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(Lua Cheia 18/05/2019 às 18:11 hora local de Argentina e Brasil)

A Hierarquia planetária, trabalhando sob a inspiração da Visão divina como está
corporificada no Plano, procura evocar uma resposta a esse Plano em todo coração humano; e
fomentando e alentando essa resposta, evocar não só uma compreensão mental, como também um
desejo aspiracional. Estes, juntos, produzirão finalmente o surgimento do Plano sobre a terra e
deste modo expressam um fator condicionante nos assuntos humanos.
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P ARA A R EVELAÇÃO DA G LÓRIA DE D EUS
A obediência ao Plano traz a revelação do Propósito oculto, frase que descreve o grande
objetivo que impulsiona a própria Hierarquia.
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Toda a família humana está saindo de um pronunciado ciclo de carma yoga e entrando no
necessário ciclo de raja yoga, de uma atividade irreflexiva a um período de iluminado controle
mental. É uma iluminação mental criada pela atividade meditativa e reflexiva de toda a
humanidade, obtida sob a guia do Novo Grupo de Servidores do Mundo, que atua por impressão
hierárquica.
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…Breve Espaço de Silêncio…
A revelação da glória de Deus. Este é o objetivo ante a humanidade.
iv

…Espaço de Profundo Silêncio…
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Lembrem-se sempre de que na atualidade a principal técnica da Hierarquia é a de inspirar.
Os Mestres não dão conferências nem ensinam abertamente nas grandes cidades; Eles atuam
exclusivamente através dos Seus discípulos e iniciados. No entanto, será possível para Eles, de
maneira crescente, aparecer entre os homens e evocar reconhecimento, à medida que a influência
de Aquário se estabelece mais firmemente. Enquanto isso, os Mestres devem continuar atuando
"dentro do silêncio do Ashram universal", como é chamado, e dali inspirar Seus trabalhadores
que, em seu devido tempo e à sua maneira, inspiram o Novo Grupo de Servidores do Mundo.
…Breve Espaço de Silêncio…
Somente à medida que os discípulos construírem o antahkarana e atuarem como a Tríade
Espiritual dentro da Vida monádica, a inspiração virá.
v

…Espaço de Profundo Silêncio…
Em nosso planeta, somente grandes vidas como o Buda, os Kumaras e o Logos planetário
estão começando a perceber o impulso dinâmico do Todo maior, e até mesmo eles são apenas
sensíveis a Ele, mas ainda incapazes de conceber a Sua orientação geral, pois ela se situa além da
mente, do amor e da vontade. Ele ativa fatores para os quais ainda não temos terminologia e
também tendências que nem de longe são visionadas em nosso planeta.
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…Espaço de Silêncio…
A Eternidade do Universo como plano sem limites; periodicamente “cenário de inúmeros
Universos, manifestando-se e desaparecendo incessantemente”, chamados de “as Estrelas que se
manifestam” e de “Chispas da Eternidade”.
“A Eternidade do Peregrino” é como um abrir e fechar de olhos da Existência por Si
Mesma”, segundo diz o Livro de Dzyan. “O aparecimento e desaparecimento de Mundos é como
o fluxo e o refluxo regular das marés.”
vii
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…Espaço de Silêncio…
Que a Vida Grupal seja inspirada pelas Regras para a Iniciação...
…Breve Espaço de Silêncio…
É preciso lembrar que inspiração é a meta de todo verdadeiro trabalho telepático e
iluminação é a recompensa do esforço e o instrumento real para a dissipação do glamour
mundial..
viii

Iluminação é uma síntese de instinto, intelecto e intuição. O desenvolvimento da
iluminação através de uma inteligência desperta é a primeira meta da humanidade.
ix

…Espaço de Silêncio…
Desenvolvimento e revelação, ou uma revelação em desenvolvimento, forma essencialmente
o tema e o objetivo de toda atividade sobre nosso planeta. Toda vida, desde a primeiro descida da
alma à encarnação, é só uma série de revelações… A luz da vontade espiritual é a revelação do
propósito em desenvolvimento.
…Espaço de Profundo Silêncio…
Divindade é a expressão da vontade ou propósito d’Aquele em Quem vivemos, nos movemos
e temos nosso ser. É Shamballa, o centro onde a vontade de Deus está enfocada e enviada
dinamicamente para cumprir o propósito.
x

A vontade de Deus é propósito e, pela primeira vez, este deverá ser conscientemente
reconhecido pelo homem.
xi

A meta de todo o processo iniciático é admitir o gênero humano na realização da vontade ou
propósito da Deidade e na identificação com ela.
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xii

…Espaço de Profundo Silêncio…
“Do fogo e sempre do ponto do meio aparece o olho de Deus (Shiva). Na corrente, entre os
dois extremos, ali flutua o olho da visão; um fio de luz une os dois.”
xiii

…Espaço de Profundo Silêncio…
O grande órgão de consciência, o “Olho de Shiva”… é o instrumento da sabedoria. O terceiro
olho é o diretor de energia ou força, e deste modo um instrumento da vontade ou Espírito;
responde somente a essa vontade, à medida que é controlada pelo aspecto-Filho, o revelador da
natureza amor-sabedoria de deuses e homem, e é, portanto, o sinal do mago branco.
xiv

O iniciado vê o Novo Grupo de Servidores do Mundo influenciado pelo poder iluminador de
Touro, e o restante da humanidade ainda sob a influência de Peixes. Em consequência, temos...
aqui toda a iluminação e luz necessárias sobre os futuros problemas, aguardando precipitação
através do Novo Grupo de Servidores do Mundo, sob a influência de Touro, o nutridor de toda
iluminação e, ao mesmo tempo, temos a humanidade condicionada e sensibilizada pela energia de
Peixes durante os últimos dois mil anos s.
Temos, portanto, uma condição de grande promessa espiritual, e nesta combinação de
energias estão contidas as forças que implementarão as atividades da Hierarquia... verterão luz
sobre a atual escuridão e – como já podemos observar – fomentarão uma nova compreensão na
atual consciência pisciana do gênero humano.
Prossigam com o trabalho de construção do antahkarana, e a luz brilhará sobre seu Caminho e
a revelação guiará seus passos.
xv

Conheçam. Expressem. Revelem. Destruam. Ressuscitem.
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A palavra Expressem… significa a ordem de expressar a natureza vontade da Mônada e de
“buscar tateando” 1 e incorporar o Propósito que está por trás do Plano, como resultado da
sensibilidade desenvolvida.
…Breve Espaço de Silêncio…
A obediência ao Plano traz a revelação do Propósito oculto… o grande objetivo que
impulsiona a própria Hierarquia.
…Breve Espaço de Silêncio…
A assembleia hierárquica está planejando atualmente uma grande atividade criadora, que
envolve todos os Ashrams — maiores e menores— e o trabalho de todos os discípulos,
expectantes e atentos, é fazer que este plano criador seja bem-sucedido, mediante a cabal
expressão no plano físico. Deverão empreendê-lo por meio de suas atividades agrupadas e
fusionadas, que corporificarão a plena expressão de tudo o que realizaram e adquiriram nas
etapas anteriores de seu desenvolvimento individual.
…Espaço de Profundo Silêncio…
Que o grupo se ocupe de apagar os dezoito fogos e de que as vidas menores retornem ao
depósito da vida. Devem realizá-lo evocando a Vontade. As rodas menores nunca devem girar no
tempo nem no espaço. Só a Roda maior deve girar e avançar
xvi

… Espaço de Profundo Silêncio pr é vio à Medita ção Que Penetre a Luz…

1

“feel after”
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