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Um apelo à unidade

Folhas do Jardim de Morya: A Chamada, Livro Um
Folhas do Jardim de Morya I, 229.
Sim, sim, sim, cada palavra de unidade é como a
semente de alguma flor justa.
Cultivar um jardim de beleza é permitido a todos.
Mas onde estão os jardineiros que podem julgar
qual é a melhor semente?
Devemos ensiná-los a colher os talos férteis.
Vamos arrancar as ervas daninhas.
E o chão onde Deus se manifestou Nós adornaremos com flores.
Mas onde as flores da unidade estiverem - guardem suas pétalas.
Sim, Sim, Sim!
A noite obscurece as imagens
mais puras.
Mas observe, eis que a Luz
se aproxima!
Por que testá-lo, se o Templo
não tivesse que ser erguido?
Mas o plano está em Nossas
Mãos e o fundamento está
posto.
Que o Nome de Deus seja
louvado.
Não para bagatelas vocês serão testemunhas.
A vida será transformada.
Eu afirmo isso!

a explosões de ódio. A Sociedade está lutando com
o ódio do homem.
Lembremo-nos desses velhos Convênios.
Coração 1932

Coração, 251. Você não deve temer os ataques
das trevas. Há uma multidão de maquinações escuras, mas são como os ramos de uma tocha. Afirmo
que é o destino dos trevosos serem adversários da
Luz; Mas estou enviando um chamado à unidade, e
nisso reside um grande experimento. Um tem que
fornecer ao mundo a evidência, e não é o templo
do Espírito tal evidência?
Estou afirmando uma nova
compreensão da Hierarquia. Estou afirmando
que uma nova batalha para
a Bandeira da Luz está
começando.

“Estou afirmando
que uma nova
batalha para a
Bandeira da Luz
está começando.”

Comunidade Nova Era, 1926
Comunidade Nova Era, 273. A humanidade deve
sofrer muito antes de chegar a uma compreensão
da vantagem da unidade. A maioria das forças
destrutivas foram engendradas com o propósito
de obscurecer os embriões de unificação. Cada
agente unificador está sujeito a um perigo pessoal. Cada pacificador será depreciado. Cada
trabalhador será ridicularizado. Cada construtor
é chamado louco. Assim, os servos da dissolução
tentam expulsar da face da Terra a Bandeira da
Iluminação. O trabalho é impossível em meio a
inimizades. A construção é inconcebível em meio

Coração, 344. Posso afirmar como é fácil trabalhar
onde há unidade. Os apelos
do Ensinamento para a
unidade da consciência são
muitas vezes em vão, pois as pessoas o consideram
um apelo idealista que não tem aplicação prática;
Mas, na verdade, essa unificação é uma ação
poderosa, igualada em força a muitas energias
poderosas. Então, por que colocar uma carga sobre
as energias mais sutis, quando os seres humanos
estão armados com uma armadura tão poderosa?

Coração, 373. Não é verdade que a unidade é algo
difícil, embora seja prescrito como o único meio
exclusivo de que todos precisam? É difícil abraçar a
unidade, mesmo temporariamente. Não é verdade
que é fácil romper com a irritação? Na verdade, não
é difícil esquecer Armageddon e tudo o mais que
existe, apenas para ter a satisfação de ventilar a sua
bile(o seu veneno). Claramente, existe uma longa
distancia da irritação à astroquímica.
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CARTA À REDE
Caros Leitores,

C

om os tempos de mudança
em todo o mundo, muitos de
nós da comunidade esotérica tem discutido o ciclo atual da
humanidade e sua relação com tais
mudanças. Estaremos falando mais
sobre isto durante nossa Conferência
Anual de Ética Vivente do WMEA
em março de 2017, eu queria iniciar
um diálogo nesta edição do Boletim
Trimestral Agni Yoga e convidar
nossos leitores a tecerem comentários. Espero que esta carta seja um
ponto de partida e evoque observações perspicazes sobre o processo
dessas mudanças, se podemos ou
não perceber se elas estão ocorrendo dentro de nós mesmos, bem
como no planeta, no sistema solar e
na galáxia, se são evolucionárias ou
não.

No livro Hierarquia, lê-se: “Na
criatividade cósmica tudo é construído sobre sucessão. As raízes
de cada estrutura sustentam a lei da
Hierarquia. Cada problema e plano é
construído através de metas adequadas e todos são afirmados no grande
plano da evolução. Assim, todas
as nossas afirmações trazem manifestações benevolentes. Somente
a atração para o plano da Hierarquia pode evidenciar o caminho
para o Infinito.”1 Vamos usar este
parágrafo como um pensamento
semente enquanto consideramos as
mudanças que estão ocorrendo.

Comunidade
“Começar a construir a Comunidade seu”
Casa do conhecimento e da beleza”.
– Nova era Comunidade, versículo 229

