28/IX/2019

“Para uma mais nova Tensão”
Meditação III... Alinhamento... Modo de Contato
Uma vez alcançado o alinhamento, se compreenderá que em meditação surgem
muitas ocasiões quando “por trás do grupo fica o Portal; ante ele se abre o
Caminho”.
O s R a i o s e a s I n i c i a ç õe s

Breve Intervalo de Silêncio…
Seria possível dizer que a própria consciência... é simplesmente o resultado
evidenciado da Ciência de Contato.
T e l e p a t i a e o V e íc u l o E t é r i c o

* * *
Intervalo de Silêncio…
Que o Grupo siga adiante – fora do fogo, dentro do frio e para uma mais nova
tensão.
Intervalo de Profundo Silêncio…
Muitos aspirantes e discípulos creem que já suportaram bastante e que foram
testados até o limite de sua capacidade. Mas não é assim. As profundas fontes de
força neles ainda não foram evocadas e a tensão sob a qual deveriam atuar e viver
dia após dia é ainda muito fraca e não suficientemente intensa. Reflitam sobre esta
última frase.
Discipulado na Nova Era II

Intervalo de Silêncio…
Regra I.
Que o grupo permaneça dentro do fogo da mente, enfocado na clara luz da
cabeça. O solo ardente realizou seu trabalho. A clara e fria luz resplandece e,
sendo fria, no entanto o calor – evocado pelo amor grupal – permite uma cálida
exteriorização energética. Por trás do grupo fica o Portal. Ante ele se abre o
Caminho. Juntos, que o grupo de irmãos siga adiante – fora do fogo, dentro do frio
e para uma mais nova tensão.
O s R a i o s e a s I n i c i a ç õe s

* * *
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Intervalo de Silêncio…
Pediria que compreendessem que um Ashram não é um grupo de pessoas
trabalhando sob a tutela de algum Mestre, ponto que é importante lembrar. É –
como disse antes – um ponto magnético de tensão, uma fusão de energias,
direcionadas para um centro comum. Um Ashram é o estado mental de um grupo
espiritual. É um ponto de pensamento unido; é um centro para o esclarecimento da
visão e não de métodos de trabalho no plano físico.
Discipulado na Nova Era I

Intervalo de Silêncio…
Por trás do grupo fica o Portal. Ante ele se abre o Caminho.
Breve Intervalo de Silêncio…
Observemos que este parágrafo inverte a ordem corrente. Até agora os livros
ocultistas explicaram que o Portal da Iniciação se apresenta sempre à frente do
iniciado. Ele passa de um portal para outro, para uma maior experiência e expansão
de consciência. ... Depois das duas iniciações do umbral, a atitude do iniciado
muda e ele vê possibilidades, fatores e revelações que até então eram totalmente
inimagináveis e desconhecidos, até mesmo nos momentos mais elevados de
consciência.
Gostaria de me referir por um momento ao simbolismo do portal, quando o
iniciado começa a captar o significado interno destas simples palavras. Durante
muito tempo tomamos conhecimento dos ensinamentos transmitidos na luz clara e
fria a respeito do portal e na ênfase de que ele se apresentava diante do aspirante,
mas isso trabalhava com os aspectos inferiores do simbolismo, mesmo que os
aspirantes não tenham se dado conta; a eles foi ensinada a realidade da luz na
cabeça, que é a analogia na personalidade da luz clara e fria à qual me refiro.
No próprio centro desta luz, como muitos aspirantes bem sabem, na teoria e
efetivamente, por experiência intermitente, existe um centro ou ponto de cor azul
índigo escuro – o azul da meia-noite. Observem o significado disto em vista do que
disse sobre a "noite escura", a hora da meia-noite, a hora zero na vida da alma.
* * *
Breve Intervalo de Silêncio…
Esse centro, na realidade, é uma abertura, uma porta que leva a algum lugar,
uma rota de fuga, um local através do qual a alma aprisionada no corpo pode se
evadir e passar para estados de consciência mais elevados, sem ser impedida pelas
limitações da forma; também foi denominada “conduto ou canal para o som”;
recebeu o nome de “trombeta através da qual pode passar o A.U.M. que escapa”.
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A capacidade de usar esta porta ou canal é viabilizada pela prática do
alinhamento ; é esta a razão da ênfase sobre esse exercício no treinamento de
aspirantes e discípulos.
Da mesma maneira, mas desta vez em relação à alma, torna-se a descobrir o
Portal, seu uso e aparecimento, afinal, por trás do iniciado. Desta vez o portal deve
ser encontrado no plano mental e não, como antes, no nível etérico. É viabilizado
com a ajuda da alma e da mente inferior e pelo poder revelador da luz clara e fria
da razão. Descoberto o Portal, diante do iniciado está “a revelação de uma terrível,
mas bela, experiência”. Ele descobre que desta vez não precisa estabelecer o
alinhamento, mas que deve empreender um definido trabalho criador – a
construção de uma ponte entre o portal que fica atrás e o portal que fica à frente.
Implica na construção do que é tecnicamente denominado de antahkarana, a ponte
de arco-íris.
Breve Intervalo de Silêncio…
Pergunto-me se consegui lhes transmitir pelo menos uma ideia geral das
possibilidades que o discípulo tem pela frente e se os encorajei a responder de
maneira definida e consciente a essas possibilidades.
O s R a i o s e a s I n i c i a ç õe s

