29 de Abril de 2018
Lua Cheia de Touro, UT 00:58 de 30/4/2018
‘P L E N I L Ú N I O D E T O U R O – W E S A K
(Lua Cheia 29/4/2018 a as 21:58 hora local Argentina)

Escuridão é luz para o Vidente iluminado, e o segredo dos Céus pode ser lido e expresso em
termos de correntes de força, centros de energia e periferias dinâmicas e ígneas do sistema.
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PODER DE TRANSFORMAÇÃO
“O DESEJO DE TODAS AS NAÇÕES”
O Procedimento requerido para a manifestação de “luz suprema” ocorre quando se alcança um
ponto transitório de síntese e as sete energias se fusionam em uma grande Luz energética.
… essa luz reveladora só encontra Localização quando o sétimo Raio de Ordem Cerimonial
está ativo e em processo de manifestação nos três mundos e, necessariamente, portanto, no
sétimo plano, o plano físico.
O Objetivo desta combinação… é produzir iluminação e o estabelecimento de ordem na Terra.
Rapidamente estão se ocasionando as condições mediante as quais este grande acontecimento
de distribuição de luz será possível.
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xxx estou aqui…Espaço de Silêncio…
O Buda, Cujo Festival se celebra sempre na Lua Cheia de Maio (ou de Touro, caindo este ano
na última semana em Abril), atua hoje como o agente dessa grande Vida em Quem vivemos, nos
movemos e temos nosso ser... a verdadeira Luz do Mundo e o Esclarecedor planetário... Ano após
ano, desde que o Buda alcançou Sua meta de iluminação, se faz um esforço para aumentar o
fluxo de iluminação no mundo e para verter a luz da sabedoria, experiência e entendimento
(como denominado) nas mentes dos homens. Em cada Lua Cheia de Maio este foi o esforço das
Forças espirituais que estão cumprindo a Vontade de Deus.
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…Espaço de Silêncio…
“Uma linha de fogo entre dois pontos em chamas. Uma corrente de água azul, novamente uma
linha, surgindo desde a terra e terminando no oceano. Uma árvore com raiz acima e flores
abaixo.
“Do fogo e sempre no ponto do meio aparece o olho de Deus (Shiva). Sobre a corrente, entre
os dois extremos, ali flutua o olho de visão; um fio de luz une os dois.”
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…Espaço de Profundo Silêncio…
Conhecimento é a marca distintiva de nossa civilização; com frequência o conhecimento foi
mal aplicado e dedicado ao egoísmo dos homens, mas foi algo impessoal aplicado em níveis
pessoais; isto deve acabar. Agora outra fase dessa luz pode começar a se demonstrar como
resultado do passado e isso é Sabedoria. Sabedoria é a esclarecida aplicação d o conhecimento,
por meio do amor, aos assuntos humanos. É entendimento, vertendo-se em todas as partes como
resultado da experiência.
v

…Espaço de Silêncio…
Neste período o Logos planetário está procurando levar os reinos subumanos à etapa em que
possuirão a visão humana; levar a humanidade ao ponto onde possa desenvolver a visão
espiritual e a visão interna hierárquica onde seja a qualidade normal da visão iniciática, e levar
os membros da Hierarquia à etapa em que adquiram a percepção universal.
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…Espaço de Profundo Silêncio…

A constelação de Touro foi chamada de Mãe de Revelação e intérprete da Voz divina.
vii

Revelação é sem forma e também está dentro da forma, e quanto mais perto estiver da
conscientização, tanto mais sutil e desprovida de forma será a revelação. Portanto, trata-se
de um tópico de que vocês estão muito conscientes, mas que precisa de renovado
reconhecimento. De novo, em revelação, necessariamente está sempre o conceito de Luz e
aquilo que ela revela.
… revelação é simplesmente uma maneira de expressar os recorrentes efeitos de pressão
para adiante e de visão. Através de todo o processo evolutivo, não há essencialmente mais
que uma crescente revelação.
Os dois termos, Evolução e Revelação, seguem juntos.
…Breve Espaço de Silêncio…
“A próxima revelação sequencial será a de criatividade, do mundo de formas-pensamento
que a humanidade como um todo criou e o estabelecimento – pela humanidade e em relação
com seu próprio destino – da Lei de Causa e Efeito ou Carma. Isto nos reverterá à própria
noite do tempo e demonstrará a esperança da era atual”.
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… Breve Espaço de Silêncio…
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Iluminação é o poder de transformação aplicado.
ix

