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F ESTIVAIS M AIORES :
V IVIDADE , C OMPREENSÃO A MOROSA , A TIVIDADE I NTELIGENTE
Em um dos antigos escritos encontram-se as seguintes palavras simbólicas:
Disse o Pai ao filho: Vai e toma para ti aquilo que não é tu mesmo, e aquilo que não é teu,
mas que é Meu. Considera-o como se fosse teu e busca a causa de seu aparecimento. Deixa que
pareça ser tu mesmo. Descobre assim o mundo d o glamour, o mundo da profunda ilusão, o mundo
da falsidade. Então aprende que tomaste aquilo que não é a meta do esforço da alma.
E quando chegar esse momento em cada ciclo e apar ecimento de deturpação e de roubo, então
uma voz será ouvida. Obedece a essa voz. É a voz daquilo dentro de ti mesmo que escuta a
Minha voz – uma voz não ouvida por aqueles que amam roubar. A ordem surgirá uma e outra
vez: “Restitui os bens roubados. Aprende que não são para ti”. Em intervalos cada vez maiores
essa voz chegará novamente: “Restitu i os bens tomados por empréstimo; paga tua dívida”.
E então, quando todas as lições tiverem sido aprendidas, a voz falará uma vez mais:
“Recupera com alegria o que era Meu, foi teu e agora novamente é nosso. Tu não precisas mais
da forma. Fica livre”.
A implicação das palavras acima é clara.
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…Espaço de Silêncio…
Conduze-nos, Oh Senhor, da morte para a Imortalidade;
Da escuridão para a Luz;
Do irreal para o Real.
ii

…Espaço de Silêncio Profundo…
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Carma é essencialmente a vontade condicionada do Logos planetário à medida que Ele
ordena todas as coisas para a meta última da própria vida mediante os processos de vividade, de
compreensão amorosa e de atividade inteligente.
iii

…Espaço de Silêncio…
Hoje os novos grupos estão surgindo, lenta e gradualmente, e sendo regidos por essas leis da
alma. Eles, portanto, darão uma nota diferente e produzirão grupos congregados por uma unida
aspiração e objetivo. No entanto, serão constituídos por almas livres, individuais e
desenvolvidas, que não reconhecem autoridade alguma a não ser a de suas próprias almas, e
submergem seus interesses ao propósito da alma do grupo como um todo.
…Espaço de Silêncio…
A Lei do Progresso Grupal... é a nova lei vindoura a ser percebida pelos discípulos mundiais
e que já está se tornando mais efetiva em sua potência, mas que não será conscientizada pela
humanidade ainda durante um longo tempo. Porá em atividade o trabalho dos grupos mundiais.
…Espaço de Silêncio…
Assim como a realização de um indivíduo, no transcurso das eras, serviu para elevar a raça,
do mesmo modo uma realização paralela em formação grupal tenderá a elevar a humanidade
ainda mais rapidamente 1 . Daí que esta lei seja chamada de [lei] de Elevação.
iv

…Espaço de Silêncio…
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…Espaço de Silêncio Profundo…
O caminho leva para cima e para maior rapidez de vibração e maior sensibilidade.
v

…Espaço de Silêncio Breve…
Na Voz do Silêncio são dadas as palavras: “Antes de entrar nesse Caminho, deves destruir teu
corpo lunar, purificar teu corpo mental e limpar teu coração”.
…Espaço de Profundo Silêncio…
1

to raise humanity still more rapidly
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Os pitris lunares, os construtores do corpo lunar do homem e a correspondência dos mesmos
nos outros reinos da natureza, são o somatório do corpo físico denso do Logos, ou a substância
dos planos mental, astral e físico (os corpos gasoso, líquido e denso que formam uma unidade,
Seu veículo físico, considerando-o à parte do etérico). São produto de um sistema solar anterior;
suas atividades datam dali. Esse sistema representa para o atual o que a cadeia lunar representa
para a nossa. Eis porque o corpo físico não é considerado como princípio algum (seja para o
homem ou para o Logos solar); eis porque a natureza inferior é considerada o mal e porque o
homem deve “matar seu corpo lunar”. O mal é o que pode ser controlado e subjugado, mas o que
lhe é permitido governar. O positivo pode sempre manipular o negativo. Ao se seguir a linha
negativa, e se perseguir a linha de menor resistência para o que não é princípio algum, então
temos o mal.
vi

…Espaço de Silêncio…
É sábio lembrar que três grandes energias estão enfocadas em Shamballa, a morada do fogo:


A Energia de Purificação: … Exige deixar atrás, etapa após etapa, ciclo após ciclo, vida
após vida e plano após plano, cada tendência na natureza forma que vela ou oculta a glória
de Deus. Essencialmente é a energia que substitui o mal pelo bem...



