EXCERTOS DOS LIVROS DE ALICE ANN BAILEY PARA A SEMANA DE IMPACTO GRUPAL

O ponto essencial que se há de captar é que a sensibilidade à impressão é um
desenvolvimento normal e natural, paralelo ao desenvolvimento espiritual. Dei a vocês uma
chave de todo o processo quando disse que
“Sensibilidade à impressão significa engendrar uma aura magnética sobre a qual
podem atuar as impressões mais elevadas”.
gostaria que refletissem profundamente sobre estas palavras.
Telepatia e o Veículo Etérico, Cap. XIII

... a técnica da meditação rege todas as expansões de consciência, todo registro do
Plano ou Propósito e, de fato, todo o processo do desenvolvimento evolutivo. Esta é a
técnica para captar espiritualmente, enfocar a atenção em algum nível de consciência e
originar sistemas de contato.
Discipulado na Nova Era Volume II

Semana do Festival do NGSM… uma semana de meditação
“Pela crescente sensibilidade dos homens e a constante sutilização do véu separador, irão se
desenvolvendo e manifestando as faculdades telepáticas do homem e seu poder de
responder à inspiração interna. Pelo desenvolvimento da telepatia intuitiva e a crescente
compreensão do poder do cor e do som, se captará e entrará em contato com o
trabalho do Cristo e dos Grandes Seres, os povos se liberarão da escravidão do passado e
lhes será permitido desfrutar da liberdade que outorga o reino de Deus.”
A Exteriorização da Hierarquia

Desde o Ser espiritual mais elevado do nosso planeta, passando por graduados
grupos espirituais de homens iluminados e aperfeiçoados, que trabalham no aspecto
interno da vida, até o mundo externo do diário viver no qual servem os homens e
mulheres que pensam e amam, flui a onda da nova vida. O Plano está preparado para
sua imediata aplicação e inteligente implementação; os trabalhadores já existem e a
capacidade de trabalho é adequada à necessidade. Sobre todas as coisas, a Hierarquia
permanece e o Cristo está preparado para reaparecer e demonstrar a realidade.
Vamos nos esquecer da distância, da lonjura e das imprecisões e nos dar conta de
que estamos falando de acontecimentos exatos e literais em nosso planeta. Tratamos de
reconhecimentos, acontecimentos e fatos reais que são de posse consciente de muitos. O
Cristo da história e o Cristo no coração humano são fatos planetários.
O Reaparecimento do Cristo

O Novo Grupo de Servidores do Mundo é a ponte de união e o meio de comunicação
entre a Hierarquia e a Humanidade de acordo com o Plano divino atual.
Telepatia e o Veículo Etérico
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Atualmente está se produzindo um alinhamento evolutivo. O centro planetário
que denominamos Humanidade está ativo e vibrante, e agora é possível “progredir
pelo Caminho ascendente e criar a linha que une o inferior com o superior,
permitindo, assim, uma interação”. Os homens estão saindo rapidamente do centro
humano e entrando no centro hierárquico; a massa de homens está respondendo à
impressão espiritual.
Telepatia e o Veículo Etérico

Que a ‘ponte de almas e servidores’ vincule os mundos subjetivo e objetivo, assim
ajudando o Cristo em Seu trabalho.

Os Raios e as Iniciações:
Novas verdades se encontram suspensas sobre o horizonte da mente humana. O
terreno para semear esta nova semente está sendo preparado, determinando a etapa para a
entrada dos novos atores no grande drama da demonstração da revelação da Deidade.
O homem está captando firmemente certos grandes conceitos. Grandes esperanças
tomam forma e se converterão no design da vida humana. Grandes conjecturas se
transformarão em teorias experimentais e posteriormente chegarão a ser fatos
comprovados. Duas coisas estão acontecendo por trás disto: Os homens recebem estímulo e
são levados a um ponto de necessária tensão que (como resultado de uma crise) deve
preceder um grande avanço no Caminho de Evolução. Está sendo implementado um
processo de reorientação que finalmente permitirá à massa humana apresentar uma frente
unida sobre os pontos de vista considerados até agora como nebulosas visões dos
inteligentes e sonhadores otimistas. Uma grande comoção e muito movimento estão em
marcha. O mundo dos homens se agita em resposta à afluência de energia espiritual. Esta
energia foi evocada pela demanda inconsciente e inaudível da própria humanidade. A
humanidade – pela primeira vez na história – se tornou espiritualmente invocadora.
A Exteriorização da Hierarquia:
“A melhor maneira de servir, por parte dos pensadores do mundo e do Novo Grupo de Servidores
do Mundo, é reconhecendo o que acontece ao gênero humano como um todo e o que ocorre por
trás das cenas; o mais importante é o desenvolvimento da consciência humana, em resposta às
condições presentes em qualquer país ou países; somente há pouco o ‘estado mental humano’
está começando a se centralizar nas coisas importantes e a se expressar em forma vivente. Os
pensadores e servidores devem aprender a se concentrar na consciência que começa a despertar,
e não nos movimentos superficiais. Este despertar avança satisfatoriamente e a grandes passos,
irmãos meus. A forma ou formas poderão sofrer, mas a percepção intrínseca do homem está se
tornando, neste século, expressivamente divina”.
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Astrologia Esotérica:
Quando o homem é impessoal e se libera das reações do eu inferior e quando sua
consciência está iluminada pela clara luz da intuição, a “janela da sua visão” clareia e a
realidade é vista sem obstáculos. As obstruções (erguidas pela própria humanidade)
desaparecem, ele vê a vida e as formas em sua verdadeira relação e compreende e até vê
ocultamente “a passagem das energias”.
Nesta interação de Vidas e Suas correntes de forças e energias emanantes e nas
principais e determinantes atividades da vida d’Aquele em quem todas as formas –
inclusive a humana – vivem, se movem e têm seu ser, se encontrará a inevitabilidade da
conquista final, a inalterabilidade da lei e, finalmente, a expressão do Propósito divino
imutável. Nos efeitos evolutivos desta relação, entre a Vida e a Forma, temos também o
método indesviável de uma consciência em expansão e sempre em desenvolvimento – seja
macro ou microcósmico.
Daí que a Vontade de Deus move os mundos, e o Amor de Deus determina os
resultados.
***
“…a consciência grupal é a primeira e imediata revelação da sempre presente
consciência crística em vasta escala na humanidade”.
A Exteriorização da Hierarquia

