
Conheçam. Expressem. Revelem. Destruam. Ressuscitem.

Extratos de “Os Raios e as Iniciações”

As palavras  tratadas  nesta  Regra XIV aparentemente  são tão  simples  que  podem
ser  facilmente  entendidas.  Procurarei  demonstrar  a  vocês  que  o  verdadeiro
significado é profundo e esotérico,  até o enésimo grau, como vocês dizem.

Intervalo Breve de Silêncio

Gostaria  que,  enquanto  leem minhas  palavras,  se  retirem dentro  de  si  mesmos  e
procurem pensar,  sentir  e  perceber  no  nível  de  consciência  mais  elevado  possível.
O esforço que dedicarem a isso dará muitos frutos e uma rica recompensa.

* * *
Intervalo de Silêncio

Aqui assinalaria  novamente (como fiz com tanta frequência no passado) que não
nos ocuparemos do significado evidente  – por  muito  elevado que seja  [mas sim] da
significação por trás do significado.

Os  estudantes  bem  fariam  em  recordar  a  seguinte  sequência  de  palavras,  que
contêm ideias:  Símbolo, Significado,  Significação, Luz.

Luz...  a  organizadora  do  símbolo,  a  reveladora  do  significado,  a  potência  da
significação.

* * *
Intervalo de Silêncio Profundo 

Pediria  também  que  tivessem  em  conta  que  o  mundo  dos  símbolos  é  o  da  vida
pessoal,  do  mundo  fenomênico,  Pediria  também  que  tivessem  em  conta  que  o  da
evolução humana;  o  mundo do significado  é  onde a  alma vive e  atua com intenção e
compreensão;  o  mundo  da  significação  é  o  da  Tríade  Espiritual,  que  só  confere
plenamente sua liberdade depois da terceira  iniciação.

Intervalo de Silêncio
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Tomemos  cada  uma  destas  cinco  palavras  e  procuremos  determinar  sua
significação.

1. Conheçam .

O discípulo ou o iniciado começa por conhecer.  

Através  de  sua  habilidade  para  expressar  esotericamente  aquilo  que  conhece  é
capaz de revelar a luz e,  por meio dessa luz,  destruir  toda ilusão,  glamour e maya.

Ele  produz  ressurreição  no  plano  físico  –  ressurreição  da  morte  que  a  vida  do
plano físico inevitavelmente confere.

* * *

Estas  regras  são  –  como  sabem  –  as  regras  que  controlam  a  vida  grupal;
constituem a chave para as leis  sob as quais todos os grupos planetários trabalham.

O conhecimento  do iniciado está  relacionado  com o que é  produzido pelo  som e
não pelo A.U.M. ou o O.M.

A  relação  entre  o  ato  de  escutar  do  aspirante  e  o  conhecimento  do  discípulo
iniciado foi expressa para nós em um determinado e antigo escrito,  como segue:

“Aquele  que  busca,  escuta  tenuemente  os  imperceptíveis  sussurros  da  vida  de
Deus...  O  sussurro  penetra.. .  Grande  é  a  confusão,  mas  o  ato  de  escutar  deve
continuar.  

Escutar é a semente de obediência.

Mais  alto  chega  a  voz;  subitamente  diminuem  as  vozes  e  o  ato  de  escutar  cede
lugar  ao  conhecimento  –  no  conhecimento  do  que  está  por  trás  da  forma externa,  a
percepção do que deve ser feito.  A ordem é vista. O modelo surge com clareza.

Conhecer é a semente da atuação consciente.. .”

* * *
Intervalo de Silêncio Profundo 

2. Expressem .

Quando o iniciado introduz em sua consciência  este  preceito  de expressar,  para
ele  significa  não  as  próprias  necessidades  e  requisitos,  mas  a  necessidade  que
outros têm destas expressões da verdade que os guiarão no caminho. 
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Esta  palavra,  portanto,  é  para  ele  o  preceito  de  se  tornar  criador.  O  iniciado
cria  fora  de  si  mesmo  o  que  é  a  sua  contribuição  individual  para  a  totalidade  das
formas  criadoras  por  intermédio  das  quais  a  Hierarquia  está  procurando  criar  “um
novo céu e uma nova terra”.

O iniciado,  atuando como vimos,  do ponto de vista do conhecimento,  ao mesmo
tempo  já  não  está  simultaneamente  autocentrado,  mas  se  ocupa  daquilo  em  que
vive,  se  move  e  tem seu  ser.  Seus  interesses  estão  com o  Todo e  não  com a  parte;
seus  interesses  estão  com  o  que  afetará  o  ambiente  (um  aspecto  do  Todo  vivo  e
vibrante)  e  não  a  si  mesmo;  sua  tarefa  é  de  cunho  hierárquico,  a  de  salvação  dos
demais e não de si próprio.

* * *
Intervalo de Silêncio

A  Hierarquia  sabe  que  a  maior  necessidade  da  humanidade  é  o  reconhecimento
da  insensatez  da  passada  separatividade  e  o  cultivo  da  boa  vontade.  Para  tais  fins,
aqueles que trabalham nos Ashrams dedicam todos os seus esforços. 

Intervalo Breve de Silêncio

A  tarefa  criadora  dos  discípulos  e  iniciados  ativos  consiste  em  produzir  a
apresentação  das  verdades  prementes  de  tal  maneira  que  o  reconhecimento  da
humanidade possa ser tão profundo que a leve a iniciar  devidamente a ação correta.

