PROCESO MEDITATIVO CREADOR y
LA CIENCIA DE IMPRESIÓN
EL PROCESO MEDITATIVO CREADOR
Todo lo que existe en la actualidad en los tres mundos y en las esferas superiores
es el resultado de alguna forma de actividad meditativa.
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PROCESSO MEDITATIVO CRIADOR E A CIÊNCIA DE IMPRESSÃO
O PROCESSO MEDITATIVO CRIADOR
Tudo o que existe na atualidade nos três mundos e nas esferas superiores é resultado de
alguma forma de atividade meditativa.

Diagrama
Extra-Planetário
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Câmara do Concílio
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Propósito
Nirmanakayas
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Novo Grupo de Servidores do Mundo
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A HUMANIDADE
Civilizações
Pensadores
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Os três reinos subumanos da natureza
Esotericamente, o reflexo dos três grupos principais enumerados no diagrama.
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Contemplação Reflexiva “PROCESSO MEDITATIVO CRIADOR”
com leituras de Telepatia e o Veículo Etérico, cap. 7: “A CIÊNCIA DE IMPRESSÃO”
O tema da comunicação telepática poderia receber um nome mais subjetivo que
interprete melhor a etapa universal e anterior à recepção telepática direta. O ocultista
sempre aborda o tema vinculado ao processo evolutivo, primeiramente, do ângulo do todo
e, em seguida, da parte, da periferia para o centro, do universal para o particular. Os
Mestres não consideram a telepatia como uma ciência a ser transmitida nem que exija
esforço nem consideração, interessam-se, principalmente, pela Ciência da Impressão. O
termo que utilizam com maior frequência é o equivalente esotérico do que quer significar a
pessoa comum quando diz "tenho a impressão que...".
Impressão é a reação sutil – mais ou menos exata – à atividade mental vibratória de
alguma outra mente ou conjunto de mentes, à medida que sua influência
irradiadora afeta o ente ou conjunto de entes.
***
A primeira etapa de uma recepção telepática correta é o registro de uma impressão, o
que, de início, costuma ser vago. Mas, à medida que o pensamento, a ideia, o propósito
ou a intenção do agente emissor vai se tornando concreta, introduz-se na segunda etapa,
que aparece como uma forma definida, a qual, afinal, faz impacto na consciência do
cérebro em um ponto localizado por trás do centro ajna e, portanto, na área do corpo
pituitário. Pode aparecer também na região do plexo solar; mas para as Vidas que
superaram a vida nos três mundos e não estão sujeitas ao tríplice mecanismo da
personalidade, a impressão é o fator de maior importância; Sua consciência é
impressionada e Sua reação é tão sensível à impressão superior, que Eles absorvem ou
se [i42] apropriam da impressão, convertendo-a em parte da Sua própria "energia
impulsiva"”.
***
É difícil esclarecer este tópico por duas razões:
1. Os Membros da Hierarquia... estão em processo de aprender esta Ciência [e39] de
Impressão, o que fazem nos níveis da mente abstrata, da intuição ou de manas e
budi.
2. Esta ciência ainda não tem vocabulário próprio. Nenhuma das etapas está
limitada por formas mentais, e sim por palavras, e portanto me é muito difícil dar
qualquer informação sobre este método sutil de comunicação, do qual a telepatia,
na realidade, é apenas a exteriorização exotérica. A impressão, arte a ser
dominada tanto do ângulo do agente transmissor como do receptor, está
relacionada com o mundo das ideias. No que diz respeito à nossa Vida planetária,
existem grandes fontes de impressão, uma ou duas delas podendo ser descritas
aqui para que assim possam ter uma ideia da sutileza do tema, da estreita relação
com os impactos produzidos pela energia e da recepção grupal, segundo se
diferenciam da individual, como ocorre em qualquer relação telepática.
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***
1. A impressão sobre Shamballa:
a. Exercida pelos membros da Grande Loja Branca em Sirius. Os receptores desta
impressão são os membros mais avançados do Grande Concílio presidido pelo
Senhor do Mundo. A impressão é tão sutil [i43] que estas Grandes Vidas só podem
recebê-la com toda exatidão quando o Concílio está reunido com a totalidade dos
