11 de Agosto de 2018

“A Força Salvadora”
Nota-Chave:
Um ciclo de aperfeiçoamento mental, preparatório para um ciclo em que a
mente será corretamente usada como um instrumento de alinhamento, em
seguida como farol da alma, e como controladora da personalidade.
O s R a i o s e a s I n i c i a ç õe s

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento-Semente:
As “afiadas tenazes da dor devem separar o real do irreal; o látego da dor deve
despertar a alma adormecida para a vida refinada; é preciso sofrer a extirpação das
raízes da vida no terreno do desejo egoísta, e então o homem será liberado”. Assim
reza o Antigo Comentário em uma de suas estâncias mais místicas.
Os Raios e as Iniciações

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento Preliminar:
A hora do serviço das forças salvadoras já chegou . Esta “força salvadora” é a energia
que a ciência liberou no mundo para a destruição, antes de tudo, daqueles que continuam
(se o fazem) desafiando as Forças da Luz que trabalham através das Nações Unidas. Em
seguida – à medida que o tempo passar – esta energia liberada introduzirá a nova
civilização, o mundo novo e melhor e as condições mais refinadas, mais espirituais. Os
sonhos

mais

elevados

daqueles

que

amam

seus

semelhantes

podem

se

tornar

possibilidades práticas pelo correto uso desta energia liberada, se os valores reais forem
ensinados, enfatizados e aplicados à vida diária. A ciência fez que esta “força salvadora”
agora esteja disponível.
A E x t e r i o r i z a ç ã o d a H ie r a r q u i a

* * *
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Espaço de Profundo Silêncio…

Matéria de Reflexão:
Chamaria a atenção de vocês para as palavras “a liberação da energia”. Liberação é a
tônica da nova era, assim como sempre foi a tônica do aspirante espiritualmente
orientado. Esta liberação se iniciou com a liberação de um aspecto da matéria e a
libertação de algumas das forças d a alma dentro do átomo. Isto foi, para a própria
matéria, uma grande e potente iniciação, compar ável às iniciações que liberam ou
libertam as almas dos homens.
Breve Espaço de Silêncio…
Neste processo de iniciação planetária a humanidade executou seu trabalho como
salvador mundial para o mundo da substância, e afet ou as unidades de vida prim árias das
quais são feitas todas as formas.
A E x t e r i o r i z a ç ã o d a H ie r a r q u i a

* * *
Espaço de Silêncio…
A raça como um todo agora encontra-se na entrada do Caminho do Discipulado. Dirige o
olhar para o futuro, quer seja para a visão da alma, para um melhor modo de vida ou de uma
situação econômica desafogada ou para melhores relações inter-raciais.
Que esta visão muitas vezes esteja distorcida, que esteja materialmente orientada ou seja
apenas parcialmente percebida, assim é, lamentavelmente, mas de uma maneira ou de outra, as
massas têm hoje uma apreciável captação do “novo e desejável” – algo até agora
desconhecido.
No passado, os intelectuais ou a elite tinham o privilégio de possuir a visão. Hoje, é a
massa de homens. A humanidade, portanto, como um todo, está pronta para um processo geral
de alinhamento, e é essa a razão espiritual que está por trás da guerra mundial.
Breve Espaço de Silêncio…
As “afiadas tenazes da dor devem separar o real do irreal …
o látego da dor deve despertar a alma adormecida para a vida refinada;
é preciso sofrer a extirpação das raízes da vida no terreno do desejo egoísta, e então o
homem será liberado”.
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Assim reza o Antigo Comentário em uma de suas estâncias mais místicas. Deste modo
anuncia profeticamente o fim da raça ária – não um fim no sentido de culminação, mas a
finalização de um ciclo de aperfeiçoamento mental, preparatório para outro em que a mente
será corretamente usada como instrumento de alinhamento, em seguida como farol da alma, e
como controladora da personalidade.
Para as massas – no lento processo da evolução – o passo seguinte é o alinhamento da
alma com a forma para que possa haver uma fusão na consciência – depois de uma apreciação
mental – do princípio crístico e sua profunda expressão na vida da raça. Isto é algo que se
pode ver surgindo muito claramente, se têm olhos para ver.


