nas quais as Forças da Luz podem vencer
as  Forças  do Mal.  Isto  fazem pela  supremacia  de suas  forças  armadas,  mais  a
sua clara visão.  [164]

 A educação da humanidade na distinção entre:

 Espiritualidade  e  materialismo,  assinalando  as  diferentes  metas  das  forças
combatentes.

 Partilha  e  ganância,  delineando  um mundo  futuro  no  qual  prevalecerão  as
Quatro  Liberdades  e  todos  terão  o  necessário  para  atender  corretamente
aos processos da vida.

 Luz  e  escuridão,  demonstrando  a  diferença  entre  um  futuro  iluminado  de
liberdade e oportunidade e um sombrio futuro de escravidão.

 Solidariedade  e  divisão,  indicando  uma ordem mundial  onde ódios  raciais,
distinções  de  casta  e  diferenças  religiosas  não formarão  nenhuma  barreira
para  o  entendimento  internacional,  e  a  ordem  do  Eixo  de  raças
dominantes,  atitudes religiosas determinadas  e povos escravizados.

 O  todo  e  a  parte,  assinalando  que  se  aproxima  o  momento  (sob  o  impulso
evolucionário  do  espírito),  em que  a  parte  ou  o  ponto  de  vida  assume  sua
responsabilidade pelo todo, e o todo existe para o bem da parte.
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* * *

O  aspecto  escuridão  foi  produzido  por  eras  de  glamour.  A  luz  está  sendo
enfatizada  e  esclarecida  pelos  aspirantes  e  discípulos  mundiais  que,  por  suas
atitudes,  ações,  escritos e declarações estão levando a luz aos lugares escuros.

 Preparando  o  caminho  para  as  três  energias  espirituais  que  impulsionarão  a
humanidade  para  uma  era  de  compreensão,  levando  ao  esclarecimento
mental  enfocado  das  mentes  dos  homens  em  todo  o  mundo.  Estas  três
energias iminentes são:  [165] 

 A  energia  da  intuição,  que  gradualmente  dispersará  a  ilusão  mundial  e
produzirá automaticamente um grande aumento dos postos de iniciados.

 A atividade  da  luz  que  dissipará,  pela  energia  de  iluminação,  o  glamour
mundial  e levará muitos  milhares ao Caminho do Discipulado.

 A energia  de  inspiração  que,  por  sua potência  impulsionadora,  produzirá
a  desvitalização  ou  remoção,  como  uma  rajada  de  vento,  do  poder
atrativo  de  maya  ou  substância.  Isto  liberará  incontáveis  milhares  ao
Caminho de Provação. 

 Liberando  nova  vida  no  planeta  por  todo  meio  agenciador  possível.  O
primeiro  passo  para  esta  liberação  é  a  comprovação  de  que  o  poder  do
materialismo  se  rompeu  pela  completa  derrota  das  Potências  do  Eixo  e,  em
segundo  lugar,  pela  habilidade  das  Nações  Aliadas  de  demonstrar  (quando
isto  tiver  sido  feito)  a  potência  dos  valores  espirituais  por  suas  tarefas
construtivas  visando  restaurar  a  ordem  mundial  e  assentar  as  bases  que
garantirão um modo de vida melhor  e mais espiritual.  Estas atitudes e tarefas
construtivas  devem  ser  assumidas  individualmente  por  toda  pessoa  e  pelas
nações  como  unidades  coletivas.  A  primeira  está  sendo  empreendida  neste
momento.  A segunda ainda resta por fazer.

 Esclarecendo 1  as  nações  do  mundo  sobre  as  verdades  ensinadas  pelo  Buda,  o
Senhor  da  Luz,  e  pelo  Cristo,  o  Senhor  do  Amor.  Assinale-se,  a  este
respeito,  que basicamente:

 As Nações  do  Eixo  têm que  captar  o  ensinamento  do  Buda  conforme  Ele
enunciou  nas  Quatro  Nobres  [166] Verdades;  precisam  compreender  que
a causa de todo sofrimento e dor é o desejo, o desejo pelo material.

