2 de Julho de 2016

Sexto Raio Sainte – Sétimo Raio Entrante
Nota-Chave:
... poder-se-ia declarar que o principal problema de hoje é ocasionado pelo fato de que dois
raios de grande potência estão atuando simultaneamente. Seus efeitos estão, até agora, tão bem
equilibrados que foi produzida uma situação que está descrita em arquivos antigos nos seguintes
termos: “Uma época de ruptura, quando as montanhas que protegiam caem de seus cimos e as
vozes dos homens se perdem na confusão e no estrondo da queda”. Tais períodos ocorrem apenas
em intervalos raros e longos, e cada vez que acontecem tem início um período peculiarmente
significativo de atividade divina. As coisas antigas desaparecem, mas são restauradas balizas
antigas. O sétimo Raio de Ordem ou Ritual Cerimonial está entrando em manifestação. O sexto
Raio de Idealismo ou de Visão Abstrata está desaparecendo lentamente. O sétimo raio trará a
manifestação daquilo que foi visualizado e daquilo que constituiu os ideais do ciclo precedente de
atividade do sexto raio. Um raio prepara o caminho para outro raio, e o motivo para que se
manifeste um raio ou outro depende do Plano e do Propósito divinos. Não é frequente que dois
raios sigam um ao outro na sequência numérica regular, como ocorre agora. Quando isso
acontece, o efeito segue rapidamente a causa e hoje isso pode proporcionar a base de uma
esperança segura.
P s i c o l o g i a E s o t é r i c a , Vo l u m e I

***
Pensamento de Introdução:
... O que lhes pode ser dito está fundamentado no conhecimento das influências do raio que,
neste momento, estão afetando tão poderosa e efetivamente a humanidade e sua civilização e cultura
vindouras.
Portanto, peço-lhes que leiam com a mente aberta o que tenho a dizer; rogo-lhes que relacionem
as minhas palavras com as condições mundiais atuais, que vejam surgindo dos reinos da
subjetividade essas forças e potências que estão mudando diretamente a corrente dos pensamentos
dos homens, que estão moldando suas ideias e, incidentalmente, alterando a face da Terra e a política
das nações.
O Destino das Nações

***
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Matéria para Reflexão:
Como sabem, neste momento há dois raios menores (os quais são raios de atributo) afetando
poderosamente o destino do gênero humano. São o sexto Raio de Devoção Abstrata ou Idealismo e o
sétimo Raio de Magia Cerimonial ou Organização. O sexto raio começou a sair de manifestação em
1625, depois de um longo período de influência, enquanto o sétimo Raio da Ordem Cerimonial
começou a entrar em manifestação em 1675. Três pontos precisam ser levados em consideração em
conexão com esses dois raios e os efeitos que exercem sobre a raça dos homens. (Aqui não trato dos
efeitos sobre os outros reinos da natureza).
Como sabem, o sexto raio é o mais poderoso em manifestação neste tempo, e um grande número
de pessoas responde a sua influência. Ainda é a linha de menor resistência para a maioria,
particularmente na raça ariana porque, quando no decurso do tempo e através da evolução a influência
de um raio tornou-se potente, ele afeta principalmente os grupos e não apenas os indivíduos. São
estabelecidos, então, um ritmo e um impulso que dura um longo tempo e que adquire poder através da
própria força dos números organizados. Essa verdade surgirá com maior clareza à medida que
continuemos com os nossos estudos. Basta dizer que as pessoas do sexto raio são aquelas reacionárias,
conservadoras, retrógradas e fanáticas, que se aferram a tudo que pertence ao passado e cuja
influência é poderosa para obstaculizar o progresso da humanidade rumo à nova era. São uma legião.
No entanto, proporcionam um equilíbrio necessário e são responsáveis pelo processo estabilizador que
é tão necessário no mundo, neste momento.
O sétimo raio está adquirindo impulso constantemente e há um longo período de tempo tem
estimulando e aumentando a atividade de todas as nações do quinto raio. Se levarmos em conta que
um dos principais objetivos da energia do sétimo raio é reunir e relacionar espírito e matéria, assim
como substância e forma (observem essa diferença), vocês mesmos poderão ver que o trabalho da
ciência está intimamente conectado a esse esforço, e que a criação das novas formas será
definitivamente o resultado de uma interação operacional entre os regentes do quinto, do segundo e do
sétimo raios, assistidos pela ajuda – a pedido – do regente do primeiro raio. Um grande número de
egos ou almas do sétimo raio e também de homens e mulheres com personalidade de sétimo raio estão
encarnando agora, e a eles é confiada a tarefa de organizar as atividades da Nova Era e de por fim aos
velhos métodos da vida e às velhas e cristalizadas atitudes perante a vida, perante a morte, perante o
lazer e até perante a população.