“Que a ponte de almas e de servidores vincule os mundos subjetivo e objetivo, assim
ajudando o Cristo em Seu trabalho”
A “construção da ponte no plano mental” é um formidável trabalho interno
subjetivo e espiritual. Este trabalho para toda a raça humana na atualidade está
sendo empreendido com muita rapidez. Devemos acrescentar que o Novo Grupo
de Servidores do Mundo é composto por aqueles que realizam este trabalho para
a raça, e cada pessoa que constrói esta ponte se une ao grupo oculto dos
“construtores da ponte”. Portanto, o trabalho que os nossos modernos
construtores de pontes realizam é, em parte, simbólico, porque transpõe os
abismos, atravessa as águas e evidencia, de maneira concreta, o trabalho que
hoje realiza a humanidade avançada.
Psicologia Esotérica Volume II

A Exteriorização da Hierarquia:
A fusão de muitas mentes em uma atividade dirigida é hoje de importância suprema.
O poder do pensamento maciço é onipotente. A potência da atividade mental enfocada e
dirigida é imprevisível. Se aceitam esta premissa e esta afirmação, então atuem de
acordo com isso.
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Psicologia Esotérica, Volume II:
A subordinação ou a obediência ao Plano implica em algo mais que uma
compreensão vaga e nebulosa de que Deus tem um Plano e que estamos incluídos nele. É
algo mais que se ocultar na sombra da vontade de Deus. É necessário diferenciar
inteligentemente entre:
1.

a perspectiva geral e o grande Plano mundial para o planeta e

2.

as etapas imediatas ao Plano nas quais se exige uma colaboração inteligente,
agora e no presente imediato.

