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9 de agosto de 1945
Neste momento gostaria de abordar o maior acontecimento espiritual que ocorreu desde que
surgiu o quarto reino da natureza, o reino humano. Refiro-me à liberação da energia atômica, como
relataram os jornais nesta semana, 6 de agosto de 1945, com relação ao bombardeio no Japão.
Há alguns anos lhes disse que a Nova Era seria introduzida pelos cientistas do mundo e que a
inauguração do reino de Deus na Terra seria anunciada mediante uma exitosa investigação
científica. Isto se cumpriu com este primeiro passo da liberação da energia do átomo, e minha
profecia se justificou durante este crucial ano de nosso Senhor de 1945. Permitam-me fazer um ou
dois enunciados a respeito desta descoberta, deixando que vocês façam sua própria aplicação e
deduções. Pouco se sabe ainda sobre a verdadeira natureza deste acontecimento e menos ainda se
compreende. Certas ideias e pensamentos sugeridos podem ser de real valor aqui, e lhes permitirão
ver este estupendo acontecimento em uma melhor perspectiva.
1. A iminência desta “liberação” da energia foi um dos principais fatores subjetivos na
precipitação desta última fase da guerra. Esta guerra mundial foi iniciada em 1914, mas sua
última e mais importante fase teve início em 1939. [i492] Até então foi uma guerra mundial.
Depois desta data, e devido a que as forças do mal se aproveitaram do estado de guerra e
beligerância que existia no [e407] planeta, começou a verdadeira guerra, envolvendo os três
mundos da evolução humana e uma consequente atividade da Hierarquia. A atenção do
homem está normalmente enfocada sobre as externalidades da vida. Não obstante, todas as
grandes descobertas, tais como as realizadas em conexão com a astronomia ou em relação
com as leis da natureza ou que envolvem uma revelação tal como a da radioatividade ou o
memorável acontecimento anunciado esta semana referente aos primeiros passos tomados
no aproveitamento da energia cósmica, sempre são resultado da pressão interna que emanam
das Forças e Vidas que se encontram em Lugares elevados. Tais pressões internas operam
sob as leis do Espírito e não só sob aquilo que vocês denominam leis naturais; resultam do
trabalho impulsionador de certas grandes Vidas, atuando em conexão com o terceiro aspecto
da divindade, o de inteligência ativa, e dizem respeito ao aspecto da manifestação substância
ou matéria. Tais atividades são motivadas a partir de Shamballa. Esta atividade é posta em
movimento por estas Vidas, atuando em Seu elevado plano, e causa gradualmente uma
reação nos distintos setores da Hierarquia, particularmente naqueles que trabalham sob
Mestres do terceiro, quinto e sétimo raios. Finalmente, os discípulos nos níveis físicos de
atividade se fazem conscientes do fermento interno, e isto acontece consciente ou
inconscientemente. Chegam a ser “impressionados”, e então o trabalho científico é iniciado
e implementado através das etapas de experimentação e êxito final.
É preciso lembrar um ponto aqui e é o de que esta fase se aplica tanto à grande Loja Branca
como à Loja Negra – uma dedicada à benéfica tarefa de purificar e ajudar a todas as vidas nos três
mundos da evolução material e à liberação da alma na forma, e a outra a retardar o processo
evolutivo e a cristalizar continuamente as formas materiais que ocultam e velam a ánima mundi.

