10 de Febrero de 2017
Luna Llena de Acuario, UT 00:33 del 11/02/2017
P L E N ILÚ N I O D E A Q UÁ R IO
(Lua Cheia 10/02/2017 às 21:33 hora local de Argentina e Brasil, 22h33 nas regiões do Brasil com horário de
verão)

AQUÁRIO: ASPECTOS SUPERIORES DE RELAÇÃO
Grande é o mistério do pensamento!
A palavra surgiu para todos os filhos dos homens, os Filhos de Deus: Reflitam
sobre o passado, o futuro e sobre o que existe hoje. Aprendam que por meio do
pensamento o Caminho para o mais recôndito pode ser revelado. Deus pensou, e
todos os mundos emergiram e seguiram seus cursos. O homem, em seu distante e
radiante passado, antes de sua vida na Terra, o passado que era antes de todo tempo
e espaço, evoluiu um pensamento. Na direção da luz do dia, ele veio e seguiu seu
curso. E segue até hoje.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
Que o Grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática que
finalmente aniquilará o tempo.
… Espaço de Profundo Silêncio…
A telepatia mental direta é uma das manifestações mais elevadas da personalidade; é
um elo, um dos passos principais para a impressão superior; pressupõe um estado elevado
de desenvolvimento mental, constituindo uma das razões pela qual não é considerada uma
capacidade honesta, comprovada e provável do ser humano. Neste caso a mente é, em
realidade, “o matador do Real" e os recursos e modalidades do conhecimento subjetivo
permanecem ainda nas zonas obscuras da consciência humana. Os processos normais da
evolução provam incontestavelmente a existência de faculdades, as quais permitem que as
impressões subjetivas de elevada espiritualidade sejam possíveis e normais.
… Breve Espaço de Silêncio…
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As formas superiores da telepatia mental compreendem a alma e a mente abstrata, e se
ocupam unicamente do Plano divino – à medida que a Hierarquia o desenvolve nos três
mundos. A Ciência de Impressão se ocupa principal mente do Propósito divino de acordo
com o modo como Shamballa o desenvolve, e também desses aspectos mais elevados do
trabalho hierárquico que nada têm a ver 1 com o trabalho nos três mundos. Gostaria que
refletissem sobre este ponto.
… Breve Espaço de Silêncio…
Devido à curiosa etapa da evolução atualmente alcançada pelo reino humano, foi
instituído um aspecto intermediário nas três formas de impressão mencionadas; algo
parecido ao período existente entre a plena expressão humana e a plena expressão do
reino das almas. A isto denominamos:
A Ciência de Invocação e Evocação . Esta ciência pode empregar e emprega os
impulsos dos ignorantes e os anseios superiores (ainda incipientes) das multidões,
expressos de forma invocadora; assim faz com o fim de eliminar a lacuna existente na
consciência entre a vida do homem comum, a vida da personalidade integrada e a vida da
alma. Mediante o emprego da demanda invocadora – com frequência inaudível e
inconsciente – os discípulos do mundo podem enfocá-la, empregando e gerando uma
energia suficientemente forte para fazer impacto e impressão definida nos Seres e Vidas
que se encontram em níveis mais elevados que aqueles dos três mundos. Este impacto
evoca a reação destes Seres superiores e se estabelece um intercâmbio espiritual e
inteligente de grande valor, propiciando o estímulo e produzindo um aumento na vita lização do processo evolutivo normal, embora geralmente lento.
Isto tem se agravado na atualidade e é uma explicação do que está acontecendo no
mundo dos assuntos humanos. O estímulo espargido é de natureza muito intensa. O
clamor invocado desde a humanidade não é só a demanda inaudível provocada pelos
trabalhadores hierárquicos de todas as partes, mas também encontra sua expressão em
todos os planos e projetos, nas declarações de princípios e nos numerosos grupos e
organizações dedicados ao melhoramento do viver humano.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
...os grupos avançados em cada nação estão começando a responder à Lei de
Compreensão. É uma lei que, oportunamente, enfatizará a eterna fraternidade do homem e
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not concerned with
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a identidade de todas as almas com a Superalma. Isto será reconhecido na consciência
racial, assim como a unicidade da Vida que aflui através de todo o sistema solar e o
impregna, anima e integra. Esta Vida atua em todos os esquemas planetários e através
deles, em todos os reinos de formas e com tudo o que pode ser incluído na frase “vida da
forma”. Essa frase contém três ideias básicas: as ideias de vida, de forma e de evolução.
A atuação da Lei da Compreensão Amorosa será grandemente facilitada e agilizada
durante a Era de Aquário... mais adiante resultará no desenvolvimento de um espírito
internacional de alcance mundial, no reconhecimento de uma só crença universal em Deus
e na humanidade também como a principal expressão da divindade no planeta e na
transferência da consciência humana do mundo das coisas materiais para o mais puramente
psíquico. Com o tempo, isto levará, inevitavelmente, para o mundo das realidades
espirituais.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
Há três conceitos que se deve ter sempre presente:
1. O meio através do qual as correntes ou impressões de pensamento (não importa de
que fonte procedam) devem passar, a fim de produzir um impacto sobre o cérebro
humano, é o corpo etérico planetário. Isto é fundamental em suas implicações.
… Breve Espaço de Silêncio…
2. Sensibilidade à impressão implica em engendrar uma aura magnética sobre a qual
possam atuar as impressões mais elevadas.
… Breve Espaço de Silêncio…
3. O Plano é a substância dinâmica, que provê o conteúdo da fonte de abastecimento
da qual de onde o agente impressor pode extrair e ao qual há de ser sensível o
receptor da impressão.
… Espaço de Profundo Silêncio…