A Energia de Destruição: Esta energia é, portanto, um dos principais aspectos da natureza
purificadora da Vida divina...



A Energia de Organização: Esta é a energia que pôs em atividade a atividade das grandes
Vidas de Raio e iniciou a motivação e o impulso daquilo que produziu manifestação.

Estas três energias estão vagamente simbolizadas para nós na vida do Cristo quando
sobrepairava o Mestre Jesus, há dois mil anos.
…Espaço de Silêncio…
No futuro a ênfase recairá sobre a “vividade da natureza do Cristo” – cuja prova será o Cristo
Ressuscitado – e sobre o uso da vontade invocando este “demonstração viva”… A “demonstração
de vida” será tenuemente pressentida em sua inimaginável beleza.
vii

…Espaço de Silêncio Profundo…
Aqueles que, nesta época, avançaram na evolução em certa medida, estão acelerando a
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evolução como nunca ocorreu na história do mundo. A crise é tão grave e a necessidade do
mundo tão grande, que aqueles que podem entrar em contato com o lado interno da vida, que
mesmo em pequena medida percebem as vibrações dos discípulos seniores e dos Irmãos Mais
Velhos da raça, e que podem fazer descer os ideais, como conhecidos nos planos superiores,
estão sendo treinados cuidadosa, enérgica e arduamente.
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…Espaço de Silêncio Breve…
Podem trabalhar em uma alta tensão neste esforço
— uma tensão produzida pela inter-relação da cabeça com o coração, elaborando-se
criativamente através do centro laríngeo esotericamente compreendido?
ix

…Espaço de Silêncio Profundo…
A base de todo crescimento oculto é a meditação, ou os períodos de gestação silenciosa
durante os quais a alma se expande no silêncio.
Do Silêncio do Absoluto foi projetado o universo. Da escuridão surgiu a luz, do subjetivo
emanou o objetivo.
x

…Espaço de Silêncio Profundo…
Muito se poderia escrever sobre a influência histórica dos raios durante os últimos dois mil
anos e sobre a maneira com os grandes eventos foram influenciados ou ocasionados pela
periódica influência de raio.
xi

Subjetiva e espiritualmente, dois fatores precipitaram esta crise mundial: O crescimento e
desenvolvimento da família humana e (como já lhes disse) a afluência da força de Shamballa
nesta época particular, tanto como resultado da lei cármica como da planejada decisão do Grande
Concílio.
xii

…Espaço de Silêncio Profundo…
Para sempre a lei oculta é válida: “como é em cima, é embaixo”, e a reorganização d os
assuntos planetários que está ocorrendo neste momento é parcialmente efeito das mudanças
produzidas na Hierarquia por dois grandes fatores, aos quais me referi com frequência:
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 O tipo de discípulo superior e mais inteligente que agora está se afiliando a o Ashram e sua
demanda instintiva por trabalho e reconhecimento grupal.
 As novas energias vertidas através de Shamballa

à Hierarquia; são de natureza

extraplanetária e se originam sobretudo na qualidade aquariana do ciclo atual; estas
energias estão constantemente eliminando as energias da era pisciana.
xiii

De maneira unida, todos os homens tomam consciência, hoje [fevereiro de 1949], da
necessidade de se elevar para fora da prisão do autointeresse, da liberdade da oportunidade
compartilhada, e o fator que ocasionará esta ressurreição é a boa vontade.
Os próprios seres humanos devem também destruir os preconceitos, as animosidades e as
ideias fixas que impediram a síntese, que criaram separações e obstaram a correta compreensão.
xiv

…Espaço de Silêncio…
Um PRINCÍPIO Onipotente, Eterno, Sem Limites e Imutável, sobre o qual toda especulação é
impossível, porque transcende o poder da compreensão humana, e só poderia ser reduzido por
qualquer expressão ou comparação da humana inteligência. Está fora do alcance do pensamento...
Encontra-se desprovido de toda classe de atributos, e permanece essencialmente sem nenhuma
relação com o Ser manifestado e finito. É a “Seidade” 2 , mais que Ser, Sat em sânscrito, e está
fora do alcance de todo pensamento ou especulação.
xv