… Espaço de Profundo Silêncio…
Em conexão com os “grupos-semente” que estão se fusionando e mesclando na humanidade
neste momento e que – em sua totalidade – constituem o núcleo do quinto reino, a qualidade que
os distingue é a capacidade de responder intuicionalmente à impressão superior e apresentar a
mente à luz da intuição e daí à iluminação.
A visão tem que ser pressentida, buscada e descoberta individualmente por todo membro do
grupo, e este conhecimento pessoal e esta dedicação pessoal à revelação, é o que conduz à
organização da vida e relação grupal, ou a um processo determinado de correlação com a vida e o
propósito do Todo.
O que se necessita é de pensamento grupal de natureza potente nas linhas indicadas;
visualização da Visão de natureza tão clara que se torne um fato para o indivíduo…
… Breve Espaço de Silêncio…
O desejo da Hierarquia nest a época é preencher o mundo de forças em luta com pontos de
energia espiritual e distribuir por toda parte aqueles que são afiliados a grupos espirituais e,
portanto, vinculados subjetivamente com seus irmãos de grupo em todas as nações , de maneira que
uma influência penetrante, inteligente , possa exercer impacto incessantemente nas mentes dos
homens e produzir , a final , os necessários bons sentimentos, boa vontade e vidas boas .
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…Espaço de Profundo Silêncio…
...assim como a Era Aquariana vem à manifestação para nosso planeta em sua totalidade,
trazendo em sua esteira consciência universal e novos modos de expressar síntese mundial,
interesses humanos e religião mundial, também a humanidade, o discípulo mundial, está
começando a ser influenciado por Touro.
Nenhuma destas influências – a taurina ou a aquariana – podem ser evitadas. ...Touro forja os
instrumentos do viver construtivo ou da destruição, forja as cadeias que atam ou cria a chave que
abre o mistério da vida; este processo forjador, com seu conseguinte clamor, é o que está tendo
lugar neste momento de maneira muito potente. Vulcano controla os processos do tempo, e
assesta o golpe que modela o metal na forma desejada, e isto é verdade hoje como nunca foi
antes.
Ele é quem está forjando o caminho para o Avatar Que – no momento certo – se manifestará,
corporificando em Si Mesmo a Vontade de Deus, que é a divina vontade-para-o-bem, a paz
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mediante compreensão e a corretas relações entre homens e entre nações.
A influência taurina agora deve ser considerada como de excessiva potência hoje em dia,
particularmente do ângulo dos valores espirituais subjetivos; Touro é o regente e a influência
diretora do que está ocorrendo em todas as partes.
O segredo de Touro é revelado na segunda iniciação pelo repentino retiro ou desaparecimento
do glamour mundial na ofuscante energia da luz. É a atividade radiante final que consome a ação
da força taurina sobre a humanidade durante o longo trajeto cíclico que o homem deve percorrer.
O indivíduo representa em pequena escala o que a humanidade – em sua totalidade – representará
quando tomar a iniciação em Touro.
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… Espaço de Silêncio…
O que é válido para o homem individual é eternamente válido para as nações e, também para
elas, prediz-se a mesma esperança de iluminação e de futuro, triunfo espiritual e a glória.
xii

…Espaço de Profundo Silêncio…
Buda ilumina com inteligência o coração dos homens…
Cristo ilumina com amor a mente dos homens...
…Breve Espaço de Silêncio…
“A corretas relações humanas são a meta; as nações subsistirão ou cairão apenas na
medida que estejam à altura desta visão.”
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… Espaço de Profundo Silêncio…
O Cristo pode atuar e atua agora no plano átmico e corporifica dentro de Si Mesmo o grande
Ponto de Revelação [expresso] nas palavras: “A Vontade é uma expressão da Lei de Sacrifício”.
A invocação que agora sobe desde a humanidade se origina do plano das emoções; devido a isto,
nas Escrituras encontramos as palavras de que, no final da era surgirá “o Desejo de todas as
Nações”.
Astrologicamente, a hora é propícia; do ângulo planetário, grandes e significativos eventos
são iminentes… a energia que produz ordem e que magicamente une espírito e matéria (a energia
do sétimo raio) já está organizando os assuntos humanos e estes três grandes eventos
coincidentes em tempo e espaço possibilitam que as energias de sétimo raio alcancem um elevado
ponto de atividade fusionada e de cooperação combinada.
xiv
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… Espaço de Silêncio…
Que as Forças da Luz tragam iluminação à humanidade
Que o Espírito de Paz se irradie por todo o mundo
Que os homens de boa vontade de todas partes se unam em espírito de cooperação
Assim se vinculam os grandes centros e se inter-relacionam os planos; o passado contribuiu com
seu trabalho finalizado; o presente está evocando seu justo e correto desenvolvimento; aparece o
maravilhoso futuro de divina possibilidade – seus resultados contingentes a um espírito de correta
compreensão e invocação.
xv

… Espaço de Profundo Silêncio…
As regras para o trabalho dentro dos véus de maya são conhecidas e foram utilizadas. Que o grupo
aumente todas as rasgaduras dentro desses véus e deste modo deixe entrar a luz. Que a Hoste da Voz
não seja mais ouvida, e que os irmãos sigam adiante dentro do Som.
xvi

… Espaço de Profundo Silêncio…

A energia de Vontade ou Poder é a energia que pode ser chamada de “incentivo divino”. É a
VONTADE

que

INICIA .
xv i i

… Breve Espaço de Silêncio…
A alma mesma desvanece a ilusão, mediante o uso da faculdade da intuição.
A mente iluminada dissipa o glamour.
Iluminação é o poder de transformação aplicado.
x v ii i

… Espaço de Profundo Silêncio…
“QUE AS REGLAS SEJAM APRENDIDAS POR ONDE A HOTE DA VOZ TRABALHA
DENTRO DOS VÉUS DE MAYA. ENTÃO QUE ESSA VOZ NÃO SEJA MAIS OUVIDA E QUE O
GRUPO SIGA ADIANTE DENTRO DO SOM.”
… Espaço de Silêncio prévio à Meditação Que Penetre A Luz…
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