
6 de Abril  de 2019

“A CRISE  MUNDIAL  DO  PONTO  DE VISTA  HIERÁRQUICO”

Nota-Chave:

Convoco-os a um período de claro pensar. Não procuro modelar a sua abordagem política
à vida, mas sim procuro ajudá-los a ver a humanidade e seu bem-estar, não só em termos de sua
própria nação ou de seu próprio grupo político,  mas em termos do todo, como nós, os instrutores
no aspecto interno, somos obrigados a vê-lo. 

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento Preliminar:

Uma das  coisas  que  os  guias  espirituais  da  humanidade  procuraram fazer  foi
levar  com  toda  clareza  a  atenção  dos  homens  à  dualidade  básica  que  existe  no
mundo  atualmente  —a  dualidade  da  vida  egoísta  material  e  a  dos  objetivos
espirituais altruístas, o que  está hoje muito definido.

Breve Espaço de Silêncio…

O problema pode ser exposto de maneira bem simples.  Ou a Hierarquia espiritual
existe,  com todas  as  suas  potências  de  amor,  sabedoria  e  habilidade  na ação,  ou
durante  eras  a  humanidade  sofreu  de  alucinações;  ou  o  Cristo  e  Seu  grupo  de
Mestres,  iniciados  e  discípulos,  são  realidades  nos  processos  naturais  da
evolução,  historicamente  comprovados  e  conhecidos  por  Sua atividade  espiritual
através  das  eras,  ou  os  homens  foram vítimas  de  uma gigantesca  fraude  durante
as  eras.  Aqui  colocaria  estas  alternativas  diante  de  vocês  e  gostaria  que
considerassem sua posição nestes assuntos.  

A Exter ior i zação da  Hierarquia

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…
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Abril-Maio de 1940

Quando  receberem  esta  comunicação,  outro  Festival  de  Wesak  estará  próximo.
Sua  urgência,  iminência  e  finalidade  me  levam  outra  vez  a  procurar  despertar
aqueles  de  vocês  que  a  recebem  para  a  presente  oportunidade  e  para  a  urgência
espiritual  deste  elevado  momento  nos  assuntos  humanos.  Os  três  períodos  de  Lua
Cheia  de  abril,  maio  e  junho  são  muito  significativos  e  determinantes,  e  muito
dependerá do que ocorrer durante as próximas semanas.

Procurarei  falar  com a brevidade e a clareza  cabíveis,  e o faço com total  isenção
do  que  vocês  chamam  de  parcialidade.  Falo  em  termos  de  humanidade  –  sem
distinção  de  raça,  cor  ou  nação;  não  tenho  nenhum  ponto  de  vista  político
específico,  porque  sei  que  todas  as  teorias,  ideologias  e  governos  potenciais  são
estados  e  condições  temporários,  que  controlam  diferentes  grupos  de  seres
humanos  em seu  caminho  do estado  humano  para  o  divino.  Este  ponto  de  vista  em
geral  é  passado  por  alto  por  muitos  de  vocês  que  –  temporária  e,  muitas  vezes,
fanaticamente  –  pertencem  a  um  ou  outro  destes  efêmeros  estados  de  mente  e
passageiras atitudes humanas.  

Não  tenho  nenhuma  preferência  religiosa  particular,  sabendo,  como  sei,  que
todos  os  caminhos  levam  a  Deus  e  que  o  senso  de  divindade  é  tão  dominante  e
inerente  no  coração  humano  que  nada  em nenhum momento  pode  extirpá-lo;  vida,
experiência,  tribulação,  dor  e  orientação  humana  instintiva  conduzem  todos  os
homens  finalmente  de  volta  à  luz  de  Deus.  Portanto  posso  amar,  e  amo,  a  todos  os
homens,  sem  distinção  de  nacionalidade  e  das  ideias  atuais,  como  fazem  todos
aqueles  com  os  quais  estou  associado.  Contemplando  a  tela  do  tempo  em
movimento  com  uma  visão  que  chega  ao  futuro  e  inclui  o  passado  (pois  é
prerrogativa  de  todos  os  discípulos  treinados  do  mundo),  sei  que  os  eventos  atuais
desempenharão seu papel  na hora certa,  darão lugar a  outros no momento adequado
e  que  –  quando  os  processos  imediatos  de  reajuste  nos  valores  humanos,  objetivos
espirituais  e  programas  políticos,  orientações  religiosas  e  síntese  territoriais
estiverem feitos  –  o  mundo  se  acomodará  novamente  nos  processos  da  vida  diária.
A  oportunidade  imediata  e  a  situação  em  que  nos  encontramos  terão  demonstrado
ser  dinamicamente  úteis  ou  (e  essa  é  a  penosa  possibilidade)  negativamente
inúteis.  Um  novo  ciclo  de  civilização,  cultura  e  crescimento  terão  sido
inaugurados,  matizados  pelos  antigos  tons  do  desejo  egoísta  e  da  cobiça  agressiva
ou  pela  cor  mais  nova  e  mais  bela  das  felizes  e  satisfatórias  relações
internacionais,  do  entendimento  religioso  e  da  tão  necessária  e  pedida  cooperação
econômica.  
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Eis  a  dupla  possibilidade  diante  de  nós  nesses  dias.  Uma  –  nova,  correta  e  de
orientação  espiritual;  a  outra,  antiga,  perversa  e  indesejável.  Resta  ainda
determinar  se  o  homem vai  avançar  para  o  modo  de  vida  melhor  ou  se  permitirá  a
perpetuação  dos  velhos  costumes  e  o  domínio  dos  egoístas  interesses  pessoais,
nacionais e raciais.

