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P LE N I LÚ N I O

DE L EÃO
(Lua Cheia 22/7/2013 às 15h15 hora local de Argentina e Brasil)

O HOMEM: ETERNO REFLEXO DO MACROCOSMO

Na astrologia tratamos em todo momento com as energias que produzem movimento
e atividade subjetiva e externa; nos ocupamos dos impactos de numerosas forças sobre a
expressão de vida e propósito, o humano, o planetário e o do sistema, e dos efeitos
resultantes. Quando estes efeitos e atividades são puramente objetivos (e sob esta
palavra coloco todos os acontecimentos e sucessos que ocorrem nos três mundos da
experiência humana – os planos físico, astral e mental) temos a demonstração da
personalidade. Quando estão relacionados conscientemente com o mundo das causas e
resultam da “correta e consciente direção” do centro emanante, a alma, então as forças
da personalidade ficam submetidas à difusão das energias da alma e a personalidade ou
natureza forma se torna magnética de maneira diferente, e deste modo atrai para si
energias de um plano superior e mais dinâmico...
A Cruz Fixa é a Cruz de luz. E atuando continuamente através desta
Cruz, emanando desde Leão, encontram-se “os fogos de Deus” –
cósmico, solar e planetário – purificando, intensificando a luz, fazendo
finalmente uma revelação ao homem purifi cado que se encontra na
luz.
… Espaço de Silêncio …
No Centro da Vontade de Deus eu permaneço
Nada afastará minha vontade da Sua.
Implemento essa Vontade pelo Amor.
Eu me dirijo para o campo de serviço.
Eu, o Triângulo Divino, cumpro essa Vontade dentro do quadrado
E sirvo aos meus semelhantes.
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Espaço de Profundo Silêncio …
Nesta consideração da fundamental Ciência de Triângulos (quase diria
“na contemplação da fundamental Ciência de Triângulos”, pois é o que
necessariamente deveria ser se a compreensão é a verdadeira recompensa
dos nossos esforços) é preciso levar em conta a relação das três energias
fundamentais que afetam o nosso sistema solar e o efeito predominante de
uma delas em qualquer expressão cíclica em tempo e espaço. Um exemplo
disto normalmente surge em nossas mentes quando lembramos que neste
ciclo mundial em nossa manifestação sistêmica, o segundo aspecto ou
aspecto

consciência

(o

do

segundo

Logos)

é

o

fator

condicionador

dominante, o que estabelece a nota para o desenvolvimento evolutivo e o
que absorve a atenção das unidades humanas em evolução. E assim é,
mesmo quando há outros fatores presentes e ativos. Portanto, todas as
abordagens à verdade e ao conhecimento devem, neste ciclo, ser em
consciência. Em outro ciclo, tal abordagem poderá se enfocar na vontade
ou em algum atributo divino já presente, mas não reconhecido, para o qual
ainda não temos denominação. Em consequência, tudo o que um homem
pode proporcionar à compreensão

da experiência de vida ou à

compreensão de uma ciência oculta como a Ciência de Triângulos é
uma consciência desenvolvida até um certo ponto, indubitável e
pessoal, de percepção ou consciência . Este próprio ponto de percepção
depende do desenvolvimento individual e também do estado de consciência
de toda a humanidade, o que implica em duas condições de percepção
distintas, embora inter-relacionadas.

… a ciência de Triângulos se refere totalmente a energias subjetivas ao
adaptar a consciência e não ao condicionamento ocasionado pelas próprias
energias sobre as formas externas no plano físico .

… Espaço de Silêncio …
Todas as abordagens à verdade e ao conhecimento devem, neste ciclo,
ser em consciência.
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… Espaço de Silêncio …
Aqui podem corretamente observar que “como um homem pensa, assim
ele é” e que a expressão de energia, em última análise, será o mesmo. Isto
não é exatamente verdade. A resposta da humanidade e do indivíduo à vida
mental interna e à consciência sub jetiva, não é imediata. Toma muito tempo
(especialmente nas primeiras etapas) para que uma ideia se abra Caminho
para a mente e dali passe para o cérebro, condicionando a natureza
emocional em seus progressos e processos. Portanto, serão dedicadas várias
vidas a registrar os efeitos destas energias sobre a vida do pensamento e a
resposta da vida no plano físico, uma vez compreendidos. Por esta razão
afirmei que a Ciência dos Triângulos subjaz em todo o sistema astrológico e
só agora está em processo de revelação. Tenham presente que o efeito
destas energias que vamos considerar, e sua tríplice relação, se produzirá no
reino das ideias e no mundo da consciência e sua expansão, e abarcará,
portanto, a sensível vida de pensamento de um Logos solar, de um Logos
planetário, da humanidade e do homem.
Quando o microcosmo é conhecido, contém sempre a chave do
Macrocosmo, o qual se reflete eternamente no homem, o
microcosmo, e por isso o homem tem dentro de si a possibilidade e a
potencialidade da compreensão total.