Talvez seja interessante aprofundar o conhecimento sobre as últimas raças-raiz e fazer
conjecturas sobre a vida existente em outros planetas, mas isso é relativamente fútil e
inútil, pois excita indevidamente a imaginação, dá origem a um amor desmedido pelos
detalhes, produz perda de tempo em suposições ilógicas e cria quimeras nos intelectos
não iluminados. O interessante e útil é a parte do Plano que se refere à aplicação
imediata. A característica do discípulo treinado é obediência ao propósito e ao dever
imediatos. Aqueles que conhecem o Plano muito mais do que nós, não se ocupam das
hipóteses improváveis, embora possíveis, de um futuro desenvolvimento racial.
Enfocam a atenção no que deve ser atendido de imediato. Exorto a todos os discípulos
a fazer o mesmo, porque ao fazê-lo possibilitam erguer uma ponte sobre a lacuna e
vincular as duas margens das etapas superior e inferior da consciência, entre a era
passada e a nova, o reino de Deus e o reino dos homens, para ocupar o lugar que
lhes corresponde nas fileiras do Novo Grupo de Servidores do Mundo, cuja árdua
tarefa reclama nosso esforço e sacrifício. Para a incorporação consciente ao grupo se
exige não viver a vida da personalidade, o que produzirá a subordinação do pequeno eu
ao trabalho da totalidade. Estas palavras são escritas e lidas muito facilmente, no
entanto expressam a tarefa que todos os discípulos devem efetuar na atualidade. Ali
onde não existe este incentivo e esta compreensão, o discípulo ainda está muito longe
da meta.
Psicologia Esotérica, Volume II:
Os caminhos e os meios são muitos, e os pontos de vista variam em cada
personalidade. O fundamento do trabalho é amor para todos os homens e serviço à raça,
conservando ao mesmo tempo um profundo amor interno para aqueles com os quais se está
destinado a trabalhar. Cada alma progride no Caminho da luz por meio do serviço
realizado, a experiência adquirida, os erros cometidos e as lições aprendidas. Isto deve ser
necessariamente pessoal e individual. O trabalho, contudo, é uno. O Caminho é uno. O
amor é uno. A meta é una. E estes são os pontos mais importantes.
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Não poderia ser que a meta esteja mais além de todo cálculo humano, se apenas a
sua expressão inferior abarca os conceitos intuitivos e abstratos mais avançados de que
a consciência humana mais elevada é capaz? Recomendo a vocês que reflitam
profundamente sobre este pensamento.
Os Raios e as Iniciações:
Quando um conflito mental, um emocional e um físico são travados
simultaneamente, os resultados devem ser necessariamente difíceis, mas são superáveis.
Atualmente os conflitos são inúmeros, vitais e inevitáveis, existem na consciência
individual e na consciência da massa; apresentam constantemente pontos de crise e estão
trazendo hoje um ponto de tensão mundial que é quase insuportável. Mas o discípulo
individual e a humanidade têm diante de si um ponto de surgimento.
Discipulado na Nova Era, Volume II:
... a técnica da meditação rege todas as expansões de consciência, todo registro do
Plano ou Propósito e, de fato, todo o processo do desenvolvimento evolutivo. É esta a
técnica para captar espiritualmente, enfocar a atenção em algum nível de consciência e
originar sistemas de contato.
Como podem ver, está havendo uma gigantesca meditação grupal em inúmeras e
distintas fases do nosso planeta. Todas as unidades que meditam e os grupos que refletem
se encontram mutuamente relacionados pela similitude do motivo espiritual; buscam uma
colaboração mais estreita e se esforçam por levar seu trabalho de meditação, consciente ou
inconscientemente, a um estado de quietude universal positiva, de maneira que a
formulação do desejo espiritual possa se realizar com êxito e o recebimento da energia
espiritual seja um recebimento unido.
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As linhas etéricas de comunicação – as ondas de luz e de som do ar –
suportam todas as relações humanas e planetárias e a evolução.
Telepatia e o Veículo Etérico: livro no qual se trata do tema das comunicações
mais elevadas e pode ser uma fonte de iluminação sobre as comunicações do
futuro (e para nos prepararmos para elas...)

