
Meditação de Triângulos

Eclipse Total em 14 de Dezembro de 2020 1  

Todas  as  manifestações  e  todo  ponto  de  crise  estão  simbolizados  pelo  antigo
símbolo  de  um  ponto  dentro  do  círculo,  o  foco  de  poder  dentro  de  uma  esfera  de
influência  ou  aura.  Assim  é  hoje  com todo  o  problema  de  pôr  fim  ao  glamour  e  à
ilusão  mundiais,  que  se  encontram  fundamentalmente  por  trás  da  grave  situação  e
catástrofe  mundial  atual.  A  possibilidade  de  tal  dispersão  e  dissipação  está
definitivamente centrada nos dois Avatares,  o Buda e o Cristo.

A Exter ior i zação da  Hierarquia  

Surge a  pergunta  quanto  ao  que produz este  glamour  e  esta  ilusão.  O tema é tão
vasto  (abarcando,  como  é  o  caso,  todo  o  campo  da  história  planetária)  que  pouco
posso  fazer  além  de  indicar  algumas  das  causas.  Até  agora,  poucas  delas  foram
susceptíveis  de  correção,  exceto  no  caso  de  indivíduos.  Isto  significa  que  quando
indivíduos  alcançam  o  ponto  de  evolução  no  qual  podem  se  identificar  com  seu
aspecto  superior,  a  alma,  e  podem  então  introduzir  energia  da  alma  para  anular,
subjugar  e  dominar  as  forças  inferiores  da personalidade,  então a correção se torna
possível e acontece inevitavelmente.  

Quando,  portanto,  chegar  o  momento  em  que  um  número  muito  grande  de
pessoas  se  tornem  conscientes  da  condição  do  glamour  mundial  (ao  descobri-lo  e
ao lidar  com ele  em suas  próprias  vidas)  teremos então uma abordagem grupal  ao
problema.  Teremos  então  um definit ivo  ataque  no glamour  mundial,  e  quando  isto
ocorrer  —falando  esotericamente—  “se  fará  uma  abertura  que  permitirá  entrar  a
luz do orbe solar.  As  névoas lentamente desaparecerão, subjugadas pela radiância
solar,  e  os peregrinos trilharão então o caminho iluminado que conduz do coração
da névoa direto à porta de luz”.

Glamour :  Um Problema Mundia l

Intervalo de Silêncio Profundo 

1 Já  lhes  ind ique i  a  forma  que  a  re l ig ião  da  nova  e ra  tomará  (Consul te  O  Reaparec imento  do

Cris to ) .  E la  se rá  cons t ru ída  em  torno  dos  per íodos  de  Lua  Cheia ,  em  que  se rão  fe i tas  de te rminadas  e
impor tan tes  Aproximações  ao  mundo  da  rea l idade,  e  t ambém  em  duas  Aproximações  de  massa ,  fe i tas  no
momento  dos  pr inc ipa is  ec l ipses  da  Lua  e  do  Sol  durante  o  ano .  A Exter ior i zação da  Hierarquia .
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Gostaria  de  lembrar  a  vocês  que  o  fato  de  verem  o  quadro  mundial
pronunciadamente  caótico,  de  ideologias  em  luta  e  forças  antagônicas,  de
perseguição de minorias,  de ódios que se desenvolvem em uma violenta  preparação
para  a  guerra,  e  de  ansiedade  e  terror  mundiais,  realmente  não  significa  que
estejam  vendo  o  quadro  como  é  na  realidade.  Estão  vendo  o  que  é  superficial,
temporário,  efêmero,  e  que  diz  respeito  totalmente  ao  aspecto  forma.  A Hierarquia
se  ocupa  primordialmente  do  aspecto  consciência.. .  usando  a  forma  unicamente
como meio para alcançar seus desígnios. 

Intervalo Breve de Silêncio

Um estudo mais  intenso das  forças  que estão  produzindo o  transtorno externo
pode  servir  para  clarificar  [nossa]  visão  e  restabelecer  a  confiança  no  Plano  de
Deus e em Seu divino amor e beleza.  Assim talvez [adquiramos] uma nova visão e
um ponto de vista mais construtivo.

