
6 de outubro de 2018

“Libra-Áries: Primeira Síntese”

Nota-Chave:

A  vida  de  ressurreição  poderá  ser  vertida  em  plena  medida  se  os  homens  e
mulheres  de  boa  vontade  pensarem  claramente,  falarem  energicamente,
demandarem espiritualmente e implementarem os planos internos com inteligência.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento-Semente:

Libra, como sabem, governa a profissão do direito e mantém o equilíbrio entre o

bem e o mal, o negativo e o positivo e também entre Oriente e Ocidente.  Esta última

talvez  lhes  pareça  uma  frase  sem  sentido,  mas  a  verdadeira  e  correta  relação  (que

ainda  não  aconteceu)  entre  Oriente  e  Ocidente  virá  e  se  estabelecerá  por  meio  da

atividade de Libra e do trabalho da profissão do direito.

Astro logia  Esotér ica  

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…

Pensamento Preliminar:

O  sonho  de  fraternidade,  de  associação,  de  cooperação  mundial  e  de  paz,  com

base em corretas relações humanas,  está se tornando cada vez mais claro em nossas

mentes.  Também estamos  entrevendo  uma  nova  e  vital  religião  mundial,  um credo

universal  que  terá  raízes  no  passado,  mas  que  deixará  clara  a  nova  beleza  que

desponta e a futura revelação vital.

Os Problemas  da  Humanidade

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…
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Matéria de Reflexão:

Nosso  tema  é  o  plano,  o  propósito  e  a  vontade  divinos.  Estamos  procurando  em

alguma  medida  formular  a  vida  do  Pai,  a  vontade  da  Mônada  e  o  propósito  do  Espíri to.

Em  todos  estes  (os  três  aspectos  da  vontade)  está  germinando  a  semente  do  próximo

sistema solar,  o terceiro,  e o cumprimento da Manifestação da Personalidade do Logos.  

Astro logia  Esotér ica

Breve Espaço de Silêncio…

As regras para o trabalho dentro dos véus de maya são conhecidas e foram util izadas.

Que o grupo aumente as rasgaduras desses véus e assim permita que entre a luz.

Os Raios  e  as  In ic iações

Breve Espaço de Silêncio…

A luz está lentamente afluindo para  a  vida do homem, e nesta  radi ância  iluminada ele

formulará  a  nova  rel igião  e  chegará  a  uma  nova  enunciação  da  antiga  verdade.  Através

das lentes da  mente  i luminada,  em  breve  verá  aspectos  de  divindade  até  então

desconhecidos.  Alguma  vez  lhes  ocorreu  que  pode  haver  qualidades  e  característ icas  da

natureza  divina  latentes  ainda  dentro  da  forma,  que  até  agora  permanec eram totalmente

desconhecidas  e  nem  foram  tenuemente  sentidas,  e  as  quais  ainda  são  li teralmente  sem

precedentes  e  para  as  quais  não  temos  nem  palavras  nem  outro  meio  adequado  de

expressão?  Assim  é.  Do  mesmo  modo  que  a  frase  “consciência-grupal”  não  transmitir ia

significado  algum  para  o  homem  primit ivo  e  teria  sido  apenas  uma  série  de  formas

alfabéticas  sem  sentido,  da  mesma  maneira  (persist indo  justo  abaixo  da  superfície  do

nosso  mundo  manifestado)  residem qualidades  divinas  e  um propósito  que  dista  tanto  da

consciência  de  nossa  humanidade  atual  como  a  ideia  de  consciência  colet iva  estava para

a  consciência  da  humanidade  pr é-histórica.  Tomem  coragem  com  este  pensamento.  O

passado garante a infini ta expansão do futuro.

Psicologia  Esotér ica  I

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…

A  energia  de  Amor-Sabedoria.. .  é  a  vontade  de  unificar,  sintet izar,  produzir

coerência  e  atração  mútua  e  estabelecer  relações,  mas,  lembrem-se  disto,  relações  que

estão inteiramente à  margem da consciência  de relação ou da conscientização de unidade.

É a Vontade de unificação .
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Hoje, com relação à humanidade, sua expressão mais elevada é a visão mística.

Breve Espaço de Silêncio…

Libra é o signo da estabilização, da cuidadosa apreciação dos valores e da obtenção do

correto equilíbrio entre  os  pares  de opostos.  Poderia ser  considerado como o signo em que

aparece  a  primeira  visão  real  do  Caminho  e  da  meta  para  a  qual  o  discípulo  deve  dirigir

finalmente  seus  passos,  o  estreito  caminho  do  fio  da  navalha  que  corre  entre  os  pares  de

opostos,  no  qual  –  para  percorrê-lo  sem  perigo  —  é  necessário  desenvolver  o  sentido  dos

valores e o poder para utilizar com acerto a faculdade analítica equilibradora da mente.

