“Os Problemas da Humanidade”

Problema II: “A REABILITAÇÃO PSICOLÓGICA DAS NAÇÕES”
Nota-Chave:
Hoje, toda nação tem diante de si uma grande e excepcional oportunidade. Até
agora, o problema de integração psicológica, de estilo de vida inteligente, de
desenvolvimento espi ritual e de revelação divina só foi abordado do ângulo do homem,
a unidade. Devido às conquistas científicas do gênero humano (como resultado da
expansão do intelecto humano), agora é possível pensar em termos muito mais amplos e
ver a humanidade em uma perspec tiva mais real. Nosso horizonte está se estendendo
para o in finito; nossos olhos já não estão mais fixos em nosso plano imediato. A
unidade familiar é agora reconhecida em relação à comunidade, e a comunidade é vista
como parte integrante e efetiva da cidade, estado ou nação. Vagamente, embora ainda
inoperante, estamos projetando este mesmo conceito para o campo das relações
internacionais. Pensadores de todo o mundo estão atuando internacionalmente; é esta
a garantia do futuro, porque somente quando os homens puderem pensar nestes termos
mais amplos, a fusão de todos os homens de todas as partes será possível, a
fraternidade virá à luz e a humanidade será um fato em nossa consciência .
Os Problemas da Humanidade

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento-Semente:
Um impulso inato se direciona para a divindade; o indivíduo se torna, então, não
apenas um homem de boa vontade, como também um aspirante espiritual e que ama a
Deus (de acordo com sua própria definição particular) e, portanto,
ama seus
semelhantes … O que é válido para o homem individual é eternamente válido para as
nações e, também para elas, prediz-se a mesma esperança de iluminação e de futuro,
triunfo espiritual e glória.
Os Problemas da Humanidade

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
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Preliminar à Reflexão:
2º mês... Fluidez. Reação à nova Impressão.
Discipulado na Nova Era, II

O que significa fluidez na realidade?
Que nova impressão está pairando sobre a família humana?
Posso contribuir por meio do meu pensamento para esta reação?
Espaço de Profundo Silêncio…
Somente há pouco o homem chegou ao ponto na evolução de sua consciência em que
pode começar a compreender o poder dos mundos subjetivos, e a nova e vasta ciência da
psicologia é sua resposta a este crescente interesse. Processos de ajuste, de eliminação e
de cura captam a atenção das mentes de todas as pessoas reflexivas, como também de
todas as pessoas que sofrem. Temos muito a fazer, portanto, peço-lhes que tenham
paciência.
Cura Esotérica

Espaço de Silêncio…

* * *
A compenetrante alma de um homem ou uma nação impele à atividade a
natureza corpórea e a impulsiona a ir adiante no caminho do desenvolvimento;
deste modo proporciona à alma imanente um campo de experiência e dá à natureza
corpórea a oportunidade de reagir ao impulso superior da alma.
Psicologia Esotérica I

Breve Espaço de Silêncio…

A alma de uma nação é potente em seu efeito.
Espaço de Silêncio…
Muitos homens hoje pensam em termos de sua própria nação ou grupo, o que para eles
é o conceito mais amplo; progrediram para além da etapa de bem-estar físico e mental
individual e avistam a possibilidade de aportar sua quota de utilidade e estabilidade ao
todo nacional; estão procurando cooperar, compreender e promover o bem da
comunidade. Isto não é raro, descreve bem muitos milhares de pessoas em toda nação.
Este espírito e atitude algum dia caracterizarão a conduta de uma nação para com outra
nação No presente, não é assim, rege uma psicologia muito diferente. ... As nações estão
segmentadas e divididas dentro de si mesmas por barreiras raciais, diferenças partidárias
e atitudes religiosas, o que traz, inevitavelmente, desordem e, por fim, desastre.
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O problema da ação combinada e interação das na ções é, em grande parte, ou
mesmo na totalidade, de cunho psicológico. A alma de uma nação é potente em seu
efeito. A forma mental nacional (construída ao longo dos séculos pelo pensamento,
objetivos e ambições de uma nação) é o seu objetivo ideal e muitíssimo eficaz para
condicionar o povo.
Os Problemas da Humanidade

Espaço de Profundo Silêncio…
* * *
França - Eu libero a Luz.
Alemanha - Eu preservo.
Grã-Bretanha – Eu sirvo.
Rússia – Eu uno dois Caminhos.
Estados Unidos da América – Eu ilumino o Caminho.
Índia – Eu oculto a Luz.
China – Eu indico o Caminho.
Itália – Eu abro os Caminhos.
Áustria – Eu sirvo o Caminho iluminado.
Espanha – Eu disperso as nuvens.
Brasil – Eu oculto a semente.
Destino das Nações

