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“Síntese Subjetiva e Interação Telepática”

Meditação IV...  Vivência Espiritual.. .  Relação Ashrâmica

Breve Intervalo de Silêncio…

Que o grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática que
finalmente aniquilará o tempo

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio…

A nota-chave da  nova yoga será  a  síntese;  seu objetivo  será  o  desenvolvimento

consciente da intuição.    

Um Tratado sobre  Magia  Branca

Breve Intervalo de Silêncio…

O chamado para salvar  o mundo foi emitido  e atualmente os discípulos  em todo

o  mundo  estão  se  reunindo.  Não  se  trata  de  uma  reunião  no  plano  físico,  mas  um

profundo acontecimento subjetivo.

Disc ipulado na  Nova Era  I

Intervalo de Silêncio…

Portanto,  lhes  pediria  que  realizem  o  trabalho  indicado,  “trabalhando  sem
apego”  –  como  a  Bhagavad  Gita  o  expressa  –  e  que  se  abstenham  de  buscar
resultados,  sabendo  que  se  produzirão  embora  não  o  reconheçam,  até  que  seu
enfoque  seja  mais  definidamente  subjetivo.  Não  disse  “introspectivo”,  irmãos
meus,  mas  “subjetivo”.  Ser  introvertido  significa  realmente  que,  como
personalidades  pensantes,  vocês estão sempre olhando para sua vida interna  mental
e  sentimental.  Isso  não  é  viver  subjetivamente,  é  viver  como  observador  externo
que  olha  para  adentro.  Viver  subjetivamente  significa  que  o  enfoque  da  sua
consciência  está  dentro  e  que  deste  ponto  olham  em  duas  direções:  externamente,
para  a  personalidade,  no  plano  físico  e  internamente  para  a  alma.  Reflitam  sobre
isto.  A diferença é muito real e deveriam captá-la.  
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O  homem  que  conhece  a  diferença  entre  viver  uma  vida  introspectiva  e  uma
vida subjetiva está a caminho de se tornar um verdadeiro esoterista.  

Disc ipulado na  Nova Era  I I

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio…

Uma  das  característ icas  distintivas  do  grupo  de  servidores  e  conhecedores  do
mundo  é  que  praticamente  não há  uma organização  externa  que  os  integre.  Eles  se
mantêm  unidos  por  uma  estrutura  interna  de  pensamento  e  por  um meio  telepático
de  inter-relação.  Os  Grandes  Seres,  aos  quais  procuramos  servir,  assim  estão
ligados  e  podem  –  no  caso  da  menor  necessidade  e  com  o  mínimo  desgaste  de
forças – se pôr em contato entre si.  

Telepat ia  e  o  Ve ícu lo  Etér ico

Intervalo de Silêncio…

Tempo  para  o  ocultista  é  aquele  ciclo,  maior  ou  menor,  no  qual  alguma  vida
segue  determinado  curso  específico,  no  qual  começa,  prossegue  e  finaliza  algum
dado  período...  Tempo  foi  definido  como  uma  sucessão  de  estados  de
consciência…  Portanto,  poderíamos  considerar  tempo  como  o  processo  de
atividade,  ou  a  progressão  em  desenvolvimento,  no  qual  a  Consciência  imanente
está  buscando  seu  oposto…  tempo  e  espaço  são  simplesmente  formas  de  ideias
para expressar a atividade cíclica de uma entidade.  

Um Tratado sobre  Fogo Cósmico

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio…

É desejada a capacidade de resposta,  que pode ser eficaz entre  os seguintes três
grupos:

 A expectante  e  (neste  momento)  ansiosa  Hierarquia  –  ansiosa  porque  mesmo
Eles  não  saberiam  dizer  como  a  humanidade  reagirá  e  se  os  homens  serão
suficientemente  sensatos  para  aproveitar  a  oportunidade  oferecida.  Eles
permanecem,  organizados  sob  a  direção  do  Cristo,  o  Mestre  de  todos  os
Mestres  e  Instrutor  de  anjos  e  homens.  Ele  foi  nomeado  como intermediário
direto  entre  a  Terra  e  o  Buda,  o  Qual,  por  Sua  vez,  é  o  intermediário
consagrado entre toda a Hierarquia expectante e as Forças atentas.

