
14 de Julio de 2018

“O Problema das Ideias e uma Opinião Pública Iluminada”

Nota-Chave:

Há um público  um público  crescente  e  que  está  se  tornando  cada vez  mais
responsivo  às  novas  ideias.  Já  expressou  seu  interesse  e  anseia  por  ver  o  Plano
materializado de forma adequada na Terra. 

Psicologia  Esotér ica  I I

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento-Semente:

Reflitamos  sobre  o  papel  planetário  do  Cristo,  o  ponto  central  de  energia  em
todos  os  estados  de  consciência  e  a  vida  comunicante  entre  todos  os  reinos,
vinculando  os  mundos  sutis  e  subjetivos  de  energia  com  sua  expressão  objetiva
na forma, através dos canais etérico/físicos de comunicação sem impedimentos.

Medi tação para  o  Uso  dos  Meios  de  Comunicação de  Massa  para  Propós i tos  Espir i tua is

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento Preliminar:

Os  educadores  que  estão  diante  da  atual  oportunidade  mundial ,  deverão  procurar
assentar  bases  sól idas  para  a  civi l ização  futura,  procurar  que  seja  geral  e  universal  em
seu alcance,  verdadeira em sua apresentação e construt iva em suas  abordagens.  Os passos
iniciais  que  derem  os  educadores  dos  diferentes  países  determinarão  inevitavelmente  a
natureza da civi lização futura.  Eles  deverão se  preparar para  um renascimento das artes e
um novo e  livre  fluir  do  espírito  criador  do  homem.  Deverão  insist ir  sobre  a  importância
dos grandes momentos  da história  humana,  onde bri lhou a divindade do homem e revelou
novas  correntes  de  pensamento,  novos  projetos  humanos,  mudando  para  sempre  o  curso
dos assuntos humanos.  Estes momentos produziram a Carta Magna;  enfatizaram, por meio
da  Revolução  Francesa,  os  conceitos  de  liberdade,  igualdade  e  fraternidade;  formularam
a Declaração  Norte-americana  de  Direi tos  e,  em águas  internacionais,  em nossos  tempos,
deram  a  Carta  do  Atlântico  e  as  Quatro  Liberdades.  São  estes  os  grandes  conceitos  que
devem  reger  a  nova  era  com  sua  nascente  civil ização  e  sua  futura  cultura.  Se  for
ensinado às  crianças  de  hoje  o  significado destas  cinco  grandes  declarações  e,  ao  mesmo
tempo,  a  inutil idade  do  ódio  e  da  guerra,  haverá  esperança  de  um  mundo  melhor,  mais
feliz e mais seguro.
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Educação na  Nova Era

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Matéria de Reflexão:

O glamour é  causado pelo reconhecimento do que o próprio homem criou e,  como se

diz  ocultamente,  “O homem só  chega a  notar  a  Realidade  quando tiver  destruído  o  que

ele mesmo criou”.

Glamour:  Um Problema Mundia l

Espaço de Silêncio…

O PROBLEMA  DAS  IDEIAS

Ideias  são  simplesmente  canais  para  novas  e  desejadas  energias  divinas;  ideais  são
estas  ideias  mudadas ou  reduzidas  a  formas  de  pensamento,  e  assim  apresentadas  a o
público.

Pausa breve…

Em última análise,  o  principal  problema  de  governo mundial  é  o  sábio  uso  de  ideias.
Aqui  é  onde  se  faz  sentir  o  poder  d a fala,  assim como no departamento  da rel igião  ou  da
educação  se  sente  o  poder  da  palavra  escrita,  da  página  impressa.  No  campo  da  polí tica,
as  massas  são  influenciadas  por  seus  oradores,  e  nunca  tanto  como  agora  com o  uso  do
rádio.  Grandes  ideias  ecoam nos ouvidos do  público  sem cessar  –  teorias  como  ditadura,
comunismo,  nazismo,  fascismo,  marxismo,  nacionalismo  e  ideais  democrát icos.  Métodos
de  governo  por  este  ou  aquele  grupo  de  pensadores  são  apresentados  ao  público,  sem
deixar tempo  algum  para  a  reflexão  ou  para  o  pensa mento  claro.  Antipat ias  raciais  são
difundidas,  e  preferências  e  i lusões  pessoais  se  expressam,  fomentando o  erro  nos
irreflexivos.  O homem que tem a língua de ouro,  o  homem que tem o dom de brincar  com
as  palavras  e  é  capaz  de  verbalizar  com  ênfase  as  injustiças  do  povo,  o  malabarista  das
estat íst icas,  o  fanático  com  uma  cura  certa  para  os  males  sociais  e  o  homem  que  ama
avivar  ódios  raciais  podem sempre  contar  com  um seguidor.  Tais  homens  com facil idade
podem  alterar  o  equil íbrio  da  comunidade  e  guiar  um  grupo de  adeptos  irracionais  a  um
transi tório sucesso e poder,  ou para a infâmia e o esquecimento .

