1 de Junho de 2015
Lua Cheia de Gêmeos, UT 16:19 de 2/6/2015

P L E NI L Ú NI O

DE GÊMEOS
(Lua Cheia 2/6/2015 às 13h19 hora local Argentina)

REALIZAÇÃO DO PLANO DE AMOR E DE LUZ
Lei, Amor, União ou Síntese – todas estas grandes energias se filtraram
na consciência humana e agora proporcionam a plataforma sobre a qual
pode ser fundada a nova civilização, assumida a nova aproximação a Deus e
implementadas as novas relações humanas.
i

… Espaço de Profundo Silêncio …

Em Um Tratado sobre o Fogo Cósmico menciono que a energia entra em nosso sistema
de uma fonte desconhecida, via Gêmeos. Neste último aporte sobre o tema menciono que
está envolvida Libra, a Balança. Assim se encontram neste Caminho de Trabalho
Magnético duas influências fusionadas, as de Gêmeos e Libra.
A energia dual de Gêmeos é levada a um ponto de equilíbrio por meio da influência de
Libra, e esta energia equilibrada e dual é então liberada em nosso sistema solar. Tal
corrente entrante de energias equilibradas forma o segundo Caminho. No exposto, dei
muita informação.
Todo o campo do mundo – significando com esta frase todos os reinos na natureza em
unida relação interna e externa – será o meio de experiência espiritual reconhecida e
também o campo de expressão de certas qualidades e aspectos divinos que até agora
estiveram em suspenso estado quiescente.
ii

… Espaço de Profundo Silêncio …

Assim como o planeta chamado Terra é considerado como o ponto de inflexão ou o
campo de batalha entre Espírito e matéria, e portanto, a partir dessa consideração, é de
grande importância, nosso sistema solar ocupa um lugar análogo no esquema cósmico. O
homem cósmico, o Arjuna solar, está lutando por Sua individualizada autoconsciência
aperfeiçoada e por estar livre e liberado da forma e do não-eu. Assim o homem neste
planeta batalha por ideais similares em sua pequena escala; assim batalham no céu Miguel
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e Seus anjos, ou os divinos Homens Celestiais, cujo problema é o mesmo na escala
superior.
A evolução do Filho, ou a encarnação cósmica do Cristo, é de imensa importância nos
planos do Ser maior que o Logos solar, AQUELE DE QUEM NADA SE PODE DIZER. Os
princípios animadores de constelações e sistemas aliados observam o progresso da
evolução do Filho com a mais aguda atenção.
Dualidade, e a interação entre os dois [Espírito e matéria] produz:
a. Objetividade, ou o manifestado Filho ou Sol.
b. A própria evolução.
c. O desenvolvimento de qualidade.
d. Tempo e espaço.
iii

… Espaço de Profundo Silêncio …

Durante a era de Peixes, a tarefa do Cristo foi relacionar a humanidade com a
Hierarquia do planeta; na era de Aquário Seu trabalho será relacionar este grupo
rapidamente crescente com o centro mais elevado onde se faz contato com o Pai, onde o
reconhecimento da filiação é reconhecido e onde o propósito divino pode ser conhecido.
Por meio do futuro trabalho do Cristo, os três aspectos divinos, reconhecidos por todas
as religiões do mundo (inclusive a religião cristã) – Inteligência ou Mente Universal,
Amor e Vontade – serão conscientemente desenvolvidos na humanidade; a humanidade,
a Hierarquia espiritual e o “centro onde a vontade de Deus é conhecida” serão postos
em uma relação mais aberta e geral.
iv

