
IMPULSO MAGNÉTICO

Ao liberar a vida nas novas e melhoradas formas, os antigos modos de vida, de
cultura  e  de  civilização  têm que  ser  destruídos  ou  modificados.  Isto  é,  tudo  isto,
trabalho  do  primeiro  Raio  da  Vontade  expressando-se  predominantemente  na
época atual por meio do sétimo raio de Organização e Relação.

Se  é  verdade  que  há  somente  uma  substância  e  um  espírito,  que  “matéria  é
espírito  no  ponto  mais  inferior  de  sua  atividade  cíclica”  e  espírito  é  matéria  em
seu  ponto  mais  elevado,  então  o  raio  de  ordem  cerimonial  ou  ritual  é  só  uma
expressão  de  seu  polo  oposto  —o  primeiro  raio  de  vontade  ou  poder.  É  a
expressão da mesma potência sob outro aspecto.

O Sétimo Raio,  Revelador  da Nova Era
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Hoje,  à medida que o sétimo raio  vem à manifestação,  veremos  as aproximações
entre  os dois reinos  superiores  de homens e de almas  grandemente  facilitadas,  pois
o  trabalho  mágico  de  produzir  e  viabilizar  relações  começa  a  avançar  como
desejado.  É  o trabalho  do Raio  de  Ordem  e  Magia  que  suscitará  sensibil idade  para
uma das Aproximações  Maiores que está sendo tentada agora.  

Somente  à  medida  a  história  for  se  processamos  e, mais  tarde,  aprendamos a
natureza  assombrosa  da  época  pela  qual  a  raça  está  passando,  a  humanidade
apreciará  a  significação do trabalho da Hierarquia  atual  e  a magnitude  e  o êxito  do
que realizou desde 1925, como resultado do impulso inicial  instituído em 1875.
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Não  é  preciso  dizer  mais  nada  sobre  este  ponto , exceto  observar  que  as
primeiras  indicações  do  trabalho  realizado  durante  o  Festival  Wesak  de  1936  e  a
resposta  gerada entre  a  humanidade  justificar iam  as  premissas de  êxito.  Estejamos
todos equilibrados  e  preparados,  sem  medo  e  determinados ,  preservando  assim  o
ganho  do  esforço  passado  e  ( junto  a  todos  os  verdadeiros  servidores  do  mundo)
garantindo-nos um ponto focal positivo para a transmissão de energia espiritual.  
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A  crise  de  aproximação  é  uma  das  mais  importantes  e  uma  das  menos
compreendidas  nas  diversas  etapas.  Seria  do  interesse  dos  estudantes  fazer  um
estudo  comparativo  das  aproximações  mencionadas  com  relação  aos  episódios
havidos  na  história  da  humanidade,  tais  como  os  que  ocorrem  na  época  da  Lua
Cheia  de  Wesak.  Há  uma  estreita  relação  subjacente  entre  as  aproximações  no
caminho  de  involução  e  as  do  caminho  de  evolução,  e  também  entre  aquelas
tomadas por um indivíduo e as de um grupo.
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Este planeta  nosso, a Terra,  é neste momento o ponto focal de muita atenção por
parte  dos  Administradores  do  Plano,  Aqueles  que  estão  hoje  trabalhando  em
conjunto  com certos  tipos  de força e  com certas  Entidades  Espirituais  distintas  das
que  se  encontram  neste  momento  dentro  do  círculo-não-se-passa  da  nossa  vida
planetária.  Posso  dar  aqui  uma  pista,  mas  sem  entrar  em  elaborações?  Esta  pista
pode ser aceita ou rejeitada,  de acordo com a intuição do estudante individual.

