PLANETA TERRA
SUA ORIGEM, SUA HISTORIA, SEU DESTINO
DEDICATORIA
Este livro é dedicado á Grande Fraternidade Branca por seus contínuos esforços em trazer
iluminação para a raça humana e, especialmente, aos Mestres Ascensionados Saint Germain e
El Morya, por obterem as dispensações que são as bases para este trabalho, e sem as quais não
haveria esperanças para o planeta; a todos os Mestres Ascensionados que foram os co-autores
deste trabalho; e a todos os seguidores da Luz e da Verdade.-

PREFACIO
É com um sentimento de gratidão que apresento este livro para a consideração do leitor. A
maior parte da informação dada não foi publicada ou encontrada em livrarias até então. É informação que os Mestres da Sabedoria não tinham permissão para revelar previamente. Mesmo almas
iluminadas como Helena Blavatski, Mary Baker Eddy e Alice Bailey não foram privilegiadas em receber tal conhecimento. Por que? Porque esse tipo de informação, até 1930, só podia ser dado
em retiros da Grande Fraternidade Branca, a Fraternidade da Luz. Mesmo então havia restrições.
Toda informação era dada escassa e gradualmente, de algum modo velada. Ficava por conta do
estudante ponderar a mensagem. Somente estudantes de alto desenvolvimento espiritual tinham
permissão para entrar num retiro. Após atingir um certo estágio intermediário de treinamento, ao
estudante era requerido um compromisso de servir á causa da Fraternidade, e ele era iniciado.No princípio dos anos 30, essa ação de Lei Cósmica, chamada de Lei Oculta, foi posta de
lado. Os ensinamentos dos Mestres Ascensionados podem agora ser dados de uma maneira simples e direta. Esconder a verdade espiritual em lendas, fábulas, mitos e parábolas não é mais necessário.De acordo com a Lei Cósmica, tenho que responder por toda palavra escrita neste livro.
Portanto, absoluta retidão e congruência com os ditados originais foram consideradas de primordial importância. Não houve também nenhuma tentativa de fazer a informação dada pelos Mestres
ajustar-se ás teorias e padrões existentes. Por exemplo, a história da vida de Jesus e Maria é estritamente baseada em ditados dos Mestres; a Bíblia não foi usada como referencia.Deixe-me explicar brevemente o que é um Mestre Ascensionado. Em termos simples, é um
indivíduo que, certa vez, esteve encarnado aqui na Terra, mas que alcançou maestria deste plano.
Ele aprendeu sua lição, tornou-se mais semelhante a Deus e, portanto, não teve que voltar a reencarnar. Então, após ter ascensionado em seu corpo espiritual, chamado Presença I AM (EU SOU),
o Mestre fez a escolha voluntária de adiar seu desenvolvimento ulterior e escolheu permanecer e
ajudar a humanidade.Os Mestres Ascensionados são SERES REAIS E TANGÍVEIS, prontos para ajudar a humanidade, sempre que Lhes é pedido fazê-lo. Dentre os Mestres mais conhecidos estão Jesus,
Maria, Moisés, Saint Germain, Gautama Buda, Mohamed, Lorde Krishna e Lorde Maitreya. Eles
são parte de um grupo de Avatares ( instrutores mundiais ) que, desde a queda do homem, têm
transmitido a palavra de Deus para a iluminação da raça humana. Os Mestres pedem para ser reconhecidos como uma força potencial para o bem comum da humanidade, mas Eles não exigem
obediência e não pedem para serem idolatrados.A Grande Fraternidade Branca não é uma organização exteriorizada. Somente vivendo e
expressando a perfeição do reino divino no plano físico, através de uma auto-correção das fraquezas humanas e total adoração do Ser Divino interior, pode um indivíduo estabelecer uma associação com a Fraternidade. A Hoste Ascensionada direciona a atenção do chela, porém cabe ao estudante fazer a escolha certa. Nenhum indivíduo jamais fez a ascensão sem a ajuda de um Mestre
Ascensionado.A hierarquia da Terra consiste de Seres Ascensionados. Sua estrutura pode ser comparada á de uma empresa como a General Motors; existe sempre um outro nível de supervisão. Os
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Mestres Ascensionados são a Inteligência Diretriz da Mente de Deus. Eles são os ajudantes de
Deus. É simples assim.Alguns podem questionar como é possível um Ser Ascensionado contactar um indivíduo no
plano físico e transmitir claramente uma mensagem. Esta é uma pergunta mais difícil, que será
respondida no texto deste livro. Aqui, eu gostaria de dizer que é reconhecido pelas igrejas ortodoxas que Jesus tinha um poder ilimitado. Se é assim, por que é tão improvável que Ele possa contactar um humilde e sincero indivíduo espiritualmente iluminado? Se alguém estiver procurando
provas, talvez pudesse ser mencionado que vinte mil curas instantâneas foram atribuídas ao trabalho de Mr. Ballard num período de cinco anos. Não há necessidade de prova maior.O ensinamento dos Mestres Ascensionados é uma mistura harmoniosa dos ensinamentos
do Ocidente e do Oriente. Ele complementa a consciência do Oriente ( a qual é predominantemente veneração sem trabalho suficiente ) com a energia vital da consciência do Ocidente ( a qual é
predominantemente trabalho sem veneração suficiente ). Esse é o ensinamento que está originalmente gravado no Novo Testamento. Mais tarde, de acordo com os Mestres, a Bíblia passou por
muitas traduções e foi adornada por impressões pessoais. Os Mestres declararam que o Gênesis
e todos os capítulos bíblicos seguintes tiveram que ser reescritos. Desta vez, o texto foi escrito por
Seres Ascensionados.O ensinamento dos Mestres baseia-se em si mesmo e não é cristão, islâmico, judaico ou
hindu. Ele pode ser chamado de raiz, o Fundamento da Verdade, do qual todas as religiões conhecidas tiveram suas origens.Este livro nunca será completo. A busca precisa continuar enquanto houver uma só faceta
da história antiga para ser descoberta. Muito já foi dado, muito resta a ser feito. Talvez haja estudantes que desejarão completar este livro.Nem todos ficarão convencidos pela mensagem contida nesta publicação. Indubitavelmente ela será atacada. Alguns líderes de pensamento estabelecido e ortodoxo, tanto do campo da religião e ciência, tentarão ridicularizar e atacar partes dela, nunca oferecendo uma solução construtiva global. Recentemente, um cientista moderno fez justamente isso, martelando em algum ponto
de uma teoria global. Quando a audiência pediu a ele uma avaliação pessoal, ele hesitou e disse:
“felizmente, eu não tenho que explicar isso.”.William Jones, um psicólogo pioneiro, declarou: “Toda teoria nova é, primeiro, atacada como absurda; depois admitida como verdadeira, mas óbvia e insignificante; finalmente parece ser
importante, tão importante que seus adversários alegam que eles próprios a descobriram.”.A crítica pública desta mensagem não interessa ao estudante sincero. Ele saberá a verdade, colocando sua Presença I AM em ação e ponderando a mensagem em seu coração.O único propósito deste livro é apresentar, para a iluminação da humanidade, certas informações recebidas dos Mestres Ascensionados em 1930, 1950 e nos dias de hoje – informações
que serão vistas para aplicar nas condições atuais. Acredito que os Mestres Ascensionados
observarão estreitamente o que acontecerá daqui em diante; esta deve ser a primeira vez, neste
século, que alguém escreveu um livro sobre este assunto em tais detalhes. Penso que Seu interesse não será em quantos livros serão vendidos, mas no que os indivíduos farão com as informações dadas. Irá ele ficar em alguma prateleira como outros livros, ou irá despertar algum sentimento e trazer alguma mudança de atitude e de comportamento? –
Ao apresentar esta mensagem dos Mestres, é meu sincero desejo e prece que o leitor posas receber a “Luz” e ser abençoado, prosperando á medida que ele caminha pela senda da iluminação e serviço, pois somente através desse caminho a permanente felicidade pode ser encontrada.Curitiba, Junho de 1994.-
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1- CRIAÇÃO
A NATUREZA DE DEUS
“E criou Deus o homem à sua imagem: Fê-lo à imagem de Deus, e criou-se macho e a fêmea” ( Gênesis 1:27 ).A verdadeira natureza de Deus, Luz, é expandir a perfeição. Por amor, Ele deu consciência
á vida, para que o homem e outras formas de vida pudessem compartilhar a alegria da Sua Criação.Toda criação consiste de formas perfeitas, acompanhadas por som harmonioso. A criação
cósmica dá lugar á uma sinfonia de refinada melodia. Todo indivíduo lançado do coração do Criador tem uma nota ou tom próprio, o qual é estabelecido por um comprimento de onda conscientemente criado. O tom cósmico , emitido por todo elétron daquela corrente de vida em particular, flui
continuamente como parte da “música das esferas”. Enquanto os elétrons se movem livremente
pelo núcleo central do Amor, sua velocidade determina a nota, que pode ser usada em qualquer
número de combinações e essa criação é uma harmonia cósmica de sons.Cada elétron, contendo dentro de si o fogo da criação, pode se tornar o núcleo ou causa de
qualquer forma que o indivíduo determine dar existência. Consequentemente, um elétron pode se
tornar o corpo de uma criança, a semente de uma idéia espiritual, o coração de um romance ou
uma sinfonia celestial.Todo sistema solar é governado por uma par de seres perfeitos, um masculino e um feminino. Hélios e Vesta são as inteligências que estão liderando o sistema solar do qual nossa Terra
é parte.O Amor é a chave. Através do Amor, Hélios e Vesta projetaram todos os planetas na distancia certa. Através do Amor, toda Galáxia é presa á sua órbita ao redor de um fogo central, enquanto ela corre através do espaço á velocidade do relâmpago rumo a um destino conhecido somente pela mente de Deus. Similarmente, o Amor e a radiação de um sol para os seus planetas
ocasionam que cada um rode em torno do seu próprio eixo e se mova numa procissão ordenada
ao redor dele. Essa ação é parte de um glorioso trem de luz feito de milhões de Galáxias que se
movem por Inteligência Cósmica, cuja consciência está além da descrição. Todos se movem, com
precisão, ao redor de um fogo central, o qual pode ser chamado de Mente de Deus.A razão da existência do homem, então, é se tornar um consciente co-criador com Deus,
para atrair a energia da vida, para receber algumas idéias do Pai, plantá-las na sua consciência,
moldá-las e trazê-las á frutificação no reino físico, com isso expandindo a Consciência Divina.A criação no plano físico é mais difícil do que a criação nos reinos de um nível vibratório
mais elevado. Porém, os indivíduos que escolhem essa experiência serão capazes de fazer mais
completamente o aprendizado na Terra. O objetivo é atingir maestria sobre energia e vibração e
se tornar mais parecido com Deus. Se o homem atingir esse objetivo, ele será capaz de cumprir
tarefas mais elevadas. Ele pode se tornar um membro da Inteligência que, unida, governa um planeta, ou ele pode até criar um planeta, um sol, uma galáxia inteira.-

NOSSA GALÁXIA
Entender as leis fundamentais subordinadas á origem e ao fim de uma galáxia não é tão
difícil como se poderia pensar.Toda criação segue a Lei Cósmica e um preciso padrão geral pré-determinado. Não há
uma seleção natural ao acaso, como alguns cientistas naturais nos levam a crer. Nesse padrão de
criação, cada indivíduo pode exercitar sua liberdade de escolha. Cada componente de uma galáxia, portanto, evolui num padrão de vida, o qual é uma sucessão de experiências, governadas pelo
livre arbítrio. O propósito de uma galáxia é, então, dar ás várias formas de vida a oportunidade de
crescimento individual.COMPONENTES DE UMA GALÁXIA :
Planeta: Um planeta serve para dar ás diferentes formas de vida, a saber: humanidade, anjos e a
vida elemental dos quatro elementos ( ar, água, terra e fogo ), oportunidades para expressão própria e crescimento. Cada planeta é governado por várias inteligências, que administram as Leis
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Cósmicas á medida que essas se aplicam ao planeta.Sol: Um sol é um elemento que dá e sustenta a vida de um sistema solar, contendo ele próprio e
vários planetas. Cada sol é governado por duas Inteligências, uma masculina e uma feminina. O
nosso sol ( foco dos Lordes Solares Hélios e Vesta ) é o quarto em distancia do sol central da nosas galáxia.Sol Central: O sol central é o foco da Mente de Deus em uma galáxia. É o dono e o doador de toda a vida e todas as coisas nela. Ele pode ser considerado o sol atrás de nosso sol físico. Nosso
Sol Central é o foco dos Seres Divinos ALPHA e ÔMEGA. Para nossa atual consciência limitada,
isso é o mais perto que podemos chegar a entender a natureza de Deus.Galáxia : Uma galáxia consiste do Sol Central e vários sistemas solares; cada sistema solar, por
sua vez, consiste de um sol e sete planetas. Portanto, nossa galáxia consiste de um Sol Central,
sete sóis e quarenta e nove planetas ( habitados ). Algumas galáxias têm milhares de planetas. As
galáxias estão em constante movimento e se deslocam em espiral.-

O PLANO DIVINO PARA NOSSA GALÁXIA
A respiração rítmica e sua compreensão é essencial para entender como uma galáxia é
formada e como ela acaba. A respiração rítmica é uma atividade natural da vida. Essa atividade
consiste em quatro etapas básicas:
1) Inspiração;
2) Pausa, chamada de absorção do ar;
3) Expiração, chamada de expansão do ar;
4) Pausa, chamada de projeção do ar.
Nas etapas 1 e 2, ocorre a magnetização. Nas etapas 3 e 4, tem lugar a radiação. Na expiracão ( etapa 3 ), o Sol Central primeiro expira os sóis e, então, esses sóis, por sua vez, criam os
seus planetas nas suas posições orbitais pré-determinadas.Durante a Pausa ( etapa 4 ), a vida individual ( aquela da humanidade, anjos e elementais )
ganha oportunidade de se desenvolver e cumprir o seu Plano Divino. Tradicionalmente se diz que
o homem foi criado do “sopro de Deus”. Depois que isso foi realizado, ocorre a Inspiração. A Inspiração ocorre na ordem inversa da Expiração. Primeiro, cada sol magnetiza ( atrai ) seus planetas.
Depois o Sol Central absorve os sóis, juntamente com os planetas.A respiração a nível cósmico é, consequentemente similar á respiração á nível físico. Agora mesmo, nossa respiração é um processo de só duas etapas. Nós inspiramos e expiramos. Originalmente, quando a humanidade chegou á Terra, o homem utilizava a respiração rítmica, a qual
inclui uma pausa entre cada inspiração e expiração.Deve ser enfatizado que quando os planetas são devolvidos á aura do Sol ou do Sol Central, os seres individualizados, tais como humanidade, anjos e elementais, continuam a existir. E
eles ficam muito confortáveis. Não há necessidade de temer o Sol; ele é fresco e agradável quanto a brisa da montanha. Não é quente como pensam os cientistas. Somente quando as correntes
de energia solar atravessam a faixa etérica da Terra é que elas manifestam calor. O Sol é o pólo
eletrônico; a Terra é o pólo magnético. A faixa etérica é o elemento através do qual as correntes
são diversificadas.Existem milhões de sóis no Universo, todos com seus planetas girando em volta deles, diferenciando-se em número e tamanho, porém, todos seguindo o mesmo padrão rítmico de harmonia e de perfeição sempre expansivo.-

A FORMAÇÃO DE NOSSA GALÁXIA
A formação da nossa galáxia ocorreu na Expiração. A Expiração é dividida em duas partes.
Durante a parte I, os sete sóis tomam os seus lugares na galáxia e, durante a parte II, os planetas
de cada sol tomam suas posições. Cada parte é subdividida em sete etapas individuais, como segue:
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POSICÃO ORBITAL DOS PLANETAS
SC

(A)
§1
§2
§3
§ 4 (H )
§5
§6
§7

1
o
o
o
M
o
o
o

SC = Sol Central
M = Mercúrio

2
o
o
o
V
o
o
o

3
o
o
o
T
o
o
o

4
o
o
o
o
o
o
o

H = Hélios e Vesta
V = Vênus

5
o
o
o
o
o
o
o

6
o
o
o
o
o
o
o

7
o
o
o
o
o
o
o

A = Alpha e Omega
T = Terra

Parte I
As sete etapas da Expiração são executadas primeiramente pelo Sol Central. A cada etapa, um novo sol é expirado. Isso é realizado numa ordem verticalmente descendente, até que todos os sóis tenham atingido suas posições pré-designadas. Por exemplo, na etapa 1, o sol § 7 primeiro é expirado, na etapa 2, o sol § 7 desloca-se para a Segunda posição e o sol § 6 ocupa a
primeira posição. Essa seqüência é repetida até que, na última etapa, o sol § 7 está mais afastado
do Sol Central.Parte II
Agora, cabe aos sóis individuais executarem a função da Expiração. Essa parte da Expiração é feita na ordem horizontal; é também executada em sete etapas. Desse modo, na etapa 1, o
sol § 1( em referencia á distancia do Sol Central ) expira seu planeta 7; ao mesmo tempo o sol § 2
expira seu planeta 7, e os demais sóis o fazem igualmente.Na etapa 2, o sol § 1desloca seu planeta 7 para a Segunda posição orbital ( em referencia
á distancia do Sol Central ) e o planeta 6 é expirado para a primeira posição orbital. Simultâneamente, os demais seis sóis executam a mesma operação do sol § 1.Esse procedimento é seguido até que todos os 49 planetas tenham assumido suas posições orbitais finais. A Expiração está, agora, concluída e começa a órbita em volta do sol.A próxima etapa básica depois da Expiração é chamada Pausa. O propósito da Pausa é
dar ás individualizações ( humanidade, anjos e elementais ), a oportunidade para expressão própria e desenvolvimento no planeta.Aqui, outra vez, o número sete assume importância primordial. Para que esteja preparado
para a encarnação, cada indivíduo tem que passar pelo aprendizado e ganhar experiência ao passar pelas sete esferas, onde ele ganha conhecimento e maestria necessárias para viver num planeta. Consequentemente, a humanidade é dividida em Sete Raças Raízes. Uma vez que encarne
no Reino Físico, cada um tem que vivenciar a influencia benéfica dos sete raios para que alcance
a Ascensão. Um indivíduo alcança a Ascensão quando ele atingiu a maestria em energia e vibração. Essa realização o liberta do círculo de nascimento e renascimento.Os temas “Esferas”, “Raças Raízes”, “Raios” e “Ciclos” serão tratados mais detalhadamente em outros capítulos do livro.O período de uma Pausa ou a Retenção da Expiração para esta galáxia era para ser de
aproximadamente 98.000 anos. Esse tempo é necessário para dar ás Sete Raças Raízes a oportunidade de ascender. Cada Raça Raiz deveria alcançar a ascensão em 14.000 anos. A radiação
benéfica dos Sete Raios ( cada Raio tendo a duração de 2.000 anos ) é necessária para que cada
membro de uma Raça Raiz alcance a ascensão. Há alguma sobreposição na chegada das Raças
Raízes, portanto, o número de 98.000 anos é somente uma aproximação. Depois de 98.000 anos
deveria começar a Inspiração. Todos nós sabemos que a perfeição na Terra está longe de estar
completa. Bilhões de fluxos de vida não alcançaram a ascensão. Uma vez que a perfeição tem sido mantida nos outros planetas da nossa galáxia, a Terra está atrasando o Plano Divino para toda
a galáxia.-
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O FIM DA NOSSA GALÁXIA
As sete etapas da Inspiração ocorrem em ordem contrária da Expiração. Como lembramos,
durante o último passo da Expiração, todos os planetas se deslocam de suas posições finais e,
nisso, o planeta Mercúrio, junto com os outros seis planetas dos outros seis sóis, deslocaram-se
da aura de seus respectivos sóis para a posição orbital 1.Aqueles planetas que foram expirados por último, isto é, Mercúrio e os outros seis planetas
da coluna vertical número 1, na primeira etapa da Expiração, serão os primeiros a se deslocarem
de volta para a aura de seus respectivos sóis. Ao mesmo tempo, as outras fileiras verticais de planetas também se deslocarão um passo mais perto dos sete sóis.O mesmo procedimento será seguido durante as seis etapas seguintes, até que todas as
fileiras verticais de planetas tenham retornado aos seus sóis de origem; finalmente, os sóis, ascendendo verticalmente depois de completadas as sete etapas da Inspiração do Sol Central, retornarão ao cinturão eletrônico do Sol Central.Após a conclusão da Inspiração, um Conselho se reunirá e decidirá, outra vez por livre arbítrio, determinando se sóis, tais como Hélios e Vesta, desejam se tornar Sóis Centrais, e planetas
como a Terra desejam se tornar sóis.A descrição acima fala dos princípio fundamentais que governam o Plano Divino para a
nossa Galáxia. Uma vez que a Lei Cósmica é precisa, imparcial e uniforme na sua aplicação, pode-se assumir seguramente, que os mesmos procedimentos se aplicam também ás outras Galáxias. Os Mestres da Sabedoria explicaram a formação da Galáxia que foi antecessora da nossa
Galáxia. Os princípios usados para a formação daquela Galáxia foram exatamente idênticos aos
que foram usados para a nossa Galáxia.-

NOSSA GALÁXIA MATRIZ
Os Mestres Ascensionados não só explicaram a formação da nossa Galáxia, como também deram detalhes sobre a origem da nossa Galáxia. Assim, somos capazes de traçar os primeiros caminhos da evolução dos nossos Pais Hélios e Vesta, assim como os do nosso Sol Central,
o qual é governado por Alpha e Omega. Essa investigação explica a origem dos números sete e
doze, que tem uma influencia um tanto determinante na nossa Galáxia, no nosso Sistema Solar e
em nossas próprias vidas.De acordo com um ditado feito pela Deusa Vesta, a nossa Galáxia atual se desenvolveu de
uma Galáxia anterior, governada por dois Seres Divinos, soletrando o mais semelhante possível
em vocábulos conhecidos “ELOHAE” e “ELOHA”. O princípio masculino “Elohae” e “Eloha” sendo
o princípio feminino. Essa Galáxia anterior consistia de doze sóis e cada sol, por sua vez, era responsável por doze planetas.Nosso atual Sol Central ( governado por Alpha e Omega ) fazia parte dessa Galáxia. Era o
quarto sol, em relação á distancia do Sol Central ( governado por Elohae e Eloha ).Nosso sol atual ( o foco de Hélios e Vesta ) também fazia parte daquela Galáxia anterior;
era o quarto planeta, em relação á distancia do Sol governado por Alpha e Omega.A Galáxia anterior completou seu Plano Divino. Toda a humanidade ascendeu e todos os
planetas foram absorvidos na aura ( cinturão eletrônico ) de Elohae e Eloha.Cada uma das Inteligências responsáveis por um Sol Central, um Sol ou um planeta decidiram, então, como eles queriam progredir.Sete dos doze sóis decidiram se tornar Sóis Centrais. Alpha e Omega estavam entre esses
e se tornaram responsáveis por uma Galáxia que consistia de sete sóis, tendo cada sol sete planetas.A escolha desses sete sóis, de se tornarem Sóis Centrais, estabeleceu que o número Sete
seria o número governante para a Galáxia da qual fazemos parte. O número total de sóis também
imprimiu uma marca sobre nossa Galáxia. O Zodíaco de cada um dos sóis da nossa Galáxia consiste em doze signos, cada um expressando uma virtude de Deus e irradiando aquela qualidade
por 30 dias aproximadamente, do Sol para os planetas. O número de teclas numa oitava de piano,
contando as brancas e as pretas, é doze. As sete teclas brancas representam os sete sóis que

6

ascensionaram. As cinco pretas representam os cinco sóis que não atingiram essa meta. Todas as
individualidades da Galáxia anterior, Hélios e Vesta incluídos, têm um corpo causal que consiste
em doze faixas concêntricas. Todos os indivíduos pertencentes á Galáxia da qual a Terra faz parte
têm um corpo causal que consiste em sete faixas concêntricas.Hélios e Vesta fizeram a escolha de progredir e então iniciaram-se como um Sol, o qual seria o responsável por um Sistema Solar que consistia de um Sol e sete planetas ( habitados ), incluindo a Terra.Os Mestres Ascensionados deram informações adicionais sobre a vida em outros planetas.
Eles também deram nome aos quarenta e nove planetas da nossa Galáxia e incluíram algumas
explicações como, por exemplo, porque os nomes dos planetas do nosso Sistema Solar não correspondem plenamente aqueles dados pelos cientistas terrestres. Um exemplo claro é o próprio
nome do nosso planeta que é conhecido como planeta Shan.POSIÇÃO ORBITAL DOS PLANETAS ( GALÁXIA ANTERIOR )
( E ) SC
§1
§2
§3
(A)§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12

1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

( E ) = Elohae e Eloha

3
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4
o
o
o
(H)
o
o
o
o
o
o
o
o

5
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6
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A CRIAÇÃO DA NOSSA TERRA
“Assim como é acima, também abaixo” é uma expressão muito conhecida da Tábua de Esmeralda ou Tábua de Hermes Trismegisto. Toda manifestação física é precedida por alguma ação
em níveis superiores e internos.A Terra não foi criada em seis dias – seis períodos de vinte e quatro horas como declarado
na Bíblia. Ela se manifestou por um longo período, como resultado de uma série de decisões, feitos e ações envolvendo, principalmente, os Sete Criadores do nosso Sistema Solar. Esses criadores são chamados de Elohim.Após Hélios e Vesta decidirem se tornar os Deuses Pai-Mãe do nosso Sistema Solar, Eles
tiveram que provar, através do direcionamento de Raios de Luz, que Eles podiam irradiar energia
concentrada o suficiente para, primeiro, criar um Sistema Solar, e depois, manter seus planetas
numa certa posição orbital e sustentar vida daí em diante. Hélios e Vesta passaram por tal iniciação; consequentemente, Alpha e Omega os declararam responsáveis por tal Sistema.O primeiro decreto criado por Hélios e Vesta foi “Faça-se a Luz”. Através do pensamento e
do sentimento, Hélios e Vesta determinaram o tamanho dos planetas, suas localizações e o número de fluxos de vida que subsistiria em cada um. Isso poderia ser comparado com o nosso projetar
uma casa e seus interiores.Quando o padrão de Luz foi completado, Hélios e Vesta colocaram o projeto nas mãos da
Veladora Silenciosa Cósmica que é responsável pela manutenção do padrão da nossa Galáxia. O
nome da Veladora Silenciosa Cósmica é CIRCULATA, um Ser feminino.-
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Circulata absorveu o Padrão do projeto e aceitou a responsabilidade de manter o Conceito
Imaculado para cada planeta até a hora em que Hélios e Vesta designassem a exteriorização de
cada um. Os projetos continham os oceanos, mares, rios, lagos, terras, árvores, arbustos e
vegetações, as montanhas e a atmosfera de cada planeta.Quando chegou a hora de criar a Terra, a Veladora Silenciosa Cósmica entregou os
projetos para a Veladora Silenciosa Planetária da Terra. O seu nome é IMMACULATA, um Ser
feminino.Então, Hélios e Vesta criaram os sete Elohins e os Devas, que dirigiriam os construtores
das formas. Encontrando-se em regular e específicos intervalos de tempo, juntos Eles começaram
a manifestar a Terra em forma física, usando o padrão para a criação de um planeta, um processo
chamado “as sete etapas para a precipitação”.-

AS SETE ETAPAS PARA A PRECIPITAÇÃO
Todos os planetas são criados usando-se a Lei da Precipitação. Precipitação como é
usada neste livro, significa manifestar uma coisa material de uma substancia primeva, eletrônica e
luminosa. Um exemplo da Precipitação é Jesus alimentando os cinco mil, como está gravado nas
Escrituras.A Lei da Precipitação foi usada durante a Era Dourada, a qual a Terra iria aproveitar mais
tarde. Uma vez que a Lei Cósmica não se modifica, ela se aplica hoje do mesmo modo, e qualquer
indivíduo pode usá-la para seu benefício em seus afazeres diários.Para melhor compreender como a Lei da Precipitação funciona, é importante aprender,
primeiro, a ação dos Sete Raios. A seguir, estão as características gerais de como cada Raio foi
usado no caso específico da Criação da Terra:
Ação geral e Características do Primeiro Raio ( AZUL ) : a VONTADE, Poder e
Determinação para tomar uma decisão. Sem a Vontade, não há a realização. Antes de se tomar
uma decisão, deve-se ter um pensamento devocional e investigar os motivos. Caso Específico:
HERCULES, o Elohim do Primeiro Raio ( Azul ) como porta-voz dos Sete Elohins, aceitou executar
os planos de Hélio e Vesta através de um manifesto verbal: “Nós VAMOS exteriorizar seu Padrão e
Plano.”.Segundo Raio ( DOURADO ) : A SABEDORIA ( Iluminação ) para reconhecer a idéia,
entende-la, suscitar os meios e modos para capacitar uma rápida e permanente manifestação.
Caso Específico: O Elohim CASSIOPEIA ajudou a conceber a glória de cada planeta como
projetaram Hélios e Vesta, incluindo as montanhas, rios e vales.Terceiro Raio ( ROSA ) : AMOR DIVINO, a força de coesão, o levar o não formado á
forma. O amor atrai a vida primeva ( elétrons ) e a faz acessível para ser colocada num nível
vibratório mais baixo. Essa substancia luminosa então, obedientemente, toma uma forma
manifesta de acordo com o padrão previamente concebido. O Amor é um ingrediente necessário
durante cada passo da tentativa, até que a mesma esteja completa. Quanto mais sincero o
sentimento de Amor posto numa manifestação desejada, mais bonita será a forma e mais
rapidamente ela irá se manifestar. Se o Amor deixasse de existir, todo o Universo voltaria á nãoforma. Por exemplo, os desertos são lugares onde os elementais se recusam a criar a vida vegetal.
Caso Específico: Foi o Amor que fez com que os Elohins cumprissem o desígnio de Hélios e Vesta
exatamente como foi concebido, sem alterações. O Elohim ORION criou a Chama do Amor Divino,
que extrai, de uma substancia universal, os ingredientes para a perpetuação do planeta.Quarto Raio ( BRANCO ) : PUREZA é uma questão de sentimento, de consciência,
segurando firme a Imagem, mantendo-a pura, sem distorce-la com qualquer opinião ou desejo do
“self “ exterior. Através da Chama da Pureza, a idéia original é aperfeiçoada nos seus mais
delicados detalhes e pureza. Caso Específico: CLAIRE, o Elohim do Quarto Raio, manteve
inviolável o desígnio de Hélios e Vesta, de maneira que nenhuma montanha, árvore ou mesmo
uma lâmina de grama se manifestasse fora do seu próprio desígnio.Quinto Raio ( VERDE ) : CONCENTRAÇÃO e CONSAGRAÇÃO. A Concentração precisa
basear-se na Idéia Original ou Padrão de Luz, adicionando energia através do sentimento e
Consagração do indivíduo á tarefa em mãos, até que a forma esteja completa, dedicando-se
constantemente. Tal ocorrerá se houver a capacidade de concentrar-se em uma coisa por vez, e
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assim ser capaz de produzir Manifestação. Se não houver concentração, haverá somente
mediocridade. Sem concentração, a manifestação uma vez desejada é abandonada antes que ela
realmente se concretize. O “Reino Invisível” está cheio de orações incompletas, com lindas formas
de pensamento que estavam, ás vezes, a UMA hora de expressão e concretização. Ser o “valete
de todas as coisas, mas mestre de nenhuma” não deveria ser a meta final de ninguém. Para se
sobressair, é necessário determinação. Escolher UMA faceta da Vida, desenvolver com perícia e
sobressair-se, pelo menos, em UMA direção. O Elohim do Quinto Raio, VISTA, falou:
CONCENTRAÇÃO e CONSAGRAÇÃO são quase o mesmo, porque antes de tudo, seja o que for
que se quiser fazer, que resultará em alguma coisa, requer a consagração de toda uma vida. Caso
Específico: A Concentração de energia pelo Elohim VISTA permitiu que Anjos e Elementais,
incluindo os Construtores da Forma, aglutinassem substancias de vida primeva, trazendo a Terra á
forma.À ordem do Sexto e do Sétimo Raios foi invertida com o propósito da Precipitação.Sétimo Raio ( VIOLETA ) : RITMO. Através do uso do fogo Violeta e o Ritmo da
Invocação, a forma recebe seus toques finais; ela é lixada e polida para obter uma perfeita
simetria, beleza e total perfeição. O Ritmo é necessário para prover substancia á forma. Por
exemplo, no nosso corpo físico o ritmo do batimento cardíaco e o da respiração determinam
eficiência para nossa forma física. Caso Específico: ARTURUS, Elohim do Sétimo Raio, através do
Ritmo da Invocação, planejou, poliu e aperfeiçoou a Terra até que ela faiscasse como um diamante
multifacetado.Sexto Raio ( RUBI E OURO ) : PAZ . Selar a manifestação completa com a Chama da
Paz do Cristo Cósmico é uma ação do Sexto Raio. Isso permite que a criação seja
permanentemente sustentada. Onde reside Harmonia e Paz, o que foi criado não pode
desintegrar-se. Caso Específico: TRANQUILIDADE, o Elohim do Sexto Raio, colocou a Terra
concluída em movimento ao redor do seu Eixo, envolvendo-a no seu manto de Paz, sustentando a
forma permanente. Esse Eixo é uma corrente de energia, um Raio de Luz do Polo Norte ao Polo
Sul. Agora, a Terra assumiu seu correto lugar entre os planetas da Galáxia, unindo-se
triunfantemente á Melodia Celestial da Música das Esferas.-

A CRIAÇÃO DO HOMEM
Após os Sete Elohins e os Construtores menores da Forma ( os Devas e os Elementais )
criarem e embelezarem o planeta, Hélios e Vesta atraíram do Sol Central bilhões de centelhas de
espírito. Uma centelha de espírito pode ser definida como uma inteligência primitiva, tendo um
corpo causal de cor branca e precisando do Amor de um Lorde Solar, nesse caso, Hélios e Vesta,
para expressão ulterior.Enquanto essas centelhas de espirito descansavam por algum tempo na proximidade
(aura) dos Deuses Pai / Mãe, esses projetavam Raios de Luz de seus corações. Esses Raios
convergiam e formavam Chamas Trinas individuais da Consciência de Deus. Utilizando essas
chamas como magnetos para atrair Substancia de Luz Universal, Hélios e Vesta criaram, então,
vestes desenhadas individualmente para as centelhas espirituais. Esses corpos de Luz são
chamados de Corpos Eletrônicos.Quando isso foi realizado, cada centelha espiritual foi transferida por Hélios e Vesta para a
Chama dentro do coração de um Corpo Eletrônico. Essa ação resulta em um ser de Fogo Branco,
também chamado de Presença Eletrônica. Ele é consciente da sua identidade e, através das
palavras “I AM” ( EU SOU ), encontra uma inteligência viva que respira, investida de vida,
oportunidade e livre arbítrio.Agora, o Ser de Fogo Branco precisa decidir se, voluntariamente, projeta ou não o aspecto
dual ( Masculino e Feminino ) de sua natureza Divina. Aqueles que escolhem continuar em frente,
projetam dois Raios chamados “Raios Gêmeos”. No final de cada Raio, está a Chama Trina, em
volta da qual é atraída a substancia luminosa, formando o Corpo Eletrônico da Presença I AM.
Essas presenças I AM não têm ainda um corpo causal definido, sendo incolor ( corpos causais são
discutidos em “Os sete corpos do Homem” ). As presenças I AM são agora preparadas para
encarnar ao entrar para uma sala de aula. Essa preparação é chamada de “A jornada através das
sete Esferas”.-
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JORNADA ATRAVÉS DAS SETE ESFERAS
As presenças I AM individuais, cada qual no seu próprio passo, começam então, a jornada
através das Sete Esferas internas, que são sete faixas concêntricas e coloridas ao redor do Sol.
Nessa fase é feito contato com Inteligências altamente desenvolvidas que expressam as
qualidades particulares de cada Esfera. Essas Inteligências Divinas estão desejosas de fazer a
Vontade do Pai, expandindo seu Reinado e Consciência.Começando pela primeira Esfera, as correntes de vidas individuais ( Presenças IAM ) têm
oportunidade de absorver as qualidades de cada Esfera, permanecendo em cada uma quanto
tempo desejarem, adicionando a cor das Esferas aos seus corpos causais enquanto avançam.
Tipicamente um indivíduo é atraído pelas propriedades de uma Esfera em particular, preferindo
ficar lá por mais tempo enquanto absorve as qualidades dessa Esfera em particular. Essa
preferencia por uma Esfera freqüentemente resulta, mais tarde quando encarnado, numa linha de
trabalho que se identifica intimamente com as propriedades predominantes nessa Esfera.Quando um indivíduo fica mais tempo numa Esfera e, consequentemente, absorve suas
qualidades mais do que qualquer outra, essa Esfera específica se torna sua “Esfera de
Desenvolvimento” predominante. Em outras literaturas ou linguagens atuais, o termo Esfera é
substituído por Raio; assim, “Esfera de Desenvolvimento” se torna “Raio de Desenvolvimento”, ou
simplesmente “ele ou ela é do segundo Raio”, por exemplo.Embora as propriedades de uma Esfera e um Raio sejam similares, suas funções são
diferentes. Um Raio é parte de um Ciclo. Um Ciclo dura 14.000 anos e se compõe de Sete Raios,
cada um durando 2.000 anos. Então, todos nós experimentamos muitas vezes a influencia
benéfica de um Raio, mas passamos pelas Sete Esferas somente uma vez.As experiências adquiridas enquanto permanecemos em uma Esfera específica podem ser
comparadas com a ida para a escola antes de uma encarnação em um planeta.Como em outras experiências da vida, o livre arbítrio está sendo exercido e a maior parte
dos indivíduos escolhem ficar em uma das Sete Esferas. Somente um entre doze Seres de Fogo
Branco progridem para a encarnação. Os outros elegem ficar em algum lugar ao longo do
caminho, preferindo trabalhar lá nos níveis internos.O que segue é um sumário de Cores e Qualidades de cada Esfera. Também estão
demonstradas as ocupações que um indivíduo pode ter quando encarnado mais tarde,
expressando as Qualidades daquele Raio. Tratar esse assunto em maiores detalhes está além do
objetivo deste livro.Esfera 1: Cor Azul – Qualidade: Poder e Iniciativa. Todas as idéias Divinas nascem aqui.
Serviço no Planeta: Governantes, Líderes, Executivos.Esfera 2: Cor Amarela – Qualidade: Percepção e Iluminação. As idéias são percebidas e
moldadas em padrões de pensamento e formas trabalháveis. Serviço no Planeta: Educadores,
Jornalistas, Filósofos.Esfera 3: Cor Rosa – Qualidade: Amor e Tolerância. As idéias são vestidas com a
essência da Vida através da natureza do sentimento, permitindo externalização futura no mundo
da forma. O amor é demonstrado como a força coesiva, mantendo junto uma forma manifestada.
Serviço no Planeta: Pacificadores, Árbitros.Esfera 4: Cor Branca – Qualidade: Desenvolvimento Artístico e Percepção da Beleza. As
idéias são educadas para perceber e sentir as belezas contidas nas formas. Serviço no Planeta:
Artistas, Músicos, Arquitetos, Poetas.Esfera 5: Cor Verde – Qualidade: Desenvolvimento Cientifico, Cura, Concentração,
Consagração e Verdade. Aqui, as Centelhas aprendem a utilização da força da mente, o
direcionamento das idéias. Serviço no Planeta: Cientistas, Engenheiros, Médicos, Curadores.Esfera 6: Cor Rubi e Ouro – Qualidade: Culto Devocional. As idéias são expressas em
forma de Amor e Serviço á Deus. Serviço no Planeta: Sacerdotes, Profetas, Líderes Religiosos.Esfera 7: Cor Violeta – Qualidade: Cerimonia, Cultura, Refinamento e Diplomacia. As
idéias são equilibradas para a expressão da harmonia, da concórdia e da paz. Serviço no Planeta:
Diplomatas, Conselheiros, Juízes.-
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RAÇAS RAÍZES, RAIOS E CICLOS
Após a Presença I AM ter passado pelas Sete Esferas, ela está pronta para encarnar num
planeta. Cada Presença individual é atribuída á uma Raça Raiz. Isso é feito pelo Manu. a função
do Manu é separar aqueles indivíduos que desejam encarnar nas Sete Raças Raízes e resguardar
uma Raça Raiz em particular até que cada membro tenha feito sua Ascensão.A seleção dos membros de uma Raça Raiz se torna um serviço completamente impessoal.
Os seguintes fatores são considerados:
1) O “Momentum” que o indivíduo adquire enquanto permanece nas Sete Esferas. Esse
“momentum” é manifestado no corpo causal. O corpo causal tem sete faixas
concêntricas coloridas. A largura e a radiação das faixas revela ao Manu as
Qualidades predominantes do indivíduo. Quanto mais larga for a faixa, mais tempo o
indivíduo passou na Esfera correspondente a aquela faixa em particular.2) A data em que o indivíduo se formou nas Sete Esferas, com isso completando sua
escolaridade na Terra. Quanto mais cedo um indivíduo deixa as Sete Esferas, maiores
são as suas chances de ser parte da primeira ou segunda Raça Raiz.3) As circunstancias e as condições onde ele pode ser utilizado para melhor favorecer a
Terra. Os indivíduos da primeira Esfera ( Azul ) normalmente tem a chance de
encarnar primeiro, desde que eles provem a ancoragem e a proteção para toda a Raça
Raiz. Por isso a primeira sub-raça de uma Raça Raiz contem, na maioria, indivíduos
expressando predominantemente as Qualidades da primeira Esfera; contudo, outros
indivíduos que não são da primeira Esfera são incluídos para dar equilíbrio. Seguem
indivíduos predominantemente da segunda Esfera, e assim por diante, até que todas
as sete sub-raças de uma Raça Raiz em particular estejam encarnadas. Como parte
do processo de seleção, os indivíduos se alinham em grupo de três. Um de cada grupo
de três é escolhido; os outros dois permanecem para futura consideração. Em alguma
época, no futuro, eles se alinharão em grupos de três novamente.4) Três bilhões e meio de fluxos de vida escolheram, originalmente, a encarnação na
Terra. Esse número aumentou dramaticamente quando indivíduos de outro planeta, ou
outros planetas, tiveram permissão para fazer da Terra o seu novo lar.Deixe-me agora resumir as funções das Raças Raízes, Raios e Ciclos, e comentar como
eles se relacionam entre si.Todos os indivíduos que procuram a encarnação na Terra são divididos em Sete Raças
Raízes. Um Raio projetado do Sol Central contém as Qualidades ( ou Virtudes Divinas ) de uma
Esfera. As Cores e Virtudes de cada Esfera foram previamente discutidas. A função de um Raio é
nutrir um dos sete Centros Espirituais ( Chakras ). A duração de cada Raio é de 2.000 anos e o
número de Raios é idêntico ao número de Esferas, isto é, sete.A soma do jogo alternado de cada um dos sete Raios da Terra é chamado de Ciclo.
Consequentemente um Ciclo dura 14.000 anos.O Plano Divino para a Terra era ter membros de uma Raça Raiz exposto ao jogo alternado
dos sete Raios. Isso permitiria a cada indivíduo fazer a ascensão em 14.000. O mesmo plano
aplicava-se ás outras sub-raças e cada sub-raça era para entrar em intervalos de 2.000 anos. Uma
vez que existem sete Raças Raízes, cada Raça Raiz tendo sete sub-raças, podemos declarar que,
conceitualmente, deveria ter demorado aproximadamente 100.000 anos para todas as vidas na
Terra ganharem Ascensão. Todos nós sabemos que isso não aconteceu. As condições na Terra,
após a “Queda do Homem” , têm sido muito aquém de perfeitas e bilhões não ganharam a
Ascensão. Existem, ainda, membros da Quarta Raça Raiz conosco, que precisam equilibrar seu
Karma. Contudo, as três primeiras Raças Raízes e todas as sub-raças derivadas encarnaram nas
duas primeiras Idades Douradas, e todos eles ganharam sua Ascensão no seu tempo de 14.000
anos. A terceira Raça Raiz demorou um pouco mais para ganhar a Ascensão, porém realizou sua
estadia com sucesso.A Ascensão pode ser considerada tão metódica quanto o funcionamento de um motor. É o
resultado da aplicação consistente da Lei Cósmica. Não existe tal coisa como um milagre.
Qualquer um que conhece a Lei, aplica-a e se é persistente em seu esforço, conseguirá a
manifestação que ele merece. Isso era sabido pelos milhões de fluxos de vida que primeiramente
encarnaram na
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Terra. Como apresentaremos depois neste livro, durante o período chamado de “Jardim do Éden”,
todos os fluxos de vida ganharam as suas Ascensões.-

OS SETE CORPOS DO HOMEM
Para encarnar no plano físico e passar pela experiência do mundo, todo indivíduo precisa
ter sete corpos. Cada corpo é criado da substancia do Reino no qual é para funcionar. A seguir, há
uma descrição breve dos sete corpos:
Corpo Eletrônico da Presença I AM: Sua origem e função já foi descrita. É o “Eu
Verdadeiro” e está ancorado no coração do corpo físico. Essa criação está mencionada na Bíblia
“E Deus criou o homem á Sua Imagem e Semelhança; Fê-lo á Imagem de Deus” ( Gênesis 1:27 ).
O corpo eletrônico da Presença I AM é o Deus dentro de nós e só conhece a perfeição.Corpo Causal da Presença I AM: O Corpo Causal, originalmente branco, consiste de sete
faixas concêntricas de cor. A cor da primeira faixa é Azul e corresponde á primeira Esfera. As cores
das outras faixas são idênticas, correspondendo, em seqüência, com as cores das sete Esferas. A
primeira banda concêntrica está mais perto do centro. O Corpo Causal está sempre por perto do
Corpo Eletrônico da Presença I AM. A cabeça do Corpo Eletrônico é o centro do Corpo Causal . O
Corpo Causal contém ainda o “Bem Acumulado”, o oposto de Karma, o qual a energia do indivíduo
é construtivamente acumulada.O Ser Crístico: Também chamado de Santo Ser Crístico ou Corpo Mental Superior, reside
numa posição entre a Presença I AM e o Corpo Físico. É uma réplica ( em forma ) da Presença I
AM, mas vibra em uma freqüência menor. Operando em uma freqüência menor, ele está alerta
para as imperfeições, tais como as doenças, porém não as incorpora ou aceita. O Ser Crístico
pode ser considerado o transformador-regulador da Presença I AM e é UM em ação com Ela. Pode
ser considerado o mediador entre o Ser Divino do indivíduo e sua consciência exterior. O Ser
Crístico é discriminativo ao dirigir a Inteligência através da qual a Presença trabalha. Ele guia a
personalidade, o ser exterior. É a calma, pequena voz interior, também chamada de Anjo da
Guarda, algumas vezes dando lembretes para fazer certas coisas. O número de lembretes é,
habitualmente, de três. Se não forem seguidos, serão suspensos após a terceira vez.O Corpo Etérico: Nele estão contidas as memórias de todas as ações, pensamentos e
sentimentos passados durante encarnações anteriores. O acúmulo desses registros é chamado de
Alma. Quando um indivíduo não está encarnado, ele vive no seu Corpo Etérico e tem a
consciência da Alma. O Corpo Etérico, assim como os Corpos Emocionais e Mentais,
interpenetram o Corpo Físico. A forma do Corpo Etérico é muito similar á do Corpo Físico .O Corpo Emocional: O maior dos quatro Corpos inferiores, contém o nosso mundo de
sentimento. O seu serviço correto é alimentar Idéias Divinas com o sentimento positivo de
realização. Tem uma forma oval e se estende, pelo menos, um metro além do Corpo Físico. ter o
controle total dos sentimentos é um objetivo desejável, freqüentemente difícil de conseguir,
especialmente para os encarnados ocidentais.O Corpo Mental: Foi designado para ser o cálice de receptividade de Idéias Divinas. O
Corpo Mental tem o poder de moldar essas idéias em formas funcionais. A mente está contida
nesse corpo. A mente, também chamada de consciência, é para ser o servidor da Chama
Individualizada, não o seu mestre. Ela foi planejada para ser o instrumento com o qual se cria e
mantém o Padrão Vibratório ou Visão, até que a manifestação física possa ocorrer.O Corpo Físico: Proporciona a ancoragem para a Terra. É o instrumento através do qual o
homem funciona e expande os limites do Reino de Deus em plano de vibração mais baixa. O
Corpo Físico, consequentemente, é o Templo de Deus.Originalmente esse corpo não era tão denso quanto é agora. Ele vibrava num nível muito
mais alto e consistia no que podemos chamar de substancia etérica. A humanidade, como ela
existia na primeira Idade de Ouro, pareceria hoje para nós, como seres etéricos, nebulosa e
sombria, porém de forma idêntica á humanidade atual, se pudéssemos ver esses seres.O cordão prateado entra no Corpo Físico na parte de cima da cabeça ( a moleira do recémnascido ) e proporciona a conexão do Ser Crístico e a Presença I AM. Ele é fonte de energia
doadora e mantenedora da vida. Se ficasse sem essa fonte de força de vida, o Corpo Físico não
poderia funcionar e resultaria na morte.-
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O cérebro é o órgão físico através do qual a mente funciona. Ele registra impressões do
mundo exterior. É o veículo da mente. O Sistema Nervoso funciona como uma rede de fios finos,
os quais são transmissores de mensagens dos impulsos de pensamento e sentimento para todas
as partes do corpo. Através da coluna vertebral de cada pessoa, duas atividades trabalham
constantemente: o arco descendente de energia elétrica, o qual ancora o corpo na superfície da
Terra, e a potente corrente ascendente, a qual permite se manter em e ereto, e locomover-se ao
invés de gatinhar pelo chão. Quando a atividade da vida é mais poderosamente carregada no arco
ascendente, chegamos ao ponto em que a força da gravidade da Terra não mais segura os fluxos
de vida, e a ascensão é possível.Os corpos etérico, mental e emocional não são tão intangíveis quanto se possa pensar. Os
videntes estão bem cientes desses corpos e alguns videntes já chegaram a pintar os três corpos
chamados sutis. É possível tambem, que os efeitos das emoções possam ser vistos através de
fotografia Kirllian. Em demonstrações, a aura das impressões digitais de um indivíduo em paz com
ele próprio e o mundo se mostrou azul, onde a aura de uma mesma pessoa com raiva mostrou-se
como vermelho vivo. Em outro teste, a fotografia feita por equipamento de alta energia mostrou,
predominantemente as cores douradas, pois o indivíduo, logo antes da foto ser batida, havia
pedido orientação Divina.ESPÍRITOS GUARDIÃES
Pouco antes da encarnação, cada corrente de vida escolhida pelo Manu foi trazida á frente
da Deusa da Liberdade. Aqui ele recebeu a seguinte mensagem encorajadora: “Você está em
liberdade, meu amigo, para levar vida original e pura para a Terra. Você está em liberdade no
mundo exterior ( a aparência física ) para utilizar a vida como queira. Você tem liberdade, amado,
para chamar qualquer e todos nós ( Seres Ascensionados ), como escolher, para ajudá-lo quando
os “momentuns” e energia do seu mundo não parecerem suficientes para a manipulação das
condições necessárias para satisfazer o seu Plano Divino.”.Então, os Espíritos Guardiães foram chamados para ajudar aqueles inocentes que
encontrariam evolução na Terra. Espíritos Guardiães são fluxos de vidas mais velhos e mais
desenvolvidos. Eles podem ser ascensionados ou não-ascensionados. Como gratidão pelos seus
serviços, eles são presenteados por Hélios e Vesta com uma jóia de luz brilhando nas suas
cabeças.A fim de que possam encarnar voluntariamente na Terra, todos os fluxos de vida de outros
planetas têm que se submeter ás mesmas leis aplicáveis á Terra. As vestimentas exteriores dos
Espíritos Guardiães, assim, são as mesmas que aquelas dos inocentes. Elas são do mesmo
tamanho e forma física.Alguns Espíritos Guardiães fizeram um juramento de nunca ascensionarem até que toda a
humanidade esteja livre. Muitos desses queridos indivíduos, ainda hoje, estão conosco. O fato de
eles terem vindo, originalmente, de outro planeta não é normalmente sabido pelos seres nãoascensionados ( o único que pode sintonizar corretamente os Registros Akáshicos de uma
encarnação anterior é um Mestre Ascensionado ).Chegou a hora em que a criação da Terra e a preparação das individualidades estavam
ambas completas, e a Terra estava pronta para ser habitada.-

PROPÓSITO DA ENCARNAÇÃO
Três tipos distintos de vida inteligente teriam a oportunidade de desenvolver sua Natureza
Divina no nosso planeta. Essas formas de vida eram Anjos, Humanos e Elementais, cada um
contribuindo, de qualquer maneira, para o bem estar e progresso do outro, e sua força de vida
combinada foi ordenada a construir a ponte espiritual para a Terra ao Coração de Deus.O propósito da encarnação é controlar a energia num plano vibratório mais baixo. Assim,
na substancia mais densa do plano terra, a humanidade aprende como lidar com as forças do
pensamento, sentimento, palavra falada, ação e a criar conscientemente como o faz o Pai.A criação é mais difícil num plano vibratório mais baixo do que num mais alto. Por isso,
indivíduos que tenham tido essa experiência adicional e tenham ganho maestria, tem a
oportunidade de progredir mais do que aqueles que escolhem não encarnar.-
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PREPARAÇÃO FINAL DA TERRA
Antes dos inocentes terem sido convidados para a Terra, Amaryllis, a Deusa da Primavera,
acompanhada por legiões de ajudantes angélicos e elementais, vestiu a Terra com o ritmo da
Primavera em floração e a beleza da natureza. Os elementais teceram a menor e mais delicada
das flores. O Lótus foi a primeira flor a ser trazida para a Terra . Para a melodia da música rítmica
da Criação, a natureza trabalhou durante novecentas primaveras nesse processo de
embelezamento para adornar a Terra para a descida do Homem. Havia os rios, cachoeiras,
montanhas, lagos, oceanos, árvores, as outras viçosas vegetações. Com sua superfície como
alabastro, a Terra brilhou como uma jóia.-

