
10 de Novembro de 2018

“Escorpião-Touro: Segunda Síntese”

Nota-Chave:

A  necessidade  é  de  pensamento  grupal  de  natureza  potente  nas  linhas

indicadas;  de  visualização  da  Visão  de  natureza  tão  clara  que  se  torne  um fato

para o indivíduo… 

A Exter ior i zação da  Hierarquia  e  

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento-Semente:

As  corretas  relações  humanas  são  a  meta;  as  nações  subsistirão  ou  cairão

apenas na medida que estejam à altura desta visão.

Os Problemas  da  Humanidade  

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento Preliminar:

Escorpião está sob a influência ou energia que flui  de Sirius.  Nossa Hierarquia

(uma expressão do segundo aspecto  da divindade)  está sob a supervisão ou controle

espiritual  magnético  da  Hierarquia  de  Sirius.  Estas  são  as  principais  influências

controladoras  mediante  as  quais  o  Cristo  cósmico  atua  sobre  o  princípio  Cristo  no

sistema  solar,  no  planeta,  no  homem e  nas  formas  inferiores  de  expressão  da  vida.

Esotericamente é denominada de “a brilhante estrela de sensibilidade”. 

 As t ro logia  Esotér ica  

Espaço de Silêncio…

O animal  sofre,  mas  sofre  inteiramente  de  maneira  física  e  senciente.  O homem

sofre,  mas sofre  física,  senciente  e  também mentalmente,  e  o  sofrimento  mental  se

deve  ao  desenvolvimento  nele  de  certos  aspectos  da  mente  inferior  –

pressentimento,  memória,  imaginação,  o  poder  de  visualizar,  remorso,  e  o  inerente

impulso  de  ir  em busca  da  divindade,  o  qual  traz  consigo uma sensação de  perda  e
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de fracasso. Os sofrimentos o próprio Deus (aos quais os textos sagrados do mundo

se  referem  tão  misteriosamente)  estão  separados  da  senciência  e  são  mentais  e

intuitivos.  Mas  sobre  este  mistério  não  necessitamos  nos  estender.  Os  sofrimentos

da  humanidade  são  basicamente  pessoais;  de  Deus,  são  eminentemente  impessoais

e relacionados ao todo. 

Mencionei  isto  porque  queria  que  tivessem  um  quadro  da  síntese  do

desenvolvimento...  Dou  imagens,  mas  que  são  imagens  de  uma  totalidade.

Procurem  pensar  em  totalidades  e  não  adequar  cada  ponto  dos  detalhes  na

totalidade,  lembrando  que  o  que  pode  parecer  uma  contradição  talvez  seja  apenas

um  fragmento  de  um  detalhe  temporário  para  o  qual  vocês  –  ainda  –  não  vêm

emprego nem explicação.

Psicologia  Esotér ica  I

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…

Matéria de Reflexão:

Ao longo das eras e em toda grande crise humana,  e sempre nas horas de necessidade,

seja  na  criação  de  uma  nova  raça  ou  no  despertar  de  uma  humanidade  já  preparada  para

uma visão  nova e  mais  ampla,  o  Coração de  Deus –  impulsionado pela  Lei  de Compaixão

– envia  um Instrutor , um Salvador  Mundial,  um Iluminador,  um Avatar,  um Intermediário

Transmissor,  um  Cristo.  Ele  dá  a  mensagem  que  vai  curar,  que  vai  indicar  o  próximo

passo  para  a  raça  humana,  que  vai  i luminar  um  obscuro  problema  mundial  e  dar  ao

homem uma expressão de algum aspecto da divindade até então não reconhecido.  

É neste  fato  da  continuidade  da  revelação  e  da  sequência  manifestação  sucessiva

da  Natureza  divina  que  se  fundamente  a  doutrina  dos  Avatares,  Mensageiros  divinos,

Aparecimentos  divinos  e  Salvadores.  A  história  os  testif ica,  a  Todos  Eles,  de  maneira

inequívoca.  

É  no  fato  desta  continuidade,  desta  sequência  de  Mensageiros  e  Avatares,  e  nesta

terrível  e  extrema  necessidade  da  humanidade,  no  momento  presente,  que  se  baseia  a

expectat iva,  em todo o mundo, do reaparecimento do Cristo.  