Astro logia  Esotér ica

. . .Espaço de Si lêncio…

Deus é mente. Deus é atuação inteligente. Deus é atividade criadora. 

Os Raios  e  as  In ic iações

. . .Espaço de Profundo Silêncio…

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

Astro logia  Esotér ica

* * *

.. .Espaço de Profundo Silêncio…

Podemos  ver,  pois,  que  no  mundo  hoje  está  ocorrendo  um intervalo  muito  difícil ,  no

qual  a  humanidade  está  passando  por  um  processo  similar  ao  que  acontece  com  tanta

frequência  na  vida  de  um  indivíduo.  A  alma  do  mundo  está  tomando  conhecimento  dos

assuntos  externos,  em preparação  para  se  encarregar  da  situação  mundial .  Na  vida  de  um

aspirante  tais  intervalos  ocorrem  com  frequência.  A  personalidade  percebe  as  condições

de  dif iculdade  e  de  agitação.  No  entanto,  no  passado  houve  momentos  de  elevada

revelação  espiritual  e  de  impulso  divino.  Temporariamente  esteve  segura  de  sua  meta,  e

soube  que  a  alma  é  o  fator  que  dir ige;  foi  dada  uma  vaga  ideia  da  meta  e  dos  propósitos

que subjazem nos impulsos  que foram outorgados pela  alma.  Mas,  no momento,  tudo isso

reside  no  passado.  É  como se  a  alma  tivesse  se  ret irado;  como se  o  período  de  contato  e

de  certeza  tivesse  terminado,  e  que  não  nada  restasse,  a  não  ser  dificuldades,  um sentido

de  inuti l idade  e  um  impulso  para  se  l iberar  dessas  condições.  Isto  é  frequentemente  de

tal  intensidade que todos os outros interesses parecem definhar.

Mas a alma não se retirou e as condições espirituais internas permanecem essencialmente

inalteradas. Os impulsos divinos ainda estão ali  e a alma só está se recompondo para um novo
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esforço e para uma preocupação mais forte e mais determinada pelos assuntos de sua sombra,

sua pálida reação, a personalidade.

O  que  é  válido  para  o  aspirante  individual,  é  igualmente  válido  para  a  humanidade,  o

aspirante mundial.  

Psicologia  Esotér ica  I I

. . .Espaço de Si lêncio…

 Por meio de Urano,  Libra está relacionada com Áries e Aquário.

 Através de Urano,  o grande par de opostos,  Áries-Libra,  se põe em contato entre si

em um sentido muito profundo.  

 Por  meio  de  sua  at ividade,  efetua-se  uma  intensa  interação  para  obter  em  Libra

aquilo  que  teve  começo  em  Áries.  Áries,  Libra  e  Aquário  const i tuem,  portanto,

outro triângulo de poder. . .

Breve Espaço de Silêncio…

É  preciso  lembrar  que  —  do  ângulo  do  desenvolvimento  último  das  doze  potências

zodiacais  —  os  doze  opostos  devem  se  transformar  nos  seis  fusionados,  e  isto  se  produz

mediante  a  fusão  em  consciência  dos  opostos  polares.  Detenham-se  e  considerem  esta

expressão. 

Astro logia  Esotér ica

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…

 “O que é denso e escuro agora brilha com luz clara e pura.

“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 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.”

A Luz  da  Alma

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…
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O  Espírito  de  Ressurreição  é  esta  Entidade  espiritual  viva,  atuando  temporariamente

sob  a  direção  do  Cristo,  o  Qual  restaurará  vividade  para  os  objet ivos  espirituais  dos

homens e vida para  seu planejamento;  engendrará  novamente  a  vitalidade necessária  para

implementar  as  tendências  da  Nova  Era  e  guiará  a  humanidade  para  fora  da  caverna

escura de morte,  isolamento e egoísmo para a luz do novo dia.  

Em escala  planetária,  e  não simplesmente  no que diz  respeito  ao gênero humano,  este

Espíri to  de  Ressurreição  é  o  oponente  e  o  antagonista  do  Espírito  da  Morte.  A  morte

física  só  ocorre  quando  a  vitalidade  psicológica  e  mental  do  indivíduo,  de  uma nação  ou

da humanidade cai  abaixo de certo nível .  

