PARA REFLEXÃO
Nota Chave:
Sempre, em todos os setores da vida humana, as metas espirituais e as materiais fazem
claramente sentir sua presença e suas diferenças; a questão espiritual, como lhes assinalei
recentemente, é o aprisionamento do espírito humano ou sua liberdade e liberação.

Palavras Preliminares:
Nesta hora de crise, ansiedade e suspense, parece que há certas coisas que
fariam bem em lembrar…
 A Hierarquia permanece .
Intervalo Breve de Silêncio
 O gênero humano avançou regularmente de um estado de ignorância cega e
inconsciente para o estado de preocupação inteligente pela vida e para um
crescente senso de responsabilidade.
Intervalo Breve de Silêncio
 A integridade e a solidariedade da família humana.
Intervalo Breve de Silêncio
São estes os fatos que, a meu ver, são importantes neste momento e que todos
nós bem faríamos em lembrar. Procurarão fazê-lo? Não importa o que possa
acontecer no mundo – seja guerra ou paz, conflito e agressão ou conciliação
compreensiva e deliberações – estamos diante de um difícil período de ajuste, e
para isto devemos estar preparados. Os próximos três anos são críticos, o que nos
foi dito muitas vezes .
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Parágrafos para Reflexão:
Há cinco grandes eventos espirituais nos quais toda a humanidade hoje está
participando, e dois que terão lugar mais tarde, quando os cinco primeiros
tiverem estabelecido seus efeitos duradouros.







A crise das ideologias.
O constante despertar dos homens de todas as partes para uma melhor
compreensão.
O incremento da boa vontade, à medida que revela as separações.
O selamento parcial da porta onde mora o mal.
O uso da Grande Invocação.

São estes os cinco eventos espirituais mais profundos que estão ocorrendo
hoje no mundo. Os dois acontecimentos do futuro não muito distante (mas que
dependem de que a humanidade aproveite a oportunidade atual) são:



A Aproximação mais estreita à Hierarquia.
O iminente Retorno do Cristo.