… Espaço de Silêncio …

Hoje, o fato de que a energia é a substância básica no universo, que todas as formas
de vida são formas de energia, vivendo dentro de formas de energia maiores, e que todas
estas formas – grandes ou pequenas – utilizam energia e atuam como distribuidores de
energia é um fato bem conhecido e de aceitação geral pelas pessoas inteligentes e
reflexivas. A linguagem, a palavra escrita e a atividade motivada são todas expressões de
energia, levam à distribuição da energia e ao desempenho de atividades. Os governos, as
igrejas, as organizações e os grupos, são todos distribuidores de energia, e também
depósitos de energia. A própria humanidade é um grande centro de energia que afeta todos
os reinos subumanos, e forma do mesmo modo dentro de si mesma um grande sistema de
energias inter-relacionadas. O mesmo ocorre com o indivíduo que, mediante seus atos e
palavras, emprega energia, produz efeitos que são os efeitos da energia e atua como um
distribuidor de energia. No que se refere ao indivíduo não desenvolvido, ele nada
compreende disto e a energia que manipula é relativamente de pouca importância. À
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medida que a evolução prossegue e os homens e mulheres individuais adquirem poder e
expressão, o uso que fazem da energia é frequentemente de maior importância; convertemse em dinâmicos centros de distribuição de energia e suas palavras (faladas ou escritas),
além de suas atividades, produzem amplos efeitos e transcendentais resultados. A
Hierarquia é um grande centro de energia e, através do Cristo, sua energia chega à
humanidade; é este o significado de Suas palavras “Vim para que tenham vida”.
Vida e energia são termos sinônimos.
… Espaço de Profundo Silêncio …

Em Junho de 1945, no momento da lua cheia (dia tão significativo na experiência
espiritual

do

Cristo),

Ele

assumiu

definida

e

conscientemente

Seus

deveres

e

responsabilidades como o Instrutor e Guia durante o ciclo solar de Aquário. É o primeiro
dos grandes Instrutores do mundo a abarcar dois ciclos zodiacais – o de Peixes e o de
Aquário. ... Seu afluente amor e vitalidade espiritual (aumentados pelas energias do
Espírito de Paz, do Avatar de Síntese e do Buda) foram re-enfocados e canalizados em
uma grande corrente, e arrastados à expressão (se posso formular de maneira tão
inadequada) pelas palavras da Invocação: “Que aflua amor aos corações dos homens... Que
a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o Plano na Terra”.
Nestas três palavras – luz, amor e poder – estão descritas as energias de Seus três
Associados (o grande Triângulo de Força que permanece no poder por trás d’Ele):
a energia do Buda: Luz, porque a luz sempre vem do Oriente;
a energia do Espírito de Paz: Amor, estabelecendo corretas relações humanas;
a energia do Avatar de Síntese: Poder, implementando a luz e o amor.
No centro deste Triângulo, o Cristo ocupou Seu lugar; deste ponto começou Seu
trabalho Aquariano, e continuará durante dois mil e quinhentos anos. Assim Ele inaugurou
a Nova Era e, nos planos espirituais internos, a nova religião mundial começou a tomar
forma. A palavra “religião” diz respeito à relação, e a era de corretas relações humanas e
de uma correta relação com o Reino de Deus começou. Semelhante afirmação se faz
facilmente, mas suas implicações são formidáveis e de grande alcance.
… Breve Espaço de Silêncio …
O poder do impacto hierárquico espiritual, enfocado através do Cristo e Seus discípulos
ativos, será tão grande que a utilidade, a viabilidade e a naturalidade das corretas relações
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humanas se tornarão tão evidentes que os assuntos mundiais serão prontamente reajustados,
inaugurando-se uma nova era de boa vontade e paz na terra.
A nova cultura e a nova civilização serão então possíveis.
… Breve Espaço de Silêncio …
Em Junho de 1945 o Cristo desencadeou as forças de reconstrução vinculadas ao
aspecto Vontade da divindade, sendo até agora a menos poderosa das três correntes de
energia liberadas durante os três Festivais de Lua Cheia em 1945. Estas forças de
reconstrução são eficazes principalmente com relação às entidades que chamamos de
nações. ...O uso que se fizer destas energias impessoais depende da qualidade e da
natureza da nação receptora, de sua medida de verdadeira iluminação e de seu ponto de
evolução. As nações expressam atualmente a autocentralização em massa de um povo e
seu instinto de autoconservação . Portanto, estas energias podem aumentar esse aspecto de
suas vidas...
O principal objetivo da Hierarquia é distribuir de tal maneira estas energias
construtivas e sintetizadoras que a teoria da unidade possa lentamente ser transformada
em prática, e a palavra “Unidade” possa adquirir a verdadeira importância e
significado.
… Espaço de Silêncio …
O Avatar de Síntese está particularmente relacionado com este tipo de energia. Ele
transmitirá à humanidade, com a ajuda do Cristo, algo para o qual ainda não temos nome.
Não é amor nem vontade, tal como os compreendemos. Somente uma frase de várias
palavras nos proporcionará algo do significado. A frase é “o princípio do Propósito
dirigido”. Este princípio envolve três coisas:
1. Compreensão do Plano – intuitiva e espiritualmente instintiva, mas inteligentemente
interpretada – tal como pode ser elaborado no futuro imediato pelo Cristo e Seus
discípulos.
2. Intenção enfocada, baseada no exposto acima e acentuando um aspecto da vontade,
até agora não desenvolvido no homem.
3. Capacidade de dirigir energia (mediante a compreensão e a intenção) para um fim
reconhecido e desejado, superando todos os obstáculos e destruindo tudo o que se interpõe
em seu caminho. Isto não é a destruição das formas pela força tal como se tem
1
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presenciado no mundo, mas a destruição produzida pela vida grandemente fortalecida
dentro da forma.
… Breve Espaço de Silêncio …
O significado destes princípios divinos não tem muito sentido para nós na atualidade;
estamos tratando de mistérios maiores. Um mistério só continua sendo um mistério quando
há ignorância ou incredulidade. Não há mistério algum onde há conhecimento e fé. Tudo o
que sabemos do momento é que o Cristo fusionará e combinará dentro de Si Mesmo três
princípios da divindade; quando Ele aparecer “a luz que sempre existiu será vista, o amor
que nunca cessa será compreendido, e o esplendor, profundamente oculto, surgirá ao Ser”.
Então teremos um novo mundo – mundo que expressará a luz, o amor e o conhecimento de
Deus em uma revelação progressiva.
v