Ambos os grupos estiveram profundamente interessados e implicados neste assunto1 da liberação da
energia do átomo e a liberação do seu [i493] aspecto interno, mas suas motivações e objetivos eram
amplamente diferentes.
2. A iminência desta liberação – inevitável e sob direção – produziu uma enorme tensão nos
círculos hierárquicos porque (para expressar a ideia coloquialmente) havia uma corrida entre
as Forças Escuras e as Forças da Luz para adquirir posse das técnicas imprescindíveis para
provocar esta liberação de energia necessária. Se as Forças [e408] Escuras tivessem
triunfado, e se as Potências do Eixo tivessem obtido a posse das fórmulas científicas
necessárias, isto teria levado a um sério desastre planetário. A energia liberada teria sido
utilizada antes de tudo para provocar a completa destruição de tudo o que se opõe às forças
do mal e depois teria sido prostituída para manter uma civilização cada vez mais
materialista e não-idealista. Não era possível confiar este poder a Alemanha, porque todas as
suas motivações estavam forçando o mal.
Aqui vocês poderiam recair no tópico religioso mais do que sabido de que o bem inato na
humanidade e a divindade inerente no gênero humano teriam triunfado afinal, porque nada pode
vencer a tendência universal ao bem. Vocês tendem a esquecer de que se as forças do mal tivessem
os poderes passíveis de destruir a forma nos três mundos em tão vasta escala que as almas de
aspirantes e discípulos avançados e as de iniciados procurando encarnar não pudessem vir à
expressão externa durante uma crise mundial particular, então o programa de tempo 2 do processo
evolutivo seria terrivelmente afetado; a manifestação do reino de Deus seria grandemente retardada
(talvez por milênios). Havia chegado o tempo para essa manifestação, e daí a poderosa atividade
das forças escuras.
Esta tentativa de obstar o progresso planejado foi uma ameaça definida e indicou um supremo
perigo e problema. As forças do mal estiveram mais perto do êxito do que qualquer um de vocês
jamais poderia ter sonhado. Estiveram tão próximos do êxito em 1942 que no transcurso de quatro
meses os membros da Hierarquia espiritual fizeram todos os ajustes possíveis para se retirarem do
contato humano durante um período indefinido [i494] e imprevisto; os planos para um contato mais
estreito com o processo evolutivo nos três mundos e o esforço para combinar e fusionar os dois
centros divinos, a Hierarquia e a humanidade, em um todo operacional e colaborador pareciam
condenados à destruição. Sua fusão teria significado o aparecimento do Reino de Deus na Terra; os
obstáculos para esta fusão, devido à ativa tensão das forças escuras, pareciam nesse momento
insuperáveis; acreditávamos que o homem seria derrotado, devido ao seu egoísmo e mau uso do
princípio de livre arbítrio. Fizemos todos os preparativos para nos retirar, mas ao mesmo tempo
lutamos para que a humanidade escolhesse corretamente e visse as coisas com clareza.
A necessidade de nos retirarmos foi evitada. Que não se diga de que maneira, além de lhes
contar que os Senhores da Liberação deram certos passos inesperados. Foram induzidos a fazê-lo
devido aos poderes [e409] invocadores da humanidade, conscientemente utilizados por todos
aqueles do lado da vontade-para-o-bem e inconscientemente por todos os homens de boa vontade.
Devido a estes passos, foram ajudados os esforços daqueles que lutavam no reino da ciência para
estabelecer o verdadeiro conhecimento e as corretas relações humanas. A tendência do poder para
conhecer e para descobrir (uma definida forma de energia) foi desviada para longe das
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demandantes mentes evocadoras daqueles que procuravam destruir o mundo dos homens, levando a
uma forma de paralisia mental. Os que procuravam acentuar os corretos valores e salvar a
humanidade foram simultaneamente estimulados até o ponto de êxito.
Nestas poucas palavras resolvi um estupendo acontecimento mundial, e neste breve parágrafo
resumi o desenvolvimento de uma especializada atividade divina.
3. Quando o sol se deslocou para o norte naquele ano (1942), a grande Loja Branca sabia que a
batalha havia sido ganha. Seus preparativos foram suspensos e os Mestres então se
organizaram para o renovado esforço (através dos Seus discípulos) de produzir as condições
em que o novo e o que estava em linha com o amoroso propósito divino pudesse avançar
livremente. A guerra não foi ganha pela rendição da [i495] Alemanha. Isso foi só o resultado
externo de sucessos internos. A guerra foi ganha pelas Forças da Luz quando a potência
mental das forças do mal foi derrotada e a “energia do futuro” foi dirigida ou impelida por
Aqueles que buscavam os valores humanos superiores e o bem espiritual do gênero humano.
Quatro fatores estão por trás do transcendental acontecimento da liberação desta forma de
energia atômica, através do meio daquilo que erradamente e sem rigor científico é chamado
de “desintegração do átomo”. Há outros fatores, mas podem achar de real interesse os
quatro seguintes:
a.