 As  Nações  Aliadas  têm  que  aprender  a  aplicar  a  Lei  do  Amor  como  foi
enunciada  na  vida  de  Cristo  e  a  expressar  a  verdade  de  que  “nenhum
homem vive  para  si  mesmo”  como  também nenhuma  nação,  e  que  a  meta

1 Bringing home
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de  todo  esforço  humano  é  compreensão  amorosa,  fomentada  por  um
programa de amor pelo todo.

Se  as  vidas  e  os  ensinamentos  destes  dois  grandes  Avatares  puderem  ser
compreendidos  e  forjados  novamente  na  vida  dos  homens,  no  mundo  dos  assuntos
humanos,  no  âmbito  do  pensamento  humano  e  na  arena  da  vida  diária,  a  presente
ordem mundial  (que  na  atualidade  é,  em grande  medida,  desordem)  pode ser  de  tal
maneira  modificada  e  alterada  que  um  novo  mundo  e  uma  nova  raça  de  homens
gradualmente  possam  surgir.  A  renúncia  e  o  uso  da  vontade  sacrificial  deveriam
ser  a  nota-chave  no  período  intermediário  pós-guerra,  prévio  à  inauguração  da
Nova Era.

* * *

 Os  estudantes  devem  se  lembrar  que  todas  as  manifestações  e  todo  ponto  de
crise  estão  simbolizados  no  antigo  símbolo  de  um ponto  dentro  do  círculo,  o  foco
de  poder  dentro  de  uma  esfera  de  influência  ou  aura.  O  mesmo  ocorre  hoje  com
todo  o  problema  de  pôr  um  fim  no  glamour  e  na  ilusão  mundiais  que
fundamentalmente  se  encontram  por  trás  da  atual  grave  situação  e  catástrofe
mundial.  A possibilidade  de tal  dispersão e  dissipação está  definidamente  centrada
nos dois Avatares, o Buda e o Cristo.

Dentro  do  mundo  de  glamour  –  o  mundo  do  plano  astral  e  das  emoções  –
apareceu  um ponto  de  luz.  O Senhor  da  Luz,  o  Buda,  se  encarregou  de  enfocar  em
Si  Mesmo  a  iluminação  que,  oportunamente,  possibilitaria  a  dissipação  do
glamour.  No  mundo  de  ilusão  –  o  mundo  do  plano  mental  –  apareceu  o  Cristo,  o
próprio  Senhor  [167]  do Amor,  que  personificou em Si  o  poder  da  vontade atrativa
de  Deus.  Assumiu  o  encargo  de  dispersar  a  ilusão,  atraindo  para  Si  (pela  potência
do  amor)  os  corações  de  todos  os  homens,  afirmando  esta  determinação  nas
palavras:  “Eu,  se  for  elevado  da  Terra,  atrairei  todos  a  Mim”  (João  12:32).  No
ponto  que eles  terão  alcançado  então,  o  mundo de percepção espiritual,  de  verdade
e de ideias divinas ficará revelado. O resultado será o desaparecimento da ilusão.