2) AS DUAS PRIMEIRAS IDADES DE OURO – O JARDIM DO ÉDEN
O ADVENTO DO HOMEM NA TERRA
Depois que Amaryllis, a Deusa da Primavera, completou sua tarefa, a Chama Sétupla do
Elohim significou para o mundo que a Terra estava pronta para ser habitada.Era 21 de Março e o começo do Solstício da Primavera ( no hemisfério Norte ), quando
Hélios e Vesta escolheram trazer para a encarnação a primeira sub-raça da Primeira Raça Raiz. O
ano não estava determinado em termos igualmente precisos; contudo, pela informação dada pelos
Mestres Ascensionados, esse evento provavelmente ocorreu há quatro milhões e meio de anos
atrás, mais ou menos.Estavam presentes, além dos membros da Primeira Raça Raiz, Hélios e Vesta; os
membros do Reino Angélico, incluindo o Arcanjo Miguel; os Diretores dos Elementos Terra, Água e
Ar, chamados Virgo, Netuno e Áries; o Maha Chohan; o Manu da Primeira Raça Raiz e os Espíritos
Guardiães. Entre os Espíritos Guardiães estavam Sanat Kumara , um Ser Ascensionado de Vênus
e Zarathustra, um Ser do Sol Central , representando o elemento Fogo.Um Raio gigantesco de Luz foi projetado do Sol e a majestosa descida para a Terra
começou. O Arcanjo Miguel foi o primeiro a tocar a superfície da Terra. Ele jurou que daria
assistência a toda a humanidade, até que o último fluxo de vida ganhasse sua Ascensão. Então o
Maha Chohan estabeleceu a Chama do Espírito Santo e a Chama do Conforto.A descida ocorreu nas vizinhanças das Montanhas de Teton ( Wyoming ). Esse retiro nas
Montanhas Rochosas é o foco mais antigo dos Mestres Ascensionados na Terra. É também
chamado o Templo da Precipitação. Precipitação significa “ir adiante” e isso se refere ao Advento
do Homem na Terra. Daqui, os Homens recém-nascidos foram para Norte, Sul, Leste e Oeste para
levar a Luz de Deus para os quatro cantos da Terra.-

O JARDIM DO ÉDEN
“E viu Deus todas as coisas que tinha feito, e eram muito boas” ( Gênesis 1:31 ).Esse relato se refere ás duas primeiras Idades de Ouro e ás três primeiras Raças Raízes,
durante cujo tempo não houve imperfeição.A humanidade morou no Jardim do Éden, “E-don” significando “obediência á Sabedoria
Divina”, a sábia atividade de consciência. Durante esse período, nenhum fluxo de vida usou
energia para criar uma vibração discordante. A Terra era tão harmoniosa quanto o Paraíso. Cada
indivíduo era parte de uma sinfonia e em completa obediência ao seu Ser Crístico e sua Presença I
AM. O corpo interior de cada um estava vibrando em perfeita harmonia. A atenção da humanidade
se voltava para as coisas do Céu, não para as coisas da Terra.Podemos questionar: Qual a aparência do Homem nesse tempo? Uma vez que as
vibrações das suas vestimentas eram muito mais altas do que aquelas de hoje, o corpo físico do
Homem, nesse tempo, era de uma densidade menor e poderia ser comparado ao corpo etérico
atual, o qual é de uma substancia vaporosa. Consequentemente, é improvável que os membros
das três primeiras Raças Raízes tenham deixado qualquer evidencia fóssil. E além de tudo
ascensionaram, o que já por si elimina os resíduos post-mortem.-
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Durante essa Idade de Ouro, os corpos dos Homens eram luminosos. Havia uma radiação
luminosa, até onde suas mãos pudessem alcançar, visível á visão externa de todos. Não era
possível um engano porque a cor da radiação mostrava pensamento e sentimento. A humanidade
assemelhava-se ao nosso Ser Crístico de hoje. Uma vez que a luminosidade dos elétrons brilhava
através da vestimenta exterior, não era preciso iluminação artificial. O dia e a noite, como nós
vivenciamos hoje, eram desconhecidos.A Esfera resplandecente de Luz Branca Imaculada formava uma armadura natural de
proteção, mantendo fora dos padrões de vibração que não pertencessem á perfeição da
Presença.Esse era um período em que todos podiam ver sua própria presença I AM, e andavam e
falavam com os Anjos e Seres Ascensionados. Não havia o véu entre eles. Através da força do
pensamento e do sentimento, o Homem projetava e precipitava o necessário no momento, quer
fossem roupas, alimentos, abrigos ou Templos. Através da força do sentimento, o Homem
energizava formas-pensamento usando substancias de Luz Universal. Tudo o que era criado era
usado para o Bem geral. Todo homem e mulher estavam á serviço de Deus. Todos estavam
interessados somente em ampliar os limites do Reino, aglutinando na forma as Idéias Divinas que
passavam diariamente da Presença I AM de cada indivíduo para sua consciência exterior através
do cordão prateado. Cada fluxo de vida era como uma fonte, criando novas Idéias da Presença,
reunindo em sua volta substancia elemental, a qual respondia imediatamente ao seu chamado,
uma vez que ele era co-criador juntamente com Deus.Tantas idéias magníficas emanavam a cada dia que o Ser Exterior não podia realizar todas
elas. O Ser Exterior escolhia, então, aquelas idéias que seriam de maior benefício para o mundo.O que quer que fizesse o Homem naquela época, ele fazia bem e com grandes detalhes.
Muitas horas, meses ou até a vida inteira eram, freqüentemente, gastas na escultura de uma
estátua ou no tecer de um tapete.Aqueles eram dias de muita felicidade e beleza e existia somente perfeição em cada
avenida da vida. A “maldição de Caim” ( trabalho com o suor da fronte ), desintegração e morte
eram desconhecidas.-

VIDA RELIGIOSA
Educação, Ciência e Religião não foram considerados assuntos separados. Havia somente
um assunto, isto é, Deus e suas Idéias. A Sua Glória era manifestada em todos os caminhos da
vida.Certos fluxos de vida, utilizando suas individualidades, se tornaram especialistas e
entraram para o Sacerdócio. Eles eram treinados em Templos para se tornarem “experts” em
precipitação e cura. Quando a humanidade se sentia exaurida por falta de uma ou outra Qualidade,
ela visitava esses Templos e revitalizava.O Templo da Fé Iluminada estava localizado perto de Banff, Columbia Britânica. Ele foi
originalmente esculpido de uma montanha. Lorde Miguel serviu aqui e Seu Conselho sábio era
obedecido com amor. As pessoas vinham individualmente ou em grupos para absorver a
consciência da Fé absoluta na bondade de Deus.A Chama da Liberdade era mantida no Templo da Liberdade e servia para acelerar a
exteriorização do Plano Divino do indivíduo, acelerando assim seu desenvolvimento. A Chama da
Liberdade ( de cor roxa ) é uma atividade do Sétimo Raio. Durante esse período, a Ametista só era
permitida para os Sacerdotes do Arcanjo Zadkiel.Pallas Athena, a Deusa da Verdade, era sacerdotisa suprema no Templo da Verdade. Os
peregrinos a visitavam para se beneficiarem do efeito magnetizante da Chama Verde da Verdade.Outros Espíritos Guardiães, entre eles Lanto, Surya e Kwan Yin, juntamente com a Hoste
Angélica, caminhavam e conversavam com os membros das três primeiras Raças Raízes num
esquema diário.Os sete Arcanjos se encarregavam dos ofícios dos sete Chohans. Chohan significa
„Senhor do Raio”. Cada Chohan era, e é até os dias de hoje, responsável por um Raio. O Maha
Chohan ( Grande Senhor dos Raios ) era e é encarregado pelos sete Chohans.-

15

O Arcanjo Jofiel foi o primeiro Instrutor Mundial. Dentre outros que mais tarde
representaram esse ofício, estavam Gautama Budha, Lorde Maytreia e Jesus.-

REENCARNAÇÃO INDIVIDUAL
Durante as duas primeiras Idades Douradas, os corpos físicos para os novos habitantes da
Terra eram criados pelos pais através de Raios de Luz. Através da projeção de dois Raios ( um de
ser masculino, outro de um ser feminino ), um novo corpo era criado no ponto da intersecção. Esse
corpo era formado na idade adulta. A infância era desconhecida, pois não tinha razão para existir.
Então, o fluxo de vida que chegava se apossava da forma recém criada. Cada período de vida
individual durava centenas de anos, uma vez que a vibração de cada elétron, átomo e célula eram
mantidas em harmonia com a Presença.Quando se aproximava o fim de uma encarnação, o indivíduo informava a seus parentes e
amigos que sua transição estava chegando. Então, ele procurava por novos pais e, com o
consentimentos deles, deixava com eles alguns de seus bens terrestres, tais como livros, papéis
de pesquisas, etc.Agora, o indivíduo entrava na Chama Violeta da Transmutação, que era ancorada e
mantida pelos sacerdotes num Templo. A Chama eterealizava a forma física instantaneamente e
os elementos tornavam a ser substancia de vida universal. O registro de memória do fluxo de vida,
também chamado de Alma, entrava em reinos interiores por um tempo e era retornado mais tarde,
numa época escolhida pelo próprio indivíduo. Dessa forma, ele obtinha memória total da sua vida
passada ou das vidas passadas. Ele estava, então, pronto para outra encarnação e para uma
oportunidade renovada para o crescimento e a realização do seu Plano Divino.Um mínimo de sete encarnações, uma para cada Raio, era necessário para ganhar
Ascensão; esse procedimento ocorreu sem interrupção durante as duas primeiras Idades de Ouro,
pelo qual as três primeiras Raças Raízes floresceram e todos os membros ganharam sua
Ascensão.-

CLIMAS E ARREDORES
Nesse tempo, a humanidade usufruiu de um clima semitropical e regular. Não havia
tempestades ou condições adversas de tempo para combater. Havia perfeita harmonia e ritmo na
troca das Estações. As quatro Estações serviam para dar variação e cor ao desenho da paisagem,
assim como a variação nos tipos de colheitas. Uma folhagem rica cobria o chão. Não havia pragas,
bichos, insetos, vermes ou doenças. Também não havia presença de vulcões, pois toda atividade
vulcânica é derivada da antipatia entre elementais e humanidade e nessa época não havia
desarmonia de nenhuma espécie.Animais, como os conhecemos, não existiam ainda. Eles só começaram a aparecer depois
que a humanidade gerou a discórdia que se seguiu á queda do Homem. Passarinhos, contudo, se
encaixam em uma categoria separada. Eles foram criados pelos Seres Ascensionados como
mensageiros para a humanidade. Alguns, mais tarde, apreenderam qualidades humanas, as quais
respondem por sua atividade destrutiva.Nessa época, as superfícies da Terra eram ligadas por toda a volta da Terra, como
também existiam os Oceanos. As calotas glaciais não estavam presentes. Essas foram criadas
pela indiferença e crueldade da humanidade decaída e desaparecerão quando os Homens
irradiarem novamente o amor. O nome de um dos continentes existentes naquele tempo era
Lemúria, também chamado de Mu.A superfície da Terra era branca, como alabastro ou quartzo branco, irradiando as cores
iridescentes do Arco-Iris. Havia rios, cachoeiras e mares que continham seixos brilhantes e
coloridos.-

AS QUATRO PRIMEIRAS RAÇAS RAÍZES
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A primeira sub-raça da Primeira Raça Raiz veio para a América do Norte, encarnando aos
arredores de Teton e espalhando-se pelas Américas, conforme entravam as sub-raças seguintes.
A Segunda Raça Raiz encarnou toda na Atlântica. A Terceira Raça Raiz encarnou na Lemúria e a
Quarta Raça Raiz encarnou toda na Ásia.A Lemúria era uma grande massa de terra, cobrindo parte do Oceano Pacífico. A sua costa
leste alcançou a área perto de San Diego, na Califórnia, indo até Austrália, Nova Zelândia. O Havaí
e as Ilhas Fidji faziam parte de Mu.Os Mestres explicam que nunca tinha havido uma terra tão bela, afora o reino do Paraíso,
onde o Homem andasse com tanta graça e beleza como na China, durante a Idade de Ouro. Era
impossível distinguir os Seres Ascensionados dos que estavam se desenvolvendo na Terra.Durante a Idade de Ouro na China, Kwan Yin, a Deusa da Misericórdia, juntamente com as
doze damas da sua Corte Espiritual, caminhava e falava com o povo de seu país. Ela era uma
Mestra não ascensionada naquele tempo, e fazia palestras nas maiores cidades da China, assim
como em seu Retiro em Peking.Naqueles dias, beleza e harmonia eram a tônica da China e uma encarnação inteira era
consumida no entalhe de uma miniatura, na pintura de uma flor ou na tecelagem de um manto
cerimonial.Mensageiros eram enviados de toda parte do mundo para convidar os escolares, os
sacerdotes e os mestres da China para trazerem sua cultura para a juventude de todas as terras.
Todos naquele império estavam tão conscientes da Presença I AM quanto o Homem de hoje está
cônscio das suas mãos e pés.Kwan Yin ministrou por mais de 1.000 anos para o povo da Ásia Ocidental antes de aceitar
a liberdade de sua Ascensão.-

3) A QUEDA DO HOMEM
Foi durante a chegada da Quarta Raça Raiz, que um conselho cósmico se reuniu e sua
decisão mudou drasticamente o curso de todas as evoluções da humanidade da Terra.Esse conselho, assistido pela Hierarquia Espiritual da Terra, foi chamado para decidir o
que fazer com bilhões de fluxos de vida que viviam em outra Galáxia. Esses fluxos de vida tinham
um desenvolvimento espiritual insuficiente para ganhar habitação contínua para evolução em seus
próprios planetas. Como parte do Plano Divino, o planeta deles deveria passar por uma etapa de
Inspiração, trazendo-o uma etapa mais perto do Sol.De acordo com a Lei Cósmica, a grande proximidade com o Sol requer uma aceleração da
vibração do planeta e seus habitantes. Os indivíduos se recusaram a prosseguir com o Plano
Divino. Eles estavam complacentes em seus pensamentos e sentimentos e atrasados no seu
processo natural de evolução.Por essa razão, eles não estavam qualificados a se adiantarem com seu planeta. Os
Mestres se referem a esses indivíduos como “retardatários”.Um plano era faze-los passar pelo que chamamos “segunda morte”, a qual termina com a
vida do indivíduo, reduzindo seus componentes a uma substancia universal, da qual não há
retorno. Foi, então, que a Hierarquia da Terra, num ato de misericórdia, ofereceu a Terra como um
Lar Planetário para ajudar os retardatários a completar sua evolução.As condições neste planeta ainda eram perfeitas e harmoniosas mas, comparada com
outros planetas, o seu padrão vibratório era ligeiramente mais baixo. Era esperado que os
retardatários fossem guiados pela pureza e perfeição dos pensamentos e sentimentos do povo da
Terra e, seguindo esse exemplo, eles gradualmente transmutariam o seu karma. Os Sacerdotes
Supremos e os Espíritos Guardiães foram informados da chegada dos retardatários; o restante da
humanidade não estava a par do evento. Por cem anos, os Sacerdotes Supremos tentaram,
através de invocações, estabelecer uma proteção em volta dos fluxos de vida da Terra, para
prevenir a sua contaminação pelos retardatários.Qual era a aparência dos retardatários quando eles chegaram á Terra? Presos agora ás
mesmas leis que se aplicavam ao restante da humanidade na Terra, eles foram providos com
corpos semelhante e, por isso, não eram distinguíveis dos naturais da Terra.-
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O principal defeito dos retardatários era a arrogância, a rebelião, a resistência ao
progresso, teimosia e ressentimento com a mudança. Naturalmente, eles trouxeram essas más
qualidades com eles. As formas-pensamento impuras dos retardatários se espalharam pela
atmosfera da terra como neblina. Foi o começo da névoa que a Bíblia comenta “e uma névoa se
levantou e cobriu todo o chão”. ( Gênesis 2:6 )
Com o tempo, o povo da Terra sucumbiu á tentação sutil da curiosidade. Eles se ligaram
ás formas-pensamento impuras dos retardatários e começaram a brincar com elas. Esse
experimento com o mau uso do livre arbítrio causou o que é conhecido como a “Queda do
Homem”. A humanidade começou a dar ouvidos ao “grupo errado”. Independentemente da
orientação de Deus, a humanidade escolheu, deliberadamente, experimentar a impureza. Desse
modo, a atenção do Homem não mais estava voltada á sua Presença interior, á diretriz da sua
atividade de vida. O Homem se tornou cônscio dos sentidos ao invés de Deus e, então, de acordo
com a Lei Cósmica, manifestou aquilo para o que sua atenção estava voltada e aquilo que ele mais
pensava. Ele, deliberadamente e conscientemente, deu as costas para a Perfeição e para o
controle com os quais o Pai o dotou desde o começo.Quando a neblina primeiro apareceu, era como uma pequena nuvem de fumaça. Mais
tarde, conforme o tempo foi passando, ela se tornou uma neblina crescente que, gradativamente,
isolou a presença visível da Hoste Ascensionada.Com isso, a glória da perfeição das duas primeiras Raças Raízes chegou ao fim. Mais
tarde, quando a cultura Atlante floresceu, existiram outras Idades de Ouro, durante os quais o véu
entre a Hoste Ascensionada e a humanidade foi parcialmente rasgado; contudo, a perfeição das
duas primeiras Idades Douradas foi ímpar e nunca igualada. Os Mestres asseguram que nos é
possível rasgar o véu mais uma vez e que o Homem, novamente, será capaz de andar e falar com
os Anjos.Os retardatários não vieram para a Terra de uma vez. Ao todo, havia bilhões deles e foram
chegando gradativamente.-

A DESARMONIA APARECE
A “Queda do Homem” ocorreu na Austrália e Nova Zelandia de hoje. Naquele tempo, esses
países eram parte do Continente gigantesco de Mu, o qual cobria parte dos Oceanos Pacífico e
Indico. Foi ali que a calúnia e a maledicência começaram a tecer o véu.Para podermos determinar uma época para a “Queda do Homem”, podemos concluir que
os Mestres Ascensionados declararam, repetidamente, que existiram duas Idades de Ouro,
durante as quais não havia imperfeição. Também baseados em discussão anterior de “Raças e
Ciclos”, sabemos que, sob condições perfeitas, precisa-se de um Ciclo de 14.000 anos para uma
Raça Raiz fazer a Ascensão. Além disso, ficou claro que as três primeiras Raças Raízes não
experimentaram imperfeição e ganharam sua Ascensão durante o tempo determinado. E Além
disso, sabemos que os retardatários chegaram no começo da Quarta Raça Raiz, indiretamente
causando o fim de um estado de perfeição absoluta na Terra. Consequentemente, se escolhermos
definir a “Queda do Homem” como uma época em que a desarmonia apareceu primeiro na Terra,
podemos designar a data de 50.000 anos aproximadamente depois que a humanidade surgiu no
Globo.Na comunicação do Mestre Ascensionado Krishna, Ele afirmou que, quando a humanidade
foi dada como decaída, um milhão de anos se passaram. Como apontado anteriormente,
demoraram anos até que a pequena “névoa”, originalmente um pequeno foco de fumaça, se
tornasse uma grande neblina que gradualmente cerrava a visão da presença dos Anjos. Portanto,
de 50.000 anos de idade da humanidade até 1.000.000 de anos a neblina foi tomando conta
devagar até que causasse a definitiva ruptura entre os mundos espirituais e materiais.-

CONSEQUENCIAS DA QUEDA
Depois da chegada dos retardatários, o clero se dividiu em duas facções. Ao invés de
escutar o plano arquitetado pela Hierarquia, uma facção tentou remover os retardatários para fora
da Terra através de repetidas invocações. Uma operação totalmente sem sentido, porque mesmo
que a tentativa tivesse acontecido, os retardatários, presos á Lei da Terra como as raças originais
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eram, teriam que haver estado em frente ao Conselho Kármico e teriam que, necessariamente,
reentrar na Terra. Portanto, nenhuma remoção teria sido possível. A outra facção aceitou os
retardatários, recusando-se a rebelar-se contra o Plano da Hierarquia.-

O Arcanjo Jofiel foi o primeiro Instrutor Mundial. Dentre outros que mais tarde
representaram esse ofício, estavam Gautama Budha, Lorde Maytreia e Jesus.-

REENCARNAÇÃO INDIVIDUAL
Durante as duas primeiras Idades Douradas, os corpos físicos para os novos habitantes da
Terra eram criados pelos pais através de Raios de Luz. Através da projeção de dois Raios ( um de
ser masculino, outro de um ser feminino ), um novo corpo era criado no ponto da intersecção. Esse
corpo era formado na idade adulta. A infância era desconhecida, pois não tinha razão para existir.
Então, o fluxo de vida que chegava se apossava da forma recém criada. Cada período de vida
individual durava centenas de anos, uma vez que a vibração de cada elétron, átomo e célula eram
mantidas em harmonia com a Presença.Quando se aproximava o fim de uma encarnação, o indivíduo informava a seus parentes e
amigos que sua transição estava chegando. Então, ele procurava por novos pais e, com o
consentimentos deles, deixava com eles alguns de seus bens terrestres, tais como livros, papéis
de pesquisas, etc.Agora, o indivíduo entrava na Chama Violeta da Transmutação, que era ancorada e
mantida pelos sacerdotes num Templo. A Chama eterealizava a forma física instantaneamente e
os elementos tornavam a ser substancia de vida universal. O registro de memória do fluxo de vida,
também chamado de Alma, entrava em reinos interiores por um tempo e era retornado mais tarde,
numa época escolhida pelo próprio indivíduo. Dessa forma, ele obtinha memória total da sua vida
passada ou das vidas passadas. Ele estava, então, pronto para outra encarnação e para uma
oportunidade renovada para o crescimento e a realização do seu Plano Divino.Um mínimo de sete encarnações, uma para cada Raio, era necessário para ganhar
Ascensão; esse procedimento ocorreu sem interrupção durante as duas primeiras Idades de Ouro,
pelo qual as três primeiras Raças Raízes floresceram e todos os membros ganharam sua
Ascensão.-

CLIMAS E ARREDORES
Nesse tempo, a humanidade usufruiu de um clima semitropical e regular. Não havia
tempestades ou condições adversas de tempo para combater. Havia perfeita harmonia e ritmo na
troca das Estações. As quatro Estações serviam para dar variação e cor ao desenho da paisagem,
assim como a variação nos tipos de colheitas. Uma folhagem rica cobria o chão. Não havia pragas,
bichos, insetos, vermes ou doenças. Também não havia presença de vulcões, pois toda atividade
vulcânica é derivada da antipatia entre elementais e humanidade e nessa época não havia
desarmonia de nenhuma espécie.Animais, como os conhecemos, não existiam ainda. Eles só começaram a aparecer depois
que a humanidade gerou a discórdia que se seguiu á queda do Homem. Passarinhos, contudo, se
encaixam em uma categoria separada. Eles foram criados pelos Seres Ascensionados como
mensageiros para a humanidade. Alguns, mais tarde, apreenderam qualidades humanas, as quais
respondem por sua atividade destrutiva.Nessa época, as superfícies da Terra eram ligadas por toda a volta da Terra, como
também existiam os Oceanos. As calotas glaciais não estavam presentes. Essas foram criadas
pela indiferença e crueldade da humanidade decaída e desaparecerão quando os Homens
irradiarem novamente o amor. O nome de um dos continentes existentes naquele tempo era
Lemúria, também chamado de Mu.A superfície da Terra era branca, como alabastro ou quartzo branco, irradiando as cores
iridescentes do Arco-Iris. Havia rios, cachoeiras e mares que continham seixos brilhantes e
coloridos.-
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AS QUATRO PRIMEIRAS RAÇAS RAÍZES
A primeira sub-raça da Primeira Raça Raiz veio para a América do Norte, encarnando aos
arredores de Teton e espalhando-se pelas Américas, conforme entravam as sub-raças seguintes.
A Segunda Raça Raiz encarnou toda na Atlântica. A Terceira Raça Raiz encarnou na Lemúria e a
Quarta Raça Raiz encarnou toda na Ásia.A Lemúria era uma grande massa de terra, cobrindo parte do Oceano Pacífico. A sua costa
leste alcançou a área perto de San Diego, na Califórnia, indo até Austrália, Nova Zelândia. O Havaí
e as Ilhas Fidji faziam parte de Mu.Os Mestres explicam que nunca tinha havido uma terra tão bela, afora o reino do Paraíso,
onde o Homem andasse com tanta graça e beleza como na China, durante a Idade de Ouro. Era
impossível distinguir os Seres Ascensionados dos que estavam se desenvolvendo na Terra.Durante a Idade de Ouro na China, Kwan Yin, a Deusa da Misericórdia, juntamente com as
doze damas da sua Corte Espiritual, caminhava e falava com o povo de seu país. Ela era uma
Mestra não ascensionada naquele tempo, e fazia palestras nas maiores cidades da China, assim
como em seu Retiro em Peking.Naqueles dias, beleza e harmonia eram a tônica da China e uma encarnação inteira era
consumida no entalhe de uma miniatura, na pintura de uma flor ou na tecelagem de um manto
cerimonial.Mensageiros eram enviados de toda parte do mundo para convidar os escolares, os
sacerdotes e os mestres da China para trazerem sua cultura para a juventude de todas as terras.
Todos naquele império estavam tão conscientes da Presença I AM quanto o Homem de hoje está
cônscio das suas mãos e pés.Kwan Yin ministrou por mais de 1.000 anos para o povo da Ásia Ocidental antes de aceitar
a liberdade de sua Ascensão.-

3) A QUEDA DO HOMEM
Foi durante a chegada da Quarta Raça Raiz, que um conselho cósmico se reuniu e sua
decisão mudou drasticamente o curso de todas as evoluções da humanidade da Terra.Esse conselho, assistido pela Hierarquia Espiritual da Terra, foi chamado para decidir o
que fazer com bilhões de fluxos de vida que viviam em outra Galáxia. Esses fluxos de vida tinham
um desenvolvimento espiritual insuficiente para ganhar habitação contínua para evolução em seus
próprios planetas. Como parte do Plano Divino, o planeta deles deveria passar por uma etapa de
Inspiração, trazendo-o uma etapa mais perto do Sol.De acordo com a Lei Cósmica, a grande proximidade com o Sol requer uma aceleração da
vibração do planeta e seus habitantes. Os indivíduos se recusaram a prosseguir com o Plano
Divino. Eles estavam complacentes em seus pensamentos e sentimentos e atrasados no seu
processo natural de evolução.Por essa razão, eles não estavam qualificados a se adiantarem com seu planeta. Os
Mestres se referem a esses indivíduos como “retardatários”.Um plano era faze-los passar pelo que chamamos “segunda morte”, a qual termina com a
vida do indivíduo, reduzindo seus componentes a uma substancia universal, da qual não há
retorno. Foi, então, que a Hierarquia da Terra, num ato de misericórdia, ofereceu a Terra como um
Lar Planetário para ajudar os retardatários a completar sua evolução.As condições neste planeta ainda eram perfeitas e harmoniosas mas, comparada com
outros planetas, o seu padrão vibratório era ligeiramente mais baixo. Era esperado que os
retardatários fossem guiados pela pureza e perfeição dos pensamentos e sentimentos do povo da
Terra e, seguindo esse exemplo, eles gradualmente transmutariam o seu karma. Os Sacerdotes
Supremos e os Espíritos Guardiães foram informados da chegada dos retardatários; o restante da
humanidade não estava a par do evento. Por cem anos, os Sacerdotes Supremos tentaram,
através de invocações, estabelecer uma proteção em volta dos fluxos de vida da Terra, para
prevenir a sua contaminação pelos retardatários.-
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Qual era a aparência dos retardatários quando eles chegaram á Terra? Presos agora ás
mesmas leis que se aplicavam ao restante da humanidade na Terra, eles foram providos com
corpos semelhante e, por isso, não eram distinguíveis dos naturais da Terra.O principal defeito dos retardatários era a arrogância, a rebelião, a resistência ao
progresso, teimosia e ressentimento com a mudança. Naturalmente, eles trouxeram essas más
qualidades com eles. As formas-pensamento impuras dos retardatários se espalharam pela
atmosfera da terra como neblina. Foi o começo da névoa que a Bíblia comenta “e uma névoa se
levantou e cobriu todo o chão”. ( Gênesis 2:6 )
Com o tempo, o povo da Terra sucumbiu á tentação sutil da curiosidade. Eles se ligaram
ás formas-pensamento impuras dos retardatários e começaram a brincar com elas. Esse
experimento com o mau uso do livre arbítrio causou o que é conhecido como a “Queda do
Homem”. A humanidade começou a dar ouvidos ao “grupo errado”. Independentemente da
orientação de Deus, a humanidade escolheu, deliberadamente, experimentar a impureza. Desse
modo, a atenção do Homem não mais estava voltada á sua Presença interior, á diretriz da sua
atividade de vida. O Homem se tornou cônscio dos sentidos ao invés de Deus e, então, de acordo
com a Lei Cósmica, manifestou aquilo para o que sua atenção estava voltada e aquilo que ele mais
pensava. Ele, deliberadamente e conscientemente, deu as costas para a Perfeição e para o
controle com os quais o Pai o dotou desde o começo.Quando a neblina primeiro apareceu, era como uma pequena nuvem de fumaça. Mais
tarde, conforme o tempo foi passando, ela se tornou uma neblina crescente que, gradativamente,
isolou a presença visível da Hoste Ascensionada.Com isso, a glória da perfeição das duas primeiras Raças Raízes chegou ao fim. Mais
tarde, quando a cultura Atlante floresceu, existiram outras Idades de Ouro, durante os quais o véu
entre a Hoste Ascensionada e a humanidade foi parcialmente rasgado; contudo, a perfeição das
duas primeiras Idades Douradas foi ímpar e nunca igualada. Os Mestres asseguram que nos é
possível rasgar o véu mais uma vez e que o Homem, novamente, será capaz de andar e falar com
os Anjos.Os retardatários não vieram para a Terra de uma vez. Ao todo, havia bilhões deles e foram
chegando gradativamente.-

A DESARMONIA APARECE
A “Queda do Homem” ocorreu na Austrália e Nova Zelandia de hoje. Naquele tempo, esses
países eram parte do Continente gigantesco de Mu, o qual cobria parte dos Oceanos Pacífico e
Indico. Foi ali que a calúnia e a maledicência começaram a tecer o véu.Para podermos determinar uma época para a “Queda do Homem”, podemos concluir que
os Mestres Ascensionados declararam, repetidamente, que existiram duas Idades de Ouro,
durante as quais não havia imperfeição. Também baseados em discussão anterior de “Raças e
Ciclos”, sabemos que, sob condições perfeitas, precisa-se de um Ciclo de 14.000 anos para uma
Raça Raiz fazer a Ascensão. Além disso, ficou claro que as três primeiras Raças Raízes não
experimentaram imperfeição e ganharam sua Ascensão durante o tempo determinado. E Além
disso, sabemos que os retardatários chegaram no começo da Quarta Raça Raiz, indiretamente
causando o fim de um estado de perfeição absoluta na Terra. Consequentemente, se escolhermos
definir a “Queda do Homem” como uma época em que a desarmonia apareceu primeiro na Terra,
podemos designar a data de 50.000 anos aproximadamente depois que a humanidade surgiu no
Globo.Na comunicação do Mestre Ascensionado Krishna, Ele afirmou que, quando a humanidade
foi dada como decaída, um milhão de anos se passaram. Como apontado anteriormente,
demoraram anos até que a pequena “névoa”, originalmente um pequeno foco de fumaça, se
tornasse uma grande neblina que gradualmente cerrava a visão da presença dos Anjos. Portanto,
de 50.000 anos de idade da humanidade até 1.000.000 de anos a neblina foi tomando conta
devagar até que causasse a definitiva ruptura entre os mundos espirituais e materiais.-

CONSEQUENCIAS DA QUEDA
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Depois da chegada dos retardatários, o clero se dividiu em duas facções. Ao invés de
escutar o plano arquitetado pela Hierarquia, uma facção tentou remover os retardatários para fora
da Terra através de repetidas invocações. Uma operação totalmente sem sentido, porque mesmo
que a tentativa tivesse acontecido, os retardatários, presos á Lei da Terra como as raças originais
eram, teriam que haver estado em frente ao Conselho Kármico e teriam que, necessariamente,
reentrar na Terra. Portanto, nenhuma remoção teria sido possível. A outra facção aceitou os
retardatários, recusando-se a rebelar-se contra o Plano da Hierarquia.-

EFEITO NO HOMEM INDIVIDUAL
A “Queda do Homem” para um nível de vibração mais baixo causou grandes mudanças na
estrutura do corpo humano. A forma tornou-se mais densa, e a criação pelos Raios de Luz chegou
ao fim e o parto, tal como o conhecemos, passou a ser a maneira comum. Também, a Presença I
AM, o foco da Luz e da Vida no centro do coração, começou a diminuir de tamanho e de influencia.
O medo, pela primeira vez, registrou-se no corpo Etérico, e a alma nasceu. A alma pode ser
considerada a acumulação das gravações das experiências do uso da vida. Essa alma,
permanecendo no corpo Etérico, influenciou mais tarde cada personalidade nas sucessivas
encarnações. A alma tem que se resgatar através da energia qualificada construtivamente até que
não existam mais duas – a alma e a Consciência Divina – mas Deus somente. Readquirir essa
Consciência Divina é a necessidade do momento. É a base segura para a Segunda vinda de
Cristo.A crescente densidade do corpo físico causou mudança na forma do corpo do Homem
fazendo com que os genitais aparecessem no corpo para ocasionar a mudança na procriação.O véu, no seu total efeito, fechou a visível presença dos Seres Divinos; também, a música
das Esferas não mais podia ser ouvida. A consciência externa foi deixada em confusão, tateando
no escuro.Originando-se com a “Queda”, bem poucos indivíduos ganharam sua Ascensão. Quase
todos, através do mau uso da energia, adquiriram Karma, e dessa maneira tornaram-se atados á
Roda do Renascimento.-

EFEITO NOS ESPÍRITOS GUARDIÃES
Depois da “Queda do Homem”, alguns dos Espíritos Guardiães permaneceram como
Corpos de Luz, escolhendo não tomar para si os recém criados corpos carnais. Entre eles estavam
Kwan Yin e o Grande Diretor Divino Lorde Maytreya. Eles pediram e lhes foi garantida Sua
Ascensão.Porém, alguns dos Guardiães escolheram entrar nas novas vestimentas de carne,
esperando com isso manter uma conexão com os Espíritos Guardiães Ascensionados através do
véu. Então ocorreu a primeira separação desses Seres altruístas, com apenas a intuição e o
sentimento do coração lhes dando uma pista para a conexão interior.Á medida que os séculos passaram, os Guardiães Espirituais não ascensionados também
tornaram-se emaranhados em seus Karmas, esquecendo-se de sua fonte original, também atandose á Roda do Renascimento. Kwan Yin declarou que esse foi o grande e maior sacrifício dos
Guardiães Espirituais, que garantiram a especial atenção dos Mestres Ascensionados para a terra,
e o que também tem justificado a eterna paciência para o restante da humanidade.-

EFEITO NA HIERARQUIA DA TERRA
Antes da “Queda”, havia apenas o Conselho Liberador, consistindo de três membros. Não
havia discórdia, portanto não havia necessidade de julgamento. Depois da “Queda”, o Conselho
Liberador foi substituído pela Junta Kármica, consistindo de sete membros, um para cada Raio. O
propósito da Junta Kármica era e é colocar os fluxos de vida entrantes em tal posição que
possibilitasse a redenção dos maus feitos.-
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EFEITO NA SUPERFÍCIE DA TERRA
Da Criação até a “Queda”, o pigmento da terra era branco, translúcido, cor de alabastro.
Depois da “Queda”, o pigmento começou a mudar, e os cinzas e marrons apareceram. Levou um
bom tempo antes que o preto e o vermelho aparecessem; foi somente 80.000 anos atrás que
essas cores se manifestaram.Depois disso, a força centrípeta, que cria a gravidade e mantém a superfície do solo e o
povo da Terra, teve que ser ajustada de tempos em tempos, na proporção da densidade dos
corpos físicos da humanidade. A força centripetal em movimento curvilíneo é a força que tende a
puxar um objeto rodando em volta do centro e em direção aquele centro; é o oposto da força
centrífuga.A discórdia da humanidade gerou, em alguns momentos, tanta desarmonia, que o Reino
Vegetal se recusou a continuar a adornar a Terra com folhagens. Como resultado, as primeiras
terras estéreis e os desertos apareceram. Alguns dos conservadores do solo e ecologistas de hoje
são pessoas que, através da piedade da Junta Kármica, são colocadas nessas posições para que
possam fazer compensações por seus maus feitos passados com relação á Natureza.A energia desqualificada do Homem ocasionou cinturões de gás, câmaras subterrâneas de
pressão que, sob certas condições, resultam em terremotos e ação vulcânica. Mais tarde, os
cinturões de gás foram responsáveis pela submersão daquela porção de Mu localizada onde o
Oceano Pacífico se encontra agora.-

ANIMAIS
Durante as duas primeiras Idade de Ouro, não existiam animais como nós os conhecemos
hoje, e nenhuma criação viciada. Todas as formas elementais eram belas e individualmente
retratavam a Perfeição de Deus. Os Reinos Angélico, Dévico ( natureza ) e Elemental haviam
precedido a humanidade para preparar o lugar para ela. Os Elementais estavam destinados a
acompanhar o Homem, servi-lo e serem obedientes á ele durante sua peregrinação no planeta.A repelente aranha de hoje foi, em certo tempo, um sol dourado em miniatura. Ao invés de
feios tentáculos, havia raios de luz iridescente, que se expandiam no elemento água. A ostras e
caranguejos de hoje eram, antigamente, belas e pequenas formas de fadas.As ostras e caranguejos criaram uma concha; o rinoceronte, búfalo, elefante, outrora tão
belos, desenvolveram uma pele grossa e áspera, ou pêlos, como proteção, como um mecanismo
de defesa contra as correntes viciosas da atmosfera. Chifres, cascos e escamas vêm sob a mesma
categoria. A Era dos Dinossauros foi a mais negra da história do planeta. O mamífero pré-histórico
e o macaco foram criações viciosas causadas pelo mau uso da energia do Homem.Os animais têm centros glandulares e corpos emocionais; a vida vegetal não tem. É a
energia da vida que bate nos corações dos animais, não uma Chama Divina individualizada, como
é o caso da humanidade. Dentro do coração desses elementais prisioneiros, está o padrão que
uma vez eles exibiram e que irão retratar novamente.Os efeitos sobre o Reino Vegetal foram similares. A vida vegetal desenvolveu ervas
daninhas, espinhos, venenos e cascas densas.Existe apenas um caminho para a liberdade para toda forma de vida, e é através do Amor.
O Amor é a essência primeva, e o desenvolvimento dessa qualidade na consciência do indivíduo é
a única maneira pela qual qualquer expressão de vida pode ser liberada.A mensagem que Jesus Cristo veio trazer para os Homens era tão somente isto: Existe
um Pai que nos ama e amai-vos uns aos outros como Eu vos amei. Era só a receita para a
plena mudança do mundo. A única receita!
Grandes homens e mulheres, tal como o Mestre Ascensionados Kuthumi em sua
encarnação como São Francisco de Assis, amaram e libertaram centenas de milhares de animais.
Através do Amor e da associação, suas consciências foram elevadas a tal ponto que eles não
precisaram retornar na forma animal. Alguns fluxos de vida se ofereceram como voluntários, antes
de entrar numa encarnação particular, para ajudar o Reino Elemental. Essa é a maneira com a
qual eles podem transmutar algum mau feito de uma encarnação anterior.Se uma pessoa deve ou não ter um animal vivendo com ela em sua casa é uma decisão
pessoal. Qualquer proximidade com um animal, como também com outra pessoa, pode ter um

23

resultado adverso na aura do indivíduo, mas pode ser, também que, essa relação se transforme
em amor e a pessoa passa a ser a “levedura no pão” da inteligência menor, podendo ser a
“redentora” daquela criatura. O equilíbrio deve ser a chave para o relacionamento com os animais
nos dias de hoje. Não existe razão para ser radical nos sentimentos em relação á eles. Uma
atitude firme e equilibrada é requerida, envolvendo em pensamentos e sentimentos de tolerância,
paciência e amor, todas as expressões de vida do planeta, elevando, dessa maneira, essa vida
inocente para seu estado anterior de liberdade e perfeição. Sobretudo, o Amor jamais deve ser
economizado, nem com elementais, nem vegetais e muito menos com a humanidade.-

O PRIMEIRO SALVADOR DO MUNDO
Durante as primeiras duas Idades de Ouro tudo era perfeito. Havia a atividade de ensinar e
aprender, mas ninguém necessitava assistência para “ser salvo”.O primeiro Cristo foi mandado para a humanidade quando o Homem escolheu ser
consciente dos sentidos ao invés de permanecer consciente de Deus. O Homem direcionou sua
atenção para as dores e prazeres dos cinco sentidos, e assim manifestava aquilo para o qual sua
atenção estava direcionada e sobre o que ele mais pensava.Desde esse tempo, quarenta e nove Salvadores do Mundo vieram para a Terra em
intervalos regulares de tempo. O primeiro Cristo foi Krishna. Ele trouxe para a Terra a Chama da
Ressurreição , como um meio de restaurar os filhos caídos de Deus, no caso de eles desejarem
retornar ao seu natural Estado Divino. Essa Chama era necessária para que a humanidade, o reino
da natureza e a vida elemental pudessem reconstruir a forma perfeita que decaiu em conseqüência
dos pensamentos e sentimentos imperfeitos. A Chama da Ressurreição contém o poder da
Ressurreição, sem o qual o homem não pode entrar em seu estado Crístico.Krishna veio do Sol Central. Não era possível alçar os fluxos de vida da Terra naquele
tempo, pois eles eram crianças em seu desenvolvimento espiritual, porque quase todos “haviam
comido da fruta proibida”. Do pequeno grupo que havia mantido uma consciência pura, outros
Cristos, como Buda e Jesus, seriam desenvolvidos mais tarde.Houve vários Krishnas. O primeiro Krishna esteve sobre a Terra por várias centenas de
anos. Ele ensinou seus discípulos que o “Serviço á Lei é a Vida”. Krishna explicou que um
indivíduo deveria aceitar responsabilidades para dar um equilíbrio para o Universo pelo privilégio
de respirar, usar a vida e sustentar uma existência separada individual.Krishna enfatizou que o serviço deve ser impessoal, pelo bem do Amor, e sem qualquer
pensamento de remuneração. Como um exemplo do serviço impessoal, Krishna apontou o Sol. Ele
disse: “A paz só vem quando, no melhor da sua habilidade, você está se esforçando para servir a
causa do bem e se preocupa por qualquer atividade externa, em relação a seus efeitos sobre seu
serviço.”O serviço pode ser na forma de servir uma comunidade, uma nação ou um ser humano. Os
indivíduos que escolhem não servir são temporariamente retirados da raça até que eles aceitem
novamente sua responsabilidade de ser um servidor consciente.Algumas das instruções de Krishna foram preservadas pelos seus discípulos, sendo
escritas em rolos de linho, que eram cobertos por uma cera suave. O linho era, então, enrolado em
hastes de bambu, o documento inteiro medindo, ás vezes, várias centenas de metros.Através desses documentos, Ele deixou a Herança sobre a qual todos os Vedas e outras
escritas antigas foram baseados. Esses documentos sobreviveram cataclismos após cataclismos,
e foram carregados através da face da Terra pelos sábios e eleitos.Krishna residiu sobre a Terra por pelo menos 640 anos. Quando Ele completou Seu
serviço e retornou para Sua Estrela, levou consigo 1.400 discípulos que, através do Seu serviço,
ganharam suas Ascensões.-

4) A IDADE DO HOMEM
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A pergunta “quando, pela primeira vez, o Homem apareceu neste planeta?” tem intrigado a
muita gente pelos séculos afora. Dependendo da fonte, a resposta varia de 4.000 A.C. á milhões
de anos.Estudiosos da Bíblia, depois de exaustivas contas e estudos concluíram que o mundo foi
criado em 4.004 A.C.. A maioria dos arqueólogos, geólogos e outros cientistas de Ciências
Naturais acreditam que a evolução do Homem se desenvolveu por um período de milhões de
anos.Na verdade, nós podemos nos considerar afortunados, pois os Mestres Ascensionados –
depois que a Lei Oculta foi suspensa em 1930 – puderam nos revelar algumas datas, permitindonos responder, com alguma certeza, perguntas sempre presentes. Não precisamos mais ficar
fazendo conjecturas sobre os dados ocultos. Essa é a informação que Helena Blavatski desejava,
mas que não podia ser revelada naquela ocasião pelos Mestres, por causa da Lei Oculta que ainda
estava em vigor.-

A INFORMAÇÃO EXAMINADA
As instruções transmitidas por vários Mestres Ascensionados sobre a Idade do Homem
podem ser divididas nas seguintes categorias:
1) O espaço de tempo que cabe a existência do Homem sobre a Terra.2) O espaço de tempo antes de o “véu” encobrir a presença visível da Hoste
Ascensionada.3) O espaço de tempo subsequente, quando a humanidade “viveu nas trevas”.Uma análise dos períodos acima mencionados nos permite conferir a informação sobre a
idade total do Homem.Ao pesquisar esse item, encontrei as seguintes referencias:
“Devemos todos compreender que os seres humanos vivem na Terra por mais de 4
milhões de anos.” ( Elohim Vista, também conhecido como Cíclope ).“Esta é a Luz que é a Nossa Acumulação do Bem por 4 ½ milhões de anos....” ( Arcanjo
Miguel ). Ele se referia á acumulação do Bem de cada encarnação, que é armazenada no corpo
causal.“As palavras I AM são as mais poderosas palavras, em qualquer idioma, que já surgiram
para o uso da humanidade, em 4 ½ milhões de anos. São o sinal para todas as Forças de Luz se
porem em ação no seu ponto no Universo.” ( Arcanjo Miguel ).“Sanat Kumara tem guardado a Terra por esses 4 ½ milhões de anos.” ( Jesus )
“Sanat Kumara há mais de 4 milhões de anos tem abençoado a Terra com sua Presença.”
( Ser Cósmico Victória ).“Vênus, por sua própria escolha, elegeu dar assistência á Terra e o tem feito há 4 ½
milhões de anos.” ( Kwan Yin ).“Espíritos Guardiães vinham de Vênus, Urano, Mercúrio e até de outras Estrelas. Alguns,
como Sanat Kumara, já eram Ascensionados.” ( Arcanjo Miguel ).“Vim de Vênus, por minha própria escolha, há mais de 4 milhões de anos para prestar
assistência ao povo da Terra.” ( Sanat Kumara ).“As palavras I AM, tal qual são escritas hoje, existem desde o início do surgimento da
humanidade. No Grande Teton, no retiro, existem registros dessas civilizações, de cada uma que
existiu sobre a Terra, desde há 4 ½ milhões de anos; e cada uma delas usou as palavras I AM,
demonstrando que essas palavras são as palavras de Deus.” ( Arcanjo Miguel ).Sanat Kumara foi um dos Espíritos Guardiães originais que veio, há 4 ½ milhões de anos
passados, de Vênus, para prestar assistência á Terra. Há 2 ½ milhões de anos passados, quando
a energia construtiva acumulada na Terra atingiu seu ponto mais baixo e o Homem degradou-se a
ponto de tornar-se um homem das cavernas, Sanat Kumara ofereceu-se como voluntário para doar
Sua Própria Energia acumulada ao planeta, a fim de restabelecer seu equilíbrio, estabelecendo
residência em Shamballah e, dessa maneira, salvando a Terra da dissolução. Essa foi uma ação
diferente daquela de um Espírito Guardião.-
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O PERÍODO EM QUE O HOMEM “VIVIA NAS TREVAS”
“Por 2 ½ milhões de anos, a humanidade fez mau uso da vida, brincou com ela e
qualificou-a erroneamente. Então, a Grande Luz Cósmica disse: Não mais podeis fazer mau uso e
qualificar erroneamente a vida, pois agora vos tornastes seres inteligentes.” ( Ser Cósmico Victória
).0
“Nós estamos agindo na Esfera da Terra, dissolvendo, consumindo, e incessantemente
removendo a viciosidade daqueles que são os habitantes dos planos físicos ou astral, que é a
força destrutiva gerada e criada pela humanidade no decorrer de 2 ½ milhões de anos.” ( Arcanjo
Miguel ).“No decorrer desses dois milhões de anos, muitas vezes, em várias partes da Terra, a
humanidade alcançou um alto nível, mas nenhuma civilização, nenhum povo jamais pode obter um
Saber permanentemente sustentado enquanto não conseguir ter o conhecimento da Presença I
AM, que dá vida á Terra. Essas civilizações esqueceram, mas vós tendes a oportunidade de
relembrar.” ( Sanat Kumara ).-

SUMÁRIO
Os dados indicam que o Homem apareceu pela primeira vez neste planeta há cerca de 4 ½
milhões de anos passados. De um modo geral, podemos dividir o desenvolvimento da humanidade
em três estágios:
1) O Jardim do Éden. Após o aparecimento do Homem sobre a Terra houve absoluta
perfeição durante aproximadamente 50.000 anos que terminou quando os retardatários
vieram e pela primeira vez surgiu a desarmonia.2) De 50.000 anos após o advento do Homem sobre a Terra até cerca de 3 milhões de
anos passados. O período em que gradualmente a Consciência Crística do Homem foi
obscurecendo até quase a animalização do homem nas cavernas. A humanidade
progredia em escala descendente.3) De 3 milhões de anos passados até a presente data. Esse período inicia quando a
humanidade começou a progredir em escala ascendente, ou seja, primeiramente
retomando consciência de suas potencialidades e da Natureza e finalmente, nos dias
de hoje, uma vez evoluídos em Ciência, no entanto restando ainda a retomada da
Consciência Crística.Durante esse espaço de tempo, o ponto mais baixo da nossa civilização, a época das
cavernas, situou-se por volta de 2 ½ milhões de anos atrás.-

5) O PONTO BAIXO DA NOSSA HISTÓRIA
Quando os retardatários foram trazidos para a Terra, a humanidade começou o seu
caminho involutivo. A “névoa localizada” ( Gênesis 2:6 ), causada pelos retardatários, transformouse numa cortina completa. Esse caminho involutivo prosseguiu até a Terra atingir um nível tão
baixo que se transformou numa preocupação da Hierarquia da Galáxia.A Lei Cósmica exige que cada planeta emita, pelos seus habitantes, uma certa quantidade
de Luz ( energia qualificada harmoniosamente, construtivamente ), como uma condição para poder
manter seu lugar num Sistema Solar. Por volta de 2 ½ milhões de anos passados, durante a Idade
Lemuriana, na Terra escasseavam os seguintes quesitos:
1) Não emitia suficiente radiação construtiva;
2) Não contribuía suficientemente para a música da Galáxia, assim chamada “Música das
Esferas”;
3) Seu eixo de rotação tinha uma inclinação de 45 graus. Se essa inclinação houvesse se
acentuado, teria sido desastroso. ( Agora, em 1994, está com uma inclinação de 23
graus );
4) Os Espíritos Guardiães não podem permanecer indefinidamente em um planeta.
Devem retornar a seus próprios planetas, sua esfera natural de atividade. Seus lugares
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devem ser ocupados pelos fluxos de vida naturais da Terra. Isso não ocorreu. As
primeiras três Raças Raízes ascensionaram, mas dessas milhões, bilhões de fluxos de
vida, nem uma só individualidade contribuiu, de qualquer maneira, para as Raças
subsequentes. Todas essas individualidades escolheram progredir em níveis internos
e, portanto, elegeram não dar assistência aos habitantes da Terra;
5) O Homem decaiu ao estágio conhecido por nós como homem das cavernas. Até
mesmo o conhecimento de como acender uma simples fogueira tornou-se um item
olvidado;
6) A centelha no coração do indivíduo, que mantém a vida, e que ancora a Presença I
AM, estava reduzida a um centésimo de milímetro;
7) O Reino da Natureza revoltou-se e recusou-se a fazer nascer qualquer nova vegetação
para uma humanidade tão repleta de discórdia, e sem capacidade para apreciar seus
serviços. Era a Idade do Gelo
Para fazer frente ao cenário desses alarmantes desenvolvimentos, Hélios e Vesta foram
convocados a comparecer a um Conselho Cósmico. O Conselho estava formado por
Representantes da Galáxia da qual a Terra faz parte, assim como por Representantes de outras
Galáxias. A reunião foi presidida por Alfa e Ômega, que são responsáveis por nossa Galáxia.Após a consideração de todos os fatores pertinentes, foi feita uma proposta para
considerar a Terra como uma experiência infrutífera. Como resultado dessa proposição, a Terra
deveria ser retirada de seu Eixo, consequentemente, dissolvendo-se. Isso teria significado a
“Segunda morte” para seus habitantes, da qual não há volta á encarnação e portanto, significa a
completa aniquilação, para todo o sempre, de toda a vida sobre a Terra.Sanat Kumara, um Ser Ascensionado de Vênus, e um dos seus Regentes, neste momento
sugeriu que, se um Ser Ascensionado com suficiente Luz ( energia construtivamente qualificada )
escolhesse permanecer na atmosfera da Terra e oferecer Sua Luz como uma compensação pela
quota de Luz que faltava á Terra, essa poderia ser salva. Isso teria que ser feito até que algumas
correntes de vida pertencente á Terra ( não incluindo Espíritos Guardiães ) pudessem ser treinadas
para tomar o lugar desse Ser Ascensionado.O Arcanjo Miguel concordou e pediu voluntários. Sanat Kumara disse que Ele estaria
interessado, desde que Sua Chama Gêmea, Vênus, a outra co-regente do planeta Vênus, desse
Seu consentimento. Vênus subseqüentemente concordou e, assim, liberou Sanat Kumara para
prosseguir com Sua missão.Sanat Kumara já havia realizado missões semelhantes anteriormente, de cada vez
retornando vitorioso para casa. Outros planetas, antes do nosso, já passaram por problemas
semelhantes. Na Bíblia, Sanat Kumara é chamado “o Ancião dos Dias” ( Daniel 7:10 ). Também é
conhecido nos meios esotéricos como “o Eterno Jovem”.-

