Um Olhar Profundo em O Destino das Nações
Quando entendermos melhor a natureza da luta atual e considerarmos as
causas subjetivas em vez das razões objetivas superficiais, haverá um real
progresso no processo de libertação da humanidade da escravidão e da estreiteza
de civilização atual e da influência das forças e energias responsáveis pela
situação. Essas energias serão então compreendidas, manipuladas corretamente e
dirigidas para fins construtivos e desejáveis.
Intervalo de Silêncio Profundo
Gostaria de lhes lembrar o fato de que se vocês só percebem no quadro mundial
o caos, ideologias em luta e forças antagônicas, perseguição de minorias, ódios que
se desenvolvem em uma furiosa preparação para a guerra, e ansiedade e terror
mundiais, isso não significa em absoluto que estejam vendo o quadro como é na
realidade. Estão vendo o que é superficial, temporário, efêmero e que diz respeito
apenas ao aspecto forma. A Hierarquia se ocupa primordialmente do aspecto
consciência... usando a forma unicamente como meio para alcançar seus desígnios.
Intervalo Breve de Silêncio
Um estudo mais aprofundado das forças que estão produzindo os transtornos
externos pode servir para esclarecer a [nossa] visão e restabelecer a confiança no
Plano de Deus e em seu divino amor e beleza. Assim talvez [adquiramos] uma
nova visão e um ponto de vista mais construtivo.
O Destino das Nações

Intervalo de Silêncio
Estejam atentos aos sinais dos tempos,
e não se desanimem pelo futuro imediato.
Um Tratado sobre Fogo Cósmico

***
Intervalo de Silêncio Profundo
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Será muito útil, em seguida, que eu conecte os três principais centros
planetários de energia com os cinco raios que estão atuando hoje para a
consumação do Plano para a humanidade atual. Três dessas correntes de energia
estão atuando potentemente no mundo nesta época e duas outras estão lutando para
se expressar. Destas últimas, uma luta por dominar, a outra por manter o que vem
controlando há longo tempo. Trata-se do sétimo raio entrante e do sexto raio que
se retira. Em sua dualidade, são as forças reacionárias e progressistas que estão
procurando reger o pensamento humano, determinar a evolução do homem e da
natureza e produzir civilizações e culturas amplamente divergentes – uma seria a
perpetuação e a cristalização do que já existe e a outra, como um fruto da presente
perturbação mundial, seria tão totalmente nova que o estudante comum teria
dificuldade de compreender sua natureza.
Intervalo de Silêncio
A ação conjunta destas cinco energias determinarão a tendência dos assuntos
mundiais. O problema diante da Hierarquia atualmente é direcionar e controlar
essas potentes atividades, de maneira que o Plano se materialize corretamente e
que, no final deste século e início do próximo se veja que os propósitos de Deus
para o planeta e para a humanidade estão assumindo a correta direção e proporção.
Desta maneira, a nova cultura destinada aos relativamente poucos e a nova
civilização para os muitos, durante a próxima era, começarão de tal maneira que os
povos da Terra poderão avançar para uma era de paz e verdadeiro desenvolvimento
- espiritual e material.
Intervalo de Silêncio
A força mais evidente e potente no mundo hoje é a do primeiro Raio de
Vontade e Poder . Atua de duas maneiras:


Como a vontade de Deus nos assuntos mundiais, que é sempre a vontadepara-o-bem. Se estudarem com lucidez a história humana, constatarão uma
progressão regular e rítmica para a uni dade e a síntese, em todos os setores
dos assuntos humanos. Esta unidade na multiplicidade é o Plano Eterno –
uma unidade de consciência, uma multiplicidade na forma.



Como elemento destruidor nos assuntos mundiais. Refere-se ao uso que o
homem faz desta força da vontade, que raras vezes se expressa pela vontadepara-o-bem, mas sim por algo que leva à autoafirmação (por parte do
indivíduo ou da nação) e para a guerra, com tudo que a acompanha:
separação, di plomacia egoísta, ódio e armamentos, doença e morte.

