
21 de Diciembre de 2018

Luna Llena de Capricornio, UT 17:48 del 22/12/2018

PLENILÚNIO  DE  CAPRICÓRNIO   
(Lua Cheia 22/12/2018 às 14:48 hora local Argentina e às 15h48 nas regiões do Brasil com horário de verão)

O ANTAHKARANA EM RELAÇÃO COM O PLANO

A Mônada é a Vida, vivida em uníssono com as sete Vidas de raio. Uma Mônada, sete raios

e miríadas de formas – é esta a estrutura por trás dos mundos manifestados.

i

…Espaço de Profundo Silêncio…

Os  sete  raios  são  o  somatório  da  consciência  divina,  da  Mente  universal;  seria  possível

considerá-los  como sete  Entidades  inteligentes  através  das  Quais  o  plano  está  sendo elaborado.

Corporificam propósito  divino;  expressam as  qualidades  requeridas  para  a  materialização  desse

propósito,  e  Eles  criam  as  formas  e  são  as  formas  mediante  as  quais  a  ideia  divina  pode  ser

levada  adiante  até  a  completude.  ...  São  os  conscientes  executores  de  propósito  divino;  são  os

sete Alentos, animando todas as formas que foram criadas por Eles para realizar o plano.

…Espaço de Silêncio…

Talvez  fosse  mais  fácil  compreender  a  relação  dos  sete  raios  com  a  Deidade  se  nos

lembrássemos de que o próprio homem (feito à imagem de Deus) é um ser sétuplo, capaz de sete

estados de  consciência,  expressivos  dos  sete  princípios  ou  qualidades  básicas  que  lhe  permitem

perceber os sete planos sobre os quais está,  consciente  ou inconscientemente,  atuando. Ele é um

setenário  em  todo  momento,  mas  seu  objetivo  é  ser  conscientemente  consciente  de  todos  os

estados  de  ser,  expressar  conscientemente  todas  as  qualidades  e  atuar  livremente  em  todos  os

planos.

…Espaço de Silêncio…

Os  sete  Seres  de  raio,  à  diferença  do  homem,  são  plenamente  conscientes  e  se  dão  conta

inteiramente  do  propósito  e  do  Plano.  Estão  “sempre  em meditação  profunda”,  e  alcançaram  o

ponto em que, através de Sua avançada etapa de desenvolvimento,  são “impelidos à realização”.

São  plenamente  conscientes-de-si-mesmos  e  conscientes-do-grupo;  Eles  são  o  somatório  da
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mente universal;  Eles estão “despertos e ativos”.  Sua meta e Seu propósito é de tal  natureza que

não  nos  cabe  especular  sobre  isso,  pois  o  ponto  mais  elevado  de  realização  para  o  homem é  o

ponto mais baixo para Eles. 

Estes  sete  Raios,  Alentos  e  Homens  Celestiais  têm a tarefa  de  batalhar  com a matéria  a  fim

de subjugá-la  ao propósito  divino,  e  a  meta – até  onde for possível  pressenti-la  –  é  submeter  as

formas  materiais  à  ação  do  aspecto  vida,  deste  modo  produzindo  as  qualidades  que  levarão  a

vontade de Deus à completude. 

Eles são, portanto, o somatório de todas as almas dentro do sistema solar, e Sua atividade

produz todas as formas; de acordo com a natureza da forma, assim será o grau de consciência.

…Breve Espaço de Silêncio…

Através dos sete raios, flui  a vida,  o aspecto espírito,  passando ciclicamente através de cada

reino  da  natureza…  Cada  forma,  desde  a  do  átomo  mais  diminuto  até  a  de  uma  imensa

constelação, é uma corporificação de uma vida...  Assim temos o estabelecimento de um universo

de  vidas...  todas  arraigadas  na  mente  universal,  todas  possuindo  almas,  e  todas  apresentando

aspectos da Vida divina.

Vida,  qualidade,  aparência  continuam  sendo  assim  a  triplicidade  primordial.  A  aparência  é

objetiva  e  as  formas foram estudadas  cientificamente,  analisadas  e  classificadas,  durante muitas

épocas.  Agora  estamos  introvertendo  e  introspectando,  e  temos  o  início  de  um ciclo  no  qual  o

mundo de qualidade  e  de significado será submetido  a uma investigação e  classificação similar.

Isto  resultará  na  entrega  de  novos  valores  à  vida,  um enriquecimento  de  nossa  compreensão,  e

produzirá o crescimento e a substituição do intelecto pela intuição.