Rev. Joleen D. DuBois
No livro Hierarquia, o Grande Ser
instrui: “Durante as perturbações
cósmicas são acumulados fogos
purificadores, que intensificam a
atmosfera e impulsionam os fogos
para a construção do Novo Mundo.
Assim, sobre as ruínas do velho
mundo, surge uma nova evolução e
a Época do Fogo que termina a Kali
Yuga satura o espaço com o fogo do
Novo Mundo. Assim, a abrangente
Bandeira dos Senhores, convoca a
pura criatividade. Assim, a declaração da Hierarquia entra na vida.
Assim, nós damos boas-vindas a
tudo que é dirigido ao bem. Assim,
nós damos boas-vindas a tudo que
está imbuído
com um esforço
puro para caminhar o trajeto mais
elevado.”2
“É sabido geralmente que antes
do começo de Satya Yuga o rolo do
karma rola acima com especial rapidez.”3
“À medida que o Kali Yuga termina, todos os processos aceleram,
razão pela qual não devemos considerar os períodos previstos no
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passado como imutáveis. Como a
Kali Yuga termina, mesmo meio
século não é um período pequeno
de tempo. E assim ,a Agni Yoga
está se tornando uma ponte para o
futuro. As pessoas devem entender
firmemente que o desenvolvimento
das forças espirituais, que antigamente levavam décadas, agora está
sendo acelerado no mais alto grau
por meio do coração. Eles podem
aceitar Agni Yoga como a rápida
evolução das forças.”4
Entretanto, à medida que entramos no ano de 2017, vamos aguardar novas e belas aventuras. O
pessoal da WMEA e eu queremos
expressar nosso amor e gratidão a
cada um de vocês que estão se dedicando ao progresso da humanidade,
seja em suas meditações diárias, na
construção de boas relações humanas e boa vontade, ou em todos os
três . O Mestre M instruiu: “Todas
as Ensinanças dizem que a boa vontade é necessária para o avanço”. E
“Coloque a armadura da boa vonContinua na página 11

Traducido al español por
Estela Tustanovsky
House of Pax Culture
Todos los derechos reservados.
Cualqquier reproducción total o parcial
sin permiso escrito está prohibida.
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Chama no CÁLICE
(A PARTIR DO SITE Nicholas
Roerich Museum)

Reino
Da
Beleza
“Através da beleza que superamos.”

Sinais sagrados
por Nicholas Roerich
Chama no cálice!

N. Roerich

Convidamos nossos leitores a enviar seus poemas, ensaios curtos, fotos, etc., para este seccionbreves

Pai-fogo. Filho-fogo. Espírito-fogo.

SINAIS SAGRADOS

Três iguais. Três indivisíveis.
Chama e calor no seu coração.
O fogo-de seus olhos.

Não sabemos. Mas eles sabem.
As pedras sei. Até as árvores

O turbilhão e a boca em chama.

Sei.

Chama da divindade-fogo.

E eles se lembram.

O fogo vai selar os maus.

Eles se lembram que nomeou as

A chama vai queimar os maus.

montanhas

A chama vai ficar nos maus,

E rios,

Purificará os maus.

Que construiu o antigo

Dobrar para trás as flechas dos
demônios.
Deixe o veneno da serpente descer
sobre os maus!
Aglamide, comandante da Serpente,
Artan, Arion, dá ouvidos!
Tigre, águia, leão dos resíduos do
deserto,
Guarda dos maus!
Onda de serpente; ser queimado pelo
fogo;
Dispersar, perecer, ó mal!
Chama no cálice!

Cidades.
Quem deu os nomes
Para os países imemoriais
Palavras desconhecidas para Nós.
Eles estão cheios de significado!
Tudo está cheio de realizações
em toda parte
Heróis do passado. “Conhecer”
É uma palavra doce. “Para lembrar” É uma palavra terrível. Para conhecer e
Para lembrar, para lembrar e saber
Meios-de ter fé.
Dirigíveis voavam.
Veio derramando um fogo líquido.
Veio piscando
A centelha de vida ou morte.

Pelo poder das massas de pedra do
Espírito
Ascenso.
Uma lâmina maravilhosa foi forjada.
Escrituras guardando sábios segredos.
E mais uma vez tudo é revelado.
Todos os novos.
Conto de fadas lendas.
Têm vida tornam-se. E nós vivemos
novamente.
E mais uma vez vamos mudar.
E mais uma vez
Vamos tocar a terra.
O grande “Agora” deve ser regulado.
Amanhã.
Mas os sinais sagrados
Aparecerá. Em seguida
Quando necessário.
Eles serão despercebidos. Quem
sabe?
Mas eles vão criar
Vida. E onde estão
Os sinais sagrados?
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NICHOLAS E HELENA
ROERICH:
MENSAGEIROS DA NOVA ERA e DE
UMA VIDA ÉTICA
por
Sina Fosdick
1955

“M

inha palestra hoje lida com
a presente era da história da
humanidade, a Nova Era. Trata-se do
Ensinamento dado para este período e
com os Enviados pela [Hierarquia de
Mestres] a quem fora delegado para
trazer o novo para a humanidade. Como
sabemos, a cada século, um Mensageiro
ou Enviados estão sendo encaminhados para vários países a fim de fazer as
indicações, conselhos, avisos e profecias,
especialmente e carmicamente destinados a cada século.
“É de interesse citar aqui a declaração
de H.P.Blavatsky ... ‘um mensageiro é
enviado para iluminar o mundo a cada
século, em um determinado período
específico do ciclo.’ A grande tibetana
Sage, Tzong-Kha-pa, proclamou esta
mensagem de vital importância.
“A humanidade nunca é deixada sozinha, pelo contrário, ajuda espiritual e
prática é derramada constantemente da
Grande Fonte da Hierarquia na nossa
Terra. A literatura é rica em exemplos que
atestam a realidade desta afirmação. Pessoas, a humanidade, nações, movimentos,
grupos, nem mesmo os indivíduos são
abandonados. A corrente de sabedoria
eterna, aplicável à vida cotidiana e para
o auto-aperfeiçoamento do homem está
fluindo sem parar. Se as nossas consciências estão abertas, se os nossos ouvidos
e visão estão sintonizados, se o esforço
para o conhecimento, beleza e verdade
estão presentes, os portões são abertos.
Mas devemos bater. “E somente batendo
seremos admitidos”, diz Agni Yoga.
“Este século, com sua onda mental e
técnica trazendo o avanço nas formas e

