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“Há uma paz que transcende toda compreensão; reside nos corações daqueles que vivem no
Eterno. Há um poder que faz todas as coisas novas; vive e se move naqueles que sabem que o Eu
é uno.”
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… Intervalo de Profundo Silêncio…

E U S OU A QUELE E A QUELE S OU E U
Através das civilizações passadas e sua final destruição catastrófica, o Logos planetário
gradualmente preparou o terreno ou campo planetário para o “plantio do germe da Vontade” —
cuja nutrição é parte futura do destino humano. As sete fases principais do desenvolvimento da
raça humana (das quais nossa moderna raça ária é a quinta) são da índole de sete iniciações ou
desenvolvimentos planetários; a palavra “iniciação” não deve ser compreendida no sentido exato
como as iniciações humanas são compreendidas e interpretadas. Os homens são iniciados em
fases da consciência divina mediante estímulo aplicado, por meio da qual seus veículos mostram
preparação; em conexão com o Logos planetário, foi Ele Quem iniciou um novo processo em sete
fases, preparatório para o esperado plantio 1 divino. Devemos lembrar que o uso da palavra
“plantio” é puramente simbólico. Cada fase leva o propósito divino ou projeto espiritual original
para mais perto do cumprimento, e é por isto que Sanat Kumara veio à manifestação ou
encarnação.
… Intervalo de Silêncio…
Cada uma destas fases afeta os quatro reinos na natureza, produzindo uma etapa mais elevada
de sensibilidade em cada fase sucessiva, mas só no quarto reino, o humano, existe a possibilidade
de um registro e reconhecimento consciente da intenção divina e uma tênue resposta vibratória ao
aspecto vontade da divindade. Ocasionar isto levou milênios.
… Intervalo Breve de Silêncio…
1

planting

2
Quando lembrarem que somente na crise mundial atual o Logos planetário ousou submeter as
formas dos quatro reinos ao estímulo direto de Sua impulsionante vontade, se darão conta da
enorme paciência que talvez seja Sua característica mais distintiva.
A paciência é uma qualidade da vontade; é da natureza de uma estrita adesão a uma
intenção fixa.
… Intervalo Breve de Silêncio…
Em cada transição de uma civilização para outra (cada uma erguida sobre a semente cultural
da anterior, depois de um devido florescimento da civilização), poderíamos dizer de Sanat
Kumara o que foi dito do Cristo, que “Ele vê a obra da Sua alma e está satisfeito”. Tão cegos são
os homens que quando uma civilização chega ao fim, quando o modo familiar de expressão
cultural é posto (como é usual) sob a mão do destruidor, a humanidade considera como um
desastre maior e se amedronta e teme a ruína que geralmente circunda a um evento assim. Mas do
ponto de vista do mundo de significações, se vê progresso e o dia de realização se acerca muito
mais.
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… Intervalo de Silêncio Profundo…
Ao compreender os processos iniciáticos planetários como instituídos pelo Logos planetário,
os homens devem relacioná-los com as grandes crise que ocorreram em todas as raças de homens.
Assim como o iniciado-discípulo passa de uma iniciação para outra por um processo de deixar
para trás continuamente aqueles aspectos da vida da forma que ele destruiu, por inúteis, assim
também a humanidade deixa para trás civilização após civilização sob o estímulo do propósito
evolutivo de Sanat Kumara, o Qual inicia constantemente o que é novo e o que servirá melhor à
Sua vontade.
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desenvolvimento dos reinos subumanos na natureza— é meramente um modo pelo qual os
homens podem alcançar a perfeição e desenvolver melhores formas através das quais manifestar
essa perfeição. Porém, em última análise, o progresso humano é puramente relativo e incidental.
O fator de suprema importância é a capacidade do Logos planetário de realizar Sua intenção
principal e levar Seu “projeto” a uma sólida consumação, cumprindo assim a tarefa atribuída por
Seu superior, o Logos Solar.
iii
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… Intervalo de Silêncio Profundo…
“Mais radiante que o sol, mais puro que a neve, mais sutil que o éter, é o Eu, o espírito em
mim. Eu sou aquele Eu. Aquele Eu sou eu”.
“Deus, Tu me vês”.
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… Intervalo de Silêncio…
O homem no plano físico é o símbolo exotérico de uma ideia subjetiva interna possuidora de
qualidades e atributos e de uma forma através da qual a ideia busca expressão. Essa alma, por sua
vez, é resultado de um impulso espiritual, mas, quem dirá qual é o impulso? Quem ainda definirá
o propósito por trás da alma ou ideia, seja logoica ou humana? Estes três fatores ainda estão em
processo de evolução; todos são ainda “Deuses imperfeitos”, cada um em seu grau e, portanto,
incapazes de expressar plenamente aquilo que é o fator espiritual que está por trás da alma
consciente.
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…Breve Intervalo de Silêncio…
Consciência é a semente cósmica de onisciência supercósmica. Tem a potencialidade de
florescer como consciência divina.
vi

