
20 de janeiro de 2019

Lua Cheia de Aquário, UT 05:16 de 21/01/2019

PLENILÚNIO  DE  AQUÁRIO   
(Lua Cheia 21/01/2019 às 02:16 hora local Argentina e às 03:16 horas nas regiões do Brasil com horário de verão)

AQUÁRIO: AQUELE QUE MOSTRA A LUZ E DÁ A ÁGUA

“MEDITANDO O PLANO PARA A EXISTÊNCIA OBJETIVA”

Há um Plano para a Humanidade. Este Plano sempre existiu.

…Espaço de Silêncio…

Hoje  há  um  número  suficiente  de  homens  e  mulheres  no  mundo  adequadamente

desenvolvidos, aptos a fazer contato com o Plano e trabalhar para ele.

…Espaço de Silêncio…

Há  em  nosso  planeta  um  grupo  de  homens  e  mulheres,  oriundos  de  todas  as  nações,  que

decisivamente  estão  no  Caminho  do  Discipulado  e,  devido  a  essa  condição,  estão  com  certeza

servindo à raça. Estão vinculados subjetivamente em um grupo que denominamos de Novo Grupo

de Servidores do Mundo, à falta de um nome melhor.

…Espaço de Silêncio…

Conectado a estes dois grupos há um público crescente e que está se tornando cada vez mais

responsivo às novas ideias. Já expressou seu interesse e está interessadíssimo em ver o Plano no

mundo se materializar de forma adequada na Terra.  É preciso atender às diferentes necessidades

destes  grupos,  e  este  é  o  problema  decisivo  de  todos  que  estão  trabalhando  em  colaboração

consciente com a Hierarquia.

i

…Espaço de Profundo Silêncio…
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“O  que  até  agora  estava  na  inquietude,  indômito  como  o  oceano,  agitado  como  mar

tormentoso,  mantém-se quieto e pacificado.  As águas da vida inferior estão límpidas e em

condições de serem oferecidas aos sedentos que, tateando, clamam para saciar a sede.

“O que  matou  e  velou  o  Real  durante  muitos  e  prolongados  éons  é  morto  e,  com sua  morte,

termina  a  vida  separada.  O Uno é  visto.  Ouve-se  a  Voz.  Conhece-se  o  Real,  percebe-se  a

Visão. O fogo de Deus se lança para cima e se converte em chama.

ii

…Espaço de Profundo Silêncio…

A passagem do nosso Sol do signo de Peixes para o signo de Aquário é outra  das condições

que  acarretam  a  confusão  atual.  Esta  confusão  de  forças  no  sistema  solar  está  afetando

notavelmente o nosso planeta. O processo de passar de um signo para outro, como por exemplo o

trânsito  de  Peixes  para  Aquário,  como  está  acontecendo  agora,  abrange  um  período  de

aproximadamente quinhentos anos.

…Breve Espaço de Silêncio…

Os  astrólogos  bem  fariam  em  considerar  estes  pontos.  Volto  a  lembrar  aos  estudantes  que

quando  falo  de  signos  me  refiro  às  influências  das  constelações  tal  como  estão  representadas

pelos  signos,  atentando  sobre  o  fato  de  que,  no  grande  processo  evolutivo  e  devido  a  certos

deslocamentos  e discrepâncias  astronômico-astrológicas,  o  Sol  não se encontra  na constelação à

qual  se  refere  um signo particular  em um momento  dado.  Chamei  a  atenção  sobre  isso  em uma

parte anterior deste tratado. 
i i i

…Espaço de Silêncio…

Se  é  verdade  que  há  somente  uma  substância  e  um  só espírito,  que  “matéria  é  espírito  no

ponto  mais  baixo de  sua  atividade  cíclica”  e  espírito  é  matéria  no ponto  mais  elevado,  então  o

raio  de  ordem cerimonial  ou  ritual  é  somente  uma  expressão  de  seu  oposto  polar  –  o  primeiro

raio de vontade ou poder. É a expressão da mesma potência sob outro aspecto.

…Breve Espaço de Silêncio…
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Quando  o  sétimo  raio  se  manifesta  no  sétimo  plano  (como  ocorre  agora)  é  peculiarmente

potente, e seu efeito sobre o reino mineral é, em consequência, sentido de maneira dinâmica.

…Breve Espaço de Silêncio…

 O  poder  ou  a  vontade  de  Deus  se  expressa  mediante  os  processos  sistematizados  e

organizados  do  sétimo  raio.  A  faculdade  geométrica  da  Mente  Universal  encontra  a  perfeição

mais  material  no  plano  físico,  ou  sétimo  plano,  atuando  mediante  o  sétimo  raio.  Assim o  reino

mineral  veio  à  existência  como  esta  expressão  maior.  Mantém em solução  todas  as  forças  e  as

substâncias químicas e os minerais de que as formas necessitam nos outros reinos materiais.