Os Ensinamentos
• Nicholas e Helena Roerich
Mensageiros da nova era da vida ética
• George Roerich 1902–1960

meios de existência material, trouxe muitas complicações perigosas. Duas
grandes guerras mundiais e
inúmeros conflitos entre as
nações baseados em instabilidade política e econômica
criaram crescente confusão,
culminando em períodos
de caos, que tem sucedido uns aos outros. Suspeita, intolerância, medo,
trouxeram barreiras de tais
dimensões entre povos e
nações que dificilmente
poderiam ser superados
por meios pacíficos.
“Quando o século ainda
era jovem, Nicholas e Helena Roerich receberam a
missão de atravessar determinados países da Europa
e Ásia, convocando o
homem para reverenciar
a cultura, as conquistas do
gênio humano, emitindo a
chamada para a paz baseada
em valores espirituais reais e expansão de
consciência. Após o encontro com os
Mestres, durante a sua estada na Europa,
depois foi sugerido que fossem para a
América, levando para o Novo Mundo o
Ensino da Agni Yoga.
“Chegaram em Nova York em 1921,
por ocasião da Exposição de pinturas
do Prof. Roerich em Nova York. Ele, o
grande artista internacionalmente con-

Nicholas y Helena Roerich (1908–1910)

hecido, amplamente aclamado em seu
próprio país, a Rússia, e em muitos outros países europeus, trouxe suas pinturas
para a América, a convite do Instituto de
Arte de Chicago. Visitaram os Estados
Unidos, após a abertura em Nova York,
por quase dois anos.
“Depois de se estabelecer em Nova
York, Prof. e Mme. Roerich reuniram um
pequeno grupo de buscadores espiritu-
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Perla de la Búsqueda, Nicholas Roerich, 1924

ais sérios e os seguidores de sua Grande
Arte. Com eles, Prof. Roerich fundou
uma Escola de Artes, chamada de Escola
das Nações de Maestria em Artes. Posteriormente fundou o Museu Roerich,
a Sociedade Agni Yoga, o Centro Internacional de Arte, e mais tarde o Comitê
para o Pacto Roerich e a Bandeira da Paz.
Assim foi colocada a pedra angular do
mais profundo e a maior valorização da
cultura na alma da América. Este foi um
dos objetivos de sua grande Missão.
“Ao mesmo tempo, os livros dos
Ensinamentos da Yoga Agni estavam
sendo recebidos por eles a partir da

Grande Fonte e transmitidos para o
mundo ocidental. Eles apareceram pela
primeira vez nos EUA e mais tarde
foram traduzidos para os idiomas europeus e asiáticos. A ordem de publicação
seguiu a ordem do surgimento. Ao
mesmo tempo, numerosas Sociedades
Roerich surgiram na Europa, e os livros
dos Ensinamentos foram, por sua vez,
sendo traduzidos para as línguas desses
países e foram sendo publicados por lá.
(Os livros foram publicados em Inglês,
Francês, Espanhol, Russo, Polonês, Búlgaro, Letónia e várias línguas asiáticas).
“Em 1923, o Prof. e Mme. Roerich,

com os seus dois filhos jovens, superdotados, partiram para a Europa, onde
tinham que equipar uma expedição para
avançar no coração da Ásia. Durante
cinco anos, a expedição viajou, cobrindo
Índia, Tibet, Pequeno Tibet, Sikkim,
Mongólia, China, Turquestão, Altai.
Duas vezes Prof. Roerich deixou a expedição por breves períodos de tempo para
vir a este país pois decisões importantes
precisavam ser tomadas e transmitidas
aos seus colegas de trabalho daqui. Planos foram feitos e trazidos para a realidade, a fundação de um verdadeiro
Centro Internacional de Arte, também
combinando ciência e assuntos relacio-
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nados. Bases foram lançadas em vários
museus, cada um dedicado a uma nação
especial. Foram promovidos intercâmbios de exposições de artistas, professores e cientistas; bolsas foram dadas
pelo Instituto Mestre do Museu Roerich,
que ensinou todas as artes sob o mesmo
teto.
“Três conferências internacionais dedicadas ao Pacto de Paz, um plano único
para a paz, criado e desenvolvido pelo
Prof. Roerich, teve lugar, duas vezes em
Bruges, na Bélgica, em 1931 e 1932, e
depois em 1933 em Washington. Delegados e representantes de todas as nações
participaram dessas conferências, proclamando a necessidade indiscutível e
imprescindível da ratificação e aprovação
deste plano por todas as nações do
mundo. Este é um pacto internacional
para proteção de instituições artísticas e
científicas, monumentos históricos, catedrais, bibliotecas e tesouros culturais do
gênio do homem. Em abril de 1935, vinte
e um países da América do Sul, do Norte
e Central , incluindo os EUA, ratificou o
Pacto Roerich e a Bandeira da Paz. Presidente Franklin D. Roosevelt fez, naquele
momento, uma transmissão internacional marcando a importância do Pacto
Roerich e da Bandeira da Paz, que mais
tarde foram ratificados oficialmente pelo
Congresso e proclamados pelo presidente em nome dos Estados Unidos.
Mais tarde, vários outros países, incluindo a Índia, também aprovou o Pacto
Roerich e a Bandeira da Paz. Um número
de Comissões na América Latina, bem
como em países europeus, continuam a
trabalhar para a promoção deste plano
nobre e humanitário para a Paz.
“Após o retorno, em 1929,da Expedição
a Ásia Central, Prof. e Mme. Roerich
escolheram Naggar, em Kulu Valley,
Índia, como seu local de residência e
como o melhor local para uma instituição
científica, que foi fundada por eles sob o
nome de Urusvati - Instituto de Pesqui-

