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C APRICÓRNIO : T EMPO E P ERFEIÇÃO

Atualmente está se produzindo um alinhamento evolutivo. O centro planetário que
denominamos Humanidade está ativo e vibrante, e agora é possível “progredir pelo Caminho
ascendente e criar o vínculo que une o inferior com o superior, permitindo assim uma ação
combinada”. Os homens estão saindo rapidamente do centro humano para entrar no hierárquico;
as massas estão respondendo à impressão espiritual.
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…Breve Espaço de Silêncio…
Das trevas para a Luz.
Do irreal para o Real.
Da morte para a Imortalidade.
Do caos para a Beleza.
ii

…Espaço de Silêncio…
Uma Mônada, sete raios e miríades de formas —esta é a estrutura por trás dos mundos
manifestados.
iii

…Espaço de Profundo Silêncio…
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manifestados, mas tão grande é Seu domínio de energias e forças —devido ao Seu
desenvolvimento cósmico— que requer todo o planeta para expressar tudo o que Ele é... Ele cria
continuamente as novas formas necessárias para expressar a “vida mais abundante” e o
“crescente propósito da Sua vontade” que o progresso das eras torna ciclicamente possível.
…Breve Espaço de Silêncio…
Neste momento estamos vivendo em um ciclo em que Sua intensa atividade está utilizando
a técnica da divina destruição para a liberação da vida espiritual, e Ele está cr iando
simultaneamente a nova estrutura da civilização que expressará com mais plenitude a
realização evolutiva do planeta e dos reinos da natureza, levando oportunamente para a
perfeita expressão de Sua divina vida e propósito.
…Espaço de Profundo Silêncio…
Dada a premissa inicial de que a própria Deidade está trabalhando para alcançar uma
perfeição mais além da nossa compreensão, podemos inferir que é possível existir para os
próprios Deuses e para D EUS (como a

VIDA

do sistema solar) certas limitações e certas áreas ou

estados de consciência que ainda devem ser dominados. Estas limitações e relativas imperfeições
podem causar efeitos definidos em Seus corpos de manifestação —os diversos planetas como
expressões de Vidas, e o sistema solar como a expressão de uma

VIDA .

…

…Breve Espaço de Silêncio…
Dado o postulado de que cada forma é parte de uma forma ainda maior, e que nós por certo
“vivemos, nos movemos e temos nosso ser” dentro do corpo de Deus (como expressa São Paulo),
nós, como partes integrantes do quarto reino da natureza, compartilhamos esta limitação e
imperfeição geral.
…Breve Espaço de Silêncio…
Captar e expressar mais do que esta premissa geral está além dos nossos poderes, pois o
instrumental mental geral do aspirante e do discípulo comum é inadequado para a tarefa.
…Espaço de Silêncio…

2

3

Termos tais como “mal cósmico, imperfeição divina, áreas limitadas de consciência, a
liberdade do espírito puro, mente divina”, tão profusamente manipulados pelos pensadores
místicos e ocultistas da época: na realidade, o que significam?
As afirmações de muitas escolas de cura a respeito da máxima perfeição divina, e a
formulação de suas crenças na real liberação da humanidade das doenças comuns da carne, não
são frequentemente frases altis sonantes, encarnando um ideal, e muitas vezes baseadas em desejo
egoísta? Não constituem frases absolutamente sem sentido em suas implicações místicas? Como
poderia ser de outra maneira, quando s omente o homem aperfeiçoado tem alguma ideia real do
que constitui divindade?
…Breve Espaço de Silêncio…
É certamente melhor para nós admitir que não é possível para o homem compreender as
causas profundas daquilo que pode ser visto emergindo na evolução da vida da forma.
…Espaço de Silêncio…
Não seria sensato enfrentar a questão e os fatos tal como existem para a nossa presente
compreensão, e entender que assim como o homem pode penetrar mais inteligentemente na mente
de Deus do que a menor das mentes do animal, também podem existir outras e maiores Mentes,
atuando em outros e mais elevados reinos da natureza, que certamente verão a vida de maneira
mais real e precisa do que a humanidade? …

