
13 de outubro de 2019

Lua Cheia de Libra, UT 21:08 de 13/10/2019

PLENILÚNIO  DE  LIBRA   
(Lua Cheia 13/10/2019 às 18:08 hora local Argentina)

HORA DE DOMINANTE OPORTUNIDADE

Há  uma  única  Vida,  a  qual  Se  expressa  primariamente  por  meio  de  sete  qualidades  ou

aspectos básicos, e secundariamente por meio da inumerável diversidade de formas.

A Mônada é a Vida, vivida em uníssono com as sete Vidas de raio. Uma Mônada, sete raios e

miríades de formas – é esta a estrutura por trás dos mundos manifestados.

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Os  sete  raios  são  o  somatório  da  Consciência  divina,  da  Mente  universal...  sete  Entidades

inteligentes  através  das  Quais  o  plano  está  sendo  elaborado.  Eles  corporificam  o  propósito

divino;  expressam  as  qualidades  requeridas  para  a  materialização  desse  propósito  e  criam  as

formas e são as formas mediante as quais a ideia divina pode ser levada adiante até a íntegra.

i

… Breve Intervalo de Silêncio…

O que há neste mundo objetivo que não seja o símbolo inadequado de uma ideia divina? 

O que temos em nossa manifestação externa senão o sinal visível (em alguma etapa do

propósito em evolução) do plano da Deidade criadora? 

O que é você mesmo senão a expressão externa de uma ideia divina? 

Devemos aprender a ver símbolos em tudo que nos circunda e em seguida penetrar por trás do

símbolo até a ideia que ele deveria expressar.  

ii

… Intervalo de Profundo Silêncio…
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Somos almas conscientes,  ou em processo de  ser.  Pelo  nosso trabalho de meditação  e  nossa

aplicação aos estudos estamos começando a trabalhar nos níveis mentais. Estamos criando formas

incessantemente,  impregnando-as  com  energia  e  enviando-as  ao  cumprimento  de  sua  função,

alinhadas com o propósito subjetivo que compreendemos.

No parágrafo acima, a ênfase incide sobre a expressão “que compreendemos”. 

… Breve Intervalo de Silêncio…

A adequação da forma criada será de  acordo com a clareza da visão e  à profundidade da

compreensão interna,  e  o  mesmo se  aplica  à  resistência  da vida  que a habilitará  a realizar  a

função a que se destina . 
iii

… Intervalo de Silêncio…

Os  sete  Seres  de  raio,  à  diferença  do  homem,  são  plenamente  conscientes  e  percebem

inteiramente o propósito e o Plano. Estão “sempre em meditação profunda”, e alcançaram o ponto

onde, através de Sua avançada etapa de desenvolvimento,  são “impelidos para a realização”.  São

plenamente  conscientes-de-si-mesmos  e  conscientes-do-grupo;  Eles  são  o  somatório  da  mente

universal;  Eles  estão  “despertos  e  ativos”.  Têm  a  tarefa  de  batalhar  com  a  matéria  a  fim  de

subjugá-la ao propósito divino, e a meta... é submeter as formas materiais à ação do aspecto vida,

deste modo produzindo as qualidades que levarão a vontade de Deus à completude. 

… Breve Intervalo de Silêncio…

Lei  é  a  vontade  das  sete  Deidades,  fazendo  sua  impressão  na  substância  visando  produzir

uma intenção específica mediante o método do processo evolutivo.
iv

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Nunca antes a aspiração da humanidade foi de ordem tão elevada e geral. Nunca antes tantas

pessoas se forçaram para chegar no Caminho do Discipulado. Nunca antes um número tão grande

de  homens  se  dispôs  a  descobrir  a  verdade.  Nunca  antes  a  Abordagem  à  Hierarquia  foi  tão

definida e  tão  real.  Esta  situação  justifica  certas  reações.  De  que  natureza  deveriam  ser  estas

reações?  Como  responderemos e  trataremos  a  oportunidade  que  está  diante  de  nós?  Pelo

desenvolvimento das seguintes atitudes: 
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 pela determinação de aproveitar a maré que está forçando a humanidade a se aproximar do

mundo  das realidades  espirituais  de  tal  maneira  que  os  resultados  serão  fatuais e

comprovados; 

 por uma conscientização de que o que os homens buscam  aos  milhões  é  digno  de busca e

de uma realidade até agora desconhecida; 

 por  um  reconhecimento  de  que  agora  é  o  dia  de  oportunidade  para  todos  os  discípulos,

iniciados e trabalhadores, pois a maré está em seu apogeu e os homens podem ser influídos

neste  momento, mas  talvez  não  depois.  Nem sempre  há  tempos  de  crise,  pois  elas  são  a

exceção, não a regra.