Un libro de Agni Yoga

sas dos Himalaias. Sob sua orientação
iluminada, o Instituto convidou estudiosos tibetanos e indianos, aprendeu lamaconvidou médicos, arqueólogos, botânicos, etc., para participarem dos trabalhos.
Dados importantes foram coletados da
tradição médica do Tibete, da China, da
Índia, bem como outros dados científicos
com base nos resultados que são tão ricos
em toda parte da Índia.
“Muitas publicações literárias tais
como uma revista, denominada de Jornal Urusvati, artigos foram publicados;
contatos com os principais cientistas de
universidades europeias, americanas
e asiáticas foram estabelecidos. Prof. e
Mme. Roerich continuaram durante este
tempo com a sua grande missão, em estreito contato com a Hierarquia da Luz,
espalhando os Ensinamentos da Agni
Yoga em todos os cantos do mundo.
“A beleza, que abre todas as portas, abre
inúmeros corações, pois a sua linguagem
é compreendida universalmente muito
mais do que são os tratados, os acordos e
as relações diplomáticas.
“A aclamação da arte de Roerich nos
EUA foi feita de forma entusiasmada
e bem ampla. Primeiro, os artistas, em

seguida, os amantes da beleza, as pessoas
de modo geral, jovens e idosos de todas
as classes, credos, e moldes, veio ver o
passado majestoso, os grandes mestres
da humanidade, os símbolos e as mensagens significativas, representadas em
puro brilho de cores, alegria e serena
respiração. Estas pinturas tocaram as
cordas mais íntimas do coração, despertou sonhos adormecidos e aspirações e
realizando um chamado para o futuro,
para o trabalho e serviço ao Bem Comum
da humanidade. A Grande Arte fala a
todos-Fra Angelico, Raphael, Leonardo
da Vinci e outros grandes mestres despertaram valores espirituais lá onde a
religião e a igreja ficaram impotentes não
conseguindo despertar o homem de seus
objetivos egoístas e materiais.
“Mas, além do despertar do senso
de beleza e veneração da cultura, Prof.
Roerich e sua esposa, Helena Roerich,
trouxeram um outro dom, ainda maior
para a humanidade -a percepção de que
os Mestres da Sabedoria são reais, que
eles existem e enviam iluminação para
a humanidade, e que através do ensino
de Agni Yoga, os seres humanos podem
aproximar-se da Hierarquia da Luz, dos
Mestres abençoados, e, portanto, pode
ativar as energias cósmicas existentes
dentro de si.
“Salvar nosso planeta doente e restaurar o equilíbrio abalado e perturbado do
mundo é nosso dever imediato e sagrado.
Alguns de vocês estão familiarizados com
o Ensino de Agni Yoga- desde o primeiro
livro, folhas de Jardim de Morya (ou,
como também é conhecida, A Chamada),
até ao que acaba de ser publicado, Infinito,
Vol. I, você está sendo instruído a mergulhar na energia psíquica que está dentro de você, e no que o rodeia—em todo
o universo. Sua consciência desta energia irá dotá-lo com novos potenciais, vai
despertar seu espírito a uma maior compreensão das forças espirituais dentro
de si mesmo, irá enriquecer suas vidas e

Agni Yoga Quarterly

7

trazer a verdadeira felicidade- a de viver
em harmonia e unidade com o universo ,
que você não está sozinho na Terra, nem
só com os seres humanos!
“A sua sede interior de conhecimento
vai crescer, a iluminação virá, os centros
espirituais vão abrir gradualmente, os
dons sagrados dados para a humanidadeclarividência, clariaudiência, percepção
e cognição das forças sutis em torno de
você, será revelado a você em uma nova
luz.
“Em vez de se inclinar para o caos, em
vez de ser cego para a lei do karma, todo
o ser humano irá se esforçar, com o fogo
do coração, para os mundos superiores,
dos quais os abençoados Mestres nos
falam. Devemos nos esforçar para nos
tornar seus ajudantes e colegas de trabalho! Lembrem-se, Mestres chamam-se
os Irmãos Maiores da humanidade, e eles
querem que todos nós compreendamos a
alegria do Trabalho, como uma cadeia de
intermináveis realizações no caminho do
conhecimento e da beleza.
“E a partir do momento em que o
Ensino da Agni Yoga foi transmitido pelo
Prof. e Mme. Roerich para aqueles primeiros estudantes sérios, tornou-se cada
vez mais claro para os seus próximos
companheiros de trabalho que eles, os
nossos Gurus, estavam cumprindo uma
Missão sublime aqui na Terra.
“Os que são enviados pela Hierarquia
da Luz, para trazer Avisos urgentes,
advertências e conselhos em vários
países, com abnegação completa, sempre
dispostos a todos os sacrifícios, a superar
os impedimentos, obstáculos e até
mesmo o martírio que a humanidade vai
espalhando em seu caminho. Foi assim
através de toda a história da humanidade.
St. Germain veio para afastar revoluções,
revoltas, catástrofes, e o que Ele recebeu
foi escárnio, recusa de ouvi-lo, e, finalmente, o título de charlatão.
“H. P. Blavatsky trouxe um “oceano de