… Espaço de Profundo Silêncio …

… toda a trama cósmica e do sistema solar é uma intrincada série
entretecida de triângulos em constante movimento, onde de cada porta de
um triângulo emanam três linhas ou correntes de energia (nove no total);
responde e recebe as energias – também de natureza tríplice – que se
encontram dentro de sua periferia ou esfera de influência e atividade
vibratória.
Tudo o que é possível para o homem, com seu instrumental atual, é
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aceitar

hipoteticamente

estes

enunciados

acerca

de

certos

triângulos

principais que afetam a humanidade, procurar comprovar seus efeitos e se
esforçar por obter alguma compreensão desta intrincada rede entretecida
que ele mesmo possui e denomina de “corpo etérico”. Desta maneira pode
chegar

a

comprovar

a

exatidão

de

um

enun ciado

pela

qualidade

demonstrada do aspecto vida, seu condicio namento e resultados na história
e acontecimentos da vida microcósmica.
…

Trataremos

de

levar

nosso

esforço

pela

linha

da

história

e

acontecimentos da vida psicológica e não pela linha dos fatos físicos . Esta
diferença é fundamental e deve sempre ser levada em conta. … Dado o
constante movimento que existe em toda parte, inerente ao sistema solar e
ao zodíaco – adiante, interno e giratório – podemos captar alguma ideia da
complexidade de todo o esquema. A fim de captar a beleza essencial do
movimento coordenado e organizado e seu poder de qualificar e condicionar
todo o esquema universal, aqueles que estudaram algo dos diferentes
triângulos que se encontram no corpo etérico do homem podem obter uma
ajuda adicional…

Quando o homem é impessoal e está livre das reações do eu
inferior, e quando sua consciência está iluminada pela clara luz da
intuição, então a “janela da sua visão” clareia e vê sem obstáculos a
realidade. As obstruções (erguidas pela própria humanidade)
desaparecem, vê a vida e as formas em sua verdadeira relação e chega
a compreender e até a ver ocultamente “a passagem das energias”.

Pausa
Lembremos que cada campo de percepção constitui dentro dos seus
limites uma prisão, e que o objetivo de todo trabalho de liberação é liberar a
consciência e expandir seu campo de contatos.

… Espaço de Silêncio …
A analogia entre o microcosmo e o macrocosmo será, pois, proveitosa, e
a relação de uma célula ou um átomo em um dos órgãos abdominais, por
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exemplo, com a alma em seu próprio plano, ilustrará com exatidão uma
relação e interação ainda maior. Nesta interação de Vidas e Suas emanantes
correntes de forças e energias e nas principais determi nantes atividades da
vida d’Aquele no qual todas as formas – inclusive a humana – vivem e se
movem e têm seu ser se encontrará a inevitabilidade da conquista final, a
inalterabilidade

da

lei

e,

finalmente,

a

expressão

do

Propósito

divino

imutável. Nos efeitos evolutivos desta relação da Vida com a Forma se
encontrará também o Caminho indesviável de uma consciência em expansão
e sempre em desenvolvimento – seja macrocósmica ou microcósmica.

Daí que a Vontade de Deus move os mundos,
e o Amor de Deus determina os resultados.

… Espaço de Profundo Silêncio …
Neste ponto gostaria de me deter e intercalar algumas palavras em
resposta a uma pergunta perfeitamente normal que pode se apresentar na
mente dos estudantes e aspirantes reflexi vos. De que serve toda estas
informações tão intrincadas e abstratas para um mundo agonizante e aflito?
A principal utilidade destas informações transmitidas… está mais além do
período de pós-guerra, quando novamente se abrir o campo de serviço
mundial e os homens tiverem tempo para o pensamento e a devida
reflexão. ... O serviço a que me refiro aqui é o processo educativo que
produzirá a civilização futura e sua correspon dente cultura, a qual se
baseará

em

todos

os

processos

culturais

do

passado

e

do

presente,

descartando no possível tudo o que produziu os desastres atuais. Isso
significa a futura e gradual utilidade das potências subjacentes,
porque

podem

indicar

as

linhas

de

menor

resistência

para

o

emergente bem e as crises em desenvolvimento que inevitavelmente
estão por diante no período de reconstrução . Mas, do estudo destes
temas, pode surgir um potente bem, inclusive neste momento, desde que o
estudante de esoterismo não se contente com o estudo (usando-o como
escape

do

presente

desastroso)

mas
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compreensão das causas e condições, siga um árduo esforço para ser de
ajuda em um sentido prático e definitivamente físico.

Tudo o que disse testemunha este fato emergente e dominante: as
condições mundiais de hoje, precipitadas pela cobiça e pela ignorância
humanas, estão no entanto basicamente condicionadas pela vontade
para o bem, qualidade primordial das energias e forças que provêm
das grandes Vidas nas quais toda existência vive, se move e tem seu
ser. A Lei do Universo (e o que é a lei senão a atuação e os propósitos
destas

oniabarcantes

Vidas,

Seus

impulsos

e

Seus

planos?)

constitui

eternamente o bem do todo e nada pode impedir que ele aconteça …
A simplificação do problema do mundo, em termos de matéria, se alcança
pelo reconhecimento do dualismo essencial que subjaz nos acontecimentos.
Recomendo este pensamento aos estudantes e sugiro que baseiem o seu
otimismo na ampla visão respaldada pelos Céus e corro borada pela atividade
das estrelas...

… Espaço de Silêncio …
… a Vontade de Deus move os mundos,
e o Amor de Deus determina os resultados.

… Espaço de Silêncio …

A Cruz Fixa é a Cruz de luz. E através desta Cruz, emanando de Leão, “os
fogos de Deus” fazem finalmente uma revelação para o homem purifi cado
que se encontra na luz:

Eu, o Triângulo Divino, cumpro essa Vontade dentro do
quadrado
E sirvo aos meus semelhantes.

Bibliografia: Trechos de Astrologia Esotérica e Tratado sobre a Magia Branca.
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