A Hierarquia enfrenta hoje uma grande dúvida que é: a raça dos homens
conseguirá renunciar aos seus atuais objetivos materiais e assim preparar o
caminho para uma grande revelação?
No entanto, a humanidade pode aprender sua lição e se dirigir agradecida
para o “caminho de retidão” e para a até agora desconhecida técnica das corretas
relações humanas.
A guerra de 1914-1945 acabou; a sequela de sofrimentos, fome, reações
egoístas, suspeitas e indecorosa luta pela supremacia, é tudo tão mau como a
guerra passada; os efeitos são mais duradouros, porque a guerra foi em grande
parte transferida para o plano mental. Os efeitos físicos da guerra são muito mais
fáceis de eliminar do que os efeitos mentais.
A Vinda do próprio Cristo não será a revelação a ser concedida, mas Ele
simplificará o pensamento dos homens para que uma ampla iluminação e um
amplo reconhecimento da revelação sejam possíveis.
Uma conscientização da maneira como as forças hierárquicas estão
trabalhando e um reconhecimento de que todos os homens estão hoje imersos em
vitais acontecimentos espirituais, podem servir para alentar os fieis e dar uma
visão vivificante 1 àqueles que estão lutando em nome da liberdade humana.
Do ponto de vista da Hierarquia, estas três ideologias [comunismo,
democracia, socialismo] são três aspectos de um grande evento espiritual; o
resultado da interação entre elas pode terminar em uma maior aproximação
espiritual à divindade ou (se as Forças da Luz não triunfarem) podem levar o
gênero humano mais profundamente para o abismo ou para a prisão do
materialismo.
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Há outras ideologias nos campos político, social e econômico, mas estas...
constituem um triângulo de projetos atravessando experimentos nacionais e
políticos em diferentes países por todo o mundo. Todas elas têm uma faceta
religiosa e espiritual; todas elas estão contaminadas de materialismo... Sob o
impacto destas ideologias, é fomentado o crescimento espiritual da família
humana, porque o fator espiritual emergente (sob a lei evolutiva) está sempre
presente, e sempre há de se encontrar uma tendência para Deus e a expressão
divina.
Gostaria de lhes lembrar aqui que a Hierarquia espiritual do nosso planeta
não se importa se um homem é democrata, socialista ou comunista, ou se é
católico, budista ou não crente da classe que for. O que lhe importa somente é
que a humanidade – como um todo – se valha da oportunidade espiritual. É uma
oportunidade que hoje está presente de uma maneira mais convincente que nunca
antes.
O efeito geral destas ideologias que chocam e o resultado da guerra entre as
religiões mundiais deram lugar a que os homens em todos os países começassem a
pensar. Os homens estão emergindo da letargia mental que os caracterizou
durante tanto tempo. O homem comum, hoje, está pensando, ponderando, se
questionando, planificando e decidindo.
Esta tendência a pensar indica que está entrando em atividade uma
civilização nova e melhor, e isto é preparatório para eventos espirituais da maior
importância.
O espírito do homem, de geral inconscientemente, está avançando para uma
civilização e cultura mais espiritual. Uma inter-relação mais espiritual está a
caminho e o estabelecimento em uma escala mundial de corretas relações
humanas indica isto. Finalmente, teremos um enfoque espiritual que estará
divorciado das atuais religiões ortodoxas, mas que estará em sintonia com o fator
espiritual, oculto em todas as religiões.
A mentalidade do homem está se desenvolvendo diariamente e sua
capacidade para captar assuntos mundiais está crescendo. É um dos maiores
eventos espirituais e é o fato fundamental que possibilita em grande escala a vida
da alma e o crescimento da percepção intuitiva.
A boa vontade mundial, quando estiver verdadeiramente estabelecida e
corretamente organizada, será o prelúdio necessário para a revelação, pois esta
revelação futura será uma revelação planetária, compartilhada por todos os
homens de todas as partes.
Unidos, todos os homens se conscientizam, mesmo hoje, da necessidade de
se elevar para fora da prisão do interesse pessoal, da liberdade da oportunidade
compartilhada, e do fator que ocasionará esta ressurreição, que é a boa vontade.

Um interessante aspecto da boa vontade é que, à medida que se desenvolve
na consciência humana, traz ante todos uma revelação das cisões existentes que
distinguem a vida política, religiosa, social e econômica das pessoas de todas as
partes.
A revelação de uma cisão sempre está acompanhada (pois tal é a beleza do
espírito humano) por esforços em todas as linhas possíveis para construir a ponte
ou curar a cisão. O primeiro passo é o sadio reconhecimento de que existem
cisões; é neste ponto que a boa vontade pode fazer seu trabalho mais útil e
necessário.
A tarefa que a Hierarquia deseja ver cumprida neste momento é a difusão da
boa vontade... A boa vontade é contagiosa ; uma vez que um definitivo começo
seja feito em um espírito puro e desinteressado, a boa vontade compenetrará o
mundo e as corretas relações humanas serão rapidamente estabelecidas.
O Espírito de Síntese... está mais perto da Terra do que nunca antes, e a
clareza que emergirá à Luz de Sua Presença já está disponível; a tendência à
integração pode portanto ser mais facilmente fomentada e uma nova síntese
obtida entre os homens. Porém, antes que a integração e a síntese sejam
possíveis, esta energia de primeiro raio deve atuar para destruir tudo o que
impede a integração e tudo aquilo que está impedindo uma síntese necessária. Os
próprios seres humanos devem também destruir os preconceitos, as animosidades
e as ideias fixas que impediram a síntese, que criaram cisões e prejudicaram a
correta compreensão.
De maneira unida, todos os homens tomam consciência, ainda hoje, da
necessidade de se elevar para fora da prisão do autointeresse, na liberdade da
oportunidade compartilhada, e o fator que ocasionará esta ressurreição é a boa
vontade.
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