Voltamos a
“O S P ROBLEMAS DA H UMANIDADE ”
Introdução

Pensamentos-Semente:
O problema espiritual imediato que todos enfrentamos é o problema de
neutralizar gradualmente o ódio e iniciar a nova técnica de boa vontade
treinada, imaginativa, criativa e prática.
Os Problemas da Humanidade

Espaço Breve de Silêncio…
Relação inteligente, amor prático e a plena expressão da vontade divina estão
obrigados a ocorrer se se segue a correta sequência de atividades.
A Exteriorização da Hierarquia

* * *
Espaço de Silêncio…

“Onde não há visão os povos perecem”

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
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Pensamentos Preliminares à Reflexão:
Os resultados do contato com a alma sobre seres humanos e os efeitos a se observar
na vida da personalidade, pode-se dizer que são:
Conflito, transtornos, lealdades opostas, luta interna e choques de pontos de vista
antagônicos.
Sensibilidade às ideias; nas etapas iniciais, constitui flexibilidade de resposta, que quase
chega à instabilidade e produz uma constante mudança de pontos de vista.
Oportunamente, leva à sensibilidade à intuição, que habilitará o indivíduo a
distinguir pronta mente o irreal e o real.
Processo de desapego; é o processo difícil e doloroso de definir as linhas de demarcação
entre a alma e a personalidade. A princípio produz inevitavelmente separação e
divisão de interesses, mas mais adiante leva a subordinar os interesses da
personalidade aos do Plano, e à absorção dos desejos pessoais nos aspectos da alma.
Período de criatividade, produzido pelo terceiro aspecto da alma, que é o aspecto
criador. Este desenvolvimento ocasionará mudanças definidas nos hábitos adquiridos
pelo aspirante na vida do plano físico. Fará com que o discípulo se dedique a realizar
certos esforços sintetizados nas palavras “carreira artística”.
Estes quatro efeitos da atividade da alma, que em realidade são apenas a afluência
da força da alma, através do canal de contato que o homem abriu, proporcionarão à
psicologia as quatro causas principais da dificuldade mundial presente. Cada uma destas
causas contém latente a própria solução. O conflito atual, a resposta generalizada a
ideologias amplamente diferentes, a pressão econômica que conduz à depredação
material, uma muito certa criatividade de todas as artes hoje no mundo e um novo padrão
de valores, são todos problemas que enfrentam o pensador treinado e o psicólogo. Todos
estes efeitos condicionantes são vistos entre os homens hoje.
Psicologia Esotérica II

* * *
Espaço de Silêncio…
Agora que a guerra mundial está aparentemente chegando ao fim e o trabalho de
restauração, que conduz à ressurreição, está sendo lentamente implementado, a tarefa da
Hierarquia é fomentar o entusiasmo nos corações das pessoas de todas as partes, o que
lhes permitirá trabalhar de todo coração pelas corretas relações humanas e a difusão
dessa qualidade simples, mas tonificante, a boa vontade. O entusiasmo no sentido
espiritual é o que falta hoje, mesmo entre aqueles que consideram a Mente do Cristo e os
Planos da Hierarquia que existem como algo de utilidade prática; aqueles que durante
anos leram meus ensinamentos sobre a boa vontade com verdadeira fé no que digo, mas
que não evidenciam nenhuma disposição de sacrificar tempo ou dinheiro, bloqueiam o
crescimento do movimento.
A tarefa da Hierarquia é promover a boa vontade como primeiro passo em Seus
planos, e essa qualidade é a que hoje está mais perto do coração do Cristo; “boa vontade
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para os homens”, ou, melhor, entre os homens, foi a primeira etapa na tríplice promessa
feita pelos anjos em Seu Nascimento:
Boa Vontade, que leva a corretas relações humanas,
que leva à Paz na Terra,
que leva à Glória a Deus.
Analisadas, estas palavras significam simplesmente que boa vontade resultará em
corretas relações humanas nesse centro que chamamos de Humanidade; isto produzirá a
possibilidade de que a paz que caracteriza a Hierarquia apareça na terra e conduza à
glória de Deus, que anima a atividade de Shamballa, o centro onde a Vontade de Deus é
conhecida. Portanto, relação inteligente, amor prático e expressão plena da vontade
divina estão obrigados a ocorrer se se segue a correta sequência de atividades. Na
atualidade, até mesmo a primeira delas ainda é uma esperança. Os fatores do fracasso dos
grupos religiosos e políticos e a apatia das massas de homens complicaram grandemente
a tarefa da Hierarquia.
Meu trabalho pessoal foi levar tudo isso à atenção do público mediante a
interpretação dos Problemas da Humanidade e levar ao ponto em que a simplicidade de
propósito, um inspirador e ardente fervor e um mínimo de organização possam
implementar a nova apresentação da boa vontade, à medida que exerce efeito e muda as
soberanas religiões mundiais que se esquecem das palavras do Cristo: “Meu reino não é
deste mundo”; à medida que permeia as conferências políticas dos estadistas e
governantes do mundo e à medida que rege as decisões da ciência e da economia. Assim
fazendo, e na árdua tarefa de apontar falhas e erros de longa duração, atitudes erradas e
desastrosas e a separatividade humana foi evocada uma inevitável oposição; não tivesse
havido, meus esforços teriam sido inúteis. Nada disse que não fosse verdade e não retiro
uma única palavra do que disse. Muitos há que preferem as verdades esotéricas acerca do
antahkarana, da constituição do mundo, da doutrina do homem, da Lei do Renascimento e
os muitos ensinamentos complexos relativos ao planejamento mundial. Já os receberam
de mim em plena medida. Outros há que desejam informações sobre a Hierarquia, o
trabalho e a posição dos Mestres, o treinamento a ser dado a discípulos e iniciados.
Também isso receberam. Agora, nos últimos anos, tratei dos abusos e dos problemas que
a humanidade enfrenta neste período de restauração – do plano de Deus para o homem e
não das condições passadas.
Tenham sempre em conta a natureza simbólica deste ensinamento. Os véus não são
véus atualmente existentes no sentido usual desse termo. São de natureza de forças e
energias opositoras que atuam como fatores inibitórios para o aspirante à medida que
procura progredir, e para toda a família humana, à medida que avança pelo Caminho de
Evolução.
A Exteriorização da Hierarquia

