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P LENI LÚ N IO

DE P I S C I S
(Lua Cheia 16/3/2014 às 14:09 hora local de Argentina e Brasil)

O S A LVA D O R P R E C I P I T A A V O N T A D E

… por trás do desenvolvimento do amor se encontra a revelação da vontade.
i

… Espaço de Silêncio …

A energia de Shamballa prepara o Caminho para a energia da Hierarquia.
ii

… Espaço de Silêncio …

Desde o centro onde a Vontade de Deus é conhecida
Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens,
O propósito que os Mestres conhecem e servem..

… Espaço de Profundo Silêncio …

A síntese dita hoje a tendência de todos os processos evolutivos; tudo tende para
maiores blocos unificados… Embora as pessoas não se deem conta, estes conceitos são
fatores relativamente novos na consciência humana, e o fato de que sejam resultado de
uma nova e direta relação entre aqueles que implementam a vontade de Deus e a
humanidade, assegura sua inevitável expressão no futuro.
iii

… Espaço de Silêncio …
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Contínua e repetidamente, os estudantes devem lembrar que estamos considerando o
impacto da energia sobre as unidades de energia (todas qualificadas e produzindo
aparecimento) e a resposta destas unidades de energia às correntes de força que lhes
chagam desde “o centro mais longínquo”.
iv

A força mais evidente e poderosa hoje no mundo é a do primeiro Raio de Vontade e
Poder. Atua de duas maneiras:
Como a vontade de Deus nos assuntos mundiais, que sempre é a vontade-para-o-bem. Se
estudarem inteligentemente a história humana, verão que constantemente houve uma
progressão rítmica e regular para a uni dade e a síntese em todos os setores dos
assuntos humanos. Esta unidade na multiplicidade é o Plano Eterno – uma unidade na
consciência, uma multiplicidade na forma.
Como o elemento destrutivo nos assuntos mundiais. Isto se refere ao uso pelo homem,
desta força de vontade que raramente até agora é vontade-para-o-bem em expressão
ativa, mas algo que leva à autoafirmação (do indivíduo ou da nação) e à guerra com o
que a acompanha – separação, di plomacia egoísta, ódio e armamentos, doenças e
morte.
Esta é a força que aflui ao mundo do principal centro mun dial, Shamballa. Pouco se sabe
de Shamballa…
Somente duas vezes antes na história do gênero humano esta energia de Shamballa
fez seu aparecimento e fez sentir sua presença pelas tremendas mudanças produzidas:
Quando ocorreu a primeira grande crise humana na época da individualização do homem
na antiga Lemúria.
Na época da grande luta nos dias atlantes entre os “Senhores da Luz e os Senhores da
Expressão Material”.
Esta energia divina pouco conhecida, agora sai copiosamente do Centro Sagrado.
Personifica em si a energia que está por trás da crise mundial do mo mento. A Vontade de
Deus é produzir certas mudanças radicais e transcendentais na consciência da raça, que
alterarão completamente a atitude do homem frente à vida e sua captação das
essencialidades espirituais, esotéricas e subjetivas do viver. É esta força a que provocará
(em conjunção com a força de segundo raio) a tremenda crise – iminente na consciência
humana – que chamamos de segunda crise, a iniciação da raça no Mistério das Eras, no
que esteve oculto desde o princípio.
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A energia de Shamballa prepara o Caminho para a energia da Hierarquia.