O Des t ino  das  Nações

Intervalo de Silêncio 

Estejam atentos aos sinais dos tempos, 
e não se desanimem pelo futuro imediato.

Um Tra tado  sobre  Fogo Cósmico

* * *
Intervalo de Silêncio Profundo 

Esta  série  de  livros  didáticos  sobre  ocultismo  e  forças  ocultas  que  escrevi
destina-se  a  atuar  como  sinais  e  faróis  no  caminho  do  conhecimento.  Eles  contêm
dicas  e  sugestões,  mas  devem  ser  interpretados  pelo  estudante  de  acordo  com  a
medida  de  luz  que  está  nele.  Que  estude  o  que  está  acontecendo  a  seu  redor  à  luz
do Plano e  do conhecimento  aqui  transmitido,  e  que  procure  rastrear  por  si  mesmo
o  surgimento  da  natureza  psíquica  instintiva  da  Deidade  nos  assuntos  mundiais  e
em sua  própria  vida,  pois  isso  está  ocorrendo o  tempo  todo.  Também deve lembrar
que  ele  próprio  possui  uma  natureza  psíquica  que  é  parte  de  um  todo  maior  e,
portanto,  sujeita  à  impressão  de  fontes  divinas.  Que  ele  cultive  em  si  mesmo  a
tendência  para  a  síntese;  que  faça  das  palavras:  “Não  serei  separatista  em  minha
consciência” um dos pensamentos-chave de sua vida diária.  

Intervalo de Silêncio

Procuro  indicar  as  regras  básicas  que  determinam  o  governo  hierárquico  e  que
condicionam,  portanto,  os  assuntos  mundiais.  Aqui  nos  concernem,  portanto,  as
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atividades  sutis  de  energias  que,  no  lado  interno,  acionam as  atividades  externas  e
ocasionam  aqueles  eventos  no  mundo  dos  homens  que  mais  tarde  formam  a
história.

Intervalo de Silêncio

O  problema  diante  da  Hierarquia  é  duplo  e  pode  ser  expresso  em  duas
perguntas:  

1. Como  a  consciência  da  humanidade  pode  se  expandir  a  fim  de  que  possa  se
desenvolver  do  germe  da  autoconsciência  (como  foi  na  individualização)  e
ser  levada  à  completa  consciência  de  grupo  e  identificação,  como  ocorre
quando se experimenta a iniciação final?

Intervalo de Silêncio

2. Como pode a  energia  que  sobe  do  quarto  reino  na  natureza  ser  levada  a  uma
conexão  tão  estreita  com  a  energia  que  desce  do  espírito  de  maneira  que
outra  grande expressão —uma expressão  de grupo— da Deidade possa surgir
em manifestação através do homem? 

Psico logia  Esoté r ica  I I

* * *
Intervalo de Silêncio Profundo 

A  atenção  dos  membros  da  Hierarquia  que  trabalham  neste  momento  com  a
humanidade não está centrada no aspirante  individual  de maneira  alguma que possa
ser  interpretada  como  interesse  pessoal.  O  interesse  nele  é  evocado  na  exata
medida  em  que  ele  se  ocupa  de  questões  que  concernem  ao  bem  do  grupo.  O
segundo  ponto  é  bem  conhecido  e  muitas  vezes  acentuado  ultimamente.  Neste
momento  estamos  atravessando  um  período  de  oportunidade  e  crise  sem
precedentes,  e  a  atenção  da  Hierarquia  está  consequentemente  enfocada  nos
homens de maneira  sumamente unidirecionada,  na medida  que procuram capitalizar
esta  oportunidade  em beneficio  do homem.  Aqui  reside a  responsabilidade  e  a base
para a esperança.  

