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S Í N T E S E S U B J E T I VA
“O plano, segundo os Mestres percebem atualmente e para o qual
trabalham com constância, pode ser definido da seguinte maneira: É a
produção de uma síntese subjetiva na humanidade e de uma interação
telepática que, finalmente, aniquilará o tempo. Disponibilizará aos homens
todas as realizações e conhecimentos do passado, revelará ao homem o
verdadeiro significado da sua mente e cérebro e o converterá em mestre deste
instrumental, tornando-o assim onipresente e, afinal, lhe abrirá a porta para a
onisciência. Este próximo desenvolvimento do plano produzirá no homem uma
compreensão – inteligente e cooperativa – do propósito divino, o qual, Aquele
em Quem vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, considerou inteligente
levar à exteriorização.”
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… Espaço de Profundo Silêncio…

Seria possível evocar neste momento o bem eterno, latente em Vidas que
normalmente fariam contato com a humanidade em algum futuro muito distante, e
deste modo acelerar o dia de intensificado e aprofundado contato espiritual no
presente imediato? Eis a questão. Se puder ser feito, o passado maligno e o glorioso
futuro talvez possam se pôr em contato no desditoso presente, e haver um evento que
produzirá estupendas mudanças.
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… Breve Espaço de Silêncio…
Que o grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática
que finalmente aniquilará o tempo.
… Espaço de Profundo Silêncio…
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Novas verdades (quero dizer verdades novas para os pensadores mais avançados e que
são apenas tenuemente percebidas pelos esoteristas mais avançados) pairam no horizonte
da mente humana. O terreno está sendo preparado para a semeadura desta nova semente e
o cenário estabelecido para a entrada dos novos atores no grande drama do
desenvolvimento da revelação da Deidade.
O homem está captando firmemente certos grandes conceitos. Grandes esperanças
estão tomando forma e se converterão no padrão do viver humano. Grandes investigações
teóricas se transformarão em teorias experimentais e posteriormente se tornarão fatos
comprovados. Duas coisas estão acontecendo por trás disto: Os homens estão recebendo
estímulos e sendo levados a um ponto de necessária tensão que (como resultado de uma
crise) deve preceder um grande avanço no Caminho de Evolução. Em segundo lugar, está
ocorrendo um processo de reorientação que, oportunamente, habilitará a massa humana a
apresentar uma frente unida sobre os pontos de vista considerados até agora como vagas
visões dos inteligentes e otimistas sonhadores. Uma grande comoção e movimentação
estão em andamento. O mundo dos homens ferve em resposta à afluência de energia
espiritual. Esta energia foi evocada pelo grito inconsciente e inaudível demanda da própria
humanidade. A Humanidade – pela primeira vez na história – tornou-se espiritualmente
invocativa.
… Espaço de Profundo Silêncio…
Há uma inevitabilidade em viver a vida do Espírito que é al mesmo tempo seu 1 horror
e alegria. Isso é exatamente o que quero dizer. O símbolo ou primeira expressão disto
(para todos nos três mundos é somente o símbolo de uma realidade interna) é o impulsor
anseio de melhoramento que é a característica distintiva do animal humano. Passa de
descontentamento a descontentamento, impelido por um algo interno que constantemente
lhe revela uma tentadora visão do que é mais desejável que seu atual estado e experiência.
De início interpreta em termos de bem-estar material; depois este divino descontentamento
o impele a uma fase da luta que é de natureza emocional; anseia por satisfação emocional
e mais tarde por atividades intelectuais. Todo o tempo esta luta por alcançar algo que
sempre está por diante cria os instrumentos de êxito, aperfeiçoando-os gradualmente até
que a tríplice personalidade esteja pronta para uma visão da alma. A partir desse ponto de
tensão, o anseio e a luta se tornam mais agudos, até que… coloca os pés no Caminho.
… Breve Espaço de Silêncio…
A tensão do inferior evoca a atenção do superior.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
… Chega então um momento quando o contato entre as duas projeções se faz em
meditação. Não é um contato entre alma e personalidade (a meta do aspirante comum),
mas um contato entre a energia de alma e personalidade fusionadas e a energia da
Mônada, atuando através da Tríade Espiritual. Isto não constitui um momento de crise, é
da índole de uma chama de Luz, uma conscientização de liberação, e um reconhecimento
do fato esotérico de que o homem é ele mesmo o Caminho.
… Breve Espaço de Silêncio…
Antes que um homem possa percorrer o Caminho,
ele mesmo deve se tornar o Caminho.
… Espaço de Profundo Silêncio…
O progresso desde uma zona debilmente iluminada na manifestação divina para outra
de glória suprema é a história do Caminho de Evolução.
No caminho de evolução, o ser humano é influído de cima para baixo; o iniciado é
dirigido de dentro para cima. Isto formula a subjacente significação da energia de livre
arbítrio e é algo só verdadeiramente possível por meio de autodireção; isto pode ser visto
lutando por se expressar hoje nesse grande discípulo mundial, a Humanidade.
Estes conceitos merecem sua cuidadosa consideração. A sétupla energia que hoje está
agitando o género humano marca um ponto de inflexão na história humana e indica a
possibilidade da transição da humanidade para o Caminho do Discipulado; nesse Caminho
a liberdade de expressão e o viver consciente autodirigido se tornarão cada vez mais
possíveis.
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… Espaço de Silêncio…
O mundo hoje chegou a outro momento de crise. Não me refiro às condições
mundiais atuais, mas ao estado da consciência humana. A mente alcançou o poder de
atuar e as personalidades estão coordenadas. Os três aspectos do homem estão se
mesclando; é possível haver outra formação ou precipitação da Hierarquia de Adeptos.
No plano físico está se integrando – silenciosa, constante e poderosamente – sem
qualquer organização exotérica, cerimonial ou forma externa, um grupo de homens e
mulheres que, em certo momento, substituirá o esforço hierárquico anterior. Fará as
vezes de todas as igrejas, de todos os grupos e de todas as organizações e, com o tempo,
constituirá a oligarquia de almas seletas que governará e guiará o mundo.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
Olhando na direção do futuro, quando os Servidores da raça se reuniram em conclave
[por volta do ano 1500 d.C.], perceberam a futura entrada da era aquariana, com suas
energias características e maravilhosas oportunidades. Isto foi observado e procuraram