PREPARAÇÃO PARA SHAMBALLAH
Após retornar a seu lar, o planeta Vênus, Sanat Kumara anunciou a seu povo a oferta que
fizera. Inspirados por Seu exemplo de Amor Altruísta, 30 sacerdotes do planeta Vênus ofereceramse para precede-lo, a fim de preparar-lhe um lugar. Eles imprimiram em suas memórias a Cidade
de Shamballah, de Vênus, que serviria de modelo para a moradia de Sanat Kumara na Terra.
Então despediram-se de suas famílias, seus lares e seu planeta, e apresentaram-se perante os
Senhores do Karma na Terra. Esse grande Conselho aceitou a oferta dos voluntários com imensa
gratidão.Nenhum privilégio especial foi concedido a esses sacerdotes. Eles foram vinculados ás
Leis da Terra, inclusive á Roda do Renascimento, e cada um ficou ciente de que deveria
compartilhar do destino de Sanat Kumara, isto é, nenhum deles estaria liberado até que chegasse
a hora em que a Luz própria da Terra fosse suficiente para atender a exigência da Lei Cósmica.
Não lhes foi concedido o privilégio da consciência consecutiva e tiveram que submeter-se ao
“vínculo do esquecimento”, um ato de compaixão que é aplicado a todos os fluxos de vida não
ascensionados da Terra. Não fosse por esse ato de misericórdia, a humanidade inteira estaria
perturbada com a memória de centenas de encarnações, o que, de acordo com os Mestres, nos
faria ter um excesso de material para trabalhar ao mesmo tempo. Portanto, tudo o que restou da
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memória de Vênus foi a impressão em seus corpos etéricos da imagem de Shamballah, tal como
existia em Vênus, e a inspiração em seus corações. Não haveria nenhum Mestre indicando-lhes o
caminho na Terra e nenhuma outra assistência externa lhes seria dada.É necessário explicar porque a forma de Shamballah era tão importante. Seus minaretes e
palácios tinham as exatas medidas e formas para melhor atrair as energias cósmicas e acumulálas em suas cúpulas. Dessa forma, o trabalho de Sanat Kumara se tornaria menos penoso. Os
materiais usados também eram importantes, dado que era o que canalizava melhor as energias
circundantes. Era como a fabricação de um gigante acumulador e captador elétrico.Quando os sacerdotes acordaram em sua forma infante, eram iguais a qualquer outro
indivíduo da Terra naquela época. Nasceram em países diferentes, alguns nas Américas.Após atingirem a idade adulta, os anteriores sacerdotes de Vênus seguiram as inspirações
de seus corações, levando alguns a abandonarem suas famílias. Uma parte deles, vivendo na área
hoje conhecida como América do Norte, congregaram-se perto do que é agora a cidade de New
York. Tinham uma coisa em comum: a imagem interior de uma cidade resplandecente.
Atravessaram diversos grandes mares e continentes. Alguns dos anteriores sacerdotes finalmente
se reuniram em terra firme, perto do Mar de Gobi, uma grande extensão de água que atualmente é
o Deserto de Gobi. Muitos tinham realizado uma exaustiva jornada, mas um desejo ardente
iluminava seus caminhos e lhes permitia lembrarem-se suficientemente de seus propósitos para
encontrar seus irmãos pioneiros. Após chegarem ás praias do Mar de Gobi, o mais forte dentre
eles teve uma visão do propósito de todos e ela foi confirmada no coração dos outros. Assim
começou a preparação daquilo que conhecemos como “a construção de Shamballah”.Façamos aqui uma pausa para refletir sobre alguns detalhes da topografia da Terra
naquele tempo.O atual Deserto de Gobi era uma grande mar interior e suas águas azul safira banhavam
as Montanhas do Himalaia. As águas se movimentavam velozmente, pois esse mar interior tinha
uma entrada e uma saída do fluxo de água. Havia colinas não muito longe do mar, ocupadas por
membros selvagens da raça humana. Existem evidencias de que, em determinada época, o Mar
de Gobi realmente existiu. Os geólogos afirmam que o território atualmente conhecido como
Deserto de Gobi foi outrora um grande lago interior, tão extenso quanto o Mediterrâneo. A
existência desse mar interior é confirmada pelos abundantes depósitos sedimentares existentes
em sua circunferência e também pelas referencias históricas diversas a respeito do “Grande Hai”
ou “Grande Mar Interior”.A revelação que nos forneceu dados sobre os sacerdotes que partiram das Américas, tanto
do Norte quanto do Sul, mencionou que eles tiveram que atravessar grandes mares e continentes,
e várias outras comunicações sugerem que desde o começo dos tempos sempre existiram
diversos continentes acima dos níveis da água. A Lei Cósmica tende a sustentar esse ponto de
vista. A superpopulação deste planeta, resultante de ter sido permitido que bilhões de retardatários
o ocupassem, torna necessário que os Senhores do Karma procurem constantemente novas
oportunidades para que fluxos de vida não ascensionada possam redimir o Karma. Portanto,
grandes porções de terra têm que estar sobre as águas, numa escala continental.-

A CONSTRUÇÃO DE SHAMBALLAH
No interior do Mar de Gobi, havia uma ilha com exuberante vegetação, sobre a qual ficou
decidido que seria construída Shamballah. Essa ilha foi posteriormente denominada “Ilha Branca”.Reunidos pelos laços do interesse comum por uma mesma causa, a próxima tarefa dos 30
voluntários foi encontrar o material com o qual Shamballah deveria ser construída e, com o labor
de suas próprias mãos, desenhar e construir com mármore e pedra a Visão que guardavam no
interior de suas mentes. As condições eram similares ás existentes hoje em dia. Não foi prestada
nenhuma assistência especial a esses indivíduos. Existia um véu e não havia idas e vindas de
Seres Angélicos visíveis.De todas as partes do mundo, eles carregavam, com o suor da própria fronte, e não em
alguma carruagem mística, todas as enormes peças de mármore e várias outras pedras pesadas
que edificaram os imensos edifícios. Usaram os mais belos materiais que a Terra podia oferecer.
Alguns dentre eles, a quem foi concedido o poder de magnetização, o único poder concedido,
ajudavam no içamento de algumas dessas pedras que pesavam toneladas.-
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A descrição acima pode ser significativa. Considerando que posteriormente esses
sacerdotes construíram um outro monumento que ainda hoje pode ser verificado, as Pirâmides do
Egito, sabemos hoje que foi através da levitação que aqueles imensos blocos de pedra foram
içados. Muita gente se pergunta como poderia o Homem colocar blocos de pedras pesando 20
toneladas cada uma em alturas tão elevadas, encaixando com tanta precisão que dificilmente se
pode colocar uma lâmina de barba entre as juntas.No caso das Pirâmides, sabemos que em encarnação posterior, esses sacerdotes
venusianos tinham mais poder do que tinham na época da construção de Shamballah.
Consequentemente, foi muito mais fácil a construção das Pirâmides, que esclareço, jamais foi
planejada para ser túmulo de quem quer que fosse, e sim, Templos Religiosos. Primeiramente, as
pedras eram extraídas de uma pedreira usando-se a energia do terceiro olho como uma
ferramenta cortante. O terceiro olho, para quem não o sabe, fica localizado no meio da fronte e
esses seres mais adiantados sabiam usar sobejamente tal poder. Depois, a pedra era transportada
sobre um grupo de nove homens, desde a pedreira até o local da construção, pelo poder da
levitação. O grupo podia levitar a pedra por uma distancia de 3,5 kms. antes que sua energia
mental se esgotasse, sendo aí, substituído por outro grupo de nove homens. Quando o bloco
chegava ao local da construção da Pirâmide, o mesmo grupo o levitava até sua posição final.Surpreendentemente, nos Estados Unidos, um homem apresentou uma obra de artesanato
em pedra que dá o que pensar, já que ele se negou a fazer demonstração de como teria
conseguido tal prodígio. Seu nome é Edward Leedscalnin, um imigrante europeu, já falecido. Ele
construiu algumas maravilhosas e imensas estruturas de pedra em Coral Castel, perto de Miami,
nos anos 30 e 40 que desafiaram a mente de muita gente. Trabalhando completamente só ( ele
assim o disse ) e usando apenas ferramentas simples ( cinzéis, talhas e algumas correntes de
metal ), ele suspendeu pesadas pedras de 28 toneladas, a mais de 7 metros de altura. Todas as
juntas estão estreitamente encaixadas e com cantos perfeitamente quadrados. Um operador,
usando um guindaste moderno, tentou em vão, repetir esse feito. Ou o cabo se rompia ou os
cantos se lascavam, quebrando os imensos blocos. Leedscalnin freqüentemente trabalhava de
noite para afastar os curiosos. Disseram que ele, na verdade usava eletricidade. No entanto, sua
propriedade não estava conectada á rede elétrica local. É possível que ele tenha conseguido
penetrar nas correntes magnéticas que nos circundam, da maneira como era feita na Atlântica,
onde geradores interceptavam as correntes de ar e assim supriam todas as necessidades de calor,
luz e transporte? Leedscalnin afirmava que ele sabia como a Grande Pirâmide de Gizeh tinha sido
construída, e os frutos do seu trabalho mostram que ele estava apto a fazer tal afirmação.Prosseguindo o relato sobre a construção de Shamballah, a primeira tarefa dos sacerdotes
foi construir uma bela ponte ligando o continente á ilha. Ela foi esculpida no melhor dos mármores,
entalhada com puro ouro e continha requintadas estátuas de Querubins. Adjacente á ponte, na Ilha
Branca, havia uma avenida ladeada por árvores que levava ao Templo principal, destinado a ser a
moradia de Sanat Kumara. O Templo principal foi construído no ponto mais alto da cidade. Haviam
degraus de mármore que levavam até lá, interrompidos a cada 12 degraus, por terraços gramados.
Esses terraços eram adornados com alegres flores coloridas e fontes com as cores do arco-íris. O
grande portal do Templo era imensamente alto. Seu trabalho de filigrana dourada refletia o Sol
como um gigantesco espelho. O Templo principal, assim como o restante da cidade, foi construído
em mármore branco, daí o nome “Ilha Branca” ou “Cidade Branca”.O Templo de Sanat Kumara era similar ao Taj Mahal de nossos tempos. Pertencia ao estilo
arquitetônico Ciclopiano. Os minaretes brancos da cidade apontavam em direção ás energias
magnéticas do planeta, e seus Templos de cúpulas douradas davam a impressão de um
gigantesco Lótus de fogo suspenso na atmosfera. Lindas fontes adornavam as fachadas dos
prédios.Shamballah não foi construída de uma vez. Sua construção foi freqüentemente
interrompida por hordas destruidoras que desciam das colinas, matavam os construtores e
destruíam seu trabalho. Assim que seus corpos físicos eram desconectados de seus corpos
etéricos, eles pleiteavam novamente que lhes fosse rapidamente dada oportunidade para nova
encarnação. Essa solicitação era atendida com o máximo de rapidez possível. Destemidamente,
durante 900 anos, os construtores de Shamballah continuaram seu trabalho de Amor, varriam o
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entulho e começavam de novo, tendo algumas vezes que reconstruir até mesmo as fundações dos
Templos.Mas, repito, afora o poder de levitar as pedras, não dispunham de nenhum outro recurso,
como o de poder recortar as pedras com a visão, que foi utilizado na construção das Pirâmides, por
eles mesmos mais tarde.Um dia, trabalhando contra o relógio, pois havia um momento cósmico além do qual a Lei
Cósmica não concederia á Terra mais energia, e Sanat Kumara teria que vir, estivesse Shamballah
pronta ou não, a cidade foi terminada.A Estrela Polar Lemuriana que, aparentemente, cumpria função similar á Estrela do Norte
dos nossos tempos, estava em seu zênite, significando esse momento cósmico, e Sanat Kumara,
acompanhado por três outros Kumaras de Vênus, entrou em sua residência.Felizes e gratos estavam os construtores que haviam suportado os 900 anos de esforços
para terminar Shamballah, um lugar tão magnificente que nada igual a ela jamais existiu em tempo
algum na Terra. Eles se ajoelharam em ação de Graças perante Deus e Sanat Kumara, criando um
registro Etérico desse momento.Após chegar á Shamballah, Sanat Kumara invocou a imortal Chama Trina de Deus. A
concentração de tal Chama nunca tinha sido vista na Terra antes, porque representava a Ação
Vibratória do Planeta Vênus. O céu da cúpula sobre Shamballah se iluminou de tal maneira que
parecia dia durante um período de 2.140 horas. Uma pequenina centelha dessa Chama foi
impressa no coração de cada um dos 100 milhões de fluxos de vida pertencentes á evolução da
Terra, tanto naqueles encarnados como nos desencarnados, e também nos retardatários, que
somavam mais ou menos 3 bilhões de seres ao todo. A crise foi ultrapassada e a Terra foi salva.A seguir, os meios e caminhos tinham que ser delineados a fim de que as crianças nativas
da Terra e seus empenhados Espíritos Guardiães pudessem ser despertos para suas próprias
responsabilidades, de criar uma Aura de Luz para seu planeta a fim de satisfazer as exigências da
Lei Cósmica e permitir que Sanat Kumara pudesse voltar para seu planeta-lar.Sanat Kumara preparou-se para isso fundando a Grande Fraternidade Branca, um coeso
grupo secreto de Seres Ascensionados. O trabalho dessa ordem espiritual era ensinar a Lei
Cósmica aos estudantes interessados e eventualmente integra-los á Irmandade. Dessa forma, eles
estariam preparados para assumir, em algum futuro, responsabilidades e posições ocupadas pelos
voluntários vindos de outros planetas.A Grande Fraternidade Branca é formada por Seres Ascensionados, todos especialistas
em alguma linha de serviço e empenho espiritual. Seu objetivo é libertar a Terra e o que nela
evolui. Os membros da Grande Fraternidade Branca vivem exclusivamente para servir á Deus.As primeiras duas correntes de vida da Terra a responder ao apelo foram Gautama Buda e
Lorde Maytreya. Partindo dessa pequena semente, a Fraternidade Branca fortaleceu-se e cresceu
através dos séculos.Após a chegada de Sanat Kumara, um sacerdote da Ordem de Zarathustra devolveu á
humanidade o conhecimento do fogo físico.Anteriormente á chegada de Sanat Kumara, houve Eras onde apenas três pessoas faziam
a conexão entre a Terra e o Reino Divino; houve ocasião em que havia apenas uma pessoa e essa
conexão foi o suficiente para manter a Terra em órbita.Foi assim que Shamballah terminou em três diferentes intervalos de tempo; uma ou duas
vezes foi destruída pela ação de cataclismos ( que era freqüente na época ). Foi dito por um
Mestre que o término da construção de Shamballah estava registrado na literatura oculta como
tendo acontecido há 60.000 anos atrás. O certo é que, remanescentes da ponte da “Ilha Branca”
podem ainda ser encontrados sob as ardentes areias do Deserto de Gobi. O Deserto se formou
como resultado de ação cataclísmica, em virtude da qual o Mar de Gobi se transformou em um
deserto. Quando os edifícios físicos de Shamballah foram destruídos, uma réplica etérica da
cidade foi criada bem acima dela. Sanat Kumara permaneceu nesse Retiro Etérico até 1956,
quando Lhe foi possível retornar á Vênus através dos esforços dos estudantes de Luz. Esses
estudantes, através da aplicação voluntária da Lei, aumentaram a Quota de luz sobre a Terra,
qualificando construtivamente a energia. Dessa maneira, criaram as condições necessárias para o
retorno de Sanat Kumara.-
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O povo da Terra é eterno devedor ao povo de Vênus e principalmente, á Sanat Kumara,
um dos maiores amigos que a Terra já conheceu. Ele ainda nos visita periodicamente e isso
constitui um dos maiores exemplos de Sua ainda preocupação e Amor que Ele dedica á Terra.-

6) A ERA LEMURIANA ( DE 4.500.000 A.C. Á 200.000 ANOS A.C. )
Como já foi dito antes, desde os primeiros momentos sempre existiram diversos
continentes sobre a face da Terra. Portanto, quando se fala na “Era Lemuriana”, isso não significa
que exista apenas o Continente da Lemúria ( ás vezes chamado de Mu ). O motivo pelo qual
associamos uma Era particular á um específico continente, é que durante aquele período de tempo
particular, habitantes desse continente eram líderes em termos de conhecimentos, aplicação da Lei
Cósmica e realizações cientificas, daí os nomes “Era Lemuriana” e “Era Atlante”.Terras pertencendo ao gigantesco continente da Lemúria incluíam terras atualmente
emersas no Oceano Pacífico, assim como o Hawaí , as Ilhas de Páscoa, as Ilhas Fidji, Austrália e
Nova Zelândia. Incluía também terras no Oceano Indico e a Ilha de Madagascar. A Costa Leste de
Mu estendia-se até a área de San Diego, na Califórnia.A informação transmitida pelos Mestres sobre esse assunto consiste, na maioria, de
detalhes sobre o tamanho, localização e submersão da Lemúria. Bem pouco se sabe sobre os
pontos altos da civilização e vida na Lemúria.Pela pouca informação que existe disponível, parece que, após a “Queda do Homem”, a
civilização Lemuriana foi caracterizada pelos mesmos ciclos de altos e baixos que tem sido típicos
nas raças mais recentes.-

Alguns pontos altos dessa civilização ocorreram há 800.000 anos atrás. Quando falamos
sobre os pontos altos da civilização, referimo-nos ao período de tempo em que o povo estava
propenso a escutar a serena e pequena voz interior e possuía um conhecimento prático da Lei
Cósmica. A civilização Lemuriana, assim como a Atlante e a do Rio Amazonas, tinham
conhecimento e uso do Fogo Sagrado ao ponto da Chama ser visível.Pergunta-se como pode ser que a civilização de Mu tenha atingido um alto nível cultural e
religioso e então, pouco tempo depois, a maioria do continente submergiu. A Lei Cósmica exige
que as individualidades dêem, o tempo todo, uma resposta construtiva, um equilíbrio pela vida e
energias recebidas. Quando uma civilização é suficientemente afortunada para alcançar um alto
nível de realização, ela recebe, em troca, uma maior assistência dos níveis elevados, mas essa
maior assistência precisa ser continuamente equilibrada com um espaço construtivo ainda maior.
Se essa resposta não é dada, a assistência vinda dos níveis mais elevados deve diminuir.
Portanto, quanto mais elevado o estágio que a civilização de um povo atinge, maior é o potencial
para uma rápida queda.O exemplo da submersão de Poseidon, um remanescente da Atlântica, pode ser útil para a
resposta dessa questão. Os Mestres afirmam que foi principalmente durante os últimos 500 anos
antes da catástrofe que a humanidade degradou-se a um nível muito baixo. Isso motivou o caos
resultante. Até esse ponto, Poseidon tinha atingido e mantido um nível de liderança em muitas
áreas. Portanto, é bem possível que uma situação similar tenha existido em Mu.Cem anos antes da submersão do continente, os sacerdotes e os habitantes de Mu foram
advertidos do cataclismo potencial. As massas foram aconselhadas a mudar suas condutas de
vida.Inicialmente, ficaram grandemente alarmados mas, como nada aconteceu de imediato, o
povo e alguns sacerdotes não se preocuparam com o aviso. Praticamente todos se resvalaram
para a letargia. Os sacerdotes que permaneceram devotos fizeram solicitações espirituais através
de invocações durante 100 anos para tentar evitar a profetizada submersão de Mu. Depois
resignaram-se com o acontecimento por vir. Os Mestres salientaram que um clero unido poderia ter
evitado a submersão do continente.Pouco antes do cataclismo, alguns Guardiães dos Templos transferiram documentos, as
várias Chamas do Templo e outros tesouros para alguns lugares que poderiam resistir ás forças da
obscuridade. Esses lugares eram a Índia, China, Tibet, as Montanhas Rochosas e Atlântica. Djwall
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Kull, que mais tarde foi um dos três Reis Magos da época bíblica, participou desse esforço de
salvamento transportando certos itens para a Ásia Central. O Lorde Lanto, que era o chefe dos
sacerdotes de um dos Templos da Lemúria, onde a precipitação era praticada com sucesso,
transportou a Chama do Templo para o Retiro do Real Teton, nas Montanhas Rochosas, onde
ainda hoje permanece.Dessa maneira, as memórias e a Herança da Lemúria foram mantidas vivas pela fé de
poucos.Templos, cidades e civilizações inteiras caíram em decadência e continentes submergiram,
tudo isso porque a paz e a harmonia não foram sustentadas. A arrogância espiritual destruiu tudo.
Cataclismos acontecem apenas por causa da influencia destrutiva do ser humano, e quando essa
causa é removida, substituindo a arrogância pelo estado de humildade, não há mais motivo para a
existência de catástrofes.As energias desqualificadas do homem, como já foi dito antes, produzem cinturões lineares
de gás, que são câmaras de pressão localizadas abaixo da superfície da terra. São eles as causas
das erupções vulcânicas e dos terremotos. Antes da submersão de Mu, existia uma longa cadeia
de montanhas atravessando a maior parte do continente numa direção quase reta no sentido lesteoeste. O limite oeste da cadeia estava localizada um pouco mais ao norte do que a extremidade
leste. Havia outra cadeia na direção norte-sul. Essas duas cadeias eram as mais altas de todo o
continente.Há 200.000 anos passados, ao tempo dos cataclismos, essas cadeias de montanhas foram
elevadas á sua altura máxima, isto é, de 18.000 para 20.000 metros acima do nível do mar. A
cadeia que corria quase na direção leste-oeste situava-se sobre um duplo cinturão de gás. Esse
fato foi grandemente responsável pela submersão da Lemúria. Após a submersão, as montanhas
ficaram cerca de 10.000 a 15.000 metros abaixo do nível do mar.Uma câmara de pressão atingindo uma montanha faz com que a pressão interna do bolsão
subterrâneo force o topo da montanha cada vez mais para cima, até um ponto em que as paredes
da montanha ficam finas demais para resistir á expansão da pressão, e toda a montanha explode.
O que resta então, entra em colapso dentro dela mesma.Os géiseres e as fontes quentes do famoso Parque Yellowstone estão situadas sobre um
cinturão de gás. Se não fosse pela atividade do géiser, a superfície da terra seria rachada pela
pressão subterrânea. Dessa maneira, os géiseres e fontes agem como válvulas de segurança.O que se sabe é que Mu submergiu durante uma noite, ou seja, um período de
aproximadamente 10 horas, com uma população de 60 milhões de habitantes. Foi uma submersão
silenciosa e quase ninguém percebeu o que estava acontecendo. Estavam praticamente todos
dormindo durante o episódio. Não houve nenhuma mudança climática fora do comum; o céu
estava azul. Os sacerdotes se mantiveram em seus postos, sem medo e de mãos dadas, entoaram
cânticos enquanto lentamente afundavam. A intenção por trás dessa ação era que toda
experiência terrificante deixa uma profunda cicatriz no corpo etérico, a qual, algumas vezes, levam
várias vidas para ser curada. Através da ação dos sacerdotes que permaneceram juntos e
cantando, grande parte do medo foi mitigado e uma certa quantia de harmonia foi mantida. Dessa
maneira, o dano nos corpos etéricos foi mantido no nível mínimo.A Europa submergiu com Mu, com exceção do topo dos Alpes, que permaneceram acima
das águas. A catástrofe de Mu foi acompanhada por um deslocamento dos pólos. Tal
deslocamento sempre acontece a cada cataclismo.Os Mestres garantem que Mu emergirá novamente quando for chegada a hora, assim
como lentamente, a Europa emergiu depois do ocorrido.-

7) A ERA ATLANTE ( 500.000 A 10.000 A.C. )
O continente da Atlântica consistia, originalmente, de uma sólida massa de terra que ia da
América Central até a Europa, que fazia parte do Continente Atlante. Cuba, as Ilhas da Madeira e
os Açores também faziam parte dela. Uma parte dos Estados Unidos era considerado parte da
Atlântica, porque os Templos localizados na Costa Leste dos Estados Unidos, é considerado pelos
Mestres como Templos da Atlântica.-
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A cultura Atlante atingiu seu ápice há 300.000 anos passados. O povo daquela época
havia atingido grande iluminação, compreensão e unidade com a Presença Divina. Conheciam o
poder da radiação e a importância da ação vibratória que percorre os corpos físicos dos
indivíduos.Naquela época, Long Island, uma ilha perto da cidade de New York, era considerada solo
sagrado e estava inteiramente destinada ao clero. Ninguém, exceto os sacerdotes, podia ir á ilha.
Através da pureza e atividade construtiva dos sacerdotes, Long Island se transformou em um
centro altamente magnetizado de correntes espirituais. Não era aconselhável a ninguém ir até a
ilha porque seria como pisar em um fio de alta tensão.Após a submersão de Mu, seus sacerdotes reencarnaram logo após na Atlantida.
Contemplados com o dom da consciência continua ( a memória das encarnações precedentes ),
eles conduziam os fluxos de vida á sua volta, os quais tinham auxiliado durante as anteriores Idade
de Ouro de Mu. Portanto, logo após a Era de Mu, a cultura Atlante floresceu.Em vários aspectos, a tecnologia de diversas civilizações Atlantes era superior ás de hoje
em dia. Energia ilimitada, necessária para iluminação, aquecimento, propulsão de navios,
transportes, aeronaves, era tirada diretamente da atmosfera, e recebida e transmitida através de
caixas de energia que mediam 60x60x80 cms..Por intermédio de suas aeronaves, muito superiores ás atuais, a Atlantida estava em
contato com todas as partes do mundo.O acelerador atômico dos quatro corpos densos, um dispositivo que acionava a ação
vibratória, acelerando-a, era usado como um agente curativo e purificador.A tecnologia superior, unida á correta compreensão da Lei Cósmica, permitiu que a
civilização atlante mantivesse uma posição de liderança que durou centenas de anos, até o
momento da submersão de sua última remanescente, a Ilha de Poseidon. Durante seus áureos
momentos, a Atlantida era considerada um império mundial.Por volta de 28.000 anos atrás, algumas civilizações devem ter atingido altos pontos,
porque os Mestres afirmaram que, nessa ocasião, existiam grupos de seres cujas radiação natural
iluminava tudo onde quer que fossem. E essa realização é perfeitamente possível de ser
conseguida hoje em dia.Os Templos Atlantes eram um ponto focal de peregrinação para pessoas de todas as
partes do mundo, incluindo as de continentes diferentes. A todos eram dadas belas acomodações.Alguns sacerdotes haviam alcançado a habilidade de levitar. Assim, eles podiam
comparecer ás convenções levadas a efeito nos principais Templos, deslocando-se por meio de
levitação. Os principais Templos eram:
1) Templo da Purificação pela Chama Violeta, perto de Cuba; ( não mais existente )
2) Templo da Fé e Proteção, em Filadélfia; ( ainda existente )
3) Templo do Poder e Proteção, na distancia meridional entre América e Europa; ( não
mais existente )
4) Templo do Conforto do Espírito Santo, em Long Island; ( não mais existente )
5) Templo do Divino Amor, em Massachusets ( ainda existente )
6) Templo da Verdade Crística Cósmica, na Costa Oeste da Europa;( não mais existente )
7) Templo de Jade, abaixo de Cuba; ( não mais existente )
8) Templo do Sol, em New York; Templo da Chama da liberdade; ( não mais existente )
9) Templo dos Sete Elohins, em San Francisco; ( mais tarde destruído por um sacerdote
da magia negra )
10) Templo dos Anjos, em Los Angeles; ( ainda existente )
11) Templo do Sagrado Coração, na altura da América Central; ( não mais existente )
Mestra Nada, que se tornou Ascensionada há 2.700 anos passados, serviu no Templo do
Divino Amor, perto de New Bedford, Massachusets. Nesse Templo era desenvolvido um trabalho
de cura pela emissão de Raios de Luz. Durante os primórdios da Era Atlante, Seres Divinos,
Arcanjos e Anjos conversavam com os homens e transitavam entre eles. Isso era viável devido á
elevação espiritual do povo, tal como havia sido antes da “Queda do Homem”, e demonstra que
uma fenda no véu é uma possibilidade sempre presente.Entre o Clero da Ordem Branca ( a Grande Fraternidade ), estavam os sacerdotes e
sacerdotisas da Ordem do Arcanjo Zadkiel. Eles serviam no Templo da Purificação pela Chama
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Violeta. O Templo tinha uma forma circular e á sua volta estavam localizados sete Templos
menores. Estavam situados na adjacência de onde, hoje em dia, fica Cuba que, naquela época,
era parte do continente atlante. Das cúpulas douradas de cada Templo, elevava-se uma viva e
bem visível Chama Violeta que podia ser vista num raio de 50 kms. Saint Germain, na época um
espírito ainda não ascensionado, serviu como sacerdote no Templo Central.A Ordem do Arcanjo Zadkiel era o núcleo da manutenção do Plano de Deus para a Terra.
A atividade do sétimo Raio era desenvolvida naturalmente através de instruções e treinamentos
dos fluxos de vida no poder da invocação ( afirmação ), e em manter a atenção em Deus, a
Presença I AM universal. Através do poder dessa atenção sustentada, a Graça de Deus foi
magnetizada até que se tornou uma enorme força do Bem. Ritmo de Invocação, constância de
devoção e expansão da Chama Violeta através da meditação, contemplação, cânticos e
revelações eram os ensinamentos fundamentais dos Templos do Arcanjo Zadkiel.Durante a Era Atlante, as civilizações atingiram grandes alturas, mas existiram também
muitos pontos baixos. Houve numerosas guerras em ambos os lados da América do Norte,
especialmente entre Lemúria e Atlantida. Na Europa, que àquela época era parte da Atlantida, a
humanidade estava determinada a destruir-se.Por três vezes, um gás venenoso e altamente destruidor foi usado. Ele aniquilou a
totalidade da população de cidades inteiras, deixando apenas os edifícios intactos. Os corpos
físicos das pessoas foram destruídos em poucos minutos.Descrições de guerras são maléficas porque avivam os registros etéricos concernentes
àquele episódio e consequentemente não ajudam em nossa evolução, mas uma guerra em
especial deve ser descrita para que se compreenda melhor como a magia negra pode entrar em
confronto com a magia branca e como alguém, bem intencionado, pode ser levado a ajudar a
magia negra.-

Antes de comentar a batalha entre as Forças de Luz e das Trevas que se realizou na
Atlantida, é desejável ocuparmo-nos com alguns conceitos básicos gerais da Lei Cósmica, quando
aplicados ás forças das Trevas. As considerações que se seguem podem esclarecer.Para compreendermos essas forças, comecemos por examinar um típico estudante na
senda da Fraternidade Branca, denominado chela. Sob a ação da Lei, como era posta em prática
antigamente e até 1930, o chela era admitido em um Retiro após ter alcançado um certo estado de
purificação e iluminação. Lá era colocado sob a supervisão de um Mestre.Com freqüência, especialmente no inicio, o chela era entregue á inspiração do seu próprio
coração sobre a maneira de agir. Á medida que os meses e anos passavam, de vez em quando
era lhe ensinado um aspecto da Lei. Era lhe exigido que passasse por muitos testes e muitas
iniciações.Frustrado pela severidade dos testes, pelo lento processo de receber instruções adicionais,
tendo pouco contato com seu Mestre no inicio e desencorajado pelo austero meio ambiente,
muitos chelas abandonavam o Retiro, alguns para nunca mais voltar. Alguns dos chelas
desistentes nutriam sentimento de revolta, desencorajamento e ressentimento.Alguns degradaram-se ao ponto de tornarem-se presas para os “magos negros”, também
chamados “membros da Ordem Negra” ou “Filhos de Belial”. As Ordens Negras conquistavam a
confiança de tais estudantes cuidadosa e habilmente duplicando a atividade da “Ordem Branca”,
oferecendo-lhes menores dificuldades e progressos mais rápidos e apelando para seus egos com
expedientes tais como oferecer-lhes um certificado de realização ou um diploma. Também
apresentavam uma contraparte do “elixir da vida”. Um elixir é uma poção preparada por um Mestre
para refrescar e rejuvenescer a mente e o corpo de um estudante. A Ordem Negra contrapôs a
isso as bebidas alcoólicas.Uma vez que se torna adepto, o estudante, através do medo, era mantido leal aos
ensinamentos dos magos negros cujo intento era, e é, destruir a Luz onde quer que a encontrem.
Esse tipo de conduta tem existido por 680.000 anos e em certas épocas existiram escolas
regulares de magia negra.O que se pode fazer o Mestre anterior do estudante? Muito pouco ou quase nada. Ele sabe
que o livre arbítrio é um atributo concedido ao Homem por Deus; portanto, o Mestre não pode
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interferir. Para piorar ainda mais as coisas, o Mestre agora tem que transmutar uma parte do
Karma da “queda” do estudante, isto é, o professor torna-se pessoalmente responsável pelas
transgressões do estudante. Não é de se admirar que a instrução pessoal dada por um Mestre
nunca é concedida facilmente. Tem que ser merecida pelo chela.Que tipo de poder tem um mago negro sobre um estudante dos ensinamentos de um
Mestre Ascensionado? Nenhum, desde que o estudante diariamente se proteja e mantenha sua
harmonia. Assim, ele nada tem a temer. Saint Germain costuma dizer: “Você será protegido SE
conservar sua harmonia!”.Feita essa explanação, estamos agora prontos para prosseguir com o assunto.O plano de batalha dos magos negros consistia em arregimentar indivíduos amedrontados,
céticos, desapontados e rebeldes, e atacar o baluarte central da oposição, especificamente a
“Ordem Branca”, localizada no Templo da Purificação pela Chama Violeta da Ordem do Arcanjo
Zadkiel. Assim começou uma das maiores batalhas que a Terra jamais conheceu entre as Forças
da Luz e as Forças das Trevas.Com o tempo, o plano de batalha dos magos negros teve sucesso. Gradual e
secretamente, a maioria dos sacerdotes da “Ordem Branca” passaram para as fileiras da Ordem
Negra. Através do medo, os seguidores da Ordem Negra eram mantidos leais aos seus
ensinamentos. Poucos sacerdotes permaneceram sinceramente afiliados á Ordem Branca e, por
falta de ajuda de um numero suficiente de seguidores, o Arcanjo Zadkiel teve que suspender o
contato externo que mantinha com os sacerdotes do Templo. Como conseqüência da insuficiente
invocação do clero, a Chama Violeta tornou-se invisível.A deslealdade do clero, juntamente com a má prática de alguns sacerdotes que se
alinharam com as forças das Trevas, tornou possível a submersão de um continente. Ao ter sua
ancoragem espiritual destruída, o Templo da Purificação pela Chama Violeta submergiu no
Oceano Atlântico junto á maior parte do continente Atlante. Antes da submersão, o Templo foi
transportado para o Plano Eterico. Continua ainda hoje pulsando no éter próximo á Ilha de Cuba.A Ordem das Trevas não pôde, no entanto, apagar a memória da Misericórdia e
Compaixão da Chama Violeta impressa na consciência etérica daqueles que serviram nos
Templos. Um dos sacerdotes que manteve essa consciência foi o Mestre Ascensionado Saint
Germain, atualmente o Chohan do Sétimo Raio. Ele, assim como outros, reteve na memória a
glória do Templo do Arcanjo Zadkiel e o grande serviço que Ele havia prestado ao povo da
Atlantida. A Lei da Vida não permite que nenhuma força do mal destrua a memória da gloria de
uma Idade de Ouro anterior e nenhum serviço prestado á causa do Bem.Quando as Forças das Trevas já haviam influenciado suficientemente as consciências de
uma grande maioria do povo da Atlantida a desobedecer a Deus e a seguir o caminho rebelde e
autodestrutivo do mau uso do livre arbítrio, e quando havia um uso insuficiente de energia
construtiva pelo clero, a Lei Cósmica decretou que a Atlantida não tinha mais justificativa para
existir.O primeiro cataclismo durante o período que estamos examinando ocorreu há 200.000
anos passados. O segundo cataclismo desse período ocorreu há 80.000 anos passados. Deve ter
sido uma catástrofe de âmbito mundial com impacto devastador, porque esse cataclismo mudou as
cores da Terra e, pela primeira vez, as cores vermelho e preto se tornaram conhecidas pela
humanidade. Essas cores tem a tendência de baixar as vibrações do indivíduo, pois apelam para
seus sentidos inferiores.Durante esse cataclismo, o Golden Gate e a baía de San Francisco começaram a existir. O
Golden Gate é uma estreita passagem de água existente entre a península de San Francisco e o
continente, ao norte. A ligação dessa passagem de água é feita, hoje em dia, através da Golden
Gate Bridge. A cidade de San Francisco naquela época era conhecida como a cidade das Sete
Colinas. A área atualmente conhecida como Texas emergiu durante esse cataclismo. Estava
submersa anteriormente a esse acontecimento.Durante vários cataclismos, o despedaçamento da superfície da Terra foi renovado, e
pedaço por pedaço, várias partes do gigantesco continente da Atlantida submergiram no oceano.
Esse processo foi acontecendo durante um período de centenas de anos. Finalmente, apenas a
Ilha de Poseidon, um pequeno remanescente central do continente original, permaneceu.-
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Como resultado dessas ações, as terras a oeste e a leste de Poseidon submergiram no
oceano. As terras emersas que restaram incluíam porções localizadas nas vizinhanças de Cuba.Poseidon, quando ainda era integrante do continente maior, havia sido o coração do
mundo civilizado da época. Os Mestres protegeram essa parte da Atlantida de maneira a
manterem atividades importantes em Poseidon e a usa-la como foco central para completar alguns
trabalhos inacabados.Poseidon subsistiu muitos anos e finalmente sucumbiu no ultimo cataclismo ocorrido há
10.000 anos A.C..-

OUTRAS CIVILIZAÇÕES DE MENORES PORTES
O IMPERIO DO SAHARA
Há milhares de anos passados, existiu uma civilização que se estendia desde o atual
deserto do Sahara ( sua fronteira oeste ), por toda a largura da África, continuando a leste através
da Ásia até as Montanhas do Himalaia. Essa civilização era chamada “O Império do Sahara” e
atingiu um nível tão alto de realização que o termo “Idade de Ouro” foi também atribuído a esse
período.O Deserto do Sahara era então uma terra fértil. Havia muitos cursos de água e toda a área
possuía umidade e abundância em um clima subtropical. O Nilo, tal como é hoje, assemelha-se
aos cursos de água daquele período. A descrição que se segue da civilização e condições que
prevaleciam, diz respeito á um período há 68.000 anos A.C., quando o Reino do Sahara atingiu o
seu ápice.No meio do Império do Sahara, estava a capital, famosa em todo o mundo por seu
esplendor. Os edifícios do Poder Executivo ficavam localizados no centro da capital, sobre uma
suave elevação, e desse centro a cidade propriamente dita se estendia uniformemente em todas
as direções. A cidade era conhecida como a “Cidade do Sol”. As abóbadas de muitos edifícios
eram cobertas com lâminas de ouro puro, e os interiores decorados com jóias. O ouro e as jóias
era materializados diretamente da Eterna Substancia do Uno.O Rei Imperador, na ocasião não ascensionado, era o Mestre que hoje conhecemos como
El Morya. Seu Império era um exemplo de perfeição; desde aquela época nunca mais existiu
naquela área nada que se aproximasse de tal apogeu. Por centenas de anos, essa perfeição foi
sustentada, e não havia necessidade de nenhum exercito ou forças armadas de nenhuma
espécie.El Morya tinha a assistência de um Conselho de 14 Mestres Ascensionados, cada dois
deles trabalhando em um dos sete Raios. O governo, propriamente dito, consistia de sete
departamentos que controlavam as atividades da Ciências, Industrias e Artes. Cada chefe de
departamento trabalhava diretamente com o Conselho e portanto estavam sintonizados o tempo
todo com o Plano Divino. Todos trabalhavam para o bem de todos.A queda dessa civilização soa como historia familiar. Encontramos as mesmas causas
internas já apontadas para a “Queda do Homem”, a civilização Lemuriana e Atlantida. O caminho
descendente começou quando o povo desviou sua atenção de Deus para eles próprios. A
civilização de Sahara se entregou á gratificação dos sentidos. Tornaram-se ingratos ás graças que
a Natureza dá e á própria vida. Houve mau uso de energia, os seus habitantes tornaram-se
egoístas, e tudo isso criou condições destrutivas. Deus, o doador de toda a energia da Vida,
espera que seja feito um bom uso dela, para que ela possa abençoar o resto da criação com
atividade harmoniosa. Sem esse correto uso da energia, uma civilização não pode mais ser
sustentada dentro do Plano Divino e, então, entra em colapso.O Rei Imperador, prevendo o que estava para acontecer, reuniu seu Conselho e suas
equipes em seu palácio. Um elaborado banquete foi servido, tendo sido materializadas toda a
comida e a bebida. Quinhentas e setenta e seis pessoas estavam presentes. Um Mestre
Ascensionado apareceu vindo do nada e dirigiu-se á audiência. Ele explicou, que por causa da
decadência da civilização, o rei e sua família deveriam ser levados embora. Também predisse que
um príncipe, que estava se aproximando da fronteira do reino, tomaria posse do governo do
Império. Após terminar, o Mestre lentamente desapareceu de vista.-
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Sete dias depois do banquete, o Rei Imperador partiu e nunca mais foi visto. Um príncipe
visitante, de uma país menos desenvolvido, chegou pouco depois e, descobrindo as condições do
Império, autoproclamou-se governante, não encontrando nenhuma oposição.Dois mil anos depois ( 66.000 anos A.C. ), a maior parte do Império transformou-se num
deserto. Os rios secaram e a desolação reinou por toda parte como resultado da discórdia da
humanidade.Depois disso, seguiu-se um grande cataclismo que resultou na formação de um mar
interior, onde agora é o Deserto do Sahara. O cataclismo que submergiu Poseidon por volta de
10.000 anos A.C. secou esse mar, e parte do Império do Saara original tornou-se o que hoje é
conhecido como o Deserto do Saara.A CIVILIZAÇÃO DE GOBI
A Civilização de Gobi coexistiu com a civilização de Sahara. Era fronteiriça com ela e
ambas atingiram um alto nível de desenvolvimento quase ao mesmo tempo e sofreram o mesmo
destino, isto é, o ápice das duas civilizações não terminou por um cataclismo, mas ambas foram
dominadas por hordas primitivas.Não há muito o que dizer a respeito da civilização de Gobi que tenha sido diferente das
outras civilizações desaparecidas.A CIVILIZAÇÃO MERU
Entre os anos 12.000 e 10.000 A.C., existiu uma civilização na América do Sul que
alcançou um alto nível de realização. Coexistiu com a civilização de Poseidon, e foi um rebento da
cultura nesse continente.A América do Sul, naquela época, era chamada de Meru, em homenagem ao Deus Meru,
que é o Manu da Sexta Raça Raiz e cujo Retiro fica perto do Lago Titicaca. A civilização se
encontrava ao longo do Rio Amazonas, Madeira e Juruá e estendia-se, numa direção leste-oeste,
desde o delta do Amazonas até aproximadamente setenta graus na longitude oeste, ás fronteiras
leste do Peru e Colômbia.O nome “Amazonas” significa “destruidor de embarcações”, referindo-se ao cataclismo que
ocorreu por volta de 10.000 A.C., que causou sérios danos á América do Sul e que submergiu
Poseidon. O rio, naquela época, era navegável, vindo desde o Lago Titicaca até o Oceano
Atlântico. Um canal havia sido construído desde o Atlântico até o Pacífico, tendo o Rio Amazonas e
o Lago Titicaca como conexão entre ambos. O Rio Amazonas era muito mais profundo do que é
hoje.Próximo á Foz do Amazonas, existiam lindas e grandes quedas d‟água. Entre as quedas
d‟água e a costa do mar, originalmente á cerca de 100 kms. ao sul do rio, existia uma cidade
importante. Foi soterrada durante o cataclismo que destruiu a civilização Meru. Essa cidade está
agora soterrada a 30 metros abaixo da superfície da terra.A Foz do rio alargou-se muitos quilômetros durante o cataclismo. Um obelisco de metal
imperecível, coberto com hieróglifos de uma Era anterior marcava o ponto mais alto da cidade.
Esse obelisco tinha originalmente 30 metros de altura.A capital do Império, que era seu centro religioso, estava localizada perto do Rio Madeira.
A segunda cidade importante estava localizada perto do Rio Juruá. Era um centro de comercio, e
muitos dos prédios governamentais ali estavam localizados. Era, também, o centro da industria de
jóias. Muitas pedras preciosas eram cortadas e lapidadas ali. Como a cidade era construída numa
série de círculos concêntricos, a parte mais interna media 4 quilômetros de diâmetro. Nessa área,
foram construídos os prédios do Poder Executivo do Império.As ruas do comércio partiam desse circulo interno como os raios do eixo de uma roda.
Todas as ruas do comercio eram pavimentadas e construídas de dezoito a vinte e quatro
polegadas ( o equivalente a aproximadamente 50 cms.) abaixo do nível do solo. Eram inundadas
todas as manhãs e cuidadosamente lavadas antes que o novo dia começasse.-
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A três quilômetros do circulo interno, situavam-se as ruas panorâmicas que funcionavam
como local de lazer. Dessa maneira, as atividades comerciais não interferiam com a beleza e
conveniência dos passeios.Quase todos os edifícios continham andares de cobertura que possuíam cúpulas ajustáveis
que eram construídas em quatro seções e podiam ser transformadas em quartos de dormir ou
salões de festas.O clima era semitropical e os dias sempre tépidos e confortáveis. Temperaturas extremas
eram desconhecidas e á noite soprava uma brisa fresca vinda das montanhas circundantes.O capitólio, propriamente dito, era um grande prédio revestido de mármore creme e o piso
feito de ladrilhos de pedras verdes.Um gigantesco Templo chamado “O Templo de Deus Vivo para o Homem” era o centro
espiritual da capital e de toda a civilização. Nele podiam se acomodar, sentadas, dez mil pessoas.
No centro do Templo, havia uma coluna quadrada, com treze metros de altura; sobre ela ficava um
globo de cristal com 1 metro de diâmetro. Ele continha no seu interior uma suave e luminosa luz
branca própria. A despeito de sua suavidade, era tão intensamente brilhante que todo o Templo
ficava brilhantemente iluminado por ela. Esse foco de luz havia sido trazido e colocado no Templo
por um Mestre Cósmico como uma atividade de Sustentação e Doação de Vida para o povo. O
globo de cristal irradiava não apenas Luz, mas Energia e Poder, constituindo um dos meios
básicos de sustentação da civilização Meru.A energia necessária para luz, aquecimento e propulsão também era gerada e transmitida
por instrumentos como baterias. Se usadas para propulsão, eram conectadas ao veículo usado.
Sete diferentes tipos dessas caixas transmissoras de energia estavam em uso. Essas também
tinham, a exemplo do modelo Atlante, um volume de 60x60x80 cms. Tinham a capacidade de
reunir as correntes de energia que existiam na atmosfera, operando semelhantemente á outra
caixa em poder da civilização Atlante. Essas correntes de eletricidade eram de um tipo mais
potente e de melhor qualidade das baterias e caixas de força que conhecemos atualmente. Podiam
ser afetadas através da força do pensamento, mas também podiam ser controladas por meios
mecânicos.Certos metais eram combinados com vidro, através de um processo de fusão, e daí
resultava um produto imperecível tão forte quanto o aço. Talvez o obelisco da cidade anteriormente
mencionado, perto da Foz do Rio Amazonas, tenha sido feito com esse material, mas é mais certo
que tenha sido feito de Oricalco, uma substancia dura como o diamante e mais precioso do que o
ouro, pois basicamente é um ouro endurecido com igual proporção de prata.O povo de Meru tinha cabelos dourados e pele clara e rosada. Os homens mediam cerca
de 2.70 m. de altura e as mulheres, em média, 2.20 m. Todos possuíam lindos olhos violetas. A
raça expressava uma inteligência calma, serena.O nome do imperador era Casemir Poseidon, um Mestre Ascensionado que era um
descendente direto dos poderosos Mestres Dirigentes da Atlantida. Sua coroa consistia de uma –
simples tira de ouro com um grande diamante no centro da fronte. Seus pesados cabelos dourados
desciam até os ombros. Casemir Poseidon era muito amado por seu povo e sua memória foi
mantida viva como um mito e fábula por muitos séculos.Os registros dessa civilização foram preservados pelos Mestres Ascensionados. Estão
guardados, para futuro uso, em caixas de metal medindo 80 cms. de comprimento, 30 cms. de
largura e 1.30 cms. de altura.Esses registros foram gravados em lâminas de ouro com um cinzel. Por um período, esses
registros foram conservados no “Templo do Deus Vivo para o Homem”. O original, ou uma cópia,
está agora no Retiro de Teton, nas Montanhas Rochosas, no Templo do Arcanjo Miguel. Um dia,
no futuro, o registro das realizações da civilização Meru serão revelados ao mundo exterior.Pouco antes que a capital que acabamos de descrever fosse sepultada, ela atingiu seu
ápice de glória, e o Grande Mestre Cósmico, que inicialmente atraia a Luz pela qual ela foi
desenvolvida e sustentada, apareceu pela última vez ao Império. Ele predisse um cataclismo
inevitável, e anunciou que aquela seria Sua última aparição. Não especificou a data do cataclismo.
Aos que desejavam ser salvos, foram dadas instruções para partir e indicaram-lhes para onde ir. O
aviso dizia que a catástrofe seria súbita e total. Após o término dessa profecia, Sua imagem
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desapareceu rapidamente de vista. Para tristeza do povo, o pedestal e o globo de cristal que
continha a Luz Eterna desapareceram com ele.Depois de um ano, a lembrança da profecia desapareceu. Como nada de diferente
acontecera, a ansiedade da população passou. A dúvida quanto á veracidade do cataclismo
anunciado começou a surgir.Casimir Poseidon e aqueles mais desenvolvidos espiritualmente, abandonaram a região e
estabeleceram residência na parte oeste dos Estados Unidos. Lá permaneceram até que
terminasse o cataclismo. Antes de partir, o imperador selou seu palácio e o Templo no qual a
esfera de Luz descrita anteriormente tinha sido mantida.Os remanescentes do povo Meru tornaram-se cada vez mais céticos e rebeldes. Uma
pessoa tentou forçar a entrada no Templo selado e caiu morta á sua porta.Por volta do quinto ano após a profecia, o Sol escureceu ao meio-dia, e um grande temor
espalhou-se pela atmosfera. Ao por do Sol, temíveis terremotos sacudiram a terra e demoliram
todos os edifícios. O caos se estabeleceu. Antes do amanhecer, as grandes forças destrutivas
tinham feito o seu trabalho.Todo o continente Meru, atualmente chamado América do Sul, perdeu seu equilíbrio. Ele
se inclinou e rolou para o leste, submergindo toda a costa leste numa extensão de 390 kms. A
costa permaneceu nessa posição por várias centenas de anos e então, gradualmente, reergueu-se
para os 120 metros de sua posição original. Nenhuma mudança ocorreu desde então.Assim, outra civilização de esplendida realização chegou a um brusco fim. Quando uma
parcela da humanidade tem a ventura de se colocar sob a radiação de uma Grande Mestre de Luz
para manter o equilíbrio, em troca é necessário que a humanidade faça um contínuo esforço para
compreender a Lei Cósmica e trabalhar com boa vontade em harmoniosa cooperação com essa
Lei. De acordo com a Lei de Deus, se á uma parcela da humanidade foi ensinado o caminho do
mestrado e foi relembrada, vida após vida, de sua origem Divina, mas sua contribuição para
manter o equilíbrio não é suficiente, os Mestres da Luz devem retirar seu Poder Sustentador.Pensamentos e sentimentos de ódio, raiva, vingança e ressentimento de qualquer espécie
são registrados por todos os seres elementais ( a Natureza ). Quando essa energia desqualificada
se acumula a uma certa pressão, a força autogeradora e autopurificadora que existe no seio da
Natureza se levanta e expulsa tudo o que está em desacordo com a “Lei do Uno”. Assim, as
qualidades registradas retornam á sua fonte, o Homem individual, na forma de cataclismos por
meio dos quatro elementos da Natureza. Portanto, um cataclismo é a maneira da Natureza se
aliviar, purificar e tornar-se livre da contaminação dos pensamentos e sentimentos humanos
discordantes, retornando á sua condição primitiva. Uma boa imagem para isso, a idéia de que a
Natureza seria um corpo habitualmente em repouso e os pensamentos e ações dos Homens
fossem pequeninos grãos de pólen. Em determinado momento, esses “pólens” irão irritar o nariz
daquele “corpo” e a conseqüência natural disso é um poderoso “espirro”, aterrador, se
considerarmos o tamanho de tal “corpo”.As pessoas, a humanidade em geral, podem fazer muito para aliviar as condições
discordantes da Natureza, causadas pelo mau uso da energia feito pela humanidade
anteriormente. Há grande necessidade de transmutar a energia desqualificada que está
concentrada nos cinturões de gás. Isso pode ser feito pelo poder de invocações em grupos ou
individualmente. “Tu invocarás uma intenção e essa se concretizará no teu interior.” ( Job:22.28 ).
O poder da palavra falada é muito efetivo.-

