3/VIII/2019

“A Vida em Termos de Realização”
Meditação I... Controle do Coração... Transferência
Discipulado na Nova Era II

Ver com os olhos do coração; escutar o fragor do mundo com os ouvidos do
coração; esquadrinhar o futuro com a compreensão do coração; lembrar-se dos
acúmulos do passado através do coração – é assim que o aspirante ousadamente
deve avançar no caminho de subida. A criatividade abraça o potencial ardente e
fica saturada com o sagrado fogo do coração. Portanto, sobre o caminho da
Hierarquia, sobre o caminho do Grande Serviço, sobre o caminho da Comunhão, a
síntese é o único caminho luminoso do coração. ... De que maneira se pode colocar
um fundamento para grandes passos? Verdadeiramente, só através do coração.
C O R A Ç Ã O – S i g n o s d e A g n i Y o g a.

* * *
Intervalo de Profundo Silêncio…
A meta de realização para o homem é a consciência da natureza da Alma, meio
pelo qual o aspecto Espírito sempre atua. Isto é o máximo que pode fazer. Tendo
aprendido a atuar como Alma, desapegado dos três mundos, o homem se torna
parte ativa integrante e consciente da Alma que permeia e prevalece em tudo que
existe em manifestação. Então, e somente então, a pura luz do Espírito per se
torna-se visível para ele mediante uma justa apreciação da Joia oculta no coração
de seu próprio ser; só então se torna consciente da grandiosa Joia oculta no
coração da manifestação solar.
Inútil é para nós buscar termos para expressar o que se encontra oculto por trás
das ideias e dos pensamentos, quando os próprios pensamentos não são
perfeitamente compreendidos nem o mecanismo de compreensão é perfeito. O
próprio homem – uma grande e específica ideia – não conhece a natureza daquilo
que procura expressar.
Tudo o que podemos fazer é captar o fato de que existe AQUI L O que ainda não
pode ser definido e compreender que prevalece uma vida central que permeia e
anima a Alma e procura utilizar a forma pela qual ela se expressa.
Um Tratado sobre Fogo Cósmico

* * *
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Intervalo de Silêncio…
A Vida É . Nada no céu ou na terra pode tocá-la ou afetá-la, ponto que com
muita frequência se esquece. O discípulo e o postulante à iniciação sabem que a
vida é una, quer tome forma no segundo reino ou no terceiro ou no quarto; aprende
também que a vida é inatacável, que não pode ser tirada nem destruída, mas sim
que “passa” 1 de uma forma para outra, de uma experiência para outra, até que a
perfeita vontade de Deus se expresse por meio da vida.
O s R a i o s e a s I n i c i a ç õe s

Breve Intervalo de Silêncio…
Que o grupo transfigure a vida em termos de realização.
* * *
Intervalo de Profundo Silêncio…
Todo aspirante, à medida que passa o tempo, deve desenvolver o poder de ver o
todo e não só a parte, e ver sua vida e esfera de influência em termos de suas
relações coletivas e não em termos do eu separado. Não só deve perceber a visão
(pois isso o místico sempre fez) como deve penetrar por trás dela até as qualidades
essenciais que dão significado à visão.
O instinto de formular planos, inerente a todos e tão dominante nos
altamente evoluídos, deve dar l u gar à tendência de fazer planos em sintonia com o
Plano de Deus, como se expressa através da Hierarquia planetária.
Breve Intervalo de Silêncio…
Com o tempo isso produzirá o impulso para criar as formas, transmitindo
significado, que transmutarão o mal em bem e produzirão a transfiguração da
vida.
Breve Intervalo de Silêncio…
Mas para realizar isto de acordo com o Plano e, ao mesmo tempo, reconhecer a
síntese fundamental na qual vivemos e nos movemos, o discípulo deve aprender a
analisar, discriminar e discernir os aspectos, qualidades e forças que devem ser
criativamente usadas na materialização do Plano intuído, com base na visão
percebida. Bem faríamos em ponderar sobre a relação entre o homem e a
Hierarquia, por meio da própria alma do homem. A Hierarquia existe para tornar
possível na forma o Plano e a Visão divina percebidos.
Para produzir este aparecimento da verdade, o homem também se encontra no
ponto do meio e, ao manejar as grandes dualidades da vida, deve produzir o novo
mundo.
Psicologia Esotérica II
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“passes on”
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Intervalo de Silêncio…
Una linha muito tortuosa corre entre o valioso e o indigno. Somente o coração
pode encontrar caminho através das fissuras do cérebro. Mas agora é o momento de
entrar na realização da criatividade espiritual. Não é estranho para muitos que o
Mundo Sutil seja ainda invisível para eles, embora no progresso dos Mundos seja
já adequadamente denso? Isto significa que o olho físico é muito grosseiro, sequer
pode discernir a fase seguinte da transformação corporal. Se as pessoas estão
procurando aperfeiçoar até os aparelhos científicos, então que desejável seria
sensibilizar o mesmo mecanismo humano! Mas, sem atrair a ajuda do coração, será
impossível avançar nesta empresa. Aquele que pode sentir através do coração
poderá se mover mais além dos limites do corpo.
C O R A Ç Ã O – S i g n o s d e A g n i Y o g a.

