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“A Palavra - Serviço e Salvação”
Nota-Chave:
Em todo trabalho que seja verdadeiramente ocultista, os efeitos esperados são
alcançados sempre muito lentamente. Este esforço lento e laborioso, método geral para
tudo que evolui, não é afinal mais que uma ilusão de tempo, devido a que atualmente a
consciência da maioria está polarizada nos veículos inferiores e não no causal.
Breve Espaço de Silêncio…
Os estados de consciência se sucedem uns aos outros com aparente lentidão e nesta
progressão lenta reside a oportunidade para o Ego de assimilar o fruto destas etapas. É
preciso um longo tempo estabelecer uma vibração estável e um tempo igualmente longo
para desintegrá-la e impor um ritmo mais elevado.
Breve Espaço de Silêncio…
O crescimento é um longo período de construção para depois destruir, de
organização, para poste rior desorganização, de desenvolvimento de certos processos
rítmicos, para depois rompê-los e de forçar o ritmo antigo a ceder lugar para o novo.
C a r t a s s o b r e Me d i t a ç ã o O c u l t i s t a

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento-Semente:
Uma opinião pública esclarecida é (falando esotericamente) a resposta correta ao som que
transmite a vontade de Deus aos ouvidos dos atentos.
Os Raios e as Iniciações

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
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CARTA IV
Estão certos ao pensar que as condições atuais não são desejáveis. O mundo
inteiro avança aceleradamente para uma crise – de reconstrução, embora para o
observador pareça ser de destruição. Em todos os lados as antigas formas estão
sendo rompidas, embora o trabalho não esteja totalmente concluído. No entanto, já
foi feito o bastante para possibilitar a montagem da estrutura da nova arquitetura.
Com serenidade e firme adesão ao dever imediato ficará simplificado o que deve
ser feito.
Cartas sobre Meditação Ocultista

Espaço de Silêncio…
Quando os grupos estiverem devidamente estabelecidos (e o tempo é iminente)
e depois de terem trabalhado juntos subjetivamente durante um certo e necessário
período de tempo (a ser determinado pela qualidade da vida dos indivíduos que o
compõem, e seu altruísmo e serviço), então começarão a atuar visivelmente e seu
aspecto vida começará a fazer sentir sua presença. As diversas linhas de atividade
emergirão quando a vibração grupal for suficientemente forte para fazer um
impacto definido na consciência da raça. Portanto, será evidente que os primeiros e
principais requisitos são: integridade grupal e coesão grupal. Nada se pode realizar
sem eles. A vinculação subjetiva de cada membro de grupo com cada um, e a
emergência de uma consciência grupal, é um objetivo vital para as próximas
décadas. Assim emergirá uma circulação ou transmissão grupal de energia que será
de real valor para a salvação do mundo... Através destes grupos pode que seja
possível

restabelecer

alguns

dos

antigos

Mistérios,

e

alguns

dos

grupos

mencionados previamente em Cartas sobre Meditação Ocultista estarão entre os
grupos que surgirão na Nova Era.
Psicologia Esotérica II



Grupos com o propósito de trabalhar no corpo emocional, com o objetivo de
desenvolvê-lo, subjugá-lo e clarificá-lo.



Grupos com o propósito de desenvolver a mente, fortalecer o equilíbrio e
estabelecer contato com a mente superior.



Grupos para a cura do corpo físico.



Grupos com o propósito de efetuar o alinhamento e desobstruir o canal entre
o superior e o inferior.



Grupos para o tratamento de obsessões e doenças mentais.
* * *
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Breve Espaço de Silêncio…


Grupos cuja tarefa será estudar as reações que se produzem ao pronunciar a
Palavra, registrar e relacionar as formas geométricas consequentes, observar
seus efeitos nos membros dos grupos e nas entidades forâneas que atrai em
virtude de sua força atrativa. Serão grupos bastante avançados, capazes de
fazer investigações clarividentes.



Grupos cujo trabalho específico será estabelecer contato com os devas e
colaborar com eles de acordo com a lei, o que será muito facilitado durante a
atividade do sétimo raio.



que trabalham definida e cientificamente com as leis dos raios e estudam a
cor e o som, seus efeitos em indivíduos e grupos e sua inter-relação. Trata-se
necessariamente de um grupo seleto, no qual só terão permissão de participar
aqueles de elevada realização espiritual e os que estiverem próximos da
Iniciação . Lembrem-se que tais grupos, no plano físico, são a inevitável
manifestação dos grupos internos de aspirantes, estudantes, discípulos e
iniciados.
Breve Espaço de Silêncio…



Grupos que trabalham efetivamente sob algum Mestre e de acordo com certo
procedimento estabelecido por Ele. Os membros destes grupos serão,
portanto, escolhidos pelo Mestre.