…Espaço de Silêncio…

Poderia  exortar  a  todos  a  viver  mais  continuamente  no  mundo  de  significado  e  menos  no

mundo  de  aparências?  Es  um mundo  mais  verdadeiro  e  menos  carregado  de  ilusão...   Revelar

este  mundo  de  significado  é  o  privilegio  da  humanidade,  e  todos  os  verdadeiros  Estudiantes

esotéricos deveriam ser pioneiros neste campo.
i i

…Espaço de Profundo Silêncio…

O  Nirvana...  é  somente  o  Caminho  para  novos  campos  de  experiência  espiritual  e  de

desenvolvimento  divino  –  incompreensível  ainda,  até  para  o  iniciado  do  terceiro  grau.  Este
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Caminho  é  revelado  apenas  quando  o  antahkarana  está  construído  e  concluído  e  o  homem  se

torna  enfocado  na  Tríade  tão  conscientemente  como  agora  está  enfocado  na  tríplice  natureza

inferior.

Então,  e somente então,  é evidente o verdadeiro dualismo da natureza divina e  desaparece a

dualidade ilusória.  Então temos Espírito-matéria,  Vida-forma. Para isto a tríplice experiência  da

consciência em desenvolvimento é apenas preparatória.

Discípulos e aspirantes crescem por meio de uma visão apresentada – inalcançável ainda, mas

definitivamente  uma extensão  do conhecido  e  previamente  captado.  Tal  é  o  modo  da  evolução,

posto que é sempre um avançar para o pressentido. 

…Espaço de Silêncio…

Os Estudiantes  bem fariam em considerar  a  construção  do antahkarana  como  uma  extensão

em  consciência .  Esta  extensão  é  o  primer  esforço  definido  feito  no  Caminho  para  introduzir  a

influência  monádico  com plena  consciência  e  por  último  diretamente.  Este  processo  constitui  o

paralelo individual da atual afluência de força desde Shamballa...  Esse Centro de energia, o mais

elevado  sobre  nosso  planeta,  agora  está  tendo  um  definido  efeito  sobre  esse  Centro  que

chamamos  de  Humanidade.  Isto  é  ocasionado  pelo  alinhamento  direto,  e  ...os  efeitos  deste

alinhamento podem ser vistos em plena demonstração no mundo neste momento.
iii

…Breve Espaço de Silêncio…

Poderia  exortar  a  todos  a  viver  mais  continuamente  no  mundo  de  significado  e  menos  no

mundo de aparências? 

…Espaço de Profundo Silêncio…

Hoje,  mediante  esforço  humano  e  tentativa  hierárquica,  um  grande  alinhamento  e  conexão

está  ocorrendo.  Shamballa,  a  Hierarquia  e  a  Humanidade  estão  agora  estreitamente  alinhados,

deste  modo  produzindo  uma  fusão  de  energias  que  está  causando  uma  afluência  da  vontade

espiritual além de uma demonstração do aspecto Destruidor.
iv

…Breve Espaço de Silêncio…

Que  o  Guardião  do  Sul  continue  com  a  construção.  Que  aplique  a  força  que  produzirá  a

brilhante pedra viva que encaixa no plano do templo com exatidão correta.

Que prepare a pedra angular e a coloque sabiamente no norte, sob o olho do próprio Deus, e

submetida ao equilíbrio do triângulo.

3



4

Que o Investigador do passado descubra o pensamento de Deus, oculto profundamente dentro

da mente dos Kumaras  de Amor,  e  assim que conduza aos Agnishvattas,  que esperam dentro do

lugar de escuridão, ao lugar de luz.

…Espaço de Profundo Silêncio…

Chamaria  a  atenção  sobre  o  fato  de  que  tudo  o  que  posso  fazer  aqui  é  colocar  em palavras

certos  símbolos  antigos  e  assim  acentuar  o  processo  (adoptado  pelos  primeiros  instrutores-

iniciados)  de  enunciar  uma  palavra  ou  som que  produz  uma  forma  simbólica,  que  por  sua  vez

pode  ser  traduzida  em palavras.  Estas,  por  sua  vez,  devem ser  compreendidas  intuitivamente  e

adaptadas  à  necessidade  individual,  e  deste  modo  ser  assimiladas  na  prática  da  vida.  De  outra

maneira  estas  antigas  e  interessantes  ideias,  estes  nomes  interpretativos  e  estes  aforismos,  que

transmitem o “poder de qualidades”,  seriam mais que inúteis  e serviriam apenas para aumentar a

responsabilidade.  A  capacidade  de  ver  significações  objetivas  e  em seguida  aplicá-las  à  vida  é

uma expressão do verdadeiro sentido esotérico. 
v

…Espaço de Profundo Silêncio…

Que a ponte de almas e de servidores vincule os mundos subjetivo e objetivo,  assim ajudando o

Cristo em Sua obra.

