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PLENILÚNIO  DE  ESCORPIÃO   
(Lua Cheia 14/11/2016 às 10:52 hora local Argentina, 11:52 no Brasil, nas regiões onde vigora o Horário de Verão)

O  T R I U N F O  D A  A L M A

O  Logos  solar,  Deus,  é  o  somatório  de  todos  os  estados  de  consciência  ou  percepção.  O

homem – a humanidade como um todo ou a unidade individual – é parte desta totalidade. As

inúmeras  mentes,  da  mente  do  átomo  (reconhecido  pela  ciência)  à  mente  do  próprio  Deus,

passando  por  todos  os  graus  de  pensadores  e  etapas  de  percepção,  são  responsáveis  por

todas  as  formas  que  se  encontram  no  nosso  sistema.  À  medida  que  trabalhamos,  do

infinitamente pequeno ao infinitamente grande, do microcosmo ao macrocosmo, evidencia-se

um estado de consciência em gradual expansão e um constante aumento da percepção. Nesta

escala de desenvolvimento, temos três tipos predominantes de formas, resultados da mente :

1. A forma do átomo, o verdadeiro microcosmo.

2. A forma do homem, o macrocosmo para todos os reinos subumanos.

3.  A forma de  Deus,  um sistema solar,  o  macrocosmo para  o  homem e  para  todas  as

etapas super-humanas.

Todas  estas  formas  e  as  formas  intermediárias  dependem  de  alguma  vida,  dotada  de

capacidade  de  pensar  e  também  do  impulso  mental  para  modificar  e  influir  a  substância

sensória e com ela construir as formas .

Estas formas são conhecidas ou não, de acordo com as qualidades latentes na

consciência percebedora.

Vemos  o  que  nós  somos  e  nos  damos  conta  em  outras  formas  daquilo  que  está

desenvolvido  em  nós  mesmos.  Deixamos  de  ver  aspectos  da  vida  porque  referidos  aspectos

ainda estão latentes e não desenvolvidos em nós.  Para ilustrar:  deixamos de ver o divino em

nosso  irmão  porque  ainda  não  fizemos  contato  com  o  divino  em  nós  e  o  desconhecemos;  o

aspecto  forma e suas limitações  estão desenvolvidos  em nós  e a alma está  tão oculta  que só

nos damos conta da forma do nosso irmão, deixando de ver a sua alma.
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Ao estabelecermos contato  com a nossa própria  alma e vivermos sob a sua luz,  vemos a

alma do nosso irmão, percebemos a sua luz,  o que muda toda a nossa perspectiva em relação

a ele.

Temos  nisso  a  chave  das  nossas  limitações,  e  temos  também  a  promessa  do  nosso  bom

êxito.  A  faculdade  latente,  quando  desenvolvida,  revelará  para  nós  um  novo  mundo;  os

poderes  ocultos  da  alma,  quando  plenamente  expressos,  nos  tornarão  conscientes  de  um

novo mundo e nos revelarão um plano de vida e um reino do ser que até agora nos foi negado,

porque  não  o  vimos.  Por  isso  a  necessidade  de  que  todo  investigador  dos  mistérios  da

existência,  aplique todo o seu instrumental nesta busca;  por isso,  também, a necessidade de

implementar  este  processo  de  desenvolvimento  da  alma  e  desenvolver  as  faculdades

potenciais, para que a verdade seja percebida em toda a plenitude .

Ambas, consciência e forma, são distintas e separadas; embora as formas sejam

similares, a consciência pode funcionar em diferentes níveis do ser.

… Espaço de Silêncio…

“A imersão é para baixo,  para a matéria.  O ponto  desce,  precipita-se através da esfera

aquosa e penetra no inerte, imóvel, escuro, silente e remoto. O ponto de fogo e de pedra se

unem, alcançando-se a harmonia e a união no caminho de descida.