…Espaço de Silêncio…
Desde o ponto de vista do esoterismo, certos grandes triângulos de energia se encontrarão no
indivíduo e, em consequência, cada vez mais na humanidade. Então também as “forças da vida
criativa” circularão a partir do “ponto dentro da cabeça” (o centro coronário) ao longo da “linha
que vai ao coração” e, em seguida, ao centro laríngeo, formando um “triângulo de luz ígnea”. Tal
é o Caminho de Progresso Grupal.
xvi

…Espaço de Silêncio Profundo…
Esta crise mundial está relacionada à aproximação ou à relação da Hierarquia com a
Humanidade. Esse grande centro espiritual de força, o Reino Humano, alcançou agora um ponto
2

Be-ness
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de tal potência e de uma atividade vibratória tão elevada, que está sendo sacudido até suas
profundezas; todos os seus graus e grupos evolutivos estão respondendo ao estímulo, gerado
dentro do próprio centro e também estimulado pelas Forças que emanam do centro hierárquico e
de Shamballa.
…Espaço de Silêncio Breve…
Uma das grandes sínteses planetárias está ocorrendo ou, talvez devesse dizer, pode
acontecer (estou escolhendo as palavras com cuidado e chamaria a sua atenção sobre a minha
redação).
xvii

…Espaço de Silêncio Profundo…
Quando um homem está começando a atuar como uma personalidade alma-infusa e está
ocupado com a tarefa de se tornar sensível à impressão espiritual superior, então o trabalho
criativo da Tríade Espiritual pode ser desenvolvido e uma forma superior de meditação criativa
pode ser empregada. É uma forma que cada pessoa tem que encontrar e descobrir por si mesma,
porque deve ser a expressão de seu próprio entendimento espiritual, iniciado por uma construção
ou criação consciente do antahkarana e sujeita à impressão do Ashram ao qual possa estar
afiliada.
xviii

…Espaço de Silêncio Breve…
Procurem o ponto de equilíbrio no seu trabalho e o mantenham, pois os anos reservam muito
trabalho, muita pressão e muito sofrimento.
xix

…Espaço de Silêncio Profundo…
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Podemos ver, pois, o quanto este ensinamento está à frente das atuais atitudes e metas. A
identificação com a alma e com a Hierarquia depende da capacidade do discípulo de amar
corretamente. É o surgimento do segundo aspecto divino, pois o amor é a expressão da vida
grupal, o que é muito raro de encontrar nestes dias. Correta tensão indica o surgimento do
primeiro aspecto, da vontade, que raramente existe, exceto nos discípulos mais avançados e nos
membros iniciados da Hierarquia.
…Espaço de Silêncio…
O amor rege o caminho que leva para a vida da Hierarquia e é a base para toda abordagem,
apreciação e aceitação da Verdade.
…Espaço de Silêncio…
A vontade rege o caminho que leva para Shamballa e é a base para toda abordagem,
apreciação e identificação com o Ser.
xx

...o trabalho do Anjo da Morte, por terrível que possa parecer como se demonstra hoje dia em
escala planetária – mas benéfico como sabemos em intenção e em propósito – dará lugar ao
trabalho do Espírito de Ressurreição.
…Espaço de Silêncio Breve…
A planificação desta restauração e esta atividade de ressurreição está sendo considerada
agora pela Hierarquia... É preciso lembrar que este Espírito de Ressurreição é um Membro [do
Concílio em Shamballa] e Seu Emissário escolhido. Ele (se é possível permitir que se personalize
o impessoal) é na verdade o “Sol de Retidão”, Aquele que agora pode surgir “com cura em Suas
asas”, Aquele que pode levar esta energia doadora-de-vida que neutraliza a morte, esta visão que
dá incentivo à vida e esta esperança que pode restaurar a todas as nações.
xxi

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz… …

7

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi

Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
Alice Ann Bailey, A Exteriorização da Hierarquia.
Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
Alice Ann Bailey, A Exteriorização da Hierarquia.
Alice Ann Bailey, Cartas sobre Meditação Ocultista.
Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica I.
Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era II.
Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
Blavatsky, Helena Petrovna, Doutrina Secreta, T. I
Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
Alice Ann Bailey, A Exteriorização da Hierarquia.
Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era II.
Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
Alice Ann Bailey, A Exteriorização da Hierarquia.

