
8 de dezembro de 2018

“Sagitário-Gêmeos: Terceira Síntese”

Nota-Chave:

Hoje,  a  educação  cujo  objetivo  é  conduzir  todos  os  homens  a  um  “caminho

iluminado”  é  a  nota-chave  da  nossa  civil ização  e  é  a  principal  pre-ocupação  em  todos

os  países.  A  el iminação  do  analfabetismo,  o  desenvolvimento  de  uma  verdadeira

cultura  e  a  afirmação da  verdade  em todos  os  campos  de  pensamento  e  de  invest igação

são de primordial  importância em todos os países.  

O Des t ino  das  Nações

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento-Semente:

Inspiração: poder de transmissão  aplicado.

Iluminação: poder de transformação  aplicado.

A intuição: poder de transfiguração  aplicado.

Glamour:  Um Problema Mundia l  

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento Preliminar:

Seria  possível  dizer  que  o  que  verdadeiramente  está  ocorrendo  no  mundo  hoje  é  a

transferência da energia do plexo solar planetário para o centro cardíaco planetário. As forças

da ganância,  da  agressão,  do glamour e  da cobiça serão transmutadas na fogueira  da dor e  da

terrível  agonia  e  serão  elevadas  ao  centro  cardíaco.  Ali  se  transformarão  em  poder  de

sacrifício, de rendição inclusiva, de clara visão do todo e em cooperação; isto é um aspecto do

princípio de partilha.

Quando digo estas palavras, não estou falando de maneira idealista nem mística. Estou

assinalando  a  meta  imediata;  estou  indicando  um  problema  da  nossa  Deidade  planetária;

estou  dando  a  vocês  a  chave  de  um  processo  científico  que  está  ocorrendo  sob  os  nossos

olhos e que está hoje em um ponto de crise.

 As t ro logia  Esotér ica  
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Espaço de Silêncio…

Matéria de Reflexão:

É possível  classif icar  os  povos  do  mundo  em quatro  grupos,  segundo  o  ponto  de  vista

d’Aqueles  que  procuram  guiar  a  humanidade  para  a  Nova  Era.  Trata-se,  certamente,  de

uma  general ização  bastante  ampla,  havendo  muitos  grupos  entre  os  quatro  agrupamentos

principais:  divisões humanas e não distinções de classe .

Breve Espaço de Si lêncio…

Primeiro,  as massas ignorantes :  Como não conhecem nada melhor e padecem de tantos

sofrimentos,  são  faci lmente  arrastadas  pelos  fogos  do  ódio  e  do  fanatismo  e  const i tuem

uma  das  maiores  e  inocentes  ameaças  desta  época.  São  joguetes  nas  mãos  dos  que  estão

bem  informados  e  encontram-se  indefesas  contra  os  que  procuram  uti lizá-las  para

qualquer  propósito.  São  movidas  com  mais  faci l idade  pelas  exortações  emocionais  e

pelas  promessas,  porque  as  ideias  quase  não  chegam  a  impressionar  suas  consciências,

posto que não estão suficientemente desenvolvidas para pensar por si  mesmas.  

Em segundo lugar,  as  classes  médias ,  em suas  duas  categorias,  a  superior  e  a  inferior.

Constitui  a  maior  parte  de  toda  nação.  Estão  desgarradas  e  devastadas  pelo  confl ito

econômico  e  são,  sem  exceção,  o  elemento  mais  poderoso  em  qualquer  nação,  devido  à

sua  capacidade  de  ler,  debater,  pensar,  investir  dinheiro  e  apoiar  qualquer  facção.  Este

segundo grupo consti tui  o  campo mais  frutífero,  do  qual  são  extraídos  os  novos  l íderes  e

organizadores.  Formam  um  grupo  intermediário  entre  os  pensadores  do  mundo,  os

intelectuais  e  as  massas  humanas.  Em últ ima análise,  é  o  fator  que  determina  os  assuntos

mundiais.  

Em  terceiro  lugar,  os  pensadores  do  mundo :  São  os  homens  e  mulheres  inteligentes  e

muito  cultos,  que  captam  as  ideias  e  as  formulam  em  ideais.  Manejam  a  mente  humana

como um músico  maneja  seu  instrumento,  estando em suas  mãos  o  poder  da  imprensa,  da

mídia e da tribuna pública.  Sua responsabilidade é enorme. 