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
Subjacente a todo o problema psicológico da humanidade como um todo encontra-se
aquela atitude principal em relação à existência que caracterizamos como desejo. Todas
as complexidades menores são baseadas neste impulso básico, se submetem a ele, ou
emergem dele... Todos os homens dedicam suas vidas a esses anseios e desejos e ao
trabalho incidental para sua realização … Todo é regido por alguma forma de urgência
para a satisfação, e isto é característico da busca do homem em toda etapa do seu
desenvolvimento..
Psicologia Esotérica II

Breve Espaço de Silêncio…
Precisamos enfrentar nosso passado e reconhecer as novas tendências.
Espaço de Profundo Silêncio…

***
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Todas as nações têm muita limpeza interna a fazer, o que devem realizar ao lado de
seus esforços externos para produzir um mundo melhor e mais habitável. Deve ser uma
consciência mundial, motivada pela ideia do bem geral, em que sejam enfatizados valores
superiores ao ganho individual e nacional e em que as pessoas sejam treinadas na correta
cidadania nacional, de um lado e, de outro, na responsabilidade pela cidadania mundial.
Seria um quadro muito idealista? Creio que não. A garantia desta possibilidade reside no
fato de que atualmente milhares de pessoas estão pensando segundo estas linhas idealistas;
milhares estão ocupados no planejamento de um mundo melhor e milhares estão falando
sobre esta possibilidade. Todas as ideias que emanam do divino no homem e na natureza
oportunamente se tornam ideais (embora um tanto distorcidas no processo) e estes ideais
finalmente se tornam os princípios regentes das massas. É esta a verdadeira sequência do
processo his tórico.
Os antigos hábitos de pensamento massivo e de reação massiva são difíceis de superar.
Aqui se encontra o principal campo de batalha do mundo pós-guerra. A opinião pública
terá que ser reeducada. As nações já estão retrocedendo para os modos de comportamento
e pensamento profundamente arraigados que as caracterizaram durante gerações.
Permitam-me ser explícito e, se o que digo causa indignação entre meus leitores de
qualquer nacionalidade ou evoca desculpas plausíveis, tenham presente que, pelo interesse
geral, precisamos enfrentar nosso passado, reconhecer as novas tendências, renunciar aos
modos de pensar antigos e maus, e agir, para que a humanidade não desça a maiores
profundezas do que nesta guerra, e não antes de decorrido muito tempo.
As vozes da antiga ordem e a demanda por elementos reacionários já podem ser ouvidas
em todos os países, além das demandas de determinados grupos radicais. Como há muito
estão estabelecidas, as vozes dos conservadores têm peso e como a humanidade está
cansada, praticamente será empreendida qualquer ação para assegurar o re torno, tão rápido
quanto possível, para a normalidade, que pedem os conservadores, salvo se aqueles que
têm a nova visão atuarem com presteza e sabedoria...
Os Problemas da Humanidade

***
Espaço de Silêncio…
Grupos de pessoas, organizações, nações e grupos de nações são todos resultado de
atividade de raio e magnetismo. Consequentemente, a compreensão das forças que fluem
do centro criativo divino, e que chamamos de raios, é valiosa para a compreensão da
qualidade, da natureza e do destino das vastas massas humanas. Os sete planetas são
governados por um ou outro dos raios. Países (considerados independentemente de seus
cidadãos) são da mesma maneira resultado da atividade de raios e, portanto, a
importância do tema não pode ser superestimada.
Psicologia Esotérica I

Espaço de Silêncio…
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Todas as grandes nações são controladas por dois raios, assim como o ser humano.
Não vamos nos ocupar das nações menores. Todas as nações são controladas por um
raio da personalidade que é dominante e potente e o principal fator controlador neste
momento, e por um raio da alma, que só é percebido pelos discípulos e aspirantes de
qualquer nação.
Psicologia Esotérica I

* * *
Espaço de Silêncio…
Estamos entrando em um vasto período experimental de descobertas; descobriremos
exatamente o que so mos – como nações, em nossas relações grupais, por meio da nossa
expressão da religião e em nossos modos de governo. Será uma era profundamente difícil
e só sobreviveremos a ela com êxito se cada nação reconhecer as próprias falhas internas
e as tratar com visão e deliberado propósito humanitário.
Isto significa para cada nação a superação do orgulho e a conquista da unidade
interna. Todo país hoje está dividido dentro de si por grupos antagônicos – idealistas e
realistas, partidos políticos e estadistas sagazes, grupos religiosos, fanaticamente
ocupados com suas próprias ideias, capital e trabalho, isolacionistas e internacionalistas,
pessoas contra certos grupos ou nações e outras trabalhando furiosamente em favor deles.
O único fator que afinal, pode trazer, e em seu devido tempo trará harmonia e o fim
das condições caóticas, são as corretas relações humanas.
Breve Espaço de Silêncio…
Todo país também tem muito a contribuir, mas enquanto tal contribuição for
considerada, como é agora, em termos de valor comercial ou utilidade política, tal
contribuição não será dada em prol das corretas relações humanas…