Breve Intervalo de Silêncio…
O centro cardíaco da humanidade é criado pelo somatório dos corações
(falando simbolicamente) de todos os homens de boa vontade (dentro e fora das
igrejas e independente de seus conceitos políticos) que estão servindo a seus
semelhantes, fomentando os movimentos para o bem-estar humano, trabalhando
para o estabelecimento de corretas relações humanas e anulando constantemente a
separatividade da mente humana por meio da incluente natureza do amor divino.
Temos portanto, como garantia do retorno de Cristo no reconhecimento público, a
implementação de um grande alinhamento.
O s R a i o s e a s I n i c i a ç õe s

* * *
Verdadeiramente, acostumemo-nos continuamente à realização dos Mundos
Sutil e Ardente. Assim, acostumemo-nos a um estado de trabalho constante,
ilimitado e incansável. Semelhante tensão de consciência é insubstituivelmente útil
para o Mundo Sutil, porque as pessoas normalmente trabalham só para descansar,
não para um aperfeiçoamento ilimitado... Portanto, para o Mundo Ardente
acostumemo-nos a caminhar sem medo, como se estivéssemos à beira de um
precipício. Apenas o autocontrole mais elevado e a presteza para o perigo podem
nos preparar para as esferas ardentes.
CORAÇÃO – Signos de Agni Yoga

Breve Intervalo de Silêncio…
Na rodada diária de deveres e detalhes chega para vocês a oportunidade de
transfigurar vida em termos de realização . Nestas palavras devem encontrar o
objetivo do empenho desta vida. Verdadeira realização implica em uma vida de
radiação constante e atividade uniforme e estável; mas, irmão meu, nesta atividade
e realização general, devem chegar – à medida que passam os anos – o que poderia
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chamar de crise de conquistas . Deve haver momentos culminantes quando a
atividade uniforme culmina em horas de crise dinâmica. Então um ciclo de trabalho
termina em um ou outra direção e um novo ciclo de atividades começa no mesmo
lugar e dentro dos limites do mesmo empenho geral; isto é conscientemente
reconhecido como um novo começo. A não ser que ocorram esses momentos de
crise, a vida desacelera para um nível morto geral e (mesmo que seja útil) não
oferece oportunidade para um esforço supremo, com a consequente necessidade de
apelar a todos os recursos da alma.
Discipulado na Nova Era I

Podemos falar da alma como o Filho do Pai e da Mãe (Espírito-Matéria),
portanto é a corporificação da vida de Deus, encarnando para revelar a qualidade
da natureza de Deus, que é amor essencial. Esta vida, ao tomar forma, nutre a
qualidade do amor que há dentro de todas as formas e, finalmente, revela o
propósito de toda a criação.
Psicologia Esotérica I

Toda a finalidade do desenvolvimento progressivo é levar o Filho do Pai e da
Mãe a um ponto de plena realização, de completa autoconsciência e ao
conhecimento pleno e ativo.
Um Tratado sobre Fogo Cósmico

* * *
Intervalo de Profundo Silêncio…
Quando se considera a Transfiguração é preciso compreender que não só foi
uma grande iniciação, na qual Deus Se revelou ao homem em toda Sua glória,
como tinha uma definida relação com o meio revelador, a natureza material física,
que designamos como o “aspecto Mãe”.
Nesta experiência da montanha vemos a glorificação da matéria, à medida que
revela e expressa o divino Cristo que mora internamente. A matéria, a Virgem
Maria, revela a Deus. A forma, resultado de ativos processos materiais, deve
expressar a divindade, e esta revelação é o dom de Deus para nós na
Transfiguração. Cristo foi “Deus verdadeiro de Deus verdadeiro”, mas Ele foi
também “carne da nossa carne”, e na interação e fusão de ambos, Deus foi revelado
em toda Sua glória magnética e irradiante.
D e B e l é m a o C a lv á r i o

Breve Intervalo de Silêncio…
A Vida Una, que se manifesta através da matéria, produz um terceiro fator que
é a consciência. Esta consciência, que é resultado da união dos dois polos, espírito
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e matéria, é a alma de todas as coisas; permeia toda substância ou energia objetiva;
subjaz em todas as formas, seja a da unidade de energia que chamamos de átomo
ou a de um homem, de um planeta ou de um sistema solar.
Um Tratado sobre Magia Branca

