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A expressão do que foi potencial será o resultado do impacto da força de primeiro raio, da
vontade-para-o-bem neste momento, induzida pelos esforços dos discípulos mundiais.
…Breve Espaço de Silêncio…
Quando a nota da humanidade e a nota da Hierarquia se sincronizarem pelo uso da Grande
Invocação, virá uma resposta dinâmica e imediata de Shamballa e se produzirá rapidamente o
que a Hierarquia e os discípulos do mundo desejam ver.

O S OM DAS N AÇÕES : U M S OM M ASSIVO
O acesso a níveis de inspiração até agora intocados foram facilitados. O estímulo das
faculdades mais elevadas (e isto em vasta escala) é possível agora, e a coordenação da
personalidade com a alma e o uso correto da energia podem avançar com renovad o entendimento
e empenho. A progressão é sempre para os fortes, e sempre são muitos os chamados e poucos os
escolhidos. Assim é a lei oculta.
i

…Espaço de Profundo Silêncio…
Hoje estão sendo invocadas energias como resultado da necessidade humana e da demanda
humana por ajuda. De maneira curiosa esta demanda permanece principalmente na esfera de
influência do primeiro raio, pois a desesperada necessidade da humanidade está evocando o
aspecto vontade e esse raio personifica a divina vontade-para-o-bem e permanece imutável,
sendo – pela primeira vez na história da humanidade – invocado em vasta escala. Esta afirmação
é altamente alentadora, se estudamos as suas implicações.
ii

… Espaço de Silêncio…
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Que a vida grupal emita a Palavra de invocação e, assim, evoque resposta dos distantes
Ashrams onde atuam os Choans da raça dos homens.
…Breve Espaço de Silêncio…
A Hierarquia foi invocada e seus Membros estão prontos para um grande “ato de evocação”,
de resposta ao som invocador da humanidade e para um definido “ato de orientação” (embora
relativamente temporário). Isso forçará a Hierarquia, por seu próprio livre arbítrio, a estabelecer
um tipo de relação com a humanidade novo e mais profundo. Este período de orientação
terminará quando uma Hierarquia poderosa, terrestre, dominar efetiva e externamente na Terra,
atuando sobre todos os reinos da natureza, dessa maneira viabilizando (em verdade) a expressão
do Plano divino…
...a estrutura da Hierarquia é unicamente um fio de vida, ao longo do qual correm o amor
e a vida de Deus, d’Ele para nós e de nós para Ele.
…Breve Espaço de Silêncio…
Que o grupo perceba em uníssono o fulgor da Tríade, que ofusca a luz da alma e extingue a
luz da forma. O Todo macrocósmico é tudo que há. Que o grupo perceba o Todo e deixe então de
pensar em “Minha alma e tua alma”.
iii

…Espaço de Profundo Silêncio…
Estamos agora em um período de tremenda potência espiritual e de oportunidade para todos
no caminho de provação e no caminho do discipulado. Nesta hora, um toque de clarim soa para
que o homem tenha bom ânimo e boa vontade, pois a liber tação está a caminho. Mas é também a
hora de perigo e de ameaça para o incauto e o que despreparado, para o ambicioso, o ignorante, e
para aqueles que buscam o Caminho de maneira egoísta e que se recusam a percorrer o caminho
do serviço com motivação pura.
iv

…Espaço de Silêncio…
O Buda e Seus 900 arhats assestaram o primeiro golpe no glamour mundial quando Ele
promulgou Suas Quatro Nobres Verdades. O Cristo assestou o segundo golpe ao ensinar a
natureza da responsabilidade individual e a fraternidade. O próximo golpe será assestado pelo
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Novo Grupo de Servidores do Mundo, atuando sob a direção do Cristo e Seus discípulos,
simbolicamente descritos como “Cristo e Seus 9.000 iniciados”.
v

…Breve Espaço de Silêncio…
O Cristo em cada homem é a garantia da nossa realização espiritual final.
vi

…Espaço de Profundo Silêncio…
Que a Vida Grupal seja inspirada pelas Regras para a Iniciação…
…Breve Espaço de Silêncio…
A vida vertical do espírito e a vida horizontal de relação devem se expressar em alguma
medida, de forma simultânea, antes que os significados destas Regras possam ser captados em
parte.
…Breve Espaço de Silêncio…
Conheçam. Expressem. Revelem. Destruam. Ressuscitem.
Em virtude do êxito do processo evolutivo, a tarefa de revelar o mundo das significações, do
mundo da realidade e da verdade essencial está aumentando. Mais e mais iniciados reveladores
serão necessários no próximo e imediato período.
O chamado invocativo das massas e a inteligente exposição da demanda, por parte daqueles
que estão inteligentemente preparados para avançar, trará inevitavelmente a necessária resposta e
os imprescindíveis reveladores da realidade.
…Breve Espaço de Silêncio…
Boa vontade mundial, verdadeiramente estabelecida e corretamente organizada, é o passo
preliminar necessário para a revelação, pois esta revelação futura será uma revelação planetária,
compartilhada por todos os homens de todas as partes.
vii
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…Espaço de Silêncio…
Pentecostes se tornará verdade. Todos os homens estarão sob a onda da inspiração vinda do
alto, e embora falem distintas línguas, todos se compreenderão.
viii