O  trabalho  combinado  destes  dois  grandes  Filhos  de  Deus,  concentrado  por
meio  dos  discípulos  mundiais  e  de  Seus  iniciados,  deve  romper  a  ilusão,  o  que
inevitavelmente  fará  e dispersará o glamour – um pelo reconhecimento intuitivo da
realidade  pelas  mentes  sintonizadas  com  ela,  e  o  outro  pela  afluência  da  luz  da
razão.  O Buda fez o primeiro esforço planetário para dissipar o glamour mundial,  o
Cristo  fez o primeiro  esforço  planetário  para  dispersar  a  ilusão.  Seu trabalho agora
deve ser implementado de maneira  inteligente pela humanidade,  já bastante  cônscia
para  reconhecer  seu  darma.  Os  homens  estão  rapidamente  saindo  da  ilusão  e,  em
consequência,  verão  com  mais  clareza.  O  glamour  mundial  está  sendo  firmemente
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removido  dos  caminhos  dos  homens.  Estes  dois  desenvolvimentos  foram
produzidos  pela  entrada  de  novas  ideias,  enfocadas  por  meio  dos  intuitivos  do
mundo  e  lançadas  ao  grande  público  pelos  pensadores  do  mundo.  Também  foram
muito  ajudados  pelo  reconhecimento  por  parte  das  massas,  virtualmente
inconsciente,  mas  não  menos  real,  do  verdadeiro  significado  das  Quatro  Nobres
Verdades.  Despojada  da  ilusão  e  do  glamour  (se  posso  usar  tal  termo) 2  a
humanidade  espera  a  próxima  revelação.  Esta  revelação  será  ensejada  pelos
esforços  combinados  do  Buda  e  do  Cristo.  Tudo  que  podemos  prever  ou  vaticinar
com relação  a  essa  revelação  é  que  certos  resultados,  potentes  e  de  longo  alcance,
serão  alcançados  pela  fusão  de  luz  e  de  amor  e  pela  reação  da  “substância
iluminada  ao  poder  atrativo  do  amor”.  Nesta  frase  dei,  àqueles  que  podem
compreender,  [168]  um  profundo  e  útil  indício  sobre  o  método  e  o  propósito  da
tarefa  que  foi  organizada  para  a  Lua  Cheia  de  junho  de  1942.  Dei  também  uma
chave  para  o  verdadeiro  entendimento  do  trabalho  destes  Avatares  –  algo  que  até
agora  não  foi  reconhecido.  Acrescente-se  que  quando  houver  uma  apreciação  do
significado  das  palavras  “transfiguração  de  um  ser  humano”,  virá  o  entendimento
de que  quando “o corpo está  cheio  de  luz”,  “naquela  luz  veremos  LUZ”.  Vale  dizer
que  quando a personalidade  tiver  alcançado um ponto de purificação,  de  dedicação
e  de  iluminação,  o  poder  atrativo  da  alma  (cuja  natureza  é  amor  e  entendimento)
poderá  atuar,  e  ocorrerá  a  fusão  das  duas.  Foi  isso  que  o  Cristo  provou  e
demonstrou.

* * *
Quando o trabalho do Buda (ou o princípio búdico corporificado)  for consumado

no  discípulo  que  aspira  e  em  sua  personalidade  integrada,  a  plena  expressão  do
trabalho  do  Cristo  (o  princípio  de  amor  corporificado)  também  poderá  ser
consumado,  e  estas  duas  potências  –  luz  e  amor  –  encontrarão  uma  expressão
irradiante  no  discípulo  transfigurado.  O  que  é  válido  para  o  indivíduo  também  é
válido  para  a  humanidade  como  um  todo  e  a  humanidade  hoje  (tendo  alcançado  a
maturidade)  pode  “entrar  na  realização” 3  e  conscientemente  tomar  parte  do
trabalho de iluminação e de atividade espiritual,  amorosa.  Os efeitos práticos  deste
processo  serão  a  dissipação  do  glamour  e  a  liberação  do  espírito  humano  da
escravidão da  matéria;  produzirá  também a dispersão da  ilusão e  o reconhecimento
da  verdade  tal  como  existe  na  consciência  daqueles  que  estão  polarizados  na
“consciência 4  do Cristo”.

Necessariamente,  não  se  trata  de  um  processo  rápido,  mas  de  um  procedimento
ordenado e regulado, seguro em seu final êxito,  mas relativamente lento também no
estabelecimento  e  processo  sequencial.  Este  processo  foi  iniciado  no  plano  astral
[169] pelo  Buda e no plano mental quando o Cristo se manifestou na Terra.  Indicou
2 disillusioned e de-glamoured
3 enter into realisation
4 awareness
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a  proximidade  da  maturidade  da  humanidade.  O  processo  foi  lentamente  tomando
impulso,  à  medida  que  estes  dois  grandes  Seres  reuniam  em  torno  de  Si  os
discípulos  e  iniciados  ao  longo  dos  últimos  dois  mil  anos.  Alcançou  um  ponto  de
grande  utilidade  na  medida  em  que  o  canal  de  comunicação  entre  Shamballa  e  a
Hierarquia  se  abriu  e  ampliou  e  o  contato  entre  estes  dois  grandes  centros  e  a
Humanidade se estabeleceu mais firmemente.

