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Que a energia iluminadora da razão pura produza completa liberação do glamour e revele o
amor da relação divina.
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… Intervalo de Profundo Silêncio…

A H IERARQUIA DE A MOR : A TRAÇÃO
Forma e sua alma se fundem. A visão interna observa a fusão, conhece a relação divina e vê
as duas como uma só. Porém, desse alto ponto de realização, uma visão superior fulgura diante
do olho interno aberto. As três são uma só, e não apenas as duas. Segue adiante, ó peregrino no
Caminho.
ii

… Intervalo de Silêncio…
Algum dia, tudo será “Hierarquia realizada”, pois a Hierarquia é apenas um estado de
consciência com o aspecto vida, Shamballa, no centro, e o círculo de humanidade constituindo o
fator emanante, a influência radiatória ou a aura, pelo qual os outros reinos na natureza são
evocados em atividade responsiva.
iii

… Intervalo de Silêncio…
Inspiração é um processo de qualificar, vitalizar e estimular a reação da personalidade... até o
ponto de tensão em que o controle da alma se faz presente e evidente. É o modo pelo qual a
energia da alma pode inundar a vida da personalidade, irromper através dos centros, expulsando
tudo que atrapalha, liberando o aspirante de todos os espelhismos e maya remanescentes,
aperfeiçoando um instrumento com o qual a música da alma possa ser ouvida e, posteriormente, a
qualidade musical da Hierarquia.
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Não se esqueçam de que o som permeia todas as formas... os grupos que estão em processo
de colaborar com a Hierarquia produzem música incessantemente. Este ritmo de som e esta
miríade de acordes e notas se fusionam com a música da própria Hierarquia, e é uma sinfonia que
se enriquece continuamente; com o correr dos séculos, todos estes sons lentamente se unirão e
fusionarão entre si até que, algum dia, a sinfonia planetária que Sanat Kumara está compondo
estará concluída e a nossa Terra fará então uma notável contribuição aos grandes acordes do
sistema solar – o que é uma parte intrínseca e real da música das esferas. Então, como diz a
Bíblia, os Filhos de Deus, os Logos planetários, cantarão juntos. Tal será, irmão meu, o resultado
da correta respiração, do ritmo controlado e organizado, do verdadeiro pensamento puro e da
correta relação entre todas as partes do coro.
iv

… Intervalo de Profundo Silêncio…
Hierarquia é o vínculo que transforma as energias que partem em um futuro radiante.
v

… Intervalo de Silêncio Profundo…
A Lei de Atração... é a lei fundamental do Eu divino.
A Lei de Atração retira das fontes primordiais o material de [as] formas, antes de reconstruílas de novo.
Todas as ramificações da lei de atração demonstradas neste sistema, mostram-se como uma
força que colhe, que tende à coerência, que resulta em adesão e conduz à absorção.
Durante a manifestação, temos que ver com a Lei de Atração.
A expressão da sexualidade, a união de dois, transmuta-se na união de muitos para atos de
serviço, o qual dará à luz novos ideais e uma nova raça —a espiritual.
vi

…Breve Intervalo de Silêncio…
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Em... 1945, durante a Páscoa daquele ano e por um período de cerca de cinco semanas, as
Forças de Restauração deram início ao seu trabalho, emergindo, primeiro, nos planos mais sutis
da experiência humana. Este tipo de energia é especialmente criador por natureza e conduz a
“vida que produz o nascimento das formas”.
Trata-se de uma energia de massa que se relaciona com o estímulo da inteligência das
massas... é a energia que faz o homem pensar, planejar e agir... apenas fomenta o despertar das
mentes dos homens para que ajam com inteligência. Estas forças agora estão ativas em todas as
nações, muitas vezes produzindo dificuldades iniciais maiores, mas levando, oportunamente, a
uma reorganização definida da vida nacional ou planetária. Os efeitos serão principalmente
físicos; eles impulsionarão um novo mundo no qual as evidências de guerra terão desaparecido; a
saúde física de homens e animais será melhorada e os grandes centros e as pequenas cidades
serão reconstruídos. O objetivo é a produção de uma nova Terra e de todas as evidências externas
de uma nova vida que entra.
vii

…Intervalo de Silêncio…
Quando o mundo está mergulhado nas trevas da negação, então, de fato, deve-se esperar a
destruição dos antigos e inadequados fundamentos, pois, de que outra maneira o mundo pode ser
regenerado? Como a humanidade pode recobrar o juízo, a não ser pela entrar em razão a não ser
pela destruição de todos os fundamentos inadequados? Somente quando os novos e afirmados
grandes princípios da Hierarquia forem realizados pela humanidade, será possível confirmar a
salvação da humanidade. Assim, Nós impelimos intensamente o planeta para os princípios da
Hierarquia do Bem. A perda dos conceitos mais elevados deve ser compensada, porque cada
princípio perdido traz convulsões cósmicas. Assim, a humanidade deve ser regenerada nos
princípios da Hierarquia.
viii