O universo é um agregado de estados de consciência.
vii

…Intervalo de Profundo Silêncio…
A vida central positiva de toda forma é... a afluência de um amor que tem sua fonte no
Coração do Logos Solar...
É amor limitando-se por desejo, e por isso que é desejado. É amor derramando-se em formas
que são estimuladas e ajudadas por esse meio; é o cumprimento de obrigações divinas contraídas
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em nebulosos e distantes kalpas que antecedem a triplicidade de sistemas solares que nós
podemos visionar nebulosamente, e é o “Pai da Luz” (em uma conotação cósmica) derramandoSe por aquilo que O ata e que é Seu dharma elevar até Seu Trono. Não é possível... mostrar a
natureza do Senhor cósmico de Sacrifício quando Se limita para salvar.
A cada passo do Caminho, o alcance desse amor e sacrifício se abre ante o discípulo
quando ele em ínfima medida se conhece a si mesmo também como um Senhor de Sacrifício e
Amor.
…Intervalo de Silêncio…
As batidas do coração do Logos (se assim pudesse ser expresso de maneira tão inadequada)
são a fonte de toda evolução cíclica, e daí a importância que se atribui ao aspecto do
desenvolvimento denominado “coração” ou “aspecto amor”, e o interesse que desperta pelo
estudo do ritmo. Isto é verdade, não só cósmica e macrocosmicamente, como também no estudo
da unidade humana.
…Breve Intervalo de Silêncio…
Os seguintes fatos... devem ser estudados:
O fato de que a energia parte do quinto plano, o mental, no que diz respeito ao homem.
O fato de que por intermédio do quinto princípio, o homem pode trabalhar conscientemente
em seu próprio desenvolvimento.
O fato de que o caminho de evolução é quíntuplo para o homem, abarcando os cinco planos
de desenvolvimento humano, e se divide em cinco etapas no que diz respeito ao Ego.
O fato de que embora este seja o segundo sistema solar do ponto de vista dos ciclos egoicos
do Logos, ou Seu segundo ciclo egoico maior, no entanto é o quinto quando se o vê de outro
ângulo, o dos ciclos menores. Corresponde ao quinto período da evolução humana, aquele no
qual o homem percorre o Caminho. O Logos está trilhando agora o Caminho cósmico.
O fato de que a quinta espirila está em processo de despertar.
viii
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…Breve Intervalo de Silêncio…
Quando as “pequenas vontades dos homens” estiverem começando a responder em uma
considerável ampla escala à Vontade maior da Vida divina, a principal tarefa de Shamballa então
se tornará possível...
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… Intervalo de Silêncio…
Aqueles que empreenderam o Caminho de Provação tentaram erguer a humanidade e
fracassaram. Aqueles que passaram pelo Caminho do Discipulado também tentaram e
fracassaram. Aqueles que por si mesmos dominaram as circunstância e a ilusão da morte, e em
consequência foram ressuscitados, podem agora empreender a tarefa em formação unida. Eles
triunfarão. A palavra foi emitida com o pedido desta atividade unida e a recomendação de
dedicar todo esforço para elevar o corpo morto da humanidade . Uma grande e possível realização
da Loja de Mestres é agora iminente e todos os aspirantes e todos os discípulos podem ser
impulsionados a um reconhecimento sintético de poder e de oportunidade.
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… Intervalo de Profundo Silêncio…
A alternância dual de manifestação objetiva e de obscurecimento subjetivo, a exalação
periódica, seguida da inalação de tudo o que foi levado adiante através de evolução, corporifica
no sistema uma das vibrações cósmicas básicas, e a nota-chave dessa entidade cósmica da qual
somos o corpo.
xi