Nos  termos  desta  brincadeira  com ideias  e  no  constante  impacto  sobre  a  consciência
humana dos grandes conceitos que  estão por trás  do  nosso processo evolutivo,  a raça está
desenvolvendo  o  poder  de  pensar,  de  escolher  e  de  construir  um  fundamento  seguro.
Mediante  a  apresentação  evolutiva  destas  ideias,  há  uma  constante  marcha  para  a
liberdade  de pensamento  que  permitirá  que  a  humanidade  construa em conformidade  com
os grandes  arquétipos de  pensamento  que  subjazem na estrutura  externa d o nosso  mundo.
As  mentes  atentas  da  era  estão  f irmemente  se  sensibi lizando  a  estes  arquétipos ,  para  que
a mente  individual  possa  reconhecê-los  e  extraí-los  da escuridão  para  a  luz  do dia.  Desta
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maneira , os  verdadeiros  arquétipos serão  disponibil izados ,  desempenharão  sua parte  na
condução da  raça para  seu destino,  para  os  entendimentos  mais  profundos que moldam os
tipos  raciais  e  para  a  síntese  de  compreensão  que  resultará  na  conscientização  da
Fraternidade.  Deste  modo  os  pensamentos  desempenham  s ua  parte  e  o  problema  das
ideias  será  compreendido  cada  vez  mais,  até  que  possa  chegar  o  momento  no  qu al
teremos  nossos  intui t ivos  e  pensadores  treinados,  os  quais  serão  capazes  de  trabalhar
diretamente  no  mundo dos  conceitos  e  restaurar  (para  uso  da  raça)  as  ideias  arquetípicas
sobre  as  quais  construir.  A o dizer  isto  me  dou conta  de  que  posso  ser  acusado  de
fantasiar  e  de  comunicar  o  impossível ,  mas  o  tempo  demonstrará  a  verdade  do  que  estou
vaticinando.  A  estrutura  mundial  emerge  de  certos  arquétipos  de  pensamento  interno  e  a
partir  dele  se  constrói,  e  são  tais  arquétipos  mentais  que  estão  produzindo  a  presente
corrente  de  experimentos  governamentais  em  todas  as  nações.  Hoje,  porém,  não  há
formação  educativa  em  processos  de  contatar  o  mundo  dos  arquétipos  e  na  real
interpretação  das  ideias,  daí  os  problemas.  Posteriormente,  quando  a  raça  for  capaz  de
ver  o  problema  com  clareza,  atuará  com  sabedoria  e  treinará  com  cuidado  seus
Observadores e Comunicadores.  

Pausa Breve

Ideias  telepaticamente  se  tornam  ideais,  que  é  outra  maneira  de  expressar  a  antiga
lei,  “energia segue o pensamento”.

O trabalho  da  rede  de  luz  e  boa  vontade,  enfocado  no  plano  da  mente,  é  a  ut il ização
deste conhecimento ,  visando afetar a consciência pública.

Psico logia  Esoté r ica  I  e  Disc ipulado  na  Nova  Era  I I

* * *

Espaço de Si lêncio…

O  centro  laríngeo  é  agora  o  mais  ativo  na  maioria  dos  casos  e  o  mais  significativo.  No

entanto, está chegando o momento em que a humanidade atuará em ampla escala e como massa

através  do  centro  ajna,  o  que  ocorrerá  na  próxima  raça  pois,  no  próximo  grande  ciclo  de

desenvolvimento  racial,  não  haverá  pessoas  com consciência  lemuriana  em parte  alguma  e  o