… Breve Intervalo de Silêncio…

Este é, porém, um tempo de crise incomum. No entanto, um ponto parece impresso em minha

mente e  gostaria  de enfatizá-lo.  Nestes  tempos de crise  e consequente oportunidade,  é  essencial

que os  homens  compreendam duas  coisas:  primeiro,  que é  um tempo de est ímulo,  e  também um

tempo de crise para a Hierarquia , como também para os homens. Este último ponto muitas vezes

se  esquece;  a  crise  hierárquica  é  de  grande  importância,  devido  à relativa  raridade.  Crises

humanas são frequentes e – do ângulo do tempo – de ocorrência  praticamente regular.  Mas não é

o  caso  no  que  diz  respeito  à Hierarquia.  Além  disso,  quando  uma  crise  humana  e  uma  crise

hierárquica coincidem e são simultâneas, emerge uma hora de dominante oportunidade.

A atenção dos Grandes Seres está inteiramente enfocada , devido aos assuntos planetários, em

uma determinada direção. Aparece uma síntese de esforço planejado.

Estas ocasiões são tão raras que, quando ocorrem, indicam um significado solar,  assim como

planetário.

Certos  poderes  e  forças,  exteriores  ao governo  do  sistema  solar,  foram  colocadas  em  jogo

devido à emergência planetária.  Esta emergência é de tal importância (do ângulo de consciência)

que  o  Logos  solar  considerou  conveniente  invocar  agências  externas  para  ajudar.  E,  Elas  estão

ajudando.

Os homens de todas as partes estão aspirando pela liberdade,  pelo entendimento mútuo, pelas

corretas condições grupais e pessoais de vida e de pensamento, e pelas corretas relações externas

e  internas.  Trata-se  de um  fato  de  reconhecimento geral.  A humanidade  está  farta e  cansada  de
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modos de viver  prejudiciais, da exploração dos indefesos, do aumento de descontentamento e da

centralização de poder em mãos  erradas  e egoístas. Anseia pela  paz,  corretas relações,  adequada

distribuição de tempo e  o entendimento e o  uso correto do dinheiro.  Tais indícios são notáveis e

de natureza profundamente espiritual. 
v

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Temos em Libra, portanto, a experiência individual da vida equilibrada, onde se empreende a

experimentação, trazendo a consequente inclinação dos pratos em uma ou outra direção, até que o

peso  do  desejo  ou  da  aspiração  espiritual,  faça  descer  suficientemente  um dos  pratos,  a  fim de

indicar  o  caminho  que  o  homem deve  seguir  nesse  momento.  Temos  em Libra  a  experiência  da

humanidade  onde  estão  se  fazendo  os  mesmos  reajustes  e  experimentos;  mas,  desta  vez,  está

implicada toda a raça humana, não só o indivíduo. Esta experiência grupal, empreendida no plano

mental,  será realizada unicamente quando todos os homens estiverem polarizados mentalmente e

se  constitua  e  aconteça  o  Dia  do  Juízo...  Precursores  disto  são  o  “ponto  de  crise”  em Libra,  a

presente  situação  do  mundo  e  o  reajuste  necessário;  contudo,  o  equilíbrio  tem  lugar,  na

atualidade, no plano astral e os desejos dos homens estão predominantemente em uma posição de

proporcionar o fator decisivo, enquanto que no próximo grande ciclo serão as mentes dos homens

que  tomarão  a  decisão.  Hoje,  os  homens  mais  destacados  da  era  –  discípulos,  aspirantes  e  a

intelectualidade  –  estão  sendo provados  sob a  experiência  de  Escorpião;  enquanto  as  massas  se

encontrarem  nos  pratos  da  balança,  o  peso  dos  desejos  da  massa  os  elevará  para  uma  decisão

espiritual, ou os fará descer para os objetivos materiais e egoístas. 
vi

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Que a Vida Grupal seja inspirada pelas Regras para Iniciação:

Conheçam. Expressem. Revelem. Destruam. Ressuscitem.

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Até  o  momento  presente,  a  maioria  dos  aspirantes  do  mundo  expressa  resultados  de

pensamento curto e fraco, mas de ação rápida. A meta dos estudantes, neste momento, deveria ser

de pensamento rápido e concentrado e ação lenta. Esta ação lenta, porém, será potente em termos

de resultados; não haverá movimentos supérfluos, reações com retardo nem vacilações. Quando o
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pensador enfoca a atenção no plano mental, o progresso do seu pensamento manifestado é certo e

inevitável.  Quando esta  ideia  é  captada  com clareza,  com atenção bem enfocada,  e a  energia  ou

aspecto vida é aplicada com firmeza,  o resultado é o surgimento irresistível  e a potente ação no

plano físico.  
vii

… Intervalo de Silêncio…

Antropologia  e  história  nos  dão conta  da  evolução  do homem individual  e  de  nações  e  suas

