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PL EN I LÚN IO  D E  LEÃO   
(Lua Cheia 20/8/2013 às 22:45 hora local de Argentina e Brasil)

L E Ã O :  O S  F O G O S  D E  D E U S  T R A Z E N D O  R E V E L A Ç Ã O

Dentro da pulsação vibratória da Vida una em manifestação, todas as vidas

inferiores repetem o processo de ser – Deuses, anjos, homens e miríades de vidas que

se expressam mediante as formas dos reinos da natureza e as atividades do processo

evolutivo. Todas se tornam autocentradas e autodeterminadas.
i

… Espaço de Silêncio …

O  desenvolvimento  da  consciência  ou  a  revelação  da  alma  é  o  objetivo  pelo  qual  a

vida adquire forma e também o propósito pelo qual  se manifesta o ser.  Isto pode receber

a denominação de Teoria da Evolução da Luz . Levando em conta que até mesmo o cientista

moderno  diz  que  luz  e  matéria  são  termos  sinônimos,  desta  maneira  reproduzindo  os

ensinamentos  do  Oriente,  fica  evidente  que  pela  interação  dos  polos  e  pela  fricção  dos

pares de opostos surge a luz. A meta da evolução é uma série gradual de manifestações de

luz.  Velada  e  oculta,  a  luz  se  encontra  em  todas  as  formas.  À  medida  que  a  evolução  se

processa,  a  matéria  vai  se  tornando  um  melhor  condutor  de  luz,  assim  demonstrando  a

exatidão da afirmação do Cristo, “Eu Sou a Luz do Mundo”.

O  homem  “feito  à  imagem  de  Deus”,  pelo  método  da  reencarnação  desenvolve  a

consciência até florescer como alma aperfeiçoada, cuja natureza é luz e cuja compreensão

é a de uma identidade autoconsciente.  Esta unidade desenvolvida deverá oportunamente

se fundir, com plena participação inteligente, na consciência maior da qual é parte.

Espaço de Profundo Silêncio …

A  vida  no  coração  do  sistema  solar  está  produzindo  um  desenvolvimento  evolutivo

das  energias  deste  universo  que  o  homem  finito  ainda  não  consegue  imaginar.

Analogamente,  o  centro  de  energia  que  denominamos  de  aspecto  espiritual  do  homem

(mediante  a  utilização  da  matéria  ou  substância)  está  produzindo  um  desenvolvimento
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evolutivo  daquilo  que  chamamos  de  alma,  que  é  a  mais  elevada  das  manifestações  da

forma  –  o  reino  humano.  O  homem  é  o  produto  mais  elevado  da  existência  nos  três

mundos.  Quero  expressar  por  homem,  o  homem  espiritual,  um  filho  de  Deus  em

encarnação.  As  formas  de  todos  os  reinos  da  natureza  –  humano,  animal,  vegetal  e

mineral – contribuem para esta manifestação. A energia do terceiro aspecto da divindade

tende à revelação da alma ou segundo aspecto,  o qual,  por sua vez,  revela o aspecto mais

elevado.  Devemos lembrar  que A Doutrina Secreta,  Volume I,  de  H.  P.  Blavatsky