* * *

Espaço de Silêncio…

Duas coisas são óbvias ao consideramos a atual  situação mundial:

 As  linhas  de  demarcação  entre  os  dois  modos  de  viver  e  as  duas  atitudes
objetivas  estão  muito  mais  claramente  definidas  do  que  em  qualquer  outro
momento anterior da história da humanidade.

 O confuso  pensar  das  imensas  massas  de  pessoas  bem intencionadas  (muitas
delas  não  imediatamente  envolvidas  no  conflito  mundial)  é  largamente
responsável  da  lentidão  da  crise  final  e  do  adiamento  da  decisão  de
progresso.

Breve Espaço de Silêncio…

Por  décadas,  nós,  os  instrutores  da  raça  dos  homens,  observamos  que  certas
grandes  tendências  mundiais  (ou  planetárias)  tomam  forma,  assumem  contornos
definidos  e  pronunciados  e  se  tornam  potências  condicionadoras.  Esta  formação  e
definição  eram  essenciais  para  que  a  questão  fosse  apresentada  com  clareza  à
humanidade,  dessa  maneira  permitindo  que  uma  escolha  básica  fosse  apresentada
aos  filhos  dos  homens  e  pondo  em  suas  mãos  certas  determinações  que,  se
corretamente direcionadas,  poderiam forjar para eles um futuro novo e melhor.

Breve Espaço de Silêncio…

As  escolhas  necessárias  podem  ser  feitas  agora  em  cooperação,  em  consulta  e
com  os  olhos  abertos.  A  escolha  está  claramente  diante  das  pessoas  reflexivas  de
todos  os  países  e,  da  decisão  que  tomarem,  depende  o  destino  das  massas  menos
inteligentes.

Breve Espaço de Silêncio…

Daí  a  responsabilidade  atual  dos  líderes  nacionais,  dos  representantes  do  povo
nos governos,  das igrejas  e dos intelectuais  de todas as terras,  sem exceção. Não se
deve desviar nem fugir  da responsabilidade,  o que,  porém, acontece muito.

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…
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Temos  no  mundo  neste  momento  três  grupos  de  pessoas  que  encarnam  os  três
pontos  de  vista  principais  de  toda  a  humanidade,  mais  as  massas  irreflexivas,
persuadidas  pela  propaganda,  controladas  por  seus  governos,  sendo presas  dos  que
mais gritam. Seria de grande valor ter esta imagem bem clara em su as mentes:

 As  antigas  e  entrincheiradas  forças  da  agressão,  da  aquisição  material  e
do puro egoísmo.

 As  forças  do  propósito  espiritual.  A  benevolência  amorosa,  a  vontade-
para-o-bem  e  a  paz  deveriam  ser  a  expressão  prática  e  a  intenção
formulada daqueles que estão condicionados pelas Forças da Luz. 

 A  força  da  negatividade  das  massas,  como  se  expressa  hoje  pelos  povos
dominados  que  se  encontram  nos  redutos  da  agressão  e  pelas  pessoas  de
mentalidade  neutra  de  todas  as  partes.  São  todas  matizadas  pelo  medo
racial,  pelo instinto de autopreservação e pelo interesse egoísta e estreito.

O  problema  é  extremamente  difícil,  porque  embora  as  linhas  de  demarcação
venham  se  tornando  cada  vez  mais  nítidas,  ainda  assim  os  expoentes  destes  três
grupos  se  encontram  em  todos  os  países  e  povos  –  em  toda  igreja  e  em  todo  lar.
Nenhuma nação ou grupo está  isento  desta  triplicidade.  Está  arraigada  nas  atitudes
humanas,  e  por  isso  este  conflito  é  um  conflito  estritamente  humano  e  não  uma
guerra europeia.. .  

