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(Lua Cheia 15/08/2019 às 9h29 hora local de Argentina e Brasil)

A UTOCONSCIÊNCIA A S ERVIÇO DO P LANO
Leão produz o desenvolvimento do individualismo e de autoconsciência, tão prevalentes hoje
em escala mundial.
i

O Propósito de Deus (para usar uma frase bem conhecida) é o que implementa o Plano.
Referido propósito é a vida motivadora por trás de tudo que emana de Shamballa e é o que
impulsiona as atividades da Hierarquia, cuja tarefa é formular o Plano para todas as formas de
vida nos três mundos e nos quatro reinos da natureza.
O Plano, em tempo e espaço, não se ocupa de nenhuma maneira do homem individual ou da
vida de qualquer entidade microcósmica em qualquer reino da natureza, mas com as totalidades,
os ciclos de tempo, os vastos planos de existências vivas que o homem chama de história, com as
nações e raças, com as religiões mundiais e as grandes ideologias políticas e com as organizações
sociais que produzem mudanças permanentes nos tipos, constituições, áreas planetárias e
manifestações cíclicas. É evidente, portanto, que do ponto de vista da pequena mente do homem,
é quase impossível captar esses planos.
ii

… Intervalo de Profundo Silêncio…
A primeira grande Aproximação do divino ao homem causou o aparecimento da alma
humana. O reino do homem apareceu na Terra.
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No momento da segunda grande Aproximação, o fato da existência da Hierarquia Espiritual,
da porta aberta para a iniciação e do Caminho de Sacrifício, nasceu pela primeira vez na
consciência humana; a partir desse momento, os homens percorreram o Caminho e saíram do
reino humano para o espiritual; transformaram sua consciência humana em conscientização
divina.
Hoje, cresce rapidamente a ênfase no sobre Deus Imanente em todo ser humano. Foi o
resultado da segunda grande Aproximação e da obra dos Salvadores e Instrutores do mundo ao
longo das eras, culminando na obra do Cristo, Que resumiu em Si Mesmo os desenvolvimentos
do passado e a esperança do futuro.
iii

…Breve Intervalo de Silêncio…
Agora o Anjo solar se aproxima de um momento de crise e de reorientação... Isto propiciará
ao homem as qualidades que o habilitarão a transcender as limitações humanas e a se tornar parte
do quinto Reino da natureza, o espiritual. O primeiro esforço do Anjo solar converteu os homensanimais em seres humanos; o segundo transformará os seres humanos em entidades espirituais,
mais as conquistas da experiência na família humana.
iv

… Intervalo de Silêncio…
Uma terceira grande Aproximação é agora possível e acontecerá uma vez que a guerra
mundial tenha terminado e o homem – purificado pelo fogo e pelo sofrimento – tenha posto sua
casa em ordem e esteja pronto, portanto, para uma nova revelação. Para esta futura revelação, o
trabalho do Buda e do Cristo foi preparatório. Eles corporificaram em Si Mesmos duas
Aproximações menores, e por meio de Seu esforço unido, a humanidade em todo o mundo foi
preparada para desempenhar seu papel nesta terceira Aproximação. (Escrito em maio de 1943)
v

… Intervalo de Silêncio…
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Os neófitos e aspirantes “tocaram” aquilo que o Cristo representou e, em seguida, procuraram
impor a sua compreensão sobre o que contataram no resto do mundo. Os conhecedores,
discípulos e iniciados, expressam o que Ele representou (amor-sabedoria), e o fazem
automaticamente e pela força do hábito, primeiro em si mesmos e, afinal, no mundo externo,
mediante uma atividade criadora definidamente planejada.
Portanto, irmãos meus, os verdadeiros aspirantes têm ante si uma etapa intermediária de
descentralização, de vida espiritual automática e de absorção na Hierarquia por meio de um
Ashram; ali o Plano poderá ser aprendido. Quando esta fase do desenvolvimento estiver
concluída, o discípulo pode começar a trabalhar de maneira criadora, de acordo com a atividade
hierárquica.
…Breve Intervalo de Silêncio…
Que a vida grupal emita a Palavra de invocação e, assim, evoque resposta dos distantes
Ashrams onde atuam os Choans da raça dos homens. Já deixaram de ser homens como os
Mestres, e sim, tendo passado para além dessa etapa menor, vincularam-se com o Grande
Concílio no lugar Secreto mais elevado. Que o grupo faça soar um acorde dual, reverberando
nas câmaras onde atuam os Mestres, mas que haja pausas e prolongamentos dentro dessas
radiantes câmaras onde atuam as “Luzes que cumprem a Vontade de Deus”.
vi

… Intervalo de Profundo Silêncio…
Há um definido testemunho bíblico sobre este centro mais elevado de todos, Shamballa. Nos
momentos de crise na vida terrena do Cristo, lemos que uma Voz Lhe falou, Ele ouviu a Voz do
Pai, afirmando Sua Filiação e colocando o selo de aprovação sobre Seus atos e Sua obra. Nesse
momento, foi viabilizada uma grande fusão dos dois centros espirituais – a Hierarquia e
Shamballa, o Reino de Deus e o mundo de Espírito – e assim foi liberada energia espiritual na
Terra. Temos que lembrar que o trabalho de todos os Salvadores e Instrutores do Mundo é atuar
principalmente como distribuidores de energia divina e como canais para força espiritual.
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Esta afluência se manifesta como impulso por trás de uma religião mundial, o incentivo por
trás de alguma nova ideologia política, ou pelo início de alguma descoberta científica importante
para o crescimento do espírito humano. Assim, efetivamente, religiões, governos e civilizações
encontram sua motivação. A história demonstrou que repetidas vezes esses desenvolvimentos são
resultados do aparecimento e da atividade de algum grande homem em uma avançada etapa de
desenvolvimento.
vii