Breve Espaço de Silêncio…
* * *
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Mantra de Unificação
Os filhos dos homens são um e eu sou um com eles.
Procuro amar e não odiar,
Procuro servir e não exigir serviço,
Procuro curar e não ferir.
Que a dor traga a devida recompensa de luz e amor.
Que a alma controle a forma externa,
a vida e todos os acontecimentos;
E traga à luz o amor que subjaz em tudo que acontece nesta época.
Que venham a visão e a percepção interna.
Que o futuro se revele.
Que a união interna se demonstre.
Que cessem as divisões externas.
Que o amor prevaleça.
Que todos os homens amem.

Espaço de Silêncio…
* * *
Quando escrevi sobre este tema pela última vez, a guerra estava em um ponto crítico
e ainda era incerto quanto tempo duraria ou se as Forças da Luz poderiam implementar
uma vitória completa. Hoje, a situação é muito diferente. As Forças do Mal já estão em
voo, não somente nos planos internos, como também no plano físico. A vitória será
completa.
Resta ainda por ver, porém, se a vitória psicológica será tão grande quanto a física.
Isto depende de que o gênero humano aprecie a natureza dos problemas envolvidos e, em
seguida, dê os passos que assegurarão o tipo de paz que desejam as pessoas práticas, mas
também espiritualmente orientadas, e o que quer o melhor e mais liberal da humanidade.
Hoje proponho indicar as linhas pelas quais devem trilhar nosso pensamento e
planejamento. Isto, por sua vez, deveria se materializar em pensamento claro sobre os
problemas mundiais e em linguagem correta, assim ajudando os irreflexivos a
empreenderem a ação correta. Eles assim farão, se um número suficiente daqueles
impressionados pelos valores reais pronunciarem as palavras necessárias com a força
adequada. Será preciso coragem.
Os problemas com os quais a humanidade, depois da guerra , terá que lidar poderiam
ser enumerados, em termos gerais, como segue:

1. O Problema da Reconstrução Física do Mundo .
2. O Problema da Reabilitação Psicológica das Nações.
3. O Problema das Crianças do Mundo.
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4.
5.
6.
7.

O
O
O
O

Problema
Problema
Problema
Problema

do Trabalho, do Capital e do Emprego.
das Minorias Raciais.
das Igrejas.
da Unidade Internacional.

Vamos refletir sobre estes problemas e chegar a uma clara formulação de nossas
próprias ideias sobre estas questões 1 . Isso feito, deveríamos ter a coragem de falar
sobre estes problemas e sua solução em nosso próprio ambiente – não fanaticamente,
mas com sabedoria e critério.
Os Problemas da Humanidade

***
Espaço de Profundo Silêncio…
É interessante observar que quando a Hierarquia procura atender a necessidade que têm
as massas de melhores condições, e ajudar a mudar os abusos eclesiásticos e políticos, os
homens tendem a perder o interesse ou a repudiar os enunciados sobre o maligno, porque a
tarefa é muito difícil, e (do seu ponto de vista) creem que a Hierarquia não deveria
encontrar nada de mau nem se opor ao mal, assim como muitos repudiaram o fato de que
durante a guerra a Hierarquia esteve a favor das Forças que lutavam pela liberdade
humana e negou apoio aos que lutavam a favor da escuridão.
A Hierarquia hoje é um grande organismo de combate, lutando pelas almas dos homens,
combatendo tudo que bloqueia a expansão da consciência humana, combatendo tudo que
limita a liberdade humana (não disse licenciosidade) e lutando para eliminar os fatores e
barreiras que militam contra o retorno do Cristo e o surgimento da Hierarquia como um
organismo plenamente atuante na Terra. Na atitude da Hierarquia não há nada de fraco,
vacilante, sentimental ou neutro; isto a humanidade deve captar, assim como deve contar
com a força e o discernimento, além do amor da Hierarquia.
A Exteriorização da Hierarquia

