Breve Resenha dos livros de Alice A. Bailey
Iniciação Humana e Solar
Uma iniciação é uma expansão de consciência que leva à iluminação e à revelação. A iniciação é
experimentada por todas as formas de vida, grandes e pequenas. O trabalho da Hierarquia planetária, em
suas muitas etapas de Maestria, é delineado neste livro e são dadas as Quatorze Regras por meio das quais
o neófito pode se converter em aspirante ao Portal da Iniciação. (*)
Cartas sobre Meditação Ocultista
A ciência da meditação, como técnica de treinamento mental, é praticada cada vez mais em todas as
partes. A meditação está relacionada com a energia que flui, cuja natureza é impessoal e ardente; seu
perigo potencial, portanto, deveria ser compreendido e descartado, e as práticas adotadas deveriam ser
seguras e confiáveis. Este livro expõe os fatores básicos, gerais e específicos, mostrando o objetivo
fundamental da ciência da meditação: o serviço mundial. (*)
Tratado sobre o Fogo Cósmico
Este volume trata da estrutura subjacente do ensinamento oculto para a era presente e dos vastos
processos cósmicos reproduzidos através de todas as áreas da vida, de um universo a um átomo. Uma
ampla seção do livro apresenta uma exposição detalhada do Fogo Solar, o Fogo da Mente, posto que esta
é a energia dominante que deve ser compreendida e controlada durante este segundo Sistema Solar. Entre
outros valores, o livro provê um compacto delineamento de um esquema cosmológico, filosófico e
psicológico, razão pela qual serve de referência básica e de livro de texto. (*)
Um Tratado sobre Magia Branca ou o Caminho do Discípulo
Contém as Quinze Regras para a Magia (para o controle pela Alma). A Alma, o Mago Branco, se
manifesta corretamente através dos seus poderes “mágicos” próprios e inerentes. O homem é essencial e
inerentemente divino. A Alma é o meio pelo qual o gênero humano desenvolve a consciência da
divindade, redime a matéria densa e libera a chama pura do Espírito das limitações da forma. (*)
Discipulado na Nova Era (2 volumes)
Contêm o arquivo de uma série de instruções pessoais e grupais dadas a um pequeno grupo de aspirantes
por um Mestre de Sabedoria sobre meditação, iniciação e as seis etapas de que consta o discipulado.
Enfatizam a nova era, a necessidade pioneira do trabalho grupal, o desenvolvimento da consciência
grupal e a mudança do entendimento iniciático individual e grupal. (*)
Os Problemas da Humanidade
(Traduzido juntamente com a nova edição em espanhol de 2014, revisada e integral, do livro original de
Alice A. Bailey de 1947) (*)
Este livro é composto por uma série de escritos realizados entre 1944 e 1946. Em setembro de 1947,
foram revisados para publicação sob a forma de livro. (*)
Apesar de terem sido escritos naqueles momentos finais da grande guerra (1914-1945) contêm a essência
dos problemas da humanidade que podemos ver hoje sob outra aparência, mas com a mesma substância,
alguns superados em parte, outros podendo chamar a nossa atenção sobre a necessária e urgente solução.
Este livro apresenta uma perspectiva sobre tais problemas; os fatores espirituais e as causas subjetivas são
relacionados com os efeitos e as aparências externas no cenário mundial.
“A chave do problema da humanidade (enfocando-se, como fez, nas dificuldades econômicas dos últimos
duzentos anos e no impasse teológico das igrejas ortodoxas) foi tomar e não dar, aceitar e não
compartilhar, agarrar e não distribuir. Isto implicou na quebra de uma lei, que colocou a humanidade em
uma posição de culpa positiva…”
“Vamos refletir sobre estes problemas e chegar a uma clara formulação das nossas próprias ideias sobre
estes assuntos. Feito isso, deveríamos ter a coragem de falar destes problemas e de sua solução em nosso
ambiente – não fanaticamente, mas com sabedoria e critério.”
“Assinalei sete problemas que o homem deve tratar. Dizem respeito aos campos material e psicológico da
empresa humana. Quando utilizo estas palavras incluo o campo educacional e o eclesiástico. Permitamme assinalar, porém, o imediato problema espiritual que todos enfrentamos. É o problema de neutralizar
gradualmente o ódio e iniciar a nova técnica de boa vontade treinada, imaginativa, criadora e
prática.”