A CIVILIZAÇÃO DE POSEIDON
Poseidon era o nome de uma ilha localizada no meio do Oceano Atlântico. Foi o ultimo
remanescente do continente original da Atlantida. Esse pequeno “resto” do originalmente enorme
continente da Atlantida é comumente confundido com a Atlantida propriamente dita. Até mesmo
Platão, que de acordo com a Ordem Rosacruz era um membro dessa escola esotérica secreta,
chamou a ilha de “Atlantida”. Algumas vezes, essa dificuldade em separar e distinguir entre os dois
nomes se deve também a dados fornecidos pelos escritos antigos. Felizmente, uma leitura
cuidadosa de cada palavra sobre esse assunto, é possível, na maioria dos casos, separar o
material que fala da primitiva Atlantida daquele sobre a civilização de Poseidon, que existiu a
mesmo tempo que a civilização Meru. Poseidon se estendia desde o sul da Groenlândia até os
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Açores e as atuais Ilhas de Açores e da Madeira eram o ponto mais alto da cadeia de montanhas
de Poseidon.Há 14.000 anos passados, Poseidon alcançou um alto grau de desenvolvimento no que diz
respeito ao conhecimento da Lei Cósmica e de conquistas cientificas. Um Grande Mestre de Luz
estava á testa do Governo. Esse estado de realização foi mantido até cerca de 10.500 anos A.C.
quando começou o declínio da civilização que culminou na catástrofe que ocorreu por volta do ano
10.000 A.C..Durante o auge da civilização Poseidon, houve uma província onde se fez uma tentativa de
criar uma nação de Mestres Ascencionados. O povo que havia nessa área tinha o poder de
precipitar, da substancia universal, muitas coisas de que necessitavam, incluindo alimentos e
vestimentas. Eles se sentavam á mesa e o alimento necessário aparecia á sua frente. A atividade
transmutadora da Chama Trina era visível a todos e depois de completar suas tarefas, o corpo
físico, já igual ao nosso, era colocado nessa Chama e desaparecia instantaneamente. Uma vez
que as Chamas eram conservadas em Templos, e ali mantidas pelos sacerdotes, naturalmente
essa operação se realizava em um Templo.A tecnologia era muitíssimo avançada. A civilização de Poseidon se comunicava com o
mundo todo por meio de aeronaves. Entre outros lugares, viajavam á Meru e, principalmente á
área onde está localizado o Parque Yellowstone, no Wyoming. O transporte aéreo de nossos dias
é, em muitos aspectos, imperfeito e primitivo, comparado ao deles.A mina de ouro mais rica que já existiu ficava no Parque Yellowstone. Estava sob o
controle do Governo de Poseidon e seu nome remonta àquela época. O termo “pedra amarela”
originou-se de uma mina na área, que continha diamantes amarelos de enorme tamanho, mas o
forte da produção de Yellowstone era, fundamentalmente o ouro. Técnicas adiantadas de extração
de rocha eram usadas na operação das usinas Yellowstone e grande parte de sua riqueza era
usada para fins experimentais e de pesquisa no campo da Química e de outras Ciências Naturais.Assim como outras, também a civilização Poseidon extraía a energia necessária para
iluminação, aquecimento, força e propulsão através da acumulação, concentração e transmissão
das correntes existentes na atmosfera circundante.Antes de cada grande cataclismo, grandes esforços são feitos pelos Mestres para
familiarizar o povo com a Verdade. Ao tempo da submersão de Poseidon, apenas quinhentas entre
sessenta milhões de pessoas deram crédito ás palavras da verdade. Isso não era suficiente para
manter o equilíbrio.Cinco anos antes da submersão de Poseidon, os Mestres alertaram o povo sobre os
próximos eventos. Os Seres Ascensionados e os Mensageiros Cósmicos de muitos Reinos vieram
e falaram por intermédio do clero e dos oráculos. A princípio, o povo deu ouvidos ás Suas palavras
e
se ocupou delas por algum tempo. Era algo novo e excitante, além de diferente. Depois, quando
nada aconteceu nos dois anos que se seguiram aos avisos, o povo retornou ás suas buscas da
assim chamada felicidade. Á partir de então, o povo de Poseidon perdeu a fé nos sacerdotes da
verdadeira Ordem Branca, e esse comportamento abalou a sustentação da ilha.Os Seres Ascensionados preservaram edifícios, cidades inteiras, registros, fórmulas e tudo
o que desejavam, selando tudo hermeticamente no fundo do Atlântico. Eles o trarão á tona
novamente, na nova Era que se aproxima, revelando a todos a verdade da perfeição da Atlantida.Os altos sacerdotes dos Templos foram instruídos pela Hierarquia Espiritual a reunir todos
os inestimáveis tesouros nos Templos em que oficiavam, e embarca-los nas embarcações
ancoradas nos portos. Assim, a preparação para o êxodo dos membros da Ordem Branca e seus
seguidores começou.Sem alarde e sem pressa, os guardiães da Era Atlante prepararam-se para a hora final,
quando seriam solicitados a deixar sua amada Poseidon. A cada dirigente, foram dadas ordens
seladas contendo o destino de seu barco. Cada destino era um abrigo seguro, pré selecionado
que, ou não seria afetado pelo cataclismo ou, pelo menos, muito pouco. Dessa maneira, a Verdade
e o Conhecimento dos Ensinamentos do Mestres Ascensionados foram preservados por gerações
ainda por vir.Os preparativos dos sacerdotes incluíram retirar as Chamas dos altares e leva-las, e aos
documentos sagrados, em que constavam o conteúdo de muitas conferencias, para lugares
seguros.-
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Esses sacerdotes e chelas que permaneceram fiéis á Luz foram avisados da data em que
Poseidon deveria submergir. Á uma predeterminada hora, á noite, os seguidores da Ordem Branca
carregaram suas naus com os tesouros dos Templos que puderam arrancar das mãos dos
sacerdotes cobiçosos. Cem embarcações á vela, equipadas com remo, foram tripuladas. Os navios
levaram quarenta voluntários cada um, incluindo um sacerdote por navio.Depois do embarque, o dirigente de cada embarcação abriu as ordens seladas. Esses
documentos continham o destino de cada barco. Ao sacerdote Hilarion ( que futuramente seria
Paulo, um dos discípulos de Jesus ), foi ordenado levar a Chama da Verdade através do Oceano
Atlântico e do mar Mediterrâneo, até a Grécia. O sacerdote Seraphis Bey e seu grupo deveriam
levar a Chama da Ascensão para Luxor, no Egito. Os que guardavam a Chama da Liberdade
foram instruídos a leva-la para o sul da França ( Gália, na época ). Era tarefa de cada embarcação
chegar a um lugar seguro antes que o oceano se transformasse num mar fervente pela ação do
cataclismo, senão nenhum barco sobreviveria.Das cem embarcações que deixaram Poseidon, apenas dez chegaram. O tempo e as
condições kármicas eram tais que o Momento Cósmico não poderia esperar a chegada das naus
aos seus destinos, se atrasassem em relação a certa data, por qualquer razão que fosse.Os tesouros de Poseidon foram levados para diferentes partes do globo. Registros foram
levados para o Egito, Tibet, China e outras partes de extremo leste. Alguns dos registros Atlantes
foram, mais tarde, encaminhados á Biblioteca de Alexandria onde, por fim, foram destruídos pelo
fogo. Os registros que não foram levados para Alexandria permaneceram intactos. Esses serão
revelados num futuro próximo, quando a maldade, viciosidade, fanatismo e intolerância da
mentalidade ortodoxa estiverem dissolvidos a ponto de não conseguirem destrui-los.Como dito antes, dez das embarcações que partiram de Poseidon chegaram salvas a seu
destino ou próximo de seu destino.- Um barco, sob a direção de Seraphis Bey, chegou a Luxor;
- Um, sob a direção de Hilarion, chegou a Creta;
- Um, sob a direção de Paulo, o veneziano, chegou ao sul da França;
- Pelo menos um, que navegou em direção ao oeste, chegou ao México;
- Pelo menos um, que navegou em direção ao oeste, chegou ao Peru;
- Pelo menos uma outra embarcação que navegou em direção ao oeste, chegou ás Ilhas
de Páscoa;
- Pelo menos um, que navegou em direção ao oeste chegou á Ásia;
- Três outras embarcações chegaram a seus destinos predeterminados, no entanto seus
destinos não o foram revelados.Seraphis Bey e seus homens atingiram seu destino segundos antes do Rio Nilo
transbordar.Hilarion e seu grupo chegaram a salvo em Creta que, naquela época era ligada ao
continente. Foi lá que Hilarion colocou a Chama da Verdade. Esse foco foi, mais tarde, usado para
criar o Templo da Verdade em Creta e o Oráculo de Delphos, na Grécia. Mudanças subsequentes
na superfície da Terra, ocorridas após a catástrofe de Poseidon, separaram Creta e o continente.O Mestre Ascensionado Seraphis Bey deu testemunho sobre sua viagem a Luxor. Por
causa de sua significação histórica, ele é transcrito aqui como me foi dado originalmente.“Quando a Ilha remanescente da Atlantida estava para submergir nas ondas, o clero que
havia permanecido fiel á Hierarquia Espiritual empenhou-se em atingir a consciência do povo e
alerta-lo sobre as iminentes mudanças cataclísmicas. A novidade sempre tem atrativos para a
mente exterior e, por algum tempo, o assunto foi objeto de conversação e obteve considerável
interesse; o entusiasmo e interesse da população logo fizeram surgir os aspirantes, os servidores,
os chelas, assim como os diletantes e, á medida em que os anos passaram, o clero
paulatinamente se tornou rígido, arrogante, orgulhoso, tão versado na Lei em seu aspecto mental,
exterior, que aprisionou sua consciência em um nível mental, ficando á parte da inspiração e da
Mensagem de Cristo que chega como uma pomba, humilde, simples, sem adornos. A partir dessa
arrogância espiritual, o clero dominou as massas e aqueles que representavam a verdadeira
Ordem Espiritual se tornaram poucos.Aqueles entre nós que permaneceram fiéis á Luz foram informados quando chegou o
momento da submersão do continente. A uma determinada hora, numa determinada noite,
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carregamos as embarcações com todos os belos tesouros de nossos Templos, aqueles que
conseguimos arrancar das mãos dos sacerdotes cúpidos, com uma prece em nossos corações e
os poucos fiéis em nosso barco, navegamos através do Atlântico e do Pacifico para várias terras.Nenhum de nós sabia para onde deveríamos ir até que abrimos as ordens seladas, após
estarmos longe da praia. Sabíamos que havia um prazo, um elemento a ser considerado, porque a
submersão de um continente afeta vitalmente os poderosos oceanos e nós estávamos em
pequenas embarcações que se sacudiam como pequenas lascas de madeira nas ondas do mar.Nós soubemos, ao abrir nossas ordens, que nosso destino era o Egito. Todos nós, em
número de quarenta, concentramos nossa força de oração, fé, energias físicas, nossa persistência,
revezando-nos dia e noite, remando para ajudar as velas, cada um tentando cumprir aquele prazo
sem adiamento, não tanto interessados na sobrevivência de nossos corpos, mas interessados em
levar nossa carga, as brasas da Chama da Ascensão, que era a Herança Espiritual da Atlantida
confiada a nós, á terra firme antes que nosso barco pudesse ser engolido pelo maremoto que se
formava. E conseguimos! Navegamos Nilo acima, e quando desembarcamos na região de Luxor,
carregamos conosco, em um braseiro dourado, através da chuva, vento e tempestade, uma
Chama Viva, coração do Templo da Ascensão da Atlantida, para planta-la em Luxor. Protegíamos
a Chama com nossos próprios corpos. Cada um de nós, alimentando a Chama com a dos nossos
corações, insuflando-a com a respiração de nossos lábios e as preces de nossas almas e espíritos,
mantinha a Chama viva naquele momento, quando aportamos. Quão gratos nossos corações
ficaram ao constatar que existia ao menos uma brasa. Ajoelhamo-nos em volta daquela Chama da
Ascensão e, quando o fizemos, a terra tremeu e o poderoso Nilo inundou suas margens. Eu admito
que as lágrimas correram enquanto Poseidon, o coração da Atlantida, o lar que conhecíamos, e os
Templos, cuja magnificência até hoje não foi igualada, nossos entes amados, nossos familiares,
desapareciam sob as ondas para dentro do coração do mar.Nós nos revezamos nos remos, remando contra o tempo, sabendo que um momento
Cósmico espera que não haja fraqueza da carne, dúvida na mente, medo nos sentimentos, e
nenhuma exteriorização de karma destrutivo de nenhum dos homens que pudessem fazer parte
daquela embarcação cheia de indivíduos encarregados da missão de levar a Chama da Ascensão
para Luxor. Tínhamos que conseguir nosso objetivo, apesar de qualquer ou de todos os obstáculos
individuais e coletivos, dentro do tempo marcado. Como nos rejubilamos quando atingimos a Foz
do Nilo e sabíamos que estávamos, afinal, há cerca de quinhentas milhas do nosso destino! As
lágrimas correram por nossas faces quando, por um momento, esticamos nossos braços e
flexionamos os músculos dos braços e mãos para alivia-las da pressão do trabalho nos remos que
tínhamos manejado para fazer avançar nossa galera quando o vento não enfunava as velas e não
nos ajudava a atingir nosso destino. Agradecemos a Deus que nos criara enquanto
contemplávamos a imóvel e brilhante brasa daquela Chama da Ascensão, sabendo que no interior
da Sua Presença residia o caminho de volta ao lar, não apenas para nós mesmos, mas para todos
que haviam perdido seus corpos na submersão da Atlantida e que de novo esperariam, ás portas
do renascimento, por uma nova encarnação, sobre as terras que remanesceram na superfície da
Terra. Levantando com renovada força pelo reconhecimento de nossa fonte, remamos rio acima
para Luxor. Eu me lembro do controle louvável dos membros de nosso grupo que, em lugar de
correrem para o lado do barco quando ancoramos a embarcação, aguardaram meu desembarque,
carregando o braseiro, dentro do qual a centelha da Chama da Ascensão ainda queimava. Então,
formando uma solene procissão, todos me seguiram para a terra firme. Ajoelhamo-nos em volta da
Chama que tínhamos mantido viva com nosso próprio alento, nossas preces e afinco durante as
noites chuvosas no mar, durante os dias nevoentos, quando os fortes ventos faziam jogar nossa
leve embarcação. Quando nos ajoelhamos assim, vertendo nosso Amor na Chama da Ascensão,
nova Luz cresceu das brasas. Ao mesmo tempo, enquanto o grande Nilo transbordava e a Terra
tremia, nós nos lembrávamos de Atlantida.”.O cataclismo que ocorreu há 12.000 anos passados foi acompanhado por grandes
estrondos e explosões vulcânicas. Essas erupções levaram as águas a ferver. Com exceção dos
quinhentos que escaparam, toda a população de Poseidon, sessenta milhões de pessoas,
perderam suas vidas. A catástrofe durou menos de quarenta e oito horas.Além de Poseidon, outras áreas também foram afetadas. Durante o cataclismo, os gases
mantidos presos nas câmaras de pressão subterrâneas das ilhas do Hawaí foram liberados com tal
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força que todos os topos das montanhas explodiram. O cataclismo formou as ilhas da Madeira
onde elas estão hoje. Também causou o esvaziamento do mar interior, que mais tarde se tornou
parte do Deserto do Sahara atual, e causou a inundação do Nilo.O cataclismo que destruiu a civilização do Amazonas, e que afetou severamente todo o
continente Meru, foi o mesmo que destruiu Poseidon. Alguns argumentos convincentes, que
reforçam essa idéia, podem ser colocados:
1- A data para o cataclismo que submergiu Poseidon e destruiu Meru é a mesma, ou seja,
12.000 anos passados ou 10.000 anos A.C.;
2- Nenhum outro cataclismo da mesma extensão, ou quase da mesma tem ocorrido
desde aquela data;
3- O cataclismo de Poseidon afetou muitas partes do globo. Logicamente, ao submergir
tamanha quantidade de terras, o deslocamento das águas é considerável, e sabemos
que Meru sofreu com a ação das águas, ou seja, uma inundação sem precedentes no
continente Meru;
4- Entre todas as informações dadas pelos Mestres, jamais foi dito que qualquer dos
barcos que deixaram Poseidon chegou á costa leste de Meru. Essa costa, agora
brasileira, sofreu danos extensos com o cataclismo, toda ela submergindo 80 metros
aproximadamente. Os Mestres sabiam de antemão qual parte do mundo que sofreria
menos com o cataclismo e por isso, sim, foi ordenado que uma embarcação se
dirigisse ao Peru, á costa oeste do continente;
5- A catástrofe teve a mesma duração. O cataclismo de Poseidon durou menos de
quarenta e oito horas, e o de Meru, muitos quilômetros á oeste, durou
aproximadamente dez horas;
Alguns argumentos podem ser aqui colocados no sentido de considerar que o Dilúvio de
Noé, nos tempos bíblicos, foi causado pelo cataclismo de 12.000 anos passados, porque quando o
povo se lembra de um cataclismo mundial, o ultimo deles é que permanece mais vivo em suas
mentes; á medida que o tempo passa, a memória dos cataclismos anteriores se esmaece.Os Mestres afirmam que, ao contrário do continente perdido de Mu, a lembrança da
Atlantida e seu povo não foi completamente esquecida nem obliterada na historia da humanidade,
mas tem sido registrada de muitas maneiras através dos séculos.Assim, o último fragmento remanescente de um outrora império mundial submergiu para
um descanso para purificação sob o atual Oceano Atlântico. Alguns dos mitos e lendas de hoje
apontam para tempos anteriores de glória. No tempo certo, provas irrefutáveis, tanto da existência
da Atlantida quanto do alto nível de suas realizações, serão reveladas pela Oceanografia, Geologia
e outros dados científicos.-

8) O PERÍODO DE POSEIDON A JESUS
INCAS E MAIAS
Depois da Civilização Meru veio uma Civilização chamada Pirua, depois da qual surgiu a
Civilização Inca. Todas essas civilizações localizavam-se na América do Sul. Os incas possuíam
uma colônia no Estado de Oaxaca, México. Seu foco central situava-se onde, hoje em dia, fica
Mitla.As civilizações Pirua e Inca perduraram por milhares de anos. O que os arqueólogos
encontraram até agora, sobre a civilização Inca, diz respeito á sua época de declínio. As futuras
descobertas atestarão o alto nível alcançado por essa civilização.Os incas possuíam uma cor de pele similar á dos índios americanos; tinham olhos e
cabelos escuros. Diferentemente das civilizações do Egito, da Atlantida e do Sahara, os
encarnados que formavam as massas do povo inca não eram muito desenvolvidos. Os líderes das
civilizações Pirua e Inca, no entanto, eram seres adiantados ao nível de desenvolvimento.Os incas nutriam grande devoção a Deus e foram-lhes ensinado uma boa compreensão e
conhecimento prático da Lei Cósmica e da atividade do Sol Central. O dirigente inca era orientado
por Saint Germain, cujo nome naquela ocasião era “Filho Uriel”.-
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A informação que se segue sobre a civilização Maia foi dada pelo próprio Mestre
Ascensionado Saint Germain e a seguir, transcrevo um resumo dessa mensagem:
“Muitos anos antes da Dispensação Cristã, uma Idade de Ouro existiu na província do
Yucatán. Sob a orientação de seu sábio governante, Kenich Aham ( desde então, um Mestre
Ascensionado ), a atividade de Doação da Vida do Sol, sob a direção de Hélios e Vesta, era
conhecida e venerada. O ouro era livremente usado para adornar o povo e os Templos, e todo
mundo compreendia as Leis de Deus e as obedecia.Antes de serem conquistados por Cortez, Kenich Aham e os componentes do clero Branco
gravaram toda a história construtiva dessa civilização sobre cinqüenta e duas placas de ouro.
Essas placas estão preservadas em uma montanha chamada Uxmal, há cinqüenta milhas de
Mérida. Para o turista comum de hoje, trata-se apenas de um grande monte de terra, contendo em
seu interior e sobre sua superfície remanescentes de vários templos.Os fluxos de vida que originalmente prestavam assistência a Kenich Aham, em número de
730, algum dia serão responsáveis por tornar esse Foco Visível a toda a humanidade, mostrando
que jamais souberam de algo tão glorioso e magnificente.”.Pouco se fala sobre as civilizações da América do Sul porque existem ainda acertos
kármicos a serem feitos na região. Várias centenas de fluxos de vida encarnaram com o objetivo
de resolverem esse acerto, e serão eles mesmos, os responsáveis pelas descobertas cientificas e
arqueológicas feitas no local e que explicarão muito das civilizações Inca e Maia. Como explicado
anteriormente, um local onde houve um massacre que levou a população a morrer com um grande
sentimento de temor, registra em seu campo áurico esse magnetismo negativo, precisando de
muito trabalho de índole construtiva para ser contrabalançado. A história das civilizações Inca e
Maia ainda não terminou de ser vivenciada.EGITO
A atuação da Chama da Ascensão, juntamente com seu correto uso do conhecimento e
poder, levou o Egito a seu mais alto ápice. Grandes e diversos Templos foram construídos em
Luxor por Ramsés II. Seus oráculos tiveram atuação similar ao que, posteriormente, existiu em
Delphos, na Grécia.Quando os oráculos começaram a falar de lugares escondidos, a destruição do Egito veio.
Forças destrutivas tinham colocado alguns seres humanos simpatizantes á sua causa, agindo
como oráculos nesses lugares. Mais tarde, a queda dessa civilização foi acelerada quando
encarnaram fluxos de vida muito adiantados, mas que se rebelaram contra as restrições feitas ás
suas paixões e naturezas mais grosseiras ( mau uso de sexo ). Eles também orgulhavam-se de
suas realizações intelectuais. Assim, os sacerdotes e sacerdotisas também se envolveram em
práticas corruptas, criando seus próprios deuses para enganar a humanidade. Nunca existiu um
clero mais corrupto do que o do Egito.Séculos se passaram. O Egito mergulhou nas trevas e o Templo da Ascensão foi instalado
sob o solo e camuflado para ser protegido. Muitos dos primeiros israelitas foram hóspedes do
Templo; José, que seria o próximo a ocupar o trono do Egito; Moisés, Aarão, Míriam e aqueles que
seriam o instrumental do Êxodo.A Biblioteca do Templo contém livros de todas as civilizações que já existiram. Os Mestres
salvaram alguns do incêndio que destruiu a famosa Biblioteca de Alexandria, e os trouxeram para
o Templo da Ascensão. Outros livros, inestimáveis, estão guardados pela Fraternidade e uma
pequena parte se encontra no Tibet, na China, mas a quase totalidade da Biblioteca de Alexandria
se encontra no Retiro de Teton, nas Montanhas Rochosas. Serão novamente trazidos a público
quando existir a certeza de que um incêndio, criminoso e premeditado, como o de Alexandria não
mais se repetirá.Após a civilização egípcia, outras civilizações que a seguiram e atingiram níveis
medianamente realizáveis foram as da Caldéia, Babilônia e Grécia.MOISÉS
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A quinta Dispensação Cristã iniciou-se no ano 2.000 A.C., quando Moisés conduziu o povo
judeu para fora do Egito, onde tanto haviam sofrido. A maior parte do que está contido na Lei de
Moisés foi implantada na sua consciência muito antes de sua subida ao Monte. Moisés, Aarão e
Míriam haviam recebido instrução no Templo da Ascensão. Assim, a Verdade é transmitida de
coração em coração e levada pelos pés de muitos para longínquos lugares. Moisés recebeu, do
Templo da Ascensão, o fogo da Coragem e Aarão, a arte do sacerdócio. Os sacerdotes leais á
Grande Fraternidade Branca não deixaram quaisquer registros por escrito no período que vai
desde a submersão de Poseidon até os tempos de Moisés.Moisés não atingiu a Ascensão naquela encarnação, tendo conseguido-a em uma
encarnação posterior na China. Agora é um Mestre Ascensionado e é conhecido na Fraternidade
como Lorde Ling, ou Senhor Ling.LORDE GAUTAMA
Lorde Gautama nasceu filho de um rei na Índia. Nasceu sem nenhum karma destrutivo e
foi criado em um ambiente de quietude e beleza. Lindos jardins cercavam o palácio do rei e esses
continham as mais perfeitas manifestações de plantas e animais. Os servos foram instruídos a não
comentar com o adolescente sobre as condições imperfeitas que existiam fora dos muros dos
jardins.Um dia ocorreu um evento que transformou a vida de Lorde Gautama. Ele ficou
completamente abalado com um comentário descuidado de um dos servos sobre as condições de
fome e caos existentes por toda a Índia. Lorde Gautama deixou o palácio de seu pai, sua esposa e
seu filho infante, determinado a controlar suas energias e a encontrar a Verdade de Deus.Ele entrou em uma floresta e direcionou sua consciência através do plano psíquico que
circunda a Terra, penetrando, finalmente, nos Planos Divinos da Perfeição. Durante esse período
de sete anos, seu corpo físico permaneceu na floresta. De vez em quando, Lorde Gautama
retornava á consciência do plano físico e compartilhava a comida e bebida que era deixada por
viajantes de passagem por ali. Sob a amorosa orientação de Pallas Athenas e outros Mestres
Ascensionados, a consciência de Lorde Gautama prosseguiu através das Sete Esferas, a escola
das individualidades prestes a encarnar sobre a Terra. Ele começou pela sétima Esfera ( a mais
próxima da Terra ) e continuou através das outras Esferas até que atingiu a primeira Esfera,
conhecendo-as e absorvendo as qualidades de cada Esfera enquanto as percorria.Prosseguindo mais além, ficou face a face com o Deus de nosso Sistema Solar, os
Amados Hélios e Vesta. Ele Os viu e compreendeu a Verdade Eterna de que DEUS É BOM, que
Seu desejo para toda Sua Criação é Bom e que as aparências de sofrimento e imperfeição que
existem sobre esta Terra NÃO REPRESENTAVAM A VONTADE DE DEUS, NEM ESTAVAM DE
ACORDO COM SEU PLANO DIVINO!
Gradualmente, Lorde Gautama se conscientizou de que a Ventura da Presença dos
Deuses-Pais não era suficiente, e que essa Ventura, também chamada Nirvana, deve aspirar á
realização de seu próprio Plano Divino. Isso significava que Lorde Gautama tinha que trazer de
volta a Sabedoria conquistada para compartilha-la no plano físico com outros.Assim começou a peregrinação de Lorde Gautama através da Índia. A Hierarquia tinha
esperanças de que Seu conhecimento da Verdade se espalhasse de lá para o resto do mundo.
Durante Sua peregrinação, Lorde Gautama se tornou associado á Ananda ( anteriormente
encarnado como Moisés ). No entanto, a missão teve pouco sucesso inicialmente; apenas uns
poucos monges os seguiram. As forças das trevas do plano psíquico não permitiram a expansão
da Luz para o resto do mundo. Por intermédio da influencia da Mestra Ascensionada Kwan yin,
porém, os Ensinamentos de Lorde Gautama foram levados para a China.Quando o Divino Plano Individual de Lorde Gautama já tinha sido realizado, Ele solicitou á
Lei Cósmica que lhe fosse concedido uma vez por ano entrar na atmosfera da Terra em Seu corpo
Eletrônico de Mestre Ascensionado para dar sua Radiação e Benção aos estudantes. O pedido foi
concedido. Essa ocasião anual é conhecido hoje como o Festival de Wesak.Seu ensinamento original foi distorcido posteriormente. O voto de pobreza não fazia parte
de Seus ensinamentos. Ele disse: “Essa não é a Vontade de Deus! Ninguém deve viver em tola
pobreza, experienciando a falta de algo bom que, se o tivesse tido, o ajudaria a realizar o seu
Plano Divino muito mais fácil, rápida e perfeitamente.”.-
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Lorde Gautama ensinou o desapego individual por pessoas, lugares, condições e coisas,
não dando poder ás doenças, sofrimento ou qualquer manifestação externa de desarmonia.No dia primeiro de Janeiro de 1957, Lorde Gautama ocupou o lugar de Diretor Divino do
Planeta Terra.A IDADE DE OURO DA GRÉCIA
Ao mesmo tempo que Seraphis Bey e seu grupo levaram a Chama da Ascensão para a
praia do Nilo próxima a Luxor, a embarcação de Hilarion, carregando c Chama da Verdade,
chegava á Creta. Como já mencionei antes, Creta era, naquela época, ligada á Grécia.Em vidas precedentes, Hilarion foi conhecido como Llamblichus, o escritor neo platônico, e
Paulo, o apóstolo cristão. Inspirados pela Chama da Verdade, alguns poucos fieis encarnaram
repetidas vezes. Eram assistidos por Pallas Athenas, Deusa da Verdade, e o Deus Zeus. Juntos,
eles promoveram a Idade de Ouro da Grécia.Os devotos da Verdade construíram um glorioso Templo em Creta. Fizeram-no copiando o
Templo da Verdade de Poseidon. Após manter um alto padrão de perfeição durante séculos, o
Templo da Verdade começou a decair juntamente com o declínio da civilização grega. Parece,
pelas revelações recebidas, que, na mesma época, os grandes palácios de Luxor tiveram a mesma
sorte.O Templo da Verdade de Creta foi destruído por aqueles que se rebelaram contra a
Verdade e contra as disciplinas de Pureza e Harmonia. Depois de sua destruição, o templo foi
eterealizado; ainda hoje pulsa no éter sobre Creta.Posteriormente, Seraphis Bey, encarnado como Phidias, prestou um grande serviço á
humanidade construindo uma réplica quase exata do Templo da Verdade. Isso foi feito para que a
consciência externa pudesse contemplar sua perfeição e sincronizar-se com os serviços de Deus.
O Templo foi erigido perto de Atenas, na Grécia, por volta do ano 450 A.C. Foi chamado de
Parthenon e foi dedicado á Pallas Athenas.Várias centenas de anos antes de Cristo, foi fundada na Grécia uma Ordem Espiritual
chamada Ordem de Delphos. A maioria das pessoas associadas a essas atividades tinham
pertencido á Corte de Pallas Athenas. Qualquer Ser Divino poderia usar o corpo de um oráculo em
certas ocasiões, com o objetivo de transmitir instruções a um grupo que se reuniria para receber
essa orientação.As primeiras virgens Vestais eram completamente dedicadas á magnetização da Verdade
Pura. Elas trouxeram de volta, reafirmaram e registraram a verdade das amadas Vesta e Pallas
Athenas. Os registros ainda continuam sob a guarda da Irmandade da Verdade. Pallas Athenas
supervisionava as disciplinas e os cuidadosos preparativos e treinamentos necessários para o
desenvolvimento da consciência receptiva desses fluxos de vida que se tornariam os porta-vozes
da Irmandade, como as virgens Vestais de Delphos. Durante o treinamento, elas permaneciam em
confinamento solitário e faziam votos de serem puras de mente e corpo. Enquanto as sacerdotisas
foram capazes de sintonizar com o Espirito da Verdade e ouvirem a voz de Deus no seu íntimo, os
antigos gregos foram capazes de prosseguir no caminho correto. Essa fonte de sabedoria foi
mantida em um estado de perfeição por quase sete séculos. Foram duas as causas para o declínio
da Ordem de Delphos:
- A algumas virgens com muito karma, foi dada a oportunidade de servir como oráculo.
Elas se permitiram ser subornadas, por pessoas desejosas de promover causas
políticas de seu próprio interesse, no leste, consentindo em promover fluxos de vida
sem qualificação á posição de liderança, amealhando, dessa maneira, grandes
fortunas. As massas, que haviam confiado nos oráculos de Delphos por centenas de
anos, estavam sendo enganadas por falsos profetas. Membros das forças das trevas
escreviam mensagens e entregavam-nas aos oráculos, que as transmitia ao povo
confiante;
- Uma virgem Vestal quebrou o voto de pureza. Esse comportamento contagiou a
Ordem inteira dos oráculos de Delphos e causou sua ruína. Isso destruiu a ligação e o
contato que havia entre a amada Vesta, Pallas Athenas e o povo da Terra.O povo que consultava os oráculos o faziam com fé e esperança, e levou algum tempo
para perceber que haviam sido enganados. Algumas pessoas ficaram tão desiludidas que seus
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corpos etéricos ficaram profundamente marcados, e em subsequentes encarnações se mantiveram
muito suspeitosas a respeito de qualquer coisa que tivesse que ver com fenômenos místicos ou
percepção extra sensorial. Alguns chegaram, em encarnações posteriores, a se tornarem
totalmente suscetíveis á palavra “DEUS” e resvalaram para um total ateísmo. O Mestre Hilarion
devotou pessoalmente uma parte de Sua vida a esses fluxos de vida, esperançoso de traze-los de
volta ao ponto onde novamente desejem a Verdade que os liberte.-

9) A VIDA DE JESUS E MARIA
Uma vez que a ênfase deste trabalho está calcada na história, mais do que na Lei
Cósmica, apenas alguns poucos detalhes de mensageiros de Jesus serão mencionados aqui, mas
torna-se necessário enfatizar que Seus Ensinamentos correspondem, em todos os aspectos, aos
de outros Mestres Ascensionados.A DISPENSAÇÃO CRISTÃ
A cada século, dentro dos 2.000 anos de um Ciclo, os Senhores do Karma dão uma
dispensação de energia á Hierarquia Espiritual da Terra. O Senhor do Mundo, o Instrutor do Mundo
e o Maha Chohan decidem, em Conselho, qual a melhor maneira de investir essa energia. Eles
examinam as individualidades espiritualmente adiantadas que podem desempenhar um papel para
por em execução a dispensação, examinam as condições existentes sobre a Terra e investigam a
aplicação da Lei Cósmica sobre a Dispensação. Baseados nesses fatores, apresentam um plano
para a Grande Fraternidade Branca. Cada membro, então, convoca vários chelas, oferecendo-lhes
a oportunidade de participar do plano, desde que possuam qualificações e se ofereçam como
voluntários para esse serviço.A Dispensação Cristã foi trabalhada aos níveis internos muito antes que Jesus assumisse
Sua Missão. O Ciclo predominante era o Sexto Raio da Devoção, e a Dispensação estava
destinada a dar maior glorificação possível aos fluxos de vida que encarnariam durante os
próximos 2.000 anos, sob a radiação benéfica desse Raio.Antes que compromissos individuais fossem tomados, toda a Dispensação Cristã foi
projetada sobre a Tela Cósmica, mostrando como seria primeiramente originada e desenvolvida
por um humilde grupo de individualidades e, depois, como a Dispensação amadureceria mais
intensamente á medida que um maior número de pessoas se dedicassem ao serviço.Ao final da apresentação, foram solicitados voluntários. Jesus, Maria, José, João Batista, e
pessoas que seriam os discípulos de Jesus estavam entre os voluntários e os eventualmente
qualificados.Foi solicitado ao Lorde Maytreya que testasse a força de cada voluntário e, através do
processo de iniciação, alguns fluxos de vida foram eliminados.Maria também passou por um teste que durou três horas. Durante esse período, Maria teve
que provar que podia sustentar Sua atenção e manter a imagem concentrada na Natureza Divina
de Jesus como uma criança de Deus, contra qualquer força mental e pressão concebíveis
enviadas á Ela por um Mestre. Parece ser um teste fácil, mas não o é, se imaginarmos que, sem
pressões ou sugestões do meio ambiente, um ser humano dificilmente mantém o pensamento em
uma única coisa por mais de 5 minutos seguidos, tendo o pensamento desviado por qualquer outra
coisa que ocorra enquanto isso. Ao final dessa iniciação, foi dado á Maria o direito de encarnar e
aguardar a vinda de Jesus. Uma das razões porque Maria foi qualificada decorreu do fato de que
Ela havia sido treinada sobre o Poder da Concentração – concentra-se em um conceito de cada
vez – por ter servido em Templos para Elementais em Eras precedentes. Foi lhe avisado que o
teste pelo qual passara era menor, comparado aos que teria que enfrentar quando a viciosidade de
algumas forças das trevas fossem lançadas contra Ela. Antes de encarnar, Ela solicitou, e foi lhe
concedido, o favor que veio tornar-se o mas essencial para o sucesso da Missão de Jesus. Ela
solicitou que o Arcanjo Gabriel lhe anunciasse a vinda de Jesus no futuro, quando Ela estivesse
encarnada e não retivesse a consciência de Sua Missão.Quando era criança, Maria tinha interesses diferentes dos das outras meninas da Judéia.
Enquanto outras crianças brincavam com bonecas, Ela contemplava todas as profecias do Velho
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Testamento e desenvolvia uma grande devoção á amada Vesta. Ela recebeu de Vesta o
sentimento de Divino Amor materno e o Sentimento da Doçura.Com a idade de três anos, Maria foi levada por seus pais, Joaquim e Ana, para o Templo
de Luxor para receber instrução. Seus pais, Joaquim e Ana, eram membros da Fraternidade
Branca e a Ordem dos Essênios e tinham recebido o comunicado á respeito da missão da
pequena Maria, o que os levou a fazer tudo para prepara-la. Em Luxor, ela permaneceu até atingir
a maturidade. Era uma vida solitária para uma criança e as severas disciplinas não foram
suavizadas nem mesmo para uma criança tão jovem. Os sacerdotes treinaram-na nos poderes de
concentração. Dessa maneira, Ela estaria preparada para Sua futura Missão, de sustentar
firmemente a “Concepção Imaculada”, que é a Divina Concepção do Homem, para seu filho, Jesus.
Enquanto suas jovens amigas deleitavam-se com jogos de crianças e brincavam nos relvados,
Maria, aos cinco anos, tinha a tarefa de copiar textos das Escrituras. Sua tarefa era manter a
atenção presa ao trabalho e não deixar-se distrair pelo Sol brilhante ou pelo som das crianças
brincando. Durante Sua estada no Templo, Maria teve que passar por alguns testes severos e
iniciações. Ela disse aos estudantes da Fraternidade que esperava que nenhum outro ser tivesse
que passar pelos mesmos testes novamente.Ás tardes, Maria encontrava descanso e solidão recolhendo-se a um lugar quieto onde
recebia o conforto de Sua Chama Gêmea, o Arcanjo Rafael. Ela desfrutava muito a felicidade
dessa associação e a beleza dessa companhia.Maria cresceu em beleza e graça, e os Anjos eram seus constantes companheiros,
apreciando as constantes lições juntos. Praticamente não existia véu nenhum entre o Reino
Angélico e Seu próprio doce Ser. Ela era verdadeiramente a “Rainha dos Anjos”.Mais tarde, pouco antes de deixar o Templo, a lembrança de Sua associação com os Anjos
tornou-se mais vaga. Durante esse período, Maria tinha que meditar, em Seu coração, sobre a
unidade de Deus e Sua criação perfeita, o Homem. Maria explicou aos estudantes que o tipo de
camaradagem e amizade estabelecida entre o indivíduo e sua Presença Divina, nas tarefas diárias
da vida, constróem um “momentum” para ele. Ela continuou afirmando que nunca estendia a mesa,
nunca varria o chão, nunca plantava uma flor, nem cuidava de um animalzinho ( Sua grande
paixão ) sem faze-lo com a certeza de que era a vida de Deus que lhe permitia realizar aquela
tarefa, e ela cumpria para a Glória de Deus. Toda a juventude de Maria foi dedicada, com zelo, á
Sua preparação para o momento em que Sua Missão deveria começar.Após Sua saída do Templo, Ela passou por um processo de esquecimento sobre o que
tinha aprendido e treinado, como forma de fazer o teste final de que os ensinamentos tinham
penetrado fundo em Sua consciência. Era necessário também que Ela não se lembrasse para não
estragar a juventude de Jesus, que deveria, em princípio, ser igual a de qualquer outra criança.José era membro da Irmandade Essênica, um homem muito adiantado espiritualmente.
Tinha um conhecimento muito bom da Lei Cósmica, e Ele transmitiu esse conhecimento á Maria.
Foi Sua força silenciosa, Sua serenidade e dignidade que ajudaram Maria durante muitas das
difíceis experiências pelas quais Ela passou mais tarde em Sua vida.Finalmente, se casaram e Maria vivia em um estado de constante “graça auditiva”, ou seja,
não dava ao pensamento e ao comportamento uma atitude relaxada e sim, mantinha uma conexão
permanente com o Seu Cristo Interno. Portanto, foi fácil para o Arcanjo Gabriel desempenhar o
pedido que Ele havia concedido á Maria antes de Sua encarnação, aproximando-se Dela com as
palavras triunfantes: “Ave Maria, cheia de graça”. Ele comunicou á Maria que, através de Seu
corpo, viria a forma física de Jesus, que seria o Messias. Foi solicitado a Maria que contasse
apenas á José e Sua prima Isabel esse acontecimento. Sua prima estaria esperando o nascimento
de João Batista e á ela também foi dado o comunicado do futuro nascimento do Batista.Se Maria não estivesse em um constante estado de graça auditiva, o que significa estar
sempre preparada para escutar a pequena e tranqüila voz interior, Ela não teria recebido a
Mensagem de Gabriel.Maria e José prepararam-se para o nascimento de Jesus. Maria fez pequenas roupas para
o infante, e juntos planejaram seus futuros para que pudessem ter a força para cumprir Suas
Missões em Glória.Jesus nasceu numa época em que a energia coletiva da Terra estava construtivamente
qualificada em seus níveis mais baixos desde os dias de Atlantida. Sua vida e Sua Missão bem
sucedida mudou o rumo dos acontecimentos.-
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Jesus nasceu sem karma. Em encarnações anteriores Ele foi Apolonio de Tyana, Zoroastro
da Pérsia, o Profeta Josué e José do Egito.O agora Mestre Ascensionado El Morya ( que foi um dos “Três Reis Magos”, juntamente
com os agora Ascensionados Mestres Kuthumi e Djwall Kuhl ) recorda Sua encarnação anterior
como se segue:
“Também eu segui a Estrela, há muito tempo atrás, até os pés de um infante. Posso
afirmar-lhes que a jornada não foi tão glamourosa, romântica e bonita como é descrita hoje em dia,
e que os Três Reis do Oriente não cavalgaram facilmente em grandes caravanas poderosas e
ricas. Nós nos juntávamos a elas, é verdade, pois os viajantes daqueles dias raramente
atravessavam aquelas vastas extensões de terras desertas sozinhos, mas nós estávamos
encarnados. Tínhamos estudado os céus durante muitos anos, cada um em seu próprio país. Não
tínhamos comunicação um com o outro e cada um, quando a constelação apontou para aquele
determinado momento cósmico, sentiu que a hora da visitação havia chegado, e cada um, com
algum sacrifício, padecimento e exposição ao ridículo perante os compatriotas, deixou a
comparativa segurança de seus lares para seguir uma estrela. Houve noites em que as nuvens
cobriam o céu e as estrelas não brilhavam – assim como há períodos durante sua caminhada pela
trilha espiritual em que sua estrela parece ter sido obliterada no céu, e no seu coração você se
pergunta se realmente existe uma Luz Guia.Posso compreender isso porque eu trilhei cada passo desse caminho, seguindo uma
estrela, e posso assegurar-lhes, com a confiança e a fé conseguidas com minhas próprias
energias, de que valeu o investimento de cada elétron tirado do coração da Presença e usado para
impulsionar o corpo em direção àquele humilde estábulo em Belém.”.Eles, os Três Reis Magos, não eram apenas reis em seus países, mas sacerdotes e
astrólogos pertencentes á Ordem dos Essênios, ordem esta que era a depositária do “segredo” do
nascimento daquele menino. Apesar disso, as Escrituras já previram e todos aguardavam o
nascimento do Messias.A Missão de Jesus tinha que coadunar-se com as Leis tal como ela era aplicada á Terra
naquela ocasião. Ele não recebeu privilégios especiais, tal como o dom da consciência
consecutiva. Ele foi atado ao “vínculo do esquecimento” como qualquer outro fluxo de vida á
procura de sua evolução sobre o planeta Terra. Portanto, quando Ele acordou como um lindo
recém-nascido, nos braços de Maria, ou mais tarde, quando mais velho, Ele não tinha lembrança
de Suas encarnações anteriores. Somente, como parte de Sua Missão, recebeu o privilegio de
poder transmutar uma quantidade adicional de karma e por esse motivo, Ele conseguia realizar
mais curas do que poderia fazer se não tivesse recebido esse privilégio.-

Foi bom que uma grande intercomunicação se tivesse estabelecido entre Eles e o Reino
Angélico, pois, logo após o nascimento de Jesus, Maria viu José em pé na soleira da porta. Ele
estava mito perturbado. José disse que acabara de receber um aviso, mas não estava seguro de
sua fonte. Teria sido um Anjo ou fora Deus? Na Sua consciência, ficara impressa a urgência de
fugir para o Egito. José tinha dúvidas, pois achava que era injusto que um recém-nascido, com tal
missão a cumprir, fosse vítima tão cedo da crueldade de Herodes. Juntos rezaram e Maria
recebeu a confirmação, no âmago de Seu coração, de que deveriam partir. Como atrás deles o
sangue dos recém-nascidos inundava as ruas, Maria ( e mais tarde, Jesus ) fez um voto de que Ela
assistiria cada uma das crianças que tivesse estado envolvida nesse ato brutal, a atingir a
Ascensão numa futura encarnação. Essas crianças haviam morrido por causa da Missão deles.
Maria tomou seu pequeno filho nos braços e, junto a José, deixou o abrigo de seu lar e partiu para
o Egito, uma terra cheia de perigosa vida animal. Foi uma longa e cansativa jornada rumo ao Egito,
com muitas noites em claro, escapando dos soldados de Herodes.Desde quando Jesus era apenas uma pequena criança, Ele já manifestava uma pureza de
espírito. Seus sentimentos eram bem desenvolvidos. Tinha todos os sentidos sensoriais perfeitos.
Além disso, possuía uma grande intuição. Jesus não viveu em um “mundo charmoso e
privilegiado”. Ele viveu entre a assim chamada imperfeição. Foi solicitado que vivesse entre os
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pobres e os doentes de mente e corpo. Naquele tempo não havia instituições públicas para afastar
da vida pública pessoas desse gênero. O belo garoto, vestido com suas simples túnicas brancas,
sandálias feitas por José, estava exposto ás pressões dos pensamentos dos muitos planos, com
apenas o amor de Maria e José como proteção.Os pais de Jesus foram seus primeiros professores. Maria disse-lhe que só dependia Dele
aceitar a realidade do mundo cheio de imperfeições, tais como a aparente doença e sofrimento, ou
“glorificar o Senhor”. Jesus disse mais tarde que essas palavras o ajudaram imensamente, em Sua
Missão, e que muitas vezes preservaram Sua sanidade. José também aplicava freqüentemente
esse princípio.Maria afirmou que existe sempre essas escolha – se sintonizar com as aparências do
mundo e com isso, fortalece-las, ou escolher fortalecer o poder de Deus, direcionando o foco de
sua energia e atenção para a Presença I AM de si mesmo, mantendo a própria atenção focalizada,
até que o “eu” interno ganhe confiança. Quando o jovem Jesus vinha para Maria com machucados
em seus pés e joelhos, Ela dizia: “Não vamos aumentar o machucado ou esta cicatriz. Vamos
glorificar Nosso Senhor.” Então, focalizando sua atenção no padrão perfeito, o Homem feito á
imagem e semelhança de Deus, Maria, José e Jesus atraíam as correntes de Cura e Paz de Suas
Presenças Divinas através de Si, até que a aparência de imperfeição desaparecesse. Faziam isso
sistemática e diariamente. Assim, juntos construíram uma vibração que seria a base para enfrentar
as dificuldades dos dias ainda por vir e assim, para enfrentar a própria morte.Quando Maria e José estavam no Egito, passaram por muitas experiências que testaram
Sua fé e poder de concentração. Uma manhã, Maria viu Jesus brincando na praia do Nilo. De
repente, um grande crocodilo apareceu ao Seu lado. O crocodilo tinha a boca aberta e por
instantes, Maria ficou aturdida. Então, controlou-se visualizando Jesus envolvido na proteção de
Deus, até que o crocodilo finalmente se afastou. Jesus não se deu conta de que havia algo de
pouco usual nesse acontecimento; apenas acenou para sua mãe e continuou a brincar.Á tenra idade de 5 anos, Jesus foi levado ao Templo de Luxor e tal como acontecera á Sua
mãe, a severa disciplina dos sacerdotes do Templo foi revivida. Maria não teve permissão para
testemunhar o treinamento de Jesus, tendo que esperar do lado de fora do Templo, sob o forte
sol, á sombra de uma figueira, enquanto o menino Jesus era instruído, desde a manhã bem cedo
até de tarde. Algumas vezes, após sair do Templo, Maria notava gotas de transpiração em Sua
testa e profundas olheiras sob os olhos. Ele tinha que passar por testes e disciplinas das quais
homens e mulheres adultos tinham se esquivado e no entanto, Maria não podia interferir. Era Sua
obrigação conceder-lhe completa liberdade, uma liberdade na qual não há medo.De Sua infância, Jesus falou: “Eu também tomei consciência de um mundo de forma, de
um mundo de sombras, e tive que encontrar no meu íntimo a razão e propósito de meu Ser. Bem
me lembro daqueles primeiros dias no Egito quando fui levado, em tenra idade, àqueles Templos,
quando aprendi a Lei com os sacerdotes. Recordo minha gratidão pelo amor de minha mãe e meu
pai, que contrabalançavam a austeridade, a disciplina, a tremenda pressão solicitada, a uma
criança, que havia requerido a proficiência em um dos Templos de Luxor.”.Quando Maria tinha permissão para acompanhar Jesus ao Templo, recebia
particularmente a mesma instrução pelo Hierarca do Templo, Seraphis Bey. Era instrução sobre a
retenção da respiração e ressurreição do corpo, preparando-A, assim, para os acontecimentos
vindouros.Quando Jesus atingiu a maturidade, com a assistência de José, tornou-se um hábil
carpinteiro. Mais tarde, José deu muitas e importantes contribuições para o estabelecimento da Era
Cristã. Foi Ele quem primeiro apresentou Jesus aos Seus futuros seguidores.José já sabia sobre esses seguidores muitos anos antes de Jesus vir a saber de suas
existências. Ele entrara em contato com eles explicando-lhes como seu estudo das Antigas
Profecias e dos Ensinamentos da Lei lhe haviam mostrado que o Messias em breve chegaria, mas
que competia a cada um deles reconhecer o Messias por si próprios. Em suma, José não lhes
disse que Jesus era o Messias. Pelo contrário, eles teriam que descobrir a realidade do Messias
por eles mesmos através dos sentimentos do íntimo de seus próprios corações quando O
encontrassem. Mais tarde, José passou ensinamentos aos seguidores, na medida em que suas
consciências individuais podiam absorver e tanto quanto a Lei podia permitir naquela época.Tiago e João, o Bem-amado, eram órfãos. Foram criados por uma bondosa mulher e José
era seu guardião. Como a mulher estava ficando velha, José perguntou aos dois meninos qual dos
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dois aceitaria a responsabilidade de ficar á testa do lar e qual estaria disposto a ser instruído pela
Irmandade Essenica. Ficou resolvido que Tiago, o mais velho e mais prático, ficaria com a
responsabilidade do lar e João iria para os Essênios para muitos anos de treinamento. Assim, ele
se prepararia para ser “o braço direito” de Jesus. Tiago subseqüentemente foi para a Galiléia, onde
encontrou Pedro e André. Lucas era um médico que recebeu algumas instruções de Jesus sobre
cura. Ele não se convenceu totalmente sobre os poderes de cura de Jesus, e outros mais, e
freqüentemente dizia: “Não aceito que isso possa ser feito.”.Durante os anos de crescimento de Jesus, o serviço de José era ser Seu instrutor. Quando
o contato de Jesus com o Mestre Ascensionado Maytreya estava desenvolvido ao ponto de que
praticamente não havia véu nenhum mais entre Eles, o Lorde Maytreya se tornou Seu novo
instrutor.Um dia, José disse á Maria que Sua Missão estava terminada e pediu-lhe que
permanecesse em Betânia após Sua partida deste plano físico. La Ela estaria em mãos amigas.
Jesus, disse Ele, deveria ir para a Índia para receber importantes comunicações. Pouco depois,
José saiu desta cena da vida.Poucos tempos após a morte de José, Jesus se viu partindo sozinho, a pé, para a Índia,
numa peregrinação simples e solitária. Penetrou na Índia, seguindo vagas indicações de José,
tendo que depender das indicações de Sua própria Presença I AM. Encontrou um grupo de
pessoas sentadas em volta de um professor e silenciosamente sentou-se junto a eles. O nome do
professor, em hindu, significava “O Grande Diretor Divino”, e era um Mestre Ascensionado. O
Mestre não deu sinais de ter notado Sua chegada, mas mentalmente projetou para Ele as
palavras: “EU SOU a Ressurreição e a Vida” e “EU SOU a Ascensão na Luz”. Esse foi todo o
contato que houve entre Jesus e o Professor. Jesus levantou-se e voltou para casa, grato por ter
recebido as palavras-chave para Sua Missão.Depois de Jesus haver retornado do Egito, antes de Sua pregação pública, Ele e Maria
retornaram a Luxor, no Egito, uma vez mais. Lá permaneceram por três anos. Ali ambos
conquistaram a iniciação final do Retiro de Luxor, que é a remoção das energias da Vida do corpo
e sua reposição através do controle da respiração. Isso foi feito para preparar Jesus para Seu
supremo teste. Doze Mestres vigiaram Seu corpo durante esse período e Jesus, assim como
Maria, passaram pela prova vitoriosamente.Jesus, dos doze aos dezoito anos, recebeu treinamento em vários Retiros e Monastérios,
entre eles um monastério no Vale de Kashmir, onde permaneceu por cinco anos. Lá existem
pergaminhos preservados, manuscritos pelo próprio Jesus.A Missão de Jesus começou quando Ele completou 30 anos. Sua pregação durou três
anos. Esse período limite de três anos estava predeterminado pela Lei Cósmica. Ele pregou em
linguagens simples e com parábolas fáceis de serem entendidas a fim de que o homem simples
das ruas, as pessoas sem instrução pudessem compreender. De um ponto de vista espiritual,
Jesus atingiu menos de quinhentos fluxos de vida. Isso se deveu particularmente á dificuldade das
condições de locomoção que prevaleciam naquela época.Durante o período em que Jesus estava envolvido em Sua Missão, Maria morou com
Marta, Maria e Lázaro ( em Betânia ). Existia uma certa paz na vida do campo e Maria apreciava as
redondezas e tecia mantos para Jesus. Todos os outros filhos estavam casados e bem. Uma vez
ao dia, Ela subia uma pequena e relvada colina até uma rocha grande de topo reto. Lá Ela passava
várias horas em profunda e fervorosa comunicação com Deus. Dessa maneira, Ela construiu um
“momentum” e um padrão segundo o qual Jesus e Maria Ascensionaram posteriormente.Quando Jesus descansava entre as viagens, visitava Maria em Betânia e nesses
momentos, ambos encontravam felicidade naqueles tempos difíceis.O primeiro assim chamado milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho nas
bodas de Canaã. Ele focalizou Sua atenção em Deus e através das energias de Seu Canal
Espiritual, transformou a substancia daquela água em Luz eletrônica. Foram as pessoas que
inconscientemente a qualificaram com o que elas desejavam que fosse manifestado. Por essa
razão, a substancia que elas beberam tinha, para elas, o gosto e a aparência de vinho.A alimentação das cinco mil pessoas foi feita usando princípios similares. Jesus multiplicou
os pães e os peixes usando a Lei da Materialização. O pão e o peixe foram multiplicados
aglutinando substancia eletrônica luminosa, a substancia que nos envolve na atmosfera. Essa
substancia foi aglutinada em forma, e depois reduzida para uma ação vibratória mais densa,
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permitindo que o povo comesse o que parecia e tinha gosto de peixe. Saint Germain usou o
mesmo conceito da Lei dando aos estudantes da Fraternidade um líquido leitoso que também
havia sido extraído da substancia eletrônica luminosa. Essa refrescou e revitalizou enormemente
os estudantes.Desde muito criança, foi ensinado a Jesus a magnetizar PAZ. Essa Paz transformou-se
numa grande reserva. Permitiu a Jesus dizer com autoridade: “Paz, aquieta-te”. As turbulentas
águas do Mar da Galileia obedeceram. Esse sentimento de paz também estava presente quando
Ele disse: ”Ama teus inimigos, trata bondosamente aqueles que malevolamente te usam”.Invocando todo o Impulso aglutinado da Vida Eterna, e dirigindo essa energia para o
coração de Lázaro, Jesus pôde prestar um serviço. A energia que Ele invocou era mais poderosa
que o lamento, choro, curiosidade, ceticismo e outras qualidades de uma natureza imperfeita que
se manifestava através das pessoas que estavam presentes. Lázaro respondeu e voltou da assim
chamada morte.Enquanto realizava Seus muitos milagres, Jesus tinha assistência espiritual de Deus Todo
Poderoso, de Seu professor Lorde Maytreya e Sua mãe Maria. Jesus, em uma de Suas
comunicações, insistiu para que os estudantes estivessem preparados o tempo todo para usar
habilidades concedidas a eles por Deus. Nunca se sabe quando a oportunidade aparece. Ele
disse: ”O momento é agora! Não consulte o calendário para saber quando é que certa coisa
deve ser feita. Nunca me avisaram com antecedência qual experiência Eu iria ter. Nunca tive
um pergaminho manuscrito dizendo que nesta e naquela data o Espírito Santo desceria e
que nesta e naquela data Eu deveria curar.”.Jesus declarou em uma comunicação: ”Por causa da má interpretação da Lei, Eu fui
apontado, infelizmente, como o Único Filho Gerado. Eu vim para dar o exemplo da Vida
Eterna, vencendo, por intermédio da assistência dos Seres Divinos, a experiência chamada
morte. Depois tive que convencer Meus discípulos de que Eu ainda estava vivo Me movendo
entre eles, ressuscitado. Todas essas coisas Eu fiz porque o mundo precisava, naquela
ocasião, assim como agora, da vinda de um Ser Perfeito que pudesse cumprir o Desígnio e
representar, na Terra, o Pai Celestial. Alguma vez fostes açoitado em público, com uma
coroa de espinhos enterrada em vossa fronte? Tivestes vossas vestes rasgadas em
público? Não! As coisas que vos aconteceram durante esta encarnação são muito suaves
se comparadas com aquelas experiências através das quais Eu passei voluntariamente para
mostrar que o Filho de Deus era um Mestre da energia neste mundo.”.A amada Maria disse: “As forças das trevas ainda perambulam pelo mundo, enfatizando a
parte errada da Missão de Jesus. Elas glorificam um CRISTO Crucificado, calando-se sobre um
CRISTO RESSUSCITADO.” As palavras de Jesus acrescentam ênfase, como se segue: ”O Cristo
crucificado, que o mundo ortodoxo coloca perante o povo, é o símbolo da expiação
substitutiva. É a maneira que o ser exterior tem de fazer com que seu próprio pecado seja
carregado por outros fluxos de vida. O crucificado deve ser substituído pelo Cristo
Ascensionado. Cada indivíduo deve ser responsável por seus próprios pecados.”.Falando Ele próprio sobre a presente acuidade e autenticidade da Bíblia, o Maha Chohan
explicou, que houve alguns letrados da Bíblia que embelezaram o texto original, modificaram sua
interpretação para satisfazer melhor os desejos e omitiram o que lhes parecia melhor. Não é de
admirar que existam mais de cem “Fés cristãs” diferentes.Em Suas comunicações, Jesus enfatizou repetidas vezes que os milagres de 2.000 anos
passados podem ser realizados hoje pelos estudantes da Lei Cósmica. Também mencionou que
foi apenas após a Dispensação de 1930 que o ápice desse serviço que Ele pretende prestar foi
atingido. Como parte desse serviço, é dada oportunidade pelos Mestres Ascensionados aos
estudantes como raramente aconteceu antes na história. Disse Ele: “Apenas esses estudantes
são a esperança de ensinar ao povo a Verdade. As religiões tiveram oportunidade de liberar
a humanidade e no entanto, o povo ficou cada vez mais preso aos dogmas. Eu vos imploro,
em Nome do Pai de toda a Vida, SE ME AMAIS, FAZEI O QUE EU FIZ!”.-

