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P L E N I LÚ N I O

D E A Q UÁ R IO
(Lua Cheia 14/2/2014 às 20h53 hora local de Argentina e Brasil)

AQUÁRIO: POLARIZAÇÃO NO CENTRO DE AMOR

“No centro de todo amor, Eu permaneço.
Desde esse centro, Eu, a Alma, me exteriorizarei.
Desde esse centro, Eu, o que serve, trabalharei.
Que o amor do Ser Divino se irradie por toda parte, em meu coração,
Através do grupo e em todo o mundo…”

… Espaço de Silêncio …

Amor, real e esotericamente, é compreensão perceptiva, a capacidade de
reconhecer o que produziu uma situação existente, e a consequente abstenção de
criticar; envolve o silêncio benéfico que leva a cura em suas asas e que só se expressa
quando o aspecto inibitório do silêncio está ausente e o homem já não tem mais que
tranquilizar a sua natureza inferior nem acalmar as vozes de suas próprias ideias a
fim de compreender e se identificar com o que deve ser amado. Podem captar a beleza
deste conceito e compreender a natureza desta profundidade silenciosa da verdadeira
compreensão?
i

… Espaço de Silêncio …

Desde o ponto de amor no Coração de Deus
Que aflua amor aos corações dos homens,
Que o Cristo retorne à Terra.
… Espaço de Profundo Silêncio …
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Quando o fogo se extrai desde o mais intimo do coração, as águas não bastam para
dominá-lo. Surge como uma corrente de chamas e atravessa as águas que desaparecem
ante ele. Assim se encontra a meta.
ii

… Espaço de Silêncio …

…a relação mais estreita da Hierarquia com Shamballa, o estímulo da sua própria vida
interna e a preparação da humanidade para a revelação, mais certo desenvolvimento
inesperado, condicionarão o ciclo em que estamos entrando agora. Por conseguinte, este
é o período mais extraordinário na história da humanidade. Além disso, é preciso ter pre sente que estamos entrando em outra ronda maior do Zodíaco, e isto coincide com a
atividade zodiacal menor, porque Aquário governa o ciclo imediato maior de 25.000 anos
e é também o signo para o qual o sol se está mudando por um período de 2.300 anos —
um acontecimento muito extraordinário e pleno de importância em nossa história
planetária; esta é uma coincidência da qual nosso Logos planetário é bem consciente e
da qual Ele está fazendo um uso pleno e inteligente. É também um ciclo no qual, pela
primeira vez, os três centros planetários maiores — Shamballa, a Hierarquia e a
Humanidade — estão em relação direta e ininterrupta, porque atualmente o alinhamento
é correto e se ajusta, pela primeira vez, à história planetária.
Nem que seja só temporariamente, se iniciou algo cujos efeitos nunca se perderão.
É também um ciclo no qual o Logos planetário, tendo tomado exitosamente a
iniciação e afetando assim toda Sua vida planetária, estabeleceu também certas relações
extraplanetárias que necessariamente são incompreensíveis para vocês e de nenhuma
importância para o ser humano individual, mas que criarão finalmente uma situação na
qual nosso planeta se converterá em planeta sagrado.
Este processo, à medida que se desenvolver, exercerá um poderoso efeito sub jetivo
e profundamente espiritual sobre todos os reinos da natureza, e também sobre o reino
do sobrenatural.
iii

… Espaço de Silêncio …
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Em todas as partes os povos estão preparados para a luz; es peram uma nova
revelação e uma nova dispensação. A humanidade avançou tanto no Caminho da evolução,
que tais demandas e expectativas não estão expressas unicamente em termos de
melhoras materiais, mas em termos de visão espiritual, verdadeiros valores e corretas
relações humanas… Sua esperança é de ordem espiritual e nunca morrerá.
…

espiritual,

utilizando

essa

palavra

para

significar

compreensão,

serviço,

fraternidade, corretas relações humanas e uma crença na realidade do mundo por trás da
cena fenomênica.

Fraternidade… sintetiza a origem e a meta da humanidade e é o princípio
fundamental do quarto reino da natureza, o humano. A fraternidade é um grande fato
natural. A verdadeira expressão desta fraternidade deve vir inevitavelmente por meio do
estabelecimento de corretas relações humanas e pelo cultivo da boa vontade.
iv

… Espaço de Silêncio …

Deixe para trás todos os arrependimentos sobre o passado, não tornemos nós
mesmos o caminho para o futuro mais difícil. Os erros do passado não devem fixar a
atenção sobre eles mesmos. O esforço pelo futuro terá que ser muito forte para que a luz
não perca intensidade nos olhos que não estão dirigidos para o passado. Voltemos as
costas para o passado, pelo bem do futuro. Sob toda condição, o esforço para o futuro
deve ser muito forte para que este bendito afinco permaneça para sempre. Todo esforço
para o futuro é um esforço para a Fraternidade.
v