Breve Intervalo de Silêncio…

 O Novo Grupo  de  Servidores  do  Mundo,  composto  neste  momento  por  todos
os servidores da raça sensíveis e consagrados,  cujo objetivo é a paz mundial,
que  têm  como  meta  o  estabelecimento  da  boa  vontade  na  Terra  como  base
para  a  futura  vida  e  expansão  mundial.  Originalmente,  este  grupo  era
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composto  de  um  pequeno  grupo  de  discípulos  aceitos  e  aspirantes
consagrados. Nos últimos dez meses, seus postos foram abertos para todos os
homens  de  boa  vontade  que  estão  trabalhando  ativamente  para  o  real
entendimento,  que estão dispostos a se sacrificar  para ajudar  a humanidade e
que  não  veem  barreiras  separadoras  de  nenhum  tipo,  mas  se  sentem  iguais
aos homens de todas as raças, nacionalidades e religiões.

Breve Intervalo de Silêncio…

 As  massas  de  homens  e  mulheres  que  responderam  às  ideias  que  foram
estabelecidas  e  que  reagem  favoravelmente  aos  objetivos  de  aliança
internacional,  interdependência econômica e  unidade religiosa.  

Quando  estes  três  grupos  de  pensadores  e  servidores  entram  em  relação
harmoniosa  entre  si,  e  quando  os  três  grupos  podem  estar  alinhados,  mesmo  que
apenas momentaneamente,  muito  é  possível  realizar;  as  portas  da  nova vida  podem
ser  abertas  e  a  afluência  das  novas  forças  espirituais  pode  ocorrer.  É  este  o
objetivo e a ideia do Grupo .

Psicologia  Esotér ica  I I

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio.. .

Chamei-os  a  retomar  o  trabalho  depois  de  um  breve  descanso  (outubro  de
1942),  porque os  próximos dias serão de intenso trabalho para mim e para todos os
membros  da  Hierarquia.  Tenho  a  intenção  de  lhes  dar  mais  informações  a  respeito
da  própria  Hierarquia.  Na atualidade  seria  do interesse  dos  estudantes  lembrar  que
as  mudanças  fundamentais  que  estão  ocorrendo  no  plano  físico  são
necessariamente  resultado  de  causas  subjetivas  internas  que  emanam  de  algum
nível  da  consciência  divina  e,  portanto,  de  algum  plano  que  não  é  o  físico.  O
homem  atribui  as  enormes  e  inusitadas  perturbações  que  estão  acontecendo  nos
reinos  da  natureza  a  outros  homens  ou  a  certas  forças  geradas  pelo  pensamento,
debilidade e ambição humanos.

Não  é  possível  que  estas  mudanças  estejam  ocorrendo  em  consequência  de
determinados  e  grandes  acontecimentos  ocorridos  nos  planos  internos,  onde  existe
um  nível  de  consciência  tão  avançado,  que  o  discípulo  comum  só  pode  conhecer
deles  as  palavras-símbolo  e seus efeitos  muito atenuados  – se posso descrever  com
tal  frase os  acontecimentos  que hoje estão despedaçando a humanidade?  O mal  que
alguns  malignos  membros  da  família  humana  infligem  à  Terra  é  efeito  de  sua
resposta  às  energias  que  afluem,  e  indicam  sua  maldade  básica  e  rápida  reação  a
tudo  o  que  é  contrário  ao  bem.  Onde  quer  que  se  enfoque  a  consciência,  ali  se
produzirá  um ponto  de grande ênfase e  importância,  e  isto  se  aplica  ao indivíduo e
à  humanidade.  O  significado  dos  acontecimentos  atuais  é  interpretado  (e
necessariamente  assim  é)  em termos  de  percepção  e  resposta  humanas.  Considera-
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se  que  esta  guerra  mundial  e  suas  inevitáveis  consequências  –  boas  e  más  –  dizem
respeito  principalmente  à  humanidade,  mas  basicamente  não  é  assim.  A
humanidade  sofre  e  a  vivencia  como  resultado  de  acontecimentos  internos  e  a
conjunção de forças subjetivas  e energia que afluem.