O  Buda  exerce  uma  função  especial  neste  momento  como  mediador
interplanetário  e  nesta  capacidade  (nos  próximos  Festivais  de  Maio)  Ele  tentará
pôr  certos  Seres  Espirituais  em  contato  com  a  Hierarquia  da  nossa  Terra.  Eles
manifestaram  estar  dispostos  a  ajudar  na  crise  atual.  Essa  ajuda,  se  o  esforço  for
bem-sucedido, virá sob a forma de um influxo muito maior  de energia  espiritual  de
tipo  mais  potente  e  de uma qualidade  um tanto diferente  de qualquer  das  que estão
sendo  vertidas  neste  momento  em  nossa  vida  planetária  e  através  dela.  Os
aspirantes  e  discípulos  que  podem treinar  a  si  mesmos  na  realização  de  uma maior
responsabilidade  espiritual  e  estão  aptos  a  preservar  um  silêncio  interno  e  uma
atenção  esotérica  concentrada,  podem  ser  impelidos  para  esta  corrente  de  força
espiritual,  podendo  então  e  assim  servir  à  necessidade  da  humanidade.  Como
transmissores, atendem essa necessidade; como intérpretes,  aumentam a capacidade
do ser humano de responder e compreender.  

Para  realizar  esta  transmissão  de  força,  um  especial  intercâmbio  de  ideias  e  de
cooperação  está  ocorrendo  entre  o  Senhor  Buda  e  o  Senhor  Maitreya,  e  Eles  estão
Se submetendo a uma forma de treinamento muito precisa para apresentar  canais de
serviço mais adequados a estes Seres Espirituais  interessados  que estão procurando
ajudar  o planeta.  Três  Mestres  de  cada  um  dos  sete  grupos  de  raio  de  Mestres ,  por
sua  vez,  estão  empreendendo  uma  cooperação  mais  estreita  com  os  Grandes
Senhores, em preparação  para  a  oportunidade  a  ser  apresentada.  Estas  vinte  e  três
forças espirituais  estão reunidas  para atuar  como um canal  grupal de serviço no dia
do Festival Wesak , e especialmente na hora da lua cheia.
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Foi  feito  um chamado  a  toda  Hierarquia  de  Mestres  para  que  Se  preparem  para
um intenso “Mês Santo” de serviço acelerado, e todos os Mestres nos Sete Raios —
independente  do  trabalho  departamental  neste  momento—  estão  se  colocando  em
cooperação  imediata e  em  estreito  contato  com  os  três  Mestres  em  S eu  Raio
particular  que  estão  atuando  como  intermediários  de  raio.  O  serviço  é  novo  e
singular  e  não  há  necessidade  de  que  explique  sobre  sua natureza  específica,  pois
não seria compreendido .

Por  Sua  vez,  a  Hierarquia  de  Mestres  está  convocando  todos  os  iniciados  e
discípulos  atuantes  e  todos  os  aspirantes  de  enfoque  mental  a  cooperarem  tão
plenamente como puderem em um intenso esforço para aumentar  a receptividade da
humanidade às novas forças que podem ser liberadas para realizar sua benigna obra
sintetizadora durante o mês de maio .

Somos  chamados  a  esta  intensa  cooperação.  Se  os  dois  Grandes  Senhores  e  a
enfocada  e  atenta  Hierarquia  conseguirem  produzir  o  que  poderia  ser  considerado
como  uma  forma  de  alinhamento  planetário  e  o  necessário  canal  aberto  através  do
qual  estas  energias  extraplanetárias  possam  afluir,  resta  ainda  aos  discípulos  do
mundo  e  ao  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo  atuarem  como  meio  de
transmissão  e  comunicação  entre  os  pensadores  do  mundo  e  este  grupo  de
trabalhadores  interno  e  espiritual.  Temos,  portanto,  a  enfocada  Hierarquia  em
profunda  atenção  sob  o  grupo  composto  pelos  dois  Senhores,  os  vinte  e  um
Chohans  e  os  Mestres  dos  sete  raios.  Temos  os  discípulos  do  mundo  e  o  Novo
Grupo de Servidores do Mundo com a oportunidade,  por sua vez,  de enfocar e atuar
como  um  canal  de  transmissão.  Temos  também  o  desditoso  e  desnorteado  mundo
dos  homens  esperando,  em  ardente  expectativa,  um  evento  que  pode  acontecer  se
os aspirantes do mundo estiverem à altura da oportunidade.
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Conduzi-nos, Senhor, da morte para a Imortalidade; 

Das trevas para a Luz; 

Do irreal  para o Real.