***
Espaço de Silêncio…
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matters
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Todo o tema do Morador sua relação com o Anjo (uma maneira 2 simbólica de tratar
uma grande relação e possibilidade, e um grande fato em manifestação) somente agora é
passível de consideração. Somente quando o homem é uma personalidade integrada surge
verdadeiramente o problema do Morador, e só quando a mente está alerta e a inteligência
organizada (como claramente está ocorrendo hoje em grande escala) é possível para o
homem perceber, de maneira inteligente e não apenas misticamente, o Anjo e, assim,
intuir a presença. Somente então assume ativas proporções toda a questão referente aos
obstáculos que o Morador personifica e as limitações que coloca ao contato e à
realização espirituais. Somente então podem ser considerados de forma útil e se dar os
passos para induzir a ação correta. Somente quando há uma fusão adequada na
humanidade como um todo, aparece o grande e humano Morador no Umbral como uma
entidade integrada, ou o Morador em sentido nacional ou racial faz seu aparecimento,
propagando e vitalizando o glamour nacional, racial e planetário, fomentando e nutrindo
os glamoures individuais e evidenciando inequivocamente todo o problema. Somente
então a relação entre a alma da humanidade e as forças que geradas de sua antiga e
potente personalidade assumem proporções que exigem uma drástica atividade e
cooperação inteligente.
Essa hora já chegou, e nos dois livros, Os Problemas da Humanidade e O
Reaparecimento do Cristo , como também nas Mensagens de Wesak e de Lua Cheia de
Junho, tratei desta situação muitíssimo prática e urgente, que é em si mesma a garantia
do progresso humano para sua meta destinada, assim como a comprovação dos principais
obstáculos à realização espiritual.
Glamour: Um Problema Mundial

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
Humanidade. ..

O que significa humanidade para mim, na realidade?
Que novo desenvolvimento está frente à família humana?
Posso contribuir mediante meu pensamento a este novo
desenvolvimento?

Reconhecimento...

O que significa reconhecimento para mim?
Que novos reconhecimentos estão diante de todos os
discípulos?
Como posso desenvolver o poder para reconhecer o novo, o
divino e a realidade que já está aqui?
D i s c i p u l a d o n a N o v a E r a, I I

***
Espaço de Profundo Silêncio…
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way
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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.
Tensão, corretamente enfocada, é o grande poder liberador.
D i s c i p u l a d o n a N o v a E r a, I

***
Espaço de Profundo Silêncio…

“Onde não há visão os povos perecem”
Espaço de Silêncio…

A Alternativa é Outra Guerra.
Espaço de Silêncio…
Assinalei sete problemas que o homem deve tratar. Referem-se aos campos material e
psicológico da empresa humana. Quando uso estas palavras incluo o campo educacional e
o eclesiástico. Permitam-me assinalar, porém, o problema espiritual imediato que todos
enfrentamos. É o problema de neutralizar gradualmente o ódio e iniciar a nova técnica de
boa vontade treinada, imaginativa, criativa e prática.
Há necessariamente muitos problemas menores, mas estes abarcam os principais que
a humanidade enfrenta neste momento... Se não houver progresso algum e esses
problemas permanecerem sem solução, pelo menos em alguma medida, e se a humanidade
cair novamente no estado existente antes da guerra, nada pode deter a próxima guerra.
Em um escrito anterior sobre o tema da humanidade, dei a chave do problema com as
seguintes palavras: —
“A chave do problema da humanidade (enfocando-se, como fez, nas dificuldades
econômicas dos últimos duzentos anos e no impasse teológico das igrejas ortodoxas) foi
tomar e não dar, receber e não compartilhar, acumular e não distribuir. Implicou na
quebra de uma lei que colocou a humanidade em uma posição de culpa positiva. A guerra
foi o lamentável preço que a humanidade teve que pagar por este grande pecado da
separatividade. As impressões da Hierarquia foram recebidas, distorcidas, mal aplicadas
e erroneamente interpretadas e a tarefa do Novo Grupo de Servidores do Mundo consiste
em anular este mal.”
Vamos refletir sobre estes problemas e chegar a uma clara formulação de nossas
próprias ideias sobre estas questões 3 . Isso feito, deveríamos ter a coragem de falar
sobre estes problemas e sua solução em nosso próprio ambiente – não fanaticamente,
mas com sabedoria e critério .
Os Problemas da Humanidade
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