28 de Maio de 2018
Lua Cheia de Gêmeos, UT 14:20 de 29/5/2018
P L E N I L Ú N I O D E G Ê M E O S – C R I S TO E H U M A N I D A D E
(Lua Cheia 29/5/2018 às 11:20 hora local de Argentina e Brasil)

As regras para o trabalho dentro dos véus de maya são conhecidas e foram utilizadas. Que o
grupo aumente todas as rasgaduras desses véus e assim permita que entre a luz. Que a Hoste da
Voz não se faça mais ouvir e que os irmãos sigam adiante dentro do Som. Que conheçam então o
significado do

O.M.

e ouçam esse

O.M.

tal como o emite Aquele que permanece e espera no

próprio centro da Câmara do Concílio do Senhor.
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SOM: CRISTO EM EXPRESSÃO
Os Irmãos Mais Velhos da humanidade caracterizam-se por um amor que suporta toda
provação e que atua sempre para o bem do grupo; por um conhecimento adquirido no transcurso
de milhares de vidas, durante as quais abriram caminho do fundo da vida e da evolução até bem
perto do topo; por uma experiência baseada no tempo e em uma multiplicidade de reações e
interações da personalidade; por uma coragem, resultado dessa experiência, que, sendo ela
própria produto de eras de esforços, fracassos e renovados empenhos e que levaram finalmente
ao triunfo, podem agora se pôr a serviço da raça; por um propósito iluminado, inteligente e
cooperador, ajustado ao grupo e ao Plano hierárquico e, assim, ao propósito do Logos planetário;
finalmente, caracterizam-se por seu conhecimento do poder do som.
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…Breve Espaço de Silêncio…
Verdadeiro mago é aquele que compreende os fatos relativos à substância dévica, ao poder do
som, à lei da vibração e à capacidade de produzir formas de acordo com a lei.
iii

…Espaço de Silêncio…
Que a Hoste da Voz não se faça mais ouvir e que os irmãos sigam adiante dentro do Som

…Breve Espaço de Silêncio…
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As vozes e a Voz desaparecem. O

A.U.M.

é substituído pelo

O.M.

e no centro desse

O.M.

o

irmão fica de pé.
As muitas vozes do mundo, da carne e do demônio não se distinguem mais; nada há na
consciência do iniciado que possa lhes responder. Também a Voz do Silêncio se extingue e a
própria Palavra não é ouvida. Somente o SOM permanece. É o Som que reverbera nos mundos
informes; é o Som ao qual a Tríade Espiritual responde e da qual o iniciado é parte integrante,
porque o Som que emite, à medida que segue seu caminho criador, é parte do Som universal.
Assinale-se ainda que Aquele que permanece no próprio centro da Câmara do Concílio de
Shamballa emite todas as palavras, a Palavra, e Ele também pronuncia o SOM. Isto muitas vezes
é esquecido. Ele é Aquele que entoa o A.U.M. e todas as coisas vêm à existência; Ele é Aquele
que pronuncia a Palavra, o O.M. e Deus encarnado na humanidade aparece na Terra; Ele é Aquele
que emite o SOM, e sobre esse Alento exteriorizado todas as coisas são mantidas vivas e — na
ascensão e queda de seus compassos – temos o ritmo cíclico do processo criador. Ele é Aquele
que abstrairá o Som e, centralizando a vibração em Si Mesmo, algum dia dará fim à presente
manifestação periódica e levará o Som para outros lugares no espaço, mantendo-o em quietude
sobre o alento retido até o alvorecer de um posterior ciclo de expressão. Será então novamente
exalado e enviado para proporcionar um novo campo de experiência para as Vidas que, em ritmo
cíclico, procuram se manifestar. Todo o processo da encarnação está oculto na compreensão do
SOM e suas derivações, o

O.M.

e o A.U.M.
…Breve Espaço de Silêncio…

Quando pudermos identificar o Som e não mais formos “movidos” pelo

O . M .,

então o

iniciado se torna um Cristo em expressão e faz Seu aparecimento, seja em forma física ou nos
planos que poderíamos denominar de “áreas de não-aparecimento”. Ele pode, então, conter em
si e utilizar as energias custodiadas pela Tríade espiritual, e que são a expressão da vontade e
do propósito de Deus.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
Grandes Forças estaã o esperando a hora em que possam atuar como Libertadoras e Salvadoras
do geê nero humano. Poreé m, a porta pela qual entraraã o deve ser aberta pela proé pria humanidade e
assim seraé mediante um ato unido de vontade , expresso por alguma foé rmula de palavras e expresso
em som . O som sempre precede a visão. Reflitam sobre isto.

