
23 de Outubro de 2018

Lua Cheia de Escorpião, UT 16:45 de 24/10/2018

PLENILÚNIO  DE  ESCORPIÃO   
(Lua Cheia 24/10/2018 às 13:45 hora local de Argentina e Brasil)

TRABALHAR DENTRO DOS VÉUS DE MAYA

Maya é o fator que condiciona os níveis etéricos, que o discípulo em provação deve escapar e

vencer  à  medida  que  “escapa”  da  escravidão  do  plano  físico.  Assim  ele  aprende  a  percorrer  o

Caminho do Discipulado.

O aspirante  deve  trabalhar  sempre  de  fora  para  dentro  e  se  esforçar  por  dirigir  sua  vida  de

cima  para  baixo...  O  iniciado,  porém,  trabalha  “de  dentro  do  círculo”,  ou  seja,  no  campo  ou

círculo  de  maya.  Portanto,  deve  desenvolver  sua  atividade  do  próprio  núcleo  do  mistério  que

encerram essas forças.

…Breve Espaço de Silêncio…

Que  as  regras  sejam  aprendidas  por  onde  a  Hoste  da  Voz  trabalha  dentro  dos  véus  de

maya. Então que essa Voz não seja mais ouvida e que o grupo siga adiante dentro do som.

…Espaço de Profundo Silêncio…

Maya  não  é  algo  a  ser  destruído,  dissipado,  dissolvido  ou  invalidado.  Na  realidade,  é  um

aspecto do tempo e,  para o iniciado,  constitui  o conjunto de forças  criadoras  com as quais deve

trabalhar;  elas são impelidas à geração e ativação e corporificam, no atual momento transitório e

efêmero, a etapa fenomênica de evolução alcançada pela vida de Deus.
i

…Espaço de Silêncio…

O que se necessita atualmente é de um sólido ensinamento referente às leis do pensamento e

às  regras  que governam a construção das  formas-pensamento que devem corporificar  as  ideias

enviadas da Mente divina universal.  Os homens devem começar nos planos subjetivos  da vida a

desenvolver a necessária ordem. Quando isto for compreendido, teremos cada importante grupo

de  homens  que  se  ocupam  dos  assuntos  mundiais,  ou  da  tarefa  de  governo  em  todas  seus

departamentos,  ajudados  no  plano  mental  por  pensadores  treinados,  de  maneira  que  haja  uma

correta  aplicação  e  um  correto  ajuste  ao  Plano.  Este  tempo  ainda  está  muito  longe,  e  daí  as

distorções  e  tergiversações,  na  Terra,  do  Plano  como  existe  no  céu,  para  usar  a  fraseologia

cristã.
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…Espaço de Profundo Silêncio…

Somente para o aspirante que adquiriu certa capacidade de se centrar nos níveis abstratos do

plano mental  é  possível  penetrar  no mundo amorfo.  Isto  envolve,  necessariamente,  ter  realizado

determinados  desenvolvimentos  internos  na  sua  própria  natureza,  pois  de  outra  maneira  seria

impossível obter o contato requerido. 

…Espaço de Silêncio…

Regra VIII.

Quando o discípulo se aproxima do Portal, os sete maiores devem despertar e evocar resposta

dos sete menores sobre o duplo círculo.  

…Espaço de Silêncio…

Regra IX.

Que o discípulo se fusione dentro do círculo dos demais eus. Que se fusionem em uma só cor

e  sua  unidade  apareça.  Somente  quando  o  grupo  é  conhecido  e  pressentido,  a  energia  pode

emanar sabiamente.

…Espaço de Silêncio…

Regra X.

A  Hoste  da  Voz,  os  devas  em  suas  filas  graduadas,  trabalham  incessantemente.  Que  o

discípulo  se  dedique  a  considerar  seus  métodos;  que  aprenda  as  regras  pelas  quais  a  Hoste

trabalha dentro dos véus de maya.

…Espaço de Silêncio…

Regra XI.

Que o discípulo transfira o fogo do triângulo inferior para o superior e preserve aquilo que é

criado pelo fogo no ponto do meio.

…Espaço de Silêncio…

Regra XII.

Que  o  discípulo  aprenda  a  usar  a  mão  para  servir;  que  busque  em  seus  pés  a  marca  do

Mensageiro e que aprenda a ver com o olho que observa, situado entre os dois olhos.

…Espaço de Silêncio…
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Regra XIII.

O  discípulo  deve  aprender  e  compreender  quatro  coisas  antes  de  lhe  ser  revelado  o

mistério  mais  recôndito:  primeiro,  as  leis  que  regem  aquilo  que  irradia;  segundo,  os  cinco

significados  da  magnetização;  terceiro,  a  transmutação  ou  o  segredo  perdido  da  alquimia  e,

por último, a primeiro letra da Palavra transmitida ou o oculto nome egoico.

…Espaço de Silêncio…

Regra XIV.

Escutem. Toquem. Vejam. Apliquem. Conheçam. 

… Espaço de Profundo Silêncio…

Se o discípulo  não aprender  que aspiração e  autodisciplina  devem ir  lado a  lado,  descobrirá

que a energia  espiritual  que pode conhecer  e com a qual  fizer contato,  só servirá para estimular

as sementes latentes do mal em sua natureza, demonstrando assim a exatidão da verdade ensinada

pelo  grande  Senhor,  ao  relatar  o  episódio  do  homem  que  varreu  para  fora  do  seu  lar  sete

demônios e descobriu, oportunamente, que estava em pior situação do que antes. 