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Se  querem  captar  corretamente  a  realidade  dos  enunciados  expostos  acima,

devem  tomar  parte  no  esclarecimento  mental  que  está  ocorrendo  no  mundo.  Estes

três  grupos  estão  atuando  hoje  dia  e  estão  em  conflito.  O  grupo  neutro

decididamente  está  obstando  o  trabalho  das  Forças  da  Luz.  Estas  três  atitudes

mundiais  se  encontram em cada nação,  assim como também na consciência  de cada

indivíduo.  Compreender  isto  lhes  permitirá  captar  e  assumir  melhor  a

responsabilidade  individual.  Compreenderão  a  necessidade  de  se  assegurar  por  si

mesmos  o  lugar  que  ocupam,  e  não  se  deixarão  condicionar  pelos  pontos  de  vista

de  outras  pessoas  e  pela  propaganda  mundial;  deverão  saber  qual  é  a  situação  de

sua  nação  e  de  que  lado  está   e  onde  se  encontram  vocês  como  almas.  Então  –  se

forem sinceros  e  pensarem com clareza  –  poderão  trabalhar  para  o  grupo  que  para

vocês  personifica  a  atividade  e  as  metas  mais  elevadas  possíveis,  e  abandonarão  a

atitude  de  negatividade  inútil,  de  neutralidade  e  de  desconcertante  confusão  que

talvez  os  caracterize.  Assim sairão do glamour  da propaganda e  da ilusão  mundial,

e  penetrarão  na  clara  luz  de  sua  própria  alma,  cuja  natureza  essencial  é  amor  e
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altruísmo e cuja maior aspiração é trazer paz e boa vontade entre os homens e ver a

consumação da missão de Cristo.

Isto levará,  afinal,  ao desaparecimento  da assim chamada neutralidade  na terra  –

uma neutralidade na ação, pois nunca há neutralidade no pensamento.  

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

A  Hierarquia  da  Luz  está  procurando  despertar  os  homens  em  todas  partes  ao

dualismo  básico  que  subjaz  neste  conflito  e  ao  significado  essencial  dos  assuntos

que  a  humanidade  enfrenta.  Por  isso  a  ênfase  sobre  a  necessidade  de  encarar  o

problema,  de  pensar  clara  e  inteligentemente  sobre  o  que  está  ocorrendo  em  torno

de  vocês  e  de  empreender  a  ação  correta  e  cooperadora.  Todo  o  problema mundial

se esclarecerá e o fim do conflito  será alcançado com maior rapidez quando houver

dois  partidos  e  não  três.  É  necessário  reconhecer  este  dualismo  subjacente,  antes

de  trasladar  a  consciência  da  humanidade  de  sua  principal  preocupação  –  desejo

materialista  de  aquisição,  satisfeito  de  maneira  agressiva  –  para  a  consciência  da

alma,  com suas  correlações,  interesses  grupais,  a  satisfação  da  necessidade  grupal

e o funcionamento de uma constante  cooperação grupal  em escala mundial.  Isto diz

respeito  aos  indivíduos,  às  nações  e  às  raças;  quando  vocês,  como  indivíduo,

resolverem seu próprio  problema em sua vida  diária,  estarão  ajudando  a  resolver  o

problema mundial.

É  esta  a  situação  como  a  Hierarquia  a  vê  hoje,  e  com  a  qual  desafia  todos  os

homens  e  mulheres  de  boa  vontade.  Pede  a  vocês  que  participem  de  alguma

maneira  no  conflito,  e  lhes  lembram  o  significado  oculto  das  palavras  do  Cristo,

tão mal interpretadas: “Aquele que não está comigo, está contra mim”.

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Posso  assegurar  a  vocês  uma  verdade  fundamental.  Quando  os  homens  de  todas

as  partes  –  no  interior  do  seu  próprio  país  e  ao  mesmo  tempo  em  que  apoiam  sua

autoridade  e  civil ização  –  começarem  a  pensar  em  termos  de  humanidade,  a

opinião  pública  se  tornará  tão  potente  e  tão  correta  em  sua  inclusividade  que  as

políticas  dos  países  inevitavelmente  terão  que  se  adequar  ao  ideal  maior  e  o
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sacrifício  do  individual  e  da  humanidade,  em  grandes  números  para  o  estado  não

será mais possível.  A parte será vista em sua correta relação com o todo maior.  

