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P L E N I LÚ N I O

D E A QUÁ R I O
(Lua Cheia 3/2/2015 à 20:09 hora local de Argentina e Brasil – 21:09 nas regiões do Brasil com horário de
verão)

A L U Z D O M U N D O : R E V E L A Ç Ã O D O A N TA H K A R A N A
G R U PA L

Nos muitos fios de luz, tecidos pelos aspirantes, discípulos e iniciados do
mundo, podemos ver o antahkarana grupal aparecendo gradualmente – a ponte
por meio da qual a humanidade como um todo poderá se abstrair da matéria e
da forma. Esta construção do antahkarana é o grande e final serviço que todos
os verdadeiros aspirantes podem prestar.
i

… Espaço de Profundo Silêncio …

O Antahkarana é simbolicamente o Caminho… Passo a passo e etapa após
etapa construímos esse caminho, assim como a aranha tece a sua teia. Esse
“caminho de retorno” realizado dentro de nós mesmos, é o Caminho que
devemos descobrir e percorrer.
ii

… Espaço de Silêncio …
Uma grande atividade criadora envolvendo todos os Ashrams – maiores e menores
– está agora sendo planejada na assembleia hierárquica, e o trabalho de todos os
discípulos expectantes e atentos é tornar esse plano criador bem-sucedido, mediante sua
plena expressão no plano físico. ... Atualmente, o que os homens denominam trabalho
criador é na realidade uma expressão de si mesmos e de sua apreciação da beleza como
eles a veem, da verdade como eles a captam, da psicologia como eles a interpretam, da
natureza como eles cientificamente a interpretam. De acordo com seu desenvolvimento
espiritual e sua percepção inteligente, assim será a qualidade e a natureza de sua
expressão – mas será deles.
No caso dos trabalhadores hierárquicos, porém, a situação é diferente. Trabalham
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para expressar aquilo que o Ashram, através de seu grupo de trabalhadores, está
buscando expressar; eles procuram expressar o Plano, ou a parte dele que possam captar;
ocupam-se da expressão da alma como essa alma será conhecida na cultura e na
civilização a ser desenvolvida imediatamente. Podem trabalhar completamente livres de
autointeresse; não reivindicam aquilo que criam, mas o considera como uma expressão de
atividade hierárquica; estão livres do espírito de se identificar a si mesmos com o que
eles expressaram, mas – tendo criado aquilo que seu impulso ashrâmico indicou – passam
a uma nova expressão do propósito, dinâmico, sempre-em-movimento...
iii

… Espaço de Silêncio …
A Ciência do Antahkarana é a ciência do tríplice fio que existe desde o princípio do
tempo e vincula o homem individual à sua fonte monádica. O reconhecimento deste fio e
seu uso, conscientemente, como o Caminho e o meio de contatos, sempre em expansão,
chegam relativamente tarde no processo evolutivo. A meta de todos os aspirantes e
discípulos é se tornar consciente desta corrente de energia em suas várias diversificações
e conscientemente empregar estas energias de duas maneiras: interiormente em
autodesenvolvimento, e em serviço ao plano para a humanidade.
iv

A vida da alma e sua expressão no plano físico foi muito enfatizada; isto foi
necessário e parte do desenvolvimento evolutivo da consciência humana. O reino das
almas deve finalmente dar lugar ao domínio do espírito; a energia da Hierarquia deve se
tornar uma força receptiva à energia de Shamballa, assim como a força da humanidade
deve se tornar receptiva à energia do reino das almas. Hoje estes três processos têm
lugar simultaneamente…

O que nos diz respeito é o trabalho dos “construtores-da-ponte”... Permitamme lhes assegurar que a construção real do antahkarana tem lugar só quando
o discípulo está começando a estar definitivamente enfocado em níveis
mentais, e quando a sua mente, portanto, está funcionando inteligente e
conscientemente.
… Espaço de Silêncio …
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O plano mental que deve ser ponteado é como uma grande corrente de consciência
ou de substância consciente, e através desta 1 corrente o antahkarana deve ser construído.
Este é o conceito que reside por trás deste ensinamento e por trás do simbolismo do
Caminho. Antes que um homem possa percorrer o Caminho, ele mesmo deve chegar a ser
o Caminho.

Da substância de sua própria vida deve construir a ponte arco-íris, o
Caminho Iluminado.
… Espaço de Profundo Silêncio …
Deve haver muitos que se estão preparando para começar esta tarefa de construir
a ponte arco-íris e que, sob a influência da Sabedoria Eterna, estão captando a
necessidade e a importância da revelação que este processo transmite. O que aqui estou
escrevendo tem, portanto, um propósito definido e útil. Durante um longo tempo minha
tarefa foi divulgar em forma de livro informações a respeito da próxima etapa de
inteligente e espiritual reconhecimento para a humanidade. Portanto, repito, é essencial
a compreensão do método de construção do antahkarana para que a humanidade possa
avançar como está planejado, e neste avanço os discípulos e aspirantes devem formar e
formam a vanguarda. A humanidade despertará constantemente e como um todo ao
impulso espiritual futuro; terá lugar um esmagador impulso para a luz espiritual e para
uma maior orientação. Assim como o discípulo individual tem que se reverter a si mesmo
na roda da vida e percorrer o Caminho em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio,
o mesmo deve fazer a humanidade; e assim fará. Os dois terços que alcançarão a meta da
evolução neste ciclo mundial já estão começando a fazê-lo.
v