preparar o homem para este período de cerca de 2.500 anos de duração que, devidamente
utilizado, promoveria a unificação consciente e inteligente do gênero humano, produzindo
assim a manifestação do que prefiro chamar de “fraternidade científica”, o oposto da
acepção sentimental do termo, tão prevalecente hoje
A unificação a que aspiram as pessoas que olham para o futuro não implica em se
despreocupar de nenhuma das partes, mas sim em cuidar e nutrir cada uma delas, a fim de
poder contribuir para o bem-estar de todo o organismo. Implica, por exemplo, no governo
correto e no desenvolvimento oportuno de toda a unidade nacional para que possa
desempenhar adequadamente os deveres internacionais e, assim, ser parte de uma
fraternidade mundial de nações. Este conceito nem sequer trata da formação de um estado
mundial, mas do desenvolvimento de uma consciência pública universal que se dê conta da
unidade do todo, produzindo a determinação de um por todos e todos por um, como já se
disse. Somente assim será possível fomentar uma síntese internacional caracterizada pelo
altruísmo político e nacional. Este estado mental universal não implica inevitavelmente no
estabelecimento de uma religião mundial ou universal. Requer apenas o reconhecimento de
que todas as formulações da verdade e da fé são apenas parciais em tempo e espaço e que
são adequadas temporariamente, segundo os temperamentos e as condições da época e da
raça. Aqueles que propiciam certa postura especial com relação à verdade compreenderão
que outras perspectivas, terminologias e meios de expressão, como também modos de
definir a deidade, podem ser igualmente corretos e constituir em si aspectos de uma
verdade maior e mais vasta do que o instrumental atual do homem é capaz de captar e
expressar. Os Próprios Grandes Seres só vislumbram vagamente a realidade e, embora
estejam mais cientes do que os Seus chelas dos propósitos mais profundos subjacentes,
nem Eles percebem a meta final. Também são obrigados a usar em Seus ensinamentos
termos inadequados, como Realidade Absoluta e Realização final.
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… Breve Espaço de Silêncio…
Oportunidade – Iluminação – Fraternidade: são estes os dons que Shamballa projeta
conferir ao género humano durante a era aquariana, desde que os homens se preparem
para eles, os aceitem e os usem. Só o futuro porá a claro a reação do homem.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
A sublevação, a formação de partidos políticos, a luta de classes, tão prevalecentes
hoje, e a separação de cada país em grupos políticos antagônicos, se sempre foram
esporádicas, tornaram-se universais nos últimos duzentos anos, e todas resultam da
atividade grupal iniciada pelos Mestres. Devido a isto, os homens progrediram e
aprenderam a pensar, e embora possam pensar erradamente e empreender experimentos
desastrosos, o bem final é inevitável. Desconfortos temporá rios, depressões passageiras,
guerra e derramamento de sangue, privações e vícios, podem levar o homem que não
pensa às profundezas do pessimismo. Mas aqueles que conhecem e percebem a mão
condutora interna da Hierarquia estão conscientes de que o coração da humanidade é
sadio e que do caos atual e, talvez, muito por causa dele, surgirá quem tem capacitação
para resolver a situação e é adequado para a tarefa de unificação e síntese. Este período
foi chamado ocultamente de “a era de restauração do que foi destruído pela queda”.
Chegou o momento em que as partes separadas podem se reunir e a totalidade se elevar
novamente à perfeição primitiva.
… Breve Espaço de Silêncio…
A nota-chave da nova yoga será a síntese; seu objetivo será o desenvolvimento
consciente da intuição. Este desenvolvimento será de duas categorias: primeiramente, o
desenvolvimento da intuição e da verdadeira percepção espiritual e, segundo, a aplicação
do treinamento da mente como agente interpretativo.
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… Espaço de Silêncio…
Yoga – a ponte suprema para a realização cósmica – existiu através de todas as eras.
Cada Ensinamento abarca sua própria Yoga, aplicável ao passo da evolução. Os Yogas
não se contradizem entre si. Como os ramos de uma árvore, espalham sua sombra e
refrescam o viajante exausto pelo calor.
Recobrada a fortaleza, o viajante continua seu caminho. Nada pegou que não fosse
seu, nem desviou seu esforço. Abraçou a manifestada benevolência do espaço. Liberou as
forças predestinadas. Dominou sua única posse.
Não rechacemos as forças do Yoga, mas, como luz, as levemos para o ocaso do labor
não conscientizado.
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Para o futuro, nos levantamos do nosso sonho. Para o futuro, renovamos nossas
vestimentas. Para o futuro, nos alentamos. Para o futuro, nos esforçamos em nosso
pensamento. Para o futuro, reunimos força.
Em primeiro lugar aplicaremos os conselhos da vida. Em seguida, pronunciaremos o
nome do Yoga do tempo que se aproxima. Ouviremos os passos de avanço do elemento de
fogo, mas já estaremos preparados para dominar as ondulações da chama.
Portanto, saudemos o yoga do passado – o Raja Yoga.
E afirmamos o do futuro – o Agni Yoga.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
É absolutamente essencial que os discípulos do mundo desenvolvam a vontade-para-obem, para que a humanidade comum possa expressar a boa vontade A vontade-para-obem dos conhecedores do mundo é a semente magnética do futuro. A vontade-para-o-bem
é o aspecto Pai, enquanto que a boa vontade é o aspecto Mãe, e da relação de ambos será
possível edificar a nova civilização, baseada em sólidas linhas espirituais (embora
totalmente distintas). Recomendo que guardem este pensamento em sua consciência,
porque significa que no futuro imediato dois aspectos do trabalho espiritual devem ser
nutridos, pois deles dependem a esperança de uma felicidade distante e a paz mundial
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… Espaço de Profundo Silêncio…
Anteriormente nesta instrução, usei as palavras, “Um grupo mundial unido dedicado à
meditação unânime e simultânea... para a jurisdição do Cristo”. Quero chamar sua atenção
especialmente sobre esta última frase que introduz um novo conceito no trabalho
preparatório a realizar pelo Novo Grupo de Servidores do Mundo. A tarefa é, por meio da
meditação, estabelecer o conhecimento e o funcionamento das leis e dos princípios que
controlarão a era vindoura, a nova civilização e a futura cultura mundial. Enquanto a base
para a vindoura “jurisdição” não estiver pelo menos assentada, o Cristo não poderá
reaparecer; se viesse sem esta devida preparação, muito tempo, esforço e energia
espiritual seriam perdidos. Portanto, devemos assumir (se estas premissas forem aceitas)
que deve estar organizado – no futuro próximo – um grupo de homens e mulheres em cada
país,