A Exteriorização da Hierarquia

Intervalo de Silêncio

Esta  Lei  de  Impulso  Magnético  rege  a  relação,  a  interação,  a  inter-relação  e  a
interpenetração  entre  os  sete  grupos  de  almas  nos  níveis  superiores  do  plano



mental  que  constituem  a  primeira  das  principais  diferenciações  d a forma .  Só
podemos  estudá-las inteligentemente  do  ângulo  dos  sete  grupos  de  raio,  pois  eles
compõem  o  aspecto  espiritual  da  família  humana.  A  Lei  de  Impulso  Magnético
governa  as  relações  entre  as  almas  que,  embora  em manifestação  por  meio  da  forma,
têm afinidade entre si.  É uma lei,  portanto,  que diz  respeito  à inter-relação de todas
as almas na periferia  do que os cristãos chamam de “o Reino de Deus”.  Pela correta
compreensão  desta  lei,  o  homem  chega  ao  conhecimento  de  sua  vida  subjetiva;  pode
exercer poder subjetivamente e assim trabalhar de maneira consciente na forma e com a
forma,  mas   mantendo  sua  polarização  e  consciência  em  outra  dimensão  e  atuando
dinamicamente  nos  bastidores .  Referida  lei  diz  respeito  às  atividades  esotéricas
internas que não são relacionadas primordialmente com a vida da forma . 

Tem um nome oculto,  e  a  chamamos  de  “Lei  de  União  Polar”.  No entanto,  quando
digo a vocês que isso implica na ligação dos pares de opostos, na fusão das dualidades
e  no  casamento  de  almas,  proferi  palavras  sem sentido,  ou  palavras  que  –  no  melhor
dos casos – expressam um ideal que está tão estreitamente ligado a coisas materiais na
mente  do  aspirante,  e  tão  relacionado  com  os  processos  de  desapego  (pelo  qual  os
discípulos trabalham tão intensamente!), que desanimo em lhes apresentar a verdade no
que diz respeito às almas e às relações de alma.
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Esta lei  rege também a relação da alma de um grupo com a alma de outros grupos.
Rege a interação, vital  mas ainda não conscientizada como uma potência,  entre a alma
do quarto reino da natureza,  o humano, e a alma dos três reinos subumanos, e também
dos  três  reinos  super-humanos.  Devido  ao  papel  precípuo  que  a  humanidade  tem  de
exercer  no grande esquema ou Plano de Deus,  esta  lei  será  a  lei  determinante da raça.
Contudo, isto não acontecerá até que a maioria dos seres humanos compreenda algo do
que  significa  atuar  como  almas.  Então,  obedecendo  a  esta  lei,  a  humanidade  atuará
como  transmissora  de  luz,  energia  e  potência  espiritual  aos  reinos  subumanos,  e
constituirá um canal de comunicação entre “o que está em cima e o que está embaixo”.
Tal é o elevado destino que a raça tem pela frente.  
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Hoje…  em  todos  os  países,  há  aqueles  que  estão  rapidamente  se  tornando
conscientes  da  alma  como  fator  controlador  da  consciência,  que  reagem  aos
assuntos  e  às  condições  mundiais  cada  vez  mais  como  almas  e  que,  em
consequência,  podem ser instruídos para trabalhar no plano físico...