Não se esqueçam de um ponto importante. A própria Hierarquia é consequência da atividade
e da aspiração da humanidade; foi criada pela humanidade. Seus membros são seres humanos que
viveram, sofreram, fracassaram, realizaram, triunfaram, suportaram a morte e passaram pela
experiência da ressurreição. São da mesma natureza daqueles que hoje lutam com os processos de
desintegração, mas que, apesar de tudo, levam em si a semente da ressurreição. Os membros da
3

4
Hierarquia conheceram e dominaram todos os estados de consciência; dominaram-nos como
homens, garantindo assim para a humanidade a mesma realização máxima. Temos a tendência de
considerar os membros da Hierarquia como radicalmente distintos da humanidade, esquecendonos de que a Hierarquia é uma comunidade de homens triunfantes que se submeteram
anteriormente aos fogos purificadores do viver diário, trabalharam por sua própria salvação como
homens e mulheres do mundo...
Portanto, estes homens perfeitos existem. São mais do que homens, porque o espírito divino
neles registra todos os estados de consciência e conscientização... Este desenvolvimento
inclusivo lhes permite trabalhar com os homens, contatar com a humanidade quando é necessário,
e saber como nos guiar para as fases da ressurreição.
A esta altura não necessito me estender sobre o mundo que Eles estão procurando ajudar e
salvar. Os verdadeiros pensadores conhecem o estado atual da humanidade... No entanto, a
Hierarquia encara hoje com serenidade e confiança Sua árdua tarefa.
ix

…Breve Intervalo de Silêncio…
Por trás dos guerreiros, entre a luz e a sombra, arde a luz da Hierarquia.
x

…Breve Intervalo de Silêncio…
Fundidos nas ondas do Infinito, podemos ser comparados a flores arrancadas por uma
tempestade. Como nos veremos transfigurados no oceano do Infinito?
Seria imprudente enviar um bote sem timão. Mas o piloto foi predestinado e a criação do
coração não se precipitará no abismo. Como marcos em um caminho luminoso, os Irmãos da
humanidade, sempre alertas, se mantêm em guarda, prontos para conduzir o viajante na cadeia da
ascensão.
A Hierarquia não é coerção, é a lei do Universo. Não é uma ameaça, mas sim o chamado do
coração e uma admoestação ardente direcionando para o Bem Comum.
Assim, vamos conhecer a Hierarquia da Luz.
xi

…Intervalo de Silêncio…
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Durante milhões de anos, como resultado do triunfo do mal nessa época, a Hierarquia
permaneceu em silêncio por trás dos acontecimentos mundiais, ocupada com o trabalho seguinte
—um trabalho que, finalmente, será levado adiante exotericamente, em vez de esotericamente.
…Intervalo de Silêncio…
A Hierarquia permanece como um muro entre a humanidade e o mal excessivo... O mal
excessivo, emanando de fontes cósmicas, requer a habilidade treinada da Hierarquia e o fiat de
Shamballa para impedir que se desborde desastrosamente.
xii

…Breve Intervalo de Silêncio…
Quando o Mundo está convulsionado e a humanidade apresenta uma grande agitação, resta
apenas um caminho para a salvação. Como é possível não ver o mais elevado, assim como o
criativo caminho de ascensão do espírito! Justo agora, quando todos os antigos caminhos estão
destruídos, quando todas as antigas energias estão obsoletas, quando o próprio planeta muda a
sua crosta, como é possível não adotar com todo nosso espírito as novas afirmações e as energias
regeneradoras que emanam do poder da Cadeia da Hierarquia!