A CRUCIFICAÇÃO
Após os discípulos e o Mestre terem terminado a “Ultima Ceia” e terem ido para
Getsemani, Maria, Marta e Maria, irmã de Lázaro pegaram o tecido de linho que Maria tinha tecido
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e dobraram-no cuidadosamente. Maria sabia, no fundo de si mesma, que no dia seguinte esse
tecido envolveria o corpo de Seu ainda vital e belo filho. A Taça da ultima ceia foi envolta num
guardanapo e entregue a José de Arimatéia para ser guardada em segurança. Então Maria
mergulhou em ardente oração pois o próximo dia lhe traria a maior prova de Sua vida.Inúmeras vezes, anteriormente, Jesus e Maria tinham discutido os diversos pontos que
deveriam ser enfatizados durante Sua pregação. Freqüentemente falaram da necessidade de
passar pela morte a fim de provar a imortalidade da vida.Em Luxor, era comparativamente fácil para um iniciado, altamente treinado, retirar os
sentidos do contato com o mundo exterior e suspender a respiração para que, do ponto de vista
dos sentidos exteriores, o corpo estivesse “morto”. No entanto, realizar esse ato conscientemente
entre centenas de pessoas impuras de consciência, é muito difícil. Para satisfazer a consciência
externa, era necessário para a humanidade que efetivamente fosse proferida e executada a
sentença de morte, autenticamente. De outra maneira, a humanidade não teria acreditado que a
Ressurreição era autentica e não um truque de faquir ou manifestação de hipnose.Maria disse que nem Ela nem Jesus sentiram prazer com a necessidade de ter que passar
por essa experiência. Quando Jesus pediu que aquela “taça” fosse afastada Dele, era porque
ninguém sabia ao certo se a demonstração publica teria ou não sucesso. Através de tal
experiência publica, toda a viciosidade astral e psíquica que se tinham acumulado desde a “Queda
do Homem”, era direcionada através desses indivíduos encarnados que se permitiam ser usados
como peões ou recipientes dessa força.Em pé, sob o vento da colina do calvário, observando a ganância, na consciência daqueles
que gostavam e se divertiam com o espetáculo, Maria, com todas as fibras e células de Seu Ser
apegou-se ao Conceito Perfeito do Cristo Ressuscitado, de pé e respirando. Ela chamou por Lorde
Maytreya, Hélios e Vesta, Gabriel e todos os que Lhe haviam prestado assistência anteriormente.
Maria sentiu a resposta vinda do coração do Sol; Ela viu a Presença de Vesta; Viu sobre Jesus a
luminosa, brilhante Presença de Lorde Maytreya e a proximidade de Gabriel.Maria se lembrou de José. Ela sentia falta de Sua serena presença física. Pensou naquela
noite de inverno há muito tempo, e no estábulo simples. Maria relembrou a longa e cansativa
jornada para o Egito, e a entrada para o Templo. Ela pensou nos discípulos ainda não
completamente ancorados na compreensão do que estava realmente acontecendo. Todos esses
pensamentos vieram á Ela e no entanto, Maria era capaz de manter Sua atenção sobre o que Ela
chamava “a imaculada concepção” de Jesus, sabendo que nem a lança, nem a coroa de espinhos,
nem a cruz e os pregos podiam magoa-Lo. Da maneira como aconteceu, a série de humildes
experiências diárias, nas quais todas as energias dos corpos de Maria eram vertidas, construíram
uma forma que provou ser a Sua força, equilíbrio e sanidade na hora da necessidade. Ela
permaneceu, manteve o Fogo da Chama da Ressurreição sobre Seu filho e concentrou Suas
energias sobre o vitorioso e feliz padrão de Suas experiências de vida.Como sempre, Maria podia ver o Sagrado Ser Crístico de Jesus. O Ser Crístico habita
além do veículo físico. Por três longas horas, o corpo de Jesus pendeu na cruz entre os dois
“patriotas”.João deu assistência á Maria, fixando-se naquele Conceito Perfeito de Homem como cocriador com Deus, para que Jesus pudesse atravessar aquela Iniciação, ressuscitando Sua forma
física na manhã da Páscoa para o benefício dos discípulos cheios de duvidas, e finalmente,
Ascensionando á vista de mais de quinhentas pessoas.Maria e João sabiam como desconectar, através da Luz e do Amor, a atração gravitacional
do corpo físico. Aplicaram essa técnica quando a cruz foi levantada, impedindo, dessa maneira, o
dilaceramento do corpo de Jesus.As últimas palavras de Jesus não foram: “Adonai, Adonai, por que Me abandonastes?”,
mas “Pai, como Me glorificastes; em Tuas mãos entrego Meu Espírito.”. Então as palavras
“Está terminado!” foram ouvidas vindo da direção da cruz. Jesus sentiu dor proveniente das
fraturas físicas, infligidas á Ele antes da crucificação. Mas não sofreu tanto enquanto estava na
cruz porque Ele estava dominando a situação e tinha Se retirado do corpo o suficiente para não
sentir tanta dor ( tão considerável em porte, que apenas a dor seria suficiente para matá-Lo ).
Infelizmente, algumas religiões dão ênfase sobre a agonia e sofrimento de Jesus quando Ele
estava na cruz.-
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Quando Jesus nasceu, os Três Reis Magos deram-Lhe sândalo, óleo, incenso e mirra.
Esses presentes foram cuidadosamente guardados por Maria e foram usados por Marta, a outra
Maria, Nicodemos e José de Arimateia para ungir o corpo de Jesus e envolve-Lo no tecido de linho
fornecido por Maria. O corpo estava agora pronto para ser colocado na sepultura.-

A RESSURREIÇÃO
João e Maria deixaram que os outros cumprissem os rituais finais. Levando consigo um
sentimento de Paz interior, desceram a colina do Calvário em direção á Betânia. Ficaram na casa
de Marta e a outra Maria. Lá encontraram refugio e alívio das pressões dos acontecimentos
passados. Maria pediu para ficar só e por duas noites e um dia, Ela concentrou-se na Ação da
Chama da Ressurreição, ajudando na restauração do corpo alquebrado de Jesus.Ela orou por muitas horas, caindo finalmente adormecida em Sua vigília. Então, através de
Sua mente, veio a magnificente e melodiosa voz do Arcanjo Gabriel. Ele entrou em Sua
consciência usando as mesmas palavras de quando confirmou o messiado de Jesus: “Ave, Maria,
cheia de Graça!”.Á principio, Maria pensou que estava sonhando com a primeira visitação. Mas o Arcanjo
Gabriel confirmou: “Teu Filho ressuscitou! Ele está vitorioso! A sepultura foi aberta. Ele
retomou Seu corpo e Eu vim – o Anunciador – o Protetor da Imaculada Concepção – trazerte a primeira noticia da Vitoria!”.Maria caiu de joelhos, tomando consciência da Presença de Gabriel, e lágrimas de gratidão
correram por Sua face.O aposento encheu-se de Luz e perfumou-se com a fragrância do lírio. Quando a brilhante
luz suavizou-se, Maria pôde reconhecer Jesus envolto no mesmo manto branco que Ela Lhe dera.
Ela podia até mesmo distinguir os pontos que Ela mesma havia feito na bainha do manto.Enquanto Ela examinava Suas feições para se certificar de que não se tratava de uma
miragem, Jesus buscou-Lhe as mãos e falou: “Mãe, sou Eu!”.Maria correu para Ele, tocando Seu manto, pensando em beijar a bainha, mas Ele A
levantou. Juntos foram até a janela para olhar o Sol, que, como um símbolo de Vida e de Luz, Eles
tinham venerado e amado como uma manifestação externa de Deus.Quando Maria olhou as mãos de Jesus, notou que lá ainda estavam as cicatrizes causadas
pelos pregos; as marcas dos espinhos na fronte, porém, tinham desaparecido. Jesus explicou que
um Ser Ascensionado havia Lhe sugerido conservar os estigmas nas mãos e nos pés, assim como
o da lança, como meios de identificação.Jesus separou-se Dela explicando que precisava ver Marta, Maria Madalena, Pedro, Tiago
e João, porque eles estavam totalmente abalados com a crucificação e muito amedrontados. Antes
de partir, Jesus perguntou a Maria se Ela desejava Ascensionar com Ele ou ficar. Maria perguntouLhe o que Ele desejava que Ela fizesse. Jesus respondeu-Lhe explicando que seria necessário ter
um ser não ascensionado para magnetizar e ancorar as Correntes Cósmicas da Dispensação
Cristã. Maria prazerosamente concordou em ficar, o que muito O agradou. Jesus então disse a
Maria que Ele havia recebido uma nova e especial Dispensação ( da Junta Kármica ) sob a qual
Lhe seria possível visita-La e a João durante 30 anos, para passar-Lhes certos pontos da Lei que
até então não eram permitidos ser revelados. Como parte do plano para ancorar a Corrente, era
exigido que, em todas as ocasiões, ou João ou Maria permanecessem em Betânia.Jesus acrescentou que Lhe havia também sido permitido visitar Maria e os outros, durante
quarenta dias antes da sua Ascensão, a fim de explicar-Lhes a Lei. Falou que enviaria Pedro,
Tiago, André, João, Lucas e as mulheres que os amavam para Betânia.Quando Jesus manteve contato com Seus discípulos após a Ressurreição, não mais
operava em Seu corpo físico, mas sim em Seu Ser Crístico. Quando estava na sepultura, em
cooperação com o Maha Chohan e o Arcanjo Gabriel, Jesus havia transmutado Seu corpo físico
enviando Raios de Luz desde Sua Presença I AM, absorvendo a essência purificadora de Seu
corpo físico no interior de Seu Ser Crístico.Jesus estava, portanto, operando com Seu corpo de Pura Luz; no final, cada átomo e
elétron encontrava-se sob Seu controle consciente. Dessa maneira, Ele podia variar a ação
vibracional do Ser Crístico á vontade, possibilitando-O tornar-se visível e tangível no grau que O
desejasse. Esse corpo de Luz não necessitava de alimentos ou bebidas e não possuía carne ou
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ossos, mas Jesus podia faze-lo parecer como se fosse um corpo de carne aos Seus discípulos,
para convence-los de Sua presença tangível. Aumentando a ação vibratória de Seu Ser Crístico,
podia atravessar as paredes das casas sem dificuldades. Tendo conseguido pleno e total domínio
sobre a matéria ( energia, substancia, vibração ), Ele podia até mesmo ajudar os discípulos a
fazerem trabalho físico.Por que Jesus simplesmente não Ascensionou direto da cruz? Ele o poderia ter feito, mas
a ação da Chama da Ressurreição foi escolhida para fortalecer a fé dos discípulos e estabelecer
um foco para a Era Cristã.Aparecendo diariamente para Maria e os discípulos, ás vezes durante alguns minutos,
outras vezes por horas, durante quarenta dias, Ele fez com que os sentimentos deles se tornassem
ancorados na supremacia das Leis de Deus Todo Poderoso. Os discípulos tinham que aprender
que é possível, para cada estudante da Verdade, aplicar a Lei e obter vitoria em sua manifestação,
e dizia: “O que um conseguiu fazer, todos podem faze-lo um dia.”.O estabelecimento de um foco que permanecesse por 2.000 anos na Luz ( energia
construtivamente qualificada ) de Jesus e Maria, e que tivesse a Vitalidade, o Fogo e a Força
necessários para sustentar-se a si próprio quando Ambos tivessem Ascensionado, era necessário
á Dispensação Cristã.Decidiu-se remodelar as acomodações de moradia de um velho moinho, uma vez que ele
estava quase em ruínas. Também, como ele estava sendo usado como local de reunião para as
visitas de Jesus, precisava acomodar um maior número de pessoas. Primeiramente, foi feito um
pequeno quarto para Maria dentro do moinho. Depois Jesus sugeriu que se cavasse um canal para
irrigar o jardim de Maria, para evitar que Ela tivesse que carregar água. Havia um regato correndo
atrás do moinho, que acrescentava paz e beleza á paisagem. Maria Se interessava por ervas e
plantava-as por causa de seus poderes curativos. Assim, o velho moinho transformou-se no Foco
da Dispensação Cristã e Maria ali permaneceu até Sua morte e Ascensão.Jesus não apenas deu sugestões, mas efetivamente ajudou no trabalho da reforma. Certo
dia, Ele ajudou a fortalecer a viga do teto acrescentando uma coluna de suporte. Desta maneira,
usando as habilidades de carpinteiro aplainou-as e juntos, colocaram a coluna de suporte no
centro da sala. Tiago, João e Pedro caiaram de branco as paredes.Como foi dito antes, quando Jesus estava dando instrução ou ajudando nas obras da
reforma, Ele estava operando no corpo do Seu Ser Crístico e não no corpo de Mestre
Ascensionado de Sua Presença I AM. No entanto, era possível fazer esforços materiais.Vieram presentes de muitos lugares. José de Arimateia enviou algumas ovelhas que
forneceriam lã para as roupas. A esposa de Pilatos, uma pessoa encantadora, contribuiu com
algumas cabras leiteiras, importadas. Numa carta, ela solicitou a permissão para visitá-los. Outros
amigos ofereceram quarenta mudas de figueiras e oliveiras que foram aceitas com gratidão e
plantadas.Á noite, a pequena comunidade se reunia e Maria falava-lhes sobre o nascimento e vida de
Jesus. Mateus, Marcos e João escreveram a historia com suas próprias palavras. Algumas vezes,
Maria fazia correções. Assim foram escritos os evangelhos, os genuínos, que foram modificandose á medida do passar do tempo.Finalmente, o final do período de quarenta dias se aproximou. Desta vez a separação foi
fácil e feliz. Todos já tinham uma compreensão melhor da Lei, e sabiam em seus corações que
Cristo sempre estaria com eles, mesmo que a forma física de Jesus não estivesse mais presente.Jesus prometeu a João que ele receberia sua Ascensão ao final daquela encarnação. Ele a
tinha merecido por causa de seu amor e fidelidade á causa e pelos serviços e cuidados tidos para
com Maria. Mais tarde Maria disse á respeito: “Em cada ocasião que necessitei de ajuda, João
esteve presente sempre. Verdadeiramente, ele era amor.”.-

A ASCENSÃO
Enquanto Maria permaneceu em Betânia, Ela subia diariamente á colina sozinha, tecendo
um Padrão de Luz. Enquanto andava, Ela orava e enviava Seu amor e gratidão á Deus, emitindo
Suas invocações para a vitoria de Jesus. Esta trilha de Luz abriu caminho através do plano físico,
fazendo conexão com a consciência de Vesta. Sobre essa trilha Jesus mais tarde iria andar em
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triunfo. A elevação da energia, desde o coração de Maria, construiu o padrão da Chama da
Ascensão, usada para conseguir a o sucesso na Ascensão de Jesus.A Dispensação que governa uma Raça inteira na mudança de um Ciclo de 2.000 anos é
composta das energias combinadas e tecidas de muitos fluxos de vida reunidos. Assim foi o inicio
da Dispensação Cristã e também foi quando, durante os anos 30, 40 e 50, os Mestres
Ascensionados El Morya e Saint Germain atraíram os fluxos de vida para qualificarem energia
construtivamente, em atividades grupais, para ancorar o Ciclo de 2.000 anos da Nova Era.Na noite anterior á Ascensão, Jesus conversou com Maria e João. Ele explicou que subiria
a colina de Betânia sozinho, muito cedo pela manhã. Maria e os discípulos deveriam reter a
multidão até por volta das nove horas. Então, todos poderiam segui-Lo
A manhã chegou e Jesus subiu sozinho para o alto da colina. Sua Presença agiu como um
imã. Sua aura estava exatamente como era antes quando Ele estava pregando em Sua Missão,
tão magnética e poderosa que, mesmo quando as pessoas estavam adormecidas, levantavam-se
e O seguiam.Maria deu instruções aos discípulos para que retivesse a multidão ao pé da colina,
exatamente como Jesus havia pedido. Para manter as pessoas em harmonia, Maria contou á
multidão acontecimentos da vida de Jesus.Ás nove horas, a multidão foi ao encontro de Jesus no topo da colina. Suas vestes já
estavam brilhantes e o povo notou Sua radiação refletida na atmosfera. Tão resplandecente era a
Luz brilhando através Dele que Maria e os outros mal conseguiam olhá-Lo. Ele não falou mais.
Maria e os discípulos oraram por Ele, mantendo Sua concentração na Chama da Ascensão.
Então, do topo da colina, da própria rocha sobre a qual Maria havia passado incontáveis
horas em oração, Jesus Ascensionou para o Corpo Eletrônico de Sua Presença I AM. Isso foi
testemunhado por quinhentas pessoas.Jesus assim falou de Sua Ascensão:
“João e Mãe Maria escolheram vigiar aquele lugar para Mim e assim naquela manhã
Eu pude, quietamente e sem ostentação, caminhar por aquela trilha relvada até o cume da
colina em Betânia e ficar um pouco em solidão, vendo o Sol nascer, gozando as belezas da
Terra antes que Meus amados discípulos e aqueles que vinham para maravilhar-se e fazer
perguntas, alcançassem o alto da colina. E assim foi que, neste corpo ressuscitado, pude na
presença de quinhentas pessoas, das quais nem todas acreditavam que tal coisa fosse
possível, aumentar a ação vibratória daquela forma ressuscitada e com a grande ajuda da
poderosa força da oração que Minha mãe tinha estabelecido através dos Seus dias de
oração na colina de Betânia, juntamente com a grande assistência de Minha Própria
Presença I AM, a Ascensão foi manifestada publicamente.Alguns a presenciaram, outros não o fizeram porque a Luz tornou-se resplandecente
e a atividade natural do ser humano foi cobrir os olhos contra o fulgor. Alguns ficaram
amedrontados e viraram as costas para não se angustiarem. Alguns se lançaram ao chão,
mas os poucos que ficaram de pé, puderam suportar serem testemunhas. Eu Ascensionei a
Meu Pai e vosso Pai, gozando a companhia de Seres Divinos que anteriormente
Ascenderam ao Nirvana, continuando Minha assistência da melhor maneira que pude a todo
e qualquer fluxo de vida que, a seu tempo, dirigiriam sua atenção para Mim.”.Ele estava usando a veste que Maria havia Lhe fornecido quando Ascensionou. A veste e o
corpo do Ser Crístico foram eterealizados quando Jesus penetrou no Corpo Eletrônico de Sua
Presença I AM. Isso foi assim, de acordo com a Lei Cósmica que estabelece que qualquer coisa
que tenham cumprido sua utilidade deve ser entregue á Chama para ser eterealizada, retornando á
substancia original. Depois da crucificação e Ressurreição, o governo Romano e o Sinédrio ( os
altos sacerdotes judeus ) ficaram contentes e satisfeitos. Tinham certeza de que tinham posto um
ponto final á essa ameaça ás suas autoridades. Tanto quanto lhes dizia respeito, as coisas agora
estariam calmas e agradáveis.Jesus sugeriu a seus amigos que deixassem as coisas assim mesmo, e que não atraíssem
excessiva atenção sobre sua pequena comunidade em Betânia. Solicitou que alugassem um
cômodo num sobrado em Jerusalém onde os discípulos e Maria pudessem se reunir naquela
cidade. Matheus era o tesoureiro do grupo e, por isso, era sua responsabilidade conseguir o local.
O objetivo das reuniões era restaurar a fé e a confiança dos discípulos que estava esmaecendo um
pouco após a Ascensão de Jesus.-
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Aqueles que sabiam da vinda do Espírito Santo, prepararam-se para o primeiro
Pentecostes. O significado de “Espírito Santo” tem confundido muita gente. Simplesmente falando,
é o Doador da Vida, a Energia Prânica que sustenta a vida, irradiada do Sol Central e dirigida á
Terra. Aqui, ela é recebida e projetada mais além pelo Maha Chohan. Portanto, o Maha Chohan
não é o Espírito Santo, como comumente O chamam nas Escolas Esotéricas, mas sim, é o
Direcionador do Espírito Santo. A Ação Trina de “Pai, Filho e Espírito Santo” é nada mais do que
Deus, Sua Criação ( o Filho ) e a Energia Doadora da Vida irradiada pelo Sol Central ( Espírito
Santo ). A Lei da Vida é simples.O primeiro Pentecostes consistiu em uma carga de prana adicional enviada ao grupo
reunido. Isso teve um profundo efeito sobre os discípulos. Quando a Radiação do Espírito Santo
ocorreu, os discípulos se sentiram renovados com a nova Energia Vital. Na verdade, ficaram tão
repletos de Energia que pareciam bêbados aos olhos das outras pessoas. Deu nova ênfase em
suas vidas; foi o ato final na preparação dos discípulos para sua pregação pública do Evangelho.Maria Se sentiu aliviada, pois durante aqueles dez dias após a Ascensão, muitos deles se
apoiaram Nela procurando fé e confiança, e Ela estava mentalmente exausta. Agora, após o
Pentecostes, os discípulos se tornaram autoconfiantes.Depois de tudo, a pequena comunidade em Betânia desfrutou de relativa paz por algum
tempo. Os discípulos ensinavam a Lei para aqueles que a queriam conhecer. Da lã das ovelhas, as
mulheres teciam roupas. Juntos, plantavam grãos, linho e videiras. Á noite, os Evangelhos eram
escritos. Pedro, João e Tiago escreveram Evangelhos que permanecem escondidos até hoje.
Maria também escreveu alguns tratados sobre a Cura Mística, que nunca foram publicados. Sobre
esses tratados, Maria disse que Ela esperava poder mostrá-los aos encarnados numa futura data.Um dia, José de Arimatéia, que tinha inúmeras propriedades de negócios nas Ilhas
Britânicas, recebeu uma mensagem. Precisava ir para lá e convidou Maria e os discípulos para
acompanhá-lo.Jesus havia dito previamente á Maria que seria necessário que Ela, antes da Sua
Ascensão, levasse a “Taça” para as Ilhas Britânicas. Pareceu-lhes que agora surgira a
oportunidade para cumprir essa tarefa. Além do mais, tinham sabido que Pilatos havia sido
substituído, pelo Governo de Roma, e que o novo governador era tido como menos tolerante para
com os cristãos do que Pilatos havia sido. Portanto, consideraram que seria sábio que Maria
deixasse Betânia por algum tempo.José de Arimatéia tinha muitos escravos para tripular seus barcos. Maria lembrou-o de que
uma missão envolvendo o transporte da Taça Sagrada para a Grã Bretanha não podia envolver
trabalho escravo. José concordou, e os barcos foram tripulados por voluntários da comunidade
cristã. Os barcos tinham velas e remos. Apresentando-se como voluntários e executando sua
missão como remadores, estes homens conquistaram o privilégio de serem os primeiros cavaleiros
da Corte do Rei Arthur numa encarnação posterior.-

João foi deixado para trás. Ou ele ou Maria tinham que ficar de qualquer modo para
magnetizar e prender as correntes espirituais da Dispensação Cristã. Também foram deixados
para trás André, Marcos e Marta. Entre as pessoas que estavam fazendo a jornada se
encontravam Pedro, Jaime, Bartolomeu, Maria de Betânia e Cláudia Pórtia, a esposa de Pilatos,
que estava retornando á Roma.Era um pequeno, mas dedicado grupo de pessoas. Antes de partir pela manhã todos se
ajoelharam em oração. João deu a benção e sentiu-se a Presença de Jesus. Depois do barco
ancorar em Alexandria, Maria, Pedro, Jaime e alguns outros foram para Luxor. Lá, Maria estendeu
Sua gratidão ao Hierarca, Seraphis Bey, pela assistência recebida na efetivação da Vitória de
Jesus.De Alexandria o grupo decidiu velejar para Creta. Lá, o grupo magnetizou as correntes
para a futura visita do apóstolo Paulo ( agora o Mestre Ascensionado Hilarion ).Então, o barco dirigiu-se para Roma, para desembarcar a esposa de Pilatos. Entretanto,
Jesus apareceu e avisou-os para não irem a Roma por causa do sentimento hostil que existia
contar os cristãos nessa cidade. Assim, o barco velejou através do Estreito de Gibraltar.Na extremidade sul da península ibérica, Maria e os outros desembarcaram. Sua viagem
os levaria através de Portugal, Espanha e França; através de cidades como Fátima, Lourdes e
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Orleans . Durante toda a viagem Maria esteve num estado constante de graça auditiva. Algumas
vezes Ela ouvia uma delicada eclosão de música quando atravessava a aura de um indivíduo a
quem convidava para acompanhar o grupo. Em Portugal, Ela atraiu aqueles que mais tarde, em
encarnação posterior, deveriam ser as crianças de Fátima; e da França ela atraiu uma criancinha
que mais tarde deveria se tornar Bernardete. Todos estes se juntaram ao grupo sempre crescente
de viajantes. As correntes ancoradas em Fátima, Lourdes e Orleans seriam vitalizadas várias
centenas de anos depois. Durante esse tempo posterior, quando Maria apareceu em Sua luminosa
presença em Fátima e Lourdes, muitas curas, visitações e contatos com crianças foram possíveis
pelo prévio apoio de correntes espirituais. As crianças que viram Maria aceitaram Sua presença.
Maria explicou que a consciência e o ego limitado das crianças tornou possível á Ela explicar mais
sobre a Lei.Foi difícil atravessar os Pireneus. Isto se fez em parte á pé e parte em lombo de jumentos.
Quando o grupo chegou no norte da França, reuniu-se á José de Arimatéia, e juntos, cruzaram o
canal.Após Sua chegada á Grã Bretanha, Maria levou a Taça á praia. Dominados por um
sentimento de gratidão, ajoelharam-se na areia. Enquanto estavam ajoelhados, Jesus manifestouse e deu a primeira benção e cerimonia do “Santo Graal”. Mais tarde, o Rei Arthur da Távola
Redonda compôs a respeito deste memorial celeste. A Taça foi deixada em Glastonbury. Lá, Maria
e seu grupo, ficaram por uns tempos fazendo certos registros para dias futuros.Eles permaneceram na Inglaterra por algum tempo e apreciaram sua estadia por lá. Aquele
país estava destinado a ter um grande futuro. Mais tarde, Francis Bacon ( agora o Mestre
Ascensionado Saint Germain ) desejou estabelecer um “Estados Unidos da Europa”, esperando,
se tivesse sucesso, estende-lo para o resto do mundo. Aqui também Jesus deu uma benção
através da Radiação.Maria e seu grupo, com exceção de três indivíduos que permaneceram na Inglaterra,
viajaram para o norte, rumo a Gales e Escócia. Depois, Irlanda, onde Maria conheceu um jovem
menino que, em posterior encarnação, como São Patrício, ajudou a estabelecer o Cristianismo na
Irlanda. O menino tornou-se um membro do grupo.Após a estada na Irlanda, começaram a voltar para casa. O mar bravio nas costas da
Espanha fez o navio balançar muito. Também não era fácil viajar com tantas pessoas incluídas na
viagem de volta. Havia pouco espaço no navio, mas considerando que havia comparativamente
muitos estranhos a bordo, o grupo fez uma viagem de volta harmoniosa, navegando outra vez pelo
Mediterrâneo.Em casa, após uma viagem tão longa, Maria constatou que, com o cuidado de Marta, os
trabalhos domésticos tinham decorrido suavemente. Outras coisas estavam bastante
desorganizadas. João, com seu amor, havia mantido o grupo coeso e em harmonia, mas ele era
também um sonhador e havia permitido muitas liberdades individuais.-

MARIA, A PACIFICADORA
Quando refletiu sobre os quinze anos passados entre a viagem á Inglaterra e Sua
Ascensão, Maria considerou os quinze anos mais difíceis. Esses foram anos difíceis porque
pessoas de diferentes nacionalidades e personalidades distintas tinham que fazer os necessários
ajustes causados pelo fato de viverem juntos em alojamentos pequenos. Coube á Maria a tarefa de
ser líder e árbitro. Enquanto assumiu essa posição de liderança espiritual, Maria jamais se colocou
como uma líder ditatorial. Sua função era apenas dar a direção geral, que pode ser comparada á
tarefa de um conselheiro, que emite opinião apenas quando solicitado.Um dia, Pedro se aproximou de Maria, chamando a atenção para o fato de que a
comunidade cristã estava ainda celebrando os dias santos judeus e que já era mais do que tempo
de se colocar em prática os Ensinamentos de Jesus e estabelecer alguns dias santos cristãos.
Maria concordou, e o Natal foi o primeiro dia santo cristão que foi celebrado em Betânia. Na época,
o Natal era comemorado em Agosto, com a verdadeira data de nascimento de Jesus, com o
tempo, porém, para conveniência da conversão dos pagãos, o Natal passou a figurar no calendário
com a antiga data da festa pagã do nascimento do Sol.-
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Em outra ocasião, Pedro irrompeu pelo quarto de Maria adentro muito aborrecido. Ele
disse que alguns “gentios da Índia” tinham acabado de pintar um Sol nas paredes recém caiadas
de branco da casa, e o estavam adorando. Maria investigou e encontrou um grande Sol, símbolo
de Osíris. Ela explicou que, para aquelas pessoas, o Sol era um símbolo da Vida e que eles
estavam reverenciando o símbolo sem adora-lo, da mesma maneira que os discípulos haviam
reverenciado Jesus sem adora-lo. Maria então pediu a Pedro para, junto com André, caiarem de
novo a parede. Então, Ela ofereceu ás pessoas da Índia algumas sementes de Girassol. Poderiam
planta-las ao lado da parede da casa e os girassóis poderiam servir como símbolo do Sol. Todos
ficaram satisfeitos com esse acordo.Algumas outras pessoas da Índia também causaram problemas. Eles se sentavam o dia
inteiro em um canto do pátio e não se moviam daquela posição. Os discípulos eram de opinião de
que todo mundo que fosse compartilhar da comida deveriam dar sua contribuição ao trabalho geral
da comunidade. Havia surgido algum ressentimento contra os homens do extremo oriente por eles
ficarem sentados o dia todo sem fazerem nada. Novamente, Maria veio em ajuda. Ela explicou aos
discípulos que esses homens tinham vindo de muito longe para pegar a Radiação de Jesus, o que
representava “a bainha de suas vestes”. Eles, pelo contrário, tinham tido o privilegio de conhecer e
conviver com Jesus enquanto Ele estivera neste plano. Os discípulos ficaram satisfeitos e
passaram a dar aos indianos todo tipo de comida, até mais do que desejavam.Muitas vezes, depois que os discípulos e os apóstolos voltavam de suas longas viagens,
vinham com os pés rachados pelas areias escaldantes. Então Maria, com a ajuda de Maria
Madalena, faziam um linimento que rapidamente os curava. Maria Madalena era muito interessada
em perfumes e Pedro não gostava disso e pediu á Maria para fazer algo com essa prática
mundana de Madalena. Mais uma vez, Maria agiu como pacificadora. Ela sugeriu que se pusesse
o perfume no linimento para os pés. Todos acharam que essa era uma boa idéia.Havia os testes e as provações da convivência do dia-a-dia. Havia também os dias felizes,
quando visitantes de muitas partes do mundo chegavam; havia as felizes comunhões entre todos e
havia o que Maria chamava “o outro tipo de experiência”, para assim designar as brigas e
contendas que ocorriam esporadicamente.Algumas noites, Pedro, André e Tiago conversavam. André e Tiago queriam uma mudança
de rotina. Eles sentiam falta das frescas brisas do Mar da Galileia e queriam ir até lá pescar. Pedro
opôs-se a isso. Maria sugeriu que fossem os três, pregar o Evangelho e desistir da pesca, pois
agora eles eram todos pescadores de homens. Todos os três concordaram e foram para a Galileia
para pregar a Palavra, não pescar.Um dia, a encantadora esposa de Pilatos, que estava de volta, veio a Maria queixando-se
de que Pedro havia estilhaçado a cabeça de uma estátua que representava Apolo. Quando
perguntaram a Pedro por que ele havia feito isso, ele disse que achava que deuses romanos não
tinham mais lugar na comunidade. Maria solicitou a Pedro que restaurasse a cabeça, uma vez que
a figura apenas representava o amor e a beleza.Maria através de Seu treinamento anterior, tinha tido alguma experiência com elementais.
Ela sabia que as abelhas, com o tinido de peças de bronze se viam atraídas pelos sons e dessa
maneira, atraía abelhas para que todos tivessem mel para comer com o pão sem levedura.João gradualmente assumiu uma semelhança com Jesus. O brilho do seu cabelo, a
luminosidade de sua face, até o contorno de seu rosto se tornou como o do Mestre. João escreveu
suas revelações, que não coincidem com as revelações impressas na Bíblia de hoje. João solicitou
ao Conselho Kármico por uma Dispensação que lhe permitisse dar Suas revelações novamente,
usando as palavras como ele as escreveu ao tempo em que era discípulo de Jesus.Quando Saulo de Tarso ( Paulo ) veio á Betânia, ele sentiu remorso pelo que havia feito á
um cristão chamado Stephens e a outros. Ele também lamentou muito não ter ficado em um estado
de “graça auditiva”, perdendo assim sua oportunidade de fazer parte do ministério de Jesus. Paulo
consagrou o resto de sua vida a corrigir-se. Isso ele fez, mas de vez em quando tinha suas
recaídas. Algumas vezes era encontrado mergulhado em profundo desespero, com lágrimas
correndo pelo rosto abaixo. Em outras ocasiões, ele exibia a arrogância de sua vida anterior.
Discutia violentamente com os discípulos que não haviam tido instrução formal. Quando as coisas
começava a passar dos limites, Maria interferia. Ela lembrava a Paulo que ele deveria ouvir os
discípulos porque eles tinham sido testemunhas do sacerdócio de Jesus e tinham vivido em Sua
Aura. Então, Paulo se abrandava.-
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A ASCENSÃO DE MARIA
Cerca de nove anos antes de terminar Sua encarnação, Maria solicitou a Pedro que
construísse uma pequena casa e capela separada daquela da comunidade, para ajudá-la a
trabalhar Sua Ascensão. Assim foi feito, e Maria passou o restante de Sua vida nessas
acomodações localizadas á beira do regato que cortava a área. Madalena e outros amigos
supriam-na com flores, frutas, etc.Após algum tempo, ficou fisicamente difícil para Maria subir diariamente a colina de
Betânia com João, para encontrar-se com Jesus. Portanto, João agora cumpria essa tarefa
sozinho. Um dia, no mês de Maio, Maria pediu que João convocasse os discípulos. Ela sabia que,
antes do fim de Agosto, Ela se reuniria com Jesus.Foi preciso um tempo considerável para que todos os discípulos voltassem á casa. Alguns
estavam em lugares muito distantes, como a Grécia. Antes que todos chegassem, Maria pediu que
a comunidade construísse para Ela uma capela muito simples no topo da colina de Betânia.No dia 10 de Agosto, Maria subiu sozinha a colina, seguindo a trilha que Jesus havia
percorrido há muitos anos atrás. Permaneceu na recém construída capela por três dias, orando e
jejuando. Então os discípulos se reuniram a Ela, pois então, todos eles já haviam retornado.Juntos, eles desceram a colina até a casa de Maria, onde ela falou com todos,
particularmente os doze discípulos originais. Disse-lhes que no dia 15 de Agosto Sua Ascensão
seria completada e perguntou-lhes como desejavam passar o restante de suas vidas enquanto
encarnados.João disse que ele A seguiria assim que ouvisse a Voz de Sua Presença dizendo-lhe que
havia chegado a hora. Paulo disse que ele faria a mesma coisa, acrescentando que, se a
Ascensão lhe fosse oferecida, ele agarraria a oportunidade imediatamente. Conhecendo seu
temperamento, não arriscaria a oportunidade solicitando um adiamento ( sob a Lei Cósmica é
possível adiar-se a Ascensão. Essa data depende, pois, da vontade do próprio indivíduo e da sua
atuação na vida. Se há karma adicional, é até possível que a Ascensão seja adiada para uma
futura encarnação ).Pedro, Tiago e André decidiram diferentemente. Disseram: “Nós nos esforçaremos para
continuar durante a Dispensação Cristã, Mãe, o que fizestes durante esses quase trinta anos.”.Maria abençoou os discípulos. A seguir, os outros membros da comunidade entraram. Ela
os abençoou também. Então fechou os olhos a este mundo. Seu corpo foi colocado dentro de um
túmulo de rocha e esse ficou selado durante três dias.Quando Maria acordou além do céu, Ela encontrou José, primeiro, e depois Jesus.
Posteriormente, Ela se preparou para a Ascensão de Seu corpo físico. Maria acelerou as vibrações
de Seu corpo de carne e absorveu o corpo físico purificado no Seu Ser Crístico. Então entrou
conscientemente dentro do coração de Sua Presença I AM, assim como Jesus havia feito antes
Dela. No túmulo, Ela colocou uma rosa branca para cada membro da comunidade.Quando a porta do túmulo de Maria foi aberta, viram que o corpo não estava mais ali e que
a fragrância das rosas predominava no ambiente.Depois disso, Maria deleitou-se em renovar Sua associação com todas aquelas preciosas
individualidades que haviam respondido a Seus apelos feitos do outro lado, especialmente Lorde
Maytreya, os Arcanjos Rafael, Miguel e Gabriel, Jesus, José e João Batista.Todas as pessoas envolvidas na Dispensação Cristã, esses preciosos Seres fizeram a
realização da Vida em Suas ultimas encarnações e Seus feitos só podem ser resumidos com a
citação das palavras do amado Lorde Krishna: “Servir é a Lei da Vida.”.-

10) DEPOIS DE JESUS
OS CAVALEIROS DA TÁVOLA REDONDA
A Grande Fraternidade Branca realizou sua primeira reunião em Shamballah há milhares
de anos passados. Eles se reuniram em volta de uma gloriosa mesa redonda dourada. Sanat
Kumara era o chefe e Mestre que a presidiu. A cada membro, Ele atribuía certas
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responsabilidades, de acordo com a natureza de cada individualidade. A intervalos regulares, o
Conselho se reunia e cada um fazia um relatório da expansão do serviço em seu campo particular.
Todos se rejubilavam com cada desenvolvimento que contribuísse para a maior manifestação da
Irmandade, mas nenhum interferia nos específicos serviços dos outros.Á medida que certos membros da raça humana se sentiam atraídos pelo centro espiritual
de Shamballah, eram convidados a assistir a essas reuniões em seus corpos sutis e a participar
das discussões. A Ordem da Távola Redonda do Rei Arthur foi concebida quando um fluxo de vida
iluminada se sintonizou com o registro etérico de Shamballah e criou um foco para Deus no mundo
externo. Isso aconteceu no quarto século D.C. O atualmente Mestre Ascensionado Saint Germain
foi então encarnado como Merlin, o Mago, e o atual Mestre Ascensionado El Morya encarnou-se
como Rei Arthur. Os cavaleiros da Távola Redonda foram os remadores, que em encarnação
passada tinham levado a “Taça Sagrada” para a Inglaterra com Maria.A procura do Santo Graal, pelos cavaleiros do Rei Arthur, era a procura pela consciência
de Cristo. O Graal significa a consciência inspirada na qual é vertida a Vontade Divina. A lança de
diamante significa a projeção para diante da Energia rumo á ação e realização.Olhando para as condições atuais, muitos, no Leste, já completaram a ação do Graal, mas
é na consciência do Oeste que os Mestres estão esperando pela manifestação da lança, através
da liberação construtiva das energias vitais de indivíduos.Como foi dito anteriormente, quando falamos sobre Dispensação Cristã, a cada 100 anos,
dentro do Ciclo de 2.000 anos, os Senhores do Karma dão uma dispensação de energia á
Hierarquia Espiritual da Terra. O Ser conhecido como o Senhor do Mundo ( atualmente Gautama
Buda ), o Instrutor do Mundo e o Maha Chohan decidem, em Conselho, a melhor maneira de
investir essa energia. Eles examinam as exigências da Lei Cósmica. Examinam as condições da
Terra e procuram por individualidades com suficiente crescimento espiritual para assumir um papel
entre as pessoas encarnadas. Então apresentam um plano para toda a Grande Fraternidade
Branca. Uma oportunidade é oferecida a alguns Mestres e seus chelas encarnados. O resultado
final do plano depende inteiramente da escolha voluntária do chela, uma vez que os Mestres têm
que respeitar o livre arbítrio dos estudantes.Desde o ano 1.300 até o início do século XVII, essa energia impessoal foi dada
primordialmente a Mestre Saint Germain para imprimir uma nova terra ( América ) nas mentes das
pessoas da Europa e criar um berço para o futuro esforço espiritual que irá florescer sob o sétimo
Raio. Fustigados pelas energias vitais e uma qualidade chamada amor pela liberdade, Colombo e
outros exploradores deixaram seus lares e segurança para enfrentar um curso desconhecido, um
mar sem carta, e esculpiram um continente sobre o qual se apoia o futuro do mundo civilizado.Os homens predestinados são arrebatados pela Mente Cósmica do Espírito Santo. São
carregados por uma pressão que governa suas consciências exteriores. Eles são os guias, são a
esperança da Terra. Por séculos sem conta, a Grande Fraternidade Branca tem apoiado tais
esforços e servido a raça humana com apenas um numero pequeno de pessoas tendo
conhecimento de Sua existência. Embora tenham a assistência de Seres Divinos, raramente é fácil
a vida desses guias encarnados. Os homens e mulheres predestinados sempre tiveram que sofrer
a resistência e o escárnio da raça humana. Tiveram que carregar a cruz, tiveram que se preocupar
com coisas insignificantes e deixar passar as importantes para cumprir suas missões. Hoje as
coisas não são nada diferentes.-

UMA VISTA GERAL DAS VIDAS DE VÁRIOS SERES ASCENSIONADOS
SERAPHIS BEY
Seraphis Bey é um Espirito Guardião que está prestando assistência á Terra. Era um
sacerdote do Templo da Atlantida ( o da Ascensão ). Pouco antes da submersão de Poseidon, Ele
partiu num navio, juntamente com 39 outros voluntários, e transferiu a Chama da Ascensão para
Luxor. Lá, Seraphis Bey construiu um Templo para a Chama da Ascensão e tem sido Seu principal
guardião desde então.Alguns irmãos de confiança substituíram Seraphis Bey enquanto Ele permanecia em níveis
sutis entre as encarnações, ou quando Ele estava encarnado em outros países. A maioria das
encarnações de Seraphis Bey aconteceu no Egito.-
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Como Phidias, um arquiteto e escultor ateniense, Ele desenhou o Parthenon e
supervisionou sua construção. Ele também encarnou como Akhenaton IV, Rei Leonidas de Esparta
e Amenhóphis III. Nessa última encarnação, construiu os Templos de Tebas e Karnac. A data de
Sua Ascensão é situada por volta de 400 A.C..Seraphis Bey é agora o Chohan do Quarto Raio. Ele dirige a Irmandade em Luxor e
trabalha com os Serafins.Cada fluxo de vida emite uma série de sons, chamados de nota tônica. Esta nota tônica
está normalmente contida numa conhecida composição musical. As notas tônicas de cerca de 40
Mestres e Retiros foram dadas pelos Mestres. A nota tônica do Retiro é geralmente aquela de Sua
Hierarquia. A maneira mais efetiva de se sintonizar e entrar em comunicação com os níveis
internos de um Mestre é a nota tônica. A nota tônica de Seraphis Bey está contida na melodia
“Celeste Aída”.-

EL MORYA
O Mestre Ascensionado El Morya veio para a Terra como um Espírito Guardião de
Mercúrio.El Morya foi Rei em muitas encarnações. Durante o nascimento de Jesus Ele era o Rei
Melchior, um dos três Reis Magos. Os outros Reis Magos eram os agora Mestres Ascensionados
Kuthumi e Djwal Kuhl.El Morya foi Rei Arthur dos quinto e sexto séculos. De maneira a suavizar Sua natureza e
obter melhor equilíbrio após Suas muitas encarnações como Rei, Ele encarnou como Sir Thomas
Moore, o poeta.El Morya comandou três Cruzadas e foi um Rei Rajpute da Índia. Ele conservou o corpo de
sua última encarnação durante 325 anos antes de Sua Ascensão, por volta de 1.888. El Morya
usava esse corpo de potentado indiano durante Sua associação com Helena Blavatski e Seu
formato etérico ainda é este, como o Rei Hindu El Morya Khan.Ele é o Chefe do Conselho da Grande Fraternidade Branca na Índia e é o Hierarca do
Retiro localizado perto de Darjeeling. Suas disciplinas são muito severas. Ele é conhecido por Sua
habilidade em conseguir que as coisas sejam feitas sem rodeios. O discipulado sob a orientação
desse Mestre pode ser comparado á imagem de alguém subindo um escarpado, suportando cortes
e machucaduras, mas chegando ao alto comparativamente depressa.Juntamente com o Mestre Ascensionado Saint Germain, El Morya conseguiu obter uma dis
pensação sob a qual informação adicional a respeito da Lei Cósmica, Retiros e dados históricos
puderam ser passados através da mensageira Geraldine Innocenti, Sua Chama Gêmea. Isso
aconteceu desde 1952 até 1961.Também conseguiu a dispensação que contribuiu para que esse livro esteja sendo
divulgado para não-iniciados da Fraternidade Branca, conforme citado no Prefácio.El Morya é o Chohan do Primeiro Raio e presta assistência a todos os desejosos de
cumprir a Vontade de Deus. Sua nota tônica é “Panis Angelicus”.HILARION
Hilarion foi um sacerdote no Templo da Verdade na Atlantida. Antes de Poseidon
submergir, Ele se voluntariou para trazer a Chama da Verdade para Creta. Creta, àquela época,
fazia parte da Grécia. Hilarion chegou á Creta pouco antes da submersão de Poseidon.Com a ajuda de Pallas Athenas, a Deusa da Verdade, Hilarion e outros sacerdotes
construíram o Templo da Verdade em Creta. Isso levou muitas encarnações.O Foco da verdade produziu posteriormente os oráculos de Delphos, que funcionaram por
centenas de anos. O povo confiava na Ordem Délfica, mas eventualmente tornaram-se presas das
ações de uns poucos oráculos e sacerdotes que se permitiram ser subornados. Finalmente os
Mestres tiveram que se retirar.Nos tempos bíblicos, Hilarion foi conhecido como Saulo de Tarso, posteriormente o
apóstolo Paulo. Saulo tinha uma visão toda própria de como o Messias deveria chegar. Isso o
impediu de ver Jesus. Saulo estava caminhando de Damasco quando Jesus, após Sua Ascensão,
apareceu para ele. Essa visitação mudou a vida de Saulo. Muito de sua arrogância e orgulho foram
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consumidos. Ele se tornou conhecido como o apóstolo Paulo e sofreu muito remorso por não ter
visto Jesus enquanto Ele estava em Seu corpo físico.Mais tarde, Hilarion encarnou como o filósofo Llamblichus. A última encarnação de Hilarion
ocorreu em uma cidade perto de Gaza ( atualmente conhecida como a “Faixa de Gaza”). Isso
aconteceu uns 300 anos D.C. Ele foi educado em Alexandria, depois viveu como um eremita no
deserto, ensinando a um grande número de estudantes. Ascendeu-se do plano terrestre em um
lugar entre rochas quase inacessíveis.Hilarion é agora o Chohan do Quinto Raio, o Raio da Ciência, da Cura e da Verdade. Ele
presta assistência a qualquer pessoa que deseja sinceramente conhecer a Verdade. A Cura é
também outro de Seus interesses e Ele aprecia dar assistência a médicos e pesquisadores que
buscam aliviar a dor e o sofrimento. Por ultimo, Ele gosta de dar assistência aos céticos, ateus e
desiludidos. Ele alcança muito sucesso em instalar nessas pessoas a Fé em Deus. Sua nota tônica
é encontrada em “Avante Soldados de Cristo”.NADA
Nada foi a Mestra Ascensionada que ajudou Saint Germain a obter a dispensação que
tornou possível revelar as instruções de vários Seres Ascensionados após 1930, através do
mensageiro Guy W. Ballard.Na Atlantida, Nada serviu no Templo do Divino Amor localizado onde é New Bedford,
Massachusets. Daquele Templo, eram emitidos Raios Curadores dirigidos para todo o globo, para
aqueles que precisavam deles ou os desejavam. Nada, em sua última encarnação sobre a Terra
entrou para o Retiro de Luxor. Lá Ela recebeu as rigorosas disciplinas do Templo da Ascensão. Ao
principio Ela achou muito difícil manter a harmonia entre Seus aprendizes, devido aos atributos e
ás várias qualidades humanas que precisavam ser suplantadas quando se vive num contato muito
próximo. Ela disse que muitas vezes deixava o Retiro e corria durante quilômetros através do
deserto, apenas para se livrar das pressões.Nada Ascensionou por volta do ano 700 A.C. A Cura é uma das Suas manifestações de
Serviço á humanidade. Ela também está sempre pronta para dar assistência a indivíduos que
desejam ajuda para libertarem-se de maus hábitos tais como a bebida e o fumo. Uma pessoa pode
se sentir mais confortável, quando está em lugares de temperatura fria, se pedir para ser envolvida
em Sua Chama Rosa do Amor.Nada é um dos membros da Junta Kármica, representando o Terceiro Raio, o Raio do
Amor e até recentemente era também a Chohan desse Raio, cargo esse que passou ás mãos da
Mestra Ascensionada Rowena. Sua nota tônica é encontrada na canção “I Love you truly” da
opereta “O Soldado de Chocolate”.KUTHUMI
A primeira encarnação mencionada de Kuthumi foi como Pitágoras ( 500 A.C. ). Ele fundou
uma escola em Crotona, no sul da Itália, onde fez diversas descobertas em diversos campos, como
a matemática, astronomia e música.Ele determinou que o mundo era redondo, que os planetas produziam a “Música das
Esferas”, que o verdadeiro ser do Homem é imortal e deve reencarnar várias vezes até conseguir a
Ascensão. Nos tempos bíblicos, Ele foi Baltazar, um dos três Reis Magos. Poderia ter
Ascensionado então, mas adiou Sua Ascensão, assim como fez El Morya, a fim de fazer surgir a
Teosofia.Mais tarde, Kuthumi encarnou como São Francisco de Assis ( por volta de 1.200 D.C. ).
Tinha um grande amor pelos animais e ajudou milhares deles a alcançar o ponto em que não
precisavam mais reencarnar. Kuthumi era um homem muito paciente e gentil. Podia passar horas
ou um dia inteiro observando uma flor desabrochar plenamente.Em uma encarnação posterior, Kuthumi construiu o Taj Mahal na Índia ( 1640 D.C. ), uma
das mais belas de todo o mundo.Em sua última encarnação, Ele e El Morya foram instrumentos para que a Teosofia
surgisse. Kuthumi manteve essa encarnação na Índia durante 300 anos e Ascensionou em um vale
das Montanhas Himalaia, por volta de 1889.-
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Sua nota tônica encontra-se em “Kashmir Song – Pale hands I loved” ( a canção de
Kashmir – pálidas mãos que eu amei ).-