Psico logia  Esoté r ica  I I

* * *
Intervalo de Silêncio Profundo 

A  humanidade  vai  respondendo  inesperadamente  bem.  Alcançou-se  um  grande
êxito  nesta  linha,  mas  os  resultados  não  aparecem  com  clareza  para  os  seres
humanos  inteligentes  porque  eles  se  recusam  a  ver  qualquer  outra  coisa  além  do
aspecto  destruidor  e  o  desaparecimento  das  formas  nas  quais  até  agora  ancoraram
suas  emoções,  seus  desejos  e  percepções  mentais.  Até  agora  não  foram capazes  de
ver  a  irrefutável  evidência  da  atividade  construtiva  e  do  trabalho  verdadeiramente
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criador.  O templo da humanidade da  Nova Era está sendo erguido rapidamente,  mas
os  homens  não  estão  vendo  seus  contornos  porque  estão  ocupados  inteiramente
com  seu  egoísta  ponto  de  vista  individual  ou  nacional,  e  com  seus  instintos  e
impulsos  pessoais  ou nacionais.  Gostaria  de chamar  a  atenção  para  o fato  de que  o
estudo  científico  da  vida  instintiva  das  nações  ainda  está  por  fazer  e  que  esta  fase
leva  inevitavelmente  à  vida  individualista  das  nações,  matéria  de  interesse  mais
imediato.

Intervalo de Silêncio

No  entanto,  as  novas  formas  estão  sendo  construídas  e  as  potências  de
Shamballa,  além  da  guia  da  Hierarquia,  trabalham  para  fins  de finidamente
planejados,  cujo  cumprimento  segue  um  curso  favorável.. .  Os  dirigentes  da
Hierarquia  procuram  evocar  uma  reação  inteligente  por  parte  dos  homens  e  uma
indicação  de  que  estão  conscientes  do  que  está  acontecendo...  Somente  alguns
poucos indivíduos,  aqui e ali,  captam realmente a visão do futuro e compreendem o
que  está  acontecendo,  percebendo  a  verdadeira  beleza  do  plano  que  está
emergindo.  É  com  estes  poucos  que  os  Membros  da  Hierarquia  podem  trabalhar,
pois  (mesmo  que  lhes  falte  compreensão)  eles  não  têm  nenhuma  hostilidade  nem
ódio pelos outros. O amor é o grande unificador  e o melhor intérprete.

O Des t ino  das  Nações

* * *

Intervalo de Silêncio Profundo 

As  Leis  do  Universo,  as  Leis  da  Natureza  e  os  fatores  básicos  controladores
que  determinam  toda  vida  e  circunstância,  permanecendo  para  nós  fixos  e
inalteráveis,  são  a  expressão  —até  onde  o  homem  possa  compreendê-los—  da
Vontade  de Deus.

Intervalo Breve de Silêncio

As  Leis  do  Universo  expressam  a  Vontade  divina,  e  levam  à  manifestação  do
Propósito divino.  Isto é sabedoria.  Elas decretam e nutrem o Plano.

Intervalo de Silêncio

As  regras  ou  fatores  vivos  que  (quando  forem  compreendidos  e  obedecidos)
induzirão  o  controle  da  alma  no  indivíduo  e  no  universo,  são  a  expressão  da
Qualidade  ou  Natureza  de  Deus.  Basicamente  conduzirão  à  plena  expressão  da
Psique  divina.  Evidenciarão  a  natureza  instintiva,  emocional,  da  Deidade,  se  tais
palavras  humanas  podem  de  alguma  maneira  expressar  as  potências  qualitativas
divinas.

Intervalo Breve de Silêncio

4



As  Regras  para  Induzir  o  Controle  da  Alma  expressam  a  qualidade  divina  e
levam à revelação da Natureza de Deus, a qual é amor.

Intervalo de Silêncio

As  Leis  da  Natureza,  as  chamadas  leis  físicas,  expressam  a  etapa  de
manifestação  ou  o  ponto  alcançado  na  expressão  divina.  Dizem  respei to  à

multiplicidade,  ou  ao  aspecto  qualidade.  Regem  ou  expressam  o  que  o  Espírito
divino  (o  qual  é  vontade ,  atuando  em amor)  conseguiu  realizar  em conjunção  com a
matéria  a  fim  de  produzir  a  forma.  Esta  revelação  emergente  produzirá  o
reconhecimento da beleza.