… Espaço de Profundo Silêncio …

Lembraria a vocês que, com o propósito de desenvolver a vontade humana e a
liberdade de ação humana, motivadas pela consciência grupal, a Hierarquia opta por
produzir os desejados desenvolvimentos e mudanças no plano físico apenas por intermédio
de uma humanidade consciente e que desperta. Uma humanidade assim (e já está chegando
rapidamente a este estado de claro entendimento mediante a dor e o sofrimento conjunto)
será impressionada pelo pensamento dirigido dos Irmãos Mais Velhos que guiam a raça, e
responderá ao mesmo, mas em todo momento terá liberdade para rejeitar a impressão e
proceder como decidir pessoalmente. A Hierarquia não assume nenhum controle
autoritário sobre as mentes dos homens; todos os aspirantes e discípulos têm liberdade
para seguir um caminho distinto do sugerido, se assim preferirem, ou se não estiverem
convencidos do método aconselhável de trabalho indicado, ou temem a árdua tarefa de
levar adiante a etapa do plano que lhes foi indicada, ou se esquivam da disciplina implícita
e requerida por aqueles que procuram tornar o homem corretamente responsivo ao contato
e aos ensinamentos espirituais e, deste modo, capaz de interpretar corretamente a intenção
da Hierarquia.
Hoje estou buscando por todo o mundo um grupo de aspirantes e discípulos que
possa usar e use a Grande Invocação da maneira correta 2 e que esteja disposto, por
conseguinte, a ser treinado para isso. Desta maneira haverá um grupo no plano físico e
na vida diária capaz de combinar seus esforços com os da Hierarquia e assim produzir o
uso efetivo da Grande Invocação com seus estupendos resultados.
vi