…Espaço de Silêncio…
Todo o propósito, tal como se encontra oculto na mente de Deus, pode ser muito diferente
daquilo que o homem possa conceber hoje, e mal cósmico e bem cósmico, reduzidos a
terminologias, podem perder seu significado por completo e ser vistos apenas através do glamour
e da ilusão com que o homem envolve todas as coisas. As melhores mentes desta era estão apenas
começando a ver o primeiro tênue raio de luz que está perfurando este glamour e servindo
primeiramente para revelar o fato da ilusão. Através da luz assim lançada, a seguinte verdade
pode ser revelada àqueles que têm a atitude expectante e a mente aberta: a própria Deidade está
no caminho para a perfeição. As implicações desse enunciado são muitas.
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…Espaço de Profundo Silêncio…
A Mente Universal, ao atuar através de todos os planos da nossa vida planetária consciente, é
o agente criador e o fator construtor-de-forma que torna possível a revelação de amor.
…Espaço de Silêncio…
Iniciação permite uma entrada progressiva na mente do Logos criador . Esta última definição
é talvez uma das mais importantes que dei até agora. Reflitam sobre minhas palavras.

…Espaço de Profundo Silêncio…
Hoje encontramos [a energia do conhecimento concreto] expressando-se principalmente
através da ciência —uma ciência tristemente degradada e corrompida pelo materialismo e pela
ganância humana, mas uma ciência que (quando estiver animada inteiramente pela boa vontade)
elevará a humanidade a níveis superiores de consciência, assentando assim as bases para o tempo
em que a humanidade, em uma grande escala, possa passar pela Iniciação de Transfiguração. Já
se estão dando passos nesta direção, e a existência da imprensa, do rádio e dos rápidos meios de
transporte fizeram muito para promover a revelação dessa unidade e dessa Unicidade que é a
característica maior da Mente Universal.
v

…Espaço de Profundo Silêncio…
Estão aparecendo básicas e variadas correntes de pensamento que, na nova ordem mundial, se
desenvolverão em uma síntese maior, muito desejada pela Hierarquia espiritual do planeta, e que,
conservando os grandes elementos nacionais e raciais, produzirão um estado mental subjacente e
subjetivo que dará fim à era da separatividade.
O delineamento da futura estrutura mundial já pode ser visto tenuemente; o fracasso —
completo, óbvio e irremediável— da velha ordem e do velho mundo é reconhecido em todas as
partes. A vontade-para-o-bem está aumentando. Uma das coisas interessantes, útil de se
reconhecer, é que esta visão é mais claramente vista pelo homem comum e pelo intelectual do
que pelas classes excludentes.
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Graças às dificuldades materiais da vida, e pelos processos de pensamento resultantes, os
homens sabem que a mudança de condições é necessária e que não há alternativa alguma.
vi

…Espaço de Silêncio…
No mundo moderno de hoje está se cometendo uma definida infração a estas leis mentais,
particularmente à Lei dos Ciclos que determina as marés, controla eventos mundiais e deveria
condicionar também o indivíduo e estabelecer hábitos rítmicos de vida, um dos maiores
incentivos que predispõem a boa saúde.
Esta omissão de viver de acordo com a Lei de Periodicidade e de subordinar os apetites ao
controle cíclico é uma das principais causas da doença; e como estas leis ganham forma no
plano mental, é possível dizer, legitimamente, que infringi-las tem uma base mental. Poderia
ser o caso se a raça trabalhasse mentalmente, mas não é.
…Espaço de Profundo Silêncio…
Ao quebrar esta Lei do Ritmo, o homem desorganizou as forças que, corretamente usadas,
tendem a levar o corpo a uma condição sã e saudável; assim fazendo, ele assentou as bases para
essa debilidade geral e tendências org ânicas inerentes, que predispõem o homem à má saúde e
permitem a entrada no sistema de germens e bactérias que produzem as formas externas de
doenças malignas.
Quando a humanidade recuperar o entendimento do uso correto do tempo (que a Lei de
Ritmo determina no plano físico) e puder determinar os ciclos apropriados para as diversas
manifestações da força de vida no plano físico, então aquilo que antes era um hábito instintivo
se tornará o uso inteligente do futuro.
Isto será uma ciência inteiramente nova, e o ritmo dos processos naturais e o
estabelecimento, como hábitos, dos corretos ciclos de funcionamento físico, ocasionarão uma
nova era de saúde e de condições físicas sadias para toda a raça.
…Breve Espaço de Silêncio…
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Usei a palavra “estabelecimento” pois à medida que o foco de tensão racial se trasladar para
a região dos valores elevados, o veículo físico ganhará enormemente, e a boa saúde —através do
correto viver rítmico, além do correto pensamento e do contato com a alma— ficar á
permanentemente estabelecid a.
…Espaço Breve de Silêncio…
Doença e morte são resultado de duas forças ativas. U m a é a vontade d a