… Intervalo de Silêncio…
Por isso não desanimamos; Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o
nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para
nós um eterno peso de glória; acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as
coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais,
mas as que não se veem são eternas.
viii

… Intervalo de Profundo Silêncio…
Cada etapa, no pico máximo de expressão, implica em um período de crise, a qual precede a
manifestação da etapa seguinte no despertar consciente do homem. Estamos aqui observando o
homem como um pensador consciente, não como membro do quarto reino da natureza. Reflitam
sobre esta diferença, pois assinala os pontos de prioridades e de focos de identificação.
ix

… Intervalo de Profundo Silêncio…
Que a Vida Grupal seja inspirada pelas Regras para Iniciação:
Conheçam. Expressem. Revelem. Destruam. Ressuscitem.

…Breve Intervalo de Silêncio…
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No caso dos trabalhadores hierárquicos... trabalham para expressar o que o Ashram procura
manifestar por meio de seu grupo de trabalhadores; procuram expressar o Plano, ou a parte do
Plano que podem captar; ocupam-se em expressar a alma, tal como deve ser conhecida na cultura
e civilização a ser desenvolvida no futuro imediato.
… Intervalo de Profundo Silêncio…
A meta para o aspirante é a consciência da não-separatividade e o reconhecimento da
inclusividade universal; a meta secundária é a capacidade de revelar a natureza dessa realidade, a
Unidade; a terceira meta é a capacidade de adotar nos três mundos as medidas que facilitarão ao
gênero humano a captação de tais fundamentos. Observarão como nesta última definição da meta
desaparece total e inevitavelmente o fator do autointeresse.
… Intervalo de Silêncio…
A tarefa do aspirante é ver a luz; só quando isto se torna um fato em sua consciência, ele
pode começar a captar a revelação oculta que essa luz contatada e utilizada pode revelar. Temos
aqui outra frase-chave para sua consideração.
x

… Intervalo de Profundo Silêncio…
Nosso princípio de Fogo é tão intenso que criatividade é precipitada para a Fonte de Fogo; e
a Mãe do Mundo dirige Seus raios a Nossas esferas. Somente nossas aproximações outorgarão
evolução ao planeta e determinarão a construção. Portanto, a batalha evolutiva resultará em
Nossa vitória, e toda pedra trazida pelo inimigo proporcionará um degrau para a vitória. Assim,
Nós certamente utilizamos cada obstáculo. Certamente, uma grande criatividade!
xi

… Intervalo de Silêncio…
O verdadeiro amor ou sabedoria vê com perfeita clareza as deficiências de qualquer forma, e
dirige seus esforços a ajudar a vida que nela habita, para liberá-la de suas travas. Reconhece
sabiamente quem necessita de ajuda e quem não necessita de sua atenção. Ouve com clareza e vê
o pensamento do coração e procura fusionar em um todo os que atuam no campo mundial. Assim
faz não cegamente, mas com discriminação e sabedoria, separando as vibrações contrárias e
colocando-as em posições diferentes.
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O que se chama de amor (interpretado pelo homem de acordo com seu atual grau de
evolução) foi muito enfatizado, mas não a sabedoria, que é o amor se expressando em serviço – o
serviço que reconhece a lei oculta, o significado do tempo e a etapa alcançada.
xii

… Intervalo de Profundo Silêncio…
Quando a verdadeira natureza do serviço for captada, se descobrirá que é um aspecto da
energia divina que trabalha sempre sob o aspecto destruidor, porque destrói as formas com o
intuito de liberá-las. O serviço é uma manifestação do Princípio de Liberação, e morte e serviço
são dois aspectos do mesmo.
…Breve Intervalo de Silêncio…
O Serviço salva, liberta e traz liberação, em diversos níveis para
a consciência aprisionada.
Porém, a não ser que o serviço seja prestado com compreensão intuitiva de todos os
pormenores do caso, interpretado com inteligência e aplicado com espírito de amor sobre o plano
físico, deixará de cumprir a missão de maneira adequada.
…Breve Intervalo de Silêncio…
Quando o fator iluminação espiritual entra neste serviço, temos as Luzes transcendentes que
iluminaram o caminho da humanidade e funcionaram como holofotes, dirigidos para o grande
oceano da consciência, revelando ao homem o Caminho que pode e deve seguir.
… Intervalo de Profundo Silêncio…
Segue teu caminho, Peregrino, com firme perseverança. Aumenta continuamente a
irradiação até que o caminho termine em uma labareda de glória, e o viajor da noite se
converta no filho do sol e atravesse os portais desse radiante orbe.
xiii

De modo constante, o propósito do desenvolvimento das nossas próprias almas (“esses anjos
de persistente e imorredouro amor”) teria que ser controlado mais plena e profundamente e isto
deveria ser nosso mais firme propósito, a qualquer custo e sacrifício pessoais e para tal, em
verdade e sinceridade, deveríamos batalhar.
xiv

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