O Reaparecimento do Cristo
Muitas religiões atuais esperam a vinda de um Avatar ou Salvador. A segunda vinda do Cristo, como
Instrutor Mundial, é apresentada neste livro como um acontecimento lógico, prático e iminente na

continuidade da revelação divina através das eras. O Cristo pertence a toda a humanidade; Ele pode ser
conhecido e compreendido como “a mesma grande Identidade em todas as religiões mundiais”. (*)
O Destino das Nações
Uma nação é uma entidade espiritual evolutiva, sujeita, tal como o homem, ao impacto das energias.
Essas energias influem sobre a consciência nacional alentando o reconhecimento do destino da alma
nacional e a cooperação com o processo evolutivo. O destino espiritual de muitas nações, com a
predisposição de suas almas e as influências de suas personalidades são tratados neste livro. (*)
Glamour, um problema mundial
O espelhismo mundial, soma total da ignorância, temor e avareza humanos, pode se dissipar através do
claro e includente pensamento daqueles nos quais o princípio alma (princípio crístico) está despertando. O
espelhismo é resultado de um foco emocional negativo; sua dissipação depende do “pensamento
iluminado”. (*)
Telepatia e o Veículo Etérico
A base científica para o ideal amplamente aceito da “fraternidade do homem” repousa no fato da
existência da trama etérica – ou energia – estrutura subjacente em todas as formas de todos os reinos do
planeta. É a unidade subjacente que provê as condições para a intercomunicação em todos os níveis de
consciência e cria, assim, a possibilidade da impressão simultânea em ampla escala por uma corrente de
energia com o delineamento do Plano. (*)
Educação na Nova Era
A educação deveria ser um processo contínuo, do nascimento à morte. É essencialmente um processo que
conduz à reconciliação do homem e aos elementos divinos constitutivos do ser humano. As corretas
relações entre Deus e o homem, o espírito e a matéria, o Todo e Suas partes, deveriam ser o objetivo das
principais técnicas educativas. (*)
A Exteriorização da Hierarquia
Expõe a interdependência entre todos os estados de consciência e reinos da natureza dentro do planeta.
Mostra a interação entre a Humanidade, a Hierarquia e Shamballa e deixa transluzir as essencialidades do
Plano e do Propósito que influem nos acontecimentos humanos. Desenvolve detalhadamente o processo
de exteriorização de alguns Ashrans da Hierarquia e os efeitos práticos decorrentes. (*)
Um Tratado sobre os Sete Raios
Foram escritos cinco volumes sob este amplo título, baseados no fato, natureza, qualidade e interação das
sete correntes de energias que penetram em nosso Sistema Solar, em nosso planeta e em tudo o que vive e
se move neles. (*)
Volumes I e II “Psicologia Esotérica”: Estes dois volumes tratam extensamente da estrutura psicológica
de um ser humano, como a Vida, a qualidade e a aparência de uma entidade espiritual encarnante e
evolucionante. Relatam também as circunstâncias da psicologia humana nas condições mundiais e suas
possibilidades futuras.
Volume III “Astrologia Esotérica”: a ciência da astrologia esotérica está destinada a ser a ciência oculta
básica do futuro. A astrologia é descrita neste livro como “a ciência das relações”, uma ciência que trata
das forças e energias condicionantes que passam através e sobre todo o campo do espaço e de tudo o que
se encontra nele.
Volume IV “Cura Esotérica”: A cura é uma ciência exigente e rigorosa. A cura esotérica é igualmente
científica e baseia-se em certo número de requisitos, entre os quais o conhecimento da constituição do
homem como um ser espiritual e da anatomia e biologia da sua forma física. Este livro descreve as
técnicas de cura dos Sete Raios; trata das leis e regras de cura; mostra as causas básicas da doença e
apresenta em detalhes os requisitos para a cura.