* * *
Espaço de Silêncio…
O Mundo uno, a Humanidade una
A humanidade, como dito antes, é o discípulo mundial; o impulso por trás da
desintegração das formas do velho mundo é um impulso espiritual. A vida espiritual da
humanidade é agora tão forte que rompeu todas as formas atuais de expressão humana. O
mundo do passado se foi, e para sempre, mas o novo mundo de formas ainda não surgiu.
Sua construção será característica da emergente vida criativa do espírito do homem. O
fator importante a ter em mente é que se trata de um só espírito e as nações têm que
aprender a reconhecer esse espírito em si mesmas e dentro de cada uma das demais.
Realisticamente, temos hoje um só mundo e, quando digo isto, estou resumindo o
problema psicológico da humanidade. As corretas relações humanas são a meta; as
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nações subsistirão ou cairão apenas na medida que estejam à altura desta visão. A era à
nossa frente – sob a lei da evolução e a vontade de Deus – verá o estabelecimento de
corretas relações humanas.
Os Problemas da Humanidade

***
Espaço de Profundo Silêncio…
A situação é muito mais difícil do que pareceria por uma análise superficial. O
problema psicológico envolvido tem antecedentes seculares, inerentes à alma de cada
nação individual e que hoje estão condicionando potentemente as mentes de todos os seus
povos. Aqui reside a nossa grande dificuldade, a qual não cederá facilmente ante
qualquer esforço ou mobilização espi ritual…
... permitam-me lembrar que não escrevo com espírito de pessimismo algum, mas do
ponto de vista de uma crença inalterável na glória do espírito humano; escrevo com
firme convicção no triunfo emergente e final da alma do homem sobre todos os
defeitos e circunstâncias passageiros.
Os Problemas da Humanidade

***
Espaço de Profundo Silêncio…
Todas as grandes nações são controladas por dois raios, assim como o ser humano.
Todas as nações são controladas por um raio da personalidade ... e por um raio da alma,
que só é percebido pelos discípulos e aspirantes de qualquer nação . O Novo Grupo de
Servidores do Mundo deve evocar este raio da alma a uma atividade funcional mais
elevada, pois este é um dos seus principais objetivos e obrigações. Isto nunca se deve
perder de vista.
A estrutura interna da Federação Mundial das Nações será, a certa altura, igualmente
bem organizada, tomando rápida forma externa por volta de 2025. Não deduzam disso
que teremos uma religião mundial aperfeiçoada e uma comunidade de nações completa. A
natureza não se move tão rapidamente; mas o conceito e a ideia serão universalmente
reconhecidos, universalmente desejados e trabalhados de maneira geral, e quando essas
condições existirem, nada pode impedir o aparecimento da forma física final para esse
ciclo.
Psicologia Esotérica I

***
Espaço de Profundo Silêncio…
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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 s 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…
* * *
Há hoje no mundo pessoas de inclinação espiritual em número suficiente para mudar
as atitudes mundiais e introduzir o novo período espiritualmente criador. Estes homens e
mulheres de visão e boa vontade surgirão com todo poder em cada nação e farão ouvir
suas vozes? Terão a for taleza, a persistência e a coragem para vencer o de rrotismo,
romper a cadeia das teologias impeditivas – políticas, sociais, econômicas e religiosas –
e trabalhar para o bem de todos os povos? Vencerão as forças dispostas contra eles
mediante a firme convicção da estabilidade e potencialidade do espírito hu mano? Terão
fé no valor intrínseco da humanidade? Compreenderão que toda a tendência do processo
evolutivo os está conduzindo para a vitória?
O firme estabelecimento de corretas relações humanas já é parte determinada do
propósito divino e nada pode deter seu aparecimento futuro. Este aparecimento, porém,
pode ser acelerado pela ação correta e altruísta. As Forças da Luz e seu líder, o Cristo,
estão ao lado dos homens de boa vontade e do Novo Grupo de Servidores do Mundo.
Os Problemas da Humanidade
Janeiro 1945

Espaço de Silêncio prévio à Meditação…
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