membros e depois de uma devida preparação
b. De uma ou outra das constelações que, em um dado momento, estão
astrologicamente em relação com o nosso planeta. O Grande Concílio só pode
receber esta impressão quando a maioria dos membros está presente.
Observemos que não é necessária a presença de todo o Concílio.
c. De um triângulo de energia circulante, que emana de dois planetas que formam
com o nosso planeta Terra um triângulo em qualquer dado ciclo. Esta impressão é
recebida pelos três Budas de Atividade, a fim de distribuí-la para a Hierarquia.
d. Do planeta Vênus, o alter ego da Terra. A impressão chega por intermédio do
Senhor do Mundo e de três membros do Seu Concílio, escolhidos por Ele em um
momento específico para que atuem como receptores.
Estas são as principais impressões grupais entrantes. São registradas pelo que,
superficialmente, chamamos de "Mente Universal", a mente de Deus, nosso Logos
planetário. Há outras impressões entrantes, sobre as quais não me referirei, pois nada
significam nada para vocês.
***
2. A Impressão sobre a Hierarquia:
1. De Shamballa, mediante os grupos do Grande Concílio, os quais reduzem a
impressão que registram, para que toda a Hierarquia possa colaborar com os
propósitos pretendidos por aqueles que estão formulando o necessário Plano. [i44]
2. De certas grandes Vidas que, em épocas específicas e de acordo com o ritmo
cíclico ou em épocas de emergência, são impulsionadas a este tipo de atividade.
Por exemplo, tal momento seria o período da Lua cheia, que é uma época de
recepção, tanto para a Hierarquia como para a Humanidade; um exemplo do
segundo tipo de atividade seria o Festival de Wesak, ou as crises agudas em que é
necessário haver uma intervenção de fontes mais elevadas que aquelas com as
quais o receptor está geralmente em contato, crises que se aproximam
rapidamente. O primeiro tipo de impressão é rítmico, periódico e, portanto,
acumulativo nos efeitos designados. O segundo tipo de impressão é resultado da
invocação e evocação, e depende tanto do receptor como do agente
3. Do grande grupo de Contemplativos divinos, treinados para atuar como grupo
intermediário e receptivo entre Shamballa e a Hierarquia. Recebem impressão de
Shamballa e a transmitem à Hierarquia, desta maneira possibilitando que os
Membros da Hierarquia a recebam como "uma impressão aguda" e a registrem
corretamente, pois a impressão emanada passou por uma área da Mente divina
onde foi sublimada pela percepção treinada e a receptividade de referido grupo. No
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Oriente são denominados Nirmanakayas divinos. Só menciono o nome oculto para
que os reconheçam quando se depararem com uma referência a Eles.
4. Do Buda no momento da celebração do Festival de Wesak. Atua como ponto focal
ou "distribuidor da impressão" estando respaldado [i45] – embora não o
compreendam – pela grande força impressora dos Budas de Atividade, que são
para Shamballa o que os Nirmanakayas são para a Hierarquia.
***
Caberia aqui intercalar uma observação que poderá ser útil e trazer luz. Nós nos
ocupamos – como grupo, já terão observado – com a recepção da impressão, por grupos
[e41] ou conjuntos de grupos compostos de Seres vivos que têm Seus próprios agentes
de distribuição ou impressão. Toda a história evolutiva do nosso planeta consiste em
receber e distribuir, tomar e dar. A causa do mal-estar da humanidade (que viveu
dificuldades econômicas nos últimos 200 anos, e o “impasse” teológico das igrejas
ortodoxas) se deve a que tomamos e não demos, recebemos e não compartilhamos,
acumulamos e não distribuímos. Esta quebra da Lei colocou a humanidade em posição
de culpa. A guerra é o lamentável preço que a humanidade teve que pagar pelo grande
pecado da separatividade. As impressões da Hierarquia foram recebidas, deixadas de
lado, mal aplicadas e erroneamente interpretadas; a tarefa do Novo Grupo de Servidores
do Mundo consiste em anular este mal, sendo estes servidores para a humanidade o que
os Budas de Atividade são para Shamballa e o que o grupo de divinos Contemplativos –
os Nirmanakayas – são para a Hierarquia. Portanto, pode-se afirmar que:
a. Os Budas de Atividade são impressionados pela
energiza toda a vida planetária.