“puxão”  ou  a  atividade  do  centro  sacro  estará  muito diminuída e  controlada.  Já  podemos ver

isso acontecendo hoje entre os intelectuais da raça.  O estado de consciência atlante (que atua

principalmente através do plexo solar) também estará muito diminuído, à medida que o centro

cardíaco  despertar.  A  humanidade  estará  então  lutando  contra  dificuldades  e  transtornos

patológicos  e  psicológicos  baseados  em  condições  e  influências  grupais  e  não  tanto  no

desenvolvimento individual do homem. Já é possível observar o início disso na fase inicial do

aparecimento em nossos dias do que é chamado de ‘‘psicologia de massa” – algo praticamente

desconhecida (exceto em centros  urbanos)  poucos séculos  atrás.  Agora é quase planetária  em

seu raio de influência. A opinião pública, com sua influência determinante e condicionadora, é

outra fase do mesmo fator emergente.
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Psicologia  Esotér ica  I I

Breve Espaço de Si lêncio…

O desenvolvimento da consciência grupal, mediante a atividade do Novo Grupo de Servidores

do Mundo, está destinado a ser a técnica desejada e correta do futuro.

Seu método é o método da educação; modelará a opinião pública e fomentará a boa vontade

mútua  e  a  interdependência  nacional,  religiosa  e  econômica.  O  que  realmente  estão

procurando fazer é despertar uma atividade mais plena, um aspecto da natureza humana que

sempre esteve presente, mas até então subordinado a fins egoístas ou ambiciosos. 

Os  seres  humanos  são  benignos  por  natureza,  quando  suas  mentes  não  estão

distorcidas  nem  sua  visão  prejudicada  pelos  falsos  ensinamentos  dos  interesses

egoístas,  da propaganda polít ica e das dif iculdades raciais ou rel igiosas.

Psicologia  Esotér ica  I I

* * *

Como  os  métodos  do  plano  físico  resultaram  apenas  na  total  devastação  da  Europa  e
nas  baixas  que  (incluindo  os  civis,  homens,  mulheres  e  crianças)  somam  incontáveis
milhões,  as forças do mal agora se empenharão em uti l izar  o caráter  da humanidade como
um todo (em seu ponto atual  de desenvolvimento) para obstruir  as Forças da Luz,  impedir
a  obtenção  de  tranquil idade  e  entendimento  no  mundo  e,  assim,  retardar  o  dia  de  sua
própria  derrota  f inal.  Esta  derrota,  quando  concluída,  incluirá  os  três  mundos  da
evolução humana – mental,  emocional  e  f ísico.  Há muito tempo estas  forças  do mal  usam
a  psicologia  para  alcançar  os  f ins  que  têm  em  vista,  e  a  usam  com  assombroso  sucesso;
ainda  a  usam e certamente  empregarão  seus  métodos ao máximo.  Valem-se da imprensa e
do  rádio  para  distorcer  o  pensamento  humano;  apresentam  meias  verdades,  atr ibuem
falsas  motivações,  remexem em antigos  ressentimentos,  vat icinam (com maus presságios)
dificuldades  iminentes;  fomentam antigos  preconceitos  e  ódios  e  enfatizam as  diferenças
religiosas  e  nacionais.  Apesar  de  tanta  gritaria,  exigências  e  propostas  de  organização,
não  há  uma  imprensa  realmente  l ivre  em  lugar  nenhum,  em  especial,  está  ausente  nos
Estados  Unidos,  onde  os  part idos  e  os  editores  di tam  a  polí tica  dos  jornais.  A  principal
razão  pela  qual  não  há  imprensa  realmente  livre  baseia-se  em  dois  fatores:  primeiro,  o
fato  de  que  a  humanidade  ainda  não  está  l ivre  de  seus  raciocínios  predeterminados,  sua
ignorância  básica  da  história  real,  das  nações  e  de  sua  psicologia;  a  humanidade  ainda  é
controlada  por  suas  predisposições  raciais  e  nacionais  e  pelo  preconceito.  Segundo,  pelo
fato  de  que  tudo  isto  é  nutrido  e  mantido  vivo  pelas  forças  do  mal,  atuando  do  lado
interno  dos  assuntos  humanos  e  se  ocupando  sobretudo  do  ângulo  psicológico,  por  ser
muitíssimo  potente.  Assim  farão  cada  vez  mais,  à  medida  que  a  guerra  planetária  se
aproximar  do  fim;  procurarão  neutral izar  o  trabalho  da  Hierarquia,  impedir  as  at ividades
do Novo Grupo de Servidores  do  Mundo e  obscurecer  as  questões  envolvidas,  a  tal  ponto
que  os  homens  de  boa  vontade  de  todas  as  partes  f icarão  confusos  e  deixarão  de  ver  a
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clara  essência  da  real  si tuação  e  não  dist inguirão  o  que  é  verdade  e  o  que  é  falso.  Não
nos esqueçamos de que as forças do mal são extremamente hábeis.

