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“Caminho de Reconhecimentos – Revelação Grupal”

Meditação II. . .  Energia dirigida...  Circulação

Sei  que  é  difícil  para  o  neófito,  em  qualquer  etapa  do  Caminho,  captar  a

necessidade  de  engendrar  (usando  uma  palavra  pouco  comum a  este  respeito)  uma

área  magnetizada  de  pensamento  sobre  a  qual  as  impressões  superiores  possam

atuar;  no  entanto,  persistência  no  reconhecimento  diário  e  consideração,

acompanhadas  de  uma  determinação  fixa  de  levar  a  vida  e  o  serviço  conforme  as

relações  reveladoras,  produzirão  (quase  inesperadamente)  resultados  grandes  e

transformadores.

Disc ipulado na  Nova Era  I I

Breve Intervalo de Silêncio…

Que o caminho de reconhecimentos conduza à revelação grupal.  

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio…

Um  novo  tipo  de  místico  começa  a  ser  reconhecido;  difere  dos  místicos  do
passado  (exceto  em  alguns  casos  excepcionais)  por  seu  interesse  prático  nos
assuntos  mundiais  atuais  e  não  apenas  em  assuntos  religiosos  e  da  igreja;
distingue-se  pela  falta  de  interesse  em  seu  próprio  desenvolvimento  pessoal,  por
sua  capacidade  de  ver  a  Deus  imanente  em  todas  as  crenças  e  não  apenas  em  sua
própria  crença  religiosa,  e  também  por  sua  capacidade  de  viver  a  vida  à  luz  da
Presencia  divina.  Todos os  místicos  foram capazes  de fazer  isto  em maior  o menor
grau,  mas  o  místico  moderno  difere  daqueles  do  passado  no  sentido  de  que  ele  é
capaz  de  indicar  claramente  a  outros  as  técnicas  do  Caminho;  combina  cabeça  e
coração,  inteligência  e  sentimento,  além de  uma percepção intuitiva,  que  até  agora
não havia.  A clara luz fria da Tríade Espiritual agora ilumina o caminho do místico
moderno,  e  não  simplesmente  a  luz  de  sua  própria  alma,  e  assim  será  cada  vez
mais.

Disc ipulado na  Nova Era  I I

Escrevo  para  a  geração  que  virá  a  expressar  ativamente  o  pensamento  no  final
deste  século,  que  dará  início  ao  suporte,  à  estrutura  e  à  tessitura  da  Nova  Era,  a
qual  começará  com  certas  premissas  que  são  hoje  o  sonho  dos  sonhadores  mais
exaltados  e  que  desenvolverá  a  civilização  da  era  aquariana.  Esta  era  futura  será
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predominantemente  de interação,  idealismo e consciência  grupal,  assim como a era
pisciana  foi  de  desenvolvimento  e  ênfase  da  personalidade,  de  enfoque  e
consciência  da  personalidade.  Cada  passo  no  Caminho  de  Iniciação  aumenta  o
reconhecimento grupal.

Os Raios  e  as  In ic iações

Breve Intervalo de Silêncio…

Em  algum momento  da  história  de  todo ser  humano  ocorre  uma crise  decisiva
quando a luz deve ser percebida,  por meio de uma inteligência  corretamente usada,
estabelecendo-se  assim  o  inevitável  contato  com  o  Divino.  Patanjali  o  ressalta
quando  diz:  “A  transferência  da  consciência,  de  um  veículo  inferior  para  outro
superior  é  parte  do  grande processo  criador  e  evolutivo” 1.  Lenta  e  gradualmente,  o
trabalho  do  conhecimento  direto  é  viabilizado  e  a  glória  oculta  por  trás  de  toda
forma  pode  ser  revelada.  O  segredo  é  quando  este  momento  chegou  e  aproveitar  a
hora da oportunidade . 

Do In te lec to  à  In tu ição

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio…

A impressão,  como arte  a  ser  dominada  tanto  pelo  agente  impressor  como pelo
receptor  impressionado,  relaciona-se  decididamente  com  o  mundo  das  ideias.  No
que  diz  respeito  à  nossa  Vida  planetária,  há  grandes  fontes  de  impressão,  uma  ou
duas  delas  podendo  ser  descritas  aqui  para  que  assim  possam  ter  uma  ideia  da
sutileza  do tema,  da  estreita  relação com os  impactos  produzidos  pela  energia  e  da
recepção  grupal,  segundo  se  diferenciam  da  individual,  como  ocorre  em  qualquer
conexão telepática.  

