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P LENILÚ NI O

DE C A P R I C ÓR NI O
(Lua Cheia 16/01/2014, 01h52 hora local de Argentina e Brasil)

PENETRANDO NA LUZ SUPREMA
Desde o ponto de luz na Mente de Deus
Que aflua luz às mentes dos homens,
Que a luz desça à Terra.

Conduza-nos do Individual ao Univer sal.

Deus é transcendente e “n’Ele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser” porque
“tendo impregnado todo o Universo com um fragmento de Si mesmo, Ele permanece”. Deus
é imanente nas formas de todas as coisas criadas; a glória que será revelada por meio da
humanidade é a expressão dessa divindade inata, com todos seus atributos e aspectos,
qualidades e poderes.
i

… Espaço de Profundo Silêncio …

“Liberado da escuridão causada pela impureza, sattva ou substância pensante, cuja
essência é luz, aflui em contínua diafaneidade, não superada por rajas nem tamas ”. Isto é
clareza.
Quando surge esta clareza no estado equilibrado super -reflexivo, o iogue alcança a
imperturbável calma interna, isto é, a visão do lampejo de percepção interna, que não
atravessa sucessivamente uma ordem graduada (dos processos comuns da experiência),
tendo por objetivo a coisa tal como realmente é… Impureza é o aumento de rajas e tamas.
É a contaminação, cuja característica distintiva é escuridão. Clareza é estar livre disto.”

1

15 de janeiro de 2014
Lua Cheia de Capricórnio, UT 04h52 de 16/01/2014

… Espaço de Silêncio …
O homem conseguiu (graças à disciplina e à prática dos métodos de yoga e pela
perseverança na meditação) se desligar de todas as formas e se identificar com o amorfo.
Chegou ao centro do coração do seu ser. Deste ponto de compreensão espir itual pura,
pode atuar cada vez mais no futuro. Mediante a prática, fortalece a compreensão, de maneira
que contempla toda a vida, o trabalho e as circunstâncias como una procissão passageira que
não lhe diz respeito. No entanto, pode dirigir sobre eles o farol do espírito puro; ele próprio é
luz e conhece a si mesmo como parte da “Luz do Mundo” e “nessa luz verá a luz”. Conhece as
coisas como são, e se dá conta de que tudo o que até então considerou real é apenas ilusão.
Atravessou o grande Maya e foi além dele, penetrando até a luz que o produz, e para ele é
impossível haver erro no futuro; seu sentido dos valores está correto, seu sentido de proporção
é exato. Não está sujeito ao erro, está livre da ilusão. Quando este ponto é realizado, a dor ou
o prazer não o afetam mais: está imerso na perfeita ventura da Realização do Ser. ”
ii

… Espaço de Silêncio …

Contemplai a memória e a consciência.
Assim como a memória é do passado, a consciência é do futuro. Portanto, Nós
substituímos a memória pela consciência . Por meio da memória Eu não posso penetrar
dentro dos limites do sol, mas a consciência abre os portais. Para Nós, o museu e a
biblioteca tomam o lugar da memória; portanto, os discípulos não deverão se lamentar
pela perda das velhas recordações. Simplesm ente se substitui uma coisa pequena por
outra maior. A consciência é semelhante à compreensão do espírito; cresce até que
envolve todo o ser em uma chama. Durante este processo, os fragmentos da memória,
como escória, impedem a chama. Saber não significa lembrar. Aquele que chega se
apressa sem olhar para trás. A humanidade deve se lembrar da transmutação da
consciência.
Onde se situa a força dos nossos experimentos? Na consciência solar que está
sendo vertida como prana. Sobre o estrato dos pensamentos ter renais fluem as
correntes da sabedoria do sol, e é nestas regiões onde começa o pré -ordenado Grande
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Ensinamento. Ordenamos o abarcamento do Universo. Mas só o instrumento da
consciência permitirá os novos experimentos da harmonização de espírito e matéria.
O carma não pode complicar um corpo harmonioso. Portanto, o caminho da subida
tem um beneficio prático.
iii