atividades  no  plano  de  aparências.  Mas  há  uma  história  que  hoje  está  sendo  formulada

lentamente,  a  história  da  semente  de  consciência  na  natureza  e  o  crescimento  do  poder  de

reconhecer  ideias  e  seguir  adiante  para  realizá-las.  Esta  é  a  nova história  que  – como era  de  se

esperar  –  está  nos  levando  constantemente  ao  mundo  de  significado  e  revelando  para  nós,

gradualmente,  a  natureza  dos  impulsos  e  tendências  que  conduziram  a  raça  constantemente

adiante, do ponto mais denso de vida concreta, primitiva, para o mundo de percepção sensitiva. 

…Breve Intervalo de Silêncio…

É neste  campo  que  os  Mestres  trabalham,  e  para  o  qual  chamam  Seus  discípulos  a  estarem

ativos.  Só  recentemente  o  poder  das  ideias  está  começando  a  ser  compreendido.  A  potência  da

ideação, as formas que as ideias devem tomar e a promoção do culto a ideias corretas é uma das

principais questões a abordar na Nova Era. 

…Intervalo de Silêncio…

A  sétima  regra  ou  força  controladora  com  a  qual  a  Hierarquia  trabalha  é  a interação  das

grandes dualidades.  Através da atividade engendrada por esta interação, e através dos resultados

obtidos  (produzindo  sempre  um terceiro  fator),  todo o  mundo  manifestado  é  impulsionado  para

estar em linha com o Propósito divino.  

Isto  não  chega  a  ser  evidente  para  o  homem que  está  imerso  no  detalhe  da  vida,  mas  se

pudéssemos  ver  a  vida  planetária  como  pode  ser  vista  pelos  próprios  Mestres,  notaríamos  o

padrão  emergindo  em toda  sua  beleza  e  a  estrutura  do  pensamento  de  Deus  para  o  universo

aparecendo hoje  em um delineamento  mais  claro  e  maior  síntese  e  beleza  de detalhes  do que

nunca antes. 
viii
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…Intervalo de Silêncio…

Em nossa  história  planetária  nunca  houve um período no que a  oportunidade  tenha  sido  tão

grande, ou em que tanta luz e força espiritual pudessem ser contatadas e usadas pela humanidade.

O  primeiro  indício  desta  energia  massiva  e  disponível  produziu  a  coordenação  do  Novo

Grupo de Servidores do Mundo no plano físico.

O segundo indício  produziu uma pronunciada separação entre as forças do mal e as Forças da

Luz;  esta  separação  deu  como  resultado  a  guerra  mundial  (1914-1945)  e  iniciou  a  fervente

turbulência emocional e psíquica em que hoje se encontra a humanidade.

O  terceiro  indício  foi  a  liberação  da  energia  atômica  e  a  descoberta  de  como  transmutar

energia em matéria e matéria em energia. 

Portanto,  as  energias  espirituais,  impessoalmente  e  com  uma  “vívida  diretriz  de  pura

intenção”,  penetraram do ponto mais  elevado  de propósito  espiritual  até  o aspecto mais  inferior

da matéria, o átomo; deste modo, comprovaram a verdade da declaração de que matéria é espírito

em  seu  ponto  mais  inferior  e  espírito  é  matéria  em  seu  ponto  mais  elevado,  e  que  a  aparente

dualidade é apenas uma unidade essencial.

ix

…Breve Intervalo de Silêncio…

Que o grupo saiba que não existem outros eus. Que o grupo saiba que não existe cor, somente

luz, que a escuridão então ocupe o lugar da luz, ocultando todas as diferenças, apagando todas as

formas. Em seguida – no ponto de tensão e no ponto mais escuro – que o grupo veja um ponto de

fogo claro e frio e nesse fogo (exatamente em seu próprio coração) que apareça o Iniciador Uno,

cuja estrela brilhou quando foi transposto o primeiro Portal. 

…Intervalo de Silêncio…

 “A Luz deve entrar  verticalmente  e ser difundida ou irradiada horizontalmente”.  Isto cria  a

cruz do serviço,  da qual pende o discípulo até que lhe é revelada a Cruz de Sanat Kumara; sabe
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então  porque  este  planeta  é  –  por  razões  sábias  e  adequadas  –  o  planeta  da  aflição,  do

desapaixonamento e do desapego. 

Quando sabe isto, sabe tudo o que nossa vida planetária pode lhe dizer e revelar. 

Ele transmutou conhecimento em sabedoria. 

x

… Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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i Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica I.
ii Alice Ann Bailey, Glamour: Um Problema Mundial.
iii Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
iv Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica I.
v Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
vi Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
vii Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
viii Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
ix Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era II.
x Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.