… Espaço de Profundo Silêncio …
2

in the right way.
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O principal resultado do uso correto da Grande Invocação (no que diz respeito à
humanidade) é aceleração. Como assinalei, tal aceleração traz consigo seus próprios riscos
e, em consequência, temos o surgimento de problemas verdadeiramente tremendos e dos
funestos acontecimentos que, durante muitos anos, atingiram os aspirantes e discípulos no
mundo. Mediante este processo, eles estão aprendendo o trabalho de salvação do mundo,
capacitando-se gradualmente para ocupar o posto de salvador do mundo e ser aqueles que
absorvem o mau carma... A capacidade de registrar e aguentar a dor grupal, além de
suportar seu próprio carma pessoal, agrava grandemente a tarefa do discípulo.
Portanto, quando chamo os aspirantes e discípulos mundiais para usarem a Grande
Invocação, chamo-os também para a “comunhão dos sofrimentos do Cristo ”; 3 que é sempre
preliminar à ressurreição ou à liberação da consciência humana em reinos superiores de
percepção espiritual. As Forças contatadas pelo uso desta Grande Invocação, em conjunto
com o treinado esforço hierárquico, são assim atraídas ou magneticamente impelidas a
responder e então poderosas energias podem ser enviadas diretamente ao expectante centro
planetário, a Humanidade.
v ii

… Breve Espaço de Silêncio …

Está tudo surgindo rapidamente à superfície – o bom e o mau, o desejável e o
indesejável, o passado e o futuro – pois os dois são um; o arado de Deus quase concluiu a
sua tarefa; a espada do espírito separou o maligno passado do radiante futuro, e o Olho de
Deus vê a ambos como contribuintes; a nossa civilização materialista cederá lugar
rapidamente a uma cultura mais espiritual; as nossas organizações eclesiásticas, com suas
teologias limitantes e confusas, em breve cederão lugar à Hierarquia, com seus
ensinamentos emergentes – claros, atuais, intuitivos e destituídos de dogmas.
A Hierarquia foi invocada, e seus Membros estão prontos para um grande “ato de
evocação”, de resposta ao som invocador da humanidade e para o definido “ato de
orientação” (embora relativamente temporário). Isso forçará a Hierarquia, por seu próprio
livre arbítrio, a estabelecer um tipo de relação com a humanidade, nova e mais profunda.
Este período de orientação terminará quando uma Hierarquia, poderosa e terrestre,
dominará efetiva e externamente na Terra, atuando sobre todos os reinos da natureza,
dessa maneira viabilizando (em verdade) a expressão do Plano divino. O Plano está sendo
implementado pelos Membros avançados da Hierarquia, os quais invocam as “Luzes que
cumprem a Vontade de Deus”; Eles próprios são invocados pelos Portadores de Luz, os
4

Mestres; Eles, por Sua vez, são invocados pelos aspirantes e discípulos do mundo. Assim a
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“fellowship of Christ’s sufferings”.
carry out.
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estrutura da Hierarquia é unicamente um fio de vida, ao longo do qual correm o amor e a
vida de Deus, d’Ele para nós e de nós para Ele.
v i ii

… Espaço de Profundo Silêncio …

No passado tivemos Salvadores mundiais – Filhos de Deus que anunciaram uma
mensagem mundial e geraram um aumento de luz para os povos. Agora, na plenitude
do tempo, e mediante o trabalho de evolução, está emergindo um grupo que talvez
traga a salvação para o mundo, o qual – encarnando as ideias grupais e
demonstrando a natureza grupal, manifesta em forma reduzida o verdadeiro
significado do corpo de Cristo, e dando ao mundo uma imagem da verdadeira
natureza de um organismo espiritual – estimulará e energizará de tal modo os
pensamentos e as almas dos homens, que a Nova Era se apresentará pela afluência
do amor, do conhecimento e da harmonia do próprio Deus
ix

… Espaço de Profundo Silêncio …

Que haja radiante luz como também radiante amor.
x

… Espaço de Silêncio …

As “Luzes que cumprem a vontade de Deus” agora esperam dar outro
toque que permitirá que o trabalho de reconstrução avance em linhas
corretas, mas Elas aguardam o clamor invocador da humanidade e que
diminua o pó da batalha e do conflito.
xi

… Espaço de Silêncio …

Lei, Amor, União ou Síntese – todas estas grandes energias se filtraram
na consciência humana e agora proporcionam a plataforma sobre a qual
pode ser fundada a nova civilização, assumida a nova aproximação a Deus e
implementadas as novas relações humanas.
… final com espaço de Profundo Silêncio …
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