Tomo V “Os Raios e as Iniciações”: A primeira parte deste volume contém as Quatorze Regras para a
Iniciação Grupal, que são uma extensão dos ensinamentos dados em Iniciação Humana e Solar, nas
Quatorze Regras para os postulantes à Iniciação. A segunda parte do livro está relacionada com as nove
iniciações mediante as quais o discípulo progressivamente libera a si mesmo das diferentes formas da
nossa vida planetária. A possibilidade da iniciação grupal é um acontecimento da era presente; este livro
enfatiza o crescimento da ideia grupal, o serviço grupal, a responsabilidade grupal e a absorção grupal no
centro chamado Hierarquia.

A Consciência do Átomo
Nesta série de conferências de Alice Ann Bailey é exposta a relação científica entre a matéria e a
consciência como uma evolução que afeta progressivamente a substância atômica de todas as formas. O
“átomo” emerge como uma miniatura, mas também como uma réplica completa da estrutura energética
comum a todas as formas de vida: cósmica, planetária, humana e subumana.
A Alma e seu Mecanismo
A Alma trabalha através do mecanismo da tríplice personalidade. O método pelo qual a alma e os
veículos da personalidade interatuam e funcionam juntos é apresentado neste volume; como também a
forma em que a constituição do homem, como uma totalidade e também em suas partes componentes,
responde ao impacto de uma consciência evolucionante.
Do Intelecto à Intuição
O desenvolvimento do intelecto, embora necessário, é um meio para um fim. O intelecto deverá se
converter em um meio de penetração dentro de uma nova dimensão do pensamento e da consciência, e
em um despertar para a faculdade intuitiva da razão pura. Através da meditação ocultista elimina-se a
brecha entre a tríplice mente e a intuição.
De Belém ao Calvário
A experiência da vida do Mestre Jesus, incluindo a Crucificação e a Grande Renúncia, reflete-se na
experiência da vida de todos os seres humanos. Podemos conhecer e cooperar conscientemente com o
caminho que vai do lugar do nascimento espiritual ao local da renúncia e da ressurreição.
A Luz da Alma
Este volume é uma paráfrase original com comentários dos Yoga Sutras de Patanjali. Os Yoga Sutras são
de origem antiga, reduzidos pela primeira vez à escrita por Patanjali, que é considerado o fundador da
escola da Raja Yoga. O controle da mente e sua iluminação pela Alma são alcançados através da prática
da Raja Yoga. (**)
Autobiografia Inacabada
Embora sua morte em 1949 tenha impedido a conclusão deste livro, a história sobre a vida da autora
emerge o suficiente para mostrar a passagem do caminho do evangelismo cristão à prática da ciência do
esoterismo, tema sobre o qual escreveu, leu e foi instrutora.
Os Trabalhos de Hércules
A aceitação de dogmas impostos está cedendo lugar à experimentação e à divina autodeterminação,
baseada na realização da unidade com a Vida na qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, está
tomando o lugar da credulidade e da superstição. A simbologia das dramáticas experiências de Hércules é
um exemplo de como superar as provas e experimentos, derrotas e êxitos da vida, tal como ele fez, há
séculos, ao se dirigir à mesma meta à qual nós nos dirigimos hoje, como aspirantes no Caminho do
Discipulado. Cada trabalho representa uma prova que o aspirante deve superar, de acordo com a energia e
particularidades de cada signo, de forma prática.
O Problema Sexual (compilação dos livros do Tibetano)
Este tema, de contínua atualidade, apresenta-se como abordagem controvertida, e isso por três razões: 1º
Os preconceitos existentes; 2º O primitivo do impulso sexual, como um dos instintos substanciais; 3º O
ocultamento da problemática sexual devido ao caráter íntimo do tema, em vez de considerá-la como um
importante aspecto junto a outros que integram a personalidade. Em uma linha ascendente considera-se a
origem e extensão do problema, suas definições, seu desenvolvimento na Nova Era e a sexualidade e o
discipulado.
O Sexo (compilação dos livros do Tibetano)
Neste livro estão recopilados todos os ensinamentos do Mestre Tibetano sobre o tópico do sexo, tema que
suscita tantas interrogações aos aspirantes de hoje. A abordagem deste estudo é ampla, contemplando o
microcosmo (o homem) e o macrocosmo (a criação), sua inter-relação e correspondência. Como diz o
Mestre Tibetano: “… Estou tratando o tema em sua totalidade e meu tópico, portanto, refere-se à
ameaça da atitude atual, à necessidade de uma maior compreensão e à importância de reordenar as
ideias dos homens com relação a este assunto vital”.