Breve Intervalo de Silêncio…

Estamos  tratando  (como  sem  dúvida  já  terão  observado)  da  recepção  da
impressão  por  grupos  ou  conjuntos  de  grupos  compostos  de  Seres  vivos  que  têm
Seus  próprios  agentes  de  distribuição  ou  impressão.  [Esta]  observação  pode  ser
útil  e iluminadora.

Intervalo de Silêncio…

Toda a  história  da  evolução do nosso  planeta  é  feita  de  receber  e  distribuir,  de
tomar  e  dar.  A  causa  dos  problemas  da  humanidade  (enfocados,  como  foi,  nas
dificuldades  econômicas  dos  últimos  200  anos,  e  no  “impasse”  teológico  das
igrejas  ortodoxas)  foi  por  tomar  e  não  dar,  receber  e  não  compartilhar,  agarrar  e
não distribuir.  Foi  uma transgressão da  Lei,  e  colocou a humanidade na posição  de
culpa.  A  guerra  foi  a  terrível  penalidade  que  a  humanidade  teve  que  pagar  pelo
grande  pecado  da  separatividade.  As  impressões  da  Hierarquia  foram  recebidas,

1 “Os Aforismos da Yoga de Patanjali”, Livro IV, Af. 2.
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distorcidas,  mal  aplicadas  e  mal  interpretadas;  a  tarefa  do  Novo  Grupo  de
Servidores do Mundo é anular este mal.  

Estes  Servidores  são  para  a  humanidade  o  que  os  Budas  de  Atividade  são  para
Shamballa,  e  o  grupo  de  Contemplativos  divinos  (os  Nirmanakayas)  é  para  a
Hierarquia.  

Breve Intervalo de Silêncio…

A  Ciência  de  Impressão  –  se  for  estudada  pelos  discípulos  no  mundo  e  pelo
Novo Grupo  de  Servidores  do  Mundo  –  facili tará  enorme mente  a  apresentação  dos
ideais  que  condicionarão  o  pensamento  da  Nova  Era  e,  no  devido  tempo,
produzirão  a  nova cultura  e  a  nova expressão de civilização  que  a  humanidade tem
pela  frente,  substituindo  a  atual  civilização  e  viabilizando  para  os  homens  o  novo
campo de expressão.

Telepat ia  e  O Veícu lo  Etér ico

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio…

Observaremos que o trabalho de quebrar o isolamento  e a separatividade  grupal
nacional  é  tão  árduo que  requer  as  energias  unidas  de  três  grupos  de trabalhadores
para  produzir  os  resultados  desejados.  Os  sete  grupos  de  trabalhadores  organizam-
se, pois, da seguinte maneira:

1. No departamento de política.. . Primeiro,  sexto e sétimo raios.

2. No departamento de religião... Segundo e quarto raios.

3. No departamento de educação... Terceiro e quinto raios.

Lembrem-se  que,  embora  o  trabalho  seja  empreendido  em  três  campos  do
pensamento  e  atividade  humanos,  o  resultado  líquido  é  um  esforço  direcionado
para  a  produção de uma síntese e  um grande impulso  preparatório  para a  revelação
de tal maravilha tal  que ainda não posso detalhar.  

O  reconhecimento  dessa  verdade  depende  do  crescimento  e  da  iluminação
internos,  crescimento  que  está  sendo  acelerado,  levando  a  um  reconhecimento
mais  fácil  do  que  está  a  caminho.  Lembrem-se,  a  revelação  raras  vezes  vem  de
onde se espera. 

Intervalo de Silêncio…

Haverá uma afluência de luz sobre a humanidade que alterará suas condições de
vida,  mudará  sua  perspectiva  sobre  os  assuntos  mundiais  e  inaugurará  uma  nova
era  que  se  caracterizará  por  uma  aptidão  para  a  síntese  e  a  colaboração  grupais,  e
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por  novos  poderes  mentais,  levando  a  uma  reorientação  da  mente,  de  tal  maneira
que  possa  atuar  com  igual  facilidade  em  dois  direções.  Estará  apta  a  se  dirigir
externamente  para  o  mundo  das  formas  manifestadas  e  para  dentro,  para  o  mundo
da  síntese,  da  unidade  e  do  espírito.  Haverá  uma nova  atitude  frente  à  vida  que  se
evidenciará  por  em um melhor  sentido  dos  valores,  pois  a  vida  terá  um significado
até  agora  desconhecido,  e  teremos  uma  interpretação  desse  significado  que
enriquecerá  a  nossa  experiência  diária.  Para  este  fim  todos  os  verdadeiros
trabalhadores  estão agora dedicando todo esforço.  