Tesoro Más Sagrado de la Montaña, Nicholas Roerich, 1933

sabedoria’- as grandes doutrinas da filosofia oriental para as mentes ocidentais, e ela
foi perseguida, difamada, caluniada, não só
por estranhos e inimigos, mas por aqueles
muito chegados a ela. E os Roerichs também não escaparam desse destino. E, no
entanto, todos esses exemplos ainda sim
tiveram realizações- o Ensino transmitido permanece, ganha mais adeptos, traz
expansão de consciência a cada vez mais,
um maior número de pessoas, e acende
novos corações com amor, compaixão, tolerância e desejo invencível de servir, com o
fito de ajudar a elevar o espírito dos nossos
semelhantes.
“Começando com as fórmulas simples, e levando para a grandiosidade do
Infinito, com a cognição da mais alta
Razão, do funcionamento do magneto
Cósmico, nos mistérios do átomo, a Agni
Yoga traz para você, finalmente, a realização do elemento fogo, fogo do espaço.
Realização da beleza inefável e grandeza
dos processos cósmicos, a evolução no
espaço levanta suas próprias possibilidades, traz a todos mais perto para os
mundos distantes. E quando a consciência absorve o entendimento de se tornar um participante na vida dos mun-

dos distantes, então pode-se dizer que
a nossa vida na Terra assume um novo
significado. Percepção clara do pequeno
e do grande, a pequena e a urgente, em
verdade salta diante de nossos sentidos.
Percepção aguçada com referência à vigilância, aos recursos, flexibilidade, todas
essas qualidades tornam-se reforçadas.
As atividades diárias perdem a monotonia, novos interesses surgem e a disciplina auto-imposta do espírito traz cada
vez maiores possibilidades de avanço.
Estas não são meras palavras de entusiasmo e aclamação- estes são os passos do
discipulado. Desde a primeira chamada,
seguido da iluminação do espírito, para
a reverência da comunidade, cooperação
e seus princípios, e até os grandes luminares- dos mundos distantes, são guiados
pelo Ensino da Agni Yoga, sob a orientação da Hierarquia da Luz.
“Estamos vivendo na época do Senhor
Maitreya, na Era da Mãe do Mundo. E
Mme. Roerich, ela que foi nomeada a Mãe
da Agni Yoga, trouxe o sacrifício supremo
de estar no corpo físico e ao mesmo
tempo participar do trabalho cósmico
da Hierarquia. Ela e seu companheiro de
vida, o nobre Prof. Roerich, trouxe nova
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luz e conhecimento para a humanidade.
Novas responsabilidades da feminilidade,
na elevação do espírito humano, devem
ser trazidas nesta Era. Amor e beleza não
podem mais permanecer meros slogans;
eles devem ser ensinados nas escolas para
que as crianças possam compreender planos mais elevados de existência. Ciência,
religião, arte, deve formar um unificado
reino- sua unidade deve trazer nova aspiração para a humanidade. Esta evolução vai
trazer a compreensão elevada do Infinito.
“O Ensino nos diz que o homem não
morre, mas as mudanças acontecem. O
medo da morte torna-se, assim, extinto;
em vez disso, é manifestada a alegria de
uma cadeia interminável de existências
que trará finalmente a consciência de
muitas vidas. E tudo isso é dado com
clareza e poder da sabedoria para aqueles que buscam, para aqueles que têm fé
e desejam viver o futuro.
“Nossos amados professores e Líderes, Nicholas e Helena Roerich, foram
os instrumentos escolhidos para trazer
este Ensinamento para a humanidade
neste período, por meio de sua grande
arte, sua síntese alcançada em numerosas vidas; ela através das realizações
supremas aqui na Terra como Mãe da
Agni Yoga. A combinação destes dois
grandes espíritos nesta vida é em si uma
união cármica suprema. Em seus muitos
livros e escritos, Reino da Luz, Shambhala, Coração da Ásia, Fortaleza de
Fogo, Himavat, etc., por Prof. Roerich;
em Fundamentos do Budismo, Caminhos
Orientais e Cartas de Helena Roerich,
aprendemos mais sobre esses dois enviados da Fraternidade Branca para esta
Era. E no estudo da Agni Yoga, começamos a nossa ascensão aos mundos superiores. Em verdade, é uma escada de
Jacob, começando na Terra para chegar
às estrelas, são os mundos distantes acenando para nós. O homem pode e deve
tornar—se o companheiro de trabalho
das Forças Celestiais.”

com o dos antigos citas e godos. Assim,
ele apresenta fortes argumentos na justificação da teoria sobre a antiga civilização dos nômades, cujo território
se estendeu desde o Deserto de Gobi
e a fronteira da Coréia com o Baixo
Danúbio e as Montanhas Cárpatos.

GEORGE ROERICH
(Yuri Nikolayevich Roerich)
1902–1960

George Roerich nasceu na aldeia de
Okulovka, na província de Novgorod, em
16 de agosto de 1902. Passou a infância e
a adolescência em São Petersburgo.
“[George] foi educado nas tradições
da cultura europeia , estudou nas escolas da Rússia , Inglaterra, e na França foi
para a Escola de Línguas Orientais, em
Paris, e no Collège de France. Possuidor
de uma mente excepcionalmente sintética, o jovem estudioso, estudou
persa, sânscrito, tibetano e chinês. Este
conhecimento extensivo das línguas
forneceu-lhe a chave para os mistérios
da ‘terra misteriosa’.
“No país de Tsaidam, George Roerich
estudou diferentes dialetos das tribos locais Mongol e fez o primeiro
dicionário completo deles.
“Do Tibete, George traz de volta um
quadro científico da vida e civilizações
dos nômades do Altiplano”. Durante
suas pesquisas, ele descobriu a existência de um estilo artístico peculiar aos
nômades - principalmente animalista
- um estilo intimamente relacionado