É esta força que é vertida para o mundo, oriunda do centro mun dial maior:
Shamballa. Pouco se sabe sobre Shamballa. Muito mais saberão, à medida que
estudarem este texto e observarem a forma que os assuntos mundiais tomam ante
seus olhos, de acordo com as minhas previsões (tais como se apresentam à limitada
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visão de vocês) e às possibilidades evidentes que, necessariamente, também são
efeitos evidentes, das causas predisponentes.
Esta energia de Shamballa é, porém, tão nova e tão estranha que é difícil para
os seres humanos conhecê-la pelo que é: a demonstração da Vontade de Deus em
uma nova e potente vividade. Esta energia divina, pouco conhecida, aflui do
Centro Sagrado. É a fonte da energia que se encontra por trás da crise mundial do
momento. A Vontade de Deus é produzir certas mudanças radicais e significativas
na consciência do homem, que alterarão com pletamente a atitude do homem com
relação à vida e sua compreensão dos princípios do viver espiritual, esotérico e
subjetivo. É esta força que produzirá (conjuntamente com a força de segundo raio)
aquela crise terrivelmente potente, iminente na consciência humana, que chamamos
de segunda crise, a iniciação da raça no Mistério das Eras, iniciação ao que esteve
oculto desde o princípio.
* * *
Intervalo de Silêncio Profundo
A seguinte grande energia que está contribuindo de maneira potente para a atual
situação mundial é a do segundo Raio de Amor Sabedoria , o raio do Cristo. Esta
energia é vertida no mundo pelo segundo grande centro planetário, que chamamos
de Hierarquia. A energia concentrada neste centro e manipu lada pelos Mestres e
iniciados está fazendo um dos seus impactos cíclicos sobre a Terra e – como
expliquei no Tratado sobre os Sete Raios , Volume II — também está exercendo uma
das suas importantes Aproximações cíclicas à humanidade.
O problema da Hierarquia atualmente é produzir uma fusão sábia e adequada de
suas energias com as de Shamballa, e assim abrandar a destruição colocando em
primeiro plano o espírito de construção, acionando as forças de construção e de
reabilitação da energia do segundo raio. A energia de Shamballa prepara o caminho
para a energia da Hierarquia.
Intervalo de Silêncio
Eu indico o Caminho (China)
Eu ilumino o Caminho (Estados Unidos de América)
Eu conecto dois Caminhos (Rússia)
Intervalo de Silêncio Profundo
A humanidade está respondendo inesperadamente bem. Alcançou-se um grande
êxito nesta linha, mas os resultados não aparecem com clareza para os seres
humanos inteligentes porque eles se recusam a ver qualquer outra coisa além do
aspecto destruidor e do desaparecimento das formas, nas quais ancoraram suas
emoções, seus desejos e percepções mentais. Até agora não foram capazes de ver a
irrefutável evidência da atividade construtiva e do trabalho verdadeiramente
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criador. O templo da humanidade da Nova Era está sendo erguido rapidamente, mas
os homens não estão vendo seus contornos porque estão ocupados inteiramente
com seu egoísta ponto de vista individual ou nacional, e com seus instintos e
impulsos pessoais ou nacionais. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que o
estudo científico da vida instintiva das nações ainda está por fazer e que esta fase
leva inevitavelmente à vida individualista das nações, matéria de interesse mais
imediato.
Intervalo de Silêncio
No entanto, as novas formas estão sendo construídas e as potências de
Shamballa, além da guia da Hierarquia, trabalham para fins de finidamente
planejados, cujo cumprimento segue um curso favorável... Os dirigentes da
Hierarquia procuram evocar uma reação inteligente por parte dos homens e uma
indicação de que estão conscientes do que está acontecendo... Somente alguns
poucos indivíduos, aqui e ali, captam realmente a visão do futuro e compreendem o
que está acontecendo, percebendo a verdadeira beleza do plano que está
emergindo. É com estes poucos que os Membros da Hierarquia podem trabalhar,
pois (mesmo que lhes falte compreensão) eles não têm nenhuma hostilidade nem
ódio pelos outros. O amor é o grande unificador e o melhor intérprete.
Esta energia de amor concentra-se principalmente (para fins dos propósitos da
Hierarquia) no Novo Grupo de Servidores do Mundo. Este grupo foi escolhido pela
Hierarquia como Seu principal canal de expressão. Por meio desses discípulos que
aprenderam a distinguir entre as insignificantes preocupações do indivíduo
absorvido em seus interesses pessoais e as necessidades urgentes do trabalho e do
amor grupais, a Hierarquia pode trabalhar e deste modo produzir as mudanças
mundiais necessárias, que são acima de tudo, mudanças em consciência .
Intervalo de Silêncio Profundo