Na  Lua  Cheia  de  junho  de  1942,  foi  feito  o  primeiro  teste  da  abertura 5  da
comunicação entre o Centro onde rege a Vontade de Deus, o Centro onde governa o
Amor de Deus e o Centro onde há espera inteligente.  O meio do teste  foi  o esforço
unido do Cristo,  do Buda e  daqueles  que responderam à Sua influência  combinada.
Este  teste  teve  que  ser  realizado  em meio  ao  terrível  ataque  dos  poderes  do  mal  e
se  estendeu  por  duas  semanas,  começando  no  dia  da  Lua  Cheia  (30  de  maio  de
1942)  e  terminando  em 15  de  junho  de  1942.  Houve  uma  grande  concentração  das
Forças Espiri tuais naquela oportunidade,  e o uso de uma Invocação especial  (a qual
a  humanidade  não  pode  usar),  mas  o  êxito  ou  o  fracasso  do  teste  foi,  em  última
análise, determinado pela própria humanidade.

* * *

Talvez  sintam,  embora  erradamente,  que  não  há  pessoas  em  número  suficiente
que  conheçam  ou  compreendam  a  natureza  da  oportunidade  ou  do  que  está  se
tornando  público.  Porém,  o  êxito  desse  teste  não  depende  do  conhecimento
esotérico  dos  poucos,  dos  relativamente  poucos,  aos  quais  foram  transmitidos  em
parte  os  fatos  e  as  informações.  Depende  também  da  tendência  dos  muitos  que
inconscientemente  aspiram  pelas  realidades  espirituais,  buscam  um  modo  de  vida
novo e  melhor  para  todos,  desejam o  bem do todo,  e  cujo  [170]  veemente  anseio  e
desejo  repousa  em  uma  verdadeira  experiência  de  bem,  de  corretas  relações
humanas  e  de  iniciativa  espiritual  entre  os  homens.  Seu  nome  é  Hoste  e  se
encontram em todas as nações.

* * *

Quando  a  Vontade  de  Deus,  expressada  em  Shamballa  e  enfocada  no  Buda,
quando o  Amor  de  Deus,  expressado na  Hierarquia  e  enfocado através  do  Cristo,  e
o  desejo  inteligente  da  humanidade,  enfocado  através  dos  discípulos  e  aspirantes
do  mundo  e  dos  homens  de  boa  vontade,  estiverem  alinhados  –  consciente  ou
inconscientemente – uma grande reorientação poderá ocorrer e ocorrerá.  Isto é algo
que pode acontecer.  

O  primeiro  resultado  será  a  iluminação  do  plano  astral  e  o  começo  do  processo
que  dissipará  o  glamour;  o  segundo  resultado  será  a  irradiação  do  plano  mental,  a
5 directness
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dispersão  de  todas  as  ilusões  passadas  e  a  gradual  revelação  das  novas  verdades
das  quais  todos  os  ideais  passados  e  as  chamadas  formulações  da  verdade  foram
apenas  uma  sinalização.  Reflitam  sobre  esta  declaração.  Uma  sinalização  indica  o
caminho  a  seguir;  não  revela  a  meta.  É  indicativo,  mas  não  conclusivo.  E  assim  é
com toda verdade até o momento atual.

A necessidade  é,  pois,  de  conhecedores  e  daqueles  de  mente  e  coração  abertos,
livres  de  ideias  preconcebidas  e  fanaticamente  sustentadas,  e  de  antigos
idealismos,  que  só  devem  ser  reconhecidos  como  indicações  parciais  de  grandes
verdades  incompreendidas  –  verdades  que  podem  ser  compreendidas  em  grande
medida  e  pela  primeira  vez,  SE  as  lições  da  presente  situação  mundial  e  da
catástrofe  da  guerra  forem  devidamente  aprendidas  e  se  a  vontade  sacrificial  for
posta em ação.

* * *

Fiz esta aplicação prática e ilustração direta do ensinamento referente ao
glamour, ilusão e maya porque todo o problema do mundo atingiu hoje um ponto

de crise e porque a clarificação dele será o tema relevante 6  [171]  de todo
progresso – educacional,  religioso e econômico – até o ano 2025.

Glamour:  Um Problema Mundia l  (ed ição  em rev isão)

…Espaço de Silêncio prévio à Meditação…

  

* * *

6 outstanding
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