Evidencia-se no interesse universal pela boa vontade, que oportunamente leva à paz;
este desejo de paz pode estar baseado no egoísmo individual ou nacional, ou em um
verdadeiro desejo de ver um mundo mais feliz onde o homem possa levar uma vida
espiritual mais plena e basear seus esforços em valores mais verdadeiros;



É observado em todo o planejamento que está em andamento em prol de uma nova
ordem mundial, baseada na liberdade humana, na crença dos direitos humanos e de
corretas relações humanas;



Demonstra-se também no trabalho dos grandes movimentos humanitários, nas
organizações beneficentes e na generalizada evocação da mente humana mediante a
rede de instituições educacionais em todo o mundo.

O espírito de Cristo está expressivamente presente e o fracasso em reconhecer este fato se
deve em grande parte ao prevalecente esforço humano por explicar e interpretar esta frase
unicamente em termos de religião, enquanto que a interpretação religiosa é só um modo de
compreender a Realidade. Há outros de igual importância.
Todos os grandes canais de abordagem à Realidade são de natureza espiritual e
interpretam o propósito divino, e embora o cristão fale do reino de Deus ou o humanista
acentue a fraternidade do homem, ou os líderes que lutam contra o mal encabecem a luta pela
nova ordem mundial, as Quatro Liberdades ou a Carta do Atlântico, todos eles expressam o
surgimento do amor de Deus na forma do espírito crístico.
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A humanidade em conjunto, portanto, chegou a um ponto em que emerge da escuridão;
evocou a reação dos poderes do mal e daí a tentativa de frear o progresso do espírito humano e
deter a marcha progressiva do bom, do verdadeiro e do belo.
Os Raios e as Iniciações

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…

Em um novo e singular sentido, estamos hoje na aurora de uma era econômica
totalmente nova. Isto está cada vez mais óbvio para todas as pessoas que pensam.
Devido ao mais recente triunfo da ciência – a liberação da energia do átomo – o futuro
do gênero humano e o tipo de civilização futura são imprevisíveis. As mudanças
iminentes são de tão longo alcance que é evidente que os antigos valores econômicos e
os bem conhecidos padrões de vida estão destinados a desaparecer; ninguém sabe o que
os substituirá.
Dois problemas principais surgirão desta nova descoberta – um de caráter imediato e
o outro a se desenvolver posteriormente. O primeiro é que aqueles cujos grandes
interesses

financeiros

estão

ligados

aos

produtos

que

o

novo

tipo

de

energia

inevitavelmente substituirá, lutarão até o último recurso para impedir que estas novas
fontes de riqueza beneficiem outros.
Segundo, haverá o progressivo e crescente problema da liberação de mão de obra do
trabalho extenuante e das longas horas que são hoje necessárias para prover um salário
mínimo e as necessidades da vida.


Um é o problema do capital e o outro é o problema do trabalho;



um é o problema do controle estabelecido dos interesses puramente egoístas que,
por tanto tempo, controlam a vida da humanidade, e o outro é o problema do lazer
e seu uso construtivo.



Um problema diz respeito à civilização e seu funcionamento correto na nova era, e
o outro diz respeito à cultura e ao emprego do tempo em linhas criativas.
Breve Espaço de Silêncio…