A Exteriorização da Hierarquia
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Assim  como  certos  seres  humanos,  por  meio  da  meditação,  da  disciplina  e  do
serviço,  inquestionavelmente  fizeram  contato  com  suas  próprias  almas  e,  em
consequência,  podem  se  tornar  canais  para  expressão  da  alma  e  meios  para  a
distribuição  no  mundo  da  energia  da  alma,  da  mesma  maneira  estes  homens  e
mulheres  orientados,  na  totalidade,  à  vida  da  alma,  formam um grupo de  almas  em
afinidade  com  a  fonte  de  provisão  espiritual.  Como  grupo,  e  do  ângulo  da
Hierarquia,  estabeleceram  um  contato  e  estão  “em  contato”  com  o  mundo  de
realidades  espirituais.  Assim como  o  discípulo  individual  estabiliza  este  contato  e
aprende  a  se  alinhar  rapidamente  e  então,  e  somente  então,  pode entrar  em contato
com  o  Mestre  de  seu  grupo  e  responder  inteligentemente  ao  Plano,  da  mesma
maneira  este  grupo de almas  alinhadas  entra  em contato  com certas  Vidas  e  Forças
de  Luz  maiores,  tais  como  o  Cristo  e  o  Buda.  A  unida  aspiração,  consagração  e
devoção  inteligente  do  grupo,  eleva  os  indivíduos  que  o  compõem  a  alturas
impossíveis  de  alcançar  por  si  sós.  O  estímulo  grupal  e  o  esforço  unido  impelem
todo  o  grupo  a  uma  intensidade  de  conscientização  que,  de  outra  maneira,  seria
impossível.  Da  mesma  maneira  como  a  Lei  de  Atração,  ao  atuar  no  plano  físico,
uniu  os  homens  e  mulheres  em  um  esforço  grupal,  também  a  Lei  de  Impulso
Magnético  pode começar  a  controlá-los  quando,  repito,  unicamente  como grupo, se
integrarem em canais para prestar serviço em puro autoesquecimento.
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Este  pensamento  encerra  a  oportunidade  imediata  que  se  abre  ante  os  grupos de
aspirantes  e  pessoas  afins  de  boa  vontade  no  mundo  de  hoje.  Se  trabalham  juntos
como grupos de almas podem realizar  muito,  o que ilustra  também o significado de
que  esta  lei  realmente  produz  a  união  polar .  É  necessário  compreender  que  neste
trabalho  não  pode  haver  nenhuma  ambição  pessoal,  nem  mesmo  de  natureza
espiritual,  nem  se  busca  nenhuma  união  pessoal.  Não  é  a  união  mística  das
escrituras  ou  da  tradição  mística.  Não  é  alinhamento  e  união  com  o  grupo  de  um
Mestre  ou  fusão  com  o  próprio  grupo  interno  de  discípulos  consagrados,  nem
sequer com a própria vida de Raio. Peço-lhes que reflitam sobre esta frase. A união
que  se  deve  estabelecer  é  muito  mais  importante  e  vital,  porque  é  uma  união
grupal .
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Amor foi a fonte, amor é a meta,  e amor é o método de realização.

Cartas  sobre Medi tação Ocul t is ta
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Portanto,  encontram-se  nesta  grande  tarefa  as  seguintes  relações  e  grupos.  Eles
devem ser considerados e são os seguintes:



1.  As  Forças  da  Luz  e  o  Espírito  da  Paz,  Vidas  corporificadas  de  tremenda
potência  grupal. 

2. A Hierarquia Planetária.  

3. O Buda.

4. O Cristo.

5. O Novo Grupo de Servidores do Mundo.

6. Humanidade.

Observarão  que  o  Buda  enfoca  em  Si  Mesmo  as  forças  descendentes,  enquanto
que o Cristo enfoca em Si Mesmo a demanda ascendente e a aspiração espiritual  de
todo o planeta.  Isto  produz um alinhamento  planetário  de  grande potência.  Fosse o
trabalho  necessário  realizado,  os  necessários  ajustes  no  mundo  seriam  feitos.  O
êxito  ou  fracasso  reside  em  grande  parte  nas  mãos  dos  homens  e  mulheres,
dispersos  mas  espiritualmente  alinhados,  que  chamamos  de  Novo  Grupo  de
Servidores do Mundo.
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Na esquematização acima,  descrevi  um pouco do que está implícito  nas palavras
“A  Lei  de  União  Polar”.  Todo  o  processo  diz  respeito  à  consciência,  e  os
resultados  atuarão  na  consciência,  com  os  subsequentes  acontecimentos  do  plano
físico,  dependendo  das  realizações  conscientes  dos  homens  de  boa  vontade,
estejam eles ou não no Novo Grupo de Servidores do Mundo.