Quarto,  o  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo .  A  fortaleza  do  Novo  Grupo  de

Servidores  do  Mundo radica  em três  fatores:  Ocupam uma posição  intermediária  entre  as

massas  de  homens  e  o  governo  mundial  interno  e  subjet ivo.  Extraem seus  membros  (se  é

possível  uma  palavra  tão  inadequada)  de  todas  as  classes.  Portanto,  são  verdadeiramente

representat ivos.  Estão  estreitamente  inter-relacionados  e  em  constante  contato  e  rapport

entre  si ,  por  unidade  de  objetivo,  precisão  de  método  e  uniformidade  em  técnica  e  boa

vontade.
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Por  trás  deste  quádruplo  panorama  da  humanidade  encontram-se  Aqueles  cujo

privi légio  e  direito  é  zelar  pela  evolução  humana  e  guiar  os  dest inos  dos  homens.  Assim

fazem,  não  por  meio  de  um  controle  imposto,  que  infringe  o  livre  arbí tr io  do  espíri to

humano,  mas  pela  implantação  de  ideias  nas  mentes  dos  pensadores  do  mundo,  e  pela

evocação  na  consciência  humana,  de  maneira  que  estas  ideias  recebam  o  devido

reconhecimento  e,  com  o  tempo,  se  tornem  fatores  controladores  da  vida  humana.

Treinam  os  membros  do  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo  na  tarefa  de  converter  as

ideias  em  ideais.  Referidos  ideais,  por  sua  vez,  convertem-se  nos  objet ivos  desejados

pelos  pensadores,  que  os  ensinam  à  grande  classe  média,  desenvolvendo  assim  sistemas

mundiais  de  governo  e  de  religião,  formando  as  bases  da  nova  ordem  social ,  à  qual  as

massas são pacientemente incorporadas.

Psicologia  Esotér ica  I I

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…

O  tema  da  evolução  egoica  não  pode  ser  plenamente  compreendido  até  a  iniciação,

mas  os  Instrutores  no  lado  interno  agora  consideram  que  seria  conveniente  expor  os

princípios  fundamentais  em  vista  do  inesperado  desenvolvimento  (desde  o  começo  deste

século) de duas grandes ciências:  A Ciência da Eletricidade e A Ciência da Psicologia .

As  pesquisas  dos  cientistas  foram  muito est imuladas  pela  descoberta  do  rádio,  que  é

um  fenômeno  elétr ico  de  certa  natureza,  e  pelo  conhecimento  que  esta  descoberta

proporcionou sobre  as  substâncias  radi oativas;  o  desenvolvimento dos muitos  métodos de

usar  a  eletr icidade  também  foi  muito ajudado.  Esta  ciência  levou  o  homem  ao  limiar  de

uma  descoberta  que  revolucionará  o  pensamento  mundial  sobre  estas  matérias  e  que

finalmente  solucionará  grande  parte  do  problema  econômico,  deixando  assim  muito  mais

pessoas  l ivres  para  o  crescimento  e  o  trabalho  mental .  Es pera-se  es ta  expansão  de

conhecimento para antes que tenham transcorrido cento e cinquenta anos.     

 As  teorias  psicanalí t icas  (embora  indicat ivas  de  progresso)  que  ainda  tendem  para

uma  direção  errada,  podem  se  mostrar  desastrosas  para  o  desenvolvimento  superior  da

raça,  a  menos  que  a  verdadeira  natureza  da  “psique”  seja  esclarecida.   Quando  a  mente

pública  captar ,  ainda que superficialmente,  os seguintes fatos sucintamente enunciados,  a

tendência  da  educação  popular,  a  final idade  da  ciência  polít ica  e  a  meta  do  esforço

econômico  e  social  tomarão  uma  direção  nova  e  melhor.  Estes  fatos  resumem-se  nos

seguintes postulados:  
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I.  O  homem  é  divino  em essência .  Isto  sempre  foi  enunciado  no  transcurso  das  eras,

mas  até  agora  continua  sendo  uma  bela  teoria  ou  crença  e  não  um  fato  científ ico

comprovado nem aceito universalmente.   

Breve Espaço de Si lêncio…

II .  O  homem  é  um  fragmento  da  Mente  Universal  ou  alma  mundial  e,  como

fragmento,  participa  dos  inst intos  e  da  qualidade  dessa  alma,  tal  como  se  manifesta  por

meio  da  famíl ia  humana.  Portanto,  a  unidade  só  é  possível  no  plano  da  mente.  Se  isto  é

verdade,  tenderá a desenvolver  no cérebro físico a  compreensão consciente  das afil iações

grupais  no  plano  mental ,  o  reconhecimento  consciente  das  relações,  ideais  e  metas

grupais,  e  a  manifestação  consciente  dessa  continuidade  de  consciência  que  atualmente  é

o objetivo da evolução.  Em seguida transferirá  a  consciência  da raça do plano físico para

o  mental ,  e  tenderá  à  consequente  solução  de  todos  os  problemas  atuais  por  meio  do