O resultado da crescente influência da energia do sétimo raio, acrescida da influência decrescente
do sexto raio – que se mostra como uma cristalização pronunciada das formas de crença padronizadas
e aceitas, religiosa, social e filosófica – é projetar aos milhões de pessoas que não respondem a
nenhuma das influências mencionadas por meio da relação egoica ou da personalidade em um estado
de perplexidade. Sentem-se completamente perdidas, são presas da ideia de que a vida não lhes
reserva nenhum futuro desejável; tudo o que aprenderam a manter e a apreciar está fracassando
rapidamente.
Esses três grupos de pessoas, influenciadas pelo sexto e pelo sétimo raios, ou perplexas pelo
impacto das forças geradas por esses raios, são as que devem, juntas, com compreensão e visão clara,
colocar em ordem o caos atual. Devem materializar essas condições novas e desejáveis que se
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ajustarão ao arquétipo subjetivo nas mentes das pessoas iluminadas do mundo e ao plano espiritual
como existe na consciência dos membros da Hierarquia. A Nova Era, com sua civilização e cultura
peculiares será trazida à manifestação através da colaboração dos muitos bem-intencionados que
respondem cada vez mais ao bem-estar do todo e não do indivíduo; são eles os pensadores idealistas,
porém práticos, influenciados pelo arquétipo das coisas futuras e pelos discípulos mundiais,
impressionados pelos planos e sob a instrução da Hierarquia que está dirigindo e controlando tudo.

***
Qualquer previsão que eu possa evidenciar tratará, consequentemente, desses três grupos de
pessoas e do trabalho em que participam. Todas as mudanças relacionadas à família humana – o
quarto reino da natureza – sempre dependem de três fatores:
 Dos acontecimentos físicos externos que são, definitivamente, “atos de Deus” e sobre os quais
nenhum ser humano tem a menor autoridade.
 Da atividade dos próprios seres humanos, atuando nos diversos raios, mas em qualquer dado
momento e em qualquer período particular condicionados pela:
 preponderância de egos em qualquer raio específico. Atualmente há um grande número
de egos de segundo raio encarnados e o seu trabalho e as suas vidas facilitarão a Grande
Aproximação vindoura.
 natureza e qualidade dos raios da personalidade predominantes na maioria. Neste
momento há um vasto número de almas encarnadas cujos raios de personalidade são o
sexto ou o terceiro. Condicionam destacadamente a civilização vindoura, incluindo
todas as empresas educacionais e financeiras, bem como a influência daqueles que têm
contato com a alma e podem expressar qualidades da alma, condicionando e
determinando a cultura atual.
 atividade do quinto princípio, o da mente. Esse princípio mente está hoje peculiarmente
ativo em um sentido amplo e geral. Se fosse possível expressá-lo de forma simbólica, a
atividade vertical da mente, que tem afetado pessoas em todos os lugares, no decorrer
das épocas, sempre produziu os guias mentais, os diretores e os líderes da humanidade.
Hoje, a atividade horizontal da mente, que abarca massas enormes da população1 e às
vezes nações e raças inteiras, pode ser observada em todos os lugares e isso deverá
conduzir, inevitavelmente, a acontecimentos e efeitos até agora impensáveis 2 e
impossíveis.
 Da influência dos raios saintes e dos entrantes em qualquer momento. Frequentemente foi dito
que esses acontecimentos – pois o surgimento ou o desaparecimento de uma influência de raio
é um acontecimento no tempo – são matéria de desenvolvimento lento, são de natureza
psíquica e regidos pela lei. A duração do tempo em que um raio aparece, se manifesta e realiza
o seu trabalho e, por fim, desaparece é um dos segredos da iniciação, mas – à medida que o
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tempo transcorrer e que a natureza do próprio tempo for melhor compreendida – serão
estabelecidos o período e a equação-tempo dos raios menores de atributo, mas esse momento
ainda não chegou, apesar de hoje o grande interesse pelos fenômenos do tempo indicar uma
conscientização crescente do problema propriamente dito e da necessidade de compreender a
relação do tempo, tanto com o espaço como com o acontecimento. Logo se compreenderá que
o tempo é inteiramente um acontecimento cerebral; um estudo do sentido da velocidade tal
como é registrada pelo cérebro, mais a capacidade ou incapacidade de um ser humano de
expressar essa velocidade revelará, quando abordado adequadamente, muito do que agora
ainda é um mistério.