Todo o sistema planetário é, na realidade, uma vasta complexidade de
veículos entrelaçados, interdependentes e inter-relacionados que se
comunicam ou respondem à comunicação.
Nas palavras bíblicas: “NEle vivemos, nos movemos e temos o nosso ser”, temos a
declaração de uma lei fundamental da natureza e a base do fato descrito na ambígua
palavra: Onipresença, a qual deriva da substância do universo e do que os cientistas
chamam de éter; esta palavra é um termo genérico que abrange a totalidade das energias
inter-relacionadas que constituem o corpo sintético de energia de nosso planeta.
Através do corpo etérico circula energia que emana de alguma mente. A massa humana
responde inconscientemente às decisões da Mente universal; isto, atualmente, se complica
pela crescente resposta ao conjunto de ideias – denominado opinião pública – que provém
da mentalidade humana, a qual evolui rapidamente. Na família humana se encontram
também aqueles que respondem ao grupo interno de Pensadores que trabalham com matéria
mental, controlando, do aspecto subjetivo da vida, o surgimento do grande Plano e a
manifestação do Propósito divino.
Na união está a força. Esta é a segunda lei que rege a comunicação telepática.
A primeira lei é:
O poder de comunicação se encontra na própria natureza da própria substância;
reside potencialmente no éter, e o significado da telepatia se encontrará na palavra
onipotência.
A segunda lei é:
O intercâmbio entre muitas mentes produz uma unidade de pensamentos
suficientemente poderosa para ser reconhecida pelo cérebro.
Temos aqui uma lei que rege a atividade subjetiva e outra que rege a manifestação
objetiva. ... Quando cada membro do grupo for capaz de atuar na consciência mental, sem o
entorpecimento do cérebro ou da natureza emocional, descobrirá a universalidade do
princípio mental, o qual constitui a primeira expressão exotérica da consciência da alma.
Em seguida penetrará no mundo das ideias, tornando-se consciente delas por meio da placa
sensitiva e receptora da mente. Então buscará aqueles que respondam ao mesmo tipo de
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ideias e reajam simultaneamente ao mesmo impulso mental. Ao se unir a eles descobre que
está em comunicação com eles.
Ao considerar este tema, fica evidente que é preciso ter em mente três fatores:
1. O agente iniciador. Emprego esta palavra premeditadamente, porque o poder de
trabalhar telepaticamente, como agente iniciador e como receptor, está relacionado
intimamente com a iniciação e indica que o homem se encontra preparado para tal
processo.
2. O agente receptor, do qual se transmite em "asas do pensamento".
3. O meio, pelo qual se intenta transferir o pensamento, a ideia, o desejo, a impressão e,
portanto, algum conhecimento.
Esta é a descrição mais simples da mecânica básica do processo. Indica também a
compreensão mais elementar do pensamento que encerram as palavras do Bhagavad Gita,
traduzidas no Ocidente, pelos termos: o Conhecedor, o Campo do Conhecimento e o
Conhecido. Foi dito, muitas vezes, que todo livro sagrado, tal como o Bhagavad Gita, por
exemplo, tem várias interpretações, que dependem do grau de evolução do leitor ou
buscador da verdade. Esta interpretação do Bhagavad Gita em termos de Comunicador,
Comunicação e Comunicante, requer uma elucidação, pois na ideia exposta anteriormente
só lhes dei um indicio.
Esta Ciência de Contato rege todas as relações de nossa vida planetária, incluindo,
por exemplo, a harmonia que está sendo estabelecida entre a humanidade e os animais
domésticos. Referidos animais são para seu próprio reino o que o Novo Grupo de
Servidores do Mundo é para a humanidade. O Novo Grupo de Servidores do Mundo é
ponte de união e meio de comunicação entre a Hierarquia – o quinto reino – e a
Humanidade – o quarto reino – de acordo com o Plano divino atual; os animais domésticos
cumprem, portanto, uma função análoga entre a humanidade, – o quarto reino – e o reino
animal – o terceiro. Tais analogias muitas vezes são campos férteis de iluminação.
***
Existe um pensamento-chave muito importante nas seguintes palavras:
3. O Plano é a substância dinâmica que provê o conteúdo da fonte de abastecimento, de
onde o agente impressor pode extrair, e ao qual o receptor da impressão há de ser
sensível.
Provavelmente esta frase implica em um sério reajuste no modo de pensar da maioria
dos estudantes. O conceito do Plano como Substância, é provavelmente novo para eles e
talvez para muitos. No entanto, devem se esforçar para captar este conceito. Permitam-me
expressá-lo de outra maneira: O Plano constitui ou é composto da substância com a qual
os membros da Hierarquia trabalham constantemente. Para fins de maior clareza, analisarei este conceito. Enfatizo isto porque é muito importante, pois está mais além da
compreensão humana e pode reparar e revitalizar a total abordagem ao Plano e capacitá-los
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para trabalhar de maneira renovada:
1. O Plano É substância. É essencialmente energia substancial. E energia é substância e
nada mais.
2. A substância, o Plano, é dinâmica por natureza, e está impregnada da energia da
VONTADE.
3. O Plano é uma reserva de substância energizada, mantida em solução pela VONTADE
de Sanat Kumara, que encarna Seu propósito intangível (intangível para nós, mas
não para Ele).
4. Esta é a Substância planetária que os “agentes impressores” devem extrair – os
Nirmanakayas, os Membros da Hierarquia e os discípulos ativos do mundo, assim
como também os sensitivos espirituais de certo grau.
5. Os receptores da impressão desejada devem tornam-se sensíveis a esta energia
substancial.
Tudo isto pode se remontar ao Pensador originador, que trouxe à existência nosso
mundo manifestado que, correlativamente à Lei de Evolução e de acordo com ela, está
levando à frutificação o objetivo dos Seus pensamentos. Em sentido mais amplo, constitui o
mar de energias no qual “vivemos, nos movemos e temos o nosso ser”, sendo o sétuplo
corpo do Logos planetário.
No entanto, não estamos considerando aqui o Todo maior, mas uma zona específica E
enfocada na consciência planetária, a qual se encontra a metade de Caminho entre o plano
superior, onde se encontra a Câmara de Concílio do Grande Senhor e os três planos que
formam o campo ativo do trabalho hierárquico – os três níveis de consciência da Tríade
espiritual. Esta “zona enfocada” foi precipitada pelos Agentes da Vontade divina; Eles
conhecem o propósito último de Sanat Kumara, o têm sempre presente e o põem ao alcance
dos Mestres de Sabedoria, os quais atuam como “Agentes impressores da Vontade de Sanat
Kumara”. São Eles o Manu, o Cristo e o Mahachohan, o Senhor da Civilização.
Seria possível dizer que os três Budas de Atividade são os Agentes impressores mais
importantes, e que os três Grandes Senhores são os “Receptores da impressão” em um nível
sumamente elevado, o nível átmico de percepção, zona energizada pela Vontade divina.
O propósito planetário constitui a síntese final do pensamento inicial do Logos
planetário, e a este pensamento é dado o nome, aparentemente sem sentido, de “ GLÓRIA”;
isto representa tudo o que se pode conceber sobre o propósito divino; para nós é o
“resplendor de glória”. A mente humana nesta etapa, em tempo e espaço, só pode cooperar
com os esforços da Hierarquia a fim de ativar os acontecimentos que permitirão a
manifestação do Propósito, o qual constituirá a revelação final para a última raça-raiz
humana...
Telepatia e o Veículo Etérico, Cap. XIV

Fundaci ón Lu ci s, Buenos Ai res, Argent i na.