… Espaço de Profundo Silêncio …

…“A Ponte de Suspiros” que vincula o mundo animal com o mundo humano e
conduz todos os homens ao vale de lágrimas, de dor, de disciplina e de solidão, está sendo
rapidamente substituída pelo radiante Ponte de Arco-íris, construída pelos filhos dos
homens que buscam luz pura. “Eles atravessam a ponte para a serena Luz que ali os
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espera, e impõem 2 a radiante luz ao mundo dos homens, revelando o novo reino da alma;
as almas desaparecem, e só a alma é vista”.
vi

… Espaço de Profundo Silêncio …
Prossigam no trabalho de construção do antahkarana e a luz brilhará sobre
o caminho de vocês e a revelação acompanhará os seus passos.
vii

… Espaço de Silêncio …
A grande necessidade de todos vocês neste grupo é se relacionar conscientemente
entre si, unidos cada vez mais estreitamente. A construção do antahkarana grupal como
uma parte de um grande fio de vida só assim pode ser levada adiante efetivamente.
Portanto, procure que esta identificação grupal siga adiante com toda a cooperação que
você possa prestar.
viii

… Breve Espaço de Silêncio …
Nos muitos fios de luz, tecidos pelos aspirantes, discípulos e iniciados do mundo,
podemos ver o antahkarana grupal aparecendo gradualmente – a ponte por meio da qual
a humanidade como um todo poderá se abstrair da matéria e da forma. Esta construção
do antahkarana é o grande e final serviço que todos os verdadeiros aspirantes podem
prestar.

… Espaço de Profundo Silêncio …
O antahkarana agora está sendo construído por personalidades infundidas pela alma
(ou construído inconscientemente por todos os que lutam por alcançar orientação e
estatura espirituais) e rapidamente está se convertendo em um forte cabo, composto de
todos os muitos fios de luz viva, de consciência e de vida; estes fios estão mesclados e
fusionados de maneira que ninguém verdadeiramente pode dizer: “meu fio, ou minha
ponte, ou meu antahkarana”, o que muitas vezes dizem na ignorância. Todas as
personalidades infundidas pela alma estão criando o antahkarana humano que unirá, em
uma unidade indissolúvel, os três aspectos ou energias da Tríade Espiritual e os três
aspectos da personalidade infundida pela alma nos três mundos. No futuro, a frase “vida
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nos três mundos” será descontinuada; os homens falarão em termos de “vida nos cinco
mundos do Reino de Deus manifestado”.

Pensem hoje nesses termos se puderem e comecem a captar algo da
significação da verdade ali corporificada.
ix

… Espaço de Profundo Silêncio …
O ponto que procuro enfatizar é que só quando o aspirante se coloca com
definitividade 3 no plano mental, e mantém seu “foco de consciência” cada vez mais ali,
torna-se possível para ele fazer um progresso real no trabalho de divina construção da
ponte, o trabalho de invocação, e o estabelecimento de uma consciente relação entre a
Tríade, a alma e a personalidade.
Esta “radiante ponte arco-íris” une a personalidade iluminada, enfocada no corpo da
mente, motivada pelo amor da alma, com a Mônada ou com a Vida Una, e deste modo
permite ao divino Filho de Deus em manifestação expressar a significação das palavras:

Deus é amor e Deus é um Fogo consumidor.

… Espaço de Profundo Silêncio …

Os estudantes bem fariam em considerar a construção do antahkarana como uma
extensão em consciência. Esta extensão é o primeiro esforço definido feito no Caminho
para introduzir a influência monádica com plena consciência e por último diretamente.
Este processo constitui o paralelo individual da atual afluência de força desde Shamballa,
sobre o qual já falei em outra parte. Esse Centro de energia, o mais elevado sobre nosso
planeta, agora está tendo um definido efeito sobre o Centro que chamamos Humanidade.
Isto é ocasionado por alinhamento direto, e não via a Hierarquia como ocorreu até agora.

… Espaço de Silêncio …
Os estudantes devem procurar enfrentar todas as mudanças e oportunidades
planetárias com as correspondentes mudanças em suas próprias vidas. Devem buscar as
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novas atitudes e as novas abordagens criativas que darão por resultado não só a
construção do antahkarana individual como também a fusão dos muitos “fios radiantes”
que produzirão os “cabos conectores”, falando simbolicamente, que relacionarão os
centros planetários e apresentarão o meio pelo qual possa passar a vontade ígnea e o
propósito predeterminado da Deidade. Isto dará lugar à reconstrução dos mundos
manifestados, e nesta tarefa cada um e todos podem participar.
x

A Ciência do Antahkarana, tecnicamente falando e para propósito grupal, é
especialmente a ciência de manifestação de luz com seus resultados de
revelação e consequentes mudanças.
xi

Da substância da nossa própria vida construímos esta ponte de arco-íris,
este Caminho Iluminado.
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