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P LENILÚNIO

D E E SC O R PIÃ O
(Lua Cheia 27/10/2015 às 09h05 hora local Argentina)

ESCORPIÃO
“ L U Z E R E D E N Ç Ã O A T R AV É S D A H U M A N I D A D E ”

Intenção

enfocada,

meditação

concentrada,

visualização,

invocação

dirigida

(produzindo evocação) e conduzindo a resultados responsivos, são os principais
processos de criação em todos os níveis e por todos os seres. Oração, desejo enfocado,
meditação e intenção enfocada, são as lições graduadas e sequenciais que o gênero
humano tem que aprender. Adoração, ou reconhecimento de divina Transcendência e
divina Imanência, subjaz em todo o massivo reconhecimento de potência espiritual.
Assim a meditação do planeta penetra nisso que está mais além do planeta e é fusionada
e harmonizada em um sentido solar com a Voz d’Aquele que trouxe tudo à existência, e
com a Vontade d’Aquele que está levando todas as formas de Sua vida à perfeição que
Ele Se propõe...
… Espaço de Silêncio…

Finalmente, os Senhores solares, através de manas (a mente), controlarão os
senhores lunares de substância elemental, e não só a própria, como a que se dirige a
eles em busca de ajuda. Desta maneira a redenção chegará a todos através do homem
e deste modo a glória do Senhor da Vida será vista.
… Espaço de Profundo Silêncio…

O Senhor do Mundo, através da meditação, está levando a cabo processos que Ele
instituiu em Sua meditação criadora original, na mais remota e escura noite dos tempos,
quando decidiu criar nosso planeta para propósitos estritamente redentores. Sua criação
é resultado de Seu pensamento dirigido e controlado – processo de uma reflexão
sustentada que impulsiona todas as energias criadoras para uma atividade evolutiva e
cíclica, de acordo com o modelo que eternamente Ele visualiza. Organizou um grupo
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que responde à Sua intenção meditativa; estes Seres O ajudam com Seu Propósito
concentrado e conhecido, para levar a nossa vida planetária certas

energias

extraplanetárias, necessárias para efetuar o trabalho planificado do Logos planetário.
Seu pensamento e consciência (se posso expressá-lo simbolicamente) compenetram
também Shamballa com o que o Logos visualizou. Os Membros de Shamballa são os
Guardiões do Seu Propósito, tal como Lhes é revelado ciclo após ciclo. A dimensão
destes ciclos é um dos mistérios que está estritamente guardado na Câmara do Concílio
do Senhor do Mundo; estes ciclos se referem somente à manifestação nos três mundos,
onde controlam os conceitos de tempo e espaço.

… Breve Espaço de Silêncio…

A Hierarquia é a Guardiã desse aspecto do Propósito cíclico, planetário,
denominado Plano; isto abrange períodos relativamente breves tais como civilizações –
no que diz respeito à humanidade. Em relação à Shamballa, o grupo intermediário de
Trabalhadores meditantes, criativos, é chamado à atividade para receber impressão da
imediata, desejada atividade hierárquica; para transmitir as energias necessárias de
Shamballa aos Ashrams unidos e, deste modo, esotericamente, “informar” a Hierarquia
do que merece atenção imediata.
… Breve Espaço de Silêncio…

Além disso, em um nível inferior da espiral evolutiva, a Hierarquia plasma por sua
vez o Plano no Novo Grupo de Servidores do Mundo, Plano que deve ser aplicado
imediatamente para ajudar a humanidade. Este grupo é o principal agente criador nos
três mundos para o resto deste ciclo de experiência planetária, embora nem sempre
tenha sido. A humanidade pode agora trabalhar inteligentemente com o Plano
apresentado pela primeira vez na história humana. Gostaria que observassem isto. Os
homens podem desempenhar hoje sua pequena parte para trazer o Propósito divino à
manifestação, porque Já desenvolveram a capacidade mental necessária. O controle e o
desenvolvimento criativo dos três reinos inferiores na natureza lentamente estão sendo
retirado das mãos da evolução dévica (até agora responsável) e colocado sob a
supervisão do gênero humano...
… Breve Espaço de Si lêncio…
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Finalmente, os Senhores solares, através de manas (a mente), controlarão os
senhores lunares de substância elemental, e não só a própria, como a que se dirige a
eles em busca de ajuda. Desta maneira a redenção chegará a todos através do homem
e deste modo a glória do Senhor da Vida será vista.
i

… Espaço de Profundo Silêncio…

Desde o ponto de luz na Mente de Deus
Que aflua luz às mentes dos homens
Que a Luz desça à Terra.

… Espaço de Profundo Silêncio…

Quando o aspirante roga na nova Invocação: “Que a Luz desça à Terra”, está
invocando algo que a humanidade terá que aprender a manejar; esta é uma das coisas
para as quais os discípulos do mundo devem começar a preparar a raça dos homens.
ii

… Espaço de Profundo Silêncio…

“Como será diferente a significação do pensamento na Nova Era? Já que a
importância do pensamento está sendo afirmada tão persistentemente, significa
isso que está se dando ao pensamento um papel especial na regeneração da vida?”
Isto é perfeitamente razoável. Durante a Era Escura, Kali Yuga, o pensamento girou
em torno do homem e o magnetismo só se estendeu sobre pequenas distâncias,
enquanto que na Nova Era pensamento significa Espaço! Eis aí porque não devemos
pensar pessoalmente, mas espacialmente.
iii