É  este  despertar  da  opinião  pública  para  os  direitos  mundiais,  para  os

interesses  humanos  inclusivos  e  para  a  cooperação  internacional,  a  verdadeira

meta  de todo o esforço espiritual  presente.  A certa altura  virá o entendimento  de

que  a  responsabilidade  pelo  que  os  governos  fazem inequivocamente  recai  sobre

os  ombros  dos  cidadãos  individuais,  que colocam os  governos  em sua  posição  de

poder.  Desta  responsabilidade  nenhum  cidadão,  de  nenhuma  nação  é  nem

deveria  ser  isentado  e  para  isso  todo  o  pensamento  nacional  de  tipo  correto

felizmente está despertando.

Breve Espaço de Silêncio…

Esta  situação  é,  portanto,  da  própria  criação  do  homem  e  resulta  de  sua  natureza

material  e  falta  de  controle  pela  alma.  Mas  a  alma  é  eterna;  sua  natureza  é  amor

inclusivo; e todo o objetivo da presente crise consiste em trasladar o foco da percepção

humana  do  aspecto  forma  e  material  da  vida  para  a  consciência  da  alma,  e  fazer  isto

sem  ter  em  conta  o  preço  que  devam  pagar  as  formas  opositoras.  As  Forças  do

Materialismo hoje estão lutando contra esta transferência de enfoque.

* * *

Espaço de Silêncio…

Em  todo  o  mundo  muitas  pessoas  foram  treinadas  durante  anos  para  reconhecer  a

importância  do  Festival  de  Wesak  no momento  da  Lua  Cheia  de  maio,  porque não  só

objetivamente une a religião principal  do Oriente  com a fé principal  do Ocidente,  mas

porque,  esotericamente,  proporciona  a  chave  para  a  porta  aberta  entre  Shamballa  e  a

Hierarquia, entre o propósito de Deus e o método de Deus, o amor... Devido à tensão da

humanidade  hoje,  e  à  urgência  da  resposta  que  essa  angústia  evoca  na  Hierarquia,  a

síntese  destas  duas  reações  frente  à  crise  mundial  pode  resultar  adequada  para

introduzir  a  assistência  externa  que  poderia  pôr  fim  ao  conflito  em  linhas  corretas  e

trazer não só alívio, como também iluminação à consciência humana. Mas novamente –

falando aqui a um representativo organismo de aspirantes e discípulos – declararia que

o  enfoque  e  a  ênfase  não  são  ainda  adequados  para  garantir  esta  resposta

extraplanetária.  No  entanto,  poderia  ser  se,  em  sua  própria  vida  de  meditação  e  de

disciplina, ao falar com outros e no tom geral do seu intercâmbio com o meio ambiente,
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puderem  eliminar  as  reações  negativas  e  mais  egoístas  e  (em  prol  do  bem-estar

humano) temporariamente, pelo menos, viverem no ponto mais elevado de aspiração.

Breve Espaço de Silêncio…

Não seria possível que por meio da elevação da aspiração e do desejo espiritual do

homem, e por meio da descida das Potestades  expectantes,  pudessem acontecer certas

grandes  mudanças,  para  os  quais  todo  o  passado  foi  só  preparatório  e  por  meio  das

quais a era aquariana de fraternidade e compreensão possa se fazer sentir  em virtude

destas grandes Potestades?

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…

As  duas  Luas  Cheias  de  maio  e  junho  lhes  apresentam  uma  nova  oportunidade  de

participar da liberação da Vida planetária da escravidão das Forças do Materialismo. 

Procuro vê-los se liberar da condição em que são arrastados pela propaganda de tipo

político,  nacional  ou  religioso,  e  decidindo  por  si  mesmos  onde  vocês,  como  alma,

devem  estar  nesta  crise  mundial  e  de  que  lado  enfatizarão  qualquer  influência  que

possam exercer.

Procuro  apenas  afastar  a  sua  atenção  das  numerosas  questões  menores,  das

numerosas  vozes  clamorosas,  e  da  generalizada  concentração  sobre  os  passados

indignos e os aspectos indesejáveis de todas as nações (sem exceção), e ajudá-los a ver

com clareza o principal dualismo subjacente no atual conflito mundial.

A  humanidade  é  arrastada  a  um vórtice  do  conflito  e  o  resultado  depende  do  claro

pensar,  da  lúcida  palavra  e  da  intenção  altruísta  dos  discípulos  mundiais,  trabalhando

em colaboração  com  todas  as  forças  para  o  bem  no  mundo  hoje,  cumprindo  com  seu

dever como cidadãos de seu próprio país, mas cultivando incessante e inexoravelmente

uma consciência mundial.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

* * *

Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação

7


	6 de Abril de 2019
	“A Crise Mundial do Ponto de Vista Hierárquico”