Houve uma afluência de energia extraplanetária claramente dirigida e liberada pelos
Senhores da Liberação, Aqueles que haviam sido invocados com êxito; pelo impacto
desta energia sobre a substância atômica da qual estavam se ocupando os pesquisadores
científicos produziram-se mudanças que lhes permitiram alcançar o êxito. Os
experimentos levados adiante foram portanto subjetivos e objetivos.

b.

[e410]Um esforço sistemático foi realizado por vários discípulos que estavam
trabalhando nos Ashrams de quinto e sétimo raios, e isto lhes permitiu impressionar
discípulos menores no campo científico e os ajudou a vencer as quase insuperáveis
dificuldades que estavam enfrentando.

c.

Houve também um debilitamento da tensão que até então havia mantido exitosamente
unidas as forças do mal, e uma crescente incapacidade do grupo do mal à cabeça das
Potências do Eixo para superar a fadiga de guerra incidental. Isto provocou, acima de
tudo, uma constante deterioração das suas mentes, e depois dos seus cérebros e
sistemas nervosos. Nenhum dos homens envolvidos na direção do esforço do Eixo na
Europa é hoje psicologicamente normal; todos eles estão sofrendo alguma forma de
deterioração física e isto foi um fator real em sua derrota, embora possa lhes ser difícil
de compreender. O mesmo não ocorre no caso dos japoneses, cujo caráter psicológico é
totalmente diferente, [i496] como também são seus sistemas nervosos, os quais são da
qualidade da quarta raça-raiz. Eles serão e estão sendo derrotados por medidas bélicas
físicas e pela destruição física do seu potencial de guerra e a morte do aspecto forma.
Esta destruição… e a consequente liberação das suas almas aprisionadas é um
acontecimento necessário; justifica o uso da bomba atômica sobre a população
japonesa. O primeiro uso desta energia liberada foi destrutivo, mas lhes recordaria que
foi a destruição das formas e não a destruição dos valores espirituais nem a morte do
espírito humano – como foi a meta do esforço do Eixo.

Não se esqueçam de que todo êxito (tanto bom como mau) depende da manutenção
do ponto de tensão. Este ponto de tensão envolve o enfoque dinâmico de todas as
energias mentais, emocionais e físicas em um ponto central de atividade planificada.
Diga-se que tal é o objetivo de todo verdadeiro trabalho de meditação. Neste ato de
tensão, foi onde o povo alemão fracassou. Custou-lhes a guerra; a tensão se rompeu
porque o grupo de forças do mal que estava impressionando o negativo povo alemão
foi incapaz de alcançar o ponto de tensão que a Hierarquia foi capaz de alcançar
quando foi reforçada pela ação dos Senhores da Liberação. [e411]
d.

Outro fator foi a demanda constante, invocadora, e as orações (articuladas e
inarticuladas) da própria humanidade. Os homens impelidos em grande parte pelo
temor e pela inata mobilização do espírito humano contra a escravidão, alcançaram tal
tom de energia demandante que foi criado um canal que facilitou grandemente o
trabalho da Hierarquia, sob a influência direta dos Senhores da Liberação.

