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(Lua Cheia 1/3/2018 às 21h51 hora local Argentina)

S H A M B A L L A : I D E I A A P R E S E N TA D A

A intuição é o aplicado poder de transfiguração.
Iluminação é o aplicado poder de transformação.
Inspiração é o aplicado poder de transmissão.
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… Espaço de Profundo Silêncio …
Transmissão. Recepção. Absorção. Relação e Atividade Viva.
O método é de Invocação e Evocação.
Nestas duas frases têm um dos indícios mais importantes de todo o processo evolutivo, a
chave do mistério de tempo e espaço e a solução de todos os problemas. Mas o fator que é de
maior importância é que toda a matéria é uma expressão da Vontade enfocada.
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…Espaço de Profundo Silêncio…
O Centro criado pelo Raio de Vontade o Poder se denomina Shamballa e sua maior atividade
consiste em conferir, distribuir e fazer circular o princípio fundamental da própria vida em cada
forma contida dentro do círculo-não-se-passa planetário da Vida planetária, o Logos planetário.
Esta energia é o incentivo dinâmico no coração de toda forma e a sustentada expressão da
intenção de Sanat Kumara, intenção que se manifesta como o Propósito planetário que só Ele
conhece.
iii

…Breve Espaço de Silêncio…
Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem em nova e
potente vivência
… Espaço de Profundo Silêncio…
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Sob [a] Lei de Sacrifício, Sanat Kumara (para expressar a ideia em termos ocultos) “deve dar
as costas ao Sol Central Espiritual e, com a luz de Seu Rosto, iluminar o caminho dos
prisioneiros do planeta”. Sentencia-se a Si Mesmo a permanecer enquanto for necessário,
“atuando como o Sol e a Luz do planeta até que o Dia esteja conosco e a noite de pralaya desça
sobre Sua tarefa terminada”. Só assim a luz do Sol Central Espiritual começará a penetrar nos
lugares escuros da Terra; quando isto ocorrer, todas as “sombras desaparecerão” —uma
referência oculta à radiância oniabarcante da Mônada ao absorver seu reflexo, a alma, e sua
sombra, a personalidade.
O iniciado, em sua pequena escala, alcança uma expressão paralela à Lei de Sacrifício;
finalmente dá as costas aos átrios de Shamballa e ao Caminho da Evolução Superior, à medida
que mantém seu contato com a Terra e trabalha como Membro da Hierarquia para expandir a
vontade-para-o-bem entre os homens e, portanto, entre as evoluções menores.
…Breve Espaço de Silêncio…
A vontade-para-o-bem é a qualidade básica do propósito divino, envolvendo atividade
planejada e uma definida meta a alcançar.
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…Espaço de Profundo Silêncio…
…à medida que o homem progride no Caminho de Retorno— consistentemente cai sob a
impressão do centro do qual ele é uma parte integral: isto é, em primeiro lugar, do centro
laríngeo planetário, a família humana; em seguida, como alma, cai sob a impressão da
Hierarquia, o centro cardíaco planetário, e nesse ponto começa a expressar as energias
combinadas da inteligência e do amor; finalmente, no Caminho de Iniciação, cai sob a impressão
de Shamballa, o centro coronário planetário, e se torna um participante no Propósito divino e um
Agente do Plano divino.
Por conseguinte, não há parte alguma em que se encontre nenhuma base para a separação
nem algum possível ponto de separação ou de divisão essencial. Qualquer sensação de estar
separado se deve simplesmente à ignorância e ao fato de que certas energias são ainda incapazes
de fazer adequada impressão sobre a consciência humana, atuando em tempo e espaço. A síntese
essencial existe e o fim é certo e inevitável; a unidade é passível de ser alcançada, porque a
unidade existe e a sensação de estar separado é simplesmente a Grande Ilusão.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
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Aquele que está no centro mesmo da Câmara do Concílio de Shamballa profere todas as
palavras, a Palavra, e Ele também pronuncia o Som. Ele é Quem entoa o
vêm à existência; Ele é Quem expressa a Palavra, o
aparece na terra; Ele é Quem pronuncia o

SOM ,

O . M .,

A.U.M.

