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Na época  atual,  há grande necessidade  de  peritos  na  vida  da  alma  e  de grupos de homens  e

mulheres  que,  ao  empreenderem  o  grande  experimento  e  a  grande  transição,  agreguem  seu

testemunho à verdade das afirmações dos místicos e ocultistas de todos os tempos.
i

… Intervalo de Profundo Silêncio…

INDIVIDUALISMO, INICIAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO

O Cristo, Aquele grande Mensageiro humano-divino, devido à Sua estupenda realização – na

linha da sabedoria – transmitiu  à humanidade um aspecto e uma potência  da natureza do próprio

Deus,  o  Princípio  Amor da  Deidade.  Luz,  aspiração  e  o reconhecimento  de  Deus  Transcendente

eram a vacilante expressão da atitude humana frente a Deus, antes da vinda do Buda, o Avatar da

Iluminação. Veio o Buda e Ele demonstrou, em Sua própria vida,  a realidade do Deus Imanente,

assim como do Deus Transcendente, do Deus no universo e do Deus na humanidade. A ipseidade 1

da Deidade e do Eu2 no coração do homem individual tornou-se um fator na consciência humana.

Tratava-se de uma verdade relativamente nova para o homem.
ii

…Breve Intervalo de Silêncio…

Antes  que  o  homem  individual  possa  alcançar  a  iniciação,  deve  ser  plenamente

autoconsciente, estar misticamente orientado e ocultamente desenvolvido. Deve ser consciente de

si mesmo tal como essencialmente é —uma alma revestida de uma forma que  esteja desenvolvida

e  manifestada  por meio da atividade da alma;  deve ser um místico desenvolvido, capaz de visão

pura,  motivado  por  intenção  espiritual  e  capaz  de  perceber  os  usos  da  sensibilidade  inerente;

além disso  deve  ser  um ocultista  treinado,  mentalmente  polarizado  e  profundamente  consciente

das  realidades,  forças  e  energias  da existência  e,  portanto,  estar  livre  dos  glamoures  e  ilusões

comuns que colorem as reações e a vida do homem comum.

1 Selfhood
2 Self
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iii

… Intervalo de Silêncio…

 “…Os olhos  deixam de olhar  para  o mundo da  forma;  viram-se  para  dentro,  concentram-se

na  luz  e  veem,  revelado,  um  mundo  interno  de  ser.  Com  isto,  manas  se  aquieta,  pois  olhos  e

mente são um só. 

“O coração deixa de bater  em sintonia com o desejo inferior,  deixa de desperdiçar  seu amor

com as coisas que se associam e ocultam o Real. Bate em um novo ritmo; verte seu amor sobre o

Real, e Maya se desvanece. Desejo e coração se aliam; amor e desejo formam um todo – um visto

à noite, o outro, à luz do dia. ... 

“Quando o fogo, o amor e a mente se entregam, emitindo a tríplice palavra, a resposta vem. 

iv

… Intervalo de Profundo Silêncio…  

Durante  a  guerra  (1914-1945),  o  Cristo  e  a  Hierarquia  observaram  um  mundo  em  agonia;

homens e formas morriam por todo lado; antigos ideais, organizações e grupos se extinguiam e o

espectro  da  morte  espreitava  por  toda  parte.  A  destruição  caracterizava  o  mundo  fenomênico

como  também  os  mundos  mais  sutis  do  sentimento  e  do  pensamento;  a  vida  se  retraía  e  o

resultado era a morte. O problema do Cristo e de Seus discípulos era cuidar para que o antigo e o

indesejável  não se reavivassem.  A tarefa não era ressuscitar  o  morto e o inútil;  o influxo direto

de vida, transportando a capacidade de construir de novo e a energia capaz de produzir um novo

mundo e uma nova civilização – essa era Sua oportunidade e responsabilidade.

…Breve Intervalo de Silêncio…
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Com o avançar da evolução, e os homens e mulheres alcançando poder e expressão, o uso que

fazem  da  energia  é,  com  frequência,  de  grande  importância;  tornam-se  centros  dinâmicos  de

distribuição  de  energia  e  suas  palavras  (faladas  ou  escritas),  como  também  suas  atividades,

produzem grandes efeitos  e importantes  resultados.  A Hierarquia é um grande centro de energia

e,  por  meio  do  Cristo,  sua  energia  chega  à  humanidade;  é  esse  o  significado  de  Suas  palavras:

“Eu vim para que tenham vida”. Vida e energia são termos sinônimos.

v

… Intervalo de Silêncio Profundo…

Quando  o  homem  atua  como  alma,  ele  cura,  estimula  e  vitaliza,  transmite  as  forças

espirituais do universo e todas as emanações nocivas e forças destrutivas encontram uma barreira

no reino humano. O mal e seus efeitos dependem amplamente da humanidade como canal atuante.