Intervalo Breve de Silêncio

Os  trabalhadores  hierárquicos  devem  expressar ,  portanto,  a  verdadeira
necessidade  em  forma  apropriada  à  capacidade  de  registro  da  humanidade  neste
momento.

* * *
Intervalo de Silêncio Profundo

3. Revelem .  

Qual  é  a  revelação  imediata  que  os  iniciados  e  os  discípulos  do  mundo  estão
procurando levar à humanidade? 

A  tarefa  à  frente  é  simples.  Atualmente,  a  realidade  do  reino  de  Deus  e  da
Hierarquia  planetária  é  o  aspecto  mais  importante  da  unicidade  básica  que  subjaz
nas formas, e é o que os trabalhadores devem enfatizar  no momento.  

 Os  cidadãos  desse  reino  e  os  membros  dessa  Hierarquia  são  extraídos  de  todas
as  nações,  partidos  políticos,  grupos  sociais,  cultos,  seitas  religiosas  e
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organizações  –  sem  ter  em  conta  os  objetivos  expressos  –  e  a  universalidade  dos
campos  dos  quais  surgem  essas  pessoas  demonstra  a  unidade  subjacente.  Quando
esta  unidade  assumir  as  proporções  adequadas  ante  os  olhos  do  gênero  humano,
sobrevirá uma verdadeira  síntese.

Intervalo Breve de Silêncio

Portanto,  há  hoje  um  chamado  para  que  os  trabalhadores  hierárquicos  revelem
com  maior  ênfase  a  realidade  da  Hierarquia  e  isto  –  se  feito  em  grande  escala  e
através  de  uma  organização  adequada  –  destruirá  em  uma  grande  escala  a  atual
estrutura  mundial  no  âmbito  da  religião,  da  economia  e  da  política;  o  que  já  está
acontecendo.  

O  aumento  da  pressão  por  parte  de  todos  que  reconhecem  a  natureza  real  do
reino de Deus interno e subjetivo produzirá resultados assombrosos.

* * *
Intervalo de Silêncio Profundo

4. Destruam .

Quando digo a vocês,  que estas palavras  para iniciados que são o que denominei
de  Regra  Quatorze  têm  uma  conotação  muito  diferente  do  que  vocês  estão
habituados,  estou  propondo  a  vocês  um  problema  muito  difícil.  A  verdadeira
compreensão,  como  me  dou  conta,  não  é  possível  para  vocês,  mas  muito  ganharão
pelo esforço  de compreender.  

Intervalo de Silêncio

O tipo  de destruição  de  que  se  trata  aqui  não  é  nunca  resultado do desejo;  é  um
esforço  da  vontade  espiritual  e  é,  essencialmente,  uma  atividade  da  Tríade
Espiritual.

Quando  se  dão  os  passos  para  implementar  o  propósito  divino,  o  efeito
resultante  poderá  ser  a  destruição  de  formas  nos  três  mundos,  mas  trata-se  de  um
efeito  e  somente  de  uma  destruição  secundária;  algo  mais  foi  destruído  em  um
nível superior e fora dos três mundos. 

Intervalo Breve de Silêncio

A  destruição  superior  que  estamos  considerando  se  relaciona  com  a  destruição
de  certas  formas  de  consciência  que  se  expressam  em  grandes  áreas  ou  extensas
formas-pensamento  que,  por  sua  vez,  podem  ter  condicionado  o  pensamento
humano.  Talvez  o  exemplo  mais  simples  que  posso  dar  deste  tipo  de  destruição
estaria  relacionado  com  as  principais  ideologias  que,  no  transcurso  das  eras,
condicionaram  ou  poderão  condicionar  a  humanidade.  Estas  ideologias  exercem
potentes efeitos nos três mundos. 
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Este  tipo  de  destruição  afeta  as  civilizações  que  condicionam a  família  humana
durante  extensos  períodos  de  tempo,  dizem  respeito  às  condições  climáticas  que
predispõem as  formas  dos  quatro  reinos  a  adquirir  determinadas  características  em
tempo  e  espaço,  as  quais,  por  sua  vez,  produzem  efeitos  nas  grandes  religiões  e
políticas do mundo e em todas as demais “formas condicionantes do pensamento”.  

Portanto,  o  que  se  destrói  são  certas  formas  grupais,  e  isso  em grande  escala,  o
que,  para ser realizado,  requer a aplicação da vontade espiritual.

* * *
Intervalo de Profundo Silêncio

5. Ressuscitem .

Todo o conceito  de ressurreição contém a nova e mais  importante  revelação que
está  vindo  para  a  humanidade,  a  qual  assentará  as  bases  para  a  nova  religião
mundial.

Intervalo Breve de Silêncio

A  linha,  o  caminho  ou  o  Caminho  da  Ressurreição  é  o  “Caminho  Radiante”  ao
qual  demos  o  complicado  nome  de  Antahkarana;  este  Caminho  conduz  contínua  e
diretamente  de  um  grande  centro  planetário  para  outro  –  da  Humanidade  para  a
Hierarquia e da Hierarquia para Shamballa.  É este o Caminho da Ressurreição.

Intervalo Breve de Silêncio

Portanto,  a  ordem  de  ressuscitar,  como  é  compreendida  pelo  iniciado,  diz
respeito unicamente à aplicação da natureza vontade...  

Intervalo de Silêncio

Todas estas excelsas palavras que estivemos analisando se referem à cooperação
do  iniciado  com a  Vontade  de  Shamballa  e,  portanto,  irmãos  meus,  para  vocês  são
meras e vagas indicações.  

Os Raios  e  as  In ic iações  –  Regra  XIV (ed ição  em rev isão)
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