… Espaço de Silêncio …

O discípulo sabe ou está aprendendo que ele não é isto ou aquilo, e sim a Própria V ida.
Não é o corpo físico ou sua naturez a emocional; ele não é, em última análise (frase muito
esotérica), a mente ou aquilo mediante o qual ele conhece. Está aprendendo que isso
também deve ser transcendido e superado pelo amor inteligente (o qual só é possível
depois de desenvolver a mente) e começa a se compreender como a alma. Posteriormente,
chega o terrível “momento no tempo” quando, pendente no espaço, descobre que ele não é
a alma. Então, o que é? Um ponto de divina vontade dinâmica, enfocado na alma e chegando
à conscientização do Ser pelo uso da forma. Ele é Vontade, o regedor do tempo e o
organizador, com o tempo, do espaço.
iv

… Espaço de Silêncio …
A vida toda é revelação; o processo evolutivo é, em relação à consciência, um processo
de guiar os cegos para fora das zonas escuras da consciência na direção de uma luz maior
e, portanto, para uma visão mais vasta.
v

A vida toda é revelação
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… Espaço de Profundo Silêncio …

Revelação é um termo genérico que abrange todas as respostas às atividades do olho
da mente, o olho da alma, e a “visão interna” da Mente Universal que o contato com a
Mônada traz. A visão é o maior de todos os desenvolvimentos neste período mundial, no
qual o Logos procura levar os reinos subumanos à etapa em que possuirão visão humana;
a humanidade, ao ponto em que a visão espiritual seja desenvolvida e a visão interna
hierárquica seja a qualidade normal da visão do iniciado; e aos membros da Hierarquia, à
etapa em que possuirão percepção universal.
vi

A Etapa de Penetração consiste em atravessar de um lado a outro o mundo do
espelhismo, alcançando assim dois objetivos: 1) a afluência de Luz da Tríade espiritual na
consciência do iniciado por meio do antahkarana, de maneira que sejam cada vez mais
claros o Plano para a humanidade e o Propósito divino em relação ao planeta. Isto inicia a
relação com Shamballa. 2) A dissipação parcial do espelhismo mundial, a fim de clarear o
plano astral e, em consequência, servir à humanidade.

Cada discípulo que reconhece a revelação iniciática libera luz
e dissipa parte do espelh ism o que cega a m assa hum ana.
O espelhism o vai desaparecendo, as ilusões vão se dissipando, a etapa de
penetração em um a nova dim ensão, em um a nova fase de esforço e de realização
está sendo rapidam ente alcançada.

… Espaço de Profundo Silêncio …

Em A Etapa de Polarização… o iniciado, ao deixar entrar e penetrar a luz através das
densas brumas do espelhismo mundial, se dá conta repentinamente do que fez e adota uma
firme posição, corretamente orientado para a visão (ou, em outras palavras, para
Shamballa). … o iniciado é um ponto de vida hierárquica… é parte definitiva do esforço
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hierárquico. Este esforço está orientado para o centro maior de vida, Shamballa. Os
estudantes tendem a crer que a orientação da Hierarquia é para a humanidade. Mas não é .
Ela responde à necessidade humana quando a demanda é efetiva e seus Membros são os
guardiões do Plano; mas a orientação de todo o grupo hierárquico é para o primeiro
aspecto que expressa a Vontade do Logos e se manifesta por intermédio de Shamballa.

Esta polarização, este ponto de esforço enfocado e esta orientação obtida, é
a ideia básica subjacente na frase “Monte da Iniciação”. O iniciado “põe os
pés sobre o cume da montanha e, dessa altura, percebe o pensamento de
Deus, visualiza o sonho da Mente de Deus, segue o olho de Deus do ponto
central à meta externa e vê a si mesmo como tudo o que é e, no entanto,
dentro do todo”.
A Etapa de Precipitação. Tendo se identificado a si mesmo, por meio da penetração e a
polarização, com o Plano e com a Vontade de D eus (a chave de Shamballa), segue então –
como resultado do seu tríplice reconhecimento – desempenhando a sua parte para
materializar o Plano e trazer à manifestação e expressão externa, tudo o que pode desse
Plano.

Desta maneira se converte primeiro em u m posto avançado da Hierarquia (que
necessariamente significa sensibilidade à energia de Shamballa) e em seguida vai se
tornando cada vez mais um Agente da Luz – a Luz universal ou a Luz da Mônada.
Reflitam sobre este dado e captem, até onde lhes for poss ível imaginativamente, a
magnificência do processo iniciático – que é vastamente mais abrangente que o indicado
em qualquer ensinamento dado até agora.
vii

Toda a história evolutiva do nosso planeta
consiste em receber e distribuir, tom ar e dar.

