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P LE NILÚ NI O

DE C Â N C E R
(Lua Cheia 12/7/2014 às 8h25 hora local de Argentina e Brasil)

“A REVELAÇÃO DA BELEZA”
O Caminho de Evolução é de fato o Caminho de reconhecimentos, conduzindo
à revelação.
i

… Espaço de Profundo Silêncio …
A revelação raras vezes irrompe em toda sua beleza na consciência do
discípulo; é um processo de gradual e constante desenvolvimento. As três palavras
dadas que descrevem as etapas, se relacionam com o iniciado ou discípulo
individual, e expressam as etapas em que a revelação faz impacto em sua mente. Há
causas internas paralelas, responsáveis pelas etapas externas de Penetração,
Polarização e Precipitação, e são:
 O “ponto de luz que avança”.
 A direção correta, ou o enfoque da potência “que avança”.
 O impacto espiritual.
Novamente aqui (se pudessem vê-lo) têm uma ilustração dos processos e da
interação da Invocação e a Evocação e do estabelecimento da tríplice relação entre
uma realidade interna e o homem externo, o discípulo em seu próprio plano; temos
uma atividade evocadora de natureza tão poderosa que produz as correspondentes
atitudes e expressões exotéricas. Na realidade, temos aqui uma fase da atuação da
Lei de Causa e Efeito, demonstrada de maneira muito ilustrativa. À medida que a
Lei do Carma se faz sentir no plano físico externo, têm ante si a evidência das três
etapas de Penetração, Polarização e Precipitação. Ao mesmo tempo, nos planos
internos, e devido à existência da realidade interna, têm as três etapas
correspondentes: Luz que Avança, Correta Direção, Impacto. Existe também aqui
uma indicação da estreita inter-relação do externo e do interno, que produz uma
condição na qual o discípulo cria uma situação análoga à fase – a extensa fase da
criação do carma e a precipitação final do assim chamado desastre crítico em sua
vida do plano físico.
… um ponto de revelação conduz normalmente a outro.
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… Espaço de Silêncio …
A seguinte revelação sequencial será a da criatividade, o mundo das formas
mentais e o desejo com que cada ser humano e toda a humanidade criaram, e
também (observem bem isto) a Lei de Causa e Efeito ou do Carma, posto em
atividade pela humanidade em relação com seu próprio destino.
Existe a tendência a considerar a revelação como coisa fora de todas as leis e
de uma atividade extraplanetária, como algo que acontece ocasionalmente ao
aspirante bem intencionado e é relativamente imprevisível e inesperado. Procurei
aqui corrigir esta impressão errada.
ii

… Espaço de Silêncio …
… um ponto de revelação conduz normalmente a outro.

… Espaço de Silêncio …
Vida, qualidade e aparência, ou espírito, alma e corpo… são a própria
existência, com sua capacidade de crescimento, atividade, manifestação da beleza e
completa conformidade com o Plano, o qual está arraigado na consciência das sete
Vidas de raio.
Um dos setenários fundamentais dos raios personifica em si o princípio
harmonia; este quarto Raio de Harmonia dá a todas as formas o que produz beleza
e atua para alcançar a harmonização de todos os efeitos que emanam do mundo das
causas, o mundo dos três raios maiores. O raio de beleza, de arte e harmonia
produz a qualidade da organização mediante a forma. Em última análise, é o raio da
exatidão matemática…
Este quarto raio é preeminentemente o Caminho do investigador, do buscador e
do sensível refletor da beleza.
iii

… Espaço de Silêncio …
RAIO IV — Este raio, como sabem, começa a entrar em encarnação em
princípios do próximo século e – em colaboração com a in fluência saturnina em
desenvolvimento – conduzirá muitos ao caminho do discipulado. Quando a peculiar
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energia à qual damos o nome um tanto insatisfatório de “harmonia através do
conflito” e as forças desse planeta que apresentam [1] oportunidade para o aspirante
estiverem trabalhando em ação combinada e em síntese ordenada, poderemos
então esperar um rápido ajuste nos assuntos huma nos, particularmente em
conexão com o caminho. Este quarto raio é, em última análise, o raio que ensina a
arte de viver para produzir [2] uma síntese de beleza. Não há beleza sem unidade,
sem idealismo incorporado e o resultante desenvolvimento simétrico. Este
raio não é o raio da arte, como muitas vezes se afirma, mas é a energia que
ocasiona a beleza das formas vivas que incorporam as ideias e os ideais que
buscam expressão imediata. Muita gente afirma estar no quarto raio porque sonha
com a vida artística expressiva. Como lhes disse antes, a arte criativa se expressa
em todos os raios.
iv

… Espaço de Profundo Silêncio …
O raio que rege a totalidade do reino humano é o quarto Raio de Harmonia
através do Conflito. Seria possível dizer simbolicamente que o raio egoico da Vida
que dá forma à família humana é o quarto... A harmonia através do conflito e o
poder de alcançar o conhecimento através da escolha discriminadora, são os dois
raios ou influências maiores que passam através de toda a humanidade e a
impulsionam para seu destino divino. Constituem os fatores predisponentes com os
quais o homem pode contar e nos quais infalivelmente pode confiar. São a garantia
da realização, mas também da agitação e da dualidade temporária. A harmonia,
expressando-se em beleza e poder criador, é adquirida mediante a luta, a tensão e o
esforço. O conhecimento, expressando-se finalmente através da sabedoria, só se
alcança por meio da angústia das escolhas apresentadas sucessivamente, as quais,
quando

submetidas

à

inteligência

discriminadora

durante

o

processo

da

experiência de vida, produzem finalmente o sentido dos verdadeiros valores, a
visão do ideal e a capacidade de distinguir a realidade por trás do espelhismo que
acontece no meio.
v