Intervalo Breve de Silêncio

Quando  o  poder  da  psicologia  divina  e  suas  principais  tendências  e
característ icas  forem  reconhecidos,  e  quando  a  psicologia  moderna  desviar  a  sua
atenção  do  estudo  minucioso  da  psique  do  homem  individual  (e  geralmente  um
indivíduo  anormal)  para  uma  análise  concentrada  nos  atributos  psicológicos  do
Todo maior  do qual  somos apenas  uma parte,  obteremos  uma nova compreensão da
Deidade  e  da  relação  do  microcosmo  com  o  Macrocosmo.  No  passado,  isto  foi
deixado muito para o departamento da filosofia,  mas agora deve atrair  a atenção do
psicólogo.  Tão  desejado  acontecimento  terá  lugar  quando o  verdadeiro  significado
da  história  for  captado,  quando  o  amplo  alcance  do  desenvolvimento  humano
através  dos  tempos  for  compreendido  e  quando  se  comprovar  que  a  alma  atua
através  de  todas  as  partes  de  todas  as  formas.  Atualmente,  a  alma  é  creditada
apenas  ao  homem,  e  a  alma  de  todas  as  coisas  é  negligenciada.  No  entanto,  o
homem é apenas o macrocosmo dos outros reinos da natureza.

Psico logia  Esoté r ica  I I

* * *

Intervalo de Silêncio Profundo

Há um  Deus  Transcendente  que  “tendo  compenetrado  todo  o  universo  com  um
fragmento de Si Mesmo” pode ainda dizer: “Eu permaneço”. 

Há  um  Deus  Imanente  Cuja  vida  é  a  fonte  da  atividade,  inteligência,
crescimento e atratividade de todas as formas em todos os reinos da natureza.

Há  igualmente  em  todo  ser  humano  uma  alma  transcendente  que,  quando  o
ciclo  de  vida  na  Terra  vem  e  vai  e  quando  o  período  de  manifestação  termina,
torna-se  novamente  o  imanifestado  e  sem  forma  e  também  pode  dizer:  “Eu
permaneço”. 

Intervalo Breve de Silêncio

Assim,  no  pensamento  humano,  preservado  para  nós  pelo  grande  Mestre  do
Oriente,  o  Buda,  temos  o  conceito  da  Deidade  transcendente,  divorciada  das
triplicidades,  das  dualidades  e  da  multiplicidade  de  manifestação.  Há apenas  vida,
sem  forma,  liberada  da  individualidade,  desconhecida.  No  ensinamento  ocidental,
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preservado para nós e formulado para nós pelo Cristo ,  o conceito de Deus imanente
é preservado —Deus em nós e em todas as formas.  

Psico logia  Esoté r ica  I I

Se  as  vidas  e  os  ensinamentos  destes  dois  grandes  Avatares  puderem  ser
compreendidos  e  forjados  novamente  nas  vidas  dos  homens  hoje,  no  mundo  dos
assuntos  humanos,  no  âmbito  do  pensamento  humano  e  nos  processos  da  vida
diária,  a  presente  ordem  mundial  (que  hoje  é  em  grande  medida  desordem)  pode
ser  tão  modificada  e  alterada,  que  um  novo  mundo  e  uma  nova  raça  de  homens
podem vir gradualmente à existência.  

A Exter ior ização  da  Hiera rquia

Na  síntese  dos  ensinamentos  de  Oriente  e  Ocidente  e  na  fusão  destas  duas
grandes  escolas  de  pensamento,  algo  do  Todo  supremo  pode  ser  percebido  —
percebido meramente— não conhecido. 

Psico logia  Esoté r ica  I I

* * *

Intervalo de Silêncio Profundo

Peço  a  vocês  que  leiam  com  mente  aberta  o  que  tenho  a  dizer;  peço-lhes
encarecidamente  que  relacionem  as  minhas  palavras  com as  condições  mundiais
atuais,  que  vejam  surgindo  dos  reinos  da  subjetividade  aquelas  forças  e
potências  que  estão  mudando  diretamente  a  corrente  dos  pensamentos  dos
homens,  que  estão  moldando  suas  ideias  e,  incidentalmente,  alterando  a  face  da
Terra e a política das nações.