Psicologia  Esotér ica  I

* * *

Intervalo de Silêncio

Pode-se afirmar que:

 Os  Budas  de  Atividade  são  Eles  próprios  impressionados  pela  VONTADE  de
Deus, à medida que dá energia a toda a vida planetária.

Breve Intervalo de Silêncio…

 Os  Nirmanakayas  são  impressionados  pelo  AMOR  de  Deus,  à  medida  que  se
manifesta  como  força  atrativa  que  impulsiona  o  Plano  inspirado  pelo
Propósito.  Em  outras  palavras,  a  Hierarquia  é  impelida  à  ação  por
Shamballa,  ou a Vontade-para-o-Bem, que se exterioriza como boa vontade.

Breve Intervalo de Silêncio…

 O  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo  é  impressionado  pela  INTELIGÊNCIA

ativa  de  Deus;  esses  servidores  traduzem  esta  divina  impressão  e  a  atenuam
em duas grandes etapas,  levando-a, portanto,  à manifestação concreta.

Breve Intervalo de Silêncio…

Os Ashrams  unidos  formam o grande  Ashram do Cristo  e  exercem efeito  sobre
a  humanidade  como  um  todo.  Este  grande  Ashram  unido  atua  exclusivamente
através  do Novo Grupo de Servidores do Mundo, cujos membros pertencem a todos
os raios,  se encontram em todos os graus de desenvolvimento e trabalham em todos
os setores da vida e da atividade humanas.  

Na  afirmação  dada  acima  com  relação  aos  três  grandes  centros  planetários,
temos  a  base  para  a  nova  e  próxima  Abordagem  à  Divindade  que  será  conhecida
pela expressão: Religião Invocadora e Evocadora.  

É  esta  nova  Ciência  da  Impressão  que  constitui  a  base  subjetiva  e  o  elemento
unificador  que  liga  todo  o  campo  do  conhecimento,  da  ciência  e  da  religião.  As
ideias  fundamentais  que  sustentam  estas  grandes  áreas  do  pensamento  humano
emanam  dos  níveis  da  intuição  e  condicionam  a  consciência  humana,  evocando  a
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aspiração  do  homem  para  penetrar  mais  profundamente  no  arcano  de  toda
sabedoria,  da qual o conhecimento é a etapa preparatória.  

Esta  Ciência  de  Impressão  é  o  método  de  vida  do  mundo subjetivo  que  se situa
entre  o  mundo  dos  acontecimentos  externos  (o  mundo  da  aparência  e  da
manifestação  exotérica)  e  o  mundo  interno  da  realidade.  Os  pesquisadores
esotéricos devem levar este ponto muito em conta em seus cálculos.  

Vemos,  pois,  o  que  estou  procurando  fazer:  que  o  estudante  dê  um  passo
adiante  no  mundo  da  recepção  e  da  percepção,  indicando-lhe  os  contatos  mais
sutis  que  residem  por  trás  desses  conceitos  considerados  absolutamente
nebulosos e aos quais damos o nome de intuições.  

Telepa t ia  e  o  Veícu lo  Eté r ico

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio…

Evidentemente só me referi  a algumas,  e poucas,  forças impressoras do planeta,

e  enumerei  apenas  alguns  dos  grupos  principais  que  são  –  de  maneira  intrínseca,

por  natureza  –  receptores  da  impressão  e  em seguida  agentes  do  agente  impressor.

No  que  diz  respeito  à  família  humana,  esta  atividade  recíproca  é  bloqueada  pelo

egoísmo  humano;  esta  “interrupção  de  impressão”  e  esta  “interferência  no  fluxo

circulatório  divino”  (como disse acima)  são responsáveis  pelo  pecado,  pela  doença

e por  todos os fatores  que levaram a humanidade a ser  o que é  atualmente.  Quando

a  livre  afluência  da  energia  e  interação  divinas  e  do  propósito  espiritual  forem

restabelecidos,  o  mal  desaparecerá  e  a  vontade-para-o-bem  se  converterá  em

verdadeira  boa vontade,  no plano físico externo.