…Intervalo de Silêncio…
[O Corpo Causal] é o veículo da consciência superior, o templo do Deus imanente, de tão
rara beleza e tão firme estabilidade que, quando ocorre a destruição final desta obra-prima de
muitas vidas, amarga é a taça a beber e para a unidade de consciência parece ser um indizível
despojamento.
…Breve Intervalo de Silêncio…
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Consciente apenas do Espírito Divino inato, consciente apenas da Verdade da Deidade,
compreendendo profundamente e nas entranhas do seu ser a natureza efêmera da forma e de todas
as formas, permanecendo só no vórtice dos ritos iniciáticos, privado de tudo em que pudesse se
apoiar (seja amigo, Mestre, doutrina ou ambiente), bem pode o Iniciado clamar: “Eu sou esse Eu
sou e nada mais existe”. Bem pode ele, simbolicamente, colocar a mão na do seu Pai no Céu e
estender a outra em bênçãos para o mundo dos homens, pois apenas as mãos que se desprenderam
de tudo que há nos três mundos ficam livres para infundir a bênção suprema à humanidade que
luta.
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…Intervalo de Silêncio…
Humanidade é aquela evolução através da qual o aspecto Filho há de se expressar mais
perfeitamente nesta encarnação cósmica.
O homem... é a envoltura para a vida de Deus; ele é a consciência individualizada do Logos.
Para este particular ciclo maior, a meta de evolução é homem... As etapas posteriores só coroam
o vencedor, e a unificação final com o Eu divino é só a consumação da quarta etapa.
xiii

…Intervalo de Profundo Silêncio…
Como tudo mais nesta época, a própria ciência está em processo de transformação e, por pouco
que a maioria compreenda, trabalha com o que denomina matéria e suas pesquisas sobre o átomo
estão entrando em um novo campo, no qual os antigos mecanismos e técnicas serão gradualmente
descartados e uma nova perspectiva e um conceito fundamental diferente com relação à natureza da
matéria conceituarão a Nova Era.

…Intervalo de Profundo Silêncio…
Atualmente é necessário refletir sobre este tema das formas, pois com a entrada de um novo
raio e o início de uma nova era sobrevém um período de muitos transtornos, até que as formas se
adaptem à nova vibração. Na adaptação, aqueles que cultivaram a flexibilidade e a adaptabilidade
ou que têm essas características pelo raio da personalidade avançam com menos descompassos do
que aqueles mais cristalizados e estruturados.
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Em especial neste período é preciso cultivar a flexibilidade e a capacidade de resposta da
forma, pois quando Aquele que adoramos vier, não creem que a Sua vibração causará
desconcertos se ainda houver cristalização? Assim foi no passado e assim será novamente.
xiv

… Intervalo de Profundo Silêncio…

A próxima raça será uma fusão do todo, e o reconhecimento mundial da Humanidade Una é
um pré-requisito essencial... a humanidade deve responder à luz e ao amor que são as correntes
de energia espiritual preparatórias e que já estão sendo vertidas em resposta à invocação
humana.
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… Intervalo de Profundo Silêncio…
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… Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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