alma, que diz a o s e u instrumento: “Eu retiro a essência”. A outra é o poder
magnético da V ida planetária que diz à vida dentro da estrutura atômica: “A
hora de reabsorção chegou. Retorna a m im .” Assim, nos termos da lei dos
ciclos , todas as formas atuam.
vii

…Espaço de Silêncio…
Devoção a objetos finalmente será substituída pela criação daquilo que expressará mais
verdadeiramente o Real; feiúra e materialidade darão lugar à beleza e à realidade. Em grande
escala, a humanidade já foi “conduzida das trevas para a luz” e a luz de conhecimento preenche a
terra. No período que está por diante e sob a influente radiação do sétimo raio, a humanidade
será “conduzida do irreal para o Real”. A primeira iniciação possibilita isto ao indivíduo e o
possibilitará à massa dos homens.
viii

…Espaço de Profundo Silêncio…
… estamos nos ocupando da “Vida e das vidas”, como chama A Doutrina Secreta; de Agni, o
Senhor de Fogo, o Criador, o Preservador e o Destruidor; e dos quarenta e nove fogos através dos
quais Ele manifesta...
Ele é Vishnu e o Sol em Sua glória; Ele é o fogo da matéria e o fogo da mente mesclados e
fusionados; Ele é a inteligência que palpita em cada átomo; Ele é a Mente que põe em marcha o
sistema; Ele é o fogo de substância e a substância do fogo; Ele é a chama e aquilo que a chama
destrói.
ix

…Espaço de Profundo Silêncio…
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Algo está a caminho como resultado da aflição humana e do pensamento humano; isto hoje
é pressentido; este fato será demonstrado posteriormente. Em oposição a esta confiança interna e
compreensão subjetiva, temos os antigos modos de pensa mento, a desenvolvida atitude
materialista do presente, o temor do engano e o antagonismo entre cient istas e homens religiosos
ou eclesiásticos.
x

…Espaço de Silêncio…
O mundo hoje chegou a outro momento de crise. Não me refiro às condições mundiais
atuais, mas ao estado da consciência humana. A mente alcançou o poder de atuar e as
personalidades estão coordenadas. Os três aspectos do homem estão se mesclando; é possível
haver outra formação ou precipitação da Hierarquia de Adeptos. No plano físico está se
integrando – silenciosa, constante e poderosamente – sem qualquer organização exotérica,
cerimonial ou forma externa, um grupo de homens e mulheres que, em certo momento, substituirá
o esforço hierárquico anterior. Fará as vezes de todas as igrejas, de todos os grupos e de todas as
organizações e, com o tempo, constituirá a oligarquia de almas seletas que governará e guiará o
mundo.
A alma é para ser conhecida como luz, como a reveladora, enquanto que o aspecto Espírito
será mais tarde reconhecido como som. Luz e iluminação plenas cabem por direito ao discípulo
que conquista a terceira iniciação, enquanto que a verdadeira compreensão do som, do triplo
AUM ,

Luz e iluminação plenas cabem por direito ao discípulo que conquista a terceira iniciação,

enquanto que a verdadeira compreensão do som, do triplo.
xi

A mensagem do nascimento do Cristo soa sempre nova, mas não é compreendida em
nossos dias. A ênfase durante a Era Aquariana, a era em que estamos entrando rapidamente, se
trasladará de Belém para Jerusalém, e do Salvador Menino para o Cristo Ressuscitado.
xii

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