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P EIXES : A P ALAVRA DE P ODER
O primeiro Raio de Vontade ou Poder (o Raio do Destruidor divino) já está trabalhando
ativamente, destruindo as velhas e caducas condições e ocasionando a ruína da velha civilização
para que a nova ordem possa ser efetivamente expressa. Como disse o Cristo, quando instituiu a
civilização cristã dos últimos dois mil anos (que chegou tristemente longe de Sua intenção
original), “não se pode pôr vinho novo em odres velhos”. A guerra (1914-1945) iniciou o
necessário processo de destruição, e o período de pós-guerra está levando adiante a empresa
planejada. Está se aproximando ao fim desejado, se os homens trabalharem pela liberdade que
todas suas almas anseiam.
i

…Espaço de Silêncio…
A Hoste da Voz, os devas em suas densas filas, trabalham incessantemente. Que o discípulo
se dedique a considerar seus métodos; que aprenda as regras pelas quais a Hoste trabalha
dentro dos véus de maya.
…Espaço de Silêncio…
Estes devas específicos em “suas densas filas” são os agentes diretores da energia divina que
implementam os propósitos da Deidade no plano físico. Trabalham unicamente nos níveis
etéricos … Os devas são os agentes da vontade divina.
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…Breve Espaço de Silêncio…
Touro e Peixes, por meio de Vulcano e Plutão, se relacionam com o 1º Raio. Transmutação
do desejo em sacrifício e da vontade individual em vontade divina.
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…Espaço de Profundo Silêncio…
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As regras para o trabalho dentro dos véus de maya são conhecidas e foram utilizadas. Que o
grupo amplie todas as rasgaduras dentro desses véus e, assim, deixe entrar a luz.
…Espaço de Silêncio…
Onde há luz a Loja Negra deve se desvanecer e desaparecer. Ela se nutre do glamour e da
ilusão e usa os véus de maya como proteção.
…Espaço de Silêncio…
Hoje, centenas, milhares de discípulos estão trabalhando e, assim, aprendendo a aplicar as
antigas regras para o trabalho dentro dos véus de maya.
…Espaço de Silêncio…
Na nova era e no intervalo entre o passado (quando proeminentes discípulos trabalharam
dentro dos véus de maya) e a Nova Era (quando a própria humanidade atuará conscientemente no
plano etérico), será necessário o trabalho dos grupos esotéricos dirigidos pelo Novo Grupo de
Servidores do Mundo, os quais terão a capacidade de reconhecer a distinção entre os diversos
véus. É este o próximo desenvolvimento necessário.
…Breve Espaço de Silêncio…
A tarefa de todos os grupos que estão trabalhando sob os Mestres da Sabedoria é deixar
entrar a luz, utilizando as rasgaduras que já existem dentro dos véus de maya.
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…Espaço de Profundo Silêncio…
Desapaixonamento é a maior condição a cultivar e que deve ser desenvolvida a disposição de
suportar com contentamento qualquer grau de dificuldades, dores ou agonias temporárias, tendo
em vista a futura glória que dissipará as nuvens passageiras.
v

…Espaço de Silêncio…
“De cima Ele trabalhou e do lado mais longínquo surgiu a força que rasgou seu caminho
nas forças separadoras... essa força contínua que se resolveu como luz, como amor, como
energia que eleva. Assim trabalhou Aquele a Quem todos os homens devem esperar. Ele é como
homem, mas não trabalha como um homem. Ele trabalha como luz divina, como energia suprema
e como Salvador do mundo dos homens.”
…Espaço de Profundo Silêncio…
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Em Peixes, têm a consumação do trabalho do que o aspecto matéria tornou possível, e o
Cristo surge como salvador do mundo.
vi

A glória do Cristo e o excepcional de Sua realização repousam no fato de que Ele foi o
primeiro a ocasionar a rasgadura dos véus de “cima para baixo”. Pode fazê-lo porque atuou como
Salvador do Mundo... Ele estava liberado da aura da família humana.
…Espaço de Silêncio…
Passo a passo, os Irmãos da Luz e outros que percorrem conscientemente o Caminho
Iluminado afastaram-se a Si Mesmos do encanto da forma; a Hoste da Voz já não consegue
desviar Seus passos e os véus de ilusão já não bloqueiam a Sua visão e Seu progresso. Uma
relativa liberdade foi ganha e o iniciado permanece livre de muito que até então estorvava
seu progresso; o mundo da forma, do glamour e da sedução deixou de ter atrativo para ele.
…Breve Espaço de Silêncio…
Que a Hoste da Voz não seja mais ouvida, e que os irmãos sigam adiante dentro do Som.
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…Espaço de Profundo Silêncio…
A Humanidade existe como um grande centro de energia inteligente na substância da
Vida planetária. Toda a história da encarnação está oculta na compreensão do
diferenciação no