…Espaço de Silêncio…

Que o grupo transfigure a vida em termos de realização.

…Espaço de Silêncio…

 Que o Caminho de Reconhecimentos conduza à Revelação Grupal.

…Espaço de Silêncio…

 Que o Grupo siga adiante – fora do fogo, dentro do frio e para uma mais nova tensão.

…Espaço de Silêncio…

 Que o grupo se esforce para a síntese subjetiva e interação telepática que finalmente aniquilará

o tempo.

…Espaço de Silêncio…

Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem em nova e potente

vivência.

4



5

…Espaço de Silêncio…

QUE AS  REGLAS SEJAM APRENDIDAS  POR ONDE A HOSTE DA VOZ TRABALHA DENTRO

DOS VEUS DE MAYA. ENTÃO QUE ESSA VOZ NÃO SEJA MAIS OUVIDA E QUE O GRUPO

SIGA ADIANTE DENTRO DO SOM.

…Espaço de Profundo Silêncio…

O ponto prático  que aspirantes  e  discípulos  devem lembrar  é  que a  Ciência  de Invocação

e  Evocação  entrou  em  uma  nova  fase  quando  o  Cristo  veio  e  Se  apresentou  diante  da

humanidade;  deu  então  o  ensinamento  que  resumia  todo  o  passado  e  indicou  os  novos

aspectos do futuro ensinamento.  Ele abriu a porta para o Caminho da Evolução Superior.

Seu  trabalho  foi  de  natureza  consumadora  maior;  demonstrou  em  Si  Mesmo  dois

aspectos divinos,  dando deste modo “forma e substância  ao amor”;  Ele completou o trabalho

do  Buda...  Porém,  Seu  trabalho  maior  ainda  não  foi  enfatizado  no  mundo  de  pensamento  e

de religião – a revelação do Caminho da Evolução Superior.  

Isto  implica  em  transportar  a  pura  vontade  divina  e  relacionar  a  Hierarquia  espiritual

com o Grande  Concilio  em Shamballa.. .  Ele  foi  o  primeiro  a  realizar  –  etapa  após  etapa  –  a

completa  revelação  da  humanidade  até  a  Hierarquia  e  da  Hierarquia  a  Shamballa.  Isto  fez

em  razão  de  um  antahkarana  completamente  finalizado  e  construído,  e  desse  modo  Ele

facilitou  o trabalho de todos os futuros aspirantes  e  discípulos.  Ele  viabilizou que pudessem

progredir  sem  impedimentos  no  que  diz  respeito  à  abertura  de  cada  etapa  do  antahkarana

planetário.  

Ele  apresentou o “primeiro  fio  de substância  viva,  irradiado pelo amor,  inteligentemente

tecido  e  energizado  pela  vontade”  que  nenhum  ser  humano  de  nossa  humanidade  terrestre

havia  entretecido  com  o  antahkarana  planetário.  Aqui  reside  o  segredo  da  sexta  iniciação

que ainda não recebeu a atenção do ocultista – o da Ascensão.
vi

…Espaço de Profundo Silêncio…

Todas  as  grandes  nações  são  controladas  por  dos  raios,  assim  como  o  ser  humano:  por

um  raio  da  personalidade,  que  é  dominante  e  potente  e  o  principal  fator  controlador  neste

momento,  e  por  um  raio  da  alma  que  é  pressentido  apenas  pelos  discípulos  e  aspirantes  de

toda  nação.  Este  raio  da  alma  deve  ser  evocado  a  uma  incrementada  atividade  atuante  pelo
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Novo Grupo de Servidores  do Mundo,  já  que  é  um de seus  principais  objetivos  e  dever.  Isto

não  deve  nunca  se  perder  de  vista.  Muito  se  poderia  escrever  sobre  a  influência  histórica

dos  raios  durante  os  últimos  dois  mil  anos  e  sobre  a  maneira  como  grandes  eventos  foram

influenciados ou ocasionados pela periódica influência de raio.
vii

… Espaço de Silêncio…

Aqui indiquei muito de interesse; assinalei uma meta e indiquei um Caminho. Relacionei (em

consciência)  a Hierarquia e Shamballa.  Isto significa um grande e crítico momento nos assuntos

humanos  e  uma  oportunidade  até  agora  sem  comparação  na  história.  A  necessidade  de  uma

devida  apreciação  sobre  isto  será  evidente,  e  deveria  incitar  todos  os  leitores  a  um  renovado

esforço e uma nova tentativa.