***
Neste momento, todo o mundo está aprisionado no caos [i33] e na desordem que sobrevém ao
choque das forças do sexto e do sétimo raios. Quando um raio sai e outro entra em manifestação e seu
impacto sobre a Terra e sobre todas as formas, em todos os reinos da natureza, alcançou o ponto em
que as duas influências estão iguais, então é atingido um ponto de crise definido. Isso é o que ocorre
agora, e a humanidade, sujeita a dois tipos ou formas de energia, é arremessada “para fora do centro”;
essa é a explicação da intensa dificuldade e tensão da época mundial atual. A causa disso não é apenas
o impacto dos dois tipos de energia fustigando 3 as formas de vida com força igual, mas também a
energia da própria humanidade (que é uma combinação do quarto e do quinto raios) que é arrastada
para o conflito. A tudo isso também é agregada a energia do reino animal (que também é uma
combinação do terceiro, do quinto e do sexto raios), uma vez que ela governa a forma física ou animal
de cada ser humano. Há, portanto, um encontro de muitas forças em conflito e o Arjuna mundial
enfrenta uma batalha tremenda – uma batalha recorrente e cíclica, mas que nesta era específica
acarretará um fator decisivo e determinante no conflito milenar entre o domínio material e o controle
espiritual. As forças que atuam no planeta neste momento são de suprema importância. Considerandose que o sexto raio opera e controla o plexo solar (estando estreitamente relacionado ao plano astral,
que é o sexto nível de conscientização) e que o sétimo raio controla o centro sacro, pode-se ver por
que há tanta emoção, tanto idealismo e tantos desejos conflitantes 4 em conexão com o conflito
mundial, e também por que – a despeito das tormentas na arena política e no campo religioso – o sexo
e seus diversos problemas alcançaram um ponto de interesse na consciência humana em que é
inevitável e imediata uma solução dessas dificuldades, uma nova compreensão das implicações
subjacentes e uma franca avaliação da situação.
Quando a natureza da luta atual for mais bem compreendida e suas causas subjetivas forem
consideradas no lugar das razões objetivas superficiais, ocorrerá um progresso real no processo de
libertação da humanidade da escravidão e da estreiteza de civilização atual e da influência das forças e
energias responsáveis pela situação. Elas serão compreendidas, corretamente usadas e retamente dirigidas
para fins construtivos e desejáveis. No campo deste conflito, a grande lei fundamental de que “a energia
segue o pensamento” sempre está vigente, e uma das condições que está induzindo a tensão e a pressão
atuais deve-se ao fato de tantos milhões de pessoas estarem começando a pensar. Isso significa que a
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antiga simplicidade que vigorou a até quinhentos anos atrás não está mais no controle e que a situação se
tornou muito mais complexa. No tempo antigo, as forças eram majoritariamente controladas pelos
Senhores da Materialidade (aqueles a quem o ignorante e o esotérico preconceituoso chamam de “as
forças da escuridão”); as forças da espiritualidade somadas ao pensamento de um punhado de homens
avançados, nas diversas nações, não eram tão potentes como são atualmente. Naquela época, a situação era
relativamente simples. Parte do plano evolutivo implica em que matéria e substância deveriam exercer o
controle temporariamente e que o espírito deveria aprender a “crescer nos ombros da matéria”, como
expressa a Sabedoria Antiga. Agora, no entanto, devido à generalizada instrução das massas e aos
numerosos meios de propaganda mundial, essas próprias massas passaram a pensar de forma independente
ou passaram a pensar conforme são dirigidas pelas mentes poderosas que se encontram em todas as partes
e que estão tentando controlar os acontecimentos do mundo. Daí a crescente dificuldade do problema, tão
difícil para os Senhores do Caminho da Mão Esquerda quanto para a Grande Loja Branca. Esse é um
ponto que vocês precisam considerar, além de descobrir as suas implicações.
A própria humanidade está chegando rapidamente ao ponto no qual sua vontade unida será o
fator determinante nos assuntos mundiais, o que se deverá ao desenvolvimento da mente graças ao
sucesso do processo evolutivo. Justamente aqui serão feitas muitas experiências (que já estão sendo
feitas), sendo inevitável que ocorram muitos erros. Portanto, o principal requisito neste momento é
a rápida instrução das pessoas sobre o Plano e sobre a natureza das forças que controlam a
evolução e os agentes que a dirigem. O projeto da Hierarquia deve ser anunciado de forma
certeira, despertando assim o interesse público, a pesquisa pública e o reconhecimento público.