Grupos

que

trabalham

especificamente

sob

um

dos

três

grandes

departamentos e que procuram – sob guia especializada – influenciar política
e religiosamente o mundo dos homens, e acelerar o processo da evolução,
conforme determinado pelo departamento do Senhor da Civilização. Alguns
destes grupos atuarão nas Igrejas, outros na maçonaria e outros estarão
vinculados com os guias iniciados das grandes organizações. Ao considerar
isto é preciso lembrar que todo o mundo se torna cada vez mais mental à
medida que o tempo avança – por isso a abrangência cada vez maior deste
tipo de trabalho.


Outros grupos trabalharão no que poderia receber a denominação de trabalho
preparatório para a futura colônia.



Grupos para solucionar problemas 1 , como poderiam ser chamados, que serão
formados para tratar dos problemas

1

sociais, econômicos, políticos

e

Problem groups
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religiosos à medida que surgirem e a estudar os efeitos da meditação, da cor
e do som.


Outros grupos tratarão da cultura infantil, da formação individual das
pessoas,

da

orientação

das

pessoas

no

caminho

probacionário

e

do

desenvolvimento das faculdades superiores.


Posteriormente, quando o Grande Senhor, o Cristo, reaparecer com Seus
Mestres, serão estabelecidos uns poucos grupos esotéricos, extraídos de
todos os outros, em que os membros (por graduação e direito cármico) serão
treinados para o discipulado e para a primeira Iniciação. Serão sete destes
grupos ou centros, formados para um preciso treinamento ocultista...
Ingressarão apenas aqueles cuja capacidade vibratória for adequada.
* * *
Espaço de Profundo Silêncio…

...devo me abster de transmitir certas informações que pareceriam ser a
sequência natural e o corolário do que tenho a comunicar. Os perigos que encerra o
desenvolvimento imprudente dos centros é grande demais para nos aventurarmos a
dar

instruções

plenas

e

detalhadas.

Procuramos

desenvolver

Mestres

de

Compaixão, dispensadores do amor no Universo. Não procuramos desenvolver
Mestres nas Artes Negras nem especialistas em autoexpressão impiedosa, à custa
dos não iniciados. Certos fatos já foram dados e podem ser transmitidos. Levarão
ao desenvolvimento da intuição e inspirarão aqueles que buscam a luz para um
esforço ainda mais dedicado. Outros deverão ser reservados, pois seriam armas
muito perigosas nas mãos dos inescrupulosos. Portanto, se lhes parece que o
transmitido é suficiente apenas para despertar o interesse, saibam que é esta,
precisamente, a minha intenção. Quando o interesse de vocês e de todos os
aspirantes estiver suficientemente desperto, nada poderá ficar irrevelado para
vocês.
Procuro sinalizar que o estudante deve sempre se lembrar que aqui há apenas
generalizações. A complexidade do desenvolvimento do microcosmo é tão grande
como a do macrocosmo. O despertar dos centros e a ordem específica dependem de
vários fatores, entre os quais:


O Raio do Espírito ou Mônada.



O Raio do Ego, Eu Superior, ou Filho, ou o sub-raio.



A raça e a nacionalidade.
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O especial tipo de trabalho a realizar.



A dedicação do estudante.
Espaço de Silêncio…

Não é desejável que os aspirantes se concentrem em algum dos centros, pois
correm o risco de uma superestimulação ou de atrito. Também não é desejável que
se esforcem em dirigir o fogo a um ponto determinado; a manipulação ignorante
produz demência e doenças fatais. Se o aspirante nada mais busca do que o
desenvolvimento espiritual, se tudo visa à sinceridade de propósito e ao altruísmo
compassivo, e se, com serena dedicação, concentra-se em subjugar o corpo
emocional e expandir o mental, e cultiva o hábito do pensamento abstrato, os
resultados desejados nos centros ocorrerão, pelo fato de que serão necessários, e o
perigo será eliminado.
* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
Vocês observarão, pois, que quanto mais se estuda, mais difícil de penetrar se
torna o tema. Complica-se pelo desenvolvimento dos raios, pelo lugar que o
indivíduo ocupa na escala da evolução, pelo despertar desigual dos diferentes
centros, em razão do tipo de vida que o homem leva; a complexidade aumenta pela
tríplice natureza dos próprios centros (etérica, emocional e mental), pelo fato de
que algumas pessoas têm um ou outro centro emocional completamente desperto e
se manifestando etericamente, enquanto a contraparte mental pode estar inativa;
outros podem ter os centros mentais despertos e os emocionais não tão vivificados
e etericamente passivos. Assim, ficará óbvio o quanto é grande a necessidade de
instrutores clarividentes conscientes, aptos a trabalhar de maneira criteriosa com
os estudantes, estimulando, por meio do conhecimento e dos métodos científicos,
os centros adormecidos ou letárgicos, alinhando-os de maneira que a corrente flua
alternativamente entre os vórtices externos e o centro interno .
Breve Espaço de Silêncio…
O crescimento é um longo período de construção, para depois destruir, de
organização,