… Espaço de Profundo Silêncio …

A verdade poderia ser expressa desta maneira: Quando os olhos do discípulo se
afastam de si mesmo e sua atuação nos três mundos é controlada espiritualmente (ou
está em processo de ser), enfrenta a necessidade de se converter em um ser
verdadeiramente mental, com o enfoque da sua vida no nível mental, onde está sujeito ao
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controle da alma que, por sua vez, se converte em agente diretor do homem no plano
físico. Isso não significa que o homem se ocupe de que sua mente inferior concreta a
dirija e esteja ativa e iluminada, o que tem lugar gradual e automaticamente, devido à
pressão das influências superiores que afluem a ele e através dele. Ao contrário, ele se
ocupará da tarefa de se tornar consciente das atividades de sua mente superior ou
abstrata, e da razão pura que controla e anima o plano búdico, que é suscetível à
impressão oriunda da Mônada. Esse lugar deve se converter no plano para o qual a
consciência mental olha e enfoca a atenção. Deve se polarizar ali, no mesmo sentido em
que a consciência da humanidade comum está hoje polarizada no plano das emoções e da
atividade astral, embora esteja se trasladando rapidamente para o plano mental.
Isto envolve uma atividade dual; a mente inferior se converte em potente fator
para dirigir as atividades de serviço do discípulo. Tais atividades se transformam na
potência motivadora principal de sua vida… desenvolvendo assim seu sentido de
inclusividade.
A inclusividade é a chave suprema para a compreensão da consciência.

… Espaço de Silêncio …
Este processo de desenvolvimento cria certos pontos principais de sucessivas
fusões, com os consequentes pontos de tensão; quando estes pontos ( conscientemente
obtidos) se convertem em energia atuante, permite ao discípulo “permanecer na luz e
nessa luz ver a Luz maior, e dentro da Luz maior conhecer e ver, captar e absorver aquilo
que até então foi confuso, secreto e ignoto”. Isto é iniciação.

Períodos de busca, períodos de dor, períodos de desapego, períodos de revelação
produzindo pontos de fusão, pontos de tensão e de projeção de energia — tal é a história
do Caminho de Iniciação.
vi

… Espaço de Silêncio …

… toda manifestação e cada período de crise são simbolizados pelo antigo símbolo
do ponto dentro do círculo, o foco de poder dentro da esfera de influência ou aura. O
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mesmo ocorre hoje com o problema do término do espelhismo e da ilusão mundiais... A
possibilidade de dispersão e dissipação está definidamente centrada nos dois Avatares, o
Buda e o Cristo.

O trabalho combinado destes dois grandes filhos de Deus, concentrados por meio
dos discípulos mundiais e de Seus iniciados, deve destruir, e inevitavelmente o fará, a
ilusão, e dissipar o espelhismo — um, mediante o reconhecimento intuitivo da realidade,
pelas mentes sintonizadas com ela, e o outro, pela afluência da luz da razão. Buda fez o
primeiro esforço planetário para dissipar o espelhismo mundial. … Sem ilusões e sem
espelhismos a humanidade espera a próxima revelação. Tudo o que podemos prever,
referente a esta revelação, é que certos poderosos resultados serão obtidos pela fusão da
luz e do amor e pela reação da “substância iluminada, mediante o poder atrativo do
amor”.

Quando o trabalho do Buda for consumado na personalidade integrada do
aspirante ou discípulo, então a plena expressão do trabalho do Cristo pode também ser
consumada, e estas duas potências, luz e amor, encontrarão radiante expressão no
discípulo transfigurado.

O que é verdade para o indivíduo é verdade também para toda a humanidade e,
atualmente, a humanidade (tendo alcançado a maturidade) pode “entrar na
realização” e tomar parte, conscientemente, na tarefa de iluminar e de iniciar uma
atividade amorosa e espiritual. Os efeitos práticos deste processo serão a dissipação
do espelhismo e a liberação do espírito humano da escravidão da matéria, produzindo
também a dissipação da ilusão e o reconhecimento da verdade, tal como existe na
consciência de aqueles que estão polarizados e são “conscientes de Cristo”.

Não é necessariamente um processo rápido, mas ordenado e regulado, cujo êxito
final é seguro, sendo também relativamente lento o processo consecutivo para
estabelecê-lo. Este processo foi iniciado no plano astral pelo Buda e no plano mental
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quando o Cristo se manifestou na Terra. Indicou a proximidade da maturidade da
humanidade. O processo foi tomando impulso lentamente, à medida que estes grandes
Seres reuniram em torno de Si os Seus discípulos e iniciados, durante os últimos dois mil
anos. Alcançou um nível de grande utilidade, porque o canal de comunicação entre
Shamballa e a Hierarquia foi aberto e ampliado e o contato entre estes dois grandes
centros e a Humanidade se estabeleceu mais firmemente.
vii

… Espaço de Profundo Silêncio …
Esqueçamo-nos da distância, da lonjura e da vacuidade... O Cristo da história e o
Cristo no coração humano são fatos planetários .
viii

… Espaço de Profundo Silêncio …

Desde o ponto de amor no Coração de Deus
Que aflua amor aos corações dos homens,
Que o Cristo retorne à Terra.

… Espaço de Silêncio …
Aquário… Energia Vibrante de Fraternidade.

Fraternidade… sintetiza a origem e a meta da humanidade e é o princípio
fundamental do quarto reino da natureza, o humano. A fraternidade é um grande fato
natural.

… Espaço de Silêncio …
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O coração ora pela vida eterna da consciência. O coração sabe que existe um bemestar maior se a consciência não for interrompida e subir incansavelmente – assim ensina
a Fraternidade.
ix

O amor é o princípio e o fim, e no amor servimos e trabalhamos. A longa viagem
termina na glória da renúncia ao desejo pessoal e na dedicação ao serviço vivo.
x

… Espaço de Silêncio …
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