VONTADE

de Deus, à medida que

b. Os Nirmanakayas são impressionados pelo AMOR de Deus, à medida que vão se
manifestando como força atrativa que impulsiona o Plano inspirado pelo propósito.
Em outras palavras, a Hierarquia é impelida à ação por [i46] Shamballa, ou a
vontade-para-o-bem exteriorizando-se como boa vontade.
c. O Novo Grupo de Servidores do Mundo é impressionado pela INTELIGÊNCIA ativa de
Deus; traduzem esta divina impressão, reduzindo-a a duas grandes etapas que
levam em seguida à manifestação concreta.
***
Agora levaremos este conceito da impressão divina aos níveis da consciência humana.
3. A impressão sobre a humanidade:
Pela Hierarquia, mediante o estímulo das ideias, as quais se manifestam através de uma
crescente e iluminada opinião pública.
Pela influência dos Ashrams dos Mestres, à medida que exercem efeito sobre os
aspirantes do mundo, os humanitaristas e a os idealistas. Estes agentes de
impressão, sete ao todo, são as sete correntes distintas de energia impressora que
afetam os sete tipos de raios. Os Ashrams unidos formam o Grande Ashram do Cristo
e exercem efeito sobre toda a humanidade; este Grande Ashram funciona
exclusivamente através do Novo Grupo de Servidores [e42] do Mundo, cujos
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membros pertencem a todos os raios, se encontram em todos os graus de
desenvolvimento e trabalham nos distintos setores da vida e do esforço humanos.

Pela atividade do Novo Grupo de Servidores do Mundo, sobre o qual já expus em
distintos textos, não sendo necessário repetir.*
Evidentemente só me referi a algumas, muito poucas, forças impressoras do planeta, e
enumerei apenas alguns dos grupos principais que são – em sua natureza intrínseca –
tanto receptores da impressão como posteriormente agentes do agente impressor. No
que diz respeito à família humana, esta atividade recíproca é dificultada por seu egoísmo;
esta "interrupção de impressão" e esta “interferência da divina corrente circulatória” são
responsáveis pelo pecado, pelas doenças e todos os fatores que levaram a humanidade a
ser o que atualmente é. Quando a livre afluência de energia e interação divinas e do
propósito espiritual forem restabelecidos, o mal desaparecerá e a vontade-para-o-bem se
converterá em verdadeira boa vontade, no plano físico externo
FIM DA PRIMEIRA PARTE
EM REFLEXIVO-MEDITATIVO DE 23/08/2014

*

Tratado sobre os Sete Raios, Volume II, pp. 535-614 (Ed. 2008); Tratado sobre Magia Branca, pp. 327-356 (Ed.
2012).
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REFLEXIVO-MEDITATIVO DE 27.9 – SEGUNDA PARTE DE:

Contemplação Reflexiva “PROCESSO MEDITATIVO CRIADOR ”
Extraído de “A Exteriorização da Hierarquia”:

“[O sétimo Raio] é o Raio de Ordem Cerimonial, e através da atividade de sua energia,
quando corretamente dirigida e utilizada, está sendo imposto um ritmo correto sobre
todos os aspectos do viver humano. Constantemente está se fazendo um esforço para
deter o horrível caos do presente e produzir a ordenada beleza do futuro. A principal
arma que as combinadas Forças do Mal estão utilizando agora é caos, transtorno, falta
de segurança estabelecida e o consequente medo. A potência destas forças do mal é
excessivamente grande porque não pertencem a nenhum grupo de pessoas e estão em
todas as ideologias. O caos produzido pela indiferença, o caos produzido pela
incerteza, o caos produzido pelo medo, pela inanição, pela insegurança, por ver outros
sofrerem inocentemente, e o caos produzido pelos ambiciosos elementos enfrentados e
em conflito em todas as nações (sem exceção) – são os fatores com os quais o Mestre
R. está procurando lidar; a tarefa é de suprema dificuldade. Todo o ritmo do
pensamento internacional tem que ser alterado, o que constitui uma lenta e árdua
tarefa; as personalidades malignas que, em todos os países, são responsáveis pelo caos
e incerteza, finalmente têm que ser substituídas por aqueles que podem trabalhar em
cooperação com o ritmo do sétimo raio e, deste modo, produzir beleza ordenada.”
***
Extraído de “Telepatia e o Veículo Etérico” (continuação do Reflexivo Anterior):