O Plano é substância… A substância é de natureza dinâmica e, portanto, está
impregnada com a energia da vontade. Os receptores da impressão desejada devem chegar
a ser sensíveis a esta energia substancial.
… Espaço de Profundo Silêncio…
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A chave de tudo isto é energia. Energia é substância, e esta substância é qualificada
pela vontade dinâmica divina. Há muito que aprender a respeito da Vontade.
Vontade como energia dinâmica ainda não é compreendida em seu verdadeiro sentido
pelos seres humanos. O gênero humano, no geral, reconhece a vontade como
determinação fixa; isto é na realidade seu esforço individual para impressionar a
substância (pessoal ou circundante) com sua própria vontade ou com seu bemintencionado esforço para se ajustar ao que eles creem que seja a vontade de Deus,
simbolicamente falando. Porém, os homens nada sabem ainda sobre o processo de
trabalhar com substância dinâmica energizada, pois esta basicamente os impressiona e os
utiliza, à medida que se tornam conscientes do Plano e, deste modo, ficam sob a influência
da Tríade Espiritual. Os homens são utilizados e não estão utilizando aquilo que está
disponível para a promoção do Plano – a energia dinâmica da Vontade divina. Esta
Vontade dinâmica não pode chegar a estar disponível nem podem os discípulos trabalhar
verdadeiramente com o Plano até que o antahkarana esteja adequadamente construído em
alguma medida, embora ainda não aperfeiçoado.
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Deus Transcendente está atuando por meio do Cristo e da Hierarquia Espiritual para
trazer alívio; Deus Imanente em todos os homens está em vésperas de certos
estupendos Reconhecimentos.
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… Espaço de Profundo Silêncio…

Que a ponte de almas e de servidores vincule os mundos subjetivo e objetivo, assim
ajudando o Cristo em Sua obra
…Espaço de Silêncio…

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

Que o Caminho de Reconhecimentos conduza à Revelação Grupal
…Espaço de Silêncio…

Que o Grupo siga adiante – fora do fogo, dentro do frio e para uma mais nova tensão.
…Espaço de Silêncio…
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Que o grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática
que finalmente aniquilará o tempo
…Espaço de Profundo Silêncio…
Aquário: Luz que brilha sobre a Terra, através do mar. É a luz que sempre brilha
dentro da escuridão, limpando com seus raios curadores o que deve ser purificado, até
que a escuridão se desvanece.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
Pouco a pouco, o quadro das possibilidades e do Plano se revelará ante vocês, à
medida que suas mentes aumentem em sensibilidade e seus cérebros se tornem mais
responsivos aos impulsos mentais. Pouco a pouco, os discípulos do mundo trabalharão na
reprodução – no plano físico – do que existe subjetivamente. Pouco a pouco, aparecerão
na Terra grupos de almas iluminadas aptas a cooperar com os Mestres com perfeita
liberdade de comunicação porque sua responsividade foi cientificamente treinada e
desenvolvida. Seu poder de atuar em sintonia ou em uníssono com a Hierarquia, de
cooperar com a vida grupal de muitos outros grupos de discípulos e de transmitir luz e
revelação ao mundo dos homens será posteriormente um fato consumado e já está muito
mais ativamente presente e é mais potente do que vocês pensam. Um pouco de visão,
irmão meu, facilita o caminho do discípulo e por isso me estendi sobre as possibilidades
que nós, devido à nossa previsão, consideramos já como fatos em manifestação. Nada
pode deter o êxito final do Plano; é apenas uma questão de tempo.
vii

… Espaço de Silêncio…
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