
 

“Os Problemas da Humanidade” 

Problema I: “A RECONSTRUÇÃO FÍSICA DO MUNDO”

Pensamento-Semente:

O  homem  está  a  caminho  de  uma  glória  e  uma  utilidade  planetária,  de  um
destino  e  um  porvir  para  os  quais  o  passado,  com  todas  as  suas  dificuldades  e
pesares, o preparou.

Os Problemas  da  Humanidade

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

A  doença,  em  sua  causa  imediata,  pode  ser  rastreada  até  o  corpo  etérico
planetário  (em  particular  o  corpo  etérico  do  quarto  reino  na  natureza)  quando
estão envolvidas  epidemias,  ou uma condição tal  como guerra,  que afeta grandes
massas de homens.

Cura Esotér ica

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…
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Pensamentos Preliminares à Reflexão:

. . .vou  lhe  dar  certas  palavras  que  você  pode  incorporar  na  meditação  geral  em
qualquer  ponto  que  considere  apropriado.  Pediria  que  dedicasse  cinco  minutos  pelo
menos  a  uma  concentração  dinâmica  sobre  estas  palavras.  Estude-as  –  até  onde  puder  –
do  ângulo  do  mundo  de  significado  e  em  relação  com  sua  ati tude  frente  à  humanidade
como  um  todo.  Não  as  considere  do  ângulo  de  suas  relações  pessoais  nem  de  seu
ambiente  e  circunstâncias  pessoais.  Tudo  o  que  disse  indica  sua  necessidade  de
relacionar  estas  ideias  com conceitos  universais. . .  Para  o  processo  a  empregar,  sugeriria
que abordasse cada frase por mês com três perguntas.

1º mês.. . Humanidade.  O marco da Experiência.  

O que humanidade significa para mim, na real idade?
Que novos desenvolvimentos estão diante da famíl ia humana?

 Posso contribuir  por meio do meu pensamento para este novo desenvolvimento?

Disc ipulado na  Nova Era,  I I

* * *
Espaço de Profundo Si lêncio…

Mantra de Unificação

Os filhos dos homens são um e eu sou um com eles.
Procuro amar e não odiar,

Procuro servir e não exigir serviço,
Procuro curar e não ferir.

Que a dor traga a devida recompensa de luz e amor.
Que a alma controle a forma externa,

a vida e todos os acontecimentos;
E traga à luz o amor que subjaz em tudo que acontece nesta época.

Que venham a visão e a percepção interna.
Que o futuro seja revelado.

Que a união interna seja demonstrada.
Que cessem as divisões externas.

Que o amor prevaleça.
Que todos os homens amem.

Espaço de Silêncio…

* * *
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Matéria de Reflexão:

O espírito vivo e desperto dos homens exige um novo mundo externo.

Breve Espaço de Silêncio…

Foi  necessário  destruir  o  que  o  homem  construiu  e  que  lhe  bastava  e  pleiteava  seu
louvor  porque  ele  não  conhecia  nada  melhor.  Ele  agora  tem  que  destruí- lo  tão
completamente,  que  até  mesmo  a  recriação  física  externa  será  vital  e  bem  diferente,
assim como extraordinariamente  melhor.  O espírito  vivo e  desperto dos homens exige um
novo  mundo  externo.  Daí  a  presente  destruição.  Para  forçar  este  desenlace  e  atender  a
necessidade  do  homem,  vimos  a  destruição  sem  precedentes  da  maioria  das  antigas
formas que abrigaram e representaram a nossa civil ização passada.

Há  três  l inhas  ao  longo  das  quais  o  homem  deve  reconstruir  e  são  elas  a  física,  a
psicológica  e  a  espiri tual .  É  preciso  lembrar  que  as  formas  são  o  sinal  externo  e  visível
de  uma  real idade  interna  e  espiritual.  Dois  grandes  movimentos  podem  ser  vistos  hoje
ativos  entre  os  homens;  um  é  o  reconhecimento  da  necessidade  de  reforma  física  e  o
outro  indica  a  real idade  do  impulso  espiri tual  desperto,  o  qual  é  evidente  em  todas  as
partes e que introduzirá uma nova abordagem à divindade.