***
A energia de atividade inteligente – a potência do terceiro raio... expressa-se
através do terceiro centro maior no planeta; este centro chamamos de Humanidade.
É por uma reação amorosa e inteligente que este centro deveria responder ao
impulso de Shamballa, atenuado pela Hierarquia. Como já disse antes, isto está
ocorrendo rapidamente e de maneira satisfatória, produzindo um efeito mundial
definido, para o qual o Novo Grupo de Servidores do Mundo muito colaborou. Seus
membros interpretaram, explicaram e favoreceram os processos pelos quais evocar
o amor latente nos seres humanos, amor que em suas etapas iniciais, existe como
boa vontade incipiente.
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Chamo sua atenção sobre isto porque é a ideia motivadora subjacente por
trás de todo o trabalho que são chamados a realizar.
Intervalo Breve de Silêncio
Assim, sugiro que se esforcem por ver as três ideologias principais com as
quais necessariamente terão de lidar, em termos de tentativas que emanam dos três
centros planetários maiores na atualidade: Shamballa, a Hierarquia e a Humani dade. Com isso adquirirão um ponto de vista mais sintético e um entendimento
mais profundo do quadro mundial, que vai lentamente se revelando.
Intervalo de Silêncio
Gostaria de sugerir que a ideologia contida na visão dos estados totalitários é
uma resposta bem definida, embora errada à influência da vontade de Shamballa ...
Intervalo Breve de Silêncio
...que a ideologia subjacente ao ideal democrático é uma resposta semelhante à
universalidade que o amor da Hierarquia impele a humanidade a expressar,...
Intervalo Breve de Silêncio
…e que o comunismo é de origem humana, encarnando a ideologia que a
humanidade formulou por direito próprio.
Intervalo Breve de Silêncio
Deste modo, os três aspectos da natureza de Deus estão começando a tomar
forma como três ideias importantes, e o que vemos no planeta agora são as reações
distorcidas da humanidade aos impulsos espirituais que emanam de três centros
distintos, mas que são igualmente divinos em essência e natureza. Reflitam sobre
isto.
Intervalo de Silêncio
Lembraria também a vocês que tudo que está acontecendo é a evidência de
uma energia e a expressão de uma força, fator que nunca deve ser esquecido e
cuja existência deve ser absolutamente reconhecida. A esse respeito, pouca coisa
podem fazer como indivíduos ou como grupo, a não ser cuidar para que nada em
vocês – por menor que seja a sua importância – possa fazer de vocês um ponto
focal para o ódio, a separatividade, o medo, o orgulho e outras características
que alimentem os fogos que estão ameaçando levar o mundo ao desastre. Cada
um de vocês pode ajudar muito mais do que supõe pelo controle do pensamento e
das ideias, pela preservação de um espírito amoroso e pelo uso generalizado da
Grande Invocação, pela qual essas forças e energias – tão intensamente
necessárias – podem ser invocadas.
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***
Intervalo de Silêncio Profundo
Consideramos as três energias principais que estão sendo vertidas à nossa vida
planetária nesta época, por meio de três centros maiores. Resta considerarmos
agora a energia dos dois raios menores, o sexto e o sétimo, que são, de muitas
maneiras, de maior importância imediata para as massas e de enorme eficácia. Um
deles é importante devido ao seu pronunciado domínio e à cristalização que
produziu, em especial no mundo do pensamento; o outro porque, devido ao seu
domínio e sua potência, sua influência e seus efeitos, terá uma importância cada
vez maior. Um tem poder para produzir a necessidade do caos atual; o outro ainda
está no estado potencial e traz em sua atividade as sementes do futuro.
Intervalo Breve de Silêncio
Portanto, peço-lhes que leiam com a mente aberta o que tenho a dizer; peçolhes encarecidamente que relacionem as minhas palavras com as condições
mundiais atuais, que vejam surgindo dos reinos da subjetividade, aquelas forças
e potências que estão mudando diretamente a corrente dos pensamentos dos
homens, que estão moldando suas ideias e, incidentalmente, alterando a face da
Terra e a política das nações.
Intervalo de Silêncio
O som das nações foi ouvido pela primeira vez como som das massas. Esta voz
proclama hoje, sem erro possível, os valores que incorporam o melhoramento
humano: exige paz e entendimento entre os homens e se recusa – e se recusará cada
vez mais – a permitir que ocorram acontecimentos catastróficos. Esta “voz do
povo”, que na realidade é a voz da opinião pública, pela primeira vez e sem
reconhecimento do fato, é determinada pela Vontade de Deus.
Intervalo de Silêncio Profundo
Nesta época, todo o mundo está enredado no caos e na desordem resultantes do
choque das forças do sexto e do sétimo raios. Quando um raio se retira e outro
entra em manifestação e seu impacto sobre a Terra e sobre todas as formas, em
todos os reinos da natureza, alcança o ponto em que as duas influências se
equivalem, chega-se a um ponto de crise bem definido. É o que está acontecendo
agora, e a humanidade, submetida a dois tipos ou formas de energia, está “fora do
eixo”; daí a intensa dificuldade e tensão do período mundial atual. A causa disso
não é apenas o impacto dos dois tipos de energia, fustigando com força igual todas
as formas de vida, mas também o fato de que a energia da própria humanidade (que
é uma combinação do quarto e do quinto raios) é arrastada para o conflito.
Agregue-se a isso a energia do reino animal (que também é uma combinação do
terceiro, quinto e sexto raios), uma vez que ela governa a forma física ou animal
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de cada ser humano. Há, portanto, um encontro de muitas forças em conflito e o
Arjuna mundial enfrenta uma batalha tremenda – uma batalha recorrente e cíclica,
mas que, nesta era específica, se mostrará um fator decisivo e determinante no
antigo conflito entre o domínio material e o controle espiritual. As forças que
atuam no planeta neste momento são de suprema importância. Considerando-se que
o sexto raio atua através do plexo solar e o controla (estando estreitamente
relacionado com o plano astral, que é o sexto nível de percepção) e que o sétimo
raio controla o centro sacro, pode-se ver por que há tanta emoção, tanto idealismo
e tantos desejos se misturando com o conflito mundial, e também por que – a
despeito das tormentas na arena política e no campo religioso – o sexo e seus
diversos problemas alcançaram um ponto de interesse na consciência humana em
que a solução dessas dificuldades, uma nova compreensão das implicações
subjacentes e uma tomada de posição se tornaram inevitáveis e imediatas.