4. A liberação da energia do átomo está ainda em uma etapa extremadamente embrionária; a
humanidade conhece pouco o alcance ou a natureza das energias que foram derivadas 3 e
liberadas. Há muitos tipos de átomos constituindo [i497] a “substância do mundo”; cada um
pode liberar seu próprio tipo de força; este é um dos segredos que a Nova Era revelará em
seu devido momento, mas se fez um começo bom e sólido. Chamaria a atenção de vocês
para as palavras “a liberação da energia”. Liberação é a tônica da Nova Era, assim como
sempre foi a tônica do aspirante espiritualmente orientado. Esta liberação começou pela
liberação de um aspecto da matéria e a colocação em liberdade de algumas das forças da
alma dentro do átomo. Isto foi, para a própria matéria, uma grande e potente iniciação,
comparável às iniciações que liberam ou soltam as almas dos homens.
Neste processo de iniciação planetária a humanidade levou seu trabalho como salvador do
mundo abaixo, para o mundo da substância, e afetou as unidades de vida primárias de que são feitas
todas as formas.
5. Agora compreenderão o significado das palavras usadas por tantos de vocês na segunda das
Grandes Invocações: A hora de serviço da força salvadora já chegou. Esta “força
salvadora” é a energia que a ciência liberou no mundo para a destruição, antes de tudo,
daqueles que continuam (se o fazem) desafiando as Forças da Luz trabalhando através das
Nações Unidas. Em seguida – à medida que o tempo passar – esta energia liberada
introduzirá a nova civilização, o mundo novo e melhor e as condições mais refinadas, mais
espirituais. Os sonhos mais elevados daqueles que amam seus semelhantes podem chegar a
ser possibilidades práticas pelo correto uso desta energia liberada, se os valores reais forem
ensinados, enfatizados e aplicados na vida diária. A ciência fez [e412] com que esta “força
salvadora” agora esteja disponível e assim se substanciou a minha profecia anterior.4
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Consulte o Tratado sobre Magia Branca, publicado em 1934, a partir da página 273 (ed. 2012), onde aparecem os seguintes enunciados:
“Seria possível dizer aqui que três grandes descobertas são iminentes, e no curso das duas próximas gerações revolucionarão o pensamento
e a vida modernos.
“Uma delas já se pode pressentir, e é tema de experimentos e investigação: a liberação da energia do átomo, o que mudará completamente
a situação econômica e política do mundo, pois esta última depende em grande parte da primeira. A nossa civilização mecânica será simplificada, o
que será o prenúncio de uma era em que estaremos livres do pesadelo do dinheiro (a presença ou a ausência dele) e a família humana reconhecerá
universalmente a sua condição de reino de ligação entre os três reinos inferiores da natureza e o quinto reino ou espiritual. Haverá tempo e liberdade
disponíveis para a cultura da alma, o que suplantará os nossos métodos modernos de educação, e a significação dos poderes da alma e o