www.lucis.org 8

EXCERTOS DOS LIVROS DE ALICE ANN BAILEY PARA A SEMANA DE IMPACTO GRUPAL

A vontade de Deus é propósito e, pela primeira vez, este deverá ser
conscientemente reconhecido pelo homem.
Astrologia Esotérica

Os estudantes tendem a complicar indevidamente os pensamentos quando procuram
detalhar, definir e separar em grupos acadêmicos e em séries, a multiplicidade de energias
que com que se deparam ao considerar os centros planetários e humanos. Aconselharia a
pensar com simplicidade e (sobretudo no início) em termos das três energias maiores, à
medida que emanam de algum centro e se convertem em agentes impressores e são
novamente transmitidas ou reduzidas:
1. A energia elétrica e dinâmica da própria Vida, ou a potência divina do Propósito
personificado, expressando-se por meio da manifestação evolutiva, a Vontade divina. Seria
conveniente compreender que o propósito emana do plano mental cósmico, sendo o
princípio todo inclusivo, sintético e motivador que se expressa como vontade divina no
plano físico cósmico – os sete planos da nossa Vida planetária. Esta energia dinâmica se
enfoca através das Vidas ou Seres que controlam e dominam Shamballa. Até que o
Propósito divino tenha sido alcançado, o Logos planetário mantém tudo em manifestação
mediante o poder de Sua vontade, animando todas as formas com fogo elétrico. O
conhecimento desta Vontade e Propósito chega ao estudante que está construindo o
antahkarana e que está, portanto, sendo controlado pela Tríade espiritual, a tríplice
expressão da Mônada.
2. A energia solar magnética atrativa à qual damos o inadequado nome de Amor. Esta
energia é a força coerente e unificadora que mantém unido o universo manifestado ou
forma planetária, sendo responsável por todas as relações; é a alma de todas as coisas ou
formas, começando pela anima mundi, até chegar ao seu ponto máximo de expressão na
alma humana, fator constituinte do quinto reino da natureza, o Reino de Deus ou das
Almas. A compreensão deste poder humano virá à medida que o indivíduo faça contato
com a sua própria alma e estabeleça uma relação estável com a alma; então se converterá
em uma personalidade fusionada com a alma. Como bem sabem, a tríplice personalidade é
para a alma o que a Tríade espiritual é para a Mônada: um meio claro de expressão. A
maioria dos estudantes está ou deveria estar atualmente ocupada com esta energia atrativa,
porque até que tenha conseguido dominar a natureza de desejos, transmutando-os em
aspiração e controle egoico, não poderá compreender a energia dinâmica do fogo elétrico.
O magnetismo atrativo é a energia que domina e controla a Hierarquia.
3. A inteligente atividade do fogo por fricção. Os estudantes deveriam reler o "Tratado
sobre Fogo Cósmico", no qual exponho extensamente estas três energias condicionantes.
Esta terceira e fundamental energia se expressa nos três mundos e nos quatro reinos da
natureza, culminando sua expressão na energia criadora do reino humano. Emanou
originalmente (no que diz respeito ao nosso sistema solar e ao nosso esquema planetário)
do primeiro sistema solar, sendo a energia melhor comprovada e conhecida na
manifestação. É o meio de atividade em todas as formas, através das quais se expressa o
Logos planetário; é o resultado da atividade da Mente divina, à medida que este tipo
peculiar de energia divina atua sobretudo os átomos e todas as formas atômicas e através
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deles. A fissão dos núcleos do átomo, nos últimos anos, é o sinal externo ou demonstração
de que a humanidade “abarcou” a Mente divina e pode agora “abarcar” o amor ou a
natureza atrativa da divindade. Reflitam sobre isto. Não sei que palavra empregar em lugar
de abarcar, pois é inadequada: é imprescindível uma terminologia mais nitidamente
esotérica.
Se refletirem sobre estas três energias fundamentais, trabalharem com elas e buscarem
sua expressão dentro de si mesmos, simplificarão grandemente a maneira de pensar de
forma esotérica. Permitam-me fazer algumas afirmações que forçosamente teriam que
aceitar como hipótese, mas que podem ser corroboradas caso venham a compreender a Lei
de Analogia ou de Correspondência e caso venham a aceitar também a verdade de que o