… Espaço de Profundo Silêncio …
... lembraria a vocês que o uso da energia de primeiro raio inevitavelmente
significa destruição nas primeiras etapas, mas fusão e mescla nos resultados posteriores
e finais. Se estudarem as nações do mundo hoje deste ângulo, verão esta energia de
Shamballa de vontade desenvolvendo-se potentemente por meio de certas grandes
personalidades destacadas. O Senhor de Shamballa, neste tempo de urgência, de amor ao
aspecto vida e de compreensão do Plano além do amor pela humanidade, está emitindo
esta energia dinâmica. É destruidora da forma e traz morte às formas materiais e corpos
organizados que impedem a livre expressão da vida de Deus, porque invalidam a nova
cultura e tornam inativas as sementes da civilização futura.
Desta demonstração de energia, a humanidade irreflexiva retrocede atemorizada e
não lhe agrada... Se os seres humanos (até mesmo os melhores) não fossem tão
embrionários nem tão superficiais em seus conceitos e visão, seriam capazes de penetrar
por trás do que está acontecendo nos países-chave no mundo e ver o surgimento gradual
das novas e melhores condições e o desaparecimento das amadas, mas lentamente
decadentes formas. A energia de Shamballa é, contudo, tão nova e tão estranha, que é
difícil para os seres humanos conhecê-la pelo que é – demonstração da Vontade de Deus
em nova e potente vivência.
[Uma das maneiras] em que este dominante impulso de vontade se faz sentir é
através da voz das massas das pessoas no mundo todo. Esta vontade se expressa a si
mesma através de som, como a consciência ou o amor fazem através da luz. O som das
nações foi ouvido como um som maciço pela primeira vez. Esta voz hoje expressa
inconfundivelmente os valores que personificam o melhoramento humano; de manda paz e
compreensão entre os homens e não aceita – e constantemente não aceitará – permitir
que ocorram certas coisas drásticas. Esta “voz do povo”, que é na realidade a voz da
opinião pública, pela primeira vez e sem reconhecimento algum do fato, está sendo
determinada pela Vontade de Deus.
v

… Espaço de Silêncio …
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Desde o centro onde a Vontade de Deus é conhecida
Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens,
O propósito que os Mestres conhecem e servem.
… Espaço de Profundo Silêncio …

É interessante observar que no mundo existe uma infinidade de provas de que a
energia de Shamballa está exercendo impacto diretamente sobre a consciência humana e
alcançando resultados diretos. O aspecto destruidor do primeiro Raio de Vontade ou
Poder está produzindo destruição mundial, mediante o emprego do primeiro reino da
natureza, o mineral... Ao mesmo tempo, o segundo atributo da vontade, a síntese, evoca
uma resposta igualmente ampla. Este sentido de síntese produziu um efeito maciço e não
individual, e isso se deve a que é algo interessante e importante, e deve ser observado na
atualidade.
Posteriormente, o dinamismo inerente à vontade, manejado pelo Novo Grupo de
Servidores do Mundo e os discípulos e iniciados do mundo, converterão esta maciça
resposta instintiva em verdadeira experiência e farão “aparecer” na terra a nova e
desenvolvida “qualidade” da vida, que a nova era procura demonstrar.
Embora as pessoas não se deem conta, estes conceitos são fatores relativamente
novos na consciência humana, e o fato de que sejam resultado de uma nova e direta
relação entre aqueles que implementam a vontade de Deus e a humanidade, garante sua
inevitável expressão no futuro... As formas através das quais estas novas e iminentes
ideias se configurarão e manifestarão devem ser criadas, e isso leva tempo, pois são
criadas pelo poder do pensamento e o adequado processo de educação da consciência
humana, até que tal consciência se transforme em firme convicção e se manifeste como
imutável opinião pública.
vi

… Espaço de Silêncio …

É preciso lembrar que em nosso desenvolvimento planetário a ênfase de todo o
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processo evolutivo se coloca sobre a MENTE e sobre os distintos aspectos da mente –
inteligência, percepção mental, o Filho da Mente, a mente inferior, a mente abstrata, a
mente como vontade, a Mente Universal. O Filho da Mente, a mente abstrata e a Mente
Universal são os de maior importância e formam um triângulo esotérico que deve ser
levado a uma inter-relação vital. Quando estes aspectos estão plenamente relacionados e
ativos, são os fatores que tecem o propósito divino e o reduzem à forma que
denominamos Plano hierárquico e podem atuar em consequência.
vii

… Espaço de Silêncio …
A sétupla luz do Pai extraiu do caos no dia designado, Seu propósito e Seu plano.
Os sete Deuses supremos se submeteram a este propósito e com vontade unida
ordenaram o Plano.
viii

… Espaço de Profundo Silêncio …

Que a Luz, o Amor e o Poder
Restabeleçam o Plano na Terra.