***
Intervalo de Silêncio
O sexto raio, como bem sabem, é o mais potente em manifestação neste tempo, e
um grande número de pessoas responde à sua influência. Ainda é a linha de menor
resistência para a maioria, em especial na raça ariana porque quando a influência
de um raio se torna potente no decurso do tempo e pela evolução, esta influência
afeta principalmente os grupos e não apenas os indivíduos Um ritmo e um impulso
então se estabelecem, duram um longo tempo e ganham potência pela própria força
dos números organizados... Basta dizer as pessoas do sexto raio são as
reacionárias, conservadoras, extremamente resistentes às mudanças e fanáticas...
São em grande número. No entanto, proporcionam o equilíbrio necessário e são
responsáveis pelo processo de estabilização de que o mundo tanto necessita neste
momento.
O sétimo raio está adquirindo impulso gradualmente e há um longo período de
tempo vem estimulando e aumentando a atividade de todas as nações de quinto
raio. Se levarem em conta que um dos principais objetivos da energia do sétimo
raio é reunir e relacionar espírito e matéria, assim como substância e forma
(observemos essa diferença), vocês mesmos poderão ver que o trabalho da ciência
está em estreita relação com esse esforço... Um grande número de egos ou almas
do sétimo raio, e também de homens e mulheres com personalidade de sétimo raio
está entrando em encarnação agora, e a eles é confiada a tarefa de organizar as
atividades da Nova Era e de pôr fim nos velhos métodos da vida e nas antigas e
cristalizadas atitudes perante a vida, perante a morte, perante o lazer e até perante
a população.
O resultado da crescente influência da energia do sétimo raio e do decréscimo
da influência do sexto raio – que se mostra como uma cristalização pronunciada
das formas de crenças padronizadas e aceitas, religiosas, sociais e filosóficas – é
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submergir na perplexidade milhões
influências mencionadas do ponto
completamente perdidas, são presas
futuro desejável, pois tudo que
rapidamente lhes falhando.

de pessoas que não respondem a nenhuma das
de vista egoico ou pessoal. Elas se sentem
da ideia de que a vida não lhes reserva nenhum
aprenderam a valorizar e a apreciar está

Esses três grupos de pessoas, as que são influenciadas pelo sexto e pelo sétimo
raios e as que estão desorientadas pelo impacto das forças geradas por esses raios,
são as que devem, juntas, com compreensão e visão clara, trazer ordem ao caos
atual. Devem materializar as condições novas e desejáveis que se ajustarão ao
arquétipo subjetivo nas mentes das pessoas iluminadas do mundo e ao plano
espiritual como existe na consciência dos membros da Hierarquia. A Nova Era,
com sua civilização e cultura peculiares, virá à manifestação por meio da
colaboração dos muitos bem-intencionados, que respondem cada vez mais ao bemestar do todo e não do indivíduo; são eles os pensadores idealistas, mas práticos,
influenciados pelo arquétipo das coisas futuras e pelos discípulos mundiais,
impressionados pelos planos e sob a instrução da Hierarquia que está dirigindo e
controlando tudo.
Intervalo de Silêncio
A própria humanidade está chegando rapidamente ao ponto no qual sua vontade
unida será o fator determinante nos assuntos mundiais, o que se deverá ao
desenvolvimento da mente graças ao sucesso do processo evolutivo.
Esta vontade se expressa por meio do som, como a consciência ou o amor se
expressam pela luz.
O Destino das Nações

***
Intervalo de Silêncio Profundo previamente à Meditação do NGSM
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