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PLENILÚNIO  DE  L IBRA   
(Lua Cheia 24/9/2018 às 23:53 hora local de Argentina e Brasil)

LIBRA: INTERVALO DE EQUILÍBRIO

O ar é símbolo da vida superior, na qual domina o princípio crístico, vivencia-se a liberação

e  a  alma  atinge  a  plena  expressão.  É  o  símbolo  do  plano  búdico.  Quando  a  vida  da

personalidade  sobe  ao  Céu e  a  vida  da alma desce  à  Terra,  há  o  ponto  de  encontro  e  assim o

trabalho da magia transcendental é viabilizado.
i

…Espaço de Profundo Silêncio…

Aqui poderia ser útil,  irmãos meus, se novamente enfatizasse o fato de que só se ingressa no

mundo  sem forma quando o  aspirante  adquiriu  um pouco a  capacidade  de  se  centrar  nos  níveis

abstratos  do  plano  mental.  Isto  envolve  necessariamente  certos  desenvolvimentos  dentro  da

própria  natureza  do  aspirante.  De outra  maneira  o  contato  requerido  seria  impossível.  O que  se

necessita é de autoesforço...

…Espaço de Silêncio…

(das Regras para Aspirantes)

Regra I. 

Que o discípulo investigue dentro da profunda caverna do coração. Se ali arde intensamente o

fogo,  dando calor  a  seu irmão,  mas não a  si  mesmo,  chegou o momento  de solicitar  autorização

para se apresentar ante o portal. 

…Espaço de Silêncio…

Regra II.

Quando a solicitação for apresentada de forma tríplice, que o discípulo a retire e esqueça que

a apresentou.

…Espaço de Silêncio…
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Regra III.

Tríplice  deve  ser  o  chamado,  tomando  muito  tempo  sua  enun ciação.  Que  o  discípulo  emita

seu  chamado  através  do  deserto,  sobre  os  mares  e  através  dos  fogos  que  o  sepa ram  do  Portal

oculto e velado.

…Espaço de Silêncio…

Regra IV.

Que o discípulo cultive a evolução do fogo, nutra as vidas menores e, assim, mantenha a roda
girando.

…Espaço de Silêncio…

Regra V.

Que  o  aspirante  faça  com que  o  Anjo  solar  ofusque  a  luz  dos  anjos  lunares,  permanecendo

como único luminar no céu microcósmico. 

…Espaço de Silêncio…

Regra VI.

Os  fogos  purificadores  ardem  fracamente  quando  o  terceiro  é  sacrificado  para  o  quarto.

Portanto,  que o discípulo se abs tenha de tirar  vida e que nutra o mais inferior com o produto do

segundo.

…Espaço de Silêncio…

Regra VII.

Que  o  discípulo  dirija  sua  atenção  à  enunciação  dos  sons  que  ecoam  nos  ensinamentos  do

Mestre. Que não emita as notas menores que despertam vibração nas aulas de maya.

… Espaço de Silêncio…

A habilidade para falar a linguagem da alma é a chave do trabalho.

… Espaço de Profundo Silêncio…

Vou  lhes  dar  algumas  poucas  sugestões  simples.  Podem  ser  úteis  para  todos  os  aspirantes

sinceros:

… Breve Espaço de Silêncio…

Com a ordenada regulação da vida chega a síntese final  e o  correto controle  do tempo,  com

tudo o que provém daí.
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… Espaço de Silêncio…

Com a correta eliminação de tudo que é secundário e com o senso de proporção devidamente

ajustado chega a exatidão e o unidirecionamento que são a marca do ocultista. 

… Espaço de Silêncio…

Com  a  correta  aspiração  no  momento  designado  chega  o  necessário  contato  e  a  inspiração

para o trabalho que tem a realizar. 

… Espaço de Silêncio…

Com a firme adesão às regras autoimpostas  chega o gradual  refinamento  do instrumento  e o

aperfeiçoamento  dos  veículos  que  –  para  o  Mestre  –  serão  o  meio  para  ajudar  as  inumeráveis

pequenas vidas.

… Espaço de Silêncio…

Recomendo  os  conceitos  expostos  acima,  pois  sei  que  captarão  as  implicações  e  que

considerarão seriamente o significado das minhas observações.
ii

…Espaço de Profundo Silêncio…

Que irrompa o Fiat do Senhor: O fim das aflições chegou.

… Breve Espaço de Silêncio…

O  final  da  presente  situação  maligna  é,  portanto,  uma  medida  cooperativa;  e  aqui,  a  este

respeito, temos o aparecimento do Senhor da Civilização, que formula e projeta no plano físico o

Fiat do Senhor da Liberação e do Cavaleiro do lugar secreto. Devido ao Seu controle, Ele ajuda e

viabiliza a precipitação sobre a Terra e na arena de combate,  do poder gerado pelos Senhores da

Liberação... Deste modo a entrante energia enfocada, convocada em resposta à correta invocação,

fica ainda mais perto da humanidade, e as massas podem então responder aos novos impulsos.

O  Espírito  de  Ressurreição  guiará  a  humanidade  para  fora  da  escura  caverna  de  morte,

isolamento e egoísmo, na direção da luz do novo dia.  

Esta  vida de ressurreição  pode ser  derramada em plena  medida  se os  homens e  mulheres  de

boa  vontade  pensarem  claramente,  falarem  energicamente,  demandarem  espiritualmente  e

implementarem os planos internos com inteligência.
i i i

…Espaço de Profundo Silêncio…
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Em  Libra  existe  o  intervalo  de  equilíbrio  como  prelúdio  de  um  progresso  mais  efetivo  e

sensível no Caminho. O mesmo acontece em Áries. Como se diz esotericamente:

“Antes da criação reina o silêncio e a quietude de um ponto centralizado”. 

…Breve Espaço de Silêncio…

Isto é aplicável a Áries e a Libra – para o primeiro em um sentido cósmico e criador,  para o

segundo em um sentido evolutivo, individual e progressivo.

iv

…Espaço de Silêncio…

O mundo hoje está em meio à agonia. Assim como no Ego em evolução o momento de maior

desenvolvimento  é  frequentemente  o  momento  de  maior  dor  (se  a  capacidade  de  compreensão

estiver à altura da oportunidade), o mesmo ocorre no mundo em evolução. Àqueles de vocês que

têm a visão  interna  e  compreensão intuitiva  chega a  oportunidade  de  ajudar  essa  capacidade  de

compreensão e  conduzir  um mundo desesperado – mergulhado profundamente na escuridão e  na

angústia – um passo para mais perto da luz. 

… Breve Espaço de Silêncio…

O trabalho que devem realizar consiste em tomar o conhecimento que possuem e ajustar sua

aplicação à necessidade do mundo de maneira que o reconhecimento da verdade possa ser rápido.

No coração  de  cada  homem está  oculta  a  flor  da  intuição.  Nisso  podem confiar,  e  nenhum fato

eterno  ou  cósmico  revestido  de  uma  forma  apropriada  deixará  de  receber  sua  recompensa  de

reconhecimento e compreensão.
v

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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i  Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
ii  Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
iii  Alice Ann Bailey, A Exteriorização da Hierarquia.
iv  Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
v  Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.