Também  é  necessário  lembrar  que,  tendo  vencido  a  guerra  contra  a  agressão  e  a
crueldade  no  plano  físico  (e  está  vencida),  a  humanidade  agora  adquiriu  o  direi to  de
transportar  esta consumação para uma real  vi tória psicológica e mental ,  assim fazendo
em conjunto  e  com a  ajuda dos  homens  e  mulheres  iluminados  de  todos  os  países  –  daí
a  inauguração  deste  Ciclo  de  Conferências  e  Assembleias.  Este  ciclo  será  longo  ou
curto,  segundo  lance  a  vontade-para-o-bem  do  mundo  espiri tual,  em  resposta  à
intenção maciça dos homens e mulheres de boa vontade de todas as partes.

A Exteriorização da Hierarquia (Ciclo de Conferências, março de 1945)

É possível atingir um ponto do desenvolvimento humano no qual seja impossível aceitar
embustes e o claro pensar seja normal.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

* * *

Até agora poucos da família  humana trabalham deliberada e conscientemente apenas
em  matéria  mental.  A  energia  que  os  homens  aplicam  é  principalmente  kama-manásica,
desejo  unido  com  a  mente  inferior,  com  preponderância,  como  se  poderia  esperar,  da
força  do  desejo.  Toda  a  tendência  da  evolução  é  produzir  capacidade  de  construir  em
matéria mental,  e duas coisas há pela frente da raça:

Primeiro.  A gradual  dissipação das indefinidas massas de matéria kama-manásica que
circundam  prat icamente  todas  as  unidades  da  famíl ia  humana,  produzindo  uma  condição
de  escuridão  e  névoas  dentro  e  em torno  de  cada  aura.  Gradualmente,  isto  se  dissipará  e
veremos  os  homens  cercados  de  formas-pensamento  bem  definidas,  caracterizadas  por
uma  nítida  vibração  e  dist inguidas  por  uma  especial  qualidade  incidente  ao  raio  de  um
homem e,  portanto,  ao seu t ipo de mente.

Segundo.  A  massa  de  formas-pensamento  humanas  que  agora  são  de  caráter  pessoal ,
vibrando em torno de cada ser  humano como os  planetas  vibram em torno do  sol ,  tenderá
a  se  aproximar  de  um centro  grupal .  A  energia  do  pensamento,  que  agora  emana  de  cada
ser  humano  como  uma  corrente  comparat ivamente  fraca  de  um  indefinido  conglomerado
de  matéria  mental,  sem  nenhum  caráter  part icular,  não  formando  nenhuma  forma
especialmente  dist inta  e  persistindo  em  animar  aquelas  formas  apenas  para  um  breve
período,  será direcionada para a criação do que é desejado pelo grupo  e  não somente para
o  desejado  pela  unidade.  É  esta  a  base,  em  grande  medida,  do  antagonismo  que
encontram  todos  os  pensadores  construtivos  e  trabalhadores  grupais.  A  corrente  de
energia  que  eles  emanam,  e  que  constrói  formas-pensamento  vi tais,  é  contrária  à  das
massas  de  homens,  desperta  oposição  e  produz  caos  temporário.  Os  eminentes
trabalhadores  e  pensadores  da  famíl ia  humana,  sob  a  direção  da  Loja,  estão
comprometidos em três ações:

 Na imposição de ri tmo mais novo e superior sobre os homens.
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 Na  dissipação  das  sombrias  nuvens  de  formas-pensamento  indefinidas  e  meio
vital izadas  que  circundam o  nosso  planeta,  dessa  maneira  permit indo  a  entrada  de
força interplanetária e de força provenientes dos níveis mentais superiores.

 Na despertar  dentro dos homens do poder de pensar com clareza,  de  energizar  suas
formas-pensamento  com  exatidão  e  manter  em  forma  vital  as  construções  de
pensamento  através  das  quais  possam  alcançar  seu  objet ivo  e  produzir  as
condições desejadas no plano físico.