os

quais,

sob

devida

e

apropriada

organização,

meditará

“simultânea

e

unanimemente” sobre as medidas jurídicas e as leis básicas sobre as quais estará fundado o
governo de Cristo e que são essencialmente as leis do Reino de Deus, o quinto reino nos
processos evolutivos e naturais do desenvolvimento planetário.
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...

as

palavras

meditação

“unânime

e

simultânea”;

não

são

escolhidas

inadvertidamente. Uma situação unânime não é – do ângulo espiritual – uma situação
imposta. É da índole de uma reação mútua espontânea – uma reação evocada pela resposta
imediata de uma alma, em contato com sua personalidade, a uma verdade ou intuição
espiritual, e disto a mente inferior não pode escapar... Verdadeira unanimidade é livre
decisão em resposta a uma apresentação da verdade que se aproxima o máximo possível
da realidade alcançada. Portanto, na enunciação da verdade reside a segurança para todos
os homens. Isto necessariamente envolve uma apresentação profundamente espiritual dos
fatos essenciais. O princípio de simultaneidade está ligado a isto, pois um reconhecimento
mútuo de uma idêntica abordagem à verdade realiza inevitavelmente uma atividade em
uníssono.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
Lei, Amor, União ou Síntese – todas estas grandes energias se filtraram na
consciência humana e agora proporcionam a plataforma sobre a qual pode ser
fundada a nova civilização, assumida a nova aproximação a Deus e implementadas as
novas relações humanas.
… Espaço de Profundo Silêncio…
A Lei, quando é corretamente observada e interpretada, define a atitude do homem
sobre o plano mental...
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… Breve Espaço de Silêncio …

O amor é o grande unificador e intérprete.
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… Breve Espaço de Silêncio …
Síntese… é a meta do processo evolutivo e marca o final da jornada do divino
pródigo.
xii

… Breve Espaço de Silêncio…
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
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… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação…
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