Logicamente  não  me  é  possível  apresentar  um  verdadeiro  quadro  dos  eventos
internos e ocorrências  da vida do nosso Ser planetário.  Só posso indicar  e assinalar
que  a  situação  atual  é  simplesmente  a  concreção  da  reação  e  a  resposta  da
humanidade  a  grandes  acontecimentos  iniciadores  e  paralelos  que  envolvem  os
seguintes grupos:

1. O  Avatar  emanante  e  Sua  relação  com  o  Senhor  do  Mundo,  nosso  Logos
planetário.

2. Os  Senhores  da  Liberação,  enfocados  em  Seu  elevado  lugar,  à  medida  que
adquirem  consciência  da  invocação  da  humanidade  e  se  relacionam  mais
estreitamente com os três Budas de Atividade.

3. O Grande Concílio em Shamballa e a Hierarquia planetária.

4. O  Buda  e  Seus  Arhats  à  medida  que  colaboram  de  maneira  unida  com  o
Cristo e Seus discípulos, os Mestres de Sabedoria.

5. A  Hierarquia,  personificação  do  quinto  reino  na  natureza,  e  sua  elação
atrativa e magnética com o reino humano, o quarto reino.

6. O efeito  que produzem os mencionados grupos de Vidas sobre a humanidade,
e  as  consequências  inerentes  à  medida  que  se  manifes tam  nos  reinos
subumanos.

Um estudo  do  exposto  acima,  em termos  de  força  e  energia,  dará  alguma  ideia
da síntese fundamental  das relações e da unidade do todo.

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio…

Portanto,  há uma corrente descendente de energia que tem origem fora da nossa

vida planetária:  a afluência desta energia,  seu inevitável  efeito e consequências,  de

acordo com a  lei  cíclica,  à  medida  que atua  sobre o plano físico produziu  e  produz

todas as mudanças que, neste momento,  a humanidade observa com horror. 

Isto  põe  em  conflito  imediato  o  passado  com  o  futuro,  e  nesta  afirmação

expressei  a  mais  profunda  verdade  esotérica  que  o  gênero  humano  é  capaz  de

captar;  põe  a  Grande Loja  Branca  e  a  Loja  Negra  em uma luta  culminante  e  abre  a

porta  para  grandes  energias  antagônicas  que  poderíamos  denominar  espírito  e

matéria,  espiritualidade  e  materialismo  ou  vida  e  morte.  Em  última  análise,  estas
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palavras  significam tão  pouco como os  termos  bem e  mal,  que só têm certo  sentido

para a consciência  humana e suas limitações inerente.

Breve Intervalo de Silêncio…

À  medida  que  referidas  energias  descendentes  atravessam  qualquer  dos

principais  níveis  de consciência,  denominados planos,  produzem reações e  resposta

dependentes  do estado da consciência  condicionadora,  e  (por estranho que pareça e

seja  quase  incompreensível)  os  efeitos  que  produzem  na  Hierarquia  são  mais

persuasivos e transmutadores do que sobre a humanidade.

Acrescentarei  também  que  a  descida  da  energia  chegou  ao  nível  mais  baixo,

portanto,  está  mudando  a  natureza  da  presente  oportunidade.  As  energias  já

passaram  o  que  poderíamos  chamar  de  ponto  decisivo  e  chegaram  ao  ponto  de

subida,  com  tudo  o  que  a  frase  implica.  Quando  descem  produzem  estímulo;

quando sobem, produzem transmutação e abstração,  sendo um efeito tão inalterável

como o outro.