* * *
Intervalo de Profundo Silêncio…
Nem sempre há tempos de crise, pois são a exceção, não a regra.
Este é, porém, um tempo de crise incomum. Um ponto, não obstante, parece
impresso em minha mente, e gostaria de enfatizá-lo. Nestes tempos de crise e
consequentes oportunidades, é essencial que os homens tomem consciência de duas
coisas: primeiro, que é um tempo de estímulo, e também que é um tempo de crise
para a Hierarquia, assim como para os homens. Este último ponto muitas vezes é
esquecido; a crise hierárquica é de grande importância, devido à sua relativa
raridade. Crises humanas são frequentes e – do ângulo do tempo – de ocorrência
quase regular. Mas este não é o caso no que diz respeito à Hierarquia. Além disso,
quando uma crise humana e uma crise hierárquica coincidem e são simultâneas,
emerge uma hora de dominante oportunidade, e pelas seguintes razões:


A atenção dos Grandes Seres está inteiramente enfocada devido aos assuntos
planetários, em uma só direção específica. Aparece uma síntese de esforço
planejado.



Estas ocasiões são tão raras que, quando ocorrem, indicam uma significação
solar, além de planetária.



Certos poderes e forças, exteriores ao governo do sistema solar, foram
postos em jogo devido à emergência planetária. Esta emergência é de tal
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importância (do ângulo de consciência) que o Logos solar achou conveniente
invocar agências externas para ajudar. E Elas estão ajudando.
Psicologia Esotérica I

* * *
Intervalo de Profundo Silêncio...
A intensidade, ou trabalhar de um ponto de tensão, traz uma onda de revelação,
e então o discípulo pode aprender em um só e curto dia o que de outra maneira
poderia levar meses e até anos para aprender. A tensão, quando corretamente
enfocada, é o grande poder liberador. Muitos discípulos enfocam a tensão
incorretamente e liberam energia na direção errada (se posso expressar tão
inadequadamente) e a partir de uma localização errada. A correta tensão se alcança
antes de tudo pela correta orientação; isto requer um real senso de valores e estar
livre daquelas preocupações menores que produzem extensão em vez de tensão.
Darei um exemplo simples: quando estão preocupados com sua condição física, não
experimentarão a tensão que os converte em centro magnético de poder e amor;
quando estão preocupados com as falhas de outras pessoas ou com o que pensam de
vocês, deixarão de experimentar a tensão que libera. Portanto, será muito útil
descobrir onde estão as suas “extensões” e retirar-se internamente para o ponto de
tensão, a partir do qual podem dirigir a energia da alma, consciente e efetivamente.
Este é o verdadeiro trabalho esotérico. A maioria dos discípulos ainda não é
nem 60% efetivo, porque seus pontos de tensão estão espalhados por toda a
personalidade e não enfocados onde deveria estar o ponto de tensão individual.
Cada um tem que descobrir por si mesmo esse ponto de tensão espiritual. A razão
dos discípulos não serem sensíveis ao Mestre, à vida do Ashram e entre si, deve-se
a que estão estendidos e não tensos; estão trabalhando e vivendo na periferia da
consciência e não no centro. Seu serviço, em consequência, é parcial; sua
consagração é fraca e estão esmagados pela inércia, pela falta de interesse em
outros e pelas muitas preocupações com o lado forma da vida.
Breve Intervalo de Silêncio…

A maioria dos discípulos não está trabalhando de um ponto de tensão
espiritual, mas de um ponto de enfoque da personalidade – de fato, um passo
adiante daquele da pessoa comum, irrefletida, mas ao qual se apegam
indevidamente. Enquanto um homem estiver enfocado em sua personalidade, o
ponto de tensão espiritual lhe escapará. Ele estará impelido pela aspiração da
personalidade e não pela força ashrâmica, e este enfoque na forma levará a
dificuldades, tanto para o aspirante individual como para seu grupo. Tensão
espiritual, como resultado de completa dedicação da personalidade ao serviço da
humanidade estimula e empodera, mas não evoca a vida inferior do eu pessoal.
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Discipulado na Nova Era I