O Princípio de Conflito prepara o Caminho para o retorno do Cristo, que
inaugurará a nova era de harmonia.
O Princípio de Conflito é o agente do Princípio de Harmonia e produz as
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tensões que conduzirão, finalmente, à liberação.
O Princípio de Conflito atualmente está ativo em todas as nações, religiões e
organizações, produzindo o surgimento da Nova Era.
O quarto Raio de Harmonia através do Conflito é o fator controlador dos
assuntos humanos de todos os tempos e, particularmente, hoje.
Certas nações estão atualmente desgarradas pelo conflito, mas avançam para a
harmonia; outras são pontos focais de discórdia, servindo assim ao Princípio de
Conflito.
O conflito produz pontos de crise, em seguida um ponto de tensão e,
finalmente, um ponto de surgimento.
… Breve Espaço de Silêncio …
Quando aprender a se harmonizar por meio do conflito, o discípulo
individual dará um exemplo que ajudará definitivamente a toda a humanidade.
vi

… Espaço de Profundo Silêncio …
Alguns se perguntam como é possível falar de satisfação durante épocas de
privações. Mas é nas asas da satisfação que se pode voar sobre os abismos. Quando
o ser humano chegar a rápidos infranqueáveis não poderá voltar atrás para atrair o
perigo. É uma alegria que as asas da satisfação sempre estejam com ele. A beleza do
Universo ajuda a produzir desde as profundezas da consciência até as chispas da
alegria. E esta é uma página a mais de Nossa Vida Interior.
O Pensador dizia que as estrelas eram chispas de Satisfação.
É essencial que o ser humano compreenda profundamente a beleza do
florescimento do labor. Este deve aprender a ver o trabalho não como um meio
para ganhar o sustento diário, mas como uma forma de salvar o planeta.
Precisamente, o trabalho consciente cria uma emanação curadora que pode
combater as camadas venenosas mais baixas da atmosfera.
vii

… Breve Espaço de Silêncio …
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O templo aumentou em beleza. Suas linhas, suas paredes, seus decorados, e sua
altura, profundidade e largura emergiram lentamente e penetraram na luz.

…Breve Espaço de Silêncio …
Do leste surgiu a Palavra: Abri a porta a todos os filhos dos homens que vêm
desde os obscuros vales da terra e buscam o templo do Senhor. Dai a luz. Descerrai o
véu do santuário interno e, mediante o trabalho de todos os artesãos do Senhor,
ampliai os muros do templo e assim irradiará para o mundo. Emiti a Palavra criadora
e ressuscitai os mortos.

…Breve Espaço de Silêncio …
Assim o templo da luz será levado do céu à terra. Assim seus muros se elevarão
nas grandes planícies do mundo dos homens. Assim a luz revelará e nutrirá todos os
sonhos dos homens.

…Breve Espaço de Silêncio …
O sétimo Raio… o Revelador da Beleza
viii

… Espaço de Profundo Silêncio …
Conduze-nos do caos à Beleza.
…Breve Espaço de Silêncio …
Esta fórmula, se for considerada e estudada cuidadosamente durante vários
anos, tornar-se-á uma fórmula chave, por meio da qual aspectos do processo
criativo virão à atenção do estudante, mais revelação quanto a alguns objetivos
divinos de implicação mais ampla e mais rica do que ainda foi conscientizado.
Lembraria a vocês que estas fórmulas não são símbolos do que já é, mas fórmulas
chave que indicam o que pode ser ou será – matéria muito distinta e que deveriam
ter em mente. São símbolos do futuro e não do passado; são preditivas e não
consumptivas; revelam o que está a caminho como resultado do pensamento divino
e não são apresentações pictóricas do que já é.
ix

… Espaço de Profundo Silêncio …
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O Senhor de Harmonia, sentado no alto, verte toda Sua vida e força sobre o
campo de conflito. Vê o fim desde o princípio, e não detém Sua mão embora a dor e a
agonia sejam profundas. A paz deve ser o objetivo. A beleza deve ser alcançada. Não
pode então deter a vida e evitar que flua.

…Breve Espaço de Silêncio …
Na quarta raça começou o conflito e nasceu a consciência. Na quinta raça se
verá a crise da batalha, e então os quatro inferiores e os quatro do meio começarão a
unir forças. Na sexta raça se dissipa o pó da batalha. Os quatro inferiores, os quatro
do meio e os quatro superiores cantarão em uníssono a glória de seu Senhor, a beleza
do Amor de Deus, a maravilha da fraternidade do homem. Este é seu hino triunfal.

… Espaço de Profundo Silêncio …
Falando esotericamente… quando as linhas de forças se ajustam e existe um
livre intercâmbio de energias e um canal alinhado direto entre os distintos
aspectos da divindade, existe então realização e beleza. Tal o tema da formulação
antiga e simbólica da verdade exposta acima, a qual é da índole de uma profecia
simbólica. A mesma ideia foi exposta em uma afirmação ainda mais antiga e concisa
que deve ser compreendida e reduzida a uma fórmula mântrica quando se toma a
quarta iniciação:
“Quando as forças dos quatro, repetidas três vezes, se convertem no quatro,
então a Vida de... Se revela em beleza.”

… Espaço de Profundo Silêncio …
… procurem que haja uma constante expansão do sentido de percepção e
uma crescente capacidade para fazer contatos abrangentes com essa Verdade,
Realidade e Beleza emergentes que o universo manifesta.
x

… Espaço de Profundo Silêncio …
EU CONSTRUO UMA CASA ILUMINADA E NELA MORO
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