A Morte, a Grande Aventura (compilação dos livros do Tibetano)
É através de quatorze proposições iniciais, desenvolvidas em seguida em distintos capítulos, que se
elucida este acontecimento inerente à natureza da forma. O temor à morte não é mais que a identificação
com a forma, a consciência da Alma é um eterno presente; é desta perspectiva que podemos encarar a

morte como uma aventura para a qual devemos nos preparar. Assim poderemos afirmar: “Ressurreição é
a nota-chave da natureza, mas não a morte. A morte é a antecâmara da ressurreição”.
A Alma, a qualidade da Vida (compilação dos livros do Tibetano)
Este livro compendia um tesouro de conhecimentos sobre a entidade que chamamos de Alma, o vínculo
entre o espírito e a matéria. São estudadas as suas características, relações, princípios, métodos,
propósitos e revelação última. A Alma, microcósmica e macrocósmica, humana e universal, é explorada e
exposta desde o nascimento até a sua liberação final. Como assegura O Tibetano “nada sob o céu pode
deter o progresso da alma humana em sua longa peregrinação das trevas para a luz, do irreal para o
real, da morte para a imortalidade e da ignorância para a Sabedoria”.
Reflitam sobre Isto (compilação dos livros do Tibetano)
“Em todos os meus escritos disseminei, durante anos, um acúmulo de informações que devem ser
recopiladas e reunidas, como base para instruir os discípulos que treinam para uma iniciação” (Tratado
sobre os Sete Raios, Tomo V). Esta recopilação é uma tentativa nesta direção. Há muito ensinamento
contido nas citações, mas a ideia é estimular o interesse do estudante sobre o tema para que se remeta aos
livros a fim de ampliar a investigação, em seu próprio contexto e detalhamento.
Servindo à Humanidade (compilação dos livros do Tibetano)
Contém instruções vitais para aqueles que reconhecem que o serviço à humanidade é urgente e o passo
inicial necessário e inevitável para o infinito. Como indica O Tibetano: “o verdadeiro serviço é a
emanação espontânea de um coração amoroso e de uma mente inteligente, o resultado de se encontrar
no lugar correspondente e permanecer nele; o produto da afluência da força espiritual e não da intensa
atividade no plano físico, é o efeito do homem quando expressa o que em realidade é, um divino Filho de
Deus, e não o efeito estudado de suas palavras ou atos”.
O Novo Grupo de Servidores do Mundo (compilação dos livros do Tibetano)
Este exemplar é a compilação de tudo que se refere ao Novo Grupo de Servidores do Mundo; sua origem,
história, composição, qualidades e missão.
O Reino Vegetal (compilação dos livros do Tibetano)
Este volume compila o relacionado ao Reino Vegetal nos livros de Alice Ann Bailey. As qualidades e
características, os planetas e raios relacionados. O problema do solo, a doença e a morte. Os elementos, os
construtores, os devas.
O Antahkarana (compilação dos livros do Tibetano)
Como as outras recopilações dos livros de Alice Ann Bailey, O Antahkarana é um livro de citações.
Requer do leitor uma profunda atenção interna que, oportunamente, lhe permitirá penetrar nas ideias
sementes dos ensinamentos transcritos na série de livros que a Hierarquia espiritual apresentou à
humanidade através de Alice Ann Bailey. Neste livro se encontra o ensinamento dado sobre o fio da
consciência ou antahkarana. Consiste na construção individual e grupal da Ponte, tarefa primordial do
discípulo, que outorgará continuidade à Consciência reconhecendo assim a existente Continuidade de
Vida. O valor da simbologia implicada só pode ser descoberto pelo discípulo com decidida aspiração e
firme determinação para perseverar na tarefa de reconhecer em consciência a Vida Una.
(*) ditado pelo Tibetano.
(**) trabalho conjunto de AAB e O Tibetano.
Fonte: http://lucis.org/pt-br/422-2/breve-resenha-livros/