“Uma descoberta muito interessante
recompensou os esforços dos exploradores. Nas terras altas do Tibete e no
país do Trans-Himalayas, a expedição
estudou e fotografou cuidadosamente
muitos monumentos (cromlechs, alinements, menires) cuja existência nunca
tinha sido registrada e cuja estrutura
evoca comparações mais interessantes
com nossos monumentos ocidentais,
especialmente os da Bretanha.
“Por causa de seu conhecimento
das línguas e costumes destes países,
George Roerich visitou mosteiros budistas, geralmente completamente proibidos a estranhos; Ele descobriu uma
coleção completa dos livros sagrados
da religião Bön-po, trezentos volumes,
que constituem um tesouro inestimável
para a história das religiões e pesquisa
oriental.
“Durante esses cinco anos , o professor Nicholas Roerich parece ter pintado
quase quinhentos quadros; a coleção
apresenta um panorama único das
regiões menos conhecidas do grande
continente asiático.
“Através de seus esforços e” os seus
sacrifícios, a sua coragem em face de
perigos que ameaçavam suas vidas
de novo e de novo, e sua bravura sob
ataque, os membros da expedição
muito contribuíram para as ciências, as
artes, assim como para o avanço e o
progresso da humanidade.
“O livro de George Roerich é dedicado aos resultados científicos da
expedição e marca uma data importante na história do Orientalismo
representando uma contribuição de
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primeira ordem para as conquistas da
civilização.”1
Louis Marin
Paris, junho 1931

Ética Viva
(Códigos de conduta)
por
George Roerich
“1. Deve-se esquecer o passado; não
se deve pensar em insultos infligidos a
você. A coisa principal é a possibilidade
de cooperação. Da mesma forma, as pessoas de um país deve esquecer os antigos
insultos. O futuro é cheio de luz, e tudo
deve ser feito para o bem desse futuro.
“2. Você deve construir uma ponte
para o futuro, sem olhar para trás. Se
você cometeu um erro, pensar sobre o
que você deveria ter feito, então, e em
seguida agir de acordo com a sua nova
compreensão. Não lamente o passado.
Relações mudam assim como mudam as
auras também.
“3. A fim de desenvolver a habilidade
mental para pensar, escolher um tema,
contemplar todos os aspectos possíveis
do mesmo, em comparação com outros
temas. Aconselhar os outros a fazer o
mesmo.
“4. Deve-se estudar a energia psíquica,
observando suas manifestações e registrar tais observações.
“5. Deve-se observar toda a sua ação,
mesmo a menos significativa, certificando-se que é consciente. Se eu pegar um
livro, ou estender minha mão, isso deve
ser feito de forma deliberada e conscientemente.
“6. Deve-se construir o seu código
interno, ou regras de conduta, para ser
usado como a sua orientação.
“7. A Ética Viva é uma norma de conduta, aplicada na vida.
“8. Escolha um momento de silêncio

para o seu espírito, e, em silêncio, abrir
seu coração para comando do Mestre.
Faça isso várias vezes todos os dias. Às
vezes, nossos próprios desejos bloqueiam
a voz do Mestre.
“9. Se, de repente, um novo pensamento, ou um novo humor, ou uma
nova emoção aparece, anotá-la; mais
tarde, a resposta a esta vai manifestar-se
na vida. Deve-se prestar especial atenção
aos pensamentos que aparecem repetidamente.
“10. À noite, pensar sobre o que você
fez hoje de acordo com o Ensinamento;
não é sobre o que já está na sua natureza e
está de acordo com o Ensinamento, mas

“Nunca se deve
exigir ou ordenar
alguém para fazer
alguma coisa; em vez
disso, deve-se falar de
tal forma que a outra
pessoa entenda.”
o que você fez de acordo com o Ensinamento apesar de sua natureza.
“11. Autocontrole é o mais importante
em tudo. Começamos muitas coisas boas,
sem nunca completá-las.
“12. Quando se começa a estudar os
Ensinamentos (Conhecimento), algo
como condensação de sombras acontece.
Manifestações de suas qualidades ruins
ficarão mais fortes, assim como após
o solo foi arado, ervas daninhas aparecerem. A reavaliação ocorre. Portanto,
deve-se conhecer o seu caminho, e ser
paciente.
“13. LA conversa mais sincera é pessoal, olho-no-olho. É desta forma que as
pessoas do Oriente preferem conversar.
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Não leiam juntos. Leiam separadamente,
e partilhem seus pensamentos mais tarde
“14. Nunca se deve exigir ou ordenar
alguém para fazer alguma coisa; em vez
disso, deve-se falar de tal forma que a
outra pessoa entenda. Deve-se encontrar
uma fórmula, uma forma de expressão,
que seja aceitável para o outro.
“15. A melhor maneira de persuasão é a
do exemplo pessoal.
“16. É muito importante saber como
encontrar as palavras certas para não
inflar o ego. Caso contrário, em vez de
ajudar, pode piorar as coisas.
“17. Aquele que guia deve ser sensível
o suficiente para ver se o outro tem
fogo e energia suficiente nele para o seu
desenvolvimento futuro. Cada um que
vem se aproximando traz consigo o seu
próprio carma; e antes que ele seja aceito,
é necessário saber quem ele é.
“18. O que se deve fazer? Tendo em
mente as presentes condições e possibilidades, deve-se tentar falar de forma compreensível para os outros.
“Através da ciência, das artes, e da
moral, deve influenciar o seu entorno
e elevar o entusiasmo e heroísmo em
outros. É necessário sempre e em tudo
apoiar o entusiasmo, se for direcionado
para o bem comum.
“19. Filósofos ocidentais proferem
palavras nobres, mas levam vidas mundanas comuns. Os Orientais ao contrário, buscam aplicar imediatamente as
ideias à própria vida.
“20. Seguindo as formas ocidentais,
dificilmente se pode libertar de seus
erros. Os modos ocidentais aconselham o arrependimento, mas isso só cria
correntes. Pelo contrário, o Oriente não
habita em erros, mas imediatamente, com
todo o seu ser, tenta viver corretamente.”