microcosmo reflete o macrocosmo e, portanto, que cada ser humano está relacionado com a
Deidade em razão de sua similitude essencial.
1ª Afirmação.
A energia elétrica dinâmica entrou em nossa esfera planetária de fontes extraplanetárias
e de um ponto de enfoque definido, no plano mental cósmico; esta energia ia a par de uma
energia secundaria proveniente do sol Sírio. Isto explica o dualismo na manifestação.
2ª Afirmação.
Esta energia se expandiu externamente do seu foco central (o centro denominado
Shamballa) e durante esta expansão se converteu no agente que impressionou a Hierarquia
servidora do Plano. O Plano é a possibilidade, de importância imediata, que pode apresentar
o Propósito divino em qualquer momento em tempo e espaço.
3ª Afirmação.
Este processo de expansão estabeleceu outro ponto focal de energia, então veio à
existência o centro cardíaco do planeta, a Hierarquia; assim dois centros foram criados e
relacionados, o que constitui o principal acontecimento no arco involutivo, fato ao qual se
prestou pouca atenção até agora. Coincidiu com o advento ou a chegada dos Senhores da
Chama do “alter ego” da nossa Terra, o planeta Vênus. Eles criaram o núcleo da
Hierarquia, que nesta época remota consistia apenas de quarenta e nove membros; eram
seres humanos avançados e não almas que esperavam encarnar na forma humana na Terra,
como ocorreu com a vasta maioria destes anjos solares visitantes.
4ª Afirmação.
O alinhamento entre os centros coronário e cardíaco foi assim estabelecido no arco
involutivo; teve lugar outra expansão, cujo resultado foi, como bem sabem, a criação de um
novo reino na natureza, o quarto ou humano. Este reino estava destinado a ser, e é
atualmente, o terceiro centro principal na vida planetária. Então se produziu outro
alinhamento, que permanece ainda dentro do arco involutivo.
5ª Afirmação.
Atualmente está se produzindo um alinhamento evolutivo. O centro planetário que
denominamos Humanidade está ativo e vibrante, e agora é possível “progredir pelo
Caminho ascendente e criar a linha que une o inferior com o superior, permitindo assim
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uma interação”. Os homens estão saindo rapidamente do centro humano e entrando no
centro hierárquico; a massa de homens está respondendo à impressão espiritual.
6ª Afirmação.
Ao mesmo tempo o centro cardíaco do Logos planetário, a Hierarquia, enquanto
responde à invocação do centro laríngeo, a Humanidade, se faz cada vez mais evocativo,
alcançando um contato e um alinhamento muito elevado com o centro coronário do Logos
planetário, sendo, portanto, capaz de receber de Shamballa uma impressão dinâmica em
constante desenvolvimento.
7ª Afirmação.
Desta maneira está se alcançando um grande alinhamento mediante a relação e a
interação entre estes três principais centros planetários, o qual produz uma constante
afluência de energia proveniente de diferentes fontes que energizam os três centros, para
que iniciem uma atividade nova e maior. Destes três centros se eleva continuamente uma
invocação, produzindo a consequente evocação de energias impressoras.
Nestas sete afirmações está descrito o CÂNONE do atual trabalho planetário, ou a
presente tese logoica. O alinhamento involutivo (garantia de futuros alinhamentos) é a
história mais antiga; o alinhamento evolutivo no qual os três centros estão envolvidos,
produz constantemente uma interação de energias como também uma constante e efetiva
impressão de um centro sobre outro. A humanidade, como centro laríngeo do Logos
planetário e principal agente criador planetário (como a ciência moderna demonstra),
invoca o centro cardíaco, a Hierarquia, e depois recebe a impressão necessária que dará
como resultado as distintas civilizações e culturas em desenvolvimento, como assim
também o oportuno aparecimento na Terra do quinto reino, o espiritual. A Hierarquia ou o
centro cardíaco planetário invoca Shamballa, o centro coronário planetário, e o Plano –
como expressão do Propósito – é impressionado na consciência hierárquica. Se há
redundância nestes comentários, é completamente intencional; a repetição serve para uma
apresentação exata de tudo o que diz respeito ao esoterismo.
Telepatia e o Veículo Etérico, Cap. XV