… Espaço de Silêncio…
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Que surjam os Senhores da Liberação.
Que Eles tragam socorro aos filhos dos homens.
Que venha o Cavaleiro do Lugar Secreto,
E vindo, salve.
Venha, Todo-Poderoso!
Que as almas dos homens despertem para a Luz.
E que eles sustentem uma intenção maciça.
Que irrompa o Fiat do Senhor:
O fim das aflições chegou!
Venha, Todo-Poderoso!
A hora do serviço das Forças Salvadoras já chegou.
Que elas se alastrem por toda parte, Todo-Poderoso.
Que a Luz, o Amor, o Poder e a Morte,
Cumpram o Propósito Daquele Que Vem.
A vontade de salvar está aqui,
O amor para conduzir o trabalho está amplamente irradiado.
A ajuda ativa de todos os que conhecem a verdade também está presente.
Venha, Todo-Poderoso e fusione esses três.
Construa uma grande muralha de defesa.
A regência do mal deve terminar agora.
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… Espaço de Silêncio…
O mal que agora está sendo disseminado pelos opositores das Forças da Luz será neutralizado
pela intenção fixa dos homens e mulheres de boa vontade, [intenção fixa] de trabalhar pelo bem
do todo e não para determinada parte.
Seria possível dizer que o que verdadeiramente está ocorrendo hoje no mundo é a
transferência da energia do plexo solar planetário para o centro cardíaco planetário. As forças da
avareza, da agressão, do glamour e da cobiça serão transmutadas na fogueira da dor e da terrível
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agonia e serão elevadas ao centro cardíaco. Ali se transformarão em poder de sacrifício, de
rendição inclusiva, de clara visão do todo e em cooperação; isto é um aspecto do princípio de
partilha.
Quando digo estas palavras, não estou falando de maneira idealista nem mística. Estou
assinalando a meta imediata; estou indicando um problema da nossa Deidade planetária; estou
lhes dando a chave de um processo científico que está ocorrendo sob nossos olhos e que está
hoje em um ponto de crise.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
“O lugar mais escuro recebe luz. É a aurora na Terra. Das alturas, o alvorecer emite seus
brilhantes raios sobre o próprio inferno, e tudo é luz e vida.”
vii

…Espaço de Profundo Silêncio…
O Buda e Seus 900 arhats assestaram o primeiro golpe no glamour mundial quando Ele
promulgou Suas Quatro Nobres Verdades. O Cristo assestou o segundo golpe ao ensinar a
natureza da responsabilidade individual e da fraternidade. O próximo golpe será assestado pelo
Novo Grupo de Servidores do Mundo, atuando sob a direção do Cristo e Seus discípulos,
simbolicamente descritos como “Cristo e Seus 9.000 iniciados”.
…Breve Espaço de Silêncio…
É a própria alma que dispersa a ilusão, mediante o uso da faculdade da intuição. É a mente
iluminada a que dissipa o glamour.
vi i i

… Espaço de Silêncio…
Buda ilumina com inteligência o coração dos homens...
Cristo ilumina com amor a mente dos homens...
… Espaço de Profundo Silêncio…
Alguns resultados potentes e de longo alcance serão obtidos pela fusão de luz e amor e pela
reação da “substância iluminada ao atrativo poder de amor”. Nesta frase dei a quem puder
compreender um profundo e útil indício quanto ao método e propósito da empresa que foi
organizada para a Lua Cheia de Junho de 1942. Também dei uma chave para a verdadeira
compreensão do trabalho destes Avatares – algo de que até agora pouco se sabe.
ix
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… Espaço de Silêncio…
A história do futuro será a história dos planos de Deus em evolução, à medida que se
desenvolvem por meio dos grupos de egos servidores que virão à encarnação física sob a
influência da “dualidade divina” para levar adiante o desenvolvimento das vidas que constituem
a forma através da qual a divindade está buscando plena expressão.
[A] energia de segundo raio está potentemente enfocada através da constelação Gêmeos via o
planeta Júpiter. Então será inaugurado um extenso ciclo de desenvolvimento benéfico, no qual o
conflito essencial à interação das dualidades será estabilizado no plano mental e – sob a
influência dos salvadores, egos servidores do quinto reino – mudará totalmente a civilização do
mundo.
x