Telepat ia  e  o  Ve ícu lo  Etér ico

Quando  os  homens  percebem  que  esgotaram  todos  os  recursos  próprios  e

chegaram ao  fim das  suas  possibilidades  inatas  e  que  os  problemas  e  as  condições

diante  deles  estão  além  do  que  podem  solucionar  ou  conduzir,  estão  então

propensos a buscar um Intermediário divino e um Mediador que postule a sua causa

perante  Deus  e  lhes  traga  uma  salvação.  Buscam  um  Salvador.  Encontra-se  com

abundância,  em  todas  as  partes,  esta  doutrina  de  Mediadores,  Messias,  Cristos  e

Avatares,  perpassando como um fio dourado todas  as crenças  e Textos  Sagrados do

mundo,  relacionando-os com alguma fonte central  de emanação.  Até mesmo a alma

humana  é  considerada  como  intermediária  entre  o  homem  e  Deus.  Incontáveis

milhões  de seres humanos creem que o Cristo atua como o divino Mediador  entre  a

humanidade e a divindade.  
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Todo  o  sistema  de  revelação  espiritual  se  baseia  (e  sempre  se  baseou)  nesta

doutrina de interdependência,  de vinculação consciente,  planejada  e  ordenada,  e  de

transmissão de energia de um aspecto da manifestação divina para outro.

Os  Mistérios  são,  em  última  análise,  a  verdadeira  fonte  de  revelação;  somente

quando  a  mente  e  a  vontade-para-o-bem  estiverem  estreitamente  fusionadas  e

harmonizadas,  e  assim  condicionando  a  conduta  humana,  o  alcance  da  revelação

futura  poderá  ser  captado  sem  perigo.  Há  energias  e  forças  planetárias  que  os

homens  não podem controlar  e  não controlam;  nada sabem delas,  embora  a  vida  do

planeta  dependa  delas;  elas  são  também  estreitamente  relacionadas  com  os

menosprezados poderes psíquicos (que hoje são abordados de maneira tão insensata

e  usados  com  ignorância)  mas  esses  poderes  (quando  avaliados  e  usados

corretamente)  serão  de  grande  utilidade  para  as  ciências  que  os  Mistérios

revelarão .

O Reaparec imento  do  Cr is to

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio…

O bem é  o  resultado  inevitável.  Trata-se,  porém,  da  questão  de  uma realização

lenta  ou  rápida  e  da  liberação  da  grande  ilusão  mundial  e,  para  este  fim,  todo

aspirante  é solicitado a trabalhar  arduamente e a prestar ajuda.  Todo homem que se

libera,  que  vê  com  clareza  e  que  se  livra  do  fascínio  da  ilusão,  ajuda  na  Grande

Obra. 

Um Tratado sobre  Magia  Branca

A  tarefa  é  treinar  estudantes  no  reconhecimento  da  energia  e  da  força;

discriminar  entre  os  diversos  tipos  de  energia,  tanto  em  relação  a  eles  mesmos

como aos assuntos mundiais,  e começar a relacionar  o que se vê e experimenta com

o invisível,  o que condiciona e o que determina.  Esta é a tarefa esotérica.  

Educação na  Nova Era

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

fragmento,  participa dos instintos e da qualidade dessa alma,  tal  como se manifesta

por  meio  da  família  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  afiliações  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. 
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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  família  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  utilizando  os  três  veículos  inferiores,  somente

como  meio  para  fazer  contacto  com  os  três  planos  inferiores,  teremos  governo,

política,  economia  e  ordem  so cial  erguidos  sobre  bases  sólidas,  saudáveis  e

divinas.  

Um Tratado sobre  Fogo Cósmico

O Mistério  das  Eras,  por  meio  do  reaparecimento  do  Cristo,  está  à  beira  de  ser

revelado.  Pela  revelação  da  alma  este  Mistério  (que  o  conhecimento  da  alma

encobre)  será  desvelado.  Os  Textos  Sagrados  do  mundo  sempre  profetizaram  que,

no  fim  da  Era,  veremos  a  revelação  do  que  está  secreto  e  o  surgimento  do  que  até

então estava oculto para a luz do dia.  

O Reaparec imento  do  Cr is to

Pouco a  pouco nós  (e  com isto quero dizer  toda a  família  humana)  estamos  nos

aproximando  do  “lugar  de  reconhecimento”  e  nos  preparando  para  escalar  a

montanha  da  visão.  Se  os  aspirantes  pudessem  compreender  o  maravilhoso  dessa

revelação e se captassem a magnificência  da recompensa aos seus esforços,  haveria

menos  fracassos,  mais  coragem,  uma  realização  maior  e  mais  firme  e,  em

consequência,  um mundo iluminado mais rapidamente.

Psicologia  Esotér ica  I

Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação do

Novo Grupo de Servidores do Mundo
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