9 de maio de 2017
Lua Cheia de Touro, UT 21:42 de 10/05/2017
P L E N IL Ú N IO D E T O U R O - W E SA K
(Lua Cheia 10/05/2017 a as 18:42 hora local Argentina)

V O N TA D E D E H A R M O N I Z A R
...a Hierarquia, o Reino de Deus, é o centro de amor e de compreensão
mediadora (observem estas duas últimas palavras).
O que vocês denominam “o Plano” é a resposta da Hierarquia à exaltada
vontade plena de propósito do Senhor do Mundo …
...há outro centro que não é nem espiritual nem humano mas que se
caracteriza por divindade... Esse centro onde a vontade de Deus está enfocada e é
dinamicamente enviado a cumprir o propósito é Shamballa.
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… Espaço de Profundo Silêncio…

Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem
em nova e potente vivência
… Espaço de Profundo Silêncio…
[O Senhor do Mundo] é o Guardião da vontade da Grande Loja Branca em Sirius, e o peso
desta “intenção cósmica” é compartilhado pelos Budas de Atividade e pelos Membros do Grande
Concílio, cuja consciência e vibração são tão elevadas que somente uma vez por ano (por meio de
seu emissário, o Buda) podem fazer contato com a Hierarquia com segurança.
...há [um centro] que se caracteriza por divindade. Divindade é a expressão da vontade ou
propósito d’Aquele em Quem vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Esse centro onde a
vontade de Deus está enfocada e é dinamicamente enviada a cumprir o propósito é Shamballa.
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… Espaço de Silêncio…
Shamballa [é] o terceiro centro maior divino em nosso planeta. Desse centro surge a vontade
de Deus, e o poder de Deus se converte em mensageiro de Sua vontade. Até agora, essa forma
mais elevada de energia espiritual só chegou à humanidade… via a Hierarquia. Hoje se considera
desejável corroborar se no planeta há pessoas altruístas e conscientes-de-grupo em número
suficiente para justificar que a humanidade receba uma afluência direta dessa energia superior,
produzindo assim, no plano físico, um aceleramento do plano divino e um desenvolvimento mais
rápido do que há de ser.
Quando a nota da humanidade e a nota da Hierarquia se sincronizarem pelo uso da
Grande Invocação, virá uma resposta dinâmica e imediata de Shamballa e se produzirá
rapidamente o que a Hierarquia e os discípulos do mundo desejam ver.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
[Em] Shamballa... é conhecido e corporificado o Propósito do Logos planetário sob a
impressão meditativa do grupo que conhece Sua vontade e que exerce a Lei de Síntese. Nas mãos
deste augusto Concílio, a Lei do Carma encontra orientação planetária adequada; isto não se
refere à lei quando na medida que afeta o ser humano individual, posto que os Membros do
Concílio não têm conhecimento algum de tais indivíduos, pela razão de que Eles pensam e
meditam apenas em termos do Todo; mas Eles sabem qual é a natureza do carma planetário e de
sua aplicação rápida ou retardada, de acordo com indícios planetários transitórios.
… Breve Espaço de Silêncio…
A grande Roda de Vida, com suas manifestações passageiras e suas civilizações
recorrentes, é dirigida por Eles; os reinos que se manifestam na natureza, as grandes
expressões cíclicas de vida são controlados por Eles, e tudo isto é produzido pela potência de
Sua meditação criativa, que imprime a inspiração necessária (outra frase para o próprio
alento de vida) nos Nirmanakayas e, através d’Eles, na Hierarquia espiritual.
… Espaço de Profundo Silêncio…
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Em Shamballa, as Grandes Vidas Que ali atuam não só veem toda a manifestação e à parte de
todas as limitações de tempo, como sentem todos os principais impulsos evolucionários que estão
colocando o mundo que se desenvolve em linha com a Vontade divina. Corporificam esses
impulsos não em termos de movimento progressivo, mas em termos de uma só grande reação
divina e espiritual.
O total estabelecimento da relação entre Shamballa, a Hierarquia e a Humanidade trouxe a
crise planetária que o mundo acaba de passar e, de certo ângulo, está passando. Quando esta linha
direta de energia espiritual, dinâmica, elétrica, fez o primeiro impacto na Terra (depois do Grande
Concílio havido em 1825), primeiro despertou o pensamento dos homens em uma forma nova e
inclusiva, produzindo as grandes ideologias; estimulou seu desejo conjunto e registrou obstrução
no plano físico. Esta energia de Shamballa, por ser um aspecto do raio do destruidor, passou a
“queimar”, com os fogos da destruição, todos os impedimentos nos planos dos três mundos. Foi
esta a causa profundamente esotérica e não reconhecida da guerra – o que beneficamente deu fim
ao que impedia o livre fluxo da energia espiritual para o terceiro centro; foi este o fator que fez o
“mal” sair de seu “lugar oculto”, e trouxe as forças opositoras à superfície da existência, antes de
“cerrá-las e selá-las”.
… Espaço de Silêncio…
Shamballa, ao constituir a síntese da compreensão no que diz respeito à nossa Terra, é
também o centro onde a Vontade superior do Logos Solar se impõe sobre a Vontade de nosso
Logos planetário…
… Espaço de Silêncio…
Shamballa pode agora chegar diretamente à Humanidade.
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… Espaço de Silêncio…

Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem em
nova e potente vivência
…Espaço de Profundo Silêncio…
A energia de Shamballa é o que está relacionado com a vivência da humanidade… refere-se
ao estabelecimento de corretas relações humanas e é essa condição de ser que finalmente anula o
poder da morte. Portanto, é incentivo e não impulso; é propósito conscientizado e não a
expressão do desejo. ...quando a vontade é evocada, põe fim ao desejo e se converte em uma
força imanente, propulsora e impulsora, estabilizando, clarificando e, finalmente – entre outras
coisas – destruindo... Esta Vontade deve ser invocada e evocada.
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Dou-me conta de que esta é uma ideia relativamente nova para muitos de vocês... outros de
novo podem ter tênues vislumbres desta nova aproximação a Deus e serviço que – novamente
digo – pode e deve refazer, reconstruir e reabilitar o mundo. Gostaria de indicar aqui que o
aspecto vontade só pode ser contatado do plano mental e só aqueles, portanto, que estão
trabalhando com a mente e por meio dela podem começar a se apropriar desta energia...
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…Espaço de Silêncio…
O desenvolvimento do sentido de visão e do sentido de síntese, por meio da visualização,
conduzirá ao sentido de vivência na forma.
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…Espaço de Profundo Silêncio…
O olho, aberto pelo pensamento, dirige a energia em movimento
O Procedimento requerido para a manifestação de “luz suprema” ocorre quando se alcança um
ponto transitório de síntese e as sete energias se fusionam em uma grande Luz energética. Estas
sete energias sempre criaram, de maneira unida, a “luz suprema” nos níveis de expressão divina
mais elevados, mas essa luz reveladora só encontra Localização quando o sétimo Raio de Ordem
Cerimonial está ativo e em processo de manifestação nos três mundos e , necessariamente,
portanto, no sétimo plano, o plano físico. Tal manifestação inevitavelmente acontece em momentos
de crise planetária, quando o sétimo raio está ativo e quando o Sol está em Aquário. Tal
combinação de relações está sendo estabelecida agora... O Objetivo desta combinação… é
produzir iluminação e o estabelecimento de ordem na Terra.
… Breve Espaço de Silêncio…
Astrologicamente, a hora é propícia; do ângulo planetário, grandes e significativos eventos
são iminentes … a energia que produz ordem e que magicamente une espírito e matéria (a energia
do sétimo raio) já está organizando os assuntos humanos e estes três grandes eventos coincidentes
em tempo e espaço possibilitam que as energias de sétimo raio alcancem um elevado ponto de
atividade fusionada e de cooperação combinada.
viii

… Espaço de Profundo Silêncio…
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Como bem sabem, a história da humanidade vem sendo, essencialmente, a história dos grandes
Mensageiros espirituais que, periodicamente, nos momentos de crise humana, vêm do lugar
secreto do Altíssimo para ajudar, inspirar, revelar, liderar e orientar. É a história da introdução
das ideias trazidas à atenção da humanidade e gradualmente desdobradas em civilizações e
culturas. Tal é a urgência da necessidade humana neste momento e tal é a oportunidade que um
desses Filhos de Deus, durante este ciclo de tensão, procura colaborar com o Cristo .
Sua atividade é, necessariamente, uma atividade de massa, pois Ele só pode canalizar Suas
energias através da consciência de massa ou através de uma entidade que possua consciência de
grupo, tal como a Hierarquia, as Nações Unidas ou a Humanidade. O ponto focal de Seu esforço e
o Agente através do qual é possível fazer a distribuição de Sua energia é o Novo Grupo de
Servidores do Mundo; este grupo está singularmente relacionado com este Avatar de Síntese. O
objetivo principal do Novo Grupo de Servidores do Mundo é, e sempre foi, reunir todos os
agentes de boa vontade que respondem à energia da divina vontade para o bem. Seu trabalho
agora pode ser intensificado de maneira construtiva e criativa por meio da associação do Avatar
de Síntese com o Cristo. Sua tarefa é introduzir solenemente a Nova Era; nessa Nova Era, os
cinco Reinos na Natureza começarão a funcionar como um todo criador.
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… Espaço de Silêncio…
É esta, pois, a tarefa do Cristo e do Buda no momento da Lua Cheia de Maio – canalizar e
redirecionar a força de Shamballa. Se Eles o fizerem, o resultado será uma nova tomada de
consciência e consumação da vontade-para-o-bem pelo Novo Grupo de Servidores do Mundo, sob
a condução receptiva dos discípulos do mundo e a atividade responsiva dos homens e mulheres de
boa vontade.
Portanto, tenham isto claramente em mente , de maneira que a sua cooperação seja inteligente
e direcionada corretamente.
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… Espaço de Profundo Silêncio…

…“todas as Vidas na aura do Logos planetário ou dentro dela e de Seu Corpo manifestado, a
Terra, foram, são ou serão um ser humano no futuro, desse modo estabelecendo e demonstrando
sua identidade passada, presente ou futura com a humanidade, o quarto reino da natureza”. Este
reino é o grupo ou centro planetário que expressa em tempo e espaço todos os aspectos divinos –
às vezes em estado latente e às vezes em plena potência.
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Aqui reside a chave de todo o mistério de direção divina, e aqui também há de
se encontrar a garantia da divina Vontade-para-o-Bem.
xi

… Espaço de Profundo Silêncio…

Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem em
nova e potente vivência

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre A Luz…
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