[i498] Como disse mais acima, o primeiro uso desta energia foi a destruição material; isto foi
inevitável e desejável; as velhas formas (que obstruíam o bem) tiveram que ser destruídas; a
destruição e o desaparecimento do que é mau e indesejável deve preceder sempre a construção do
bom e desejável e ao surgimento esperado do que é novo e melhor.
O uso construtivo desta energia e seu aproveitamento para a melhora da humanidade é seu
propósito real; esta energia viva da própria substância, até agora encerrada 5 dentro do átomo e
aprisionada nestas formas de vida últimas, pode ser totalmente convertida naquilo que é bom e pode
provocar tal revolução dos modos de experiência humana que (apenas de um ângulo) se fará
necessária e produzirá uma estrutura mundial econômica inteiramente nova.
Está nas mãos das Nações Unidas proteger esta energia liberada do mau uso e cuidar para que
seu poder não seja prostituído para fins egoístas e propósitos puramente materiais. É uma “força
salvadora” e tem em si a potência de reedificação, de reabilitação e de reconstrução. Seu uso correto
pode abolir a miséria, trazer conforto civilizado (e não luxo inútil) a todos em nosso pla neta; sua
expressão em formas de correto viver, se motivadas pelas corretas relações humanas, produzirá
beleza, calor, cor, a abolição das atuais formas de doenças, a retirada do gênero humano de todas as
atividades que envolvem viver ou trabalhar sob a terra, e porá fim a toda escravidão humana, a
[e413] toda necessidade de trabalhar ou lutar pelas posses e coisas, e possibilitará um estado de vida
que deixará o homem livre para buscar os objetivos superiores do Espírito. A prostituição da vida à
tarefa de prover as necessidades básicas ou [i499] a fazer possível que umas poucas pessoas ricas e
privilegiadas tenham demasiado quando outras têm tão pouco, chegará ao fim; os homens de todas
as partes podem agora ser liberados a um estado de vida que lhes dará lazer e tempo para buscar
objetivos espirituais, realizar uma vida cultural mais rica e alcançar uma perspectiva mental mais
ampla.
Porém, irmãos meus, os homens lutarão para impedir isto; os grupos reacionários de todos os
países nem reconhecerão a necessidade deste nova ordem mundial nem a desejarão, nova ordem
mundial que a liberação da energia cósmica (embora ainda nesta minúscula escala inicial) pode
possibilitar; os interesses criados, os grandes cartéis, trusts e monopólios que controlaram as últimas
décadas anteriores a esta guerra mundial, mobilizarão recursos e lutarão até a morte para impedir a
extinção de suas fontes de renda; também não permitirão, se puderem evitá-lo, a transferência do
controle deste poder ilimitável às mãos das massas, às quais pertence por direito. Os interesses
egoístas entre os grandes acionistas, os bancos e as abastadas igrejas organizadas se oporão a toda
mudança, exceto na medida em que os beneficie e traga mais ganhos financeiros às suas arcas.
Os sinais desta oposição já podem ser vistos nas declarações de certos homens poderosos que
hoje estão fomentando um prognóstico sombrio em Londres e em Washington e em outros lugares;
o Vaticano, essa abastada e reacionária organização eclesiástica, já expressou sua desaprovação,
porque essa Igreja sabe – como sabem todos os interesses criados e endinheirados – que seus dias
estão contados, desde que a humanidade governe as suas decisões durante os próximos cinquenta
anos pela ideia do maior bem para o maior número. As decisões mundiais devem portanto, no
desenvolvimento da consciência super-humana ocuparão totalmente a atenção dos educadores e estudantes de todas as partes.
“Uma segunda descoberta surgirá das atuais pesquisas referentes à luz e à cor.
“O terceiro desenvolvimento, que provavelmente será o último a ocorrer, estará mais estritamente no reino que os esotéricos denominam
de magia. Surgirá do estudo do som e do efeito do som e colocará nas mãos do homem um poderoso instrumento no mundo da criação”.
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futuro, se basear em uma firme determinação de promover corretas relações humanas e impedir o
controle egoísta, financeiro ou eclesiástico, por qualquer grupo de homens, em qualquer parte, em
qualquer país. Cremos que a determinação de Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e do Canadá, que
estão de posse dos segredos, siga neste sentido.
Estas poucas sugestões lhes darão muito material para refletir e uma base real para um pensar
feliz, confiado e progressista. Organizem agora para o trabalho de boa vontade. O futuro do mundo
está nas mãos dos homens de boa vontade e naqueles que em todas as partes têm um propósito
altruísta. Esta liberação da energia finalmente fará o dinheiro, como o [e414] conhecemos,
destituído de toda importância; o dinheiro se mostrou ser (devido às limitações do homem) um
produtor de mal e semeador de desacordos e descontentamentos no mundo. Esta nova energia
liberada pode se mostrar uma “força salvadora” para todo o gênero humano, liberando da pobreza,
da feiúra, da degradação, da escravidão e do desespero; destruirá os grandes monopólios, acabará
com a maldição do trabalho6 e abrirá a porta para a idade de ouro que todos os homens esperam.
Nivelará todas as camadas artificiais da sociedade moderna e liberará os homens da constante
ansiedade e do penoso trabalho árduo que foram responsáveis por tanta doença e morte. Quando
estas novas e melhores condições estiverem estabelecidas, então os homens serão livres para viver e
se mover em beleza e para buscar o “Caminho Iluminado”.

6

labour: también “parto, alumbramiento” (N. dos T. para o espanhol).