***
É necessário lembrar aqui que há atributos divinos e características de raio que até agora nunca
foram revelados às mentes dos homens, nem pressentidos por eles em seus momentos mais elevados de
inspiração; isso se deve à falta de sensibilidade, inclusive dos mais avançados filhos dos homens. Seus
mecanismos permanecem inadequadamente desenvolvidos, portanto incapazes de responder a essas
qualidades divinas superiores. O próprio Cristo e outros Membros da Grande Loja Branca estão Se
preparando para adquirir esses atributos divinos e fundirem-se Eles Mesmos, de forma consciente, em
uma escala ou processo evolutivo ainda mais elevado; será óbvio para vocês que as pequenas conclusões
das pequenas mentes são alguns dos fatores mais perigosos atualmente, nas questões mundiais.
Se vocês acompanharam inteligentemente o que eu disse, dois pontos surgirão claramente nas suas
mentes em relação à atividade inicial e imediata desses dois raios – o sexto e o sétimo. Primeiro, que
grupos inteiros de pessoas são cada vez mais suscetíveis a sua influência, o que leva inevitavelmente
esses grupos (que correspondem às forças do sexto ou do sétimo raios) a se oporem e serem
antagônicos. O problema é que devido à desenvolvida sensibilidade da raça, esse antagonismo
encontra-se agora em escala mundial. Daí resulta boa parte do presente conflito de ideias e das
ideologias opostas; daí também resulta de um lado a contenda entre as antigas tradições herdadas e as
velhas formas de civilização, de governo e de religião, e do outro das novas ideias que surgem. Esses
novos conceitos deverão apresentar a Nova Era e, por fim, revolucionarão as nossas normas e vida
modernas. Relegarão as velhas ideias à mesma posição que assumiram hoje em nossa consciência as
ideias que governaram a raça mil anos atrás.
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Segundo: a situação se complica ainda mais pelo fato desses dois raios influenciarem e se
expressarem (como sempre ocorre) de forma dual e sempre têm uma forma inferior e outra superior de
manifestação, o que neste caso corresponde à personalidade e à expressão egoica de cada ser humano.
No caso do saio sainte, a forma superior (que sempre é a primeira a se manifestar em germe) está
desaparecendo com rapidez ou está sendo absorvida no novo idealismo, aportando assim tudo o que é
melhor à nova apresentação da verdade, para que a cultura emergente se enraize adequadamente na
antiga. No entanto, as formas inferiores são obstinadas e dominantes, sendo que, em virtude disso,
hoje constituem definitivamente o principal problema da Hierarquia – a tal ponto que requer o
chamado ao primeiro raio (ou força de Shamballa) para efetivar a destruição de tais forças inferiores.
Tenham isso em mente ao estudar a situação mundial. As formas inferiores de expressão do sétimo
raio ainda estão em uma etapa embrionária. Isso pode ser visto com clareza se vocês observarem o que
escolhi aqui como referência: o movimento espiritualista, que começou a tomar forma apenas no
século passado e curiosamente alcançou seu desenvolvimento fenomenológico porque começou no
continente americano. Os Estados Unidos da América foram o centro da Antiga Atlântida, da qual
herdaram uma forma religiosa psíquica que se manteve em existência e potentemente viva em tal parte
do mundo durante muitos séculos.
Apesar disso, a superior e mais vívida energia dos sétimo raio é a mais ativa neste tempo, e o
idealismo que dela resulta e os consequentes conceitos da Nova Era estão atuando sobre as mentes
sensíveis raça e preparando a humanidade para uma mudança grande e muito necessária. O trabalho
do Raio da Ordem Cerimonial é aterrar 5 ou tornar fisicamente visíveis os resultados da união de
espírito e matéria. Sua função é revestir o espírito com matéria, produzindo forma.