…Breve Espaço de Silêncio…

  O reino mineral é, portanto, a expressão mais concreta da unidade dual de poder e ordem. É

o “fundamento” da estrutura física ordenada, ou o universo de nosso planeta.

…Breve Espaço de Silêncio…

 A adaptabilidade rítmica ritualista do sétimo raio, mais a vontade dinâmica do raio de poder,

são  necessárias  em  conjunto  para  a  plena  elaboração  do  Plano,  como  se  encontra  na  mente  de

Deus.

…Breve Espaço de Silêncio…

Eis  porque,  neste  atual  período  de  transição,  o  Senhor  do  sétimo  raio  está  assumindo  o

controle  dos  assuntos  e  a  execução  ordenada  do Plano,  para  finalmente  restituir  estabilidade  ao

planeta e dar às entrantes influências aquarianas um campo estável e estendido no qual trabalhar.

…Breve Espaço de Silêncio…

Poderia  conclamar  a  todos  para  que  vivam  de  maneira  mais  contínua  no  mundo  do

significado e menos no mundo das aparências?
i v

…Espaço de Profundo Silêncio…

Na Cruz  Fixa,  a  influência  unida  de  suas  quatro  correntes  de  energia,  quando  se  expressam

plenamente  por  intermédio  de  um  discípulo  individual  e  da  Hierarquia,  produz  também  três

condições emergentes:

 Há uma vasta experiência de vida grupal, atividade grupal e conscientização grupal. O

homem  autoconsciente  em  Leão  se  converte  no  homem  consciente  de  grupo  em

Aquário.
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…Breve Espaço de Silêncio…

 Surge na consciência  do discípulo uma visão do “Caminho infinito do qual o Nirvana

é apenas o começo”.

…Breve Espaço de Silêncio…

 Reconhece  sua  tarefa  de  mediação,  que  é  a  tarefa  principal  da  Hierarquia,  mediando

entre  Shamballa  e  a  Humanidade.  Sabe  que  deve  levar  adiante  simultaneamente  a

tarefa dual de invocação e evocação – a evocação (por meio da correta  invocação)  da

vontade-para-o-bem  dos  pensadores  e  aspirantes  do  mundo,  e  também  a  vontade-de-

salvar dos Senhores de Shamballa, via a Hierarquia, com a qual ele está em posição de

se aproximar diretamente. Assinalo grandes mistérios.

…Espaço de Silêncio…

A experiência na Cruz Mutável integra um homem no centro que chamamos de Humanidade.

A experiência  na  Cruz  Fixa  integra  o  discípulo  no  segundo centro  planetário  que  chamamos  de

Hierarquia.

A experiência  na Cruz Cardinal  integra o iniciado no principal  Centro planetário que chamamos

de Shamballa.

…Breve Espaço de Silêncio…

 Portanto,  de  início  desperta  nele  uma  vaga  determinação  que  cede  lugar,  com  o  tempo,  à

evocação da vontade em si mesmo. Isto finalmente o relaciona com o aspecto vontade da Deidade

como emana  e  desce  atenuado  de  Shamballa,  via  a  Hierarquia,  dentro  da  organização  espiritual

na qual esteja sendo gradualmente integrado mediante a experiência na Cruz Fixa. 

Finalmente,  converte-se  em  um  radiante  centro  de  vontade  espiritual,  afetando  a

humanidade  e  evocando  sua  vontade-para-o-bem;  ele  combina  isto  na  Hierarquia  até  onde

pode,  fusionando  esta  vontade  humana  na  atividade  hierárquica  em  um esforço  para  evocar

resposta desde Shamballa.

…Espaço de Profundo Silêncio…

A  invocação  fusionada  e  o  chamado  unido  oriundos  dos  diferentes  níveis  da  consciência

humana  farão  que  um  poderoso  chamamento  influa  sobre  os  Centros  ocultos  da  “Força

Salvadora”.  Este  é  o  chamamento  unido  que  devem  organizar  agora.  Assim  a  massa  da

humanidade  será  estimulada  para  passar  da  Cruz  Mutável  para  a  Cruz  Fixa,  e  o  novo  ciclo
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mundial,  começando em Aquário (um braço da Cruz Fixa)  será definitivamente  inaugurado pela

própria humanidade. 
v

…Espaço de Profundo Silêncio…

Não  é  fácil  para  todos  nós  que  estamos  trabalhando  e  lutando  no  campo  de  batalha  da

vida,  ver o panorama mundial como realmente é. É difícil  apreciar  a urgência do tempo atual

e  avaliar  corretamente  a  oportunidade  que  se  oferece  para  trazer  mudanças  sumamente

necessárias.  Também  é  difícil  medir  a  extensão  e  o  poder  das  forças  que  trabalham  em