A função da humanidade é transmitir  e manejar  força. Nas etapas iniciais  e ignorantes,  ela o faz

de maneira destrutiva e com resultados prejudiciais. Posteriormente, quando atua sob a influência

da  alma,  a  força  é  manejada  de  maneira  correta  e  sábia  e  resulta  o  bem.  É mesmo verdade  que

“toda a criação até agora geme nas dores do parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus”.

… Intervalo de Silêncio Profundo…

Regra  Um.  Penetra  no  coração  do  irmão  e  vê  a  sua  dor.  Então  fala.  Que  as  palavras

pronunciadas conduzam a ele a poderosa força de que necessita para soltar suas cadeias. Mas não

as soltes tu mesmo. A tua tarefa é falar com compreensão. A força que ele receber o ajudará em

seu trabalho.

…Breve Intervalo de Silêncio…

Regra Dois. Penetra na mente do irmão e lê seus pensamentos,  mas só quando os teus forem

puros. Então pensa. Que os pensamentos assim criados penetrem na mente do irmão e se mesclem

com os  dele.  Mas  mantém-te  desapegado,  porque ninguém tem o  direito  de  influir  na  mente  de

um irmão.  O único  direito  que  há  o fará  exclamar:  “Ele  ama.  Ele  me acompanha.  Ele  sabe.  Ele

pensa  comigo  e  sou  forte  para  fazer  o  que  é  certo”.  Aprende  assim  a  falar.  Aprende  assim  a

pensar.

…Breve Intervalo de Silêncio…

Regra Três. Fusiona-te com a alma do irmão e conhece-o tal como é. Isto só pode ser feito no
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plano  da  alma.  Em  qualquer  outra  parte  a  fusão  alimenta  o  combustível  da  sua  vida  inferior.

Então  concentra-te  no  plano.  Assim  verás  a  parte  que  ele  e  tu  e  todos  os  homens  executam.

Assim ele penetrará na Vida e conhecerá o trabalho realizado. 

…Breve Intervalo de Silêncio…

Una nota anexa a estas três regras diz:

“E estas  três  energias  –  a  palavra,  o  pensamento  e  o  propósito  –  quando o  chela  as  maneja

com compreensão e as combina com as forças do despertar do irmão a quem procura ajudar,  são

as três energias com que trabalham todos os adeptos.”

vi

…Intervalo de Silêncio…

Precisamente o coração é o vínculo entre os mundos, e unicamente o coração pode responder

ao coração do Senhor e a toda Hierarquia.

vii

…Breve Intervalo de Silêncio…

O  verdadeiro  significado  das  palavras  "crescimento  espiritual"  é  muito  mais  amplo  e

inclusivo  do  que  se  manifesta  através  da  literatura  religiosa  e  mística  e  das  organizações  que

difundem  a  verdade  metafísica.  O  poder,  o  propósito  e  a  vontade  são  qualidades  e  expressões

divinas  e  se exteriorizam com igual  clareza através  de um Mussolini  ou de um Papa.  Em ambos

os casos, o mecanismo de expressão modifica e reduz as qualidades e atua como obstáculo.  Uma

personalidade  potente  pode  atuar  em  qualquer  campo  de  expressão  humana  e  seu  trabalho

merecerá  o  qualificativo  de  espiritual,  desde  que  seja  baseado  em  um  idealismo  elevado,  no

maior  bem  para  o  maior  número  e  no  esforço  de  autossacrifício.  Idealismo,  serviço  grupal  e

sacrifício,  são características das personalidades que estão se tornando mais sensíveis ao aspecto

da alma, cujas qualidades são conhecimento, amor e sacrifício.

viii

…Intervalo de Silêncio…
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A  humanidade  e  sua  civilização  produziram  dois  processos  paralelos:  Um  é  o  processo

evolutivo  em  si,  por  meio  do  qual  a  mente  do  indivíduo  se  desenvolveu  gradualmente  até  se

tornar o aspecto dominante da personalidade; ao mesmo tempo, uma série de revelações graduais

e  inteligentemente  transmitidas,  levaram  a  humanidade  como  um  todo  para  mais  perto  da

inevitável  compreensão  do  ser;  estes  processos  evitaram  que  a  humanidade  se  identificasse

constantemente  com  a  forma,  levando-a  aos  estados  de  consciência  que  são  supranormais  do

ângulo humano comum, mas totalmente normais do ângulo espiritual.