SAINT GERMAIN
Com a possível exceção de Jesus e Maria, temos mais informações sobre Saint Germain
do que qualquer outro Ser Ascensionado. Os esforços de Saint Germain para libertar a
humanidade começaram durante a “civilização do Sahara”, há 70.000 anos passados. Ele poderia
ter ascendido naquela ocasião, mas escolheu encarnar diversas vezes de modo a manter uma
melhor conexão para a Terra conservando um corpo físico. Ele manteve a continuidade da
consciência durante o restante de Suas encarnações.Em outra encarnação, Saint Germain foi um sacerdote no Templo da Purificação nos
arredores de Cuba. Por volta do século XI A.C., Saint Germain encarnou como o Profeta Samuel.
O termo “Tio Sam” se refere a essa encarnação de Saint Germain que sempre se apresentou aos
falecidos presidentes americanos Washington e Lincoln com esse “cognome”.Como José, junto de Maria, Saint Germain preparou o caminho para Jesus. Ele conhecia
antecipadamente a Missão de Jesus e assim pôde ajudar em Seu treinamento. Jesus, quando
jovem, visitou a Índia com coordenadas e indicações que José Lhe deixara, como parte importante
do destino de Jesus. Depois disso, a Missão de José estava cumprida. Ao descansar, decidiu dar
assistência a todos os seres humanos e animais, para que tivessem uma passagem fácil, desde
que isso Lhe fosse solicitado.Como o filósofo Proclus ( 450 D.C. ), Saint Germain tinha uma escola em Atenas. Ele
viajava muito e ensinava muitas religiões. Mais tarde, foi Merlin, o Mago da corte do Rei Arthur.Depois encarnou como Roger Bacon ( 1211 a 1294 D.C. ). Bacon foi um monge e filosofo
inglês que realizou várias descobertas cientificas e produziu também um elixir para prolongar a
vida. Depois, no século XIV, veio uma encarnação na Alemanha como Christian Rosenkreutz.
Traduzido, Rosenkreutz significa “Cruz das Rosas”. Após passar por diversas iniciações no Egito,
Rosenkreutz voltou á Alemanha. Lá fundou a “Ordem da Cruz Rosa”, da qual a atual Ordem Rosa
Cruz é uma conseqüência.As próximas encarnações de Saint Germain foram como Cristóvão Colombo e Paracelsus,
um químico e físico suíço.A última encarnação de Saint Germain foi como Francis Bacon, um filosofo e escritor
inglês. Ele escreveu diversos livros, incluindo as peças de William Shakespeare. O nome WILL-IAM significa que, de acordo com a vontade ( will ) do I AM ( Deus ), Francis Bacon brandiria (
SHAKE ) a lança ( SPEAR ) da sabedoria em um mundo cheio de trevas e ignorância. Essa era
uma atividade de Saint Germain, isto é, a iluminação de cada época na qual Ele escolhia encarnar.
Há cerca de 500 citações nas peças de Shakespeare nas quais o nome Francis Bacon está escrito
em código acróstico. Ele também escreveu um livro sobre código criptográfico, que ainda é usado
como referencia nesse campo.Acredita-se comumente que Francis Bacon morreu em 1626. Tal não ocorreu, porém.
Assistindo a seu próprio funeral vestido como mulher, Ele deixou que todos acreditassem nisso.
º
Depois disso, Ele deixou a Inglaterra e viajou para a Transilvania. Deixou o plano terrestre no dia 1
de Maio de 1684, Ascensionando na Chama da Liberdade, uma Chama que Ele nutriu durante
séculos.Depois de Sua Ascensão, Saint Germain apareceu de novo na Europa. Ele era conhecido
como o Conde de Saint Germain, na França, como o Homem Misterioso, na Alemanha, como
Príncipe Rakoczy na Hungria e como o Conde de Bellamare em Veneza. Onde quer que Saint
Germain tenha estado, Ele era considerado muito rico. Ele assim deixava parecer, de maneira a
ganhar influencia entre os governantes. O plano geral era usar essa influencia como um
instrumento para produzir mudanças; mudanças no sentido de fazer surgir maior harmonia e
cooperação entre as nações da Europa.Saint Germain retornou em Seu corpo de Mestre Ascensionado visível, tangível, pouco
antes da Revolução Francesa, e essa poderia ter sido evitada se as pessoas tivessem escutado
Seu conselho. Através de Sua associação com a corte da França, Ele tentou externalizar os
Estados Unidos da Europa desde o século XVIII, durante o reinado de Luís XVI e Maria Antonieta.
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Foi Saint Germain que inspirou o povo de Oberammergau a encenar a Paixão a cada dez anos,
em gratidão á Deus por te-los livrado da peste.Saint Germain protegeu e encorajou os responsáveis pela Liberdade da América. A
implantação deste país deveu-se, grandemente, a Seus incansáveis esforços. O rascunho da
Declaração da Independência também foi um resultado direto da Sua assistência. Como um
visitante desconhecido, Saint Germain fez um inflamado discurso instando o povo reunido a
“assinar esse documento”. Após o discurso, Ele não foi mais encontrado, embora as portas
estivessem fechadas e vigiadas. Saint Germain foi o Guia e sustentador de Washington e Lincoln,
nas suas horas mais sombrias.Durante a época em que El Morya e Kuthumi introduziram a Teosofia, Saint Germain não
estava ativo. Estava se preparando para um período futuro quando trabalharia com Mestra Nada
numa dispensação especial dada pouco antes de 1930. Após ter conseguido essa dispensação,
Saint Germain trabalhou com o primeiro mensageiro, o Sr. Guy W. Ballard, até quando esse
desencarnou em 1939. Dessa vez, Saint Germain atuou diferente. Em lugar de tentar impressionar
as pessoas com Sua riqueza, Ele usou um método baseado na lógica e no senso comum.
Suplementando, Ele acrescentou Sua radiação, que fez com que a instrução fosse mais bem
aceita através da natureza emocional dos estudantes. Outros Mestres Ascensionados e estudantes
se juntaram a esse esforço que foi denominado “atividade I AM”.Após o passamento do Sr. Ballard, Saint Germain, junto com El Morya, obteve uma outra
dispensação. Ela foi concedida por volta de 1950 e através desse esforço chamado “Ponte para a
Liberdade”, pôde ser dada informação adicional concernente á Lei Cósmica, os Mestres, os Retiros
e o Plano Divino para a Terra.O nome do segundo mensageiro foi Geraldine Innocenti. Esse esforço continuou até
Agosto de 1961, quando Geraldine desencarnou.O Retiro de Saint Germain é a mansão Rakoczy, na Transilvania. Ele tem um Foco na
cidade etérica sobre o Deserto do Sahara.O padrão eletrônico do Fluxo de Vida de Saint Germain é a Cruz de Malta. Sua nota tônica
e a nota tônica de Seu Retiro na Transilvania estão contidas nas valsas de Strauss. A Fundação
dos Ensinamentos do Mestre Ascensionado usa a “Valsa do Imperador” como Sua nota tônica e a
de Seu Retiro.º
Durante mais ou menos 180 anos, Saint Germain foi o Chohan do sétimo Raio. No dia 1
de Maio de 1954, Ele assumiu a responsabilidade de ser o Diretor do novo Ciclo de 2.000 anos do
período do sétimo Raio. Isso Lhe deu autoridade adicional para aumentar o entendimento das
qualidades desse Raio. Jesus foi o Diretor do último Ciclo de 2.000 anos, quando o sexto Raio era
predominante.-

A SOCIEDADE TEOSOFICA
Os Mestres nos proporcionaram um aprofundamento em como a Sociedade Teosofica foi
percebida nos planos internos, como o projeto foi posto em ação, quais eram seus principais
integrantes, e o que causou o fracasso da primeira tentativa dos Mestres em dar a conhecer á
humanidade, numa escala mais ampla do que até então havia sido feito, um conhecimento da Lei
Cósmica e das atividades da Grande Fraternidade Branca.No início do século XIX, Lorde Maytreya ( o instrutor de Jesus ) chamou a atenção dos
Chohans da Terra para a necessidade de trazer o conhecimento da real existência dos Mestres á
consciência exterior das pessoas. Ele explicou que, até então, os Mestres tinham concentrado Sua
atenção sobre o Oriente e que agora, chegara a hora de deslocar tal atenção para o mundo
ocidental.A Universal Presença dos Seres Sagrados já era de longa data aceita no Oriente. No
entanto, o absoluto menosprezo pela forma – eles ( os orientais ) queriam a essência, não a forma
– e a natureza dos Homens Santos do Oriente, sendo totalmente devotados e limitados á adoração
e veneração não lhes permitiam usar as energias vitais necessárias para traduzir a visão em ação
tangível.O Lorde Maytreya, com Sua maneira agradável, persuasiva e eloqüente, prosseguiu com
Sua apresentação e delineou o que hoje é conhecido como Teosofia. Explicou aos Chohans como
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certos fluxos de vida poderiam encarnar e então, aqueles Mestres que tivessem afinidades com
eles, poderiam transpor o véu e convencer as pessoas da realidade dos Mestres.As condições dos corpos causais de milhares indicaram que muitos indivíduos estavam
qualificados para prestar um serviço. Blavatski, Leadbeather, Olcott, Besant e Judge estavam entre
eles. Depois de um bom esforço e persuasão pelos Mestres, a Sra. Blavatski ofereceu sua ajuda.
Ela, por seu turno, tentou ganhar o Sr. Olcott. Mas foi apenas quando Mestre El Morya tirou Seu
turbante e o mostrou ao Sr. Olcott como prova de que Ele era um ser real, tangível, que esse
concordou. A Sociedade Teosofica foi fundada em 1875.El Morya explicou que os senhores Leadbeather, Judge, Sinnet e muitos outros estavam
talvez melhor qualificados do que Helena Blavatski, mas eles não se voluntariaram para a
liderança. A Sra. Blavatski levantou-se e disse: “Mestres, eu irei e serei essa cunha”. El Morya
continuou dizendo que, genericamente falando, dentre milhares de fluxos de vida qualificados,
talvez apenas dez queiram ser voluntários. Desses dez, um será escolhido e as esperanças dos
Mestres repousam nesse fluxo de vida particular.Apesar de ser pouco desenvolvida e “rude em corpo, mente, espirito e alma” (segundo
citações dela própria ),Helena Blavatski qualificou-se porque tinha várias encarnações anteriores
de serviço e cooperação com os Mestres. Ela também possuía a faculdade de avançada
clarividência e clariaudiencia. Essas faculdades foram aceleradas pelos Mestres El Morya e
Kuthumi, a fim de Se comunicarem com ela. Durante toda a associação com Helena Blavatski, os
Mestres usaram o corpo etérico de um potentado indiano. Certas instruções também foram dadas
á Sra. Blavatski no Retiro de Luxor. Após receber essas instruções e depois de passar pelas
iniciações do primeiro e segundo Templos, Helena prosseguiu para o terceiro Templo. O objetivo
do terceiro Templo é colocar o estudante junto a outros seis estudantes que possuem natureza e
características particulares que molestam o estudante. As pessoas opõem resistências a
indivíduos, lugares, condições e coisas, porque elas ainda não dominaram a si próprias. Adaptarse a essas seis pessoas não é tarefa fácil e requer excepcional tolerância e amor. Muitos
estudantes não passam nesse teste e Helena Blavatski não passou também. Ela abandonou o
terceiro Templo e não retornou. Esses testes não são mais aplicados nos Retiros. Desde 1930,
quando a Lei Oculta foi afastada, eles são aplicados no mundo externo, nas atividades da vida
diária do estudante.O fluxo através da Sociedade Teosofica ocorreu principalmente através do segundo Raio
da Sabedoria. El Morya, Kuthumi, Seraphis Bey e o Maha Chohan verteram, através da mente de
Helena Blavatski, a Sabedoria que ela transcreveu na “Doutrina Secreta”, “A voz de Isis”, “Isis sem
véus”, “A Verdade Desvelada”, e outros livros, muitos dos quais ainda estão mantidos secretos nos
Retiros dos Mestres. Era a mesma verdade contida nos Vedas e nos Upanishads.O Maha Chohan, Kuthumi e El Morya liberaram para Helena Blavatski os poderes de
materialização e fenômeno, a fim de cativar, convencer e agradar os sentimentos dos estudantes.
No entanto, os buscadores de curiosidades nunca estavam satisfeitos, não importava quantos
fenômenos fossem produzidos, e cedo ou tarde, retornavam a campos de estudos mais fáceis.Centenas de cartas foram escritas, muitas pelos Mestres, K.H. ( Kuthumi ) e M. ( El Morya )
para A P. Sinnett e A O Hume. Essas cartas foram posteriormente compiladas no livro “The
Mahatma Letters to A P.Sinnett”.Alguns estudantes de Teosofia distorceram os trabalhos dos Mestres derivando para o
Espiritismo. As forças negras apossaram-se de uma parte do espiritismo e produziram toda sorte
de sessões de materializações, sessões de tocar de trombetas e outras tais, para atrair o povo
para as trevas.Os membros da Sociedade Teosófica estavam muito satisfeitos em restringir suas energias
ao interesse pelo novo conhecimento, e exceto em raros momentos, pouco contribuíram com suas
próprias energias para expiar o karma da raça através do serviço impessoal. Em outras palavras,
os estudantes não deram nada em troca do novo conhecimento recebido, e após algum tempo, a
Energia liberada pelos Mestres estava esgotada. Os Mestres disseram que Eles aprenderam com
essa experiência e ela Os tornou mais cautelosos quanto ao investimento de Suas energias,
tratando daí por diante, de obter o maior bem e a manifestação mais completa para uma diligencia
antes de deixar a Energia se esgotar. É esse o motivo porque, durante a nova dispensação, Eles
mostraram aos estudantes como retornar as Energias para conseguir resultados maiores.-
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Além de Helena Blavatski, existiram outros indivíduos que, nos séculos XIX e XX, deram
certos aspectos novos aos Ensinamentos da Grande Fraternidade Branca á humanidade. Os
Mestres mencionaram Joseph Smith, Mary Baker Eddy, Alice Bailey, Baird Spaulding, Guy W.
Ballard e Geraldine Innocenti. Mrs. Eddy foi a autora de “Science and Health with key to the
Scriptures” e outros livros, nenhum traduzido para o português. Ela enfatizou a cura espiritual da
maneira como Jesus curou os doentes e chamou sua descoberta de método de cura da “Ciência
Cristã”.Alice Bailey e Baird Spaulding, através dos seus livros “Life and Teaching of the Masters of
the Far East” levaram á mente ocidental uma grande realização das atividades dos Mestres
Ascensionados. Em 1919, Djwal Kuhl obteve a dispensação que O permitiu falar com Alice Bailey.
Ela era uma escritora automática, “natural”, porem não buscou, no começo, a oportunidade de ser
médium. Precisou de muita persuasão antes que ela afinal consentisse. Djwal Kuhl e Alice Bailey
tinham uma ligação estreita. Isso foi útil para obter a dispensação. Outro mensageiro precisa ser
mencionado aqui. Esse indivíduo se nomeava “o eremita”. Seu nome espiritual era “Irmão Amo” e
seu nome verdadeiro permanece um mistério. Ferido na guerra Franco-Prussiana, Irmão Amo
decidiu ir para a Índia obter a cura. Quando lá chegou, descobriu que era esperado e foi guiado a
um Retiro no alto do Himalaia. Após muitos anos e depois de passar por muitas provas e
iniciações, Irmão Amo completou sua iniciação, a iniciação final na Grande Fraternidade Branca.
Tudo isso aconteceu no começo do século XX. Mais tarde, ele deixou o Himalaia e se instalou
perto de um vilarejo no estado do Wyoming. Ele escreveu sobre suas experiências no livro “Die
Mitteilungen des Eremiten” que foi traduzido para o português como “As explicações de um
Eremita” ( edit. Ponte Para a Liberdade ). Antes de deixar esse plano de existência, Irmão Amo
prometeu ao autor do livro, Félix Schmidt, que ele se comunicaria com ele além do véu. Após
muitos anos terem se passado, Félix Schmidt começou a encontrar entre seus manuscritos,
mensagens escritas por Irmão Amo. Isso aconteceu até 1951. As mensagens do “outro lado” foram
compiladas por Félix Schmidt no livro “Kundgebuden des Eremiten” ( Mensagens do Eremita – Edit.
Ponte Para a Liberdade ). Enquanto ambos os livros enfatizavam o importante serviço espiritual
que os alemães deveriam cumprir como parte do Plano Divino para a Terra, as descrições do
cotidiano no Retiro, as explicações de alguns aspectos da Lei ( por exemplo, como reconhecer um
verdadeiro Profeta ) e suas descrições detalhadas do mundo além do aspecto físico são singulares
e deveriam ser do interesse de muitos.A primeira dispensação da “Nova Era” foi primordialmente o esforço do Mestre
Ascensionado Saint Germain. Ele procurou aqueles que O tinham ajudado nos seus esforços
anteriores com a “civilização do Sahara”, 70.000 anos atrás, e viu razões suficientes para trazer a
Luz para a América e para o povo da Terra. A Mestra Ascensionada Nada prestou ajuda aos
esforços de Saint Germain.Essa nova dispensação mostra um caminho inteiramente novo. Lembra uma das
afirmações do Irmão Amo de que quando qualquer novo ensinamento religioso está designado
para suprir as necessidades da hora e o progresso da raça humana, ele é dado a uma específica
parte do globo e apresentado a um grupo pré-designado de pessoas. Saint Germain não usou
nenhum ensinamento religioso estabelecido como fundamento, usando-o como base e
acrescentando a ele. Ele e outros Mestres Ascensionados não fizeram tentativa de usar a
Teosofia, só raramente Eles se referem á Bíblia e somente em raras circunstancias Eles se
referiram á literatura Védica da Índia. Começando totalmente de novo, sem contar com os
ensinamentos anteriores, Saint Germain e outros Mestres Ascensionados explicaram a Lei
Cósmica em termos claros. O método de instrução era baseado no senso comum e lógico. Além
disso, os Mestres acrescentaram Suas radiações, as quais ajudaram a instrução a ganhar
aceitação através da natureza de sentimentos dos estudantes. Saint Germain distribuiu essa nova
mensagem na América, que neste período em particular está destinada a ser líder da raça
humana, e Ele apresentou ao mundo um estilo novo de Ensinamentos dos Mestres
Ascensionados.Houve também mudança na substancia dos ensinamentos. Como parte da dispensação, a
Lei Oculta foi posta de lado, principalmente como resultado do perigo que a Terra está correndo.
Pela primeira vez, desde a submersão da Atlantida, os Mestres puderam levar á público o
conhecimento da Presença I AM e da Chama Violeta. A Chama Violeta consome o karma passado.
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Antes dessa data, isso só era permitido em Retiros e dado a pessoas de considerável avanço
espiritual.Por essas razões, começando com essa dispensação, os Ensinamentos dos Mestres
assumiram um novo caminho, diferente de qualquer outro método de instrução anterior, e esse
esforço de Saint Germain foi chamado pelos Mestres de “Começo de uma Nova Era”.Quando Saint Germain primeiro concebeu a idéia de levar adiante Seu trabalho, Ele
explicou ao Mestre chamado de Grande Diretor Divino, que Ele tinha duas pessoas em encarnação
( Sr. e Sra. G.W.Ballard ), que eram bastante fortes para levar Sua mensagem. O Grande Diretor
concordou.O mensageiro Guy W. Ballard conheceu Saint Germain em Agosto de 1930, em Mount
Shasta. Essa experiência histórica e luminosa é lindamente detalhada no livro “Mistérios
Desvelados”, de Godfré Ray King. Após a experiência em Mount Shasta, Mr. Ballard retornou á sua
casa em Chicago, onde explicações ulteriores foram dadas aos Ballard via Raio de Luz e Raio de
Som. Algumas foram transmitidas por Saint Germain no Seu corpo de Mestre Ascensionado.A “testemunha Ocular” contou as experiências de uma empregada dos Ballard. A
governanta contou á “testemunha” que ela sabia que Saint Germain estaria em contato e, não
querendo atrapalhar, deixou a casa. Enquanto andava pela rua, começou a chover de repente,
somente no seu lado da rua. Aquilo fez com que ela voltasse, porque ela entendeu então que
deveria estar presente como testemunha daquilo que estava acontecendo. Assim ela o fez.Seguindo esse período de preparação, o trabalho da Presença I AM foi iniciado em 1934.
O Sr. Ballard deu aulas e falou a grandes assistências por todos os Estados Unidos. A Sra. Ballard
falou pelo rádio. Juntos, eles atingiram centenas de milhares de pessoas.Saint Germain foi generoso em Seu louvor ao Sr. e Sra. Ballard. Ele disse: “Eles provaram
sua habilidade de permanecer na Luz e sem desejo pessoal, altruisticamente, levaram a
mensagem pura e inalterada da PODEROSA PRESENÇA I AM. Somente através da sua alegre e
condescendente obediência ao Nosso menor desejo, é possível criar essa expressão e
compreensão do I AM em pureza e clareza.”. O Sr. e a Sra. Ballard ganharam essa elevada
qualificação de serem mensageiros autorizados da Grande Fraternidade Branca por se associarem
a Saint Germain em várias encarnações. Mr. Ballard, numa encarnação anterior, foi George
Washington e Mrs. Ballard teve uma encarnação como Benjamin Franklin e outra como Joana
D‟Arc.Mr. Ballard nunca sabia sobre o que ele iria falar. Tudo o que sabia era que Saint Germain
tinha pedido para que ele alugasse um certo auditório, numa certa cidade, numa certa data. Depois
disso ter sido feito e a assistência reunida, Mr. Ballard subia ao palanque. Lá, apareciam diante
dele letras de “viva luz dourada”, com duas polegadas de altura. Ele lia aquelas mensagens para a
platéia. Algumas pessoas na fila da frente viam também aquelas letras de luz. Mr. Ballard era
clarividente e clariaudiente e normalmente não tinha nenhum problema em ler as letras de duas
polegadas para o público, porem, quando ele estava perturbado, era como se estivesse lendo
através de lágrimas.A Lei Cósmica não muda em seu princípio fundamental, mas sim na sua aplicação e
resultado para a humanidade. Foi, mais ou menos há 80.000 anos atrás, durante o tempo de
Atlantida, que a Lei Oculta foi introduzida. Oculto significa escondido ou velado, e daquele tempo
até 1930 uma explicação da Lei Cósmica só poderia ser dada somente em base gradual e limitada.
Em alguns casos, informações incorretas eram transmitidas propositadamente. Cabia ao estudante
ponderar e avaliar a instrução dada.São exemplos de literatura sob a Lei Oculta a “Ilíada” de Homero ( ela contem a historia de
Tróia ), a “Bíblia”, o “Vedas”, “Diálogos de Platão”, alguns dados em “Crítias e Timeu” e todos os
escritos publicados em Teosofia. Para ilustrar como as coisas eram veladas sob a Lei Oculta, estão
aqui algumas citações de “The Mahatma Letters to A.P. Sinnett”.1) Página 78 – K.H.: “Foi-me permitido, pela primeira vez, dar-lhe a imagem correta”;
2) Página 78 – “A Mônada apresenta não só „Anéis Mundiais‟ ou sete maiores
imetalizações, inerbações, zoonizações e encarnações, mas uma infinidade de subaneis ou subordinados, todos em séries de sete”;
3) Página 79 – “Estou mais do que desejoso de ajudar, mas as coisas têm que ser
divulgadas gradualmente ( gradualmente foi escrito em itálico ). Sinto muito recusar,
mas não posso, não sou permitido responder sua pergunta”;
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Há outro ponto interessante a considerar. Quando um Mestre Ascensionado recebia uma
dispensação sob a Lei Oculta, esse se tornava o fator decisivo no que concernia ao tipo de
instrução. Por exemplo, o Mestre Djwal Kuhl recebeu a dispensação para trabalhar através de Alice
Bailey. Isso aconteceu em 1919, um ano em que a Lei Oculta estava em vigor. A Sra.Bailey
recebeu instruções até por volta de 1949, quando não mais se aplicava a Lei Oculta. Contudo,
desde que a dispensação foi recebida em 1919, a Sra. Bailey não podia falar sobre certos itens,
tais como conhecimento da Presença I AM e da Chama Violeta, ainda que isso já tivesse sido dado
á humanidade em 1930, através do Sr. Ballard.Os escritos do Irmão Amo estão na mesma categoria. Ele recebeu seu treinamento num
Retiro no Himalaia em 1900, mais ou menos. Seus escritos contem detalhes singulares da vida
num Retiro e mais de 90% de seu livro é escrito de uma maneira direta, sem ser velada; contudo,
seus escritos não incluem o conhecimento da Presença I AM e da Chama Violeta, além de outros
ensinamentos importantes.O que permitiu que Mr. Ballard e Geraldine Innocenti recebessem as mensagens dos
Mestres em termos claros e simples, dando á humanidade, pela primeira vez desde os dias de
Atlantida, o conhecimento da Presença I AM e da Chama Violeta? Foi a necessidade da hora. Sob
a dispensação dada a Saint Germain e Nada, as instruções não precisavam ser veladas.
Misticismo não é mais a exigência da hora.Havia uma boa razão para a Lei Oculta. Falando através de enigmas e alegorias, muitos
buscadores da Verdade escaparam do castigo dos padres fanáticos, notavelmente os da chamada
Igreja Cristã. Era difícil perseguir as pessoas como hereges, se uma grande parte do que elas
falavam estava sujeita á interpretação.Com a introdução da Atividade I AM, os Mestres, pela primeira vez, depositaram ênfase na
parte de invocar. Eles explicaram que os estudantes poderiam apoiar melhor seus esforços, se
eles empregassem a força da palavra falada, chamada de decreto. O corpo de estudantes
respondeu a esse pedido e isso ajudou grandemente a realizar uma manifestação do Plano dos
Mestres.Uma vez que os Mestres indicaram que o decreto é o elemento chave para ajudar a
introduzir a Idade de Ouro permanente na Terra, esse item será discutido em maiores detalhes
mais adiante nesse livro.Saint Germain disse que sem invocações ( decretos ) dos estudantes, porções das costas
orientais e ocidentais dos Estados Unidos teriam desaparecido. Por causa dos esforços dos
estudantes, proteção adicional poderia ser dada pelos Mestres. Isso aconteceu no começo de
1936.Como parte desse esforço, as cidades de New York e San Francisco foram salvas da
destruição. A energia liberada pelos estudantes possibilitou a Saint Germain criar uma linha
vertical de proteção ao longo dos litorais oriental e ocidental da América do Norte. Isso também
tornou possível a liberação de uma força tremenda por Saint Germain através de mensageiros, a
qual ajudou a manter sob controle os esforços destrutivos.“O chamado dos estudantes, em cooperação com Elohin Cyclope, o Olho que Tudo Vê,
direcionando correntes de Energia, evitou que umas vagas de maré batessem na costa oeste dos
Estados Unidos. Isso era para acontecer em 2 de Janeiro de 1936.” ( Saint Germain ).Qual era a causa exterior dessa destruição de que os Mestres falaram? Houve vários
avisos sobre a destruição de ambas as costas. Um terremoto no Oceano Pacífico poderia ser
responsável pelas vagas de maré, atingindo somente a costa oeste. O mesmo é verdadeiro para
um terremoto que ocorreria no Oceano Atlântico. Ele não afetaria a costa oeste. As chances de um
terremoto ocorrer simultaneamente no Oceano Pacífico e Atlântico são pequenas, uma vez que
não existem cinturões de gás atravessando os Estados Unidos.Uma causa muito provável para as vagas de maré com ocorrência ao mesmo tempo nos
Oceanos Atlântico e Pacifico seria a aproximação de um grande meteoro ou asteróide. Houve essa
ocasião? SIM! O cientista e inventor alemão Otto Muck, já falecido, declarou que uma possível
causa para a submersão de Poseidon foi um asteróide que atingiu a Terra. Referindo-se aos
tempos modernos, ele também deu a data em que o asteróide Adonis, com seis milhas de
diâmetro, desviou-se de sua órbita, chegou a 186.000 milhas da Terra e foi quase capturado por
ela. Se tal tivesse ocorrido, todos no continente americano teríamos tido uma catástrofe e um
horrível perigo. A data desse acontecimento? Muck diz ter sido entre Janeiro e Fevereiro de 1936.-
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Outra ocorrência foi que todos os desencarnados ( as almas presas á Terra, os que estão
entre encarnações pairando na atmosfera da Terra ) sobre o sul da Califórnia foram removidos e
levados para reinos mais elevados. Um dos mais antigos centros de força maligna e destrutivo foi
removido da cidade de San Pedro, oeste de Long Beach. Um terço da acumulação destrutiva da
humanidade foi dissolvido e removido para sempre da Terra.Nunca, em toda a historia da humanidade, nada foi escrito tão importante quanto o livro “I
AM Discourses” ( ditado pelo Mestre Ascensionado Saint Germain ). O Mestre Ascensionado Jesus
comentou assim sobre esse livro: “Fiquei 100% em e com o livro I AM Discourses e vocês terão tal
liberdade, tal felicidade, tal realização, que dissolverá para sempre toda dúvida e medo de suas
consciências.”.Vinte mil curas foram atribuídas a Mr. Ballard. De acordo com os Mestres, muitas pessoas
foram curadas enquanto assistiam ás palestras e ouviam as mensagens dadas pelos Mestres
através de Mr. Ballard.Saint Germain melhor resumiu as realizações de 1934 a 1939 quando Ele disse: “As
grandes realizações desses cinco anos através destes humildes mensageiros e a maravilhosa
ajuda do corpo de estudantes são sem paralelo na história.”.-

REFERENCIAS ÁS I E II GUERRAS MUNDIAIS
Os Mestres forneceram alguns comentários interessantes sobre a I Guerra Mundial e a II
Guerra Mundial tecidos á época dos acontecimentos:
Aparentemente, o Kaiser Wilhelm e Hitler estavam sob a influencia de um feiticeiro que
morava na Floresta Negra. O Mestre Ascensionado El Morya, na época, declarou: “Você
compreende por que o Kaiser esteve e Hitler está hoje nessas condições? Ontem você foi avisado
sobre o último feiticeiro que foi agarrado e levado da Terra e que foi ancorado na Floresta Negra
da Alemanha... um associado daquele feiticeiro estava ancorado na Sibéria. Muitos questionam
porque tantas pessoas magníficas foram mandadas para a Sibéria mesmo no tempo do Czar.
Aqueles dois feiticeiros eram os mais poderosos em relação ás forças da Terra, porém, agora eles
não são mais...” ( El Morya em Maio de 1946 ao Mestre Saint Germain ).“A mesma força domina Mussolini e Stálin, só que, com Stálin, é uma coisa completamente
diferente. Ele não pensa tanto na conquista da América, porém ele se tornou fanático pela
destruição. Ele mal pensa em outra coisa, em suas suspeitas, do que destruir quem ele teme e
aqueles que ele pensa que possam tomar seu lugar. Ele assassinou milhares e milhares de
homens magníficos na Rússia, por causa daquela suspeita fantástica e apreensão pela sua
segurança. Stálin é tão temeroso, que ele tem medo de dormir.” ( Maio de 1946 – De Eriel para
Saint Germain ).“Nós estivemos na Alemanha, na Rússia, na França, Inglaterra e outros países. Ver o
veneno que foi espalhado no mundo dos sentimentos destes jovens, realmente é alguma coisa que
despedaçaria o coração até de um Ser Ascensionado. Vemos os magníficos jovens daqueles
países, cujas mentes estão envenenadas por essa falsa pretensão das soluções dos problemas do
mundo. Está apenas puxando-os para as malhas de uma coisa maligna, a qual, um dia, será a sua
destruição. A Europa permanece hoje na posição mais perigosa em que ela jamais se encontrou,
em toda a sua história.” ( Jesus – Novembro de 1940 ).“A humanidade está hoje, na maior dificuldade em milhares de anos. A menos que Ajuda
Divina seja doada, a humanidade sucumbirá ás condições que estão hoje, varrendo a Europa,
como um furacão maligno.” ( Arcanjo Miguel – Julho de 1938 ).“Muito foi destruído na Alemanha, sem que vocês tenham conhecimento, mas Eu ainda
tenho esperanças de que o povo da Alemanha, antes que seja muito tarde, levantar-se-á,
restabelecendo e sustentando o Poder e o Amor de Cristo.” ( Jesus – Dezembro de 1939 ).-

TRANSIÇÃO DE MR. BALLARD
Em Abril de 1936, Mr. Ballard tinha se qualificado para sua Ascensão. Ele decidiu continuar
com sua instrução para ajudar Saint Germain e trazer a Idade de Ouro. Mr. Ballard fez sua
transição no último dia de 1939 e fez palestras até o final.-
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Mr. Ballard ascensionou sob uma dispensação especial obtida através dos esforços da
Deusa da Luz, da Deusa da Liberdade e do Ser Ascensionado conhecido como Poderoso Victoria.
Sob aquela dispensação á qual se aplica a toda a humanidade, não era mais necessário, para
fluxos de vida qualificados elevar o corpo físico purificado em Ser Crístico e então ascensionar na
Presença I AM, como o fez Jesus. A nova ação é que a essência purificada do corpo físico será
atraída para o corpo etérico, e a seguir, a ascensão na Presença I AM acontece. Sob a nova ação,
a estrutura exterior, a forma física permanece. Assim, fica muito mais fácil ganhar Ascensão. Saint
Germain chamou esse ato de misericórdia do maior presente jamais oferecido á humanidade.-

A SEGUNDA DISPENSAÇÃO DA “NOVA ERA”
Pouco antes de 1952, Mestre El Morya contatou Mestre Saint Germain e pediu-Lhe para
apoiar um plano, por meio do qual El Morya ajudaria os esforços de Saint Germain a trazer a Nova
Era. Saint Germain concordou. Juntos foram até os Lordes Solares Hélios e Vesta e submeteram o
plano á aprovação Deles. As razões principais para o novo empenho são as seguintes,
apresentadas pelo Mestre El Morya:
1) O interesse e o entusiasmo de muitos estudantes pelos esforços passados de Saint
Germain tinham gradualmente diminuído. Somente restavam brasas sem chamas da
outrora auspiciosa Chama;
2) El Morya concluiu que um estudante bem intencionado não pode conscientemente
cooperar com os Mestres Ascensionados a menos que ele saiba o que Eles estão
fazendo. Se lhe for dada essa oportunidade, ele poderá escolher, sendo que antes ele
não tinha nenhuma escolha. Intuição é boa, mas é insuficiente para bilhões de fluxos
de vidas, tropeçando pelos labirintos cegos da criação humana;
3) A Hierarquia Espiritual se reúne doze vezes por ano em diferentes Retiros. Como parte
dessa reunião, uma certa quantidade de Radiação é dada ao povo da Terra. A
humanidade, não sabendo desses eventos, não responde e nem oferece energia em
retorno. Consequentemente, os Mestres estão proibidos pela Lei Cósmica de continuar
esse esforço além de um certo ponto. Há uma grande necessidade de inteirar os
estudantes com o conhecimento de qual Retiro está aberto durante um específico ciclo
de 30 dias, para que os membros retornem a Energia mandada pelos Mestres;
4) Após a transição de Mr. Ballard, alguns dos ditados e publicações da dispensação de
Saint Germain não estavam mais livremente disponíveis. Nada do material foi jamais
traduzido pelos sucessores de Mr. Ballard. Isso foi feito contra a vontade de Saint
Germain, que tinha recomendado repetidamente que essas publicações fossem
distribuídas em bases as mais amplas possíveis;
5) Graças ao esforço do corpo de estudantes, mais do que a quantia de Energia
disponível para os Mestres em 1934 estava disponível em 1950. Essa poderia ser
usada para um novo esforço;
6) Um Mestre declarou: “Como pode a Hierarquia dirigir o progresso da raça a menos que
ela possa alcançar a consciência e a mente exterior de fluxos de vida que estão em
angustia, a menos que haja uma ponte, em elo, uma conexão com a qual Nosso
Conselho possa alcançar o intelecto do ser pessoal?” ( referencia á necessidade de
uma revista mensal planejada para receber ampla distribuição );
7) Havia estudantes que tinham trabalhado com El Morya em encarnações anteriores. A
esses, poderia ser dada uma oportunidade para servir;
8) A Lei Cósmica permitiu á Terra somente um tempo limitado para se preparar para a
Inspiração. O mesmo era verdadeiro para cada planeta da Galáxia, incluindo o planeta
Vênus. Como parte dessa etapa Cósmica, Sanat Kumara tinha que ser liberado para
voltar á Vênus dentro de um período de vinte anos. Essa situação exigia medidas de
emergência. O Conselho reunido há 100 anos atrás não era mais pertinente ao
empenho que utilizava as Energias da Irmandade naquela hora;
9) El Morya comentou que era exigido um Serviço Cósmico que atingiria todo o planeta.
Desse modo, a crise atual poderia ser controlada. Esse Serviço Cósmico não estaria
completo até que cada indivíduo alcançasse Ascensão. Ele incluía:
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a) Preparação de um novo mensageiro, através do qual o plano de El Morya poderia ser
trazido á consciência das pessoas;
b) Criação de uma revista mensal que seria utilizada para publicar suas instruções e as
dos Mestres Ascensionados. Essa instrução receberia uma divulgação tão ampla
quanto possível;
c) Contato por carta com certos estudantes com quem El Morya tinha se relacionado em
vidas anteriores. Hélios e Vesta, após ouvirem o Plano de El Morya, deram-Lhe uma
dispensação limitada. Eles declararam que Ele deveria procurar o consentimento de
Sanat Kumara, do Maha Chohan e do Conselho Kármico e que uma dispensação
permanente só poderia ser dada se houvessem respostas suficientes dos estudantes
contatados por carta.Após retornar de Hélios e Vesta, El Morya entrou em contato com os Seres da Hierarquia
da Terra acima mencionados. Eles aquiesceram ao Plano, e o Maha Chohan perguntou a El Morya
se ele tinha se esquecido de Sua experiência com a Sociedade Teosofica, lembrando-Lhe de que
Ele próprio teria que reabastecer a Reserva Cósmica de Energia, se houvesse uma resposta
inadequada dos estudantes. El Morya concordou com a condição e disse que Ele gostaria de
começar a tentar. El Morya acrescentou que Ele gostaria de provar para o Conselho Kármico que a
humanidade, uma vez iluminada, serviria e se uniria ao propósito comum de liberar Sanat Kumara
para que Ele pudesse retornar á Vênus.Então El Morya escreveu várias cartas para alguns estudantes pedindo-lhes que
apoiassem efetivamente Seu esforço. Nem todos concordaram em assim fazer, porém a resposta
foi suficiente para obter uma dispensação permanente.El Morya foi capaz de conseguir o apoio de Geraldine Innocenti, Sua Chama Gêmea não
ascensionada. Ela se tornou a nova mensageira. Ela tinha estado várias vezes encarnada como
oráculo de Delphos. Os Mestres tinham possibilidade de usar Geraldine como um canal,
acelerando as vibrações dos seus corpos mental e emocional e usando a consciência cerebral e as
cordas vocais para recepção.Franck C. Pita e Sra. Francis Ekey se ofereceram para se tornar gerente e editor associado
do periódico mensal da “Ponte para a Liberdade”. Sua primeira publicação ocorreu em Abril de
1952. A mãe de Geraldine também ajudou; ela escreveu artigos para o periódico, usando o nome
Thomas de uma encarnação anterior de El Morya como Thomas Moore. Assim, Thomas “prints” ( o
que imprime ) ficou Thomas Printz.El Morya tinha esperanças de apresentar a nova atividade como um suplemento ao esforço
de Saint Germain, em andamento sob a “atividade I AM”. Até o final, Ele esperou conseguir o apoio
de Mrs. Ballard ou pelo menos evitar sua oposição ativa. Ela se apresentou ao grupo “Ponte para a
Liberdade” na Filadélfia, declarando ser a única mensageira autorizada.Também não teve êxito a parte do Plano que pedia apoio para a Sociedade Teosofica, á
Ordem Rosa Cruz, á Primeira Igreja de Cristo, a Cientista ( Ciência Cristã ) e á Escola da Unidade
de Cristo. Sob esse conceito, cada organização teria mantido sua identidade e as bases da
atividade especializada de cada grupo teriam sido publicadas no periódico “Ponte para a
Liberdade”. Várias cartas foram escritas e o resumo delas é apresentado para exame. Ao ser
questionado sobre esse assunto, o Mestre Saint Germain disse acreditar que esta parte do esforço
de El Morya foi parcialmente mal sucedida porque alguns líderes daquelas organizações não
liberaram “seus estudantes” para ajuda.A seguir, estão resumos de uma comunicação e de várias cartas dos Mestres
Ascensionados para vários indivíduos e organizações, tentando conseguir o apoio. Estão aqui
relacionados porque eles ilustram melhor do que qualquer outra coisa as metas e objetivos da
nova atividade, chamada “Ponte para a Liberdade”, na concepção dos Mestres. Essas cartas são
de um profundo significado; elas se aplicam também á nossa situação atual.-

Comunicação de Saint Germain em 30 de Setembro de 1953
“O empenho da Grande Fraternidade Branca é fazer desabrochar a natureza espiritual de
cada fluxo de vida, o qual precisa ser desenvolvido do interior da alma de cada homem. As
crianças da Terra devem, elas mesmas, providenciar a Luz que é requerida para que seja
assegurado á Terra um lugar permanente neste Sistema Solar. Essa Luz vem através dos
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corações dos homens. Se não lhe for dado uma oportunidade de aprender a Lei e a tremenda
reserva de sabedoria acumulada, que permanece não publicada, negada por restrições de língua e
por limitação de distribuição, como poderemos contar com a contribuição da sua Luz?.Foi com o propósito de alcançar esses milhões que este empenho foi iniciado, não como
uma nova atividade, mas como um complemento ao anterior, um suplemento, não um
competidor.”.-