… Espaço de Silêncio…
A nova religião será de Invocação e Evocação, de reunião de grandes energias espirituais,
reduzidas em seguida para beneficio e estímulo das massas. O trabalho da nova religião será a
distribuição de energia espiritual e a proteção da humanidade das energias e forças para as quais
a humanidade não está adaptada em um momento particular. Uma cuidadosa reflexão demonstrará
nos futuros Festivais de Lua cheia que estão presentes estes pensamentos: A proteção e a
liberação da humanidade e o estímulo do gênero humano mediante a distribuição e a
transferência da energia espiritual, para dar os passos necessários em um determinado período,
que a conduza das trevas para a luz, da morte para a imortalidade e do irreal para o real.
xi

… Espaço de Silêncio…
A energia de Inteligência Ativa... é a vontade do propósito condicionado. Os fatores que
estão sendo elaborados por seu intermédio são: o contundente avanço do plano reconhecido com
uma meta inteligentemente concebida e um incentivo ativo que leva o processo adiante com
inteligência, na pujança de seu próprio impulso. Novamente lhes lembraria não estou tratando da
consciência humana, mas do somatório dessa empresa que faz com que a matéria se submeta e se
adapte à ideia básica na mente de Deus. E nenhum ser humano até agora é capaz de conceber essa
ideia. Ninguém sabe o que é a vontade de Deus ou qual é a natureza de Seu propósito inteligente.
Éa

VONTADE DE EVOLUÇÃO .

Hoje, no que diz respeito à humanidade, sua expressão mais elevada é educação, ou
desenvolvimento progressivo mediante experiência.
xi i
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… Espaço de Profundo Silêncio…
Integração é uma correspondência em consciência com a Inalação do alento. É o
retraimento da consciência para o ponto mais elevado possível.
Atividade consciente corresponde ao correto uso do Intervalo entre inalação e exalação... o
reconhecimento das forças contatadas e o propósito das mesmas.
Correta expressão corresponde ao período de Exalação. É a emissão das forças contatadas
por um ato da vontade para que possam produzir os fins desejados.
Integração, atividade consciente e a expressão do trabalho a se realizar no plano físico
abarcará tudo.
x ii i

… Espaço de Profundo Silêncio…
Una reconhecida relação espiritual, um companheirismo subjetivo, como uma definida e
expressa fraternidade … uma renovada relação espiritual (a ideia) mediante o treinamento em
corretas relações humanas (o ideal). Esta é a meta imediata da humanidade.
xiv

… Espaço de Profundo Silêncio…
Há algum tempo transmiti ao mundo – de acordo com instrução do Cristo – uma Invocação
que está destinada a ser de primordial utilidade para implementar certos grandes eventos… Eu
me empenho para que esta Invocação desponte no poder gerado por meu Ashram e por todos
vocês afiliados ao meu Ashram; os Ashrams do Mestre K.H. e do Mestre M. também estão
profundamente comprometidos com este trabalho.
Também lhes pediria que lessem e relessem as duas Instruções que estão rec ebendo neste
momento – uma tratando do Ciclo de Conferências e a outra de O Trabalho do Cristo. (O
Reaparecimento do Cristo, Capítulo IV). Dominem seus conteúdos e deixem que o esquema
diretor do plano hierárquico tome forma em suas mentes. Em seguida podem fazer a sua parte
para implementá-lo e serão capazes de reconhecer aqueles que , em outros grupos e em diferentes
nações, são também uma parte vital do esforço hierárquico.
xv

… Espaço de Profundo Silêncio…
“QUE AS REGRAS 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 prévio à Meditação Que Penetre A Luz…
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