Não me cabe profetizar sobre os usos que podem ser ou serão feitos com a energia
mais potente liberada até agora para ajuda do homem. Seu primeiro uso construtivo foi
pôr fim à guerra. A futura aplicação construtiva está nas mãos da ciência e deveria ser
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controlada pelos homens de boa vontade que se encontram em todas as nações. Esta
energia

deve

ser

resguardada

dos

interesses

monetários;

deve

se

direcionar

categoricamente para usos pacíficos e ser usada para implementar um mundo novo e mais
feliz. Todo um campo de pesquisa se abre hoje diante da ciência, campo no qual há muito
se deseja penetrar; lembraria a vocês que, nas mãos da ciência, esta nova energia está
muito mais segura do que nas mãos do capital ou daqueles que explorariam esta
descoberta para aumentar os dividendos. Nas mãos das grandes democracias e das raças
anglo-saxãs e escandinavas, esta descoberta está mais segura do que em outras. No
entanto, não pode ser mantida indefinidamente nestas mãos. Outras nações e raças
descobri rão este “segredo de liberação” e a futura segurança da humanidade, portanto,
depende de duas coisas:


A constante e planejada educação dos povos de toda nação em corretas relações
humanas e no cultivo do espírito de boa vontade. Isto conduzirá a uma completa
revolução dos atuais regimes políticos, que são em grande parte nacionalistas em
seu planejamento e egoístas em seus propósitos. A verdadeira democracia, que no
presente é apenas um sonho, estará fundamentada na educação para a boa vontade.



A educação das crianças do futuro na realidade da unidade humana e no uso dos
recursos do mundo para o bem de todos.
* * *

O dinheiro, o acúmulo de ativos financeiros e o monopólio dos recursos da terra para
a exploração organizada logo vão se mostrar totalmente inúteis e vãos, desde que estes
recursos energéticos e o modo de liberá-los permaneçam nas mãos de representantes
escolhidos pelo povo, e não sejam posse secreta de determinados grupos de homens
poderosos ou de uma nação qualquer. A energia atômica pertence às massas.
A liberação da energia atômica é a primeira de muitas grandes libe rações em todos
os rei nos da natureza; a grande liberação que a humanidade tem por diante trará à
expressão

os

poderes

criativos

da

massa,

potencialidades

espirituais

e

desenvolvimentos psíquicos que provarão e demonstrarão a divindade e a imortalidade
do homem
Se esta energia for aplicada em canais construtivos e mantida em segurança pelos
homens certos, o sistema capitalista está condenado a desaparecer. O maior problema do
trabalho será então o desemprego – palavra temida, que logo deixará de ter significado
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na era de ouro que vem pela frente. As massas então enfrentarão o problema do lazer. É
um problema que, quando enfrentado e solucionado, liberará a energia criativa do homem
para canais até hoje ainda não sonhados.
Os Problemas da Humanidade – outubro de 1945

* * *
Espaço de Silêncio…

Curiosamente, o uso sábio e controlado dos resultados desta aventura científica em
conexão com a bomba atômica será o que finalmente trará uma revelação específica da
natureza de certas forças em relação com a luz; este acontecimento transformará o
pensamento mundial e conduzirá a um novo tipo de processo transmutador, no que diz
respeito ao homem.
Pelo exposto, observarão que alguns dos efeitos sobre a humanidade como um todo e
a estrutura esquemática do novo e belo futuro ocorrerão como resultado da nova e
entrante atividade de primeiro raio. Não se pode dar ainda nenhum detalhe, mas muito foi
escrito sobre a causa básica, predisponente, para permitir aos leitores refletir sobre o
possível efeito, espiritualmente falando. O que está por vir é uma civilização de natureza
diferente embora ainda material, mas animada por um crescente registro, por parte das
massas de todas as partes, de um objetivo espiritual emergente que transformará toda a
vida e dará novo valor e propósito ao material.
O s R a i o s e a s I n i c i a ç õe s

* * *
Já lhes indiquei a forma que tomará a religião da nova era... Terá como eixo os
períodos de Lua Cheia, onde ocorrerão grandes Aproximações ao mundo da realidade, e
também os dois períodos de Aproximações massivos a se realizar no momento do
principal eclipse da lua e do sol durante o ano. Muito virá à superfície à medida que
estudarmos os acontecimentos atuais do ângulo de renúncia e ressurreição.
A E x t e r i o r i z a ç ã o d a H i e r a r q u i a e O s R a i o s e a s I n i c i a ç õe s

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