Somente assim a humanidade

pode ser atraída para as energias superiores.
xiii

…Intervalo de Profundo Silêncio…
A Hierarquia trabalha constantemente na tarefa de despertar o aspecto consciência em todas
as formas, de maneira que se desperte, expanda e aplique inteligentemente.
xiv

…Breve Intervalo de Silêncio…
A Hierarquia dirige os acontecimentos mundiais, até onde o permite o gênero humano (pois o
livre-arbítrio e a livre decisão do gênero humano não podem ser ignorados), de maneira que a
consciência em desenvolvimento possa se expressar através de formas mundiais adequadas e em
desenvolvimento —sociais, políticas, religiosas e econômicas. Eles dão a direção; Eles vertem
uma luz... e por meio da afluência de ideias e por meio da revelação, Eles definitivamente
influem na maré de assuntos humanos.
5

6
…Breve Intervalo de Silêncio…
A Hierarquia dirige e controla, mais do que se compreende, as cíclicas culturas em
desenvolvimento e suas resultantes civilizações. Estas podem então proporcionar formas
adequadas, momentaneamente úteis para a alma da humanidade emergente. O formato de culturas
e civilizações recebe especial atenção.
…Breve Intervalo de Silêncio…
A Hierarquia recebe e transmite energias e consequentes forças de Shamballa, com efeitos
resultantes dentro da própria Hierarquia, e também com efeitos sobre a humanidade e sobre a
alma de todas as coisas que se encontra em todos os reinos.
…Breve Intervalo de Silêncio…
A Hierarquia recebe o esotérico “Fogo de Deus” que põe fim a ciclos, ideologias,
organizações e civilizações quando chega o momento devido e correto. Eles fazem isto para dar
lugar ao que é melhor e que resultará adequado e não limitador para a consciência nascente e a
vida emergente.
xv

…Breve Intervalo de Silêncio…
Assim, sobre o princípio do Fogo o mundo é regenerado. O fogo dos centros, o fogo do
espírito, o fogo do coração, o fogo da realização, o fogo da conquista, o fogo da Hierarquia, o
fogo do Serviço – que são os princípios do Novo Mundo. Os arcos mesclados de consciências
criam assim a Vontade Superior. Na verdade, a grande Bandeira da Paz cobrirá o mundo inteiro.
Na verdade, uma grande hora, a hora de grandes realizações. Assim, a hora de grande ação se
aproxima.
xvi

A Hierarquia prepara os homens para a iniciação... Cada ciclo maior recebe novas formas do
mesmo ensinamento antigo, embora básico. Este ciclo atual é um deles e grande parte de meu
próprio trabalho está em conexão com isto.
xvii
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…Breve Intervalo de Silêncio…
Outro aspecto do trabalho realizado pelo Mestre no segundo Caminho é a abstração das fases
do glamour que já não têm o poder de enganar o gênero humano. Não se permite sua acumulação
ou permanência no plano astral… Através do poder magnético do Mestre, são retiradas de nossa
vida planetária e são “ocultamente absorvidas” pelo Mestre; a substância do glamour, purificada
e liberada de tudo aquilo que a condicionava no plano astral planetário, e retendo somente a
essência pura, põe em marcha a lei que atrai este remanente purificado para o plano astral
cósmico.
Que a energia iluminadora da razão pura produza completa liberação do glamour e revele o
amor da relação divina.
Constantemente,

portanto, continua este grande processo circulatório,

demonstrando

novamente a síntese essencial que subjaz em toda a vida —humana, planetária, sistêmica e
cósmica; revela além que a Lei da Atração, a Lei do Trabalho Magnético e a cósmica Lei da
Síntese são três aspectos de uma só Lei para a qual, até agora, não temos nome algum.
xviii

… Intervalo de Silêncio…
A Hierarquia é um grande centro de energia e, por meio do Cristo, sua energia chega à
humanidade; é esse o significado de Suas palavras: “Eu vim para que tenham vida”. Vida e
energia são termos sinônimos.
xix

… Intervalo de Silêncio…

O olho corajoso não se embotará. O olho corajoso olhará para o sol da Hierarquia. Nem
servilismo, nem irritação, nem obter benefício, serão portas para a Hierarquia. Mas Serviço
voluntário, uma veneração sincera e a ascensão consciente o levarão ao portal da Luz.
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Assim, a cura está na realização da Hierarquia do Coração. O Ensinamento será revelado
àqueles que tiverem percebido o caminho correto. O Mensageiro tocará à sua porta.
xx

Homens e mulheres pensantes, em todos os países, permanecem com intenção massiva,
determinados, se possível, a dar os passos que assegurarão a paz na Terra, mediante a expressão
da boa vontade. Observem essa fraseologia.
Os discípulos ativos em todo o mundo estão lutando com todos os meios à sua disposição
para difundir o evangelho do sacrifício, porque só pelo sacrifício é possível estabelecer sem
perigo a estabilidade mundial —o sacrifício do egoísmo.
Estas palavras resumem a chamada que se está fazendo àqueles cuja responsabilidade é
determinar a política (nacional ou internacional) e dar os passos que estabelecerão corretas
relações humanas.
xxi

Que a energia iluminadora de razão pura produza completa liberação do glamour e revele o
amor da relação divina.

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