O voo é para cima, para o  espírito.  O ponto  sobe,  elevando os dois que estão atrás,  e

os  três e os quatro  se estendem até  aquilo que está  por  trás do véu. A água não consegue

extinguir o  ponto  de fogo; desta  maneira,  fogo encontra  fogo e se misturam. Alcança-se a

harmonia e a união no arco ascendente. Assim o Sol se deslocará para o norte 
i

… Espaço de Profundo Si lêncio…

A atuação  da  energia  de  sexto  raio,  resultado  do  longo  ciclo  de  energia  pisciana,  e  o

impacto  da energia aquariana entrante  trará uma potente transformação no “reino aquoso”

do plano astral.  A água sempre foi o  símbolo desse plano —fluido, tormentoso,  que reflete

todas as impressões, fonte de névoas e brumas e, no entanto, essencial para a vida humana.

A era  pisciana,  agora  em processo  de  desaparecer,  está  também estreitamente  relacionada

com este  plano e com o  símbolo da água; fixou na consciência humana a compreensão de

que  “os  homens  são  como  peixes,  imersos  no  mar  de  emoções”.  Aquário  também  é

conhecido pelo  símbolo  da água,  pois é  o  “portador  de  água”.  O sexto  raio  reunirá  todas
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estas  energias  em tempo  e  espaço:  energia  de  raio,  energia  pisciana,  energia  aquariana  e

energia  do  próprio  plano  astral,  o  qual  também produz  um vórtice  de  força  invocador  de

energia  mental;  é  um fator  controlador,  que  submergiu  a  humanidade em uma tumultuosa

tomada de consciência de ideologias contraditórias,  que precipitou um vórtice refletido na

guerra  mundial,  sendo  responsável  pela  crise  e  pelo  ponto  de  tensão  atuais.  Este  ponto

crítico  de  tensão  permitirá  que  grupos  de  aspirantes  –  tendo  atravessado  a  primeira

iniciação  –  possam  se  submeter  à  experiência  do  Batismo,  novamente  uma  palavra

identificada  com a  água.  Simultaneamente,  grandes  massas  de  homens tomarão  a  primeira

iniciação e “na casa de pão” permanecerão ante o Iniciador.

O efeito da energia de sexto raio sobre a personalidade integrada do discípulo só pode

ser descrito como produzindo uma condição na qual ele é definitivamente astral-búdico em

sua  natureza;  gradualmente  seu  centralizado  esforço  emocional  para  a  orientação  para  a

alma o converte em “um aspirante ponto de tensão, alheio à crise, firmemente ancorado no

amor que é vertido da alma”.
i i

… Espaço de Profundo Si lêncio…

Amor,  real e esotericamente,  é compreensão perceptiva,  a capacidade de reconhecer  o

que produziu uma situação existente, e a consequente abstenção de criticar; envolve aquele

silêncio benéfico que leva à cura em suas asas e que só se expressa quando está ausente o

aspecto  inibitório do silêncio e o  homem já não tem que tranquilizar  sua natureza inferior

nem acalmar as vozes de suas próprias ideias a fim de compreender e chegar a se identificar

com o que deve ser amado. Podem captar a beleza deste conceito e compreender a natureza

desta profundidade silenciosa da verdadeira compreensão?
i i i

… Espaço de Profundo Si lêncio…

Compreensão1... Deve ser apreciada em seu sentido literal como aquilo que “permanece

por  baixo”2 da  totalidade  de  formas.  Conota  o  poder  de  retirada  ou  a  capacidade  de  se

retrair da prolongada identificação com a vida da forma.

1 understanding
2 “stands under”
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Compreensão implica no contato com a vida como uma personalidade integrada, mais a

reação  egoica  aos  propósitos  e  planos  do  grupo.  Supõe  a  unificação  alma-personalidade,

ampla experiência e uma acelerada atividade do princípio crístico interno.
iv

… Espaço de Si lêncio…

…  atualmente  o  trabalho  do  aspirante  é  se  tornar  um  trabalhador  em  energia,

consciente,  autocontrolado  e  espiritual,  dentro  do  círculo-não-se-passa  dos  três  mundos

e...  atuar,  antes  de  tudo,  controlando  seu  instrumento  físico,  demonstrando-o  na primeira

iniciação e durante os processos iniciáticos sucessivos; segundo, controlando sua natureza

emocional  sensória,  demonstrando  esse  controle  na  segunda  iniciação;  em  seguida,  na

terceira iniciação,  deve levar à atividade visível o  elemento  mental,  e atuar  assim nos três

mundos  como  uma  personalidade  alma-infusa,  utilizando  a  mente  iluminada  como  fator

fusionador  e  sintetizador.  Realizadas  estas  coisas,  pode – também em plena consciência –

começar a ser ativo como um “radiante ponto de crise e um produtor da tensão necessária”.