oposição.  Seria  inútil  fazer  referência  a  estas  forças  se  não  houvesse  chance  de  êxito  e  a

vitória  não fosse possível.  Ambos,  êxito  e vitória,  são possíveis,  se há uma unidade de ideal

e método entre nós.
vi

…Espaço de Profundo Silêncio…

O  aparecimento  do  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo  hoje  é  um  indício  de  que  há

bastantes  tipos  de  raio  egoico  em  manifestação  física,  e  que  um  número  suficiente  de

personalidades  está  respondendo ao contato com a alma,  de maneira  a ser formado um grupo

que  pode  ser  definidamente  impressionado  como grupo .  É  a  primeira  vez  que  uma  situação

dessas é possível.  

…Breve Espaço de Silêncio…

Hoje  um  grupo  pode  responder  e  seus  números  são  relativamente  tão  grandes  que  é

possível  formar  no  planeta  um  grupo  composto  por  um  número  de  pessoas  de  tal  atividade

radiatória  que  suas  auras  podem se  encontrar  e  fazer  contato  entre  si.  Assim um só  grupo  –

subjetivo e objetivo – pode estar em funcionamento.
vii

… Espaço de Profundo Silêncio…

A mente, treinada em meditação, e portanto consciente-da-alma, pode – através da construção

do antahkarana  –  alcançar  alturas  e  etapas  de  inclusividade  que  lhe  presentarão  certos  aspectos

da  assim  chamada  Mente  Universal,  a  mente  de  Deus,  como  é  denominada  familiarmente.  O

discípulo  ou  o  iniciado  pode,  com  crescente  poder,  se  sintonizar  com  a  mente  do  Logos

Planetário,  Sanat  Kumara.  Assim  como  o  discípulo  pode,  quando  é  consciente  da  alma,  se

sintonizar com a mente de seu Mestre, também o iniciado, em uma volta mais elevada da espiral,

pode  registrar  os  pensamentos  do  Ser  divino  em  Quem  todos  vivemos,  nos  movemos  e  temos

nosso ser.
vi i i
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… Espaço de Profundo Silêncio…

Hoje  há  centros  de  luz  suficientes,  disseminados  por  todo  o  mundo,  e  muitos  discípulos  e

aspirantes, para que os pequenos raios ou fios de luz (falando simbolicamente) que se irradiam de

cada um deles, possam se encontrar e se entrelaçar, e formar uma rede de luz no mundo. É o que

constitui  a aura magnética  do Novo Grupo de Servidores  do Mundo. Cada indivíduo no grupo é

sensível ao Plano, seja mediante seu próprio conhecimento pessoal pelo contato com sua alma, ou

porque sua intuição lhe diz que aquilo que o Grupo, aquilo que o atrai,  aceita como seu trabalho

imediato,  é  verdadeiro  e  correto  para  ele,  e  com ele  todo o  mais  elevado  e  o  melhor  nele  pode

cooperar. Cada indivíduo nesse Grupo trabalhará em seu próprio âmbito particular de acordo com

seu  raio  e  tipo.  Isso  também  estará  matizado  por  sua  raça  e  nação.  Mas  o  trabalho  é  levado

adiante  melhor  quando  as  unidades  no  Grupo  atendem  à  necessidade  em  seu  próprio  ambiente

peculiar, da maneira que é, para eles, o caminho mais simples e melhor...
i x

… Espaço de Silêncio…

A intuição  não se  relaciona  em absoluto  com nada nos  três  mundos da  experiência  humana,

mas  apenas  com as  percepções  da  Tríade  Espiritual  e  com o mundo das  ideias.  A intuição  está

para  o  mundo  do  significado  o  que  a  mente  está  para  os  três  mundos  de  experiência .  Produz

compreensão, assim como a luz da alma produz conhecimento, por meio dessa experiência.  

x

… Breve Espaço de Silêncio…

O que é de importância  neste momento é a posição unificada que os homens de boa vontade

no mundo podem tomar durante os próximos anos a fim de mudar a maré dos assuntos humanos,

evitar  a  possível  catástrofe  e  introduzir  a  era  de unidade,  paz  e  abundância.  Ambições  pessoais

têm que desaparecer.  Desejo pessoal, autodefesa ou autoafirmação não têm lugar algum nas filas

do Novo Grupo de Servidores do Mundo. Como é possível fomentar a boa vontade no mundo se

aqueles que a professam estão brigando entre si? Como pode avançar o Plano dos Grandes Seres

e  a  liderança  do  mundo  passar  para  as  mãos  daqueles  que  têm  um  objetivo  definidamente

espiritual  se  estão  discutindo  por  lugar,  posição  e  precedência?  Personalidades  não  contam,

somente as almas têm poder. 
xi

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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i Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
ii Alice Ann Bailey, A Luz da Alma.
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