…Espaço de Profundo Silêncio…
O aparecimento anual do Senhor Buda é a demonstração ou símbolo externo do surgimento
da Ciência de Invocação e Evocação.
As primeiras etapas desta ciência contêm o conceito-semente da nova religião mundial.
Que o clamor invocador emane do profundo centro da clara e fria luz do grupo…
…Espaço de Silêncio…
É preciso lembrar que a Ciência de Invocação e Evocação é um esforço recíproco. A
humanidade não poderia ser invocativa se a Hierarquia Espiritual (e neste termo incluo tanto
Shamballa como a Hierarquia planetária) não estivesse evocando o espírito do homem.
Na grande invocação que dei recentemente, a primeira (“Que as Forças da Luz tragam
iluminação à humanidade...”) foi um esforço de minha parte para pôr em palavras o clamor
invocador do gênero humano e dos homens e mulheres de boa vontade em todo o mundo. O êxito
indicou a força dessa boa vontade.
A segunda (“Que venham os Senhores da Liberação...”) na realidade, só podem empregá-la
com certa medida ou esperança de êxito os aspirantes, discípulos e iniciados, e devido a isso não
se popularizou muito entre o público, embora, na realidade, fosse mais potente e potencialmente
eficaz. No entanto, foi essencial que ocorresse uma fusão dos dois grupos antes que o chamado
invocador de toda a humanidade pudesse ser potente e eficaz para evocar resposta.
…Breve Espaço de Silêncio…
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Esta evocação, para um novo ciclo de contato e liberação espirituais poderá ser
impulsionada pela invocação de homens e mulheres de boa vontade?
ix

…Espaço de Profundo Silêncio…
Boa Vontade é espírito em expressão real.
x

Aqueles que procuram ver o estabelecimento d a boa vontade e do entendimento são maioria,
mas – como assinalei em escritos anteriores – são até agora relativamente nulos para controlar a
situação ou para forçar seus líderes a seguirem a vontade-para-o-bem maciça. São inspirados ou
protegidos pela Hierarquia da Luz e é com eles que a tarefa de estimular a livre expressão desta
boa vontade deve ser implementada quando acabar o conflito.
…Breve Espaço de Silêncio…
A vontade-de-organizar promoverá um processo de construção que será implementado sob a
inspiração direta da Hierarquia. O meio será a potência da vontade-para-o-bem do Novo Grupo
de Servidores do Mundo e a responsiva boa vontade da humanidade.
xi

Boa Vontade é espírito em expressão real.
…Espaço de Profundo Silêncio…
Que o Novo Grupo de Servidores do Mundo reconheça as demandas da humanidade. Quais
são estas demandas? Permitam-me enumerá-las e em seguida permitam-me e lhes pedir que as
tomem com toda simplicidade e atuem de acordo com elas.
• Receber e transmitir iluminação do reino das almas.
…Breve Espaço de Silêncio…
• Receber inspiração da Hierarquia e, em consequência, atuar de acordo, para inspirar.
…Breve Espaço de Silêncio…
• Manter a visão do Plano ante os olhos dos homens, porque “onde não há visão, os povos
perecem”.
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…Breve Espaço de Silêncio…
• Atuar como um grupo intermédio entre a Hierarquia e a humanidade, recebendo luz e
poder, usando ambos para construir o novo mundo do amanhã, sob a inspiração do amor.
…Breve Espaço de Silêncio…
• Trabalhar arduamente em Peixes, iluminado por Touro e responsivo em grau ao impulso
aquariano proveniente da Hierarquia.
…Espaço de Silêncio…
xii

A demanda por nossas inumeráveis forças planetárias até agora não foi adequada para
invocar a energia do aspecto vontade da divindade, e o grande Senhor do Mundo esperou
pacientemente pela invocação. O chamado agora surgiu. As suas primeiras fracas notas foram
ouvidas há duzentos anos e o som e a demanda aumentaram de volume e potência até que hoje
esta grande energia está fazendo sentir sua presença de maneira inconfundível.
…Breve Espaço de Silêncio…
A segunda maneira em que este dominante impulso de vontade se faz sentir é pela voz das
massas do mundo inteiro. Esta vontade se expressa a si mesma através do som, como a
consciência ou o amor se expressam através de luz.
O som das nações foi ouvido como um som massivo pela primeira vez.
Essa voz hoje expressa inconfundivelmente os valores que personificam o melhoramento
humano; ela demanda paz e entendimento entre os homens e se nega – e constantemente negará –
que ocorram certas coisas drásticas. Esta “voz do povo”, que na realidade é a voz da opinião
pública, pela primeira vez e embora não seja reconhecido o fato, é determinada pela Vontade de
Deus.
xiii

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