1 Trilhas para a Ásia mais íntima por George
Roerich (New Haven: Yale University Press,
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UNIDADE CULTURAL
Pelo Dr. Nicholas Roerich
27 de março de 1943

“N

ossos tempos são realmente difíceis
por causa de todas as comoções,
todos os não-entendimentos e todos os
ataques da escuridão contra a Luz. Há
pouco tempo, havia imagens em revistas
mostrando o auto-da-fé de livros preciosos nas ruas. É difícil perceber que isso
poderia ter ocorrido na era atual, depois
de milhões de anos da existência do nosso
planeta. Mas talvez esta terrível tensão seja
o impulso de dirigir a humanidade através
de todas as tempestades e sobre todos os
abismos para a construção pacífica e respeito mútuo.
“Que época poderia estar diante de
nós quando sobre todos os países, todos
os centros espíritualistas, toda a beleza e
todo o conhecimento pudessem ser desdobrados por uma Bandeira da Cultura! Este
sinal chamaria todos para reverenciar os
tesouros do gênio humano, para respeitar
a cultura e para ter uma avaliação nova do
trabalho como a única medida dos valores
verdadeiros. Desde a infância, as pessoas
vão testemunhar que existe não só uma
bandeira para a saúde humana, mas também há um sinal de paz e cultura da saúde
do espírito. Este sinal desdobrado sobre
todos os tesouros do gênio humano, dirá:
‘Aqui estão guardados os tesouros de toda
a humanidade; Aqui acima de todas as
divisões mesquinhas, acima das fronteiras
ilusórias da inimizade e do ódio, está se
erguendo a impetuosa fortaleza do amor,
do trabalho e da criação.’
“A verdadeira paz, a verdadeira Unidade é desejada pelo coração humano. Ele
se esforça para trabalhar criativa e ativamente. Para ela, o trabalho é uma fonte
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Pensamentos de Agni Yoga
Convidamos nossos leitores a enviar-nos seus
pensamentos em uma citação de ensinamentos
de Agni Yoga para cada publicação

de alegria. Quer amar e expandir-se na
realização da Sublime Beleza. Na mais
alta percepção de Beleza e Conhecimento
todas as divisões convencionais desaparecem. O coração fala sua própria língua; Quer se alegrar com o que é comum
a todos, eleva tudo e conduz ao futuro
radiante. Todos os símbolos e tabuletas
da humanidade contêm um hieróglifo, a
oração sagrada - Paz e Unidade.
“É realmente belo, se no meio da agitação da vida, nas ondas de problemas
sociais não resolvidos, ainda podemos
manter diante de nós as eternas tochas da
paz em todas as idades. É bonito através
do poço inesgotável de amor e tolerância
para entender os grandes movimentos,
que ligava o mais alto conhecimento às
mais altas aspirações. Assim, ao estudar
e admirar, estamos nos tornando verdadeiros cooperadores com a evolução
dos brilhantes raios da Luz suprema
que podem emergir o verdadeiro conhecimento. Este refinado conhecimento
baseia-se na compreensão real e na tolerância. Dessa fonte vem a grande compreensão. E do grande entendimento
surge o Supremamente Belo, o entusiasmo
esclarecedor e refinador da Unidade. A
vida contemporânea está mudando rapidamente; Os sinais de uma nova evolução
estão batendo em todas as portas. Na ver-

Clases de invierno/primavera están en curso hasta mayo.
Usted puede registrarse ahora para el 2017 WMEA vida ética
Conferencia (20 de marzo de a 24). La Conferencia llevará a
cabo en la capilla de roca en Prescott, Arizona, Estados Unidos
Nuestro calendario de eventos y más sobre el WMEA, visite
nuestro sitio web: www.wmea-world.org

dadeira ciência não convencional, sentimos a esplêndida responsabilidade diante
das gerações vindouras. Nós compreendemos gradualmente o dano de tudo negativo. Começamos a valorizar as
positividade e construtividade, e nesta
medida, com tolerância misericordiosa,
podemos preparar para nossa próxima
geração uma felicidade vital, transformando abstrações vagas em realidades
benéficas.
“Sobre os pergaminhos do comando,
foi inscrito que um jardim espiritual é
diariamente necessária a rega da mesma
forma como se rega um jardim de flores.
Se ainda considerarmos as flores físicas
como o verdadeiro adorno de nossa vida,
então quanto mais devemos lembrar e
prescrever aos valores criativos do espírito
o lugar principal na vida que nos rodeia?
Com indulgente e eterna vigilância, assistamos com benevolência às manifestações
dos trabalhadores da cultura; E esforçamo-nos em todas as formas possíveis para
aliviar este caminho difícil de realização
heróica.
“Vamos também marcar e encontrar um lugar em nossas vidas para os
Grandes, lembrando que Seu nome não
é mais pessoal, com todos os atributos
Continua na página 11
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Pensamentos de Agni Yoga
(continuação da página 10)