… Breve Espaço de Si lêncio…

Períodos de busca, períodos de dor, períodos de desapego, períodos de revelação

produzindo pontos de fusão, pontos de tensão e pontos de projeção de energia – tal é a

história do Caminho de Iniciação.

Iniciação é na verdade o nome dado à revelação ou nova visão que sempre impele

o discípulo para adiante em uma luz maior.
v

… Espaço de Profundo Si lêncio…

Como transmutar o mais amargo no mais doce?  Nada, salvo a Hierarquia

transformará a vida em uma consciência mais elevada. A Hierarquia, como reforço de

uma ponte, nos leva para a margem de Luz.

Trabalhemos pela Luz e pela Hierarquia!
vi

… Espaço de Si lêncio…

Iniciação é essencialmente uma série de reconhecimentos inclusivos em expansão 3.

vii

3expanding series of inclusive recognitions
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… Espaço de Profundo Si lêncio…

...a consciência pode funcionar em diferentes níveis do ser.

… Espaço de Profundo Si lêncio…

A chave  do  como  e  do  porquê  reside  na  compreensão  do  homem  de  suas  próprias

atividades mentais. A apreciação da grande forma-pensamento de Deus, de um sistema solar

e  sua  sustentação,  aumentará  no  homem,  à  medida  que  compreender  as  próprias  formas-

pensamento  e a  maneira de construir  e criar  seu próprio ambiente e caracterizar  a própria

vida.  O  homem constrói  seus  próprios  mundos  pelo  poder  dos  seus  processos  mentais  e

pelas  modificações  do  fragmento  do  princípio  mental universal do  qual  se  apropriou  para

uso próprio.

Durante um prolongado período no processo evolutivo, o  objeto ou existência-forma é

o  único  interesse  do  morador  interno,  e  a  vida  exteriorizada  se  torna  o  único  centro  de

atração.

Porém,  à  medida  que  a  roda  vai  girando  e  se  passa  de  uma experiência  para  outra,  a

natureza de desejos é saciada e satisfeita e, pouco a pouco, a criação de imagens mentais e

a produção  dos  seus  efeitos  chegam ao  fim.  Em consequência,  a  forma deixa de  existir,  a

manifestação objetiva não é mais procurada e tem lugar a liberação de maya ou ilusão.

… Espaço de Si lêncio…

O passado e o presente existem na realidade. A forma assumida no conceito do

tempo presente é resultado de características desenvolvidas, contendo latentes as

sementes da qualidade futura.

vii i

… Breve Espaço de Si lêncio…

 “Que o grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática que
finalmente aniquilará o tempo”

… Espaço de Profundo Si lêncio…

Um dos objetivos da evolução consiste em que seja reconhecida finalmente a realidade

subjetiva. Isto  pode se  expressar de várias maneiras simbólicas, contendo todas o mesmo
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fato na natureza:

O nascimento do Cristo interno.

O brilho da radiação interna ou glória.

A manifestação do segundo aspecto ou aspecto amor. 

A manifestação do Anjo solar. 

O aparecimento do Filho de Deus, o Ego ou Alma imanente. 