“conhecimento,  amor  e  sacrifício”.  Isto  resultará  em  emancipação  da  desordem  atual  no

plano  físico.  Levará  a  educar  o  público  com  relação  à  natureza  do  homem  e  ao

desenvolvimento  dos  poderes  latentes  nele,  poderes  que  o  liberarão  das  suas  limitações

atuais  e  produzirão  na  famíl ia  humana  um  repúdio  coletivo  com  relação  às  condições

atuais.  Quando  todos  os  homens  se  conhecerem  a  si  mesmos  e  conhecerem  os  demais

como entes  autoconscientes  divinos  que  atuam principalmente  no  corpo causal  ut il izando

os  três  veículos  inferiores,  somente  como  meio  para  fazer  contacto  com  os  três  planos

inferiores,  teremos  governo,  polí t ica,  economia  e  ordem  so cial  erguidos  sobre  bases

sólidas,  saudáveis e divinas.   

Breve Espaço de Si lêncio…

III.  O  homem  em  sua  natureza  inferior  e  seus  três  veículos  é  um  conglomerado  de

vidas  menores,  as  quais  dependem  dele  para  a  própria  natureza  grupal,  seu  tipo  de

atividade e resposta colet iva.    

Breve Espaço de Si lêncio…

Quando  estes  três  fatos  forem  compreendidos,  somente  então  teremos  um

entendimento correto e exato da natureza do homem. 

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…

Esta conscientização produzirá três mudanças no pensamento da era:

(1)  Um reajuste  do  conhecimento  médico  do  homem ,  resultando  em um entendimento

mais  real  sobre  o  corpo  físico,  seu  tratamento  e  sua  proteção,  assim  produzindo  assim

uma apreensão mais  correta  das  leis  da  saúde.  O objetivo  do  médico será  então  descobrir
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o  que,  na  vida  de  um  homem,  está  impedindo  que  a  energia  egoica  inunde  toda  parte  de

seu  ser;  descobrir  a  que  linhas  de  pensamento  está  se  entregando e  que  estão  causando a

inércia  do  aspecto  vontade,  tão  propícia  às  t ransgressões;  averiguar  o  que  é  no  corpo

emocional  está  afetando  o  sistema  nervoso  e  deste  modo  obstruindo  o  fluxo  de  energia

das  pétalas  de  amor  do  loto  egoico  para  o  corpo  astral  e  daí  para  o  sistema  nervoso;

descobrir  qual  é  o  obstáculo  no  corpo  etérico  que  está  impedindo  o  correto  fluxo  do

prana,  a vitalidade solar ,  para toda parte do corpo.

É  essencial  que  nos dias  futuros  os  médicos  compreendam  que  a  doença  no  corpo

físico é incidental  às condições internas  erradas.  Isto  já  está  sendo considerado em parte ,

mas  toda  a  questão  continuará  sendo nada  mais  que  uma bela  teoria  até  que  a  verdadeira

natureza  do  ego,  sua const ituição,  seus  poderes  e  seu  campo  de  influência  sejam

devidamente apreendidos.

2.  Todo  o mundo  social  de  pensamento  se  dedicará  ao  entendimento  da  natureza

emocional  da humanidade,  às relações grupais envolvidas e à interação entre indivíduos e

outros  indivíduos,  entre  grupos  e  outros  grupos.  Estas  relações  serão  interpretadas  de

maneira  sábia  e  ampla. . .  Isto  produzirá  a  proteção  da  unidade  familiar  e  s eu

desenvolvimento  científ ico;  causará  a  el iminação  d as dificuldades  matrimoniais  e  a

abolição  dos abusos  de  diferentes  t ipos,  tão  prevalecentes  agora  em  muitos  círculos

familiares.

Também  a  responsabilidade  em  relação  à  comunidade  na  qual  um  homem  est eja  será

enfat izada.  Os  homens  aprenderão  o  verdadeiro  sentido  esotérico  da cidadania  –  uma

cidadania  baseada  em  relações  egoicas,  na  lei  do renascimento  e  no  real  significado  da

lei  de  carma.  Aprenderão  a  responsabil idade  nacional  e  o  lugar  da  comunidade  dentro  da

nação, e  da  nação  dentro  do  Concerto  das  Nações .  Finalmente ,  aprenderão  sua

responsabil idade em relação ao reino animal.  

(3)  No  mundo  educacional  uma  apreensão  da  verdadeira  natureza  do  homem

ocasionará  uma  mudança  fundamental  nos  métodos  de  ensino.  Será  ensinado  aos  homens

como,  através  da concentração  e  da  meditação,  poderão apurar  o  conhecimento  por  si

mesmos,  desenvolver  a  intuição  e ,  assim, extrair  dos  recursos  do  Ego.  Os  homens

aprenderão  a  pensar,  a  assumir  controle  sobre  o  corpo  mental  e ,  assim, a  desenvolver

seus poderes latentes.