As Quatro Nobres Verdades expuseram as causas da dificuldade humana e
assinalaram a cura. Sua mensagem pode ser parafraseada nas seguintes palavras: Parem
de se identificar com as coisas materiais; adquiram um exato sentido dos valores
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espirituais; parem de considerar as posses e a existência terrestre como de principal
importância; sigam o Nobre Óctuplo Caminho que é o caminho de corretas relações –
corretas relações com Deus e entre si – e deste modo sejam felizes.
A antiga Mensagem do Buda é tão nova hoje como foi quando pronunciou Suas
palavras na Terra; necessita-se desesperadamente de um reconhecimento de sua verdade,
e seguir os “oito modos corretos de viver” permitirá a humanidade encontrar liberação.
Sobre os fundamentos de Seu ensinamento, o Cristo ergueu a superestrutura da
fraternidade do homem para formar uma expressão do Amor de Deus. Hoje, ao ver o
mundo desmoronado, devastado, o gênero humano tem uma nova oportunidade para
afastar as motivações e a filosofia egoístas, materialistas, e começar os processos que –
constante e gradualmente – ocasionarão sua liberação. Então para os homens será
possível percorrer o Caminho Iluminado que conduz de regresso à divina Fonte de luz e
amor.
iv

… Espaço de Silêncio…

Desde o ponto de amor no Coração de Deus
Que aflua amor aos corações dos homens
Que Cristo retorne à Terra.

… Espaço de Profundo Silêncio…

Quando o Cristo, o Avatar de Amor, fizer Seu reaparecimento, então os “Filhos dos
homens que agora são os Filhos de Deus afastarão Seus rostos da resplandecente luz e
irradiarão essa luz sobre os filhos dos homens que ainda não sabem que são os Filhos de
Deus... Então uma nova luz brilhará no lúgubre, fatigado vale da terra. Então nova vida
circulará por suas veias e então sua visão abarcará todas as formas do que pode ser.

Assim virá novamente a paz à Terra, mas uma paz desconhecida
até agora. Então a vontade-para-o-bem florescerá como compreensão, e
a compreensão frutificará como boa vontade nos homens.
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… Es paço de Profundo Si lêncio…

Permanecendo como ponto focal do Triângulo interno – formado pelo Buda, o
Espírito da Paz e o Avatar da Síntese – a força que emanará do Cristo será tão
poderosa, que a diferença entre amor e ódio, agressão e liberdade, cobiça e
generosidade, se porá em lúcida evidência ante os olhos e a mente de todos os homens
e, portanto, se esclarecerá igualmente a diferença entre o bem e o mal.
… Breve Espaço de Silêncio…

O estabelecimento de corretas relações humanas é um aspecto da divina vontade que
deve cumprir a humanidade e a seguinte faceta da expressão divina a se manifestar nos
assuntos humanos, individuais, comunais, nacionais e internacionais. Nada jamais
impediu que finalmente se manifestasse esta expressão divina, exceto o fator tempo, e
esse fator tempo é determinado pela humanidade...
v

...a própria humanidade, no “Centro que chamamos raça dos homens”. Aqui e só
aqui reside a promessa do futuro e sua esperança e oportunidade. Aqui e só aqui
todas as qualidades divinas – em tempo e espaço – podem se expressar e cumprir;
aqui e só aqui pode verdadeiramente nascer o amor, atuar corretamente a
inteligência e a Vontade de Deus demonstrar sua boa vontade efetiva. Por intermédio
da humanidade, só e sem ajuda (exceto pelo Espírito divino em cada ser humano),
pode “ser selada a porta onde mora o mal”. Não é Sanat Kumara que sela a porta;
não é a Hierarquia que obriga o mal a retroceder para o lugar de onde veio. É a
humanidade que luta, aspira e sofre, a quem foi confiada a tarefa e, irmão meu, a
humanidade é apta para esta tarefa.
… Es paço de Profundo Si lêncio…

A prevista, divina expressão, pode se mover rápida ou lentamente à manifestação,
segundo que o homem decida; até agora, o homem se decidiu por uma lenta – uma
muito lenta – manifestação. Aqui é que se mostra a liberdade da vontade humana.
Devido a que a divindade é imanente, ou está presente em todas as formas e, portanto,
em todos os seres humanos, essa vontade deve ser cumprida finalmente...
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… Es paço de Profundo Si lêncio…

… todo o esquema da manifestação é produzido mediante organizados e conscientes
métodos meditativos; a meditação planetária, grupal e individual tem resultados
criadores...
… Espaço de Silêncio…

...tudo o que é, é criado pela meditação.
… Espaço de Silêncio…

Intenção

enfocada,

meditação

concentrada,

visualização,

invocação

dirigida

(produzindo evocação) e conduzindo a resultados responsivos, são os principais
processos de criação em todos os níveis e por todos os seres...
… Espaço de Silêncio…

O efeito da meditação humana neste momento é mudar as condições, invocar as
potências espirituais superiores, trabalhar com concentração – tanto vertical como
horizontalmente – dentro do mundo dos homens e do reino de Deus.
… Espaço de Silêncio…

Assim a meditação do planeta penetra nisso que está mais além do planeta e é
fusionada e harmonizada em um sentido solar com a Voz d’Aquele que trouxe traído
tudo à existência, e com a Vontade d’Aquele que está levando todas as formas de Sua
vivência à perfeição que Ele Se propõe; ao operar assim são promovidos os grandes
processos de Redenção, dos quais todos os Salvadores do Mundo (em relação com a
humanidade) são o símbolo, a garantia e o testemunho eterno.
vi
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