Breve Intervalo de Silêncio…

A esperança do futuro depende da inevitabilidade  da subida das energias  e  seus

efeitos;  nada  pode  deter  seu  retorno  ou progressão  através  dos  planos  e  de  volta  à

fonte  de  origem.  Sobre  este  processo  dual  de  descida  e  subida  repousa  todo  o

panorama cíclico da manifestação e sobre a afluência e atividade de energias novas

e mais elevadas depende todo o processo evolutivo.

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio…

Será  evidente,  portanto,  que  a  descida  de  energia  traz  consigo  –  nos  termos  da

lei  cíclica  –  certas  "inspirações"  novas;  certas  novas  "sementes  de  esperança"  para

o  futuro  e  também  certos  Agentes  ativos,  Aqueles  que  são  e  serão  responsáveis

pela  tarefa  de  preparação,  de  fertilização  e  de  todas  as  iniciativas  da  Nova  Era.

Referidas energias descendentes evocarão também forças obstrutoras,  e neste ponto

gostaria  de lhes  lembrar  que as assim denominadas  forças malignas  obstrutoras  são

enfrentadas  nos  níveis  espirituais  mais  elevados,  porque  –  por  sua  vez  –  elas  são

evocadas  pelo  impacto  impulsor  do Avatar  que vem,  Cuja  "nota é  ouvida  antes  que

Ele,  e  Sua  energia  se  propaga  ante  Ele".  Trata-se  de  um  grande  mistério,  que  só

poderá  ser  compreendido  (embora  de  forma  meramente  teórica)  se  vocês  levarem

em conta que todos os nossos planos – até mesmo os mais elevados – são subplanos
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do plano  físico  cósmico.  Quando este  fato  for  parcialmente  captado,  o  pensamento

se simplificará.

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio…

Temos,  portanto,  nesse  momento,  devido à  energia  que  aflui,  oriunda  de  fontes

extraplanetárias,  uma  mudança  geral  no  enfoque  da  consciência  das  vidas

encarnadas  e  desencarnadas.  Referida  mudança  é  um  dos  principais  fatores  que

causam  os  transtornos  atuais.  Os  estudantes  hoje  estão  procurando  as  causas  que

induzem  as  motivações  humanas  no  passado  e  nas  relações  cármicas  e,  a  isso,

agregam o denominado fator de perversidade.  Todos esses fatores existem, mas têm

origem  mais  insignificante  e  são  inerentes  à  vida  dos  três  mundos.  Eles  próprios

são  postos  em  movimento  por  fatores  muito  mais  profundamente  arraigados  e

latentes  na  relação  espírito  e  matéria  e  inerentes  ao  dualismo  do  sistema  solar,  e

não  à  sua  triplicidade.  Este  dualismo,  no  que  diz  respeito  ao  nosso  planeta,  é

profundamente  afetado  pela  vontade-propósito  do  Senhor  do  Mundo  e  pela

intensidade  do  Seu  pensamento  unidirecionado.  Ele  conseguiu  alcançar  um  ponto

de  tensão,  preparatório  para  as  estupendas  mudanças  que  se  produzirão  na

expressão  de  Sua  vida,  dentro  do  Seu  veículo  de  manifestação,  um  planeta.  Este

ponto  de  invocação  será  evocativo  de  grandes  acontecimentos  e  envolverá  todo

aspecto  de  Sua  natureza,  inclusive  a  física  densa.  Tudo  isso,  por  lógica,  implicará

também  no  que  diz  respeito  à  família  humana,  porque  “n’Ele  vivemos,  nos

movemos e temos o nosso ser”. 

Estas  três  palavras  ou  frases  expressam  a  triplicidade  da  manifestação,

porque  “Ser”  conota  o  aspecto  Espírito,  “nos  movemos”  a  alma  ou  aspecto

consciência,  e  “vivemos”  significa  a  aparência  no  plano  físico.  Nesse  plano

externo temos a síntese fundamental da vida encarnada.