e todas as coisas

e Deus encarnado na humanidade

e sobre esse Alento projetado mantém todas as

coisas em vida; e —na subida e queda de suas cadências— encontra-se o ritmo cíclico do
processo criativo.
…Espaço de Silêncio…
… para nós é de real valor procurar captar a continuidade de revelação e o vasto futuro ou
perspectiva de maravilha em desenvolvimento que, etapa após etapa, grau após grau e plano após
plano, se desdobra ante a consciência-iniciado.
A iniciação é de fato o reconhecimento das metas que são implementadas desde
Shamballa.
… Breve Espaço de Silêncio…
Aqui passamos a considerar reinos de progresso dos quais até mesmo a humanidade
avançada não tem a mais mínima ideia; brevemente estamos mencionando metas e objetivos que
se colocam diante dos Membros avançados da Hierarquia; estamos nos ocupando de ideias e
conceitos para os quais não temos nenhuma terminologia adequada e que são de tal natureza que
o mecanismo humano de pensamento é incapaz de registrá-los.
Como podem ver, o tema é demasiado avançado, até mesmo para o iniciado que, dentro de
umas poucas décadas, lerá e estudará estas instruções. Que a sua visão possa se expandir, e que o
seu poder para pensar e refletir abstratamente possa crescer, é minha esperança e desejo para
vocês.
…Espaço de Profundo Silêncio…
Divindade é a expressão da vontade ou propósito d’Aquele em Quem vivemos, nos
movemos e temos o nosso ser. Esse centro onde a vontade de Deus está enfocada e é
dinamicamente enviada a cumprir o propósito é Shamballa...
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… Espaço de Silêncio…
O plano arquetípico… é o foco de atenção do grupo de Inteligências mais elevadas do nosso
planeta. Suas consciências podem respon der e ser inclusivas nesta esfera de atividade em que a
Mente de Deus se expressa, livre das limitações do que entendemos como forma. São os
guardiães da fórmula, são os matemáticos que preparam os anteprojetos do grande Plano;
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calculam os efeitos das forças com as quais o trabalho é empreendido e das energias que devem
ser manipuladas; têm em conta os esforços e as tensões às quais as formas devem estar sujeitas
sob o impacto da força da vida; tratam com os impulsos cíclicos aos quais os processos
evolutivos devem responder; dizem respeito à relação entre o aspecto forma e o impulso da vida.
v ii

…

Espaço de Silêncio …

Os Sete Espíritos ante o Trono de Deus também são Membros do Concílio, e cada um d’Eles
está em estreita relação e contato com um ou outro dos sete planetas sagrados em nosso sistema
solar e, deste modo podem aproveitar as energias que eles corporificam.
A iniciação é de fato o reconhecimento das metas que são implementadas desde
Shamballa.
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… Breve Espaço de Silêncio…
...no Caminho de Iniciação a atividade das três Cruzes se sente simultaneamente por
intermédio dos “poderes liberados” de Touro, Libra e Peixes. …a influência de primeiro raio,
expressando-se através de Plutão e Vulcano, só se sente de maneira positiva no Caminho do
Discipulado. Esta potência de primeiro raio só ultimamente a experimentou toda a humanidade
quando se acercava da etapa de ser o discípulo mundial, e um vasto número de indivíduos entrou
nos Caminhos do Discipulado e de Provação. Daí a recente descoberta de Plutão e o poder
percebido de Vulcano, velado pela potência de Mercúrio e oculto por trás do planeta.
O iniciado ou “penetrado” na primeira iniciação, se consuma e completa em Peixes.
ix

… Espaço de Profundo Silêncio…
À medida que se difunde o sistema invocativo e se alcança um maior alinhamento,
Shamballa —o centro coronário planetário— invoca energias fora da vida planetária e a
afluência de energias cósmicas e solares será muito maior; para isto os esoteristas do mundo
devem estar preparados.
… Breve Espaço de Silêncio…
Também produzirá o advento ou aparecimento de muitos

AVATARES ,

trazendo com Eles

muitas e muito diferentes classes de energias daquelas que até agora controlaram os assuntos
humanos e os acontecimentos e a evolução do outro, os reinos subumanos na natureza. Com o
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reaparecimento do Cristo como o ponto focal ou o supremo Agente do centro cardíaco planetário,
será instituída uma nova era ou “época divina”. O Avatar de Síntese se aproximará muito da
humanidade e

ELE

inaugurará o “reinado dos Avatares”, os Quais serão Propósito corporificado e

Vontade espiritual; Eles iniciarão tanto a Hierarquia como a Humanidade em fases do caráter
divino das quais, no presente, nada se sabe e para as quais não temos terminologia alguma que
pudesse transmitir a natureza e os fatos exatos. Tudo o que estou procurando fazer aqui é lhes
dar um delineamento geral de acontecimentos que podem estar séculos por diante, mas que
inevitavelmente ocorrerão —uma vez que o Cristo esteja novamente em Presença física e seja
reconhecido na Terra.
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… Espaço de Profundo Silêncio…

Conheçam. Expressem. Revelem. Destruam. Ressuscitem.
Todas estas estupendas palavras se referem à cooperação do iniciado com a Vontade de
Shamballa e, portanto, irmãos meus, só são tênues indícios para vocês.
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… Espaço de Profundo Silêncio…

Diz O Antigo Comentário:
“...Os sete que responderam aos três, respondendo ao Uno, já não ouvem a tríplice chamada
que determinou tudo o que foi. Restam apenas os dois para demonstrar ao mundo a beleza do
Deus vivo, a maravilha da Vontade-para-o-Bem, o Amor que anima o Todo. Estes dois são Uno, e
assim o trabalho, terminado, permanece. E então os Anjos cantam .”
xii

… … Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre La Luz…
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Alice Ann Bailey, Espelhismo: Um Problema Mundial.
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Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
Alice Ann Bailey, Telepatia e o Veículo Etérico.
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