O Destino das Nações

***
É interessante observar como o sexto raio, que produziu nos seres humanos o sentido de
separatividade e de individualismo pronunciado, preparou o caminho para o poder organizador do
sétimo raio. Falando simbolicamente, é quase como se os executivos que deveriam empreender a
reorganização do mundo em preparação para a Nova Era tivessem sido treinados e preparados para
sua tarefa por influência do saio sainte. Praticamente em toda grande nação hoje ocorre um processo
de limpeza, preparatório para a revelação vindoura, e os executivos e regentes que fomentam esse
realinhamento e reajuste são os especialistas que os gênios de cada nação deram à luz para resolver os
excepcionais problemas que as acossam. São predominantemente executivos do sétimo raio cuja
tarefa é reorganizar o mundo como um todo, sobre novas linhas; são especialistas em eficiência
material enviados para se ocupar das questões internas e instituir essa atividade que eliminará os
fatores que impedem a nação na questão de atuar como um todo, como uma unidade integrada e
coerente. Essas dificuldades e desordens internas surgem da falta de harmonia e síntese internas que
(se se prolongarem) impedirão que uma nação tenha algo com o que contribuir para o mundo das
nações, e as conduz a uma desordem tão intensa que apenas chegam ao poder pessoas equivocadas e
são enfatizados os aspectos errôneos da verdade. Um ente nacional inarmônico e desordenado é uma
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ameaça para a comunidade de nações... No entanto, a Nova Era está a caminho e nada pode impedir
aquilo que as estrelas decretam e que a Hierarquia de Mentes guiadoras consequentemente prevê.
Nas mentes de vocês surge um questionamento: se tal profecia se cumprirá de verdade; e se não se
cumprir, não iria em detrimento do que expus e me considerariam indigno de confiança? Permitam-me
responder tal pergunta, assinalando que aqueles de nós que prevemos o que pode e deve suceder
estamos não obstante muito conscientes de que apesar do cumprimento da profecia ser inevitável, o
fator tempo pode não transcorrer tal como foi indicado. Isso ocorrerá por que os angustiados
mecanismos humanos daqueles aos quais foi confiado o trabalho não reagirão corretamente, ou não
reagirão no devido tempo. Esses entrantes aspirantes e discípulos do sétimo raio podem cometer erros
e realizar seus compromissos de tal modo que haja demora. A eles é permitido ter o delineamento
geral da tarefa a qual suas próprias almas os comprometeram, trabalhando sob a inspiração dessas
grandes e liberadas almas que chamamos Mestres da Sabedoria; não existe nenhuma coerção
conforme o Plano, nem serviço forçado ou imposto. Grande parte do êxito nos próximos importantes
anos depende do trabalho realizado por aqueles que possam estar afiliados (mesmo que ligeiramente)
ao Novo Grupo de Servidores do Mundo. Se a opinião pública for instruída sobre os novos ideais, o
impulso dessa crescente maré facilitará enormemente o trabalho desses executivos do sétimo raio e,
em alguns casos, constituirá para eles a linha de menor resistência. Portanto, o fracasso dependerá dos
aspirantes e discípulos mundiais e não indicará profecia inexata nem condições astrológicas mal
interpretadas. De qualquer forma, o fim profetizado é inevitável, mas o tempo desse cumprimento está
nas mãos da humanidade desperta. A margem de diferença será apenas de cem a trezentos anos. O
impulso rumo à síntese é agora demasiado forte para que demore muito.
A principal função cósmica do sétimo raio é efetuar o trabalho mágico de fundir espírito e matéria
com o fim de produzir a forma manifestada através da qual a vida revelará a glória de Deus. Muitas
coisas de grande interesse estão a caminho como resultado dessa atividade do sétimo raio.
Há uma misteriosa unidade de resposta entre o reino inferior na escala da natureza e o superior,
entre aquilo que expressa a mais densa manifestação da vida divina e aquilo que personifica sua
consumação final e gloriosa. Essa resposta é fomentada pela atuação do sétimo raio, o qual produz
essas reações iniciais ao movimento e ritual organizados que, ao concluir o nosso grande período
mundial, demonstrará a resposta de nosso inteiro sistema solar à mesma fundamental influência do
sétimo raio. O que agora pode ser visto na organização de um cristal, uma joia ou um diamante, com
sua beleza de forma, linha e cor, sua radiação e perfeição geométrica, aparecerá igualmente por
intermédio do universo como um todo. O Grande Geômetra do universo atua através desse sétimo raio
e assim coloca Seu Selo sobre todas as formas de vida, especialmente no mundo mineral.
O ritual do sistema solar é o resultado da meditação de Deus e a ação do serviço divino continuado
ao longo de todo o período de manifestação. A subordinação da vida inferior ao ritual do serviço é
literalmente a sintonização do indivíduo com o ritmo da vida, o coração e a mente do Próprio Deus.
Dessa sintonia infere-se automaticamente o desenvolvimento espiritual.
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