Breve Espaço de Silêncio…

É o  inato  reconhecimento  de  todos  esses  fatos  que  vem gerando  o  clamor  invocativo

cada  vez  mais  forte  da  humanidade,  em  todas  as  nações,  por  alguma  forma  de  socorro

divino  ou  de  intervenção  divina;  é  o  reconhecimento  destes  fatos  que  também  move  a
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ordem  procedente  do  “centro  de  onde  a  vontade  de  Deus  é  conhecida”  de  que  o  Avatar

deva  vir  novamente;  é  o  fato  de  saber  desses  pedidos  que  leva  o  Cristo  a  permit ir  que

Seus  discípulos,  de  todas  as  regiões  do  mundo,  saibam  que  Ele  reaparecerá  quando

tiverem fei to o necessário trabalho preparatório.  

Espaço de Silêncio…

Os  Avatares  mais  conhecidos  e  reconhecidos  são  o  Buda,  no  Oriente,  e  o  Cristo,  no

Ocidente.  Todos  conhecem  Suas  mensagens  e  os  frutos  de  Suas  vidas  e  palavras

condicionaram  o  pensamento  e  as  civi lizações  dos  dois  hemisférios.  São  Avatares

humano-divinos,  representam  o  que  a  humanidade  pode  compreender  com  faci lidade;

como são de natureza similar  à nossa,  “carne da nossa carne e espíri to do nosso espíri to”,

nós  conhecemos  e  confiamos  n’Eles,  e  Eles  significam  mais  para  nós  do  que  outros

Aparecimentos divinos.  

O  núcleo  de  energia  espiritual  que  cada  um  d’Eles  at ivou  vai  além  do  que  podemos

avaliar;  o  estabelecimento  de  um núcleo  de  energia  estável,  espiritualmente  posi tivo,  eis

a  invariável  tarefa  de  um  Avatar.  Ele  enfoca  ou  ancora  uma  verdade  dinâmica,  uma

potente  forma-pensamento  ou  um  vórtice  de  energia  magnética  no  mundo  do  viver

humano.  Este  ponto  focal  atua  cada  vez  mais  como  transmissor  de  energia  espiri tual ;

habil ita  a  humanidade  a  expressar  alguma  ideia  divina  e  isso,  no  devido  tempo,  produz

uma civil ização,  sua cultura,  rel igiões,  polí ticas,  governos e  processos  educativos.  Assim

é feita a história.  

A história,  afinal ,  nada mais é do que o registro da reação cíclica da humanidade a

determinada energia divina entrante,  a algum líder inspirado ou a algum Avatar.

O Reaparec imento  do  Cr is to

Breve Espaço de Silêncio…

Estabelecer um núcleo de energia persistente,  espiritualmente posi t iva,  é a constante

tarefa de um Avatar.

Ele enfoca ou ancora uma verdade dinâmica,  uma potente forma de pensamento ou um

vórtice de energia magnética no mundo do viver humano.

Este ponto focal  atua cada vez mais como um transmissor de energia espiritual  e permite

que a humanidade expresse alguma ideia divina.

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…
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Hoje,  mais uma vez,  os Poderes da Escuridão estão procurando destruir  a humanidade

e  os  valores  espirituais.  O poder  de  Shamballa  foi  l iberado,  destruindo as  antigas  formas

–  polí ticas,  sociais  e  rel igiosas  –  mas  ao  mesmo  tempo  este  poder  foi  aproveitado  pelas

forças  do mal  para destruir  as almas dos homens,  precipitar  a guerra  e destruir  as cidades

e  todos  nossos  centros  de  civi lização  e  cultura.  A  primeira  fase  ou  forma  de  destruição

foi  dirigida  pelos  discípulos,  os  aspirantes  e  as  pessoas  de  claro  pensar  do  mundo,  e  isto

foi  necessário  e  muito  bom.  As  antigas  formas  sociais,  polí ticas  e  religiosas  estavam

embrutecendo  a  alma  humana  e  incapacitando  todo  progresso.  A  segunda  fase  ou  forma

de  destruição  foi  dir igida  pelo  mal  e  enfocada  por  meio  das  nações  que  haviam

sucumbido  ao  espelhismo  da  superioridade,  à  tentação  de  agressão  material  e  aos  ódios

raciais  intolerantes,  implementados pela crueldade e pela barbárie.

