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PLENILÚNIO DE GÊMEOS
(Lua Cheia 20/06/2016 às 8h02 hora local de Argentina e Brasil)

G Ê M E O S :  A M O R  D O  T O D O

 “Sobre o triângulo dourado apareceu o Cristo cósmico; Sua cabeça em Gêmeos, um pé no campo dos

Sete Pais e o outro firmado no campo das Sete Mães… Assim, durante éons, o Grande Ser permaneceu, Sua

consciência dirigida internamente, consciente de três, mas não de quatro. Intensa e subitamente ouviu um

som... Despertou para esse grito. Estirou e estendeu ambos os braços em amor abrangente, e eis que formou

a Cruz.”

i

… Espaço de Profundo Silêncio… 

Em cada  uma das  Cruzes  dos  Céus  há  um signo  e  uma influência  que,  em determinado  ciclo

mundial, domina as outras três.  Tais efeitos dominantes mudam necessariamente quando muda um

ciclo  mundial,  mas para  o  ciclo  atual,  Gêmeos  determina  a  influência  mais  importante  dentro  da

quádrupla influência da Cruz Mutável.

… Breve Espaço de Silêncio… 

Devido a que o Raio de Amor-Sabedoria, o  segundo raio, flui através de Gêmeos, evidencia-se

o  quanto  é  verídico  o  ensinamento  ocultista  de  que  o  amor  subjaz  em  todo  o  universo.  É

assegurado  a  nós  que  Deus  é  Amor,  e  esta  afirmação  é  uma verdade  exotérica  e  esotérica.  Este

subjacente  amor  da  Deidade  chega  ao  nosso  sistema solar  principalmente  através  de  Gêmeos,  o

qual  forma  um  triângulo  cósmico  com  a  constelação  da  Ursa  Maior  e  das  Plêiades.  Este  é  o

triângulo  do  Cristo  cósmico  e  é  o  símbolo  esotérico  que  está  por  trás  da  Cruz  cósmica.  Existe

sempre o eterno triângulo por trás da quádrupla aparência fenomênica.

… Breve Espaço de Silêncio…

Gêmeos  é  um  dos  mais  importantes  dos  doze  signos.  Este  signo  controla  esotericamente  o

coração  do  nosso  sistema solar  e  deste  modo  controla  a  batida da  vida que sustenta  tudo  que  é.

Gêmeos  está,  em  consequência,  conectado  com  o  coração  do  Sol,  assim  como  Câncer  está

relacionado  com  o  Sol  físico  e  Aquário  com  o  Sol  central  espiritual.  Têm  aqui  outra  vez  um

significativo  triângulo  de  natureza  cósmica,  cujas  energias  estão  enfocadas  através  dos  três

aspectos do Sol de maneira muito misteriosa:
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Câncer... Sol físico... 3º aspecto... atividade inteligente do Todo.

Gêmeos... O coração do Sol... 2º aspecto... amor do Todo.

Aquário... O Sol central espiritual... 1º aspecto... vontade do Todo.

Através destes  signos estão  enfocados na  atualidade  os três  aspectos  principais da divindade.

Na  confecção  do  horóscopo  do  planeta  (algo  que  nunca  se  fez  com exatidão,  devido  à  falta  de

dados  disponíveis  para  o  astrólogo  exotérico)  será  de  máxima  importância  a  influência  que

exercem estas  três  constelações.  Em Câncer, temos  a  consciência  sintética  inteligente  da  massa,

considerando-a da consciência da própria matéria e da percepção de todas as formas e átomos; em

Gêmeos, temos  um  emergente  reconhecimento  da  dualidade  que  conduz  à  experiência  e  ao

crescimento de todas as formas inteligentes separatistas;  em Aquário, o  resultado da atividade de

Câncer  e  Gêmeos  produz  uma  síntese  mais  elevada  e  uma  consciência  grupal  universal.  O

estudante inteligente pode descobrir isto  com moderada facilidade em relação com a humanidade,

mas  é  igualmente  aplicável  às  formas  de  todos  os  reinos  da  natureza  e  também  à  expressão

planetária  e  solar.  A comprovada realidade  disto  constitui  um dos  desenvolvimentos  do  processo

iniciático  ao  final  do  longo,  longo  caminho  evolutivo.  A  atração  e  a  repulsão  são  fatores

condicionantes  de  nossa vida solar,  e  este  condicionamento  nos  chega por  meio de  Gêmeos.  É  o

efeito de uma energia cósmica hoje desconhecida pela humanidade. 

A  luz  crescente  e  minguante  que  caracteriza  a  experiência  da  alma  desde  o  primeiro

vacilante  passo  para  a  encarnação  e  a  experiência  na  Terra,  o  surgimento  e  a  queda  das

civilizações e o crescimento e desenvolvimento de todas as manifestações cíclicas produzem-se

pela denominada “interação dos dois irmãos”. 