Intervalo de Silêncio…

Ficará  evidente  para  vocês  que,  ao  alcançar  a  tensão  planetária,  é  a  vida  nos

três  mundos  que  é  a  esfera  desta  tensão  e  não  o  reino  da  atividade  hierárquica.  A

mudança  resultante  deste  ponto  de  tensão,  o  "movimento"  com  sua  consequência,

produz-se  no  reino  da  experiência  e  percepção  da  alma.  É  possível  observar  o

efeito  secundário  na  consciência  humana  no  despertar  que  está  ocorrendo  entre  os

homens  –  um  despertar  para  os  valores  espirituais  mais  elevados,  as  tendências  e

ideologias  que  estão  aparecendo  por  todo  lado  e  nas  claras  linhas  demarcatórias
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que  surgiram  no  âmbito  das  determinações  e  objetivos  humanos.  Tudo  isso  é

resultado  das  grandes  mudanças  efetuadas  no  campo da  consciência  superior  e  são

condicionadas  pela alma de todas as coisas.. .

Breve Intervalo de Silêncio…

São  essas  mudanças  que  estão  ocorrendo  nas  “mutáveis  e  cambiantes

realidades”  da  consciência  da  alma  e  da  percepção  espiritual  dos  Membros  da

Hierarquia  que  são  responsáveis  pelas  novas  tendências  da  vida  do  Espírito  e  dos

novos  métodos  de  treinamento  de  discípulos  –  como,  por  exemplo,  o  experimento

da exteriorização dos  Ashrams dos Mestres. 

Esta  nova  abordagem  às  condições  da  vida,  como  resultado  da  afluência  de

novas  energias,  está  produzindo  a  tendência  universal  para  a  percepção  grupal,

cujo  resultado  mais  elevado  permitirá  à  família  humana dar  os  primeiros  passos

para a iniciação grupal.  

Até  o  presente  nunca  se  havia  falado  de  iniciação  grupal,  salvo  em  conexão

com as  iniciações  superiores  que  emanam do centro  Shamballa.  A iniciação  grupal

tem como fundamento uma unida e uniforme vontade grupal,  consagrada ao serviço

da  humanidade,  e  baseada  na  lealdade,  na  colaboração  e  na  interdependência.  No

passado  a  prioridade  era  o  indivíduo,  seu  treinamento  e  perspectiva  frente  à

iniciação  e  sua  solitária  aceitação  no  Templo  da  Iniciação.  Mas,  no  futuro,  esta

concentração  individual  cederá  lugar  a  uma  condição  grupal,  com  a  qual  vários

discípulos  progredirão  em  conjunto,  até  chegarem  ante  o  Iniciador  e,  de  maneira

unida  e  simultânea,  conquistarem  a  grande  realização,  resultado  e  recompensa  do

discipulado bem-sucedido. 

Os Raios  e  as  In ic iações

* * *

 “Parece  que  estamos  chegando  à  hora.. .  em  que  está  ocorrendo,  de  maneira

natural  e  inevitável.. .  uma grande síntese do pensamento  humano...  Da reunião  dos

elementos  já  estão  surgindo  os  tênues  delineamentos  de  uma  filosofia  que,  com

toda a certeza,  deve dominar o pensamento humano durante um longo período.” 

Aqui  reside a  glória e  a esperança da raça e o extraordinário  triunfo da ciência.

Somos  agora  um  só  povo;  o  patrimônio  de  qualquer  raça  está  à  disposição  das

demais;  as  melhores  ideias  dos  séculos  estão  disponíveis  para  todos;  as  antigas

técnicas  e os métodos modernos devem se unir  e  se intercambiar.  Cada um terá que

modificar  seu  modo  de  apresentação  e  cada  um  terá  que  realizar  um  esforço  para
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compreender  o  espírito  subjacente  que  produziu  uma  peculiar  fraseologia  e

simbologia.  Feitas  estas  concessões,  porém,  uma  estrutura  da  verdade  emergirá,  a

qual corporificará o espírito da nova era.

Do In te lec to  à  In tu ição

Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação do

Novo Grupo de Servidores do Mundo
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