Colocando  este  conceito  especificamente  na  terminologia  ocultista:  a  Individualidade  levou

ao  constante  aperfeiçoamento  da  mente  com  sua  percepção,  captação,  análise  e  interpretação,

enquanto  a  iniciação ,  por  meio  do  desenvolvimento  da  intuição,  produz  (quando  o  processo  de

aperfeiçoamento mental  alcança um grau relativamente alto  de desenvolvimento)  a apreensão do

mundo  dos  valores  espirituais,  do  ser  unificado  e  da  compreensão  intuitiva,  o  que  implica  na

consequente transferência do ponto de enfoque individual do mundo fenomênico para o mundo da

realidade.  O  uso  inferior  da  mente  e  seus  processos  de  desenvolvimento  produziram  ilusão,

enquanto  que  o  desenvolvimento  da  mente  superior  e,  posteriormente,  o  uso  dela  como

transmissora da intuição  e da revelação superior,  produzirá  a transfiguração dos três  mundos de

fenômenos em termos do mundo do ser. 

…Breve Intervalo de Silêncio…

Uma identificação de eras com o aspecto forma da vida não se supera facilmente e o discípulo

tem  por  diante  uma  longa  e  árdua tarefa,  mas  que  promete  êxito  afinal ,  desde  que  haja  claro

pensar, sério propósito e trabalho científico planificado. 

ix

Quando  as  práticas  da  yoga  forem  estudadas,  ficará  evidente  a  razão  pela  qual  o  dia  da

oportunidade  acaba  de  chegar.  O  Oriente  preservou  as  regras  para  nós,  desde  eras  imemoriais.

Alguns  orientais  (e  um  pequeno  número  de  adeptos  ocidentais)  valeram-se  destas  regras  e  se

submeteram  à  disciplina  desta  rigorosa  ciência.  Assim  a  continuidade  da  Doutrina  Secreta,  da

Sabedoria  Atemporal,  foi  preservada para a raça,  e o pessoal da Hierarquia do nosso planeta  foi

reunido. Na época do Buda, e devido ao estímulo que Ele produziu, houve uma grande reunião de

Arhats,  homens que haviam alcançado a liberação através  do esforço autoiniciado.  Este período,

na  nossa raça  ária,  caracterizou  o auge do Oriente.  A partir  de então,  o  fluxo da vida  espiritual

vem  se  deslocando  de  maneira  constante  para  o  Ocidente,  onde  podemos  ver  agora  um  ponto

culminante correspondente, que alcançará o apogeu entre os anos de  1965 e 2025. 
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Para este fim, os adeptos de Oriente e Ocidente trabalham unidos, pois sempre cumprem a

Lei.

… Intervalo de Silêncio…

O Novo Testamento descreve para nós a vida de um Filho de Deus em plena manifestação e,

liberada  de  todo  véu,  a  alma  em  sua  verdadeira  natureza  caminha  na  Terra.  À  medida  que

estudamos a vida do Cristo, fica claro para nós o que é desenvolver os poderes da alma, alcançar

a liberação e, em plena glória, tornar-se um Deus caminhando na Terra.

x

…Breve Intervalo 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,  amorfa,  liberada  da  individualidade,

desconhecida.  Na ensinamento  ocidental,  preservado para nós e formulado para nós pelo  Cristo,

o conceito de Deus imanente é preservado —Deus em nós e em todas as formas.  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. 

     xi

…Intervalo de Profundo Silêncio…

A  raça  evoluiu  até  um  ponto  em  que  pensamos  nos  efeitos  em  termos  de  qualidade  e  não

propriamente  em termos de matéria.  Para nós  existe  uma forma-pensamento  cujo fim é produzir

um  efeito.  Percebemos  que  a  razão  de  ser  de  todas  as  formas  é  expressar  alguma  qualidade

subjetiva, a qual nos dará a chave do propósito do seu criador. Reflitam sobre estas palavras.