… Espaço de Profundo Silêncio…

Nesta longínqua época quando a ronda maior do zodíaco se iniciou em Gêmeos, como agora em

Peixes,  havia  uma relação  entre  a  lua  crescente  e  a  lua  minguante,  devido  ao  pulsante  poder  de

Gêmeos.  Agora  isto  diminui  muito  devido  à  retirada  da  vida  sensível  da  Lua,  mas  permanece  o

ritmo então estabelecido, produzindo a mesma ilusão básica. Aqui falo em termos de fatos antigos

e não em termos de reflexo, como agora é o caso. Refiro-me às realidades e não às sombras.

… Espaço de Profundo Silêncio…

Gêmeos:  Força  que  produz  as  mudanças  necessárias  para  a  evolução  da  consciência  crística

em um ponto determinado de tempo e espaço, sempre compatível com a necessidade.
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… Breve Espaço de Silêncio…

Neste  ciclo  mundial,  Gêmeos,  Touro  e  Áries  são  três  energias  subjetivas  ou  os  três  signos

condicionantes que se encontram por trás da manifestação.

Em cada uma das Cruzes dos Céus há um signo e uma influência que,  em determinado ciclo

mundial, domina as outras três.  Tais efeitos dominantes mudam necessariamente quando muda um

ciclo  mundial,  mas para  o  ciclo  atual,  Gêmeos  determina  a  influência  mais  importante  dentro  da

quádrupla  influência  da  Cruz  Mutável.  O  principal  objetivo  destas  quatro  energias  consiste  em

produzir  o  constante  fluxo  e  periódica  mudança  em  tempo  e  espaço  que  proporcionará  um

adequado campo de experiência para o desenvolvimento da vida e a consciência crísticas. Este é o

caso cosmicamente falando,  e também do ponto  de vista de um sistema solar,  de um planeta  e de

um ser humano.
i i

… Espaço de Silêncio… 

Perto da nossa Terra e em caminho para o renascimento, há uma grande Vida em processo de

tomar a forma etérica. Por estar no arco evolutivo e não ser a vida de um cascarão em decomposi -

ção,  está exercendo um efeito real na inauguração da Nova Era,  que é duplo: pelas emanações do

corpo astral desta grande Vida está avançando o trabalho de ruptura da muralha separatista do in -

dividualismo, a qual se manifesta no homem como egoísmo e nas nações como nacionalismo. Atra -

vés deste corpo etérico que se encontra em rápida integração, esta Vida está levando o corpo eté -

rico do nosso planeta a um estado de vibração maior e mais rápida. O Tratado sobre Fogo Cósmi-

co faz  referência  a  um avatar  procedente  de  Sirius,  que  vem para  produzir  determinados  efeitos

planetários. Esta Vida não é este avatar, mas algo como um precursor – um São João Batista, que

“batiza com água (emanações astrais)  e com o  Espírito  Santo”.  Não é possível dar mais informa -

ções, mas menciono, pois as energias oriundas destes dois fatores devem ser mantidas em mente.

Fracas  emanações  oriundas  do  sagrado  “Coração  do  Sol”,  não  reconhecidas  pelas  massas,

mas que  produzem resposta  imediata  dos  místicos  da  raça,  que  estão  expressando  cada  vez mais

uma integridade  grupal  de  ímpeto  e  interesse  realmente  grandiosos.  Estas  emanações  são  muito

elevadas para a percepção da humanidade em geral, mas os místicos reagem a elas e a nova vibra -

ção os está unindo. O trabalho deles consiste em reduzir a vibração, de maneira que, com o tempo,

os mais avançados da raça possam perceber seus efeitos. O trabalho deste grupo de místicos, por -

tanto,  deve  aumentar  inevitavelmente,  pois  o  “coração  do  Logos  solar”  palpita  agora  em ritmo

mais próximo ao nosso planeta do que nunca antes (por não ser um planeta sagrado).  O amor e o

pensamento  da  Vida  divina  dirigem-se  a  esta  "pequena  filha  de  um  filho  há  muito  extraviado”,

como às vezes o nosso planeta é denominado nos livros ocultos dos Grandes Seres.
i i i
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… Espaço de Profundo Silêncio…

Que a Luz, o Amor e o Poder, restabeleçam o Plano na Terra. 

… Espaço de Profundo Silêncio…

…a luz do conhecimento,  a luz da sabedoria e a luz da intuição são três definidas etapas ou

aspectos da Luz Una. Correspondem ao Sol físico,  ao coração do Sol e ao Sol Central Espiritual.

Esta última frase contém o indício e a chave da relação do homem com o Logos.  

iv

… Espaço de Profundo Silêncio… 

Embora  Sanat  Kumara  seja  naturalmente  inconsciente  do  discípulo  ou  aspirante  individual,

Ele  não  é  inconsciente  de  seu  efeito,  qualidade  ou  status  massivo.  Contato  e  relação  estão

baseados  em  reação  vibratória,  e  a  potência  da  vibração  unida  dos  discípulos  e  aspirantes  do

mundo  é  hoje  –  pela  primeira  vez  na  história  humana  –  suficientemente  forte  para  chegar  a

Shamballa.
v

… Espaço de Profundo Silêncio… 

Transcendência ...   significa a capacidade inata de ir mais além da assim chamada lei natural.