O Des t ino  das  Nações

Intervalo de Silêncio Profundo

O  primeiro  fator  revelador  da  natureza  divina,  e  o  primeiro  dos  grandes
aspectos  psicológicos  de  Deus,  é  a  tendência  para  a  síntese .  Esta  tendência
transita  por  toda  a  natureza,  toda  a  consciência  e  pela  própria  vida.  O  impulso
motivador de Deus, Seu desejo dominante,  é na direção da união e da unificação...  

Intervalo Breve de Silêncio

Mas  a  síntese  de  Deidade,  Sua  tendência  a  mesclar  e  fusionar,  é  muito  mais
inclusiva  e  universal  do  que  qualquer  expressão  possível  no  reino  humano  que,
afinal,  é apenas uma pequena parte do todo maior.

Intervalo de Silêncio

Sendo um atributo  da  Deidade,  e  sendo um instinto  divino  e,  portanto,  parte  da
vida subconsciente do próprio Deus,  será evidente  que,  dada a premissa original  de
que há  um Deus,  transcendente  e  imanente,  em consequência  não temos  causa  para
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um  real  temor  ou  maus  presságios.  Os  instintos  de  Deus  são  mais  fortes,  vitais  e
puros  que  os  da  humanidade,  e  oportunamente  devem  triunfar,  se  expressarão  e
florescerão em toda plenitude.  Todos os  instintos  inferiores  com os quais  o  homem
batalha  não  são  mais  do  que  distorções  (em  tempo  e  espaço)  da  realidade;  daí  o
valor  dos  ensinamentos  ocultistas  quando  diz  que  refletindo  sobre  o  bom,  o  belo  e
o  verdadeiro,  transmutamos  nossos  instintos  inferiores  em  qualidades  divinas
superiores.  O poder atrativo  da natureza instintiva  de Deus,  com sua capacidade de
sintetizar,  atrair  e  fusionar,  coopera  com as  potências  não reconhecidas  da  própria
natureza  do  homem  e  faz  da  sua  oportuna  unificação  com  Deus,  em  vida  e
propósito,  um acontecimento inevitável e irresistível.  

Intervalo de Silêncio

Este instinto ou tendência para a síntese e a unificação pode ser conectado pelos
estudantes com as leis  do universo e da natureza.

Entender  a  natureza  destes  convincentes  atributos  psíquicos  de  Deus  deveria
capacitar  um  homem  a  pôr  todo  o  peso  de  sua  aspiração  psíquica  do  lado  destas
qualidades emergentes.

Estas  tendências  divinas  constituíram  os  impulsos  básicos,  subconscientes,
desde o alvorecer  da evolução. Hoje a humanidade pode se ajustar conscientemente
a eles e, assim, acelerar  o momento em que verdade, beleza e bondade reinarão.

* * *

Os discípulos do mundo e o Novo Grupo de Servidores do Mundo, como também
todos os aspirantes inteligentes e ativos, têm hoje a responsabilidade de reconhecer
estas  tendências  e  particularmente  esta  tendência  à  unificação.  O  trabalho  da
Hierarquia  neste  momento  está  peculiarmente  conectado  com  isto,  e  Eles,  e  todos
nós,  devemos  fomentar  e  nutrir  esta  tendência,  onde  quer  que  a  encontre.  . . .A
partir  do  momento  em  que  há  conhecimento  e  um  lampejo  de  compreensão,  nesse
momento começa a responsabilidade de um homem.

Intervalo de Silêncio

Estudemos,  portanto,  as  tendências  no  mundo  de  hoje,  que  indicam  a  presença
ativa  desta  tendência,  e  vamos  fomentá-la  onde  possamos.  Será  uma  tarefa  prática
e  árdua.  A  imposição  de  um  atributo  psíquico  divino  percebido  sobre  a  vida  da
forma  (com  seus  próprios  hábitos  psíquicos)  testará  os  poderes  de  qualquer
discípulo.  Para isto somos chamados,  para o bem do Todo maior.

Psico logia  Esoté r ica  I I

* * *

Intervalo de Silêncio Profundo previamente à Meditação do NGSM

7


	 Eclipse Total em 14 de Dezembro de 2020