… Espaço de Profundo Silêncio …
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A chave do mal-estar da humanidade… está em tomar e não dar, receber e não
compartilhar, acumular e não distribuir… Quando a livre afluência de energia e interação
divinas e do propósito espiritual for restabelecida, então desapa recerá o mal, e a vontadepara-o-bem se converterá em efetiva boa vontade no plano físico externo. 
A nova Ciência de Impressão constitui a base subjetiva e o elemento unificador que
mantém unido todo o reino do conhecimento, da ciência e da religião. As ideias
fundamentais que subjazem por trás destas grandes zonas do pensamento humano
emanam dos níveis da intuição e, finalmente, condicionam a consciência humana,
evocando a aspiração do homem a penetrar mais profundamente no arcano de toda
sabedoria, do qual o conhecimento é a etapa preparatória. Esta Ciência de Impressão é o
modo de vida do mundo subjetivo que reside entre o mundo dos acontecimentos externos
(o mundo de aparências e de manifestação exotérica) e o mundo interno da realidade.
A Ciência de Impressão – se for estudada pelos discípulos no mundo e pelo Novo Grupo
de Servidores do Mundo – facilitará enormemente a apresentação dos ideais que devem
condicionar e condicionarão o pensar da Nova Era e que, finalmente, produzirão a nova
cultura e a nova expressão da civilização que a humanidade tem pela frente, substituindo a
civilização presente e proporcionando o próximo campo de expressão para o gênero
humano.
Lembrarei a vocês que o que é verdade para o discípulo individual, deve ser e é verdade
para esse grande discípulo – a Humanidade, toda a família humana. Também é verdade, como
derivado desta ideia, para os três centros planetários: Shamballa, a Hierarquia e a
Humanidade.

Ciência da Impressão é o nome dado ao processo por meio do qual se estabe lece a
necessária relação entre todas estas unidades de vida.
Técnica de Invocação e Evocação é o nome dado ao modo ou método pelo qual se produz
a relação desejada.
Trabalho Criador é o nome dado à manifestação dos resultados dos dois processos
anteriores.
Os três aspectos da Técnica de Invocação e Evocação com os quais o discípulo comum
deve se ocupar são: a construção do antahkarana, o correto emprego da mente inferior em suas
duas funções mais elevadas (manter a mente firme na luz e criar as formas ment ais desejadas)
e o processo de precipitação por meio do qual a impressão pode finalmente tomar forma
tangível.
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A im pressão, arte que deveria ser dom inada tanto do ângulo do agente im pressor
com o do receptor im pactado
está relacionada definidam ente com o m undo das ideias.
O ocultista sempre encara o tema relacionado ao processo evolutivo primeiramente do
ângulo do todo e depois da parte, da periferia para o centro, do universal para o particular.
viii

Toda a história evolutiva de nosso planeta
consiste em receber e distribuir, tom ar e dar.

… Espaço de Profundo Silêncio …

*

*

*

Um indicador emergente para a vida espiritual é a esperança de revelação. Nunca antes foi
tão grande a necessidade do homem nem mais segura a certeza da revelação; nunca o espírito
humano invocou tanto a ajuda divina como agora e, portanto, nunca esteve a caminho uma
revelação de tal magnitude. Não podemos saber qual será essa revelação. A revelação da
natureza de Deus foi um lento processo de desenvolvimento, paralelo ao desenvolvi mento
evolutivo da consciência humana. Não nos cabe defini -la ou limitá-la com nosso pensar
concreto, mas sim nos prepararmos para ela, desenvolver nossa percepção intuitiva e viver na
expectativa da luz reveladora.

Desde o ponto de luz na Mente de Deus
Que aflua luz às m entes dos hom ens,
Que a luz desça à Terra.
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Espera-se por uma religião mundial, uma revelação e o desenvolvimento do hábito do
reconhecimento espiritual... reconhecimento da beleza da divindade em todas as formas,
reconhecimento de tudo o que se aproxima, e do que um antigo profeta hindu chamou de
“nuvem de coisas cognoscíveis” que paira sobre a humanidade, nuvem que precipitará as
maravilhas que Deus guarda para aqueles que conhecem o signi ficado do Amor.
ix

… Espaço de Silêncio …
Que o grupo transfigure a vida em termos de realização

… Espaço de Profundo Silêncio …

Eu estou imerso na Luz Suprema e a esta luz dou as costas.
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