Este  trabalho,  empreendido  com  êxito  e  inteligência,  deveria  possibilitar  a
inauguração  de  uma  nova  relação  entre  a  Hierarquia  e  o  gênero  humano.  Este
esforço  marcaria,  (e  esperemos  que  o  faça)  o  começo  de  um novo tipo  de  trabalho
de  mediação  –  um  trabalho  levado  adiante  desta  vez  por  um  grupo  de  Servidores
redentor,  que  está  em  treinamento  para  estabelecer  o  grupo  que,  afinal,  salvará  o
mundo  sob  a  Lei  do  Sacrifício.  Este  trabalho  mediador  envolve  o  reconhecimento
da  Lei  de  Impulso  Magnético,  e  com  desejo  de  compreendê-la  e  cooperar  com
Aqueles  Que  a  exercem.  Por  seu  intermédio  e  pela  correta  compreensão  da  Lei,
deveria  ser  possível  estabelecer  a  necessária  união  entre  almas  liberadas  (que  são
em si mesmas o símbolo da Alma em todas as formas) e almas em prisão.
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Pelo  esforço  concentrado  destes  grupos  no  mundo  hoje  (que  constituem
subjetivamente  Um  Só  Grupo),  luz,  inspiração  e  revelação  espiritual  podem  ser
liberadas  em  tal  onda  de  poder  que  produzirá  mudanças  precisas  na  consciência
humana  e  ajudará  a  melhorar  as  condições  neste  mundo  necessitado.  Abrirá  os
olhos  dos  homens  para  as  realidades  básicas  que,  até  agora,  são  apenas  vagamente



pressentidas  pelo  público  pensante.  A  própria  humanidade  aplicará  os  necessários
corretivos,  crendo  que  pode  fazê-lo  com  a  força  da  sua  sabedoria  e  força
pressentidas;  ainda  assim,  o  tempo  todo,  nos  bastidores,  permanecem os  aspirantes
mundiais  reunidos,  trabalhando  silenciosamente,  em  uníssono  entre  si  e  com  a
Hierarquia,  dessa  maneira  mantendo  o  canal  aberto  através  do  qual  a  necessária
sabedoria,  força e amor podem fluir.
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O  tema  desta  interação  magnética  oferece  material  para  pensar  e  indica  o
caminho  de  serviço  grupal  e  de  serviço  individual.  À  medida  que  os  aspirantes
individuais  perdem  de  vista  o eu  no serviço  e  à  medida  que  alcançam  a  etapa  de
indiferença  para  demandas  e  acontecimentos  da  personalidade,  aprendem a  abrigar
um  espírito  de  confiança,  de  alegria  e  de  amor,  profundo  e  duradouro  entre  si ;
aprendem  a  trabalhar  juntos  de  todo  coração  em  ajuda  ao  mundo  e  assistência  à
Hierarquia.
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Muito  do  êxito  deste  esforço  dependerá  de  que  os  membros  do  Novo  Grupo  de
Servidores  do  Mundo  captem  intelectualmente  a  técnica  implícita.  Dependerá
também  de  sua  disposição  de  aceitar  a  ideia  da  oportunidade  presente  em  cada
período de lua cheia,  e também de sua prontidão para trabalhar  ao longo das linhas
indicadas.  Até  agora  não  têm  garantia  alguma  quanto  à  exatidão  das  afirmações
com respeito à importância  do período de lua cheia,  nem têm conhecimento pessoal
algum  da  situação  como  é  descrita.  Alguns  sequer  sabem  que  há  uma  Hierarquia
observadora,  mas  são  almas  consagradas  e  altruístas,  e  como  tais,  pertencem  ao
Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo.  Se  eles  podem  aspirar,  orar,  meditar  e
servir,  enfocando-se  sempre  em  uníssono  com  todos  os  outros  servidores,  a
salvação da humanidade pode avançar  com muita  maior velocidade que até agora,  e

a este chamado muitos responderão .
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 “QUE  A  ENERGIA  ILUMINADORA  DA  RAZÃO  PURA  PRODUZA
COMPLETA  LIBERAÇÃO  DO  GLAMOUR  E  REVELE  O  AMOR  DA  RELAÇÃO
DIVINA”
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