Estes  t rês  objet ivos  requerem  um  claro  entendimento  por  parte  de  tais  pensadores  e
trabalhadores  vi tais  do  poder  do  pensamento;  do  direcionamento  das  correntes  de
pensamento,  da ciência  de construção de pensamento,  da  manipulação sob a lei  e a ordem
de matéria  mental,  e  do processo de manifestação de pensamento através  dos dois  fatores
de som e vi tal ização.  Implica  igualmente  na capacidade  de  anular,  ou  inuti lizar,  todos os
impulsos  decorrentes  do  eu  inferior  que  sejam  de  aspecto  centralizado  e  puramente
pessoal  e  na  faculdade  de  trabalhar  em formação  grupal,  cada  pensamento  sendo  enviado
para  a  definida  missão  de  acrescentar  a  sua  cota  de  energia  e  matéria  a  alguma  corrente
que seja específica e conhecida .  

Este  último  ponto  é  importante ,  pois  nenhum trabalhador  para  a  humanidade  é  de
real  ajuda  até  que  (conscientemente  e  com pleno  conhecimento  d o  seu trabalho)
diri ja  com  precisão  a  sua  energia  de  pensamento  para  algum  canal  de  serviço
específ ico  para  a raça. 

Um Tratado sobre  Fogo Cósmico

* * *

Um  público  treinado  e  esclarecido,  assumindo  correta  responsabilidade,  escolherá
apenas os  homens cuja  visão esteja  em l inha com a nova ética,  a  nova ciência  de corretas
relações  humanas,  e  que  reconhecerão  como  um  princípio  polí tico  básico  a  igualdade  de
todos os homens – uma igualdade fundada em uma divindade universal  e básica.

As Quatro Liberdades 

A “energia de l iberação” foi  detectada,  registrada e verbalizada para a humanidade nas
Quatro  Liberdades,  tão  discutidas  pelos  homens  na  atualidade. . .  as  bases  para  a  nova
civil ização e a nova cultura mundial .

6 de janeiro de 1941

Nos  dias  futuros,  queremos  que  haja  segurança  e  ansiamos  por  um mundo baseado nas
quatro l iberdades humanas essenciais.  

A primeira é a l iberdade de palavra e expressão – em todas partes do mundo.
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A  segunda  é  a  liberdade  de  cada  pessoa  adorar  a  Deus  à  sua  própria  maneira  –  em
todas as partes do mundo.

A  terceira,  não  passar  necessidades  –  que  traduzindo  em  termos  mundiais  significa
acordos  econômicos  que  assegurem  a  toda  nação  uma  vida  saudável  e  pacífica  para  seus
habitantes – em todas as partes do mundo.

A  quarta,  estar  l ivres  do  medo  –  que  traduzindo  em termos  mundiais  significa  reduzir
mundialmente  os  armamentos  a  tal  grau  e  de  maneira  tão  completa  que  nenhuma  nação
possa  cometer  um  ato  de  agressão  física  contra  um  vizinho  –  em  qualquer  parte  do
mundo.

Pausa Breve

Estas  Quatro  Liberdades  se  relacionam  basicamente  com  os  quatro  aspectos  do  eu
inferior,  o  quaternário.  Os  esforços  do  Buda  permit iram  que  penetrasse  luz  suficiente
para  levar  ao  reconhecimento  mundial  da  necessidade  dessas  fórmulas;  e  já  há  amor
suficiente  no  mundo,  l iberado  pelo  Cristo,  para  possibi li tar  a  viabilização  das  fórmulas.
Respaldem-se nessa  certeza e  – em plena  prática  no plano físico  – demonstrem a verdade
disso.  Disse “possibil i tar”,  pois a elaboração está nas mãos do Novo Grupo de Servidores
do  Mundo  e  nos  homens  e  mulheres  de  boa  vontade.  Será  que  se  mostrarão  adequados
para a tarefa? Será que se prepararão mentalmente para o árduo esforço necessário?

Pausa Breve

Um público treinado e esclarecido,  que assuma a correta responsabil idade,  elegerá
somente os homens cuja visão esteja em linha com a nova ét ica,  a nova ciência de

corretas relações humanas,  e que reconhecerão como um princípio polít ico básico a
igualdade de todos os homens 

– uma igualdade fundada em uma divindade universal  e básica.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

* * *

Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação do Novo Grupo de Servidores do
Mundo
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