Breve Intervalo de Silêncio…
Juntos, que o grupo de irmãos siga adiante – fora do fogo, dentro do frio e
para uma mais nova tensão.
* * *
Intervalo de Profundo Silêncio…
Esta frase apresenta de forma concisa certas instruções básicas. Cada uma
indica as novas atitudes impostas àqueles que tomaram iniciação.
Fora do fogo. Trata-se de uma maneira simbólica de indicar que a vida da
personalidade foi descartada definitiva e terminantemente.
Breve Intervalo de Silêncio…
Dentro do frio. Significa que o enfoque da vida se centra no reino da verdade
clara e da razão pura.
Breve Intervalo de Silêncio…
Para uma mais nova tensão. A interpretação desta frase apresenta dificuldades,
o que se deve à falsa impressão que a palavra "tensão" transmite atualmente. Na
concepção dos leitores, associa-se aos nervos, aos pontos de crise, à coragem e à
fadiga. Não é mesmo? Mas, na realidade, tensão em termos ocultistas não está
associada a esses aspectos de reação da personalidade.
Breve Intervalo de Silêncio…
O significado esotérico de tensão (até onde posso explicar com palavras tão
limitadas) é a “enfocada e inamovível Vontade”.
Intervalo de Silêncio…
A correta tensão consiste na identificação do cérebro e da alma com o aspecto
vontade e a preservação dessa identificação – imutável e inamovível – apesar das
dificuldades e circunstâncias.
Intervalo de Silêncio…
Podemos ver, pois, o quanto este ensinamento está à frente das atuais atitudes e
metas. Correta tensão indica o surgimento do primeiro aspecto, da vontade, que
raramente existe, exceto nos discípulos mais avançados e nos membros iniciados
da Hierarquia.
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Breve Intervalo de Silêncio…
Nestas breves instruções não é possível tratar de maneira adequada do aspecto
vontade da divindade, e nem seria útil nesta época. Os aspirantes devem aprender a
natureza da vontade pelo poder da iluminação interna e por certos reconhecimentos
inteligentes. Eles aprendem a natureza do eu com o auxílio da personalidade, a
sombra ou distorção da vontade divina. Passam da expressão da vontade
estritamente egoísta, autossuficiente e autoenfocada para a captação da vontade
grupal e para o esforço de dar corpo a esta vontade grupal, a qual concerne sempre
ao que não é a vontade do eu separado.
À medida que esta capacidade de descentralização altruística aumenta e se
desenvolve, o aspirante chega a um ponto em que a vida e o bem grupal são vistos
como parte integrante de um Todo muito maior. Este todo maior é o próprio SER,
separado

da

forma,

mas

sempre

atuando

através

da

forma

enquanto

em

manifestação e com um propósito planificado. Compreende cada vez mais que o
amor e a inteligência não bastam, mas devem ser complementados e implementados
pela vontade, que é o propósito ativo e inteligente aplicado de maneira amorosa.
O s R a i o s e a s I n i c i a ç õe s

* * *
Intervalo de Silêncio…
A irritação prevalece muitíssimo nestes dias de tensão nervosa e muito
indubitavelmente compromete o progresso e retarda os passos do discípulo no
Caminho. A irritação definitivamente gera um veneno que se localiza na região do
estômago e do plexo solar. A irritação é uma doença, se posso usar esta palavra, do
centro plexo solar e é absolutamente contagiosa em medida quase alarmante.
Portanto, irmãos meus, observem-se com cuidado e lembrem-se que, na medida que
possam viver na cabeça e no coração, extinguirão a ameaça desta doença e
ajudarão na transferência das forças do plexo solar para o centro do coração.
Glamour: Um Problema Mundial

O que o discípulo deve fazer enquanto o ponto de tensão o está dominando, a
ele e a seus semelhantes? A resposta é simples. Que cada discípulo e todos os
grupos de discípulos desenvolvam a capacidade de pensar sensatamente, com
correta orientação e um ponto de vista amplo; que pensem verdadeiramente, sem
fugir das questões, mas preservando sempre uma calma, desapaixonada e amorosa
compreensão; que demonstrem em seu ambiente as qualidades que estabelecerão
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corretas relações humanas e mostrem em pequena escala a conduta que algum dia
caracterizará a humanidade iluminada.
O s R a i o s e a s I n i c i a ç õe s

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