Nas poucas  observações  acima  estão  indicadas,  de  maneira  sucinta  e  inadequada,  os

resultados  que  podemos  esperar  de  um  real  entendimento  sobre  a  natureza  essencial  do
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homem.  Isso  foi  escri to  diante  da  necessidade  dos  dias  de  hoje  de  uma  formulação  sobre

o homem real  ou interno,  e sobre as leis  do reino de Deus.  

Breve Espaço de Si lêncio…

Para  o  pensamento  público  é  de  grande  valor  a  verdadeira  explicação  sobre  a

evolução  do  Ego,  e  o  poder  do  seu  desenvolvimento  gradual  na  Terra  é  muito  grande.  O

homem pode  considerar  esta  questão  de  duas  formas,  ambas  proporcionarão  matéria  para

meditação e merecem séria consideração.  

O  problema  pode  ser  considerado  como  o  de  um  chamado  para  a  elevação  da

consciência  interna  da  unidade  humana  (atuando  no  corpo  físico)  para  os  níveis

superiores  do  plano  mental  e,  portanto,  implica  em  uma  elevação  ou  expansão  de  sua

consciência  desperta  até  se  tornar  consciente  dessa  vida  superior.  Este  é  o  caminho  da

abordagem míst ica.  

O  problema  pode  ser  considerado  em  que  o  esforço  do  homem  está  concentrado  na

tentativa de fazer descer à consciência do cérebro físico e,  assim, ao plano físico,  a vida,

o  poder  e  a  energia  do  centro  interno,  o  Ego.  Isto  implica  necessariamente  em  uma

captação científica das leis  do ser  e em um reconhecimento da natureza dual  do Eu.  

O  que  se  propõe  neste  Tratado  é  seguir  este  últ imo  método,  pois  o  objet ivo  é

esclarecer o fundamento lógico do processo.  

Um Tratado sobre  Fogo Cósmico

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…

Deus é vida.  Deus é fogo.  Deus é puro ser.  

Os Raios  e  as  In ic iações

Espaço de Profundo Si lêncio…

Os erros e equívocos dos séculos,  que culminaram com a atual  guerra mundial ,  são os

erros  e  equívocos  da  humanidade  como  um  todo.  Reconhecer  isto  levará  ao

estabelecimento  do  princípio  de  part ilha,  tão  necessário  no  mundo  de  hoje.  Não  há

problemas  nem  condições  que  não  possam  ser  resolvidos  pela  vontade-para-o-bem.  Há

uma  relação  sanguínea  entre  os  homens  e,  quando  é  reconhecida,  derruba  todas  as

barreiras  e  põe f im ao espírito  de  separatividade  e  ódio.  Portanto,  a  paz e  a  felicidade de

cada um é consideração de todos.  
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São essas  as  crenças  básicas  dos  homens  e  mulheres  de  boa  vontade,  e  elas  oferecem

o incentivo para  todo serviço  e  ação.  Estas  t rês  verdades  prát icas  e  científ icas  contêm os

três  fatos  básicos  e  a  aceitação  inicial  de  todos  os  servidores  mundiais.  Não  são

contrárias  a  nenhuma posição  mundial,  não  são subversivas  a  nenhum governo ou  ati tude

rel igiosa  e  são  inatas  na  consciência  de  todos  os  homens,  evocando  resposta  imediata.

Aceitá-las “curará” as feridas internacionais.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

. . .Espaço de Si lêncio…

Certamente,  não divida o mundo em norte  e  sul,  nem leste  e oeste,  mas distinga entre

o  velho  mundo  e  o  Novo.  O velho  mundo  encontra  asi lo  em todos  os  lugares  da  Terra.  O

Novo Mundo também nasce em qualquer parte,  mas mais além dos l imites e condições.

O  velho  mundo  e  o  Novo  Mundo  se  dist inguem  por  meio  da  consciência,  não  por

evidência  externa.  A  nova  consciência  cresce,  sem  destrezas,  mas  cheia  de  ousadia.

Apesar  de  sua  experiência,  o  velho  pensamento  perde  força.  Não  há  poder  que  possa

suportar  a onda do Novo Mundo. 

Todo  erro,  se  cometido  pela  causa  do  Novo  Mundo,  se  converte  em  uma  flor  de

valentia.  Não  importa  o  quanto  hábil  seja  o  esforço  para  conservar  o  velho  mundo,

permanece  como um esqueleto  de  horror.  O velho  mundo rejei ta  a  Mãe  do  Mundo,  mas  o

Novo Mundo começa a perceber o Seu véu bri lhante.

Agni  Yoga

* * *

Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação do 

Novo Grupo de Servidores do Mundo
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