Psicologicamente,  o  gênero  humano vem sendo regido  pelo  egoísmo,  e  o  egoísmo é  a

poderosa  semente  da  morte  –  morte  material,  morte  psicológica  e  morte  mental.  Vemos

isso  bem  demonstrado  na  nação  germânica.  Refli tam  sobre  este  enunciado  e  depois

reconheçam  que  sementes  similares  e  áreas  de  morte  similares  (embora  em  menor  grau)

existem em todas  as nações  – mesmo nas nações  mais jovens do mundo.  Daí  a guerra;  daí

a destruição de todas as vestiduras externas da civil ização.  

Breve Espaço de Silêncio…

Mas  o  trabalho  do  Anjo  da  Morte,  por  terrível  que  possa  parecer  como  se

demonstra  hoje  dia  em escala  planetária  –   mas  benéfico  como sabemos  em intenção  e

em propósito – dará lugar ao trabalho do Espíri to de  Ressurreição .

A Exter ior i zação da  Hierarquia

* * *

A  linha,  o  caminho  ou  o  Caminho  de  Ressurreição  é  o  “Caminho  Radiante”  ao  qual

demos  o  pesado  nome  de  Antahkarana;  este  Caminho  conduz  reta  e  diretamente  de  um

grande centro planetário a  outro – da Humanidade para  a  Hierarquia  e  da Hierarquia  para

Shamballa.  Este é o Caminho de Ressurreição.

Os Raios  e  as  In ic iações

A  planificação  desta  at ividade  de  ressurreição  está  sendo  considerada  agora  pela

Hierarquia. . .  Espíri to  de Ressurreição é  na verdade o ‘Sol  de Retidão”,  Aquele  que agora

pode  surgir  “com  cura  em  Suas  asas”,  Aquele  que  pode  levar  esta  energia  doadora-de-

vida que neutral iza  a  morte,  esta  visão que dá incentivo à  vida e  esta  esperança que pode

restaurar todas as nações.  
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Que  este  Espíri to  doador-de-vida  surja  com  tal  intensidade  que  a  Hierarquia  seja

chamada  para  uma resposta  at iva  e  l ibere  imediatamente  a  potência  deste  Espírito  nos

corações dos homens de todas as partes.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…

Os  corações  dos  homens,  o  coração  do  planeta  (a  Hierarquia)  e  o  coração  da

Hierarquia  (o  Cristo)  se  encontram  em um  estado  de  contato  posi tivo;  quando  este  canal

estiver  aberto  e  sem obstruções,  então  o  Cristo  virá .1  Nada  pode  deter  Seu  aparecimento

e – nos termos da Lei  – Ele não pode voltar  as costas para a oportunidade oferecida.

Breve Espaço de Silêncio…

O Senhor de  Amor  – em resposta  ao clamor  invocador da  humanidade,  despertado

pelo  Princípio  de  Confl ito  –  deve  “voltar  ao  lugar  elevado  de  sacrifício  e  caminhar

abertamente com os homens sobre a Terra”.

Os Raios  e  as  In ic iações

Breve Espaço de Silêncio…

É  sumamente  necessário  ter  em  mente  que  não  nos  cabe  determinar  a  data  para  o

aparecimento  do  Cristo  nem  esperar  por  alguma  ajuda  espetacular  ou  fenômenos

curiosos.  Se  o nosso trabalho for  real izado da maneira  correta,  Ele  virá  na hora  marcada.

Como,  onde  ou  quando  Ele  virá  não  é  de  nossa  competência.  Nosso  trabalho  é  fazer  o

nosso  melhor,  e  na  escala  mais  ampla  possível ,  para  produzir  corretas  relações  humanas,

pois Sua vinda depende do nosso trabalho .

O Reaparec imento  do  Cr is to

* * *

A  vida  de  ressurreição  poderá  ser  vertida  em  plena  medida  se  os  homens  e

mulheres  de  boa  vontade  pensarem  claramente,  falarem  energicamente,

demandarem  espiritualmente  e  implementarem  os  planos  internos  com

inteligência.  

Breve Espaço de Silêncio…

QUE AS REGRAS SEJAM APRENDIDAS POR DONDE A HOSTE DE A VOZ
TRABALHA DENTRO DOS VÉUS DE MAYA. ENTÃO QUE ESA VOZ NÃO SEA

MAIS OUVIDA E QUE O GRUPO SIGA ADIANTE DENTRO DO SOM.

Espaço de Profundo Si lêncio prévio à Meditação do Novo Grupo de Servidores do Mundo

1  the Christ will come.
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