Carta de Saint Germain á um chela em 10 de Outubro de 1952
“É lamentável que, na hora final da maior tentativa da humanidade, os pouquíssimos fluxos
de vida que estão cônscios do Plano Divino, da Presença de Deus e da Grande Fraternidade
Branca, precisem ser “excessivamente escrupulosos e aceitar o intolerável.”Nunca se pretendeu começar uma “nova” atividade, mas aumentar o campo de serviço da
atual atividade, engajando os serviços competentes e desejosos dos fluxos de vida, aos quais não
é atualmente permitida uma expressão total de seus talentos para ampliar as fronteiras do “Reino”
do Pai. Muitas centenas de milhares de almas não foram privilegiadas em receber instruções
criadas em Meu nome devido á barreira da língua, limitação na produção e distribuição de literatura
iluminadora e infelizes “excomunhões” que resultam dos desentendimentos da natureza humana.Enquanto isso, a Lei Cósmica tinha dado á Irmandade 20 anos, aproximadamente, para
assegurar a iluminação consciente da atmosfera da Terra, que somente poderia ser realizada
através da expansão da Luz nos corações dos homens, os três bilhões e meio que estão
atualmente encarnados e os cinco ou seis bilhões aguardando encarnação. Tinha que ser
planejado um meio para que nós pudéssemos alcançar a consciência das pessoas. O periódico
“Ponte para a Liberdade” era a solução para esse problema. Mrs. Ballard foi informada, antes de
qualquer outro indivíduo, do propósito com que o periódico mensal foi criado e foi cordialmente
convidada para nos dar a oportunidade de apoiar seu trabalho e atuar através de outros indivíduos
bem qualificados, na tarefa de alcançar os fluxos de vida que não foram abençoados pelo
conhecimento da atividade I AM. Nós continuaremos a expandir o conhecimento do trabalho da Lei
Cósmica e o tempo e o resultado confirmarão o intento de Deus por trás desse empenho.O Sol não pode limitar o seu brilho para um Raio, nem o Amor de Deus para uma
consciência humana, não importa quão sintonizado ele esteja com as vibrações de um Mestre.”.Carta de El Morya para Mrs. Ballard, 10 de Abril de 1952
“Como mensageira qualificada de Saint Germain, cai sobre os seus ombros guiar as
pessoas para o caminho dos Mestres a quem você serve. O derramamento da Verdade que veio
através da sua consciência e da do nosso amado irmão Mr. Ballard, é o ápice da Revelação
Espiritual nesta época. Os líderes espirituais da raça necessitam unir suas energias e é espantoso
que a consciência limitada do mundo ortodoxo tenha precedido á consciência despertada dos
pioneiros da raça nesse assunto. É somente o medo nascido de novos movimentos que impede os
líderes de pensamentos mais elevados de praticar os princípios de fraternidade. As ordens
religiosas mais antigas, confiantes nos séculos de obediência jurada pela grande massa da raça
humana, não precisam temer que unidade signifique esquecimento da individualidade.Embora você tenha feito bem e fosse necessário manter puras, imaculadas e
descontaminadas as Revelações dos Mestres da Sabedoria que formam o fundamento da
atividade I AM, hoje existem ovelhas em “outros rebanhos” e uma Fraternidade mundial, coletiva,
tolerante, ativa, que pode e será realizada.Esta publicação ( o periódico ) é uma revista esotérica, somente para aqueles que tenham
aceitado a Autoridade dos Mestres, a qual agirá como um elo necessário entre os povos da
América Central, do Sul e do Norte e que prestará serviços que as suas atividades diversificadas
não a permitiram executar, mantendo um conhecimento ativo e atual do Trabalho da Fraternidade
ante as pessoas, para que todos possam se beneficiar das extraordinárias graças que estão sendo
derramadas em níveis interiores. O saber consciente dessas atividades capacitará os estudantes
determinados de participarem ativamente do Trabalho Cósmico da Hierarquia.A compilação espiritual proposta será uma publicação esotérica combinando os melhores
frutos do pensamento, sempre numa linha espiritual, porem a tendência se prenderá aos Princípios
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nos quais a atividade de Saint Germain foi fundada, e, gentilmente, guiará as pessoas á
Compreensão, que é encontrada dentro das Mensagens Cósmicas dessa publicação, e a
participação ativa dos fluxos de vida na Terra, para atrair e focalizar as Energias necessárias para
fazer a Idade de Ouro da Liberdade um fato e não um sonho efêmero.”.Mestre Seraphis Bey para Mrs. Ballard, Março de 1952
“Algum tempo atrás, você veio á Minha frente e pediu ajuda para o povo americano.
Chegou a hora em que Eu posso estender Minha mão e proporcionar essa ajuda. Embora você
tenha realizado tanto, o tempo conhecido pela Lei Cósmica para o balanço da conta da Terra está
se esgotando. Vênus precisa se locomover na sua jornada em direção ao Sol. Sanat Kumara
precisa, por necessidade, estar com Seu planeta durante essa Iniciação. Nós, na Terra,
precisamos „Liberá-Lo‟ e deixá-Lo ir. Só poderemos realizar isso proporcionando Seu sucessor e
criando bastante Luz na Terra para atender a demanda da Lei Cósmica. Muito resta a ser feito.
Através do veículo do jornal ( Ponte para a Liberdade ), que Nós preparamos, Nós nos
empenhamos em completar o serviço que um pequeno corpo, não importa quão desejoso, não
pode prestar. Os principais entre eles serão:
1) Expandir o alcance da Mensagem da Verdade para incluir todos os povos do Hemisfério
Ocidental, o qual será palco do drama final da experiência da Terra;
2) Inteirar os povos interessados nas Correntes de importantes atividades que estão acontecendo
nos Retiros e nos Conselhos da Hierarquia enquanto eles estão em progresso. Desse modo,
podemos assegurar a cooperação das suas energias voluntárias nos Nossos planos propostos;
3) Criar um sentimento de tolerância, interesse, e Fraternidade ativa entre as muitas unidades
que estão trabalhando para o progresso do mundo, cujo empenho, porém, carece de força de
ação unificada e consciente;
4) Pastorear os povos para o rebanho da Instrução de Saint Germain, liberar a Mensagem
Cósmica através do seu Mensageiro e encorajar a participação ativa nos decretos pelos quais
nosso planeta se tornará livre;
Todos estão de acordo com seu projeto. Eles são serviços da Irmandade que você não teve
tempo de organizar. Eles são motivados pelo desejo de promover o Reino de Saint Germain e eles
são oferecidos á você, humildemente, por Aqueles a quem você serve para expandir as fronteiras
do Seu Reino.”.Carta de El Morya para o Presidente da Sociedade Teosófica, 25 de Agosto de 1951
“Não seja como o jovem no poema de Rabindranath Tagore, cuja procura de uma vida
inteira pela pedra de toque mágica foi frustrada por falta de percepção, humildade e
discernimento.O homem tem sempre elaborado um „instrumento‟ para a Verdade que ele buscou e
depois, cega e furiosamente, negou toda a Verdade que não se magnetizou através do seu
instrumento grosseiramente elaborado. Os judeus rejeitaram seu Messias, e aqueles que mais
amam os Irmãos negam seu direito e poder de falar, a não ser que seja pelos lábios que eles, os
chelas, escolhem para santificar.Nós estamos elevados a uma posição de Autoridade e Responsabilidade para muitos
milhares de almas determinadas e buscadoras. Não seja como os fariseus de antigamente, porque
o seu karma está ligado ao progresso da Sociedade e o valor da Sociedade depende da sua
participação ativa nos empenhos da Fraternidade neste momento. Que benefício para a raça
admirar e estudar as realizações de uma geração passada! A vida progrediu, as necessidades
humanas mudaram, deve-se lidar com as aparências internacionais de hoje.Você pensa que Nós, a Fraternidade da Vida, não estamos á frente dos tempos? Mas, se
você nos nega a fala e a Presença, como poderão você e a vasta multidão de almas que você
guia, se qualificar para servir a Causa da qual as atividades diárias atuais estão escondidas atrás
do véu, o qual não quer levantar?
Nós estamos aqui. Nós estamos aguardando para dar-lhes as ordens de hoje. Oh, sim,
através dos instrumentos grosseiros da „intuição‟ e melhores percepções, uma porção do Nosso
Pensamento precisa alcançar o mais predestinado, porem, Nós podemos rasgar o véu e falar
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completa, livre e precisamente agora, enquanto podemos alcançar o intelecto das pessoas que
tenham mostrado desejo de servir.Abra o seu coração, Irmão. Leia o „fruto‟ e testemunhe á árvore cujos galhos têm sido o
seu abrigo desde a juventude. Deixe que a Nossa Presença flua pelos trabalhos da Sociedade e
ressuscite o seu antigo poder, como um instrumento nas mãos Daqueles que conhecem.”.Carta de El Morya para: Mrs. Ballard, Sociedade Teosófica, Ciência Cristã, Sociedade Rosa
Cruz e Escola da Unidade Cristã – 10 de Abril de 1952
“É tempo de os pioneiros da estrada espiritual juntarem as energias do seu povo para,
mais efetivamente, lutar contra a maré do mal que precisa ser arrancada da raça humana antes
que a Idade Permanente da Paz e a Fraternidade mundial possam ser estabelecidas.É certamente para os espiritualmente privilegiados, aqueles cujos estudos e convicções
lhes deram uma visão mais clara e profunda das causas que agem por trás das atuais
manifestações do caos mundial, do que a teologia ortodoxa pode oferecer, deixar de lado seus
interesses particulares e orgulhos individuais e se encontrarem em campo comum, apresentando
uma frente unida á pequena minoria da humanidade desencaminhada que é responsável pela
ameaça do comunismo e da guerra. Os fundadores da excelente organização, os Christophers,
sabiamente mostram que um por cento da humanidade é responsável pelas maiores angustias que
cercam a grande maioria das pessoas. Sua desprezível força está na unidade de suas energias,
empenhos e propósitos integrantes.O propósito da sua organização espiritual é um com o propósito de todas as outras
organizações sinceras, dedicadas a iluminar a humanidade e guiá-la ao caminho para a própria
maestria e integridade individual. A perfeição e iluminação de cada membro da raça humana, não
importa que caminho ele possa percorrer, são essenciais para uma Fraternidade mundial ativa e
efetiva, na qual a Paz, a opulência, a saúde e Perfeição expansível possam ser criadas, mantidas
e conscientemente expandidas. A velha historia „de uma maçã podre‟ é mais seguramente
aplicável á humanidade da Terra.A grande maioria das pessoas são „seguidoras‟ de novos indivíduos, escolhidos por Deus,
nos quais eles procuram seus padrões, seu caminho, sua aceitação ou rejeição da verdade ou
ilusão, dependendo do caso. Fica, então, por conta dos líderes as escolhas de metafísica, de
ocultismo e espiritualistas usar a prerrogativa de sua liberdade e exercer influencia de sua
sabedoria e julgamento para ajudar a „unir‟ as forças das pessoas construtivas do mundo da
Fraternidade tolerante, compreensiva e ativa, combinando-as para tomar e manter o controle de
nosso planeta e seu povo contra as pequenas minoridades que escolhem nos atirar em guerras,
matar nossos jovens e causar constantes ansiedades e tensão nos corações de todos os seres
humanos de pensamentos corretos e construtivos.Para fazer isso, não é necessário adiantar-se aos seus próprios ensinamentos individuais,
credos, códigos, regras e regulamentos, não mais do que as congregações Católica, Protestante,
Judaica tenham perdido sua identidade individual em unir suas forças. Eles inculcaram, contudo,
um novo espirito de tolerância nos seus membros e singularmente, encontraram uma faixa comum
de Verdade, que foram as crenças fundamentais de seus seres em separado. Muitos livros têm
sido publicados sobre o sofisma e invalidade de vários movimentos, porem nenhum sobre o Bem
comum que é servido por todos.Vocês não estão desejosos de unirem-se a um movimento espiritual mundial, e através de
uma publicação imparcial, permitir que o Propósito, os princípios e Realizações dos seus
ensinamentos alcancem todos os povos no Caminho Espiritual? Assim, compreensão tolerante e
conhecimento mais amplo nos permitirão misturar nossas forças, unir nossas energias e, quem
sabe, nós possamos encontrar o fundamento da Verdade em todos os movimentos para que seja
UMA.Uma caravana atravessando uma terra abandonada é mais forte quando o grupo é grande,
embora cada um possa ter uma missão separada, um interesse individual e, ao fim da jornada,
cada um possa seguir caminhos diferentes.Nós aguardamos sua reação e sabemos com segurança que, porque você foi escolhida
por Deus para guiar uma parte das pessoas, você está principalmente desejosa de incentivar a
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Causa da Paz Mundial, Unidade Mundial, Segurança e Liberdade Planetária para toda a
humanidade, dos males dos quais nossa raça é atualmente herdeira.Esperamos que vocês se interessem em unirem-se a um movimento mundial humanitário
no qual todos os grupos metafísicos e espirituais estão representados, e através dele, tecer as
energias de cada grupo em uma frente unida contra o mal, o fanatismo, a intolerância, a guerra, a
doença e ódios de toda espécie. Através dos trabalhos de uma publicação imparcial, Nós podemos
dar ao mundo os fundamentos das atividades especializadas de cada grupo.”.Ditado de Saint Germain, 1950
“Nós tínhamos esperanças, até o final, de assegurar o apoio ou, pelo menos, de evitar
uma oposição ativa de Mrs. Ballard, porem, como isso não foi possível, Nós teremos que passar
por um período de transição, durante o qual as ovelhas e os bodes, outra vez, precisam de
escolher seus respectivos caminhos, e então, permanecer nas metas, as quais aqueles caminhos,
enfim, levarão.É lamentável que a mesma Atividade que Eu mesmo instituí, com um gasto tão grande de
energias e um investimento tão grande de Amor, devesse ter, outra vez, criado nos corpos
interiores daqueles que responderam a Minha Nota Tônica, medo e superstições que atrofiaram o
processo da razão do corpo mental, e energizado os corpos emocionais com fervor fanático, em
vez de entusiasmo controlado por Deus.É tão fácil a energia se afastar do propósito original para o qual foi dedicada,
especialmente se o canal pelo qual essa energia foi focalizada se desvia do Motivo Original que se
tornou a Vibração da Liberação.A Lei Cósmica Nos deu 20 anos para realizar uma tarefa quase que impossível: a
purificação dos corpos interiores da raça, a elevação da ação vibratória do corpo físico, a
harmonização da consciência cerebral com a Chama do coração e a expansão do Espírito de Deus
através das almas, até que cada aura emita luz. Embora Nós precisemos de milhares de fluxos de
vida treinados para Nos ajudar, precisamos começar com um punhado, e esse punhado,
fortemente impressionado com os ensinamentos de vários canais através dos quais eles
evoluíram, precisando ser reeducados individual e coletivamente!”.Saint Germain disse que em Julho de 1953, as cortinas tinham todas se fechado para os
Seus empenhos anteriores. Etapa por etapa, El Morya implementou Seu plano. Uma publicação
mensal inteirou os estudantes com o Retiro do mês. Um certo curso de ampliação foi ministrado.
Ele incluía as datas de cada ciclo de 30 dias em que o Retiro estaria aberto, o nome da Hierarca, o
tipo de Chama que o Retiro estava usando, a música que continha a nota tonal do Retiro e uma
aplicação específica da Respiração Rítmica. Houve uma grande resposta dos estudantes do
mundo inteiro. Na data de abertura de um Retiro, os alunos aplicavam o que eles tinham
aprendido; pela primeira vez, houve uma união de energias estendendo-se de ambos: o Reino
Ascensionado e a Terra. Isso permitiu aos Mestres obterem dos Seres que administravam a Lei
Cósmica, uma assistência adicional á Terra, dando credito á idéia original de El Morya.Uma vez que El Morya recebeu Sua dispensação final, todos os membros da Grande
Fraternidade Branca uniram-se ao Seu esforço. A extensão da mensagem foi ampliada. Ela incluía
muitos detalhes da chamada pré-historia. Pela primeira vez, os Desejos dos Mestres foram
seguidos e parte desse trabalho foi traduzido. Um Ser Ascensionado descreveu esse esforço como
o Gênesis reescrito. Desta feita, foi escrito por Seres Ascensionados, em vez de seres não
ascensionados. Isso criou novos campos de Força permanentes, Centros magnéticos que atraíram
os Anjos para mais perto da Terra e os quais davam aos Mestres mais liberdade em criar instrução
específica e Radiação. Os Mestres disseram, sobre o esforço, que a tarefa da Ponte não estará
completa até que o último fluxo de vida a tenha atravessado, no caminho da sua ascensão.O esforço dos Mestres e estudantes teve tanto sucesso que permitiu a Sanat Kumara
retornar para Vênus tão cedo quanto 1956.Geraldine Innocenti passou pela transição em Agosto de 1961. Após seu passamento, a
maior parte das suas comunicações como canal não mais foram publicadas.-
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PARTE II
O DESTINO DO HOMEM
A questão “É possível predizer o futuro?” tem intrigado a consciência do Homem por um
longo tempo. Vamos começar a responder essa questão considerando os vários fatores
envolvidos.A primeira consideração a fazer parece ser que neste plano de consciência, assim como
no “outro lado”, o Homem tem livre arbítrio. Cada indivíduo, através dos seus pensamentos,
sentimentos e ações determina causas que influenciam o futuro. Falando de forma geral, então, o
Homem é o diretor de suas atividades futuras. Esse é o porque da dificuldade de projetar o futuro.
O tempo também desempenha um papel aqui, pois é mais fácil predizer o que acontecerá amanhã
do que predizer um evento para daqui a dez anos.O Mestre conhecido como Irmão Amo, em “Mensagens de um Eremita”, trata com grande
detalhe esse assunto da mediunidade. Aqui estão algumas de suas conclusões:
1) De uma maneira geral, Irmão Amo não advoga a magnetização de parentes ou outras almas
por meio de sessões espíritas. Grande número dos que partiram deveria ser deixado só; eles
têm suas próprias tarefas a cumprir. Entretanto, há exceções. A certos indivíduos habitantes
“do outro lado” deveria ser dada oportunidade para acelerar seu próprio progresso e o
progresso da humanidade;
2) Médiuns exibem diferentes níveis de pureza e consciência. A genuína mediunidade é uma
dádiva de Deus. Com essa dádiva, vem as responsabilidades de dizer a verdade e uma
obrigação de não cobrar taxas excessivas, ou melhor, nenhuma. Os hábitos, dieta,
pensamentos e ações devem refletir essa responsabilidade;
3) Nem todos aqueles que afirmam dar uma mensagem dão-na corretamente. Um verdadeiro
mensageiro precisa estar vigilante para que não se torne uma ferramenta das engenhosas
forças negras;
4) É exigido uma grande dose de discriminação da parte dos estudantes para reconhecer níveis
mais altos da Lei Cósmica e para distinguir entre mensagens genuínas e falsas. As
características de um verdadeiro médium são as seguintes:
a) Os estudantes não são muito elogiados pelos médiuns através de muita fala mansa;
b) Não há condenação, e não há ameaças. Sugestões amorosas e não ordens, são dadas
aos estudantes;
c) Existe substancia na mensagem. Não é apenas conversa vazia e repetitiva;
d) Verdadeiros médiuns são pessoas simples e modestas, que preferem permanecer nos
bastidores;
e) Eles não cobram preço excessivos nem distribuem diplomas;
5) A “segunda vinda do Cristo” não significa que Jesus reaparecerá e cumprirá uma missão
similar àquela que cumpriu. A “Segunda vinda do Cristo” é a repetição da mensagem de
Jesus, usando métodos até então inéditos, além de contar com o concurso de médiuns como
mensageiros;
6) Seres altamente evoluídos, tais como os Mestres, estão melhor equipados do que guias
espirituais para dar mensagens claras e corretas. Tendo conquistado a maestria no plano
físico, eles levam essa consciência “para o outro lado”. Um habitante de tão elevado plano
reconhece padrões e tendências para o futuro, determinados por certas causas. Esses
padrões, no entanto, são sujeitos á mudança. São influenciados pelos pensamentos,
sentimentos e ações do ser humano. Portanto, mesmo um Mestre não é sempre capaz de
fazer uma predição acurada do futuro, particularmente se o evento é muito distante;
7) Eventos futuros podem ser influenciados não somente por pensamentos, sentimentos e ações
de indivíduos e nações, mas também pela assistência de um Mestre Ascensionado. Essa
assistência deve ser requerida especificamente por indivíduos que vivem no plano físico, e a
requisição deve vir acompanhada pela doação de uma certa quantidade de energia para o
Mestre. Mestres são também sujeitos á Lei Cósmica. Em alguns casos, é dado a entender aos
Mestres que Deus não quer nenhuma interferência com o acontecimento de um certo evento;
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8) Em poucos anos, será possível ter contato direto com o “outro lado” por meio de técnicas
cientificas modernas. Esse contato incluirá comunicações com algumas almas que partiram,
entre elas algumas serão mais evoluídas. Isso tornaria possível testar a mensagem de um
médium, mas nesse tempo, muitos médiuns tornar-se-ão obsoletos. Comunicações em duas
vias com algumas pessoas falecidas por meio de dispositivos mecânicos são possíveis agora
através de um aparelho ultra-sensível fabricado pela MetaScience Research Division, mas o
ideal, para os Mestres, será quando num futuro próximo, os vivos e os mortos se
comunicarem normalmente através da visão. Fala e tato, não havendo mais a barreira entre
os dois mundos.Indo mais além nesse assunto, os Mestres Ascensionados disseram que tiveram que pedir
uma dispensação para trazer a “I AM Activity” ( Atividade EU SOU ) á existência e tiveram que
fazer o mesmo para a “Bridge to Freedom” ( Ponte para a Liberdade ). Somente após essas
dispensações estarem asseguradas, foi possível aos Mestres trazerem novas e extensivas
informações para os estudantes. Também, em ambos os casos, houve um período de intensa
atividade, preparando os respectivos mensageiros para a tarefa a frente. Foi ressaltado que
ambos, o Sr. Ballard e Srta. Innocenti, tinham trabalhado com os Mestres antes, em encarnações
anteriores. Isso mostra que os Mestres Ascensionados também estão sujeitos a certas regras
impostas por Seres de Evolução mais Alta, e que não é fácil tornar-se um mensageiro autorizado
da Grande Fraternidade Branca.A CRISE ATUAL
Em ocasiões raras, a Lei Cósmica tem um efeito arrasador sobre o futuro da humanidade.
Por exemplo, há 2,5 milhões de anos atrás, os Seres responsáveis pela administração da Lei
Cósmica conforme se aplica á Terra decidiram anular a Terra como experiência sem validade.
Como podemos lembrar, isso foi evitado através da bondosa assistência de Sanat Kumara.Estamos enfrentando agora uma situação similar. A Lei Cósmica decretou que a Terra não
pode mais atrasar a primeira fase da Inspiração da Galáxia. Nós estamos envolvidos em uma
mudança planetária. Todos os planetas de nossos Sete Sistemas Solares se moverão um passo
horizontalmente mais perto do Sol Central. Com exceção da Terra, não há nenhum outro planeta
em condições desarmônicas dentro da Galáxia. Todos os outros planetas estão há muito tempo
prontos para a Inspiração.Em 1953, Sanat Kumara foi informado de que, dentro de 20 anos, teria que retornar á
Vênus. Dentro desse período de tempo, o povo da Terra tinha que aumentar sua quota de Luz
coletiva. O fracasso em fazer isso significaria que eles se encontrariam sem um Lar planetário. O
corpo estudantil da Ponte para a Liberdade reagiu e, através do poder de invocação, o desastre foi
evitado. Isso tornou possível a Sanat Kumara partir para Vênus.Agora que a Inspiração está próxima, estamos de novo vivendo em um empréstimo de
tempo. Estamos literalmente vivendo sobre um barril de pólvora. Na década de 1960, os Mestres
continuamente explicavam aos estudantes isso. A seguir, as palavras e os comentários, á época:
“Como a Lei Cósmica requer o retorno dos planetas aos Sóis, e dos Sóis ao Sol Central,
cada Sol começa a regular sua força centrifuga a fim de equilibrar os planetas pertencentes ao
Sistema.Como parte da Inspiração, o Eixo da Terra deve ser corrigido. Isso precisa ser feito
gradualmente e com cuidado amoroso, para que as grandes calotas polares não sejam
violentamente deslocadas. Tal deslocamento resultaria na inundação da superfície continental do
planeta, o que poderia muito bem causar a remoção corporal dos chelas antes que a eficácia dos
seus serviços fossem manifestadas.A Nova Era vai entrar, mesmo que apenas um homem, uma mulher e uma criança estejam
presentes para saudá-la.Estamos nos últimos dias. Estamos na ultima grande oportunidade para libertar a
humanidade e toda a vida.A Terra há muito tem se debatido sob a escuridão do ódio humano. Ela precisa ser limpa e
tornar-se autoluminosa novamente. ( A substancia do planeta já foi tão luminosa quanto o Sol e é
ainda luminosa em seu âmago ).-
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A Terra está acelerando sua órbita e sua ação vibratória, incluindo aquela do elemento
água e do elemento ar, enquanto nos preparamos para o movimento para a frente que está
próximo.Vocês concebem o que significaria se a Terra falhasse em sua expansão de Luz conforme
requerido, em relação aos outros planetas do Sistema? Vocês não sabem que o intelecto não
podem compreender isso, mas Nós sabemos. Este é o ultimo esforço para libertar o ser humano.A tolerância da Lei Cósmica atingiu seu limite. Ela tolera a desumanidade do Homem para
o Homem e a atividade destrutiva do Homem sobre o Homem por muito tempo.Agora somos requisitados pela Lei Cósmica para fazer a Terra tão bonita quanto era no
começo, para corrigir seu Eixo rapidamente, e para acelerar a ação vibratória dos elétrons que
formam os átomos de todo ser humano.Estamos empenhados numa mudança planetária, uma mudança que afetará cada átomo
de toda a assim chamada matéria, mesmo aquela que parece ser um objeto sólido. A aceleração
do nível de ação vibratória naqueles elétrons está constantemente prosseguindo através e ao redor
de todo indivíduo na Terra.A longa jornada da evolução da Terra está para ser delineada em seu encerramento. O
manto de dor e agonia da Terra está agora sendo transmutado em vestes de linda Luz
transcendental.É a vontade de Deus que o Eixo da Terra seja corrigido e que os extremos climáticos
sejam amenizados em um equilíbrio habitável.Os Mestres estão tentando evitar o perigo das atividades cataclísmicas como as únicas
formas e meios de sacudir e acordar a humanidade. Estão tentando mudar o Eixo, fundir as calotas
polares e levantar continentes ( partes da Atlantida e Lemúria ) gradualmente e sem ação
cataclísmica. De Seus campos de força, está sendo vertida uma Essência Espiritual que está
agindo para transmutar os cinturões de gás sob a Terra. Esses cinturões de gás tem causado
tremores.A humanidade tem tido milhares de séculos para acordar. A vida não esperará mais. A
humanidade hoje tem uma assistência que nunca foi dada na historia do mundo antes; pois a
Idade de Ouro que chega deve entrar, mesmo que a Terra tenha que atravessar um terrível
cataclismo.Pela primeira vez desde a submersão de Poseidon, essa grande assistência dos Seres
Ascensionados veio á Terra, porque a Lei Cósmica disse: “Não mais esperaremos pela
humanidade da Terra. Se eles não acordarem e vierem para a Luz e compreensão da
Presença agora, então a natureza deve fazer o seu trabalho.”.Não há duvidas de que a Natureza só tolera a iniquidade da humanidade por um tempo, e
então ela se levanta e enterra seu oponente. Isso está adiante de vocês. Com suficientes preceitos
de moral e conduta vindos da oitava da Terra para os Mestres Ascensionados e Seres Cósmicos e
a poderosa Presença I AM, essa proteção pode ser dada, a qual minimizará a atividade destrutiva
para a Terra. Através desses apelos, podemos dirigir correntes para os cinturões de gás para que
causem o menor dano possível.-“.- ( Arcanjo Miguel – Julho de 1964 )
Nas linhas anteriores, já discutimos o Decreto Divino que diz que a Terra não pode mais
atrasar o progresso da Galáxia inteira. Foi ressaltado que agora estamos empenhados numa
mudança planetária, que requer que os corpos internos e os veículos físicos de todo indivíduo
vibrem acima de certo nível. Deixe-me agora falar das profundas conseqüências que esse Decreto
Divino terá sobre a humanidade.Presentemente, temos muitos membros da Quarta, Quinta, e alguns da Sexta Raça Raiz
encarnados. Isso inclui qualquer membro das Hostes Angélicas que veio com a Quarta Raça Raiz,
e dos Espíritos Guardiães que vieram de outros planetas no principio da Quarta Raça Raiz, e
quaisquer elementais que tornaram-se „prisioneiros‟ naquele tempo. Um Mestre disse: “O Manu da
Quarta Raça Raiz é responsável não somente pela redenção de todos os membros da Quarta
Raça, mas também pela redenção de todos os mamíferos e da vida animal, alguns dos quais ainda
existem num estado de suspensão da vida sob uma capa de terra estéril congelada da Sibéria.”.Todos os membros da Sexta Raça Raiz não estão ainda encarnados. Podem ser
facilmente distinguidos pela perfeição de suas formas. Eles tem um rosto perfeitamente oval e a
maioria tem cabelos dourados e olhos azuis. Se escolheram servir Lorde Himalaia, o Manu da
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Quarta Raça Raiz, através de uma encarnação oriental, tomarão feições orientais, preservando, no
entanto, a harmonia do semblante. Lorde Meru, o Manu da Sexta Raça Raiz, ainda não está em
manifestação. Ele descerá quando o Eixo da Terra for corrigido e os repteis e insetos da América
do Sul estiverem redimidos e transmutados. Não foi permitida a encarnação dos membros da
Sexta e Sétima Raiz até agora devido á superpopulação, causada pelas reencarnações das
mesmas correntes de vida.Nessa crítica conjuntura, será dada uma ultima oportunidade a todos os dez bilhões de
fluxos de vida da humanidade de se corrigir e dar expressão manifesta ao destino do Homem
como co-criador com Deus. De acordo com os Mestres, foi aceito um plano que proporciona uma
ultima oportunidade para a humanidade. Segundo esse plano, aqueles que estão encarnados no
presente terão a ultima chance de voltar-se para Deus. Àqueles que não estão encarnados será
permitida uma ultima encarnação. Sobre isso, os Mestres disseram o seguinte: “O Ciclo onde um
indivíduo é re-designado nas salas do Karma, onde lhe será dada uma nova oportunidade para
servir e no momento próprio passar pelos portões do nascimento, fechou.” .De acordo com o depoimento dos Mestres, haverá uma divisão da humanidade, e somente
aqueles que fizerem um esforço consciente para melhorar seus hábitos, seus pensamentos,
sentimentos e ações será permitido retornar á Terra para uma nova encarnação. Antes de
tratarmos da questão do que acontece com aqueles que por causa de sua conduta perdem o
direito de usar a Terra como seu lar planetário, vamos fazer uma breve pausa e refletir sobre o
critério que será usado para tomar essa decisão.Deveria estar claro desde o inicio que o Homem não será julgado sobre bases de filiação
religiosa, raça ou cor. Também saber a Lei sem aplica-la é insuficiente. Motivos puros, uma atitude
correta e disposição para por em prática o que se sabe, sozinhos, são onipotentes. Nossa conduta
em enfrentar os problemas da vida diária, em qualificar energia construtivamente e em contribuir
para o Bem de todos abre a porta.Agora vamos falar sobre aqueles que, por sua própria escolha, recusam-se a fazer os
ajustes necessários.Do começo ao fim dos anos de 1959 a 1961, os Mestres anunciaram a criação de dois
novos planetas, um dos quais foi chamado de Excelsior e o outro, Polaroid. O propósito de um
dos planetas, Excelsior, era servir como um futuro lar para aqueles que nessa encarnação
continuassem a recusa em fazer o esforço necessário para melhorar a si mesmos e voltar-se á
Deus. O outro planeta, Polaroid, era para ser usado pelos elementais. Aqui estão as Mensagens
como foram dadas naquele tempo pelos Mestres:
“Por que deveria a Terra, por tanto tempo uma sala de aula não só para suas próprias
evoluções, mas também para as atrasadas de outras estrelas, ser tumultuada pelos mesmos fluxos
de vida, aos quais tem sido dada oportunidade por uma eternidade de tempo para aprender a
mesma precisa lição, quando já foi criada para elas uma nova e linda sala de aula planetária onde
elas podem ocupar seu doce tempo próprio aprendendo essa lição? Esta nova sala de aula é tão
brilhante e bonita quanto era a Terra quando foi designada por Hélios e Vesta para
aproximadamente 3,5 bilhões de fluxos de vida.” .- ( Elohim Vista )
“Estamos entrando em um novo ciclo agora, quando a Sétima Raça Raiz deverá
rapidamente ter expressão na Terra, quando todo atrasado que estiver encarnado na Terra deverá,
ao final dessa encarnação, nunca encarnar novamente aqui; quando os fluxos de vida,
particularmente aqueles que são dedicados por boca mas não por coração á causa da luz, que não
acelerarem a ação vibratória de seus veículos físicos e internos, não deverão entrar novamente
nesta estrela Terra. Para esse fim, arranjamos uma pequena estrela separada, onde eles possam
se acelerar á vontade e levar tanto tempo quanto quiserem.” .- ( Mestra Nada )
“Aqueles que não escolherem acelerar a ação vibratória de suas energias encontrarão
hospitalidade em outra estrela, mas o Planeta Terra e os poucos que estão dispostos devem seguir
para a Liberdade.”.- ( Mestre Saint Germain )
“Estamos criando um novo planeta onde vocês terão grande oportunidade de servir. Ainda
não direcionamos o Raio Cósmico para ele, para coloca-lo em movimento. É um planeta para ser
habitado particularmente pela vida elemental que ainda não tenham conquistado sua plena
liberdade nesta Terra.”.- ( Mestre Kuthumi )
“Existem muitas adoráveis criaturas em Excelsior e Polaroid; Excelsior foi especialmente
criado para aqueles de vocês que desejam continuar a dormir ou se contentam em mover com a
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ação vibratória do atual povo da Terra. Mas, por Deus, aqueles que permanecerem nesta Terra
vibrarão como aqueles seres que representam a Sétima Raça Raiz, e esta Terra retornará a beleza
e perfeição que tinha no inicio. Os retardatários podem ir embora. Incidentalmente, alguns dos
primitivos retardatários que a Terra assumiu há muito tempo atrás são agora mais avançados
espiritualmente que alguns dos Espíritos Guardiães originais da Terra.”.- ( Ser Ascensionado
Victoria )
“.....tendo ficado responsável por vocês diante do Conselho Kármico, tendo tido que ajudar
a criar Excelsior e lá viver por não pouco tempo – um adorável planeta, mas um tanto restrito,
devo dizer, e Eu estarei contente quando o corpo estudantil assumir sua oportunidade de trazer a
Idade de ouro aqui para a Terra e Eu puder ir para Mercúrio e lá permanecer. Excelsior é um
pequeno planeta brilhante e seus habitantes são adoráveis e Eu apreciei ajudar a faze-lo.”.- (
Mestre El Morya )
NAÇÕES DE DESTINO
Os Mestres afirmaram repetidamente que a América do Norte é para ser o coração central
da “Idade de Ouro Permanente” que está agora palidamente tocando o horizonte. Foi na América
do Norte que os primeiros fluxos de vida encarnaram no Planeta Terra. Na complementação de
sua jornada, o ser humano conectar-se-á novamente com o lugar onde ele começou.“O destino da América foi visto e planejado desde o inicio. Nós vemos os Estados Unidos
como a Nação Mestra Ascensionada da Terra, cuja bandeira em três partes torna-se o magneto
para erguer todas as outras nações á Eterna Perfeição da oitava dos Mestres Ascensionados.” ( Mestre Jesus )
“Aqui é o único ponto da Terra onde existe uma chance de estabelecer essa grande
perfeição, pois a América nunca foi encharcada em sangue humano. A Europa tem sido saturada
com sangue humano por tempos incontáveis, inclusive os tempos em que fazia parte da Atlantida.
Todas as grandes guerras sobre esse planeta tiveram lugar em ambos os lados da América da
América do Norte. Devastações de grande guerra tiveram lugar também na Lemuria.” - ( Mestre El
Morya )
“Já uma vez, na América, quando uma grande civilização atingiu seu ápice e
posteriormente, ascensionou, foi usada a mesma bandeira que agora essa nação adota.”- ( Elohim
Vista )
“As vastas planícies a leste das Montanhas Rochosas estarão um dia fervilhando de
vegetação semitropical, e seu povo viverá em abundância e paz. Essa nação tem uma tremenda
concentração de energia vital dentro de si, por causa do fato de que foi aqui a pulsação inicial do
mundo da forma. Essa mesma força vital possibilitou que ela fosse tão longe em tão poucos
séculos.”- ( Mestra Nada )
“Na amada América, num futuro não muito distante, virá o reconhecimento do Eu Interno
Real, a Presença I AM, e seu povo expressará alto conhecimento. É uma terra de Luz, e sua luz
resplandecerá, brilhante como o Sol do meio dia, entre as nações da Terra. Era uma terra de
grande em épocas passadas, e retornará á sua herança espiritual, pois nada pode evitar isso”.- (
Mestre Saint Germain )
“Uma forma perfeita de Governo chegará, quando vocês tiverem se desfeito de certos
grilhões internos, que se prendem como fungos e minam suas forças. Amados seres na América,
não sejam desencorajados quando as aparentes nuvens escuras baixarem. A América deverá
completar o seu destino, uma outra Idade de ouro deverá reinar sobre a Terra e isso será mantido
por uma Era.”- ( Arcanjo Miguel )
“O plano para a Idade de Ouro permanente já está completo em seus níveis internos;
muitos dos encarnados de agora, Nós confiamos, serão os construtores. O desenho definitivo será
completado, apesar de todas as aparências dessa hora. Alem daqueles na América, os povos do
Egito, China, América do Sul e Alemanha foram escolhidos pelos Mestres para fazer uma
contribuição valiosa á Idade de Ouro Permanente.”- ( Mestre Seraphis Bey )
“Num Ciclo anterior, irrompia do Egito uma grande Luz, e do Egito irromperá de novo uma
imensa Luz”- ( Mestre Seraphis Bey )
“A China tem ainda um grande serviço a cumprir para o Planeta Terra.”- ( Mestra Nada )
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“Os Mestres lembram aos alemães e seus descendentes a tarefa sagrada que eles tem a
cumprir. Eles são os precursores e missionários do Plano Divino para a Terra. Devido ás
características da mente germânica, que mostra uma persistente e interminável busca para
procurar seriamente e sinceramente causas e soluções, os alemães, como nenhum outro povo no
mundo, são capazes de compreender a Natureza de Deus.”- ( Mestre Kuthumi )
“A América do Sul receberá uma crescente importância porque é aqui que a Sétima Raça
Raiz encontrará encarnação. Os primeiros membros da Sétima Raça Raiz foram selecionados em
Junho de 1954, e os Mestres disseram que a primeira sub-raça estava pronta para encarnar em
Outubro de 1960. E efetivamente, na América do Sul, encarnaram já, os primeiros membros da
primeira sub-raça da Sétima Raça Raiz, mas com ligeiro atraso, o primeiro encarnou em Dezembro
de 1960. Agora estamos entrando em um Ciclo onde a Sétima Raça Raiz deverá rapidamente ter
expressão na Terra.Quando a Sétima Raça Raiz se desenvolver, todos os membros serão considerados como
estando equipados com vozes magnificas, todos serão capazes tanto de precipitar quanto de
levitar na hora do nascimento, e eles terão o conhecimento do Reino Celeste.”.- ( Arcanjo Miguel )
Nota: Os primeiros que já encarnaram, são mais discretos, e por enquanto notamos que não
levitam e não precipitam, mas tem um conhecimento superior do Reino Celeste e alguns trouxeram
memórias de suas encarnações passadas.“A Sétima Raça deve vir em sua maioria na América do Sul; alguns chegarão na América
do Norte. Nós escolhemos a América do Sul porque, através do Brasil e ao longo do Norte do país,
que agora é selva, a terra tem tido algum tempo para descansar.”.- ( Mestre Saint Germain )
No interior da própria terra, cerca de 5 metros abaixo da superfície, do Peru ao Amazonas,
ao longo do Amazonas até o Rio de Janeiro e daí para o sul, foi estabelecida uma atividade da
Chama Violeta. Isso resultará em um grande numero de répteis venenosos sendo expulsos para
dentro do Amazonas e então para fora, no oceano. A cor do Amazonas se tornará, gradativamente,
um lindo azul safira. Alguns dos membros da primeira sub-raça da Sétima Raça Raiz estiveram
diante de Mãe Maria em Maio de 1961, jurando seu amor e fidelidade para com a Causa do Bem
Maior. Primeiramente encarnaram apenas 2000 no continente americano, porque até o momento a
América do Sul não está pronta. Esses 2000 encarnaram exclusivamente no Brasil, porque é aqui
que a Nova e Grandiosa Dispensação terá lugar. Quando maduros, os membros da Sétima Raça
parecerão distintos de todos os outros. Seus cabelos serão cor de âmbar, terão um rosto seráfico,
traços esbeltos, membros e dedos longos que gradualmente se afinam. As mulheres serão belas
como deusas. A Sétima Raça consiste de uma Raiz e tem sete ramificações; apenas elas não
florescerão ao mesmo tempo.Os Mestres disseram que partes da Atlantida emergirão e quando o fizerem, aparecerão
em sua beleza original.“Serão vistos templos hermeticamente selados, feitos de uma substancia cristalina. Duas
ou três cidades que pertenceram á Atlantida durante seu apogeu estão sendo, muito
gradualmente, erguidas do solo oceânico exatamente agora. Estamos esperançosos de que isso
ocorrerá de uma maneira equilibrada e não obstrutivas enquanto a mudança do Eixo continua.” (
Mestre El Morya )
Foi esperado que o Eixo pudesse ser corrigido até por volta de Setembro de 1993. Essa
meta não foi alcançada.Nota: Devido á correção do Eixo, que está sendo feito o mais lentamente possível para não
causar grandes transtornos, mesmo assim temos notado um acréscimo pluvial e barométrico na
atmosfera, além de os oceanógrafos haverem notado a lenta invasão do mar sobre as partes de
terra. Os leves tremores de terra registrados por todo o planeta se devem á esse içamento de 23
graus para 0 grau. Os Mestres responsáveis têm tido o máximo cuidado, mas com a emersão da
Atlantida, é provável que experimentemos uma inundação no continente americano pela grande
deslocação de massas de água.Os Mestres Ascensionados referiram-se várias vezes ao futuro descobrimento de registros.
Devido á importância dessas referencias, algumas são transcritas textualmente:
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“O Registro Cósmico escrito em toda civilização é transferido para a Biblioteca Cósmica
anteriormente a ações cataclísmicas e é mantido em sua forma original no Cinturão Eletrônico ao
redor do Sol Central.Nós sempre temos o registro etérico, que é a contraparte do registro exterior. O registro
etérico é absolutamente confiável e acurado. Dele fazemos uma cópia fiel em páginas de lâminas
de ouro. Essa atividade tem continuado por milhares de anos. Nós pegamos todos os registros
importantes da Biblioteca de Alexandria antes de ser queimada. Também temos os registros
importantes do Vaticano, todos guardados no Retiro do Royal Teton.Os registros físicos de cada civilização, escritos na linguagem dessa civilização, também
são armazenados no Retiro do Royal Teton.Em um Retiro, é mantido um registro completo de qualquer civilização que houve na Terra.
Todo o registro está em rolos.Os registros completos de toda e qualquer civilização, contando a historia do planeta desde
o seu principio estão armazenados em computadores no plano etérico, pertencentes ao Governo
Oculto do Mundo.”Os registros no Retiro do Teton são armazenados dentro de recipientes de metal e são
presos a fusos de dez polegadas de comprimento. Os registros são gravados por algo como um
buril em fitas de ouro prensado de oito polegadas de largura, não mais espessas que o papel para
escrita comum. O ouro contem alguma outra liga para torná-lo mais resistente e flexível. O
comprimento das fitas é de quatro até vinte e cinco metros. Os caracteres dos registros parecem
similares a letras.Concluindo: Sabemos de três registros distintos sobre as civilizações da Terra e os
Mestres confirmam os três. Um, sabemos, está no Retiro do Royal Teton, nas Montanhas
Rochosas, conhecido como o Retiro do Arcanjo Miguel e da Chama Azul e pertence a esse plano
físico. São gravados em fitas de ouro e guardados em cilindros de metal. O segundo, feito em
lâminas de ouro, estão guardados no Cinturão Eletrônico em volta do Sol central e pertencem á
Galáxia, como registro para o futuro. O ultimo, o que é mais manipulado no dia-a-dia para um
melhor desempenho dos trabalhos feitos na Terra, estão em um computador que contem toda a
historia do planeta desde sua criação, estão no plano etérico, com o Governo Oculto do Mundo, ou
mais simplesmente falando, Conselho Intergalático.Houve muitos Krishnas que vieram a Terra. O primeiro Krishna deixou documentos que
sobreviveram a muitas catástrofes e que tiveram que ser transportados pela face da Terra. Vários
dos documentos originais são mantidos em mosteiros no Himalaia, mas logicamente, sua cópia
está no Retiro do Teton. Os registros originais eram feitos recobrindo rolos de linho com uma cera
amolecida no qual era escritas a Mensagem de Krishna. A cera endurecia, no entanto, era ainda
maleável. Finalmente, os rolos eram colocados em dois fusos. Alguns rolos tem várias centenas de
metros de comprimento. Inestimáveis rolos e manuscritos em pergaminho e pedra têm sido
transportados do Tibet para os Andes. Civilizações futuras apreciarão esses magníficos tesouros.Registros de Atlantida estão agora repousando no solo do oceano Atlântico. Estão em
perfeito estado de conservação e serão trazidos no futuro pelos Mestres Ascensionados que
dirigiram sua preparação e proteção.O foco em Darjeeling foi estabelecido há mil anos atras. Devido ao interesse de El Morya
pelo espaço interestelar, foi construído um observatório para estudar estrelas e planetas. Ali estão
valiosas cartas que um dia serão liberadas para a iluminação da humanidade.A Biblioteca do Templo da Ascensão, em Luxor, contem livros inestimáveis de todas as
civilizações. Muitos dos livros que as pessoas pensaram terem sido queimados em Alexandria
durante aquele incêndio na biblioteca, assim como pergaminhos de idades primitivas, são ali
mantidos.O Retiro Lótus Azul, no Himalaia, contem os escritos de todos os sábios antigos. Eles
serão liberados quando não houver mais egoísmo, e quando o povo valorizar essa riqueza
espiritual. Antes disso, a ganância material os fariam serem leiloados a algum milionário patético e
egoísta.Os registros que retrocedem até Mu estão preservados e devem surgir novamente para o
benefício da Sétima Raça Raiz, quando a América do Sul estiver purificada de todos os eflúvios de
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erros passados, quando a Terra estiver ajustada em seu Eixo, e quando as selvas e pântanos do
Brasil e o Rio Amazonas estiverem purificados e tornado habitáveis.Em uma caverna na Índia, os mais antigos registros sobre esta Terra são ainda mantidos
em segurança. Pela falta de crescimento espiritual e compreensão da humanidade, esses registros
não serão mostrados no presente.Os Mestres Ascensionados sempre anteviram cataclismos destrutivos e preservaram todos
os registros importantes. Um dia, quando a humanidade estiver preparada para isso e quando for
positivamente seguro que esses registros sejam entregues ao mundo exterior, em um local central,
aparecerá uma maravilhosa Biblioteca, não feita pela mão do Homem, onde esses registros
estarão disponíveis, e aqueles do mundo exterior que tiverem as credenciais necessárias poderão
vê-los.OUTRAS PREDIÇÕES DOS MESTRES
As seguintes citações sobre vários assuntos são baseadas em ditados dos Mestres da
Sabedoria, feitos há muito tempo:
“Um outro Avatar era esperado desde há muito, mas não pôde vir por causa do lento
desenvolvimento da raça humana.”.- ( Mestre Kuthumi, 1960 )
“Nesta presente hora, o povo da Terra está de novo esperando a Segunda vinda do Cristo,
que é iminente, e Eu tenho já preparado o novo Cristo, que apenas espera o benevolente momento
próprio para esse evento.”.- ( Lorde Krishna, 1961 )
“As mulheres gradualmente assumirão um papel cada vez mais importante no futuro. Elas
serão restituídas da dignidade que experimentaram nas primeiras Idades de Ouro. Agora, como a
Terra está entrando na Idade de Ouro Permanente, o Raio Feminino nos Andes se tornará
predominante. Cada vez será mais e mais visível e os aspirantes espirituais voltarão sua atenção
para as Montanhas dos Andes ao invés das do Himalaia, que refere-se ao Raio Masculino.”.- (
Lorde Maytreya, 1964 )
“Á medida que a humanidade se torna mais harmoniosa e pura, todos os animais
desaparecerão da Terra. Mesmo as ervas daninhas não existirão mais, e a Terra retornará
novamente á sua Natureza original descrita como o Jardim do Éden.”.- ( Ser Ascensionado
Victoria, 1963 )
“Todas as características raciais eventualmente desaparecerão e se mesclarão no tipo
ariano em traços e cor. A cor está só no corpo físico. O Eu Crístico de todos é
resplandecentemente branco.”.- ( Mestra Kwan Yin, 1970 )
“Em Atlantida, as Chamas mantidas no Templo representavam as Virtudes de Deus. O
povo visitava os Templos para recuperar sua força. Esse dia chegará de novo em um futuro não
muito distante. Durante os tempos Atlantes, ao fim de uma encarnação, o corpo era colocado na
Chama e desaparecia instantaneamente. Isso virá novamente.”.- ( Mestre Djwal Kuhl, 1968 )
“Novas invenções estão prontas para serem entregues á humanidade. Essas incluem
aeronaves que receberão energia para propulsão da atmosfera. Também incluem equipamentos
de astronomia.”.- ( Mestre Hilarion, 1973 )
“Grandes Mestres químicos têm trabalhado nos últimos cinqüenta anos. Depois da crise
final da América, seu povo será ensinado a usar a Energia Universal para luz, calor, e potência.
Isso virá numa perfeição ainda maior que a jamais obtida em qualquer época anterior.”.- ( Mestre
El Morya, 1974 )
“É nossa causa redimir a Terra rapidamente, restaurar-lhe a perfeição e trazer a
humanidade novamente á comunicação consciente com as Hostes Angélicas e o feliz Reino
Elemental transmutado, introduzindo a Idade de Ouro. Ela deverá ser, de fato, uma brilhante
estrela permanente. Deverá ser chamada “A Sagrada Estrela da Liberdade”, e novamente o Amor
e a Luz que fluem para e através dela a tornarão uma das mais brilhantes estrelas neste
Sistema.”.- ( Mestra Nada, 1974 )
“A força sinistra tentando criar o caos e a destruição será completamente destruída.
Quando isso estiver completado, a massa da humanidade se voltará a Grande Presença de Deus.
A paz reinará na Terra e o Homem distribuirá boa vontade para o Homem.”.- ( Mestra Rowena,
1979 )
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Os Mestres preveniram aos estudantes para não depositarem sua atenção na historia
bíblica de Armagedon. Eles frisaram que essa grande tragédia é evitável. A atenção e visualização
ativa dada a uma predição de um evento destrutivo usa a energia que pode ser melhor utilizada
em propósitos construtivos. Também aumenta as chances da probabilidade de ocorrência de tal
acontecimento.Esse aviso pode aplicar-se também a outros prognósticos de natureza destrutiva. As
graves predições dos psíquicos citadas nas próximas seções são mostradas principalmente para
servir como aviso. Essas catástrofes, ou muitas delas, não precisam acontecer. Elas só
acontecerão se o Homem continuar com a mesma atitude egoísta e fútil que tem tido ate então.
Esses acontecimentos ainda podem ser evitados, ou ao menos a perda de vidas humanas e o
caos podem ser contidos em um mínimo. Como discutido anteriormente, a forma mais efetiva de
evita-los é através de silenciosa oração.Predições dos Psíquicos
Edgar Cayce prognosticou que indícios de civilizações antigas seriam encontradas no
oceano Atlântico, no Deserto de Gobi, nas colinas do Irã e nas selvas da Indonésia. Ele também
afirmou que certos registros Atlantes foram preservados em locais afastados da Costa da Florida,
no Egito, numa sala de registros perto da Esfinge e no Yucatán. De acordo com Cayce, esses
registros seriam encontrados durante futuros deslocamentos de terra ou durante o período que os
antecedesse. Eles não somente contém primitivos registros Atlantes, mas também a historia da
construção da Grande Pirâmide.Os guias espirituais de Ruth Montgomery concordam com a localização dos registros
Atlantes perto da Esfinge. Eles afirmaram que esses registros estão localizados tão profundamente
na terra que seria necessário um ano inteiro de trabalho de 48 homens para alcança-los.Esses guias predisseram que a China desempenhará um importante papel no futuro. Eles
prevêem que ela se tornará mais democrática que a Rússia e que finalmente se tornará uma líder
mundial.Coisas notáveis acontecerão no campo da energia alternativa. Os guias espirituais de Ruth
Montgomery antevêem que essas novas formas de energia serão produzidas por discos solares
que giram vagarosamente em grandes arcos que produzem vapor para gerar energia. Esses
estarão localizados perto de grandes áreas industriais e transformadores estarão propelindo
máquinas e condicionando energia. Essa nova forma de energia estará também disponível para
carros. Uma forma de armazenamento de energia solar, como na antiga Atlantida, revolucionará a
industria de energia.Edgar Cayce afirma que grandes deslocamentos de terra aconteceriam entre 1958 e 1998.
Ele previu que os Estados Unidos seriam uma das áreas do globo a experimentar tais mudanças
físicas. Ele fala do fendimento da terra na região oeste, distúrbios na parte central e mudanças
ainda maiores na costa do Atlântico Norte e na linha costeira sudeste. Os distúrbios nas costas
oeste e sudeste acontecerão antes do que aqueles que afetarão a área ao redor de New York. As
águas dos Grandes Lagos escoarão para o Golfo do México. Cayce sustenta que todas essas
mudanças acontecerão gradualmente, como parte da mudança do solo da América do Norte. As
áreas que não serão afetadas serão Ohio, Indiana, Illinois. Surgirá terra fora da costa leste da
América, no Pacifico e no mar do Caribe.Referindo-se ao Canadá, Cayce prevê que a costa oeste sofrerá distúrbios, mas que a
maior parte das áreas sul e leste permanecerão seguras. A América do Sul será abalada desde a
sua parte extremo norte até a ponta extremo sul.De acordo com Cayce, esses deslocamentos de terra serão precedidos por distúrbios no
Pacifico Sul ou no Mediterrâneo, na região do Etna. Os guias espirituais de Ruth Montgomery
predizem que a Falha de Santo André, que corre paralela á costa na Califórnia, se dividirá em
poucos anos, e que a porção da Califórnia mais próxima do Pacifico afundará no oceano. Parte da
Califórnia sobreviverá, dizem os guias. Ruídos abaixo da terra deverão ser considerados como
avisos. Antes desse evento, que é para acontecer “nos próximos anos”, o Vesúvio erupcionará
com grandes jatos de lava.Os guias consideram o deslocamento do Eixo da Terra inevitável. Esse deslocamento é
suposto para o final deste século. Na ocasião do deslocamento do Eixo, a Ilha de Manhatan e
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outras partes da costa leste tão ao norte quanto Newfoudland desaparecerão. A Florida, assim
como outras partes do globo também será severamente afetada. Das cinzas de uma civilização
devastada, surgirá uma melhor, uma civilização que enfatizará a irmandade do Homem. A isso
seguirão mil anos de paz.Essas são as previsões de renomados psíquicos norte-americanos e outro motivo que me
levou a colocá-las aqui é porque, de alguma maneira, sugerem o cumprimento de profecias ditadas
pelos Mestres em Seu livro “A Grande Revelação”, quando do advento do Cristo.Os Mestres deixaram muito claro que o tempo para a primeira fase da Inspiração está
próximo. A lei Cósmica não esperará mais. Estamos enfrentando certas mudanças planetárias que
afetarão cada um de nós. Um novo período de tempo, que não pode mais ser adiado, está a nossa
frente. Esse período iniciar-se-á, não importando se com apenas um homem e uma mulher.
Estamos enfrentando uma crise planetária que tanto pode ser acompanhada por desastres
naturais catastróficos quanto pode ocorrer de uma maneira menos violenta. Qual maneira nós
preferimos? Essa é a pergunta que deve ser respondida AGORA.Tendo discutido o plano dos Mestres El Morya e Saint Germain e Seu projeto para um
melhor amanhã, a próxima pergunta seria: “Quem está melhor qualificado para conduzir a raça
humana para longe de sua presente escravidão? Quem deveria dirigir o esforço para criar Uma
Nação sob Deus, as atividades de grupo e os centros de pesquisas sobre as quais os Mestres
falaram? Os líderes de hoje deveriam ser os líderes de amanhã?”.Essas perguntas não são fáceis de responder. De tempos em tempos, indivíduos bem
intencionados têm tentado trazer iluminação para a humanidade, somente para serem frustrados
pela limitação de consciência, falta de humildade e excesso de ambição pessoal daqueles que não
tiveram a visão, e desse modo reduziram o esforço inicial.Numa tentativa de responder essas questões, voltemos aos ditados dos Mestres
Ascensionados no que se referem aos líderes de hoje nos campos da Religião e Ciência.Como pode ser visto pelas citações seguintes, os Mestres eram extremamente críticos
quanto á condução das Igrejas Cristãs ortodoxas de hoje:
“As igrejas, por dois mil anos, tiveram a oportunidade de libertar a humanidade. Entretanto,
o povo desenvolveu uma escravidão cada vez maior. Quando surge a Luz através de dois
humildes seres humanos ( Mr. E Mrs. Ballard ), aquela que é supostamente a representante de
Cristo dirige suas forças destrutivas sobre eles.”.- ( Deusa da Liberdade, Junho de 1938 )
“Observem Minha Experiência em dar exemplo de Ascensão para a humanidade, quão
pouco benefício trouxe. Trezentos anos depois, a Grande Verdade estava tão obscurecida que o
ser humano mal entendeu alguma coisa sobre a Realização ou o Exemplo que Eu deixei. Em vez
disso, havia concentração na crucificação, havia no mundo a força viciosa que queria destruir a
Luz.”.- ( Jesus, Novembro de 1939 )
“Devido a muitas traduções, a Bíblia é quase irreconhecível comparada ao que era, no
inicio, a sua realidade. Todo sofre alterações através da tradução, pois as opiniões humanas são
sempre opostas e impostas sobre o original.”.- ( Mestre Seraphis Bey, Março de 1948 )
Vários pesquisadores modernos são de opinião de que muitos elementos-chave na Bíblia,
tais como referencias ao karma e reencarnação, foram mudados ou omitidos durante várias
convenções da Igreja cristã primitiva.Durante a conquista do México por Cortez, muitos Bispos destruíram todo fragmento de
escrita que puderam encontrar. A estadia do Bispo Landa em Yucatán e sua fanática destruição de
todos os registros Maias causou uma perda irrecuperável para o avanço intelectual do homem e
para o progresso do ser humano em geral.A Igreja aconselha: “Apenas creia em Jesus Cristo, e será salvo”. Quando o povo chegar
ao “outro lado”, descobrirá que isso não é bem assim. Uma mera crença num Mestre é suficiente
para transmutar as causas determinadas pelos pensamentos e ações errados do ser humano? A
experiência nos mostra que não, pois é caso muito conhecido de pessoas que ao morrer
procuravam o Cristo, que elas creram toda a vida, mas não puderam encontra-Lo, pois apesar da
crença e da fé, não souberam lidar com preconceitos, egoísmo, falta de caridade e amor ao
próximo, além de centenas de outras coisas e motivos que as impediram de viver na Luz
Verdadeira do Cristo.-
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Quais lideres da Igreja olharam para além da Bíblia para investigar a vida após a vida, ou
qual ousou explorar para procurar a origem do Homem, ou tentou investigar as alegações sobre
antigos continentes, tais como Atlantida e Lemúria?
Claramente, nossas Igrejas cristãs, assim como alguns outros grupos religiosos, falharam
em nos prover de lideranças iluminadas durante as épocas passadas. A elas foi dada oportunidade
após oportunidade; elas foram ineficientes.A seguir, vamos ver que tipo de liderança poderíamos esperar se seguíssemos os lideres
da Ciência moderna, inclusive nossos historiadores convencionais:
De acordo com nossos historiadores, e com o que é ensinado aos nossos jovens na escola
( e a mim também ), cerca de 7.000 anos atrás alguns nômades e caçadores desistiram de suas
caças e mudaram de suas grutas e tendas. O primitivo homem da tribo subitamente tornou-se hábil
e criou uma milagrosa Cidade-Estado no vale da Mesopotamia. Construiu observatórios
astronômicos e mapeou acuradamente as estrelas, construiu Pirâmides, templos e casas
modernas, tornou-se perito em escrita cuneiforme ( tipo de cunha ) e produziu especialistas no
campo da cerâmica. Pode-se perguntar: De onde os homens das cavernas, caçadores e coletores
de alimentos obtiveram esse súbito conhecimento?.Continuando o depoimento de nossos especialistas, o Homem de Neanderthal
desapareceu repentinamente há 40.000 anos atrás e apareceu o Homem Moderno de CroMagnon, sem que houvesse um período de transição. Geralmente aceita, a teoria da evolução
queda-se silenciosas sobre esse momento crucial, o nascimento do Homem Moderno. A teoria de
Darwin permanece numa hipótese não comprovada porque ainda está faltando o “elo perdido”.Os arqueólogos até hoje investigaram a Atlantida com o único intuito de provar e refutar a
crença de que alguma vez existiu tal Continente. Isso parece uma procura por iluminação, novo
conhecimento e verdade?.Outro exemplo do tipo de ajuda que podemos esperar dos cientistas modernos foi dado em
Bimini. Quando foi pedido a um geólogo que comentasse sobre a configuração de uma pedra
retangular no solo oceânico, ele respondeu, sem hesitação, que foi causada pela ação das ondas.
Sabe-se, é claro, que as ondas do Oceano Atlântico são muito sofisticadas. Elas até mesmo
cortam fissuras perfeitamente retangulares nas pedras. De acordo com nossos amigos, os
cientistas modernos, as relhas de arado na Nova Inglaterra têm habilidades similares. Letras
primitivas esculpidas em pedra são explicadas como marcas de relhas de arado.Comentando sobre os esforços dos cientistas modernos, Mark Twain diz: “Existe algo
fascinante na Ciência. Obtém-se retornos tão profundos de uma investigação superficial dos
fatos!”.Sir Fred Hoyle, um eminente cientista britânico, intensificou a investida contra a teoria
evolutiva de Darwin, dizendo que a possibilidade de essa ser verdadeira é “tão completamente
minúscula” quanto absurda. Ele chega a uma probabilidade de 1 para 10 á 40.000 potência, ou 1
seguido de 40.000 zeros. “Com efeito”, ele diz, “as chances são tão nulas, tão escandalosamente
pequenas que seriam inacreditáveis, mesmo que o Universo inteiro se consistisse de sopa
orgânica”.Desenvolvimentos modernos em Microbiologia têm “tornado esmagadoramente claro que a
verdade é justamente o contrário”, diz Sir Fred Hoyle em seu livro “Evolution from Space”,
traduzido como “Evolução do Universo” e não do Espaço como no original e publicado por Simon
and Schuster e Editora Ática. Hoyle, sagrado cavaleiro pela Grã Bretanha por suas contribuições
cientificas, tem presidido a Royal Astronomical Society. Hoyle acrescenta: “Todo matemático
espacial competente asseguraria que tal idéia Darwiniana não teria chance de funcionar. Qualquer
especialista em computadores lhe assegurará, de fato, que jogar erros aleatórios no computador
não é a forma de melhorá-lo.”.Temos dinheiro disponível suficiente para ir á Lua. Esse programa custou aos Estados
Unidos dez milhões de dólares. Por que os americanos não podem investir em pesquisas quanto á
origem do Homem e sua historia?.Vejamos o campo da Geologia. Geologia pode ser definida como o estudo da estrutura,
historia e desenvolvimento da Terra e seus habitantes revelado pelas rochas. A alegação básica é
que fósseis podem ser encontrados a uma profundidade de até 25.000 metros, e que as rochas
mais antigas são encontradas no fundo. No entanto, de acordo com algumas descobertas
geológicas recentes, não existe lugar na Terra onde rochas sedimentares de tal espessura possam
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ser encontradas. Nós nunca temos que ir mais abaixo que umas poucas centenas de metros para
encontrarmos um bloco de granito, e nenhum fóssil é encontrado abaixo disso.Quando se está determinado a pesquisar, torna-se imediatamente aparente que a
sabedoria e tecnologia do passado suplantaram as realizações da nossa atualidade em muitos
campos.O Professor Lívio Stechini, que dá aula de Historia Antiga na Universidade de Bologna, na
Itália, descreve em seu livro “Maravilhas do Mundo Antigo”, alguns dos aspectos da Grande
Pirâmide de Gizeh, uma das Sete Maravilhas do mundo:
1) Serve como calendário pelo qual a duração do ano pode ser medida com exatidão até
o minuto;
2) Ela incorpora o valor de Pi (  ), a constante pela qual o diâmetro do circulo deve ser
multiplicado para calcular sua circunferência;
3) Ela está tão precisamente alinhada com o Polo Norte, que bússolas modernas podem
ser ajustadas por ela;
4) As medidas de seus lados e ângulos incorporam a circunferência e Raio da Terra,
mesmo levando em conta o achatamento dos Pólos;
5) Algumas das pedras da Pirâmide, pesando muitas toneladas, estão tão perfeitamente
ajustadas que as junções não são mais largas que a espessura de uma folha de
estanho;
Afora o fato de que suas medidas multiplicadas por vários valores contidos neles mesmos,
nos dão a exata distancia entre a Terra e o Sol, entre a Terra e a Lua, etc.Existem outras realizações atribuídas ao Egito Antigo. O Nilo foi desviado para construir a
cidade de Memphis. O lago artificial de Méris foi criado como um reservatório do Nilo. Tem 450
quilômetros de circunferência e 130 metros de profundidade.Recentes traduções de hieróglifos esculpidos dentro de cinco pequenas pirâmides perto de
Sakkara, no Egito, revelam que crianças egípcias já eram ensinadas, em 2.100 A.C., que a Terra
era redonda. Seus currículos incluíam Astronomia, Medicina e Engenharia!.Segundo os hieróglifos e papiros encontrados em Sakkara, esses egípcios possuíam
dinheiro de ouro e prata. Fabricavam linho de tal qualidade, em 600 A.C., que um simples fio do
tecido tinha 365 filamentos. A palavra “Química” vem de Chemi, que significa exatamente Egito.
Seus dentistas obturavam com ouro. O “Papiro de Berlim” tem, no mínimo, 6.700 anos. Não há
indícios de um período primitivo de selvageria ou barbarismo. As ferramentas dos carpinteiros e
pedreiros atuais são quase idênticas ás usadas no Egito Antigo.Em 1900, um mergulhador grego pegou um objeto de um antigo navio afundado. Em 1958,
o Instituto de Estudos Avançados em Princeton, Estados Unidos, descobriu que o objeto era um
instrumento de 2.000 anos, a saber, um sextante para medir o Sistema Solar. Uma série de
calibragens e inscrições explicavam a teoria do instrumento.Como a Ciência moderna explica os misteriosos desenhos geométricos no solo perto de
Nazca, no Peru? Muitos acreditam que sejam antigas pistas de pouso. Os peruanos construíram
estradas de 500 quilômetros de extensão, aquedutos de 6 quilômetros de comprimento,
construíram pontes suspensas milhares de anos antes de serem introduzidas na Europa. Foi
construída uma estrutura em Cuellap, no norte do Peru, que originalmente tinha 1.200 metros de
extensão e 100 metros de altura. O Forte Inca de Sacsayhuaman contem um bloco monolítico de
granito de 13 metros de altura, polido e esmerilhado, pesando mais de 100 toneladas.Em Baalbeck, Líbano, foram encontrados blocos de pedra de 20 metros de comprimento
pesando até 2.000 toneladas e todas lindamente esculpidas, apresentando quinas perfeitas.
Nenhum guindaste de hoje pode levantar tal peso.Como a Ciência explica as 200 figuras em pedra de 20 metros de altura na Ilha de Páscoa,
pesando 50 toneladas cada, ou o observatório Maia construído em Chichen Itzá, no Yucatán onde
foi encontrada lentes ópticas precisamente esmerilhadas? Há uma explicação para o mapa-múndi
Piri-Reis, de 1513, classificado como incrivelmente acurado por um cartografo da Marinha Norte
Americana? Esse mapa-múndi mostra linhas costeiras e Ilhas da Antártida que não tinham sido
descobertas antes de 1953, além de cálculos trigonométricos de distancias e tamanhos
inexplicavelmente corretos.Tudo isso parece ser trabalho de homens das cavernas, coletores de alimentos,
caçadores, pastores e guerreiros selvagens, como a maioria dos cientistas modernos afirmam?
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Sim, os homens das cavernas existiram, mas não há 7.000 anos atrás, senão há 2,5 milhões de
anos atrás.Por que a teoria da evolução, ou qualquer outra hipótese, está sendo ensinada em
instituições publicas e privadas e mostradas em televisão sem a menção da possibilidade da
criação do Homem por um Ser inteligente altamente evoluído? Ou se aceitam a criação como uma
dádiva Divina, porque acham que Deus teria o trabalho de criar seres tão atrasados como os
homens das cavernas, ao invés de criá-los perfeitos de inicio? Não podemos concordar com o
padrão existente que aceita uma nova evidencia somente se ela se alinha com um caminho préassumido, com quase ninguém fazendo perguntas, quase ninguém examinando criticamente a
evidencia de outro, e onde todos estão felizes porque encontraram um novo fato que contradiz a
criação por um Ser superior.É preciso homens corajosos para quebrar o “status quo” e suportar o ridículo de seus
colegas, mas deve ser feito um novo começo. Não condenamos a Ciência moderna por não ter as
respostas para muitas das preocupações do ser humano, mas podemos questionar porque a
Ciência moderna estabelecida não tem intenções sérias em procurar respostas, e porque ela
insiste em ridicularizar os esforços daqueles que estão comunicando outras teorias sem
preconceito.Portanto, desde que a Igreja ortodoxa e a Ciência moderna são, no momento, incapazes
de prover liderança efetiva, devemos procurar em outro lugar!.Os Mestres disseram que os estudantes dos Ensinamentos dos Mestres Ascensionados
são os melhores qualificados a serem lideres da Idade de ouro. “Eles são os que melhor sabem
sobre a vida e as Leis da Vida e como lidar com a difícil situação que a Terra está enfrentando
agora. Esses estudantes sabem melhor como lidar com a oposição – as forças das Trevas. Eles
sabem como se proteger das influencias negativas e como invocar a assistência dos Mestres
através dos poderes de magnetização, precipitação, visualização e palavra falada, o decreto.”.Eles estão melhor equipados para restaurar a sagrada relação entre a Religião e a Ciência,
que lhes foram ensinadas como UMA. Eles sabem melhor como enfrentar o amanhã, mas por sua
vez, precisam ser mais receptivos e sintonizar o Conselho amoroso e orientação dos Mestres
Ascensionados. Esses serão os verdadeiros lideres do amanha.Discutindo os requisitos dos pioneiros do futuro, os Mestres indicaram que não esperam
perfeição da noite para o dia. “Quando um bebê tenta caminhar e cai, ele tenta novamente”,
disseram. Esse é o tipo de ação que os Mestres esperam dos chelas: TENTAR trabalhar até o
melhor de suas capacidades e habilidades, pois não tomaram essa direção na vida á toa, e sim,
porque estavam predestinados a seguirem esse caminho.No entanto, foi tornado claro que aqueles que desejam dar um exemplo, devem estar livres
da formação do hábito de drogas, bebidas e fumo. Eles encorajam os estudantes a ver vantagens
de uma dieta vegetariana.Nesse novo empenho, não há coisa tal como a afiliação passiva; todos os membros devem
assumir um papel ativo. Os estudantes devem ajudar sempre que puderem. Nesse ensinamento,
não há lideres nem seguidores; todos são um membro importante de um time. Mesmo a pessoa
comum, não-membro da Grande Fraternidade Branca deve intentar nesse esforço se purificando,
se melhorando. Esse time deve ir em direção á uma meta comum, o bem de toda a raça humana.Diferentes aspectos da Verdade, designados para ir de encontro com as exigências da
hora, tem sido apresentados há séculos por membros da Fraternidade Branca. A dispensação de
1930 de Saint Germain e as de El Morya e Saint Germain em 1950 foram designadas para vir de
encontro das condições de hoje e representam as ultimas dessas atividades. Os ensinamentos
desses esforços mais recentes permanecem por si, não precisando de outro ensinamento ou
religião para referencia ou verificação. Os Mestres enfatizaram que a informação que deram nesse
período é, no mínimo, dez vezes maior do que o necessário para a Ascensão da humanidade.O laço comum de amor e respeito pelos Mestres Ascensionados e cooperadores ajudará a
superar as dificuldades que se encontram adiante. Muito será requisitado de poucos; sempre tem
sido assim. Líderes de grupos e membros precisam diariamente proteger a si mesmos das
influencias negativas. Isso é feito tanto pela invocação do poder quanto pela contemplação e
comunhão com a Presença I AM. Jesus disse em Julho de 1954: “Meu Ministério foi de ação.
Todos os dias, antes que Eu deixasse a casa, grande numero de pessoas se reunia,
principalmente para receber alívio de todas as formas de desconforto e doenças da mente e do
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corpo. Muitos poucos vieram para aprender os meios pelos quais obtive poderes para fazer cessar
as aflições. Eu aprendi a nunca, sob nenhuma circunstancia, servir antes que tivesse primeiro
fixado Minha Consciência, sentimento e personalidade na presença de Deus. Somente quando Eu
estivesse firmemente assentado naquela Fé inabalável, aquela fortaleza indestrutível de Seu Poder
e Presença, Eu me empenharia em transmitir aquela consciência de Sua Bondade, através de
palavras e atos, aos meus companheiros. Homens e mulheres honestos, cheios de zelo e
entusiasmo, freqüentemente se precipitam sem essa contemplação pessoal e comunhão com a
Personalidade Divina.
Servindo, ajudando os outros e passando pelos vários processos da vida cotidiana, ganhase o mérito necessário para ser iniciado nas tarefas mais elevadas que estão adiante. Não há
diplomas, títulos ou certificados de conclusão. Sejam humildes em seu conhecimento.”.Motivos corretos e determinação a servir a Deus e aos Mestres Ascensionados ao ponto
máximo de sua compreensão, mantendo a mensagem original dos Mestres pura e inalterada,
devem ser o pré-requisito para a liderança na Nova Idade de Ouro Permanente.É parte de nosso Plano Divino crescer, evoluir, tornar-nos mais parecidos com Deus, usar
nossas habilidades criativas no plano físico. Nós escolhemos voluntariamente encarnar no plano
físico, ninguém nos forçou a isso. A criação nesse plano, que é de um nível vibratório mais baixo, é
mais difícil. A experiência adicional de encarnação nos possibilitará elevar o nosso estado de
desenvolvimento futuro, depois que tivermos retornado ao Lar, á nossa Presença I AM, o que
acontecerá com todos, cedo ou tarde.O Homem deve aprender quem é, deve reconhecer que é um criador e, como tal, deve ser
senhor do que cria. Como um criador, ele deve continuamente e conscientemente controlar seus
pensamentos, palavras, ações em regime diário. A Lei Cósmica é um professor severo, e a Lei não
se aplica por si mesma. Toda criação é um esforço autoconsciente, e se o indivíduo a quem foi
concedido esse grande presente da vida se recusa a assumir responsabilidades e cumprir sua
obrigação, suas experiências o incitarão á tristeza até que ele o faça. O progresso da humanidade
é estritamente determinado pelo mérito pessoal.Os Mestres dão assistência quando autorizados a faze-lo, mas não Lhes é permitido
redimir o karma conseqüente do mau uso da energia. É preciso esforço no plano físico para trazer
a ação dos Mestres. Quando o ser humano usa o conhecimento superior de uma maneira
construtiva, os Mestres ficam livres para aumentar Sua assistência.Perfeição, domínio, uso harmônico e controle de toda a substancia é o Padrão Divino
Original para a humanidade. A atenção é sua Fonte de Vida, a Doadora de todas as coisas boas e
perfeitas, é a “chave de ouro” que abre a porta.A discórdia cessará na experiência externa do Homem através do esforço autoconsciente
no entendimento da Lei Cósmica, Lei de Deus, e na compreensão de que Deus está em cada
indivíduo, expressando Sua plenitude por seu intermédio. O Homem é, ele mesmo, o diretor
consciente de suas atividades futuras. Seu destino é tornar-se UM com o Criador, se tornar um cocriador com Deus. O índice de progresso em direção a esse objetivo é determinado estritamente
pelo mérito próprio.Tendo discutido nosso destino e objetivo fundamentais, vamos focalizar agora a razão pela
qual escolhemos encarnar no plano físico. Nós escolhemos a encarnação para tornarmos mestres
das energias e vibrações prevalecentes sobre esse plano, e para usar essa maestria para expandir
o Reino de Deus no campo físico. Uma Nação sob Deus. Tal atividade de realização de uma obra
perfeita, foi denominada pelos Mestres de “Idade de Ouro”.Como entendemos dos capítulos anteriores, houve várias Idade de Ouro no passado, e
não há razão que nos impeça de manifestar essa Idade de Ouro no futuro, que será Permanente.
O Plano dos Mestres para produzir tal Idade de Ouro contem os seguintes elementos-chave:
1) Deve haver um conceito claro do que uma Idade de Ouro inclui. O objetivo ultimo e a
estrutura geral de Idade de Ouro devem ser definidos de modo que possam ser
claramente visualizados. Isso estabelece a direção;
2) Deve haver um plano de ação bem delineado. Esse plano de ação precisa incorporar
os caminhos e modos de atingir o objetivo e de designar o veículo necessário para
levar-nos ao destino determinado. O plano de ação precisa também definir as funções
de centro coordenador e a rede organizacional necessária para atingir o objetivo.
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Finalmente, nos precisamos falar sobre as qualidades exigidas das pessoas que serão
os condutores padrão. Restabelecer uma Idade de Ouro não é uma tarefa pequena.
Não pode ser realizada do dia para a noite. Portanto, o modelo deve incluir objetivos de
curto prazo e intermediários, e esses objetivos devem ser mensuráveis, atingíveis e
realistas. Então, tendo estabelecido esses objetivos, devemos preparar um plano de
ação passo a passo para implantar o modelo.Um amigo perguntou-me: “Considerando o que os Mestres disseram sobre a atual crise
que a Terra está enfrentando, ainda há tempo disponível para escrever livros e le-los?”. Eu
respondi que não sabia, mas que certamente iria tentar apresentar o Plano dos Mestres para a
Idade de Ouro e propor um plano de ação para faze-la acontecer. Sim, eu acredito que ainda há
tempo, mas concordo com os Mestres que o tempo está se esgotando rapidamente, e que é
necessário que o programa seja cumprido sem demora. Sei também que, á nível planetário, as
coisas acontecem lentamente e que a Terra não vai acabar amanhã. Com a ajuda de Deus e em
Seu Louvor, aguardamos a Ascensão de nosso planeta.Devo esclarecer que, á parte todos os acontecimentos futuros, o planeta jamais deixará de
existir. O risco que corremos é a humanidade deixar de existir nesse planeta.O Homem não foi feito para trabalhar com o suor do rosto. Em alguns períodos Atlantes,
precipitação e levitação eram a ordem do dia. Durante o período chamado “Jardim do Éden”, não
havia véu ou barreira obscurecendo a Presença visível da Hoste Ascensionada. Depois da queda
do Homem, houve períodos em que o véu foi rasgado, demonstrando que isso pode ser feito
novamente. É por esse motivo que repito obsessivamente, o véu já foi rasgado anteriormente e
pode e será rasgado novamente no futuro. É uma realidade! A humanidade tem sobre os olhos o
chamado “Véu de Maya” como se fosse o efeito de uma bebedeira, de uma “anestesia”. Esse
efeito passará, como passam as bebedeiras e as anestesias. O domínio sobre a assim chamada
matéria e a Força Vital Universal são atributos dados por Deus. Essas virtudes reaparecerão na
proporção do desejo da humanidade de abrir mão do estilo de vida de “procura da riqueza e da
felicidade”. Quando o Homem, ao invés de culpar algum inimigo externo, olhar dentro de si mesmo,
captar a Luz com seus próprios olhos e mudar seus hábitos, ele conquistará o domínio sobre
qualquer coisa dentro de si que não seja Divina. Devem ser construídos Templos para onde os
estudantes possam vir de muitas partes do globo para revitalizarem-se e banharem-se na essência
purificadora da Chama do Templo. As Chamas, elas próprias, serão visíveis novamente, como nos
primeiros tempos Atlantes no Templo do Arcanjo Zadkiel. Eu disse que os estudantes virão porque
é assim mesmo que acontecerá – virão – porque a Chama Violeta é Sul americana agora,
brasileira, portanto.Antes que a Idade de Ouro Permanente se instale, o Cristo virá e Ele implantará a Nova
Era, a Nova Luz. Ele já está entre nós desde 1985 e, segundo os Mestres, Seu “nascimento
etérico” ocorreu na nossa amada América do Sul.Em 1972, os Mestres Ascensionados Saint Germain e El Morya solicitaram um Serviço
Cósmico que deveria cobrir todo o planeta. Eles argumentaram que, através de tal esforço, não
somente a crise planetária poderia ser trazida sob controle, mas também uma Nova Idade de Ouro
Permanente poderia ser introduzida. O veiculo para executar tal plano de ação era a atividade de
grupo. Portanto, o estabelecimento de grupos como um meio de levar a efeito o projeto para a
Nova Era de Ouro é a necessidade do momento.De acordo com sua finalidade, os grupos podem incluir as seguintes funções:
1) Adoração religiosa, serviço á Deus e aos Mestres Ascensionados ( poder de
invocação, contemplação, música );
2) Pesquisa cientifica. Fazer pesquisa individual ou em grupo e compartilhar os
resultados;
3) Fazer outros projetos que sirvam ao bem comum, incentivando os membros dos
grupos de ensino dos Mestres Ascensionados a desempenhar um papel ativo,
tornando este planeta um lugar melhor para se viver;
São exemplos os esforços que resultam em:
a) Melhores padrões na área do governo local, estadual e nacional;
b) Melhor legislação e cumprimento das leis ( como revisão do sistema em que o povo é
taxado );
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c) Padrão mais elevado em Jornalismo;
d) Melhoria da qualidade dos programas de TV e Rádio existentes;
e) Relações harmoniosas e efetivas entre trabalhador e empresário, resultando em
melhores produtos de consumo. ( Os círculos de qualidade foram primariamente
responsável pela melhoria dos produtos japoneses ).4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Desenvolvimento Individual:
Instruções sobre a Lei Cósmica;
Encontros sobre cura espiritual;
Discussões sobre tópicos de interesses mútuos;
Encontros de jovens estudantes ( chelas );
Oportunidades para encontrar outros estudantes, propiciando descanso e lazer em
uma atmosfera isenta de bebidas alcóolicas e fumo;
Educar as crianças desde a mais tenra idade dentro dos padrões da Lei Cósmica;