Não deveria a pessoa encher sua consciência com um influxo de energia se até
a menor acumulação do espírito é importante para o futuro? Decididamente, todo o
positivo determina nosso futuro tesouro. Além disso, pelo bem da Hierarquia, é
indigno se converter em pobre de espírito. E cada conquista e cada descoberta
podem ser levados à humanidade.
A Era que se aproxima deve liberar a humanidade de todas as formas de
escravidão. Isto se pode obter mediante a cooperação com a Hierarquia. Nós não
cansaremos de repetir sobre a cooperação. Uma pessoa não pode perceber a
significação do coração oniabarcante se, em lugar de cooperação, estiver sonhando
com todo tipo de escravidão.
É preciso haver uma convocação para a unificação de consciência em todas as
partes, porque esta é a introdução mais simples na vida do coração.
CORAÇÃO – Signos de Agni Yoga

* * *
Intervalo de Profundo Silêncio…
Os estudantes devem manter na mente esta unidade essencial, ainda quando
falem (como deverão falar) em termos finitos dessa dualidade, que ciclicamente se
evidencia em todas as partes.
Um Tratado sobre Magia Branca

Breve Intervalo de Silêncio…
O problema da vida ainda escapa ao mais sábio e, até que a compreensão da
"rede da vida" ou corpo de vitalidade, que fundamenta toda forma e vincula cada
parte de uma for ma com todas as demais seja reconhecida e compreendida como
realidade na natureza, o problema permanecerá insolúvel.
As qualidades, vibrações, cores e características de todos os reinos da natureza
são qualidades da alma, como também são os poderes latentes em qualquer forma
que procure se expressar e demonstrar potencialidade. Ao término do período
evolutivo, todas revelarão a natureza da vida divina e da alma do mundo – a
Superalma que está revelando o caráter de Deus.
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Um Tratado sobre Magia Branca

Pergunto-me se estão aptos a captar a qualidade de consciência que caracteriza
a Hierarquia, mesmo que fosse de maneira imaginativa e teórica. Eles “seguem
adiante na vida”. Atuam no reino da energia da vida; a forma, para Eles, é algo
que, em definitivo, deixaram para trás; deixaram de ser conscientes da atração ou
repulsão da forma, que ficam como uma lembrança de um longínquo campo de
batalha onde as vitórias conquistadas foram relegadas ao esquecimento e as
conquistas obtidas ficaram tão longe, que se encontram sob o umbral da
consciência.
Portanto, a decisão deve ser tomada pelo discípulo individual, seja um neófito
que, em consequência, esteja regido pelas “regras em tempo e espaço”, seja um
aspirante à iniciação, que sabe que a vida é una e que a forma não tem significado
material, exceto como campo de experiência para a alma.
O s R a i o s e a s I n i c i a ç õe s

Breve Intervalo de Silêncio…
Durante todo o tempo o Ensinamento de Vida está sendo vertido sobre a Terra
sem interrupção. É impossível imaginar a existência terrena sem este vínculo com
o Mundo Invisível. Como uma âncora de salvação e uma luz guia, o Ensinamento
fortalece nosso avanço através da escuridão. Mas, em meio à incessante chuva de
Graça, é possível observar um ritmo como a subida das ondas do oceano, no qual
uma expansão especial aparece com clareza; é então que se manifestam os
Ensinamentos.
CORAÇÃO – Signos de Agni Yoga

* * *
Intervalo de Profundo Silêncio…
Ficou para trás o tempo em que as pessoas podiam imaginar a batalha como um
acontecimento com anjos tocando trombetas. ... Quanto mais fácil seria a batalha
se a humanidade fosse capaz de responder aos fundamentos mais básicos do Ser!
CORAÇÃO – Signos de Agni Yoga

Para aqueles que lutam, perseveram e aguentam, a alegria é dupla quando ocorre
a materialização. Os contrastes lhes trarão alegria, pois conhecendo o passado de
trevas, desfrutarão à luz da realização e possuirão a alegria do companheirismo
experimentado e comprovado; os anos terão demonstrado quem são os associados
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escolhidos
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na

comunidade

do

sofrimento,

o

vínculo

se

fortalecerá;

o

contentamento da paz que sobrevém a vitória será de vocês; para o fatigado
guerreiro, os frutos do empreendimento e o descanso são duplamente doces;
obterão a alegria de participar no plano dos Mestres, e será correto tudo aquilo que
os associe a Eles mais estreitamente; a alegria de ter ajudado a consolar um mundo
necessitado, de ter levado luz às almas ensombrecidas, de ter curado em alguma
medida as chagas da dor do mundo, lhes pertencerá, e na consciência de ter
empregado bem os dias e com a gratidão das almas salvas vem a mais profunda de
todas as alegrias – a que um Mestre experimenta quando exerce um papel decisivo
na elevação de um irmão um pouco mais na escala da evolução. É esta a alegria
que se estende diante de todos vocês – e não está muito distante.
Portanto, trabalhem não pela alegria, mas nesta direção; não pela recompensa,
mas pela necessidade interna de ajudar; não pela gratidão, mas pelo impulso que se
manifesta por perceber a visão e compreender a parte que a vocês compete
desempenhar para trazer esta visão à Terra.
Um Tratado sobre Magia Branca

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