… Breve Espaço de Silêncio…

 Os  estudantes  devem  procurar  enfrentar  todas  as  mudanças  planetárias  e  a  oportunidade

planetária  com  mudanças  correspondentes  em  suas  próprias  vidas.  Devem  buscar  as  novas

atitudes  e  as  novas  abordagens  criativas  que  darão  por  resultado  não  somente  a  construção  do

antahkarana  individual,  como  também  a  fusão  dos  muitos  “fios  radiantes”  que  produzirão  os

“cabos  conectores”,  falando  simbolicamente,  que  relacionarão  os  centros  planetários  e

apresentarão  o  meio  pelo  qual  possa  passar  a  vontade  ígnea  e  o  propósito  pré-determinado  da

Deidade.  Isto  dará  lugar  à  reconstrução  dos  mundos  manifestados,  e  desta  tarefa  cada  um  de

vocês e todos vocês podem participar. 
vi i i

… Espaço de Profundo Silêncio…

Poderia  exortar  a  todos  a  viver  mais  continuamente  no  mundo  de  significado  e  menos  no

mundo  de  aparências?  É  um  mundo  mais  verdadeiro  e  menos  cheio  de  ilusão.  Quando  a

compreensão  estiver  desenvolvida,  quando  os  homens  tiverem  aprendido  a  ver  abaixo  da

superfície  e  tiverem  cultivado  a  verdadeira  visão,  teremos  então  o  constante  surgimento  da

qualidade da alma em todas as formas e a relativa remissão a segundo plano do poder da natureza

forma.  Revelar  este  mundo de  significado é o privilegio  da humanidade,  e  todos os  verdadeiros

estudantes esotéricos deveriam ser pioneiros neste campo.
ix

… Espaço de Silêncio…
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[O  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo]  é  extraído  de  todo  grupo  imaginável  de  homens

pensantes  e  inteligentes...  Trabalhadores  humanitários  altruístas  estão  ali;  líderes  políticos  e

economistas  e  cientistas  nos  laboratórios  do  mundo  também  estão  ali;  eclesiásticos  e  adeptos

religiosos  de  todas  as  religiões  do  mundo  estão  ali,  e  os  místicos  práticos  e  uns  quantos

ocultistas. O verdadeiro ocultista é raro. 

… Breve Espaço de Silêncio…

O  grupo  é  e  será  mantido  inteiramente  subjetivo.  Seus  membros  estão  vinculados

telepaticamente, ou se reconhecem entre si através da qualidade do trabalho que estão fazendo no

mundo externo e pela inclusividade da nota que emitem. É inspirado de cima pelas almas de seus

membros  e  pelos  Grandes  Seres,  e  é  energizado  à  atividade  pela  necessidade  da  própria

humanidade.  É  composto  pelas  almas  vivas  e  conscientes,  atuando  através  de  personalidades

coordenadas... O lema do grupo é: A Glória do Uno . 

… Espaço de Profundo Silêncio…

Mediante  a  correta  compreensão,  o  correto  emprego e  controle  da  natureza  astral  e  o

conhecimento  da  natureza  da  consciência  senciente,  o  homem  pode  penetrar  no  próprio

Coração de  Deus  e  conhecer,  para  além de  toda  controvérsia,  que  tudo está  bem,  porque

tudo é Amor. 

Por meio do correto uso da mente e da correta compreensão da natureza do intelecto, o

homem tem como penetrar  na  mente  de  Deus,  e  saber  que  tudo  está  bem,  pois  tudo  está

planejado, e o propósito divino está continuamente realizando os seus objetivos.

É possível que as almas sábias acelerem o bom trabalho, no entanto, o fim é certo. Se

as  almas  sábias  não  surgirem,  ainda  assim  a  força  da  evolução  fará  com  que  todas  as

coisas passem, embora mais lentamente.  Não se esqueçam disso,  mas quando o desânimo

decorrente  de  causas  mentais  os  dominar,  reajustem-se  na  quietude  e  percebam  na

contemplação a realização final deste grande fator, o Tempo.

x

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