Impressão é a reação sutil – mais ou menos exata – à atividade mental vibratória de
alguma outra mente ou conjunto de mentes, à medida que sua influência
irradiadora afeta o ente ou conjunto de entes.
A Ciência de Impressão – se for estudada pelos discípulos no mundo e pelo Novo
Grupo de Servidores do Mundo – facilitará enormemente a apresentação dos ideais
que devem condicionar e condicionarão o pensamento da Nova Era e,
oportunamente, produzirão uma nova cultura e uma nova expressão da civilização
que a humanidade tem pela frente, substituindo a atual civilização e
proporcionando o próximo campo de expressão para o gênero humano.
***
Nas declarações dadas anteriormente em conexão com os três grandes centros
planetários, encontra-se a base da nova e próxima Aproximação à Divindade que será
conhecida sob a expressão: religião Invocadora e Evocadora. Esta nova Ciência de
Impressão constitui a base subjetiva e o elemento unificador que mantém unido todo o
âmbito do conhecimento, da ciência e da religião. As ideias fundamentais que subjazem
por trás destas grandes áreas do pensamento humano emanam dos níveis da intuição e
finalmente condicionam a consciência humana, evocando a aspiração do homem a
penetrar mais profundamente no arcano de toda sabedoria, do qual o conhecimento é a
etapa preparatória. Esta Ciência de Impressão é o modo de vida do mundo subjetivo que
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reside entre o mundo dos acontecimentos externos (o mundo de aparências e de
manifestação exotérica) e o mundo interno da realidade. Os investigadores esotéricos
devem ter muito em conta este ponto em seus cálculos. As impressões são recebidas e
registradas, constituindo o ponto de reflexão para os aspirantes suficientemente sensíveis
a seu impacto e os bastantes inteligentes que registram cuidadosamente em consciência
sua fonte emanante. Depois da devida prática, este período de reflexão sobre a
impressão [i48] registrada é seguido por outro período no qual a impressão começa a
tomar forma como uma ideia; segue-se o [e43] curso natural de translação1 de uma ideia
a um ideal apresentado; depois cai sob o chamado invocador dos de mente mais concreta
até que, finalmente, se precipita na manifestação externa e toma forma. Como verão, o
que procuro fazer é que o estudante dê um passo adiante no mundo da recepção e da
percepção e orientá-lo para os contatos mais sutis que residem por trás desses conceitos
considerados definitivamente nebulosos e aos que damos o nome de intuições.
***
A Ciência de Impressão – se for estudada pelos discípulos no mundo e pelo Novo Grupo
de Servidores do Mundo – facilitará enormemente a apresentação dos ideais que devem
condicionar e condicionarão o pensamento da Nova Era e, oportunamente, produzirão
uma nova cultura e uma nova expressão da civilização que a humanidade tem pela frente,
substituindo a atual civilização e proporcionando o próximo campo de expressão para o
gênero humano. Na realidade, esta ciência é a base da teoria das relações e fará
expandir a ideia das corretas relações humanas, que até agora, como simples frase,
esteve limitada a um desejo ideal de alcançar a correta interação entre os homens, os
grupos e as nações, restrita à sociedade e à interação humanas, e ainda continua sendo
uma esperança e um anseio. Mas, quando a Ciência de Impressão for corretamente
compreendida e levada ao campo da educação objetiva, ficará evidente que está
estreitamente vinculada ao ensinamento que começa a surgir sobre a invocação e a
evocação, e se expandirá até incluir não só as corretas relações humanas com os reinos
super-humanos, como também com os reinos subumanos.
Isto, portanto, concernirá à resposta sensível dos mundos natural e sobrenatural a
"Aquele em Quem vivemos, nos movemos e temos nosso ser"; relacionará
corretamente a humanidade com todos os aspectos e expressões da natureza
divina, aprofundando o contato subjetivo e produzindo uma manifestação objetiva
mais divina e mais de acordo com o propósito divino; levará a uma grande
mudança na consciência humana, dos níveis emocionais e da vida física (nos quais
a humanidade está enfocada) aos da percepção mental.
***
Em consequência, compreenderão porque os Conhecedores do mundo sempre se
referiram à dupla ação da mente, porque é sensível às impressões superiores e está ativa
durante a criação mental das formas mentais necessárias. Uma mente bem treinada
captará a impressão fugaz, a submeterá ao efeito da atividade mental, que a tornará
concreta, produzirá a forma requerida e, quando foi corretamente criada e orientada,
levará finalmente à exteriorização da impressão registrada, [e44] que tomou forma como
intuição e oportunamente encontrou lugar no plano mental. Além disso, verão porque os
discípulos e os trabalhadores do mundo têm que atuar como MENTES, como inteligências
receptivas e como criadores em matéria mental. Tudo isto está relacionado com a Ciência
de Impressão que estamos tratando.
1

