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PLENILÚNIO DE SAGITÁRIO
(Lua Cheia 28/11/2012 às 11h46 hora local Argentina e Brasil
– no Brasil acrescentar uma hora para as regiões com Horário de Verão)

A Alma da Humanidade no processo de Meditação:
Contato e Impacto
A base de todo crescimento oculto é a meditação, ou os períodos de
gestação silenciosa, durante os quais a alma se expande no silêncio.
Cartas sobre Meditação Ocultista

É preciso captar que tudo o que É se encontra sempre presente. O que
interessa é o despertar constante para o que eternamente É e sempre está
presente no meio ambiente, mas do qual o indivíduo está inconsciente, devido
à própria miopia. Deve-se evitar a indevida concentração no imediato da vida
cotidiana, que caracteriza a maioria das pessoas, a intensa preocupação pelos
estados internos e estados de ânimo do eu inferior, característica das pessoas
espiritualmente
orientadas
e
dos
aspirantes,
como
também
a
impermeabilidade ou falta de sensibilidade, idiossincrasia das massas. O Reino
de Deus está presente na Terra e sempre esteve, mas só algumas pessoas
conhecem seus sinais e manifestações. O mundo dos fenômenos sutis
(denominado amorfo, porque é distinto do mundo dos fenômenos físicos com o
qual estamos familiarizados) sempre está em nós, e é possível percebê-lo,
entrar em contato com ele e comprovar que é um campo de experimentação,
de experiências e de atividade, quando o mecanismo de percepção está bem
desenvolvido.
O reino subjetivo é vitalmente mais real que o objetivo, uma vez que foi
penetrado e conhecido. Consiste simplesmente (tão simples para uns e tão
aparentemente difícil para outros!) em aceitar sua existência, desenvolver o
necessário mecanismo de contato, a capacidade para utilizá-lo à vontade e a
interpretação inspirada.
A impressão recebida e interpretada produz mudanças fundamentais
na vida e na consciência do aspirante, sobretudo em sua orientação.
… Espaço de Silêncio …
Seria possível dizer que a própria consciência, meta do processo neste planeta,
é simplesmente resultado evidente da Ciência de Contato. Também é a meta,
de uma forma ou outra e em uma etapa ou outra, de todas as existências
planetárias que há dentro do sistema solar. O desenvolvimento desta resposta
consciente é, na realidade, o incremento da percepção sensível do Próprio
Logos planetário.
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O germe ou capacidade embrionária de estabelecer todo tipo de contato
planetário é inerente a todo homem e queira ou não, germinará.
Contato pode ser definido como o reconhecimento de um meio ambiente, uma
zona até agora desconhecida, ou aquilo que de uma forma ou outra foi
evocado, algo distinto que fez sentir sua presença.
Impacto… se transforma em uma interação consciente; isto transmite
informação de natureza reveladora, e pode ser definido nas etapas iniciais
como a garantia de uma nova zona de exploração e aventura espiritual para
aquele que responde ao mesmo, assinalando um campo mais amplo onde a
consciência possa se expandir muito mais e registrar cada vez mais o propósito
divino, que espera ser reconhecido mais plenamente.
A Ciência de Invocação e Evocação se fundamenta totalmente no
sentido de relação.
Telepatia e o Veículo Etérico

Toda a Ciência de Invocação e Evocação está contida na palavra
meditação”.
... a técnica da meditação rege todas as expansões de consciência,
todo registro do Plano ou Propósito e, de fato, todo o processo do
desenvolvimento
evolutivo.
É
esta
a
técnica
para
captar
espiritualmente, enfocar a atenção em algum nível de consciência e
originar sistemas de contato.
… Espaço de Silêncio …
Todo o esquema da manifestação é criado por meio dos métodos meditativos
organizados e conscientes; a meditação planetária, grupal e individual, tem
resultados criadores...
A meditação é essencialmente o instrumento mais elevado e a consumação
perfeita do terceiro aspecto divino, o da atividade inteligente, e de todo ângulo
possível é implementada dentro do círculo intransponível da Mente
Universal. ... a técnica de meditação é o agente criador que mais se destaca
em nosso planeta. Quando vocês, como indivíduos, se esforçarem em
“construir o novo homem em Cristo”, o qual será expressão do verdadeiro eu
espiritual, a meditação será o melhor agente para este objetivo…
O efeito da meditação humana neste momento é mudar as condições, invocar
as potências espirituais superiores, trabalhar com concentração – tanto vertical
como horizontalmente – dentro do mundo dos homens e do reino de Deus.
Esta atividade vertical e horizontal contém o segredo da meditação criadora.
Invoca as energias superiores e cria um canal de contato entre a alma e o
espírito. Isto se realiza mediante o que denominei de meditação vertical.
Também evoca e cria um fermento ou movimento dinâmico no nível do ser que
deve ser afetado ou mudado, sendo este o aspecto horizontal. Ambas as
atividades, vertical e horizontal, descrevem o método de invocação e
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evocação, tal como empregam todos os grupos vinculadores entre os
diferentes centros planetários.
Discipulado na Nova Era, Volume II