“Nosso dever consiste em aprender a entrar corretamente em contato com a
Hierarquia por intermédio de nossas próprias almas, empregar corretamente a Grande
Invocação como almas e nos tornar corretamente receptivos e sensíveis aos efeitos
resultantes. Reflitam sobre o que foi dito”.
A Exteriorização da Hierarquia

“Reflitam sobre isto. Este é meu frequente mandado, que dou porque a atividade
reflexiva é um potente meio de revelação.”
Astrologia Esotérica

Astrologia Esotérica:
Neste particular ciclo mundial, Capricórnio produz o momento de crise – uma crise
de iniciação mais que uma crise de destruição, ao mesmo tempo que uma crise de
percepção mental, precipitada por Mercúrio. Esta percepção mental, mais a participação
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mundial em “derrubar a montanha de Carma” anuncia a visão do novo dia do pico da
montanha.
Quando o verdadeiro sentido da realidade substituir tanto a ambição terrenal como a
ambição espiritual, o homem pode na verdade dizer, “Estou imerso na luz suprema, no
entanto, a esta luz dou as costas”.
Psicologia Esotérica T. II:
“Apenas os vínculos e o trabalho subjetivos determinam o êxito, o qual
(particularmente no novo trabalho grupal) deve se basear nas relações egoicas e não nos
apegos e predileções pessoais, que são de ajuda quando há um reconhecimento da
relação egoica.
Onde isto existe então se pode formar algo tão imortal e duradouro como a própria
alma”.
Tratado sobre Magia Branca:
Atualmente se estão realizando inúmeros ajustes e mudanças no mundo dos homens. Em
razão da confusão resultante, os indivíduos estão percebendo a necessidade de unir forças e
de cooperar nos esforços, pois a urgência do trabalho grupal é mais evidente que nunca.
Portanto, nesses dias, a serenidade e a confiança devem ser a sua força e a única
salvaguarda reside na busca rigorosa de todas as motivações subjacentes. Vistos pela
superfície, distinguem-se muitos princípios aparentemente diversos e a batalha parece se
inclinar primeiro para um lado e, em seguida, para o outro. Vistos do lado interno, os
fatores emergentes são mais simples. disputa leva sobretudo a um teste de motivações,
através do qual fica aparente (para os Guias observadores) quem, em cada grupo, tem
capacidade de pensamento claro, discriminação precisa, resistência paciente e aptidão para
prosseguir ao longo do caminho probacionário na direção do portal da iniciação, sem que as
vicissitudes da superfície entravem e perturbem a vida interna. É possível observar que por
todo lado as inquietações e dificuldades estão produzindo um bem que ultrapassa, de longe,
o mal aparente. As almas estão se encontrando a si mesmas e aprendendo a confiar no
Regedor interno. Quando todo sustentáculo externo fracassa e aqueles que parecem ter
autoridade diferem na solução proposta, as almas têm que depender de si próprias e
aprender a buscar internamente. Este contato interno com o eu superior vem se tornando
visível por um progressivo desenvolvimento e conduz à autoconfiança e calma interna
baseadas na regência do Deus interno, que converte o homem em instrumento para o
serviço mundial.
“O serviço é outra palavra com a qual se designa a utilização da força da alma para o
bem do grupo.”
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O Reaparecimento do Cristo:
“...a ‘vida mais abundante’ é uma corrente que flui livremente arrasando os
obstáculos e barreiras e fazendo circular de maneira ininterrupta a verdade e a própria
vida, sendo o amor a qualidade essencial de ambas.”
Astronomicamente ainda não atuamos plenamente sob a influência de Aquário; já estamos
saindo da influência de Peixes, e ainda não sentimos todo o impacto das energias que
Aquário liberará. No entanto, a cada ano nos aproximamos mais do centro de poder, cujo
efeito principal será induzir a que se reconheçam a unidade essencial do homem, os
processos de participação e colaboração e o nascimento da nova religião mundial, cuja
nota-chave será universalidade e iniciação… a humanidade está passando por uma
verdadeira iniciação ao entrar na nova era de Aquário, na qual se verá submetida às
energias e forças que derrubarão as barreiras da separação e fusionarão e mesclarão a
consciência de todos os homens, a fim de formar a unidade que caracteriza a consciência
crística.
***
Um dos fatos que surgirá em nossa consciência ao estudarmos estas linhas esotéricas, é
que todas as indicações externas não assinalam a verdade, mas apenas o Caminho para
as realidades subjetivas, das quais os fatos externos são somente símbolos ilusórios.
Reflitam sobre isto e mantenham a mente aberta.
Astrologia Esotérica

***
Ressurreição é a nota-chave da natureza… Ressurreição dá a chave do mundo de
significados e é o tema fundamental de todas as religiões do mundo, passadas, presentes
e futuras. Ressurreição do espírito no homem, em todas as formas, em todos os reinos; é
o objetivo de todo processo evolutivo, o qual significa se liberar do materialismo e do
egoísmo.
A Exteriorização da Hierarquia

“O assunto do momento oportuno é de profundo significado esotérico... A situação
crítica no plano externo é só um reflexo de condições internas, ainda mais críticas, e
podem prestar uma ajuda aceitável se evocarem a própria vontade e controlarem suas
emoções, disciplinando a personalidade. Desta maneira poderão apresentar um pequeno
ponto focal pelo qual as Forças espirituais atuem. Através de inúmeros pequenos pontos
de luz e vontade, é possível transmitir muito poder”.
A Exteriorização da Hierarquia

Novo Grupo de Servidores do Mundo:
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O Novo Grupo de Servidores do Mundo proporciona o canal pelo qual pode afluir o
poder de Deus… este poder pode sanar e sanará as feridas da humanidade, e unirá todos
os homens em uma síntese planejada.
Psicologia Esotérica Volume II

O Novo Grupo de Servidores do Mundo está se convertendo rapidamente em um
centro principal de meditação planetária. Grande parte desta meditação está longe de ser
de natureza ocultista, mas isso não tem importância; baseia-se sobretudo na profunda
reflexão sobre os problemas da humanidade… A meditação criadora do Novo Grupo de
Servidores do Mundo tem como objetivo a criação da nova civilização e da nova ordem
mundial. Os membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo pertencem a todos os
setores do esforço humano.
Discipulado na Nova Era Volume II