do ego limitado, mas se tornou propriedade da cultura pan-humana e deve ser
salvaguardado e Firmemente cuidado em
condições mais benevolentes.
“Continuaremos assim seu trabalho
abnegado e cultivaremos sua semeadura
criativa, que, como vemos, é tão freqüentemente coberta com a sujeira do não-entendimento e coberta com as ervas daninhas
da ignorância.
“Como jardineiro cuidadoso, o verdadeiro portador da cultura não esmagará
com força aquelas flores que entraram na
vida não da estrada principal, se pertencem às mesmas mentes preciosas, que ele
protege. As manifestações da cultura são
tão múltiplas quanto as manifestações das
variedades infinitas da própria vida. Eles
enobrecem. Eles são os verdadeiros ramos
da única árvore sagrada, cujas raízes sustentam o Universo.
“Se você for perguntado, de que tipo
de país e de que constituição futura você
sonha, você pode responder com plena
dignidade. O país da Grande Cultura será
seu lema nobre. Saberão que nesse país
haverá paz, onde o Conhecimento e a
Beleza serão reverenciados.
“Tudo o que é criado pela hostilidade
é impraticável e perecível. A história da
humanidade nos deu exemplos notáveis
de quão necessária era a criatividade pacífica para o progresso. A mão se cansará da
espada, mas a mão criadora sustentada pelo
poder do Espírito é incansável e invencível.
Nenhuma espada pode destruir a herança da cultura. A mente humana pode
temporariamente desviar-se dos cursos
primários, mas na hora pré-destinada terá
que recorrer a eles com os poderes renovados do espírito.
“Cultura e Paz tornam o homem verdadeiramente invencível, e percebendo todas
as condições espirituais torna-se tolerante
e abrangente. Cada intolerância é apenas
um sinal de fraqueza. Se entendemos que
toda mentira, toda falácia serão expostas,
isso significa que antes de tudo uma mentira é estúpida e impraticável. Mas o que

ele tem que esconder que se consagrou à
Paz e à Cultura? Ajudando seu próximo,
ele ajuda o bem-estar geral, que em todas
as idades foi apreciado. Esforçando-se pela
Paz, ele se torna um pilar de um Estado
em progresso. Não caluniando o próximo,
aumentamos a produtividade da criatividade comum. Não brigando, vamos provar
que possuímos o conhecimento dos fundamentos. Não desperdiçando o tempo
da ociosidade, vamos provar que somos
verdadeiros cooperadores no campo da
cultura.
Encontrando alegria no trabalho de
todos os dias, mostramos que a concepção
de Infinito não nos é estranha. Não prejudicando os outros, não nos prejudicamos; E dando eternamente, percebemos
que ao dar recebemos. E este recebimento
abençoado não é um tesouro escondido
de um avarento. Entendemos como a
afirmação é criativa e quão destrutiva é a
negação. Em meio a concepções básicas,
as da Paz e da Cultura são as concepções
que até um completo ignorante não ousará
atacar. Lá onde está a Cultura, esta a Paz.
Lá onde está a solução certa para os problemas sociais difíceis, está a realização. A
cultura é a acumulação da mais alta Felicidade, da mais alta Beleza, do Conhecimento mais elevado.
“Estamos cansados da destruição e das
negações. A criatividade positiva é a qualidade
fundamental do espírito humano. Congratulamo-nos com todos aqueles que superam as
dificuldades pessoais, descartando o pequeno
egoísmo, impulsionando seus espíritos para
a tarefa de preservar a cultura, garantindo
assim um futuro radiante. Não devemos
temer o entusiasmo. Somente os ignorantes
e os espiritualmente impotentes zombariam
desse sentimento nobre. Tal zombaria é apenas o sinal de inspiração para a verdadeira
Legião de Honra. Nada pode nos impedir de
dedicar-nos ao serviço da cultura, enquanto
acreditarmos nela e lhe dermos nossos pensamentos mais flamejantes.
“Não despreze! Somente em harmonia
com a evolução podemos ascender! E nada
pode extinguir as almas desinteressadas e
flamejantes do entusiasmo!
“Unidade! Unidade! Unidade!

Comunidade
(continuação da página 2)

tade e você se tornará invencível.”
Deixe este ano ser a nota-chave da
boa vontade e da mudança progressiva.
Nós amamos você e o convidamos
a visitar o nosso santuário, Izvara, se
você estiver em Prescott, Arizona.
Você será muito bem-vindo(a). Até
lá, convidamos você a se juntar aos
nossos seminários semanalmente
ao vivo, via web (online) todos os
domingos das 10:30 a 11:30 a.m.
M.S.T. https://attendee.gotowebinar.
com/register/8027697487992257793
Com amor,

Joleen Dianne DuBois
presidente y fundadora de la WMEA
http://www.wmea-world.org
http://youtube.com/wmeaworld/videos
http://www.wmea-world.org/blog/

https://www.facebook.com/groups/
Agni.Yoga.Living.Ethics.Community/
http://www.mynewsletterbuilder.com/
email/newsletter/1412695994

1 Hierarquia, verso 164. © 1933, 1944 Sociedade
Agni Yoga, Inc. .
2 Idem., verso 363. © 1933, 1944 Agni Yoga
Sociedade, Inc.
3 Idem., verso 364.
4 Coração, verso 446. © 1944, 1975 Agni Yoga
Sociedade, Inc.
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