A manifestação da Nova Era na Terra, juntamente com o surgimento do quinto
reino das almas, é uma tarefa que demanda os esforços harmonizados e
unidos de todos aqueles que se dedicam a alcançar este objetivo. Necessita do
esforço colaborador da parte mais evoluída da humanidade, sensível a estas
novas influências, que pode captar a natureza destes importantes
acontecimentos e suas potencialidades de longo alcance e está, portanto,
preparada para participar o melhor que possa em atender a necessidade deste
momento crucial e do serviço que os Grandes Seres procuram prestar. Este
esforço de cooperação realizado por esta parte mais receptiva da humanidade,
é o que a Hierarquia, na realidade, quer estabelecer entre os filhos dos
homens.
Atualmente estão sendo realizados muitos experimentos, especialmente no
setor governamental, tentativas dos homens em todas as partes de aplicar os
novos e tenuemente percebidos ideais que vão surgindo, os quais devem ser
aplicados às nossas modernas condições de vida e finalmente substituí-las.
Não existe forma alguma de experimento nacional que não se baseie em
alguns destes ideais ou que não seja essencialmente o esforço realizado por
alguma escola idealista para melhorar as condições do mundo ou levar alívio a
um grupo de seres humanos. Este é um dos axiomas que deve ser aceito
desde o começo, e esta é a posição que adota o Novo Grupo de Servidores do
Mundo.
Afirmou-se que Aqueles que constituem o governo interno do mundo, a
chamada Hierarquia planetária, trabalham para facilitar a entrada dos novos
ideais e objetivos na consciência da raça – ideais e objetivos que caracterizam
a Nova Era. Esta afirmação é importante, pois indica que o esforço que se está
fazendo hoje está de acordo com o desenvolvimento evolutivo do nosso
planeta, portanto, o êxito final é seguro. O trabalho que o Novo Grupo de
Servidores do Mundo se empenha em realizar está destinado a acelerar este
processo, evitando assim um longo período de dificuldade e desordem. Quer
este esforço tenha êxito ou não, o objetivo final será alcançado, mas pode
acelerar se os homens analisarem cabalmente a situação imediata que
enfrentam e derem os passos necessários para mudar a situação atual.
… Espaço de Silêncio …
O que deve ser compreendido primeiro é que existe um Plano para a
humanidade e que este Plano sempre existiu. Ele se manifestou
através dos desenvolvimentos evolutivos das épocas passadas e
também através do impulso especial dado de quando em quando
pelos grandes intuitivos e instrutores da raça. O novo Plano dos
Grandes Seres é, portanto, em última análise, simplesmente uma
extensão do Plano que sempre existiu. Não houve nenhuma mudança
na ideia fundamental.
… Espaço de Profundo Silêncio …
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Dois dos objetivos imediatos do Plano são:
→ Elevar o nível da consciência humana de maneira que os homens e mulheres
inteligentes e reflexivos fiquem conscientemente em contato com o mundo das
ideias e o reino da percepção intuitiva. Isto significa que serão orientados para
a realidade.
→ O crescimento da ideia grupal com uma consequente ênfase geral sobre o
bem grupal, a compreensão grupal, a inter-relação grupal e a boa vontade
grupal. São estes os quatro ideais deste grupo subjetivo, trabalhando no plano
físico, denominado Novo Grupo de Servidores do Mundo.
Se estes ideais chegarem a se materializar, este Novo Grupo proporcionará um
núcleo para este futuro grupo mundial que gradualmente unirá todos os
homens na causa da verdadeira fraternidade.
O Novo Grupo de Servidores do Mundo proporciona o canal pelo qual
pode afluir o poder de Deus… este poder pode sanar e sanará as
feridas da humanidade, e unirá todos os homens em uma síntese
planejada.
Psicologia Esotérica, Volume II

O Novo Grupo de Servidores do Mundo está se convertendo
rapidamente no principal centro de meditação planetária. Grande
parte desta meditação… se baseia sobretudo na profunda reflexão
sobre os problemas da humanidade… A meditação criadora do Novo
Grupo de Servidores do Mundo tem como objetivo a criação da nova
civilização e da nova ordem mundial. Os membros do Novo Grupo de
Servidores do Mundo pertencem a todos os setores do esforço
humano.
Discipulado na nova Era, Volume II

Cada vez que se produz uma nova visão de natureza impulsionadora e
condicionadora, deve-se à invocação por parte daquele que busca a nova
impressão. Quando este espírito invocador está presente, os resultados são
inevitáveis e seguros e também a resposta evocada. É esta a base do êxito do
desejo (material ou espiritual), da aspiração, oração e meditação. Sempre se
obtém – em tempo e espaço – o que se invoca, e o conhecimento desta
verdade, cientificamente aplicado, será uma das grandes forças liberadoras da
humanidade.
… Espaço de Silêncio …
Todo o esquema da manifestação se cria por meio dos métodos meditativos
organizados e conscientes; a meditação planetária, grupal e individual, tem
resultados criadores.
… Espaço de Silêncio …
Tudo o que É se encontra sempre presente. O que interessa é o
constante despertar para aquilo que eternamente É e sempre está
presente no meio ambiente.
Telepatia e o Veículo Etérico
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