para

poste rior

desorganização,

de

desenvolvimento

de

certos

processos rítmicos, para depois rompê-los e de forçar o ritmo antigo a ceder lugar
para o novo. O que a personalidade procurou estabelecer em muitíssimas vidas não
será facilmente alterado, quando o Ego – atuando na consciência infe rior –
procurar efetuar uma mudança. A transferência de polarização do emocional para o
mental, deste para o causal e, mais tarde, para o tríplice Espírito, necessariamente
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implica em um período de grandes dificuldades, de violento conflito, tanto interno
como com o ambiente, de sofrimento intenso e de aparente escuridão e
desintegração; tudo isto caracteriza a vida do aspirante ou do discípulo.
Breve Espaço de Silêncio…
À medida que cada mudança se faz gradualmente, ela responde à mesma lei que
rege todo o crescimento cíclico no macrocosmo:


Primeiramente produz o choque entre o antigo e o novo ritmo.



Segue-se um período de gradual domínio do novo, de eliminação do antigo e
de estabilização da nova vibração.



Por fim, o novo se dissemina, declina e o processo se repete de novo.
Breve Espaço de Silêncio…

É este trabalho que se faz nos corpos e nos centros por obra da meditação e do
uso da Palavra Sagrada. Esta Palavra ajuda no ajuste da matéria, sua vitalização
pelo

fogo,

permitindo

ao

aspirante

trabalhar

de

acordo

com

a

lei.

Este

desenvolvimento dos centros é um processo gradual, paralelo ao trabalho realizado
sobre os corpos, ao refinamento dos veículos e ao lento desenvolvimento da
consciência causal.
* * *
...Espaço de Profundo Silêncio…
Observações Finais.
Quando o aspirante comum entoa a Palavra Sagrada, leva força ao etérico
através de todos os centros internos, e causa um definido estímulo nas pétalas de
cada centro.
...Breve Espaço de Silêncio…
Quando a meditação é feita no coração e segundo as leis ocultistas, com a
correta entoação da Palavra Sagrada, a força chega através dos centros emocionais,
oriunda dos níveis intuicionais. Quando feita na cabeça, a força chega pelos
centros mentais, oriunda dos níveis manásicos abstratos e, mais tarde, do átmico.
Uma dá intuição espiritual e, a outra, consciência causal.
...Breve Espaço de Silêncio…
O homem avançado é aquele que une os dois centros maiores – coronário e
cardíaco – em um instrumento sintético, e cujo centro laríngeo vibra no mesmo
ritmo. O que se tem é a vontade e o amor fusionados em harmonioso serviço, e a
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atividade física inferior é transmutada em idealismo e altruísmo. Ao alcançar esta
etapa, o homem está pronto para despertar o fogo interno. Seus corpos estão
suficientemente refinados para resistir à pressão e à precipitação; nada contêm que
seja prejudicial ao progresso; os centros estão afinados em vibração suficiente para
receber um novo estímulo. Quando isto é realizado, chega o momento da iniciação,
em que o postulante a servidor da humanidade se coloca diante do seu Senhor, com
o desejo purificado, o intelecto consagrado e um corpo físico que é seu servidor e
não seu amo.
Cartas sobre Meditação Ocultista

...Espaço de Silêncio…
O esoterismo é a ciência de redenção, de que todos os Salvadores do Mundo
são o símbolo e os expoentes eternos. Para redimir a substância e suas formas, o
Logos planetário veio à manifestação e toda a Hierarquia, com seu grande
Condutor, o Cristo (o Símbolo do mundo atual), poderia ser considerada como uma
Hierarquia de redentores, especializados na ciência de redenção. ... Podem ver
assim a estreita relação entre o trabalho do aspirante ou discípulo individual, à
medida que redime, salva e purifica seu tríplice corpo de manifestação, e o
trabalho do Logos planetário, à medida que realiza uma tarefa similar
Educação na Nova Era

Seria preciso lembrar ao indivíduo que a pureza do corpo, o controle das
emoções e a estabilidade mental são requisitos fundamentais e deveriam ser a meta
da prática diária. Sempre devemos voltar a estes requisitos primários do caráter, e
por mais cansativo que seja repeti-lo, recomendo energicamente que cultivem essas
qualidades.
Psicologia Esotérica II

Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação do Novo Grupo de Servidores do
Mundo
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