Este Novo Grupo constitui um campo de esforço e um centro de energia para o
qual podem se dirigir todas as pessoas de boa vontade do mundo, juntando recursos,
fortalecendo mutuamente suas mãos e emitindo em uníssono a nota de mútua
cooperação para o bem e o bem-estar de todos…
... durante o ciclo zodiacal aquariano vindouro, os grupos que existem na terra
poderão aproveitar a maré de influências capricornianas que afluirão ao nosso rádio de
registro a cada sete anos. Esta “semana de impacto grupal” que acontece a cada sete
anos, terá lugar de 21 de dezembro a 28 de dezembro e se isto em algum momento
coincidir com o período da lua cheia, a oportunidade será muito significativa. Deve-se
prestar atenção a esta possibilidade. Esta semana deveria ser considerada como a
“semana do festival” do Novo Grupo de Servidores do Mundo… este período deve ser
aproveitado e se fazer uma preparação especial. Este fato reclama a atenção de todos
nós.
Devemos lembrar que aqui não há organização comum, tal como a que geralmente se encontra no
mundo. O grupo é um organismo, não uma organização. Não é um grupo propagandista, como
geralmente se entende o término. Não está interessado em política, religião ou posição. Sua tarefa
consiste em educar o ser humano e em expandir a consciência humana, para que as ideias mais
novas e mais verdadeiras possam ser captadas. Sua função é a difusão da mensagem da boa vontade
e unidade religiosa internacional. Os membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo são
principalmente intérpretes.
Uma das características que distinguirá os grupos de servidores e conhecedores do mundo, é que a
organização externa que os manterá integrados será tão nebulosa e sutil que praticamente não
poderá ser observada exteriormente.

O grupo se manterá unido por uma estrutura interna de pensamento e uma
estreita inter-relação telepática.
Estes grupos terão que se sintonizar com uma vibração particular.
Psicologia Esotérica Volume II

No centro da vida humana, o grupo integrador dos novos servidores do mundo deve
enfrentar uma verdadeira necessidade. Seu trabalho primordial consiste em se manter
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em estreita união com a alma da humanidade mediante sua própria atividade organizada
da alma... Falando simbolicamente, eles constituem a porta.
Tratado sobre Magia Branca

Ao longo de cada linha para as quais se expande a compreensão do homem,
evidencia-se cada vez mais o momento oportuno para que se introduza e reja o novo. A
porta para a aventura (em seu sentido mais elevado) permanece amplamente aberta e
nada impediu a humanidade de atravessar esta porta...
Cura Esotérica

“Como um homem pensa em seu coração, assim ele é”.
“Tudo o que existe é criado pela meditação”
Discipulado na Nova Era Volume II

O espírito de boa vontade está presente em milhões, e evoca um senso de responsabilidade. É o
primeiro indicio na raça de que o homem é divino. O Novo Grupo de Servidores do Mundo conta
com esta boa vontade constantemente crescente e sua intenção é utilizá-la. Encontra-se nos
membros de cada grupo que existe para o melhoramento mundial… O Novo Grupo de Servidores
do Mundo reúne todas estas pessoas em um todo organizado, sem criar uma nova organização nem
desviar qualquer delas do trabalho já empreendido.
A boa vontade unida pode se converter em uma força mundial e… fazer sentir sua influência
eficazmente. Será uma força que moldará a opinião pública mediante a expressão do amor
inteligente... Não seria possível evocar de tal forma o espírito de boa vontade, presente mas muitas
vezes inativo no coração dos homens, para que haja no mundo um número tão vasto de homens e
mulheres de boa vontade – conscientemente em contato entre si em todo o planeta – que suas
demandas sejam escutadas e a manifestação dos seus desejos não seja feita em vão?
Psicologia Esotérica Volume II

O pronunciado contraste de ideias está obrigando os homens a pensar, refletir, interrogar e meditar.
Devido a isso o mundo se enriquece grandemente e toda a família humana sai de um pronunciado
ciclo de carma yoga e entra no requerido ciclo de raja yoga, de uma atividade irreflexiva a um
período de iluminado controle mental, iluminação mental criada pela atividade meditativa e
reflexiva de toda a humanidade, realizando-se sob a guia do Novo Grupo de Servidores do Mundo,
que atua por impressão hierárquica.
Discipulado na Nova Era Volume II

“O assunto do momento oportuno é de profundo significado esotérico... A situação
crítica no plano externo é só um reflexo de condições internas, ainda mais críticas, e
podem prestar uma ajuda aceitável se evocarem a própria vontade e controlarem suas
emoções, disciplinando a personalidade. Desta maneira poderão apresentar um pequeno
ponto focal pelo qual as Forças espirituais atuem. Através de inúmeros pequenos pontos
de luz e vontade, é possível transmitir muito poder”.
A Exteriorização da Hierarquia

Fundaci ón Lu ci s, Buenos Ai res, Argent i na.

www.lucis.org 15

EXCERTOS DOS LIVROS DE ALICE ANN BAILEY PARA A SEMANA DE IMPACTO GRUPAL

“Que a ponte de almas e servidores
vincule os mundos subjetivo e objetivo,
assim ajudando o Cristo em seu trabalho”
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