A plena expressão de budi à medida que utiliza a manas.
ix

… Espaço de Si lêncio…

“Tendo  compenetrado  todo  este  universo  com  um  fragmento  de  Mim  Mesmo,  Eu

permaneço”,  é  o  desafio  da  Deidade  e  a  eterna  esperança  da  humanidade.  Esta  é  a

resposta da própria Vida às demandas da humanidade, às perguntas da ciência e a todo

o  problema  mundial.  Deus  está  aqui,  presente  entre  nós  e  em  todas  as  formas  de

expressão;  Ele  inclui,  compenetra  e  permanece  mais  além.  Ele  é  maior  que  toda

aparência.  Revela-Se  progressiva  e  ciclicamente,  à  medida  que  o  homem  se  prepara

para mais conhecimento.

x

… Espaço de Profundo Si lêncio…

A unidade  do  mundo,  a  fraternidade  no  verdadeiro  sentido,  o  aumento  da  interação

telepática, a eliminação do não essencial, que separa os pensamentos dos homens e produz

separatividade  no  plano  físico  e  o  direcionamento  da  ênfase  para  os  fundamentos  da

Sabedoria  Eterna,  a  manifestação  de  uma  verdadeira  compreensão,  a  realização  da

unificação com a Alma, o reconhecimento daqueles que pertencem ao grupo dos Salvadores

do mundo é o trabalho imediato que deve ser realizado e absorver toda a sua atenção

    Isto e apenas isto justifica4 a entrega de tudo que qualquer um de vocês possa dar –

amor e vida, tempo e dinheiro.

4warrants.
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    Isto  e  apenas isto  justifica a  existência de cada um e evoca,  em todos aqueles que

respondem à visão, este autossacrifício absoluto que é tão raro de encontrar e de efeitos de

tão longo alcance. Lançar tudo o que possui aos pés do Senhor da Vida para que o trabalho

de salvação mundial possa avançar, eliminar da vida tudo o que possa obstruir, doar tudo o

que tem,  até  chegar  a  doer,  regulamentar  a  própria vida sobre o  fundamento  da  renúncia,

perguntando-se  a  cada  instante:  Que  renúncias  devo  fazer  para  poder  ajudar  com  mais

eficácia? Isso, e mais do que isso, coloca-se diante de todos vocês que ouvem o chamado e

respondem à necessidade e à oportunidade. 

xi

… Espaço de Profundo Si lêncio…

Que o grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática que

finalmente aniquilará o tempo 

… Espaço de Profundo Si lêncio…

Seria  possível  evocar  neste  momento  o  bem  eterno,  latente  em  Vidas  que

normalmente  fariam  contato  com  a  humanidade  em  algum  futuro  muito  distante,  e

deste modo acelerar o dia de intensificado e aprofundado contato espiritual no presente

imediato? Eis a questão. Se puder ser feito, o passado maligno e o glorioso futuro talvez

possam  se  pôr  em  contato  no  desditoso  presente,  e  haver  um  evento  que  produzirá

estupendas mudanças.

x i i

… Espaço de Si lêncio…

Que as Forças da Luz tragam iluminação à humanidade.
Que o Espírito de Paz se irradie por todo o mundo.

Que os homens de boa vontade de todas as partes se unam em espírito de cooperação.

Que o perdão por parte de todos os homens seja a nota-chave neste momento.

Que o poder responda aos esforços dos Grandes Seres.

Que assim seja e que sejamos auxiliados a cumprir a nossa parte

… Espaço de Silêncio…
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Iniciação é em verdade  o nome dado à  revelação ou nova visão que sempre impele o

discípulo para a frente em uma luz maior; não é algo que lhe seja conferido ou dado. É um

processo de reconhecimento da  luz e de utilização da  luz para entrar em uma luz sempre

mais clara. O progresso de uma zona fracamente iluminada na  manifestação divina a outra

de glória suprema é a história do Caminho de Evolução.

xii i

Ao nos fusionarmos com as ondas do Infinito, a nós se nos poderia comparar com flores

arrancadas por uma tormenta. Como nos veremos a nós transfigurados no oceano do Infinito?

Seria imprudente enviar um bote sem timão. Mas o piloto foi predestinado e a criação do coração

não se precipitará para o abismo. Como marcos em um caminho luminoso, os Irmãos da

humanidade, sempre alertas, se mantêm em guarda, prontos para conduzir o viajante na cadeia da

ascensão.

A Hierarquia não é coerção, é a lei do Universo. Não é uma ameaça, mas o chamado do coração

e uma admonição ardente dirigida para o Bem Comum.

Conheçamos assim a Hierarquia da Luz.

xiv
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