translate.
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***
Observarão também que este método pode ser ampliado durante a meditação, para que o
aspirante possa ser sensível à impressão e (posto que está orientado para o mundo das
ideias e é consciente da sutileza e delicadeza do mecanismo necessário para registrar "a
nuvem de coisas cognoscíveis") fique resguardado da sensibilidade necessária para
registrar impactos provenientes de outras mentes, bem ou mal orientadas, e das correntes
mentais daquilo que está por tomar forma, como também das que provêm da poderosa
atração ou impulso das reações emocionais e dos desejos do plano astral e do mundo,
emocionalmente polarizado, em que vive fisicamente. [i50]
***
Sobrevirá uma maior compreensão se levarem em conta que esta Ciência de Impressão
tem a ver com a atividade do centro coronário, como ponto de ancoragem do
antahkarana, e que o centro ajna diz respeito ao processo de converter em uma forma a
intuição recebida (mediante o reconhecimento e a reação a uma forma mental),
encaminhando-a, como objetivo ideal, ao mundo dos homens. Nas primeiras etapas e até
a terceira iniciação, a Ciência de Impressão se ocupa de estabelecer certa sensibilidade –
invocativa – entre a Tríade espiritual – que se expressa temporariamente por meio da
mente abstrata, a alma ou o Filho da Mente – e a mente concreta. Este triângulo mental é
um reflexo, em tempo e espaço, da Mônada e dos dois aspectos superiores da Tríade, e é
refletido (depois dos processos de invocação e evocação) em outra tríade – a da mente
inferior, a alma e o corpo vital. Quando a relação entre a mente inferior e a supe rior
estiver estabelecida correta e permanentemente, entra em atividade a tríade inferior –
centro coronário, ajna e laríngeo – vinculada à Ciência de Impressão.
***
Ciência de Impressão é o nome dado ao processo por meio do qual se estabelece a
necessária relação entre todas as unidades de vida.
Técnica de Invocação e Evocação é o nome dado ao modo ou método pelo qual se
estabelece a relação [e45] desejada.
Trabalho Criador é o nome dado à manifestação dos resultados dos dois processos
anteriores.
***
Os três aspectos da Técnica de Invocação e Evocação, com os quais o discípulo comum
deve se ocupar, são: a construção do antahkarana, o correto uso da mente inferior, em
suas duas funções mais elevadas (manter a mente firme na luz e criar as formas mentais
desejadas) e o processo de precipitação, por meio do qual a impressão pode
oportunamente tomar forma tangível.

Nesta exegese dei muito material para refletir, em conexão com as possibilidades
telepáticas. Tudo isto se encaixa no tema do serviço mundial, porque há de se
aplicar na expansão, em grande escala, da consciência humana. É esta uma das
principais tarefas do Novo Grupo de Servidores do Mundo.
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