Os Problemas  da  Humanidade

* * *

Espaço de Silêncio…

A palavra “reconhecimento” é uma das mais importantes na linguagem ocultista
e contém a chave do mistério do Ser.

Um Tratado sobre  Magia  Branca

Breve Espaço de Silêncio…

Lembrem-se  de  que  o  reconhecimento  implica  na  correta  interpretação  e  na  correta
relação  com  o  que  se  vê  e  se  entra  em  contato.  Em  toda  revelação  entra  o  conceito  de
“visão  total”  ou  de  síntese  de  percepção  e  em  seguida  vem  o  reconhecimento  do  que  se
visiona  e  percebe.  É  a  mente  (o  bom  senso,  como  se  diz)  que  usa  os  sentidos  físicos  de
percepção  e,  por  meio  de  sua  contribuição  unida  obtêm  uma  “visão  total”  e  uma  síntese
de  percepção  do  mundo  fenomênico,  de  acordo  com  o  ponto  de  desenvolvimento  do
homem, sua capacidade mental  de  reconhecer,  interpretar  e relacionar  corretamente o que
lhe  foi  transmitido  pela  atividade  dos  cinco  sentidos… Mais  tarde,  o  homem usa  o  “olho
do  alma”,  revelando  a  ele  um  mundo  de  fenômenos  mais  sut is,  o  reino  de  Deus  ou  o
mundo  das  almas.  Então  a  luz  da  intuição  aflui ,  t razendo  o  poder  de  reconhecer,
interpretar  e relacionar corretamente.

Disc ipulado na  Nova Era,  I I

* * *
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Espaço de Profundo Silêncio…

A nota-chave da nova construção será uma simplicidade quase geométrica.

Breve Espaço de Silêncio…

O  mundo  do  futuro  será  muito  diferente  do  mundo  do  passado;  o  culto  pelo  antigo  e  o
amor  moderno  pelo  velho  e  pelas  antiguidades  não  exercerão  atração  para  as  gerações
futuras.  Isto  é  bastante  evidente  hoje.  Os  homens  e  mulheres  do  futuro  serão  progressistas
e  não  reacionários;  serão  criativos  em  um  novo  sentido,  produzindo  uma  beleza,  uma
simetria  e  uma  disposição  harmoniosa  não  sonhadas  hoje;  não  necessitarão  de  coisa
alguma,  exceto  da  preservação  do  extraordinariamente  belo  e  do  que  tem  importância
espiritual  (não  me  refiro  à  religião).  Os  atuais  modos  de  vida  altamente  apreciados  lhes
parecerão  estranhos  e  obsoletos,  tão  estranhos  como  os  lares  dos  antigos  bretões  e  dos
primeiros romanos nos pareceriam em nossos dias.

Haverá  ênfase  na  luz  abundante,  na  ut il idade  de  propósito  e  no  entendimento  planejado
das necessidades humanas,  além da determinação de promover o lazer cultural .

Os Problemas  da  Humanidade

* * *

Espaço de Silêncio…

Nas profundezas, a luz penetrará.

Breve Espaço de Silêncio…

Fogo  do  céu  foi  aplicado  às  profundezas  das  nossas  grandes  cidades  na  Europa,
exumando  antigo  mal,  trazendo  à  luz  os  fundamentos  das  construções,  exigindo  um
replanejamento,  uma  reconstrução  e  um  reassentamento  de  cidades  inteiras  em  vários
países.  Isto  é  muito  bom.  Mas esta  terrível  destruição não parecerá  tão boa aos  homens  e
mulheres que a contemplaram ou que participaram das velhas maneiras de viver.

Tão  grandes  serão  e  deveriam  ser  as  mudanças  e  diferenças  que  tomarão  o  lugar  do
que  ficou  velho  –  o  velho,  o  antigo  e  o  amado  –  que  aquelas  cidades  que  não  foram
destruídas  e,  portanto,  não  foram limpas  pelo  fogo  purif icador,  vão  encontrar  razão  para
lamentar  o  fato  de  terem escapado e  serão levadas  (se  forem sábias)  a  destruir  o  velho,  o
contaminado  e  o  insalubre,  e  a  reconstruir  e  substi tuir  os  antigos  centros  de  habitação
humana  por  prédios  mais  em  consonância  com  as  exigências  habitacionais  da
humanidade.