 [Há] homens e mulheres que... subiram relativamente mais na escada do progresso. Estão tão

liberados do puramente físico e tão cientes da natureza do desejo, que aprenderam a manter uma

atividade  constante  –  baseada  na  disciplina  e  no  serviço.  Trabalham  conscientemente  com  os

ciclos e compreendem algo da sua natureza.  Conhecem a divina arte de abstrair  a consciência na

alma em contemplação,  e  são aptos  a controlar  e  a  guiar  sabiamente  seu trabalho no mundo dos

homens.  É  esta  a  lição  que  todos  os  discípulos  estão  aprendendo  e  a  elevada  realização  dos

iniciados e trabalhadores treinados da raça.
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xii

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Ao longo  das  eras,  os  indivíduos  construíram  suas  pontes  individuais  entre  o  superior  e  o

inferior,  mas  o  processo  evolutivo  teve  tanto  êxito  que  chegou  a  hora,  hoje,  de  haver  uma

compreensão  grupal  desta  técnica  emergente  para  a  construção  da  ponte  grupal,  levando  a  uma

consequente  ou  subsequente  revelação  grupal.  É  esta  a  oportunidade  moderna  no  campo  da

educação.  Indica  a  responsabilidade  do  educador,  e  assinala  a  necessidade  de  um  novo

desenvolvimento  nos  métodos  educativos.  O  “aspirante  grupal”  deve  se  reunir  e  o  antahkarana

grupal  deve  ser  construído.  Corretamente  compreendido,  isto  não  negará  o  esforço  individual,

que deve sempre ser cumprido, mas o entendimento grupal ajudará cada vez mais o individual .
xiii

… Intervalo de Silêncio…

… tocamos nas três grandes divisões que marcam o progresso da alma em direção à sua meta .

Pelo  processo  da  Individualização , a  alma chega a  uma verdadeira  autoconsciência  e  percepção

nos três  mundos  da experiência.  O ator,  no drama da  vida,  domina  seu papel.  Pelo  processo  da

Iniciação ,  a  alma  se  torna  consciente  da  natureza  essencial  da  divindade.  A  participação  em

plena  consciência  com o grupo e  a  absorção do pessoal  e  individual  no  Todo  caracterizam esta

etapa  do caminho  de evolução.  Por último,  chega o misterioso  processo em que a  alma fica tão

absorvida  nessa  suprema  Realidade  e  Síntese  através  da  Identificação , que  até  a  própria

consciência  do  grupo  se  desvanece  (exceto  quando  deliberadamente  é  recuperada  em  prol  do

serviço).  Então nada mais se conhece,  exceto a Deidade —não há separação entre  as partes nem

síntese menores, e nenhuma divisão ou diferenciação.

xiv

… o estado de consciência ou conscientização é superado quando as iniciações superiores são

tomadas,  sendo  substituído  por  outro  estado  do  ser,  para  o  qual  não  temos  uma  palavra

apropriada  para  designar,  exceto  a  inadequada  palavra  identificação.  É  um estado  do  ser  muito

diferente daquele da consciência como vocês a compreendem. 

Fogo é o somatório daquilo que destrói a forma, produz a pureza total naquilo que não é ele,

e gera o calor que há por trás de todo crescimento e é a própria vitalidade.

xv

7



8

Qual  será  o  principal  objetivo  da  nova  e  próxima religião?  Principalmente  será  produzir  a

abertura das pétalas do amor, inaugurando assim uma era de verdadeira cooperação, compreensão

amorosa  e  amor  grupal.  Isto  se  fará  instruindo-se  os  povos  e  o  indivíduo  nas  regras  da Correta

Aproximação.

xvi

… Intervalo de Profundo Silêncio…

A Lei exige a entrada do que pode efetuar uma mudança. 

A Lei exige que correta direção guie as forças entrantes.

A  Lei  exige  que  as  mudanças  assim  efetuadas  removam  a  forma,  levem  qualidade  à  luz  e

priorizem a vida.

xvii

 “QUE O GRUPO PERMANEÇA COM O NOVO GRUPO DE SERVIDORES DO MUNDO

COMO  UM  GRANDE  ‘EXÉRCITO  DE  IMPLACÁVEL  VONTADE  ESPIRITUAL’  EM  UM

MOMENTO DE DECISÃO”

xviii

A expressão  do que era  potencial  será  o  resultado  do impacto  de força  do  primeiro  raio,  da

vontade-para-o-bem neste momento, induzida pelos esforços dos discípulos mundiais.

xix

… Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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