O aspecto vontade da divindade só pode se expressar por meio da humanidade, pois o
quarto reino da natureza está destinado a ser o agente da vontade para os três reinos
subumanos. Portanto, foi essencial que a humanidade desenvolvesse o espírito de
inclusividade, e a tendência para a identificação espiritual, como passo preparatório para
o desenvolvimento da resposta ao propósito divino. É muito essencial que os discípulos
do mundo desenvolvam a vontade-para-o-bem, para que o comum da humanidade possa
expressá-la.
A vontade-para-o-bem dos conhecedores do mundo é a semente magnética do
futuro.

A vontade-para-o-bem é o aspecto Pai, enquanto que a boa vontade é o aspecto Mãe, e
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pela relação de ambos será possível construir a nova civilização, baseada em sólidas
linhas espirituais (embora totalmente distintas).
Recomendo que guardem este pensamento em sua consciência, pois significa que
dois aspectos do trabalho espiritual devem ser nutridos no futuro imediato, pois
deles depende a esperança mais distante de felicidade e de paz mundial. Deve
alcançar o Novo Grupo de Servidores do Mundo e a vontade-para-o-bem se
desenvolver neles, e simultaneamente deve alcançar as massas com a mensagem de
boa vontade.
A vontade-para-o-bem é dinâmica, poderosa e efetiva; baseia-se na realização do
plano e na reação ao propósito como o detectam aqueles que, ou bem são iniciados e estão
conscientemente em contato com Shamballa, ou discípulos, que também são uma parte da
Hierarquia, mas que ainda não são capazes de contatar o Propósito central ou Vida.

… Breve Espaço de Silêncio …
Todos os discípulos conhecem algo da qualidade e do poder revelador da intuição;
constitui às vezes (por sua própria raridade) uma importante “excitação espiritual”.
Produz

efeitos

e

estímulo;

indica

futura

receptividade

a

verdades

tenuemente

pressentidas e tem afinidade (se pudessem compreendê-lo) com todos os fenômenos de
previsão. Registrar algum aspecto de compreensão intuitiva é um acontecimento de maior
importância na vida do discípulo que está começando a percorrer o Caminho para a
Hierarquia. Dá testemunho, que ele pode reconhecer, da existência de conhecimentos,
sabedoria e significações do que a intelectualidade da humanidade ainda não é
consciente; garante a ele a possibilidade de desenvolvimento de sua própria natureza
superior, uma realização de suas conexões divinas e a possibilidade de sua máxima e mais
elevada realização espiritual… a energia que aflui à sua consciência da Tríade Espiritual é
a energia específica e particular que finalmente causa a destruição do corpo causal, a
aniquilação do Templo de Salomão e a liberação da Vida.
Então o que em tempo e espaço foi denominado alma pode por diante “se mover na
vida”.
ix

… Espaço de Silêncio …
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A liberação da energia atômica é a primeira de muitas grandes libe rações em todos
os reinos da natureza; a grande liberação que a humanidade tem por diante trará à
expressão poderes criadores em massa, potên cias espirituais e desenvolvimentos
psíquicos que provarão e demonstrarão a divindade e a imortalidade do homem.
x

… Espaço de Silêncio …
“Reconhecer a revelação”
Peço a vocês que pensem cuidadosamente sobre estas três palavras, porque
envolvem a percepção de algumas verdades que podem ser esquecidas. Por exemplo, a
verdade de que a revelação revela o que está sempre presente ; não revela, na realidade,
algo novo e desconhecido até agora. Expressado em termos mais simples: o iniciado
descobre que pode perceber mais do que ele acreditou que existia ou era perceptível, e
que está percebendo algo que sempre existiu. Ele se dá conta de que a limitação reside
nele mesmo e que o Caminho da Revelação se dá através do descobri mento e do
desprendimento de suas limitações pessoais ou, antes, individuais .
xi

… Espaço de Silêncio …

Por intermédio do Cristo e do Buda, a humanidade pode estabelecer agora uma
estreita relação com Shamballa e então fazer a sua própria contribuição – como centro
mundial – para a vida planetária. Compenetrada pela luz e controlada pelo Espírito de
Paz, a expressão da vontade para o bem da humanidade pode emanar poderosamente
deste terceiro centro planetário. Então a humanidade por primeira vez empreenderá sua
predestinada tarefa como o intermediário inteligente e amoroso entre os estados
superiores de consciência planetária, os estados super-humanos e os reinos subumanos.
Assim a humanidade chegará a ser finalmente o salvador planetário.
x ii
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