… Breve Espaço de Silêncio…

É essencial que os aspirantes compreendam a natureza do homem inferior e captem o fato de

que todo sistema coerente  possui  variados  tipos  de energia  e  que a  perfeição  se alcança  quando

predomina o tipo mais elevado de energia inerente.

Na compreensão da natureza do mundo da forma e das vidas que o compõem, na capacidade

de  ouvir  a  voz  do  "Uno  amorfo",  por  cima  do  tráfego  das  vozes  inferiores,  o  aspirante  tem  a

oportunidade de se livrar do domínio da matéria.

… Breve Espaço de Silêncio…

Este é o verdadeiro trabalho mágico, irmãos meus, a compreensão dos sons de todos os seres,

e a habilidade de falar a linguagem da alma é a chave do trabalho.

i i i

… Espaço de Profundo Silêncio…

Escuridão  é  luz  para  o  Vedor  iluminado,  e  o  segredo dos  Céus pode ser  lido  e  expresso em

termos de correntes de força, centros de energia e periferias dinâmicas e ígneas do sistema.

iv
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… Espaço de Silêncio…

O homem lê seu destino no céu e escreve esse destino em sua vida na Terra; intencionalmente

ou  não,  reduz  a  ideia  de  sua  alma  à  devida  e  própria  forma,  de  maneira  que  cada  vida  soma,

subtrai e multiplica, até que a totalidade de experimentação de cada alma se complete. 
v

…Espaço de Profundo Silêncio…

As palavras  “conhecimento,  amor  e  sacrifício”  significam ocultamente  muito  mais  do que o

significado evidente  dos  termos.  Cada círculo  de pétalas  [do loto egoico]  representa  uma destas

três ideias, e cada círculo também corporifica estes três aspectos de existência em um grau maior

ou menor.  Estes  três  conceitos  são  os  modos  de  expressão  das  três  grandes  qualidades  que  (do

ponto  de  vista  do  Passado,  do  Presente  e  do  Futuro)  caracterizam  as  naturezas  de  todas  as

entidades que manifestam – Deuses, homens e devas.

… Breve Espaço de Silêncio…

Conhecimento ,  inerente  ao sistema solar  anterior,  é  a  faculdade  da qual  [o homem] tem que

se  valer.  Está  ali  disponível  para  seu  uso.  É  a  energia  do  Logos  Planetário  que  ele  tem  que

aprender a enfocar através de seu cérebro físico.

… Breve Espaço de Silêncio…

Amor é a inerente no presente. É a energia oculta do Logos Planetário da qual deve se valer e

enfocar em seu centro cardíaco e aplicar.

… Breve Espaço de Silêncio…

Sacrifício  é  a  faculdade  que será  sua no futuro,  à  qual  inteligentemente  enfocará  através  do

centro  coronário  mais  elevado  de  dali  aplicará.  Dependerá  do  seu  desenvolvimento  de

consciência  e,  portanto,  de  seu  reconhecimento  do  propósito  esotérico  de  seu  grupo  e  das

existências  planetárias.  Como implica no que se denomina “um ato solar e lunar de abnegação”,

implica,  portanto,  em uma devida  compreensão  de  energia  solar  e  de  energia  lunar,  e  em levar

estes dois grupos a uma etapa de atividade cooperativa. Diz respeito, portanto, à natureza da Joia

no Loto…

vi

… Espaço de Silêncio…
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Só  um  pequeno  esforço  é  necessário,  e  a  demonstração  de  um  constante  poder  de

permanência,  para  possibilitar  que  aqueles  que  estão  agora  no  plano  físico  de  experiência

evidenciem a luz radiante  e estabeleçam sobre a Terra uma grande estação de luz que iluminará

todo o pensamento humano.

… Breve Espaço de Silêncio…

A  conscientização  da  atual  necessidade  mundial  de  pensadores  iluminados  e  trabalhadores

subjetivos  foi  o  que  impulsionou  Aqueles  que  guiam  a  dirigir  de  tal  maneira  as  energias

espirituais  entrantes  que  ocorreu  a  formação  de  grupos  esotéricos  em  todas  as  partes;  também

levou a que se publicasse a grande quantidade de literatura mística e oriental sobre a meditação e

temas afins, que na atualidade inundam o mundo. Daí também o esforço que Eu, um trabalhador

do aspecto  interno da  vida,  estou  fazendo para  ensinar  neste  Tratado a  nova psicologia  e  assim

mostrar  ao homem qual  é  seu instrumental  e  o  quanto o homem é idôneo para o trabalho para o

qual foi criado e que ainda não compreendeu. 

… Breve Espaço de Silêncio…

O  mundo  mudou  incrivelmente  durante  os  últimos  quinhentos  anos,  e  durante  os  próximos

duzentos  anos  as  mudanças  serão  ainda  mais  rápidas  e  estarão  mais  profundamente  arraigadas,

porque  o  aumento  dos  poderes  intelectuais  do  homem  está  tomando  impulso,  e  o  Homem,  o

Criador, está entrando de posse de Seus poderes.
vi i

Intensamente anseio que nestes dias em que a influência de Escorpião e do planeta  Marte se

sente  tão  fortemente  nos  assuntos  do  mundo,  seja  possível  cultivar  a  verdadeira  percepção

interna,  desenvolver-se  o  otimismo  e  a  compreensão,  e  que  a  natureza  das  provas  a  que  hoje  o

discípulo mundial, a humanidade, está sendo submetido, sejam avaliadas em seu verdadeiro valor

para que a luz aflua no caminho do homem. Somente por meio da compreensão chegará a solução

e o erro será retificado.

vi i i

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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i  Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
ii  Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica I.
iii  Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
iv  Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
v  Alice Ann Bailey, Educação na Nova Era.
vi  Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
vii  Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica I.
viii  Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.