Os Problemas  da  Humanidade

* * *
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Espaço de Silêncio…

 “O espírito,  impelido para o futuro,  não carregará a si  mesmo com os andrajos do

passado.  Exige a expressão de conceitos recém-encontrados…

Por meio do movimento,  ampliamos nossos horizontes de opiniões às quais estamos
sujei tos pelas circunstâncias de nascimento.  A linhagem de herança f ísica é

incompatível  com a herança do espíri to.  Em consequência,  a disposição de mudar
formas externas ajudará no esforço do espírito.”

Agni  Yoga,  247  ( t radução l ivre )

Breve Espaço de Silêncio…

Pedra por pedra,  as cidades se erguerão do pó novamente; muita coisa interessante
será descoberta,  à medida que os trabalhadores removerem os escombros do que

permaneceu intocado durante séculos; muito será reunido nos museus do futuro; as
palavras do Cristo e Sua profecia de que ao fim da era (a era pisciana) todas as coisas

secretas f icariam a claro e não restaria mistério algum, demonstrarão que foram
cumpridas.  

Os Problemas  da  Humanidade

* * *
Espaço de Profundo Si lêncio…

O pensamento mais  repreensível  começa entre  objetos  desnecessários.  A renovação de
formas pode produzir  uma inesperada corrente de pensamento.

Se devemos l idar com objetos,  então não deveríamos considerá-los com indiferença.  A
qualidade e  significação dos objetos  na vida diária  de evolução é tema a  considerar.  Mas,
para a nova construção de um ambiente,  o indivíduo deveria se conscientizar de onde
dirige a vida .

Agni  Yoga,  249  ( t radução l ivre )

Breve Espaço de Silêncio…

Na destruição da antiga ordem mundial  e no caos destes  tempos modernos,  o  trabalho
da  nova  criação  está  seguindo  adiante;  está  ocorrendo  a  tarefa  de  reconstrução,
conduzindo a uma completa reorganização do viver  humano e  a uma nova reorientação do
pensamento humano.

Disc ipulado na  Nova Era  I I  

* * *
Espaço de Silêncio…

Algo vem sendo nutrido  ao  longo das  eras  e  está  à  beira  de  surgir  à  luz.  Da  escuridão
do  passado,  nascerá  um  mundo  novo  e  melhor.  Quando  os  sofrimentos  e  a  agonia  deste
processo  de  nascimento  f indarem,  veremos  at iva  na  Terra  uma  nova  humanidade,  uma
nova raça de homens – nova porque orientada de maneira diferente.  
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Os Problemas  da  Humanidade

* * *
Breve Espaço de Silêncio…

Planeja-se  um grande  período de  reconstrução.  Aqui  há  duas  palavras  em torno  das
quais  desejo  desenvolver  meu  tema:  Ressurreição  e  Reconstrução.  Será  uma
reconstrução  implementada  por  Aqueles  que  conhecem  o  significado  da  ressurreição,  e
implicará  na  ressurreição  da  humanidade  por  meio  da  intelectual idade  e  dos  homens  e
mulheres  de  boa  vontade.  Estes  dois  grupos  (a  Hierarquia  e  a  Humanidade)  terão  que  se
colocar  em uma  relação  mais  estreita,  e  isto  é  inteiramente  possível  se  os  seguidores  do
Cristo  se  derem  conta  da  oportunidade  e  assumirem  suas  responsabilidades.  Assinalaria
que  quando  uso  a  frase  “seguidores  do  Cristo”  me  refiro  a  todos  que  amam  seus
semelhantes,  sem distinção de credo ou rel igião.  Somente sobre  esta  premissa  básica  será
possível  fundar um futuro pleno de esperança.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

* * *
Espaço de Profundo Si lêncio…

Nas profundezas da Terra e na escuridão e nas antigas localidades das nossas grandes
cidades,  a luz entrará.  Esta luz trará revelação e cura.  Certos perigos estarão presentes

devido à sol tura do mal antigo e encerrado,  mas serão neutralizados pela presença de
luz e ar,  trazendo l impeza e purificação.  