O.M.

e no

SO M

e sua

A.O.M.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
Palavras e sons e assim produzir os resultados desejados, que estão sempre em linha com o
Plano divino. Esquece-se com frequência que devem ser usadas pela alma de maneira dinâmica,
envolvendo o sério reconhecimento do aspecto vontade.
…Breve Espaço de Silêncio…
A Grande Invocação, o

O.M.

e todas as Palavras de Poder devem emergir da alma (cuja

natureza é amor e cujo propósito é unicamente o bem grupal), respaldadas ou “ocultamente
impulsionadas” pelo dinâmico aspecto vontade…
…Breve Espaço de Silêncio…
… e exteriorizadas como uma integrada forma-pensamento sobre uma corrente de substância
mental viva, iluminada.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
O que lhes transmitem as palavras ou frases “Propósito divino, Shamballa, o Senhor do
Mundo, a Loja em Sirius” e conceitos similares? Eu me aventuraria a sugerir que, na realidade,
não representam nada, e isso porque a meta de todos que leem estas palavras consiste em
estabelecer contato com a alma, reconhecer a Hierarquia e ser reconhecido por Ela, e a iniciação.
Portanto, personificando a divindade em um sentido e forma incompreensíveis para os
discípulos, e constituindo a meta para indivíduos tão evoluídos como o Cristo, há um grupo de
Vidas ou Seres integrados e enfocados, que permanecem em torno de Sanat Kumara, o Senhor do
Mundo.
A característica principal destas Vidas é a Vontade ou Propósito.
… Espaço de Silêncio…
Ficará evidente, portanto, e vocês poderão inferir, como poucos Membros da nossa
Hierarquia alcançaram um estado ou condição de desenvolvimento que ampare a Sua participação
no Grande Concílio, ou lhes permita responder ao O, emitido por Sanat Kumara em intervalos de
cem anos, som que reúne, no Concílio, as Unidades que respondem. Este Concílio é celebrado em
intervalos de cem anos e, no que diz respeito à nossa humanidade moderna, foi realizado –
segundo as nossas datas arbitrárias – em 1725, 1825, 1925.
… Breve Espaço de Silêncio…
Em referidos Concílios, Aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento planetário ao
longo de linhas predeterminadas, fazem Seus relatórios; os novos desenvolvimentos são
decididos; determinados tipos de energia cósmica e solar são disponibilizados para a execução
dos Planos que implementam o Propósito; a evolução da consciência nos três mundos,
necessariamente, recebe a maior atenção.
… Espaço de Silêncio…
Estamos tratando com a relação que existe entre a Hoste da Voz e o SOM que condiciona a
evolução.
x

… Espaço de Silêncio…
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O trabalho realizado mediante os processos de iniciação tem por objeto capacitar os
discípulos e iniciados a receber impressão de Shamballa; o iniciado é essencialmente uma
combinação de treinamento científico e religioso; foi reorientado para certas fases da existência
divina que ainda não são reconhecidas pelo ser humano comum.
xi

… Espaço de Silêncio…
O trabalho do iniciado, atuando sob a inspiração hierárquica, consiste em transformar as
formas atuais em outras mais adequadas, que a vida descendente e sua atividade dinâmica
exigem.
Os estudantes não devem esquecer que o trabalho da Hierarquia é constantemente
condicionado pela etapa evolutiva alcançada pela hierarquia humana.
… Espaço de Silêncio…
A coerência que afeta as vidas, as formas e as substâncias é uma expressão da vontade e do
propósito, motivada pelo amor e implementada com inteligência, a fim de levar adiante os planos
mediante os quais o Propósito procura se expressar.
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… Espaço de Silêncio…
Síntese é o método de chegar à compreensão e que, pela fusão dos pares de opostos, chega-se ao
caminho do meio, que leva diretamente ao coração da cidadela.
xi ii

[Diz O Mestre:] “Em vossas mãos repousa Minha força esperando vossa vontade”.
xi v

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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