É evidente que existe um campo de atividades quase ilimitado para os estudantes dos
ensinamentos dos Mestres Ascensionados e que cada um pode expressar a perfeição de Deus e
virtudes no campo físico, tudo de acordo com seus talentos e prestezas individuais. Logicamente,
essas sugestões, se aplicam mais aos estudantes, ou chelas do que ao leitor comum, mas
desejando cooperar no esforço, qualquer um é benvindo e tem a assistência dos Mestres.Em cada ciclo de 2.000, uma religião é desenvolvida pelas Inteligências que representam a
Inspiração Divina, para esse período. A religião leva em consideração as tendências naturais dos
indivíduos que serão o ponto focal da Mensagem a ser dada e das exigências do momento.Como a Hierarquia da Terra colocou o ciclo de 2.000 anos do Sétimo Raio sob a
direção de Saint Germain, Ela introduziu o tipo de culto religioso que se tornará a atividade
predominante das massas no futuro.As Virtudes Divinas particulares do Sétimo Raio e de Saint Germain estão elevando o
Ritual e Cerimonial do Culto, expresso na atividade de grupo. Nessa atividade, todo participante
que trabalha em cooperação consciente com seu diretor torna-se um foco de Virtudes do Sétimo
Raio e um centro magnetizador através do seu próprio batimento cardíaco.Vamos continuar com o depoimento dos Mestres e definir as responsabilidades do diretor e
dos outros membros do grupo. A energia do diretor dirige e focaliza as energias do grupo. Sua
tarefa é unificar a consciência do grupo através de invocações dos poderes do Fogo Sagrado,
poder de invocação, visualizações dirigidas, canções, tonalidades dos Mestres e outras
composições musicais elevadoras. A habilidade do diretor em obter e manter o interesse do grupo,
assim como a alegre e voluntária cooperação de cada membro, determina a eficácia do serviço.
Energias que são liberadas através do senso de “dever” e “medo” são praticamente inúteis para o
trabalho do Mestre. A energia alegre e feliz é a esperança dos céus.O diretor deve empenhar-se para dar a todos os membros oportunidades iguais
para servir e expressar a si mesmos. Alguns gostam de invocar, outros gostam de visualizar,
outros participam das canções. É melhor ter um período de quinze minutos de uma certa atividade
e mante-la viva do que uma mais longa que fatiga os corpos não desenvolvidos dos indivíduos.
Culto cerimonial é o uso equilibrado da mistura harmoniosa das energias dos participantes. Ele
gera novas causas para o Bem e dissolve aquelas de natureza não harmoniosa.Cada membro do grupo deve lembrar que, dentro do seu coração, e do coração
dos outros, habita o Raio focalizado da Presença e Poder da Natureza Divina, contendo a forma de
sua própria grandeza futura, assim como a semente contem em si a forma da futura flor.Cada um deve compreender que o desenvolvimento e domínio individuais devem
acompanhar simultaneamente o serviço impessoal. Chamamos a esse serviço “impessoal” porque
emitimos nossas energias livremente sem saber para que propósito benéfico específicos elas
serão usadas pelas Hostes Ascensionadas. A emissão livre e alegre de nossas energias e o
direcionamento consciente delas para as Grandes Inteligências que formam o foco da Natureza
Divina em nossa Terra é o principal propósito da reunião. Isso permite aos Mestres multiplicar
aquela energia e usa-la para o beneficio da raça.Quando essas reuniões são realizadas a intervalos regulares, uma certa pulsação
rítmica é colocada em movimento, que resulta na formação de um campo de força magnético sobre
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o santuário. Os Mestres podem utilizar esse campo de força muito depois de terminada a reunião.
Um campo de força tem o beneficio adicional de formar um manto de proteção para os membros
do grupo e para o seu local em geral.Para atingir o propósito da reunião de maneira mais efetiva, é bom ter em mente o
seguinte:
1) Os corpos internos e físico dos membros do grupo devem permanecer quietos. Isso é
conseguido através de composições musicais de natureza calmante e inspiradora,
permitindo aos membros presentes da Hoste Angélica entrar em ação e preparar os
corpos internos dos estudantes para receber as maiores bênçãos possíveis. Aquietar
os corpos internos também eleva cada indivíduo ao seu máximo potencial de serviço
ao grupo e á Inteligência Superior que está presidindo e trabalhando com esse grupo;
2) A purificação dos corpos e auras dos estudantes, do diretor e da atmosfera circundante
através da invocação da Chama Violeta;
3) Reconhecimento do Poder Divino focalizado através de cada participante, que é a
autoridade pela qual a energia é posta em movimento em direção aos melhores efeitos
possíveis;
4) A aceitação da Presença da Hoste de Luz Ascensionada e seu acesso, as Hostes
Angélicas, Dévicas, Querubínicas e Serafínicas, como co-trabalhadores conscientes
nas atividades do trabalho de grupo.Quando esses requisitos forem obtidos, a Inteligência Diretora da Natureza Divina, através
da Presença Divina do Diretor, de um Mestre Ascensionado ou de um Hospede Angélico, utilizará
o Ritual na maior extensão possível, de acordo com as exigências do momento.O Poder da Palavra falada – A Chave
Como previamente demonstrado anteriormente, a atividade do poder de invocação teve um
profundo impacto na evolução da raça. O Mestre Ascensionado El Morya, referindo-se á segunda
dispensação ( Ponte para a Liberdade ), disse claramente que, se não fosse o poder de invocação,
Ele não teria se incomodado em requerer essa dispensação. Foi essa atividade que possibilitou á
Terra continuar mantendo seu lugar na Galáxia durante os testes e experimentos de 1930 e 1950,
e que pode ser essa atividade dos estudantes de hoje o que possibilitará continuar a ter a Terra
como um Lar Planetário. Desde que o poder de invocação é algo novo para a consciência
ocidental, e desde que os Mestres colocaram tanta ênfase nessa atividade, talvez esse assunto
deva ser considerado em maiores detalhes.A atividade do poder de invocação coloca grupos de Ensinamentos dos Mestres
Ascensionados á parte de todos os outros grupos da Nova Era. Orar é bom, e também meditar.
Isso ajuda o crescimento espiritual do indivíduo. Ajuda a criar uma linda aura individual que pode
abençoar os outros, mas essas atividades não ajudam um Mestre. Um Mestre, para dar assistência
a um grupo ou a um indivíduo, depende de um retorno de Energia que é dirigida a Ele voluntária e
conscientemente. Poder de invocação, contemplação ( meditação associada á atenção do
estudante depositada em um Mestre ) e canções incorporando o Nome e a atividade especial do
Mestre são o tipo de energia que um Mestre pode usar. Dessas, invocações e canções são mais
efetivas.Para melhor explicar as necessidades do poder de invocação, o Mestre El Morya disse:
“Se você recebe em seus pulmões uma inspiração da fonte Universal e se recusa a
expirar e devolver aquela respiração ao Universo, procurando prende-la em seu corpo, você causa
a destruição da sua forma. Do mesmo modo, a energia liberada pelo chela em seu serviço
impessoal á Vida traz um retorno da Energia Superior como maior conhecimento, maior
compreensão, em „momentun‟ de cura, e em „momentun‟ de suprimento. Mas se a energia dada
por um Mestre não é usada para um propósito humanitário, e se Ele tivesse que liberar mais, o
fluxo de vida eventualmente morreria pelo excesso espiritual, do mesmo modo que o corpo
morreria pela respiração comprimida.”.Deve ser dado equilíbrio a qualquer assistência que recebemos de um Mestre. Se a
assistência é dada na forma de novas instruções, uma certa quantidade de energia deve ser
conscientemente retornada, alem de compartilhar essa informação com outros que procuram a
Verdade, que sejam honestos, determinados e sinceros. Esse é o ponto que muitos líderes de

93

grupos e chelas não entendem. É impossível a um Mestre dar novas informações para um grupo
se a Mensagem original não é usada na maior extensão possível, e se ela não for dividida com o
resto das pessoas do mundo!
Deixem-me resumir brevemente como os poderes de invocação devem ser dados:
1) Poder de Invocação na posição ereta. Ficar imóvel, acalmar todos os corpos e dar sua
atenção á Presença I AM;
2) Se possível, invocar em grupos. Quanto mais pessoas houver, maior será a energia
dispensada. Se um membro devaneia, não entende o que está sendo dito ou não
visualiza o que está sendo dito, torna-se então o elo enfraquecido da corrente. O grupo
inteiro torna-se menos efetivo. Portanto, ninguém deve ser aceito num grupo de
invocação a não ser que tenha ao menos alguma compreensão desse ensinamento. A
mera repetição de palavras é inútil;
3) Já que a visualização é tão importante, e já que a consciência ocidental tem dificuldade
em concentrar-se em algo, observe-se ás vezes para ver quantos segundos você se
concentra profundamente em um item. A invocação deve ser interrompida tão logo
alguém do grupo fique cansado. Á medida em que o grupo amadurece, o período de
invocação pode ser aumentado gradualmente;
4) Há necessidade de um controle equilibrado de energia emitida individualmente por
cada membro. Alguns indivíduos podem ser extremamente positivos no uso de um tom
baixo e impositivo, transmitindo um forte sentimento. Outros não podem transmitir
sentimento a não ser pelo exercício de alguma forma física, resultando em um tom de
voz mais alto. Aqui, liberdade é a ordem do dia;
5) A competência do diretor em conduzir a energia para um compasso rítmico determina
a eficácia da invocação. Esse é exatamente o principio do uso do aríete contra uma
porta trancada. O mau uso da energia durante muitas encarnações anteriores tem
causado um acumulo de energia negativa que precisa ser desalojado e transmutado.
Toda essa energia não pode ser transmutada com uma simples afirmação. Portanto, a
base do padrão de invocação é ritmo e repetição convicta;
6) A velocidade do compasso da invocação é importante. Sei de grupos que invocam tão
rapidamente que mal se podia entender o que estava sendo dito. Por outro lado, sei de
dois grupos que invocam tão vagarosamente que parecia não haver ritmo algum;
soavam mais como afirmações ou decretos. A resposta está em algum lugar entre os
dois extremos.A invocação numa base rítmica e periódica cria um campo de força energizado. Os
Mestres podem usar a energia desse campo de força mesmo que o grupo não esteja reunido.Invocações rebaixam as formas mentais de visualização para as energias condensadas do
campo físico. Grupos de invocação são a exigência da hora.O acumulo da energia mal qualificada da humanidade através dos tempos aguarda sua
transmutação. Com grupos de invocação suficientes, é possível minimizar o caos destrutivo que a
Terra está enfrentando agora. Pode até ser possível evitar inteiramente a destruição.Enquanto em encarnação física, parece que estamos totalmente separados de Deus. Isso
não é assim. Deus está mais próximo do que nossa respiração. Apesar do que a evidencia possa
mostrar, nós, como indivíduos em encarnação física estamos ainda ligados á nossa Presença I
AM, que está ancorada em nosso coração. O Filho ( a Presença I AM ) não perde e nunca perderá
sua conexão com o Pai ( Hélios e Vesta, o criador das vestes espirituais ), e o Espirito Santo ( Alfa
e Omega, o supridor da Energia Vital para esta Galáxia ).Antes da “Queda do Homem”, havia contato visual com os ajudantes de Deus, a Hoste
Ascensionada. Precisamos ver com o olho interno, ficarmos imóveis e seguir a Luz-guia, a
pequena e silenciosa voz interna. Nossa Presença I AM, nossa conexão com o Sol e com o
Grande Sol Central ( que representa Deus tão aproximadamente quanto podemos concebe-Lo ) é
o nosso sempre presente auxilio em tempos de angustia, doenças, problemas financeiros ou a falta
de qualquer coisa boa. Além disso, podemos invocar a Hoste Ascensionada para ajuda. Esse é
nosso privilegio dado por Deus. Portanto, a encarnação física não deveria impedir-nos de
demonstrar Perfeição. De fato, nos dá a oportunidade para faze-lo.-
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Qualquer experiência desarmoniosa deveria ser vista através das lentes do olho interno,
enxergando além do testemunho dos cinco sentidos. Deveria ser reconhecido que Deus não é o
distribuidor do pecado, da doença e morte, mas o Doador de todas as Dádivas Perfeitas. Deveria

ser reconhecido e compreendido que condições imperfeitas somente ocorrem através do uso
incorreto e desarmonioso de energia pelo próprio indivíduo, e que cada indivíduo pode contribuir
para reverter a situação pelo uso correto e construtivo da energia.Essa energia pode ser usada para curar os doentes. É mostrado aos estudantes desse
ensinamento como isso é feito. A pessoa tranqüiliza-se e chama a Poderosa Presença I AM á
ação, tornando-a a autoridade única sobre a condição discordante.Então invocamos um Mestre que se especializa em cura e Misericórdia ( Maria, Arcanjo
Rafael, Jesus, Nada, Hilarion, Kwan Yin ). Isso é seguido pela invocação da Lei do Perdão e pelo
uso da Chama Violeta. Podemos chamar a Poderosa Astreya para remover as causas e essências
da condição discordante. Além disso podemos visualizar a Presença Curadora de um dos Mestres
indicados acima, e podemos tocar a musica que contem a nota tonal do Mestre particularmente
envolvido.Isso não é um pensamento desejoso. Estamos falando sobre Verdade, uma poderosa
Realidade. Foi estimado que, ao todo, mais de 20.000 pessoas que freqüentavam as preleções de
Mr. Ballard fora curadas.A encarnação física serve a um propósito vital. É uma experiência necessária para aquelas
bravas almas que a escolhem como um meio de alcançar níveis mais altos de realização. Alcançar
o pleno domínio no campo físico habilita os indivíduos a crescer espiritualmente. A encarnação e
experiência no plano físico requerem um corpo físico.Á medida que chegamos mais perto de Deus, o nível de vibração do nosso corpo físico
será acelerado, e sua beleza, pureza e perfeição tornar-se-ão manifestas mais uma vez.O Mestre Hilarion está assistindo médicos, constantemente, procurando novas maneiras
de melhorar o processo de cura. Isso pode ser visto como um ato de misericórdia para com
aqueles que não manifestam o tipo de consciência que permita a cura espiritual.É necessário haver o reconhecimento de que ambos os métodos de cura, físico e
espiritual, são apropriados, dependendo do nível de consciência e de outras condições envolvidas.
Os médicos precisam entender que o corpo físico é apenas um dos sete corpos, e outros precisam
entender que a profissão médica é muito necessária sob as condições atuais. Na Idade de Ouro, é
necessária a cooperação e melhor entendimento entre médicos e curadores espirituais, enquanto a
humanidade ainda não tiver aprendido a dominar seus corpos Emocional e Mental, os verdadeiros
responsáveis para as assim chamadas doenças.É a meta do Mestre Ascensionado Hilarion e da Fraternidade da Verdade conduzir o
interesse e cooperação dos fluxos de vida cientificamente pensantes da Terra e ensina-los a
Ciência exata, como usada pelo Criador. Cada indivíduo da Fraternidade está comprometido com a
busca incessante da Verdade, uma tarefa interminável. Os indivíduos que expressam o Raio da
Verdade e da Ciência ( o Quinto Raio ) são instados a dividir essa preciosa pérola recemencontrada com outros, para que eles também possam partilhar de sua sabedoria de sua
sabedoria. Portanto, deveria ser uma das funções dos grupos de ensinamentos dos Mestres
realizar pesquisas cientificas, incluindo a historia antiga do homem, e participar de outros projetos
que beneficiam o progresso da raça. Encontrar artefatos que comprovem Shamballah, a Civilização
Meru e a Civilização Saara seria de fato, de muito valor. Então, há os remanescentes dos Templos
Atlantes e cidades submersas no fundo do Atlântico a descobrir.Os Mestres da Sabedoria disseram que muitas invenções têm sido desenvolvidas no plano
etérico, esperando por uma consciência receptiva para serem manifestadas no mundo exterior.
Mas para obter mais informação, precisamos primeiro fazer bom uso do que já sabemos. Desse
modo, damos um equilíbrio; isso nos habilita a receber mais.Uma das coisas que poderiam ser pesquisadas são as antigas caixas de força. Segundo
os Mestres, a sabedoria e tecnologia durante as Eras Atlantes suplantaram as conquistas da
tecnologia moderna em muitas áreas. A Energia Universal contida na atmosfera era transformada
para fins de iluminação, aquecimento e propulsão de veículos. Era armazenada e transmitida por
caixas de força. Eles disseram que essa realização será conquistada novamente.-
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Existem agora muitos pesquisadores trabalhando individualmente em linhas não ortodoxas,
não convencionais, sentindo que essa é a única maneira de obter respostas verdadeiras. Há muita
duplicação de esforços e é preciso que haja direção a nível local, nacional e internacional. Isso
ressalta a necessidade de centros de pesquisas que sirvam para coletar e armazenar informações
importantes. Além disso, esses centros poderiam fazer suas próprias pesquisas, funcionar como
um esclarecedor de idéias e reunir indivíduos de mente análoga.Durante algumas das Eras anteriores, existiram centros de pesquisas onde trabalhavam
cientistas religiosos, testando e aplicando as leis da Natureza para o beneficio da humanidade.Não há razão para que isso não possa repetir-se hoje. Por que a Religião e a Ciência são
freqüentemente retratadas como opostos irreconciliáveis? Sem os valores intrínsecos, que
somente a verdadeira Religião pode outorgar, a pesquisa cientifica fracassa em reconhecer a fonte
da Criação Universal. Isso facilmente poderia levar ao materialismo e á negação de Deus.Há alguma indicação de que os Mestres da Sabedoria pretenderam estabelecer um centro
de pesquisas como parte da dispensação da Nova Era. O Maha Chohan disse em Setembro de
1979:
“Quando Eu for autorizado através do Karma limitado daqueles que escolherem aproveitar
a si mesmos para criar um centro permanente de pesquisas, poderei, em sã consciência, liberar as
atividades do Fogo Sagrado que, se aplicadas e conduzidas através das energias de seus próprios
corpos estarão então bem preparados para levar aquelas Verdades para o mundo da forma.Esse era o nosso projeto original. Por causa do clamor da personalidade e intrusão de
muitos desejos, convenientemente desviamos um pouco do Nosso propósito primitivo. No entanto,
devemos nos esforçar no futuro para expandir novamente aquela energia concentrada e trazer
para o redor de Nós mesmos fluxos de vida capazes de receber e de oferecer suas energias,
manter uma esfera de influencia harmoniosa o tempo suficiente para a presença dos Mestres
transmitir não só a palavra, mas também o sentimento, e permitindo que isso entre na consciência
dos chelas, moldar um padrão pratico e maleável pelo qual os falados milagres e maravilhas se
tornarão fatos.A criação de um campo de força para um centro de pesquisa, tal como tínhamos em
Atlantida e Lemúria, torna-se a obrigação de todo membro de uma comunidade como essa, e a
sustentação desse campo de força sem uma vacilação de ação vibratória de discórdia ou
desarmonia torna-se a responsabilidade e obrigação de cada um, através do domínio e controle de
suas próprias energias. Além da pesquisa e da expansão da Lei Espiritual, devemos ter um
laboratório pratico onde a Lei seja posta em ação.”.Assim que um projeto de pesquisa esteja completo, deve haver um relatório não
tendencioso. As descobertas devem ser objetivamente declaradas, não importando se se ajustam
ou não ao padrão ou teorias existentes. Deveria ser lembrado que o Raio da Ciência também é o
Raio da Verdade.Devemos avançar nossa pesquisa para todas as facetas da vida. Para o verdadeiro
cientista religioso e pesquisador, nunca há um fim; existe sempre um outro passo em direção a
maiores alturas e medidas mais largas de conquistas. O reconhecimento de Deus e de Suas Leis,
como se aplicam á nossa esfera de atividades, é o trabalho da Eternidade.De acordo com os Mestres Ascensionados, é necessário um Serviço Cósmico que cubra
todo o planeta. Dessa forma, a crise atual pode ser posta sob controle. Os estudantes dos
Ensinamentos dos Mestres devem unir suas forças e juntar suas energias para, com maior
eficiência, enfrentar a onda do mal que deve ser extirpada da raça humana antes que a Era
permanente de Paz e Fraternidade mundiais possa ser estabelecida. Ler este livro ou outros deve
ser apenas o começo. Ele fornece muito conhecimento, mas o que é aprendido deve ser posto em
prática. É apenas o primeiro passo de uma jornada de mil quilômetros.Todos nos, em alguma época, contribuímos para os problemas que a Terra está
enfrentando agora. Caímos juntos; é nossa responsabilidade, juntos, de livrarmos a Terra do
presente dilema e restaurar a Harmonia, Beleza e Perfeição do Jardim do Éden.Não é uma oportunidade magnifica para nós alcançar aqueles Seres abençoados que,
talvez por todas as suas vidas, tiveram aquele anseio interior de que “há mais” e que, por uma
razão ou outra, nunca tiveram a chance de serem expostos a esses ensinamentos?
Servir a Deus e aos Mestres dá a uma pessoa uma magnifica oportunidade para dar
equilíbrio á vida. A Lei da Vida, a lei do ser, é serviço impessoal. Vamos decidir servir á Causa do
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Bem, á Grande Fraternidade Branca. Existe coisa tal como qualidade de consciência; é i mais
importante, mas também existe algo como força numérica.Sobre esse assunto, os Mestres disseram o seguinte:
“Aqueles cujos estudos e convicções lhes proporcionaram uma visão mais clara e
profunda das causas que agem por trás das presentes manifestações de caos no mundo,
precisando por de lado os seus interesses isolados e orgulhos individuais e encontrar-se num
campo comum, apresentando uma frente unida para a pequena minoria desencaminhada da
humanidade que é responsável pelas ameaças de comunismo e guerra.Menos de 1% da humanidade é responsável pelos infortúnios que pesam sobre a maioria
do povo. Sua força maléfica baseia-se na unidade de suas energias, empenhos e propósitos
desintegradores.Neste tempo, estamos procurando quem deseje ser um consciente co-trabalhador com a
Hierarquia.
Tem sido dito “Um com Deus é maioria”, e isso é uma verdade eterna. A Visão de um
homem trouxe Santa Maria, Pinta e Niña através do Atlântico. A Visão de um homem estabeleceu
uma América livre! Uma inteligência, dirigida por Deus, por mais de uma vez salvou este planeta
da dissolução. Essa pessoa possuía a conexão entre o humano e o Divino! Pouco antes da vinda
de Sanat Kumara, haviam permanecidos quatro fluxos de vida que possuíam essa conexão.
Quatro indivíduos em dez bilhões e, no entanto, foi suficiente.”.- ( El Morya, Abril de 1954 )
A Eloha da Paz disse: “O que você deseje realizar, que signifique alguma coisa, requer a
dedicação de sua vida.”.O Mestre Kuthumi disse em 1950: “São admitidas muitas das suas invocações pela Paz
Mundial, mas a intensidade das invocações e o numero dos comprometidos nessa atividade é
insuficiente. As nações da Terra estão sobre um barril de pólvora. Vocês também, amados
estudantes. É sua responsabilidade, seu dever, como parte do equilíbrio de sua conta com a Lei
Cósmica, servir á Luz. Não apenas peço e recomendo, mas digo com toda a autoridade: é seu
dever ajudar agora. Seu futuro desenvolvimento espiritual depende dessa decisão. O serviço que
desejamos que você faça é necessário agora!.”“Sua missão é similar á Minha. Antes de vir para o mundo da forma, fui encarregado de
uma Missão , ou seja, de manifestar a toda a humanidade a Perfeição completa do Nosso Pai.
Vocês também foram encarregados disso quando foram criados, desde o principio.”.- ( Jesus,
Março de 1956 )
“Havia, em 1950, cerca de 300 milhões de fluxos de vida que tinham passado pela Junta
Karmica, tendo todos prometido servir á Luz de acordo com sua capacidade.No outro lado, milhões estão implorando para vir a encarnar, e vocês (estudantes), que tem
os veículos físicos, devem tornar-se mais e mais cientes da magnífica oportunidade que está
diante de vocês.
Todos vocês contribuíram, em algum tempo, para os problemas que a Terra está
enfrentando agora. Portanto, é sua responsabilidade e dever ajudar a livrar a Terra desse
impasse.A substancia da Terra tem sido destrutivamente qualificada pelos sentimentos discordantes
humanos. O que vocês pensam que significaria se a humanidade falhasse em retornar á Luz?
Significaria a segunda morte para milhões de fluxos da humanidade.Pessoas cujos karmas remontam ás Idades Lemuriana, Atlante, Babilônica e Grega
tiveram seus quatro corpos inferiores reconstruídos para um propósito: trazer á Terra o
conhecimento da Idade de Ouro. Então, tendo aceitado esse presente da Graça Divina, eles não
aceitam ou divulgam a Palavra da Liberdade para outros. Pense no karma que aquela alma
encontrará quando estiver diante da Junta de Julgamento.-“ ( Arcanjo Miguel, Setembro de 1960 )
“Um dia, á medida que o véu se dilui, você poderá ver os membros do Reino interior com
sua visão física; será então uma alegria trabalhar com eles, trazendo a Idade de Ouro á
consecução.-
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Nos dias que estão por vir, Nós precisamos de um exército de Luz sobre toda esta Terra,
de indivíduos em constante estado de alerta, em constante estado de graça, em constante estado
de harmonia, equilíbrio e serenidade, prontos a atuar em um instante. Então, se está para
acontecer uma atividade, e Nós desejamos dirigir mil Raios de Luz simultaneamente, mil lideres
levantar-se-ão e mil grupos entrarão em ação e o desastre será evitado. Esse é o treinamento para
os poucos que caminham sob a Bandeira da Liberdade em Meu Nome.”.- (Saint Germain, Julho de
1984)
Mais uma vez é preciso um centro de magnetização para uma nova Mensagem do Cristo.
Os mestres têm dito que graças á misericórdia Divina, as genuínas Mensagens têm chegado como
a pomba humilde, simplesmente e sem adornos e podem ser dadas á humanidade novamente.Como pode ser garantida a dispensação necessária para que isso aconteça, se a
mensagem das duas ultimas dispensações não foi inteiramente utilizada? Como pode ser
divulgada a nova mensagem quando, apesar de repetidos rogos dos Mestres, uma grande parte
dos ditados originais não estão publicados, ou traduzidos, ou nem mesmo disponível liberalmente?
Além disso, não tenho conhecimento de nenhuma organização existente que limite seus
ensinamentos á Mensagem Original dos Mestres como transmitidas anteriormente através de Mr.
Ballard e Geraldine Innocenti; e essas são projetadas e estruturadas para prover o serviço global
que foi pedido.Portanto, um novo esforço é necessário para reentroduzir e disseminar o significado da
Mensagem Original. Um novo elo, uma conexão pela qual o Conselho dos Mestres Ascensionados
possa atingir o intelecto da consciência externa é extremamente necessário. É decisão de uns
poucos indivíduos construir tal elo, usando como modelo o padrão designado por Saint Germain e
El Morya.O que nos anima, é que finalmente, a original “Bridge to Freedom” se tornou um
movimento editorial mundial e edita livros. Agora a sede é no Brasil, que acolheu o movimento
“Ponte para a Liberdade” com a ajuda da Grande Fraternidade Branca.Essa Ponte deve ser uma estrutura de energia sutil tecida, por uma lado pelos estudantes
e, por outro lado, pelas Energias correspondentes aos Mestres da Sabedoria. Uma vez que essa
conexão é completada livremente, é firmemente fixada pelos estudantes. Quando esse campo de
força tiver suficiente amor e dedicação dados pelos estudantes, nenhuma força no mundo pode
interromper o Conselho Amoroso e Tangível dos Grandes Seres, e um novo fluxo de informação
poderá ser dado. Então, um novo mensageiro poderá trazer a requisição do momento para a
consciência do povo. Uma vez que a mensagem flua livremente através do mensageiro, ela deve
ser traduzida para todas as línguas e divulgadas em todos os cantos do mundo. Isso não é
imaginação. Isso é raciocínio fundamentado nas regras da Lei Cósmica, que não erra!.Começar novamente parece ser uma tarefa insuperável. No entanto, até que haja um novo
mensageiro, existem milhares de páginas de ditados originais. Além das informações dadas, a
“Ponte “ tem editado livros como o “Lei da Vida” ( dois volumes ) e “Lei da Vida e Ensinamento dos
Mestres Divinos”, ambos de A.D.K. Luk. Os primeiros três livros da Fundação Saint Germain,
originalmente publicados em 1930, estão disponíveis em livrarias especializadas desde 1983.Afortunadamente, não é preciso muitos indivíduos para serem portadores da Tocha, os
precursores da Nova Era. Qualidade de consciência e uma firme determinação a servir os Mestres
são de vital importância. Essas qualidades, apesar de serem exibidas por apenas uns poucos, são
mais importantes que experiência prévia.Ao longo do curso dos anos, tem havido um esforço persistente de vários indivíduos para
pessoalmente influenciar e mudar esse ensinamento. Isso exigirá a constante vigilância dos
estudantes. Se dada atenção amorosa e se bem protegido, o esforço de Saint Germain
prosperará.Agora são necessários voluntários para trazer a nova dispensação á realização. A primeira
fase desse esforço já foi concluída, que foi o nascimento do Avatar, a segunda fase consiste em
invocação, oração e fé, para que a Missão seja bem cumprida até o final. O Avatar, precisa agora
do retorno dessa energia para que possa ser visto por todos.Há dois e meio milhões de anos atras, trinta indivíduos de todas as partes do globo
reuniram-se á beira do Mar de Gobi. Muitos fizeram uma viagem fatigante. Alguns tiveram que
atravessar muitos continentes e oceanos. Um desejo ardente iluminava seus caminhos: a
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impressão em seus corpos etéricos de uma cidade reluzente, chamada Shamballah. Depois de
chegar á beira do Mar de Gobi, eles contaram sua visão, e essa foi confirmada no coração dos
outros.Eles tinham muito menos do que temos hoje e mesmo assim, cumpriram sua missão
conforme o planejado. Todos nós fazemos parte daqueles 300 milhões de fluxos de vida que, em
1950, prometemos reencarnar para trazer a Luz. Nós, os encarnados após 1958 viemos aqui para
esperar o Avatar e segui-Lo.-

O CRISTO JÁ ESTÁ ENTRE NÓS
Extraídos do Livro “A Grande Revelação” editado pela “Ponte para a Liberdade”, os
seguintes comentários e testemunhos dos Mestres á respeito do nascimento do Avatar da Nova
Era. Dizem o seguinte:
“Queridos filhos, amada humanidade, vem á Luz do dia, uma obra totalmente originada
nos planos da causalidade e que tem o fim de dar a conhecer ao mundo a descida aos planos de
manifestação física do novo Messias; aquele cuja vinda estava anunciada para o suposto fim dos
tempos.Vem este livro anunciar a volta do novo Messias. Ele chegou na madrugada do dia três de
Junho do ano bendito de 1985. Ele chegou respondendo ao pungente clamor da humanidade que,
nos últimos dois milênios, desde a sua ultima vinda, se tem visto esmagada pelo peso das ações
de todos aqueles que não quiseram ouvir o mandamento do amor que ele veio trazer á Terra
nessa manifestação. Foram dois milênios de guerras, de injustiças, de perseguições e de
atropelos.Dois terços da humanidade encontra-se ainda numa fase arcaica e pré-histórica de
evolução exigível. Por sua vez, apenas um nono é constituído de aspirantes, probacionários e
discípulos na senda do bem e do serviço da Grande Fraternidade Branca Universal; embora a
maioria não tenha conhecimento consciente desse fato.Não foi, todavia, para a minoria que o Cristo voltou. Ele veio para dar á maioria de dois
terços uma ultima e generosa oportunidade de salvação. Entidade da mais pura e elevada estirpe
espiritual, filho primogênito do Pai Eterno, submeteu-se voluntariamente ao indescritível sacrifício
de mergulhar neste mundo de vibrações baixas e vis pelo amor profundo, pelo amor total que
dedica a cada uma das ovelhas do seu rebanho.Não vos trago palavras de dogmatismo nem ameaças de punição. Vós sois os principais
Juízes do tribunal onde vos sentareis como réus. A vossa liberdade é absoluta e incontestada. Sois
senhores do vosso destino e podeis escolher os caminhos que vos aprouverem.”.- ( Lorde
Gautama Buda )
“A madrugada deste histórico dia três de Junho de 1985 testemunhou, uma vez mais, a
manifestação do sublime mistério cíclico: O Messias fez-se forma e habita no mundo dos Homens!
Á hora exata do plenilúnio, o Messias, o Bem Amado Senhor Maytreya, ocupou pela
primeira vez os corpos ( ou veículos ) mental, emocional e etérico que Lhe foram preparados.”.- (
Mestre Kuthumi )
“Como vem sendo divulgado e é do particular conhecimento dos discípulos que servem de
canais para a transmissão destas mensagens, nasceu no dia 3 de Junho de 1985, num local da
América do Sul, já em corpo adulto, o novo Messias. Veio desta vez por forma diferente da Sua
manifestação anterior; como já foi explicado em comunicações de outros irmãos maiores.Embora a Sua manifestação e trabalho físico terreno tenham começado desde logo, a Sua
aparição publica, provavelmente, não se verificará antes do ano de 1992. Quero frisar bem este
ponto: a Sua manifestação publica e universal não terá inicio antes de sete anos e ocorrerá de
forma a que ninguém possa passar despercebida a Sua presença.”.- ( Lorde Júpiter )
Nota: Apesar do anunciado, não foi possível ainda a manifestação do Cristo para 1992. Isso foi
prorrogado momentaneamente.- ( N.A. )
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“Quero dirigir-me muito especialmente a todos os crentes, particularmente àqueles que
seguem as denominadas Igrejas Cristãs.Querido Filhos: A muitos de vós ( senão mesmo á maioria ) causará por certo alguma
estranheza e desconfiança, quiçá até repulsa, a revelação dos fatos que estão agora por chegar ao
vosso conhecimento. Esperaríeis, talvez, que o Cristo viesse para chefiar diretamente a vossa
particular congregação religiosa e provar a sua autenticidade como único veiculo de comunicação
com o Divino. Pensaríeis talvez que Ele viesse á frente de um grande Exército, rodeado de Anjos,
Arcanjos e Querubins, ao som de ribombar de trovões e do ressoar de clarins, anunciando o fim
dos tempos e o julgamento final. Alguns esperariam ver descer dos céus uma nova Jerusalém
reluzente de ouro e pedrarias onde, no altar do novo Templo, estivesse sentado o Filho do
Homem para governar a humanidade por 1000 anos.Infelizmente para vossas personalidades ( alimentadas por séculos de teorias ilusórias ),
mas felizmente para as vossas almas ( á espera da Luz e da Verdade ) as Escrituras cumprir-seão, embora não da forma como geralmente têm sido interpretadas.O Cristo já chegou, filhos amados. Já está entre vós na Terra, com o Seu coração pleno de
amor e de sabedoria, pronto a oferta-lo a todos e a cada um dos membros desta humanidade.Não veio para agradar aos cristãos. Não veio para separar. Ele veio para reunir o Seu rebanho sob
uma só voz – a voz que vem do Pai e que chama o Homem para os caminhos da fraternidade e da
salvação. Não veio para se apoiar nas estruturas retrógradas de quaisquer organizações religiosas
ou temporais, mesmo que estas reivindiquem Seu Nome e Sua Doutrina. Não veio tampouco para
destronar Papas ou ridicularizar quem quer que seja.O Messias veio para chamar todos os Homens sem exceção, porque todos têm lugar no
Reino do Pai. Nenhum, absolutamente nenhum, será excluído deste chamamento ( nem mesmo o
maior dos pecadores ). São assim a compaixão, a magnanimidade e o amor de Deus refletidos
maravilhosamente no Filho que chegou.”.- ( Mãe Maria )
“... e Deus lhes enxugará todas as lágrimas dos seus olhos; e não haverá mais a
morte, nem luto, nem clamor, nem mais dor, porque as primeiras coisas passaram.”.( Apocalipse, cap. XXI, Vers. 4 )
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