Os Problemas  da  Humanidade

* * *
Espaço de Silêncio…

Portanto,  digo  que  vocês  podem  ajudar  livremente  no  trabalho  de  reconstrução  que  o
Cristo propõe,  se tomarem conhecimento,  vocês e todos os homens com os quais entrarem
em contato,  dos seguintes fatos:

Que o retorno de Cristo é iminente.  

Que  o  Cristo,  imanente  em  todo  coração  humano,  pode  ser  evocado  em  reconhecimento
de Seu aparecimento.

Que  as  circunstâncias  de  Seu  retorno  estão  relatadas  apenas  de  maneira  simbólica  nos
Textos  Sagrados  do  mundo;  isso  pode  produzir  uma  mudança  vital  nas  ideias
preconcebidas da humanidade.

Que  a  principal  preparação  requerida  é  um  mundo  em  paz;  contudo,  esta  paz  deve  estar
fundamentada  na  boa  vontade  cult i vada,  que  levará  inevitavelmente  às  corretas
relações  humanas  e,  portanto,  ao  estabelecimento  (falando  em  sentido  f igurado)  de
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l inhas  de luz  entre  uma e  outra  nação,  uma e  outra  rel igião,  um e outro  grupo e  um e
outro homem.

Se  vocês  conseguirem apresentar  estas  quatro  ideias  por  todo o  mundo,  desta  maneira
superando  o  crit icismo  inteligente  de  que  tudo  que  se  diz  é  muito  vago,  profét ico  e
visionário,  muito  terão  real izado.  É  possível,  sem  dúvida,  que  a  antiga  e  bem  conhecida
verdade:  “a  mente  mata  o  real”,  seja  fundamentalmente  válida  no  que  diz  respeito  à
massa  da  humanidade,  e  que  a  abordagem puramente  intelectual  (que  rejei ta  a  visão  e  se
recusa  a  acei tar  o  que  não  pode  ser  provado)  esteja  muito  mais  errada  do  que  as
previsões dos Conhecedores de Deus e da multidão que espera.

Breve Espaço de Silêncio…

Por  trás  do  trabalho  de  reconstrução  a  que  deve  a  humanidade  fazer  frente,  encontra-
se  a  potência  da  inevitável  ressurreição,  o  f luxo  constante  do  pensamento  claro  que
dirige e  penetra  na consciência  da massa e  uma certeza de que a huma nidade  não está só ,
que  os  valores  espiri tuais  são  os  únicos  valores  reais  e  que  a  Hierarquia  permanece
inabalável  em  Sua  força  espi ri tual ,  f irmemente  orientada  para  a  salvação  do  mundo  e
atuando sempre  sob  a  direção  deste  Grande  Guia  divino,  mas  humano,  o  Cristo.  O Cristo
passou por  todas  as  experiências  humanas  e  jamais  nos  abandonou;  com Seus  discípulos,
os  Mestres  de  Sabedoria,  Ele  se  aproxima  cada  vez  mais  da  humanidade,  década  após
década.  Quando disse  na  iniciação  da  Ascensão,  “Eis  que estarei  sempre  com vocês  até  o
fim dos tempos”,  não quis  exprimir  uma ideia  vaga  e  geral  de  que ajudaria  a  humanidade
de  algum  lugar  distante,  chamado  “o  Trono  de  Deus  no  Céu”.  Quis  dizer  exatamente  o
que  disse  –  que  permanece  conosco.  A  realidade  de  Sua  presença  na  Terra,  em  forma
física,  é  conhecida  hoje  por  centenas  de  milhares  de  pessoas  e,  com  o  tempo,  será  de
muitos milhões.

Portanto,  i rmãos meus,  … partam para  a tarefa  de ajudar  a humanidade,  de estabelecer
boa  vontade,  de  promover  corretas  relações  humanas  e  de  restabelecer  a  verdadeira
perspectiva  espiri tual ,  com coragem indomável,  uma  fé  segura  e  uma firme  convicção  de
que o gênero humano não está só.

Que a  bênção  do Cristo  e  da  Hierarquia  se  estenda  sobre  todos  os  verdadeiros
servidores e que eles permaneçam serenos em meio à luta.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

Espaço de Silêncio prévio à Meditação  …
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