Esta  superação  da  limitação  se  realiza  continuamente  e  este  processo  de  transcendência  evocará

crescente  reconhecimento.  Marca  a  seguinte  e  principal  fase  da  manifestação  da  divindade  no

homem; significa o  domínio sobre a lei física e o  iminente triunfo da humanidade sobre as forças

que  durante  tanto  tempo  o  sujeitaram  à  terra.  O  domínio  atual  sobre  o  ar  é  o  símbolo  desta

transcendência. O homem está rapidamente dominando os quatro elementos.  Cultiva a terra; sulca

as águas; controla os fogos elétricos do planeta, e voa triunfante pelo ar.  Surge agora a pergunta:

E o  que vem depois,  irmãos meus? Outra transcendência está por  diante.  É  uma das coisas que o

Avatar que vem revelará.

O domínio atual sobre o ar é símbolo de transcendência.

… Espaço de Profundo Silêncio…

Seria possível evocar neste momento o bem eterno, latente em Vidas que normalmente fariam contato
com  a  humanidade  em  algum  futuro  muito  distante,  e  deste  modo  acelerar  o  dia  de  intensificado  e
aprofundado contato espiritual no presente imediato? Eis a questão. Se puder ser feito, o passado maligno e
o glorioso futuro talvez possam se pôr em contato no desditoso presente, e haver um evento que produzirá
estupendas mudanças.

vi

… Espaço de Silêncio…
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Quando a boa vontade for expressa e organizada, reconhecida e utilizada, todos os problemas

mundiais, não importa quais sejam, serão solucionados em seu devido tempo; quando a boa vonta -

de for um fator  real e ativo nos assuntos humanos,  teremos uma compreensão mais plena e abun -

dante da natureza do amor e uma expressão de algum aspecto ainda mais elevado desse amor divi -

no; quando a boa vontade se generalizar entre os homens, veremos o  estabelecimento de corretas

relações humanas e descobriremos no gênero humano um novo espírito de confiança, fé e compre -

ensão.
vii

… Espaço de Profundo Silêncio…

Quando  nos  aproximamos  da  meta  do  espírito,  a  simplificação  prossegue  com  rapidez.  A

vontade  se  ocupa  invariavelmente  das  coisas  essenciais  e  não  dos  detalhes  da  manifestação.  O

amor  tem a  ver  com os  fundamentos  transitórios  e  evolutivos,  enquanto  a  inteligência  se  ocupa

dos detalhes e sua coordenação coerente em resposta ao impulso e força atrativa do amor divino e

ao impulso dinâmico do espírito. 
vii i

… Espaço de Silêncio…

Que o grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática que finalmente
aniquilará o tempo 

… Espaço de Profundo Silêncio…

Integração, atividade consciente e a expressão do trabalho a ser feito no plano físico abarcará

tudo.  Levados adiante  corretamente  se  mostrarão  eficazes.  Esclareceria  as  coisas  1 para vocês  se

eu declarasse que:

 Integração  é  uma  correspondência  em consciência  com a  Inalação  do  alento.  É  o

retraimento da consciência para o ponto mais elevado possível.

… Espaço de Silêncio…

 Atividade  consciente  corresponde  ao  correto  uso  do  Intervalo  entre  inalação  e

exalação.  Implica  no  reconhecimento  das  forças  contatadas  e  no  propósito  das

mesmas.

… Espaço de Silêncio…

1matters.
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 Correta  expressão corresponde  ao  período  de  Exalação.  É  a  emissão  das  forças

contatadas por um ato da vontade para que possam produzir os fins desejados.

… Espaço de Silêncio…

Não se esqueçam de que tem de ser um esforço grupal e deve ser realizado em cooperação com a

Hierarquia. Implica também no reconhecimento de que a alma é uma só e que não há tal coisa de minha

alma – somente nossa alma.

  

… Espaço de Profundo Silêncio…

Ao amor,  ao  verdadeiro  amor  espiritual  como  a  alma o  conhece,  sempre  se  pode  confiar  o

poder e a oportunidade e nunca trairá essa confiança. Porá todas as coisas em linha com a visão da

alma.
ix

Não se preocupem indevidamente.  Para a alma não há luz nem escuridão, somente existência

e  amor.  Confiem nisto.  Não  há  separação,  somente  identificação  com o  coração  de  total  amor;

quanto mais amarem, mais amor pode chegar a outros através de vocês. As cadeias do amor unem

o  mundo  dos  homens  e  o  mundo  das  formas,  constituindo  a  grande  cadeia  da  Hierarquia.  O

esforço  espiritual  que  lhes  é  pedido  é  o  de  se  desenvolver  para  se  tornar  um centro  vibrante  e

potente desse Amor fundamental e universal.
x

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação…
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