Agora chegou o momento em que esta energia divina deve se expressar a si  mesma

por meio do segundo aspecto da vontade-para-o-bem, e não do primeiro aspecto,  a

vontade-para-o-poder.  Foi preciso mostrar à humanidade que ainda não estava

preparada para o poder,  porque a vontade-para-o-bem não está adequadamente forte

para equil ibrar este primeiro aspecto da vontade.

Breve Espaço de Silêncio…

É  esta ,  pois,  a  tarefa  do  Cristo  e  do  Buda  no  momento  da  Lua  Cheia  de  Maio  –

canalizar  e  redirecionar  a  força  de  Shamballa.  Se  Eles  o  fizerem,  o  resultado  será  uma

nova  tomada  de  consciência  e  consumação  da  vontade-para-o-bem  pelo  Novo  Grupo  de

Servidores  do  Mundo,  sob  a  condução  receptiva  dos  discípulos  do  mundo  e  a  atividade

responsiva dos homens e mulheres de boa vontade.

Portanto,  tenham isto  claramente  em mente,  de  maneira  que  a  sua cooperação seja

intel igente e direcionada corretamente.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

* * *

. . .Espaço de Si lêncio…

Deus é amor. Deus é relação. Deus é consciência.   

Os Raios  e  as  In ic iações

. . .Espaço de Profundo Silêncio…

O Buda fez o primeiro esforço planetário para dissipar o espelhismo mundial;  

o Cristo fez o primeiro esforço planetário para dispersar a ilusão.  
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Agora é preciso que a Obra Deles seja implementada de maneira intel igente por uma

humanidade que já esteja lúcida o suficiente para identificar o seu dever.

O Reaparec imento  do  Cr is to

* * *

.. .Espaço de Profundo Silêncio…

Em  conexão  com  os  “grupos-semente”  que  estão  se  fusionando  e  mesclando  na

humanidade nesta  época  e que –  em sua totalidade –  const ituem o  núcleo do  quinto  reino,

a  qualidade  dis t int iva  é  a  capacidade  de  responder  intuicionalmente  à  impressão  superior

e de apresentar  a mente à luz da intuição e daí  a i luminação.

A  visão  tem  que  ser  percebida,  buscada  e  descoberta  individualmente  por  todo

membro  do  grupo,  e  este  conhecimento  pessoal  e  esta  dedicação  pessoal  à  revelação  é  o

que  leva  a  seguir  para  a  organização  da  vida  do  grupo  e  à  relação  grupal,  ou  a  um

processo determinado de correlação com a vida e o propósito do Todo.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

. . .Espaço de Si lêncio…

Parte  das  três  grandes  tentações  do  Cristo  no  deserto  tinha  por  base  os  três  aspectos  do

espelhismo  do  mundo:  as  ilusões que  a  mente  cria,  o  espelhismo  do  plano  emocional  da

experiência  e  o  estado  de  confusão  das  circunstâncias  terrenas.  Todos  ameaçavam

desconcertá-Lo; enfrentou um a um, enunciando um claro e conciso princípio e não proferindo

argumentos  oriundos  de  uma  mente  analítica;  a  partir  desse  campo  de  experiência  tríplice

partiu para amar, ensinar e curar. 

Breve Espaço de Silêncio…

Em  sua  vinda,  o  Cristo  será  o  grande  dispersador  do  espelhismo  do  mundo  e  para  este

trabalho  o  Buda  preparou  o  caminho  previamente.  A  possibilidade  de  tal  dispersão  e

dissipação se acha certamente centrada nos dois Avatares, o Buda e o Cristo. 

Espaço de Silêncio…

Uma das coisas essenciais nesse momento é esclarecer para a humanidade e para as nações

do  mundo  a  natureza  do  trabalho  empreendido  pelo  Buda  e  pelo  Cristo  e  mais  uma  vez

enfatizar as verdades que Eles projetaram na esfera do pensamento mundial. 

A  obra  do  Senhor  da  Luz  e  do  Senhor  do  Amor  deve  ser  apresentada  de  novo  a  um

mundo necessitado. 

Breve Espaço de Silêncio…
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Pode-se  dizer,  com relação a isto,  que algumas nações  precisam captar  o  ensinamento do

Buda  que  Ele  enunciou  nas  Quatro  Nobres  Verdades ;  elas  devem  afinal  compreender  que  a

causa  de  toda  dor  e  infortúnio  é  o  uso  indevido  do  desejo  –  desejo  pelo  que  é  material  e

transitório. 

As Nações Unidas  precisam aprender  a  aplicar a Lei  do Amor,  como apresentada na vida

do Cristo  e  a  expressar  a  vitalidade  da  verdade  de  que  “nenhum de  nós  vive  apenas  para  si”

como  também  nenhuma  nação;  a  meta  de  todo  esforço  humano  é  a  compreensão  amorosa,

fomentada por um programa de amor e corretas relações humanas para toda a humanidade.

O Reaparec imento  do  Cr is to

As  corretas  relações  humanas  são  a  meta;  as  nações  subsistirão  ou  cairão

apenas na medida que estejam à altura desta visão.

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…

Cristo  e  a  Hierarquia  espiri tual  independente  do  quanto  seja  grande  a  necessidade  ou

importante  o  est ímulo  –  nunca  infringem  o  direi to  divino  dos  homens  de  tomarem  as

próprias  decisões,  exercerem  seu  livre-arbí trio  e  obterem  l iberdade  lutando  por  ela  –

individual ,  nacional  e  internacionalmente.  Quando  a  verdadeira  liberdade  cobrir  a  Terra,

veremos  o  f im  das  ti ranias  –  nos  campos  polít ico,  religioso  e  econômico… Refiro-me  ao

período que certamente virá,  no qual  regerão as pessoas iluminadas.  

Breve Espaço de Silêncio…

Quando  se  disser  a  verdade  às  pessoas  e  elas  puderem  avaliar  com  l iberdade  e

decidir por si  próprias,  veremos então um mundo muito melhor.  

O Reaparec imento  do  Cr is to

Espaço de Profundo Si lêncio…

Tenho  algo  que  dizer  àqueles  que  são  os  dest inatários  das  minhas  palavras  como

incorporadas  em meus  livros  e  panfletos  e  que,  com devoção  e  interesse  mental ,  seguem

no possível  minha l inha de pensamento.

Durante  anos,  desde  1919,  tenho  procurado  ajudá-los  no  melhor  das  minhas

habil idades.  A  Hierarquia  (nome  que  cobre  os  discípulos  ativos  de  todos  os  graus),  há

centenas  de  gerações  procura  ajudar  a  humanidade  e  desde  o  século  XV  se  aproxima

constantemente  do plano físico e procura  fazer  um impacto mais  profundo na consciência

humana.  O  resultado  foi  um  reconhecimento  que  em  si  contém,  na  atual idade,  as

sementes  da  salvação  do  mundo .  Até  o  século  XV  a  atração  e  o  chamado  magnético
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vinham  dos  atentos  Irmãos  Maiores.  Hoje  são  tão  numerosos  os  discípulos  internos  e

externos,  e  tantos  os  aspirantes  mundiais,  que  a  atração  e  o  chamado  magnético  estão

amplamente  equil ibrados,  e  o  que  acontecerá  no  desenvolvimento  do  mundo  e  nos

reconhecimentos  por  parte  das  raças,  será  resultado  da  mútua  interação  das  duas

intenções  (escolho  minhas  palavras  com  cuidado)  –  a  intenção  dos  Mestres  de  ajudar  a

humanidade e a dos discípulos e aspirantes mundiais de auxil iar  nessa ajuda.

Breve Espaço de Silêncio…

Esotericamente  falando,  é  iminente  um  ponto  de  contato,  um  momento  de

“intercâmbio espiri tual”,  e desse momento pode nascer um novo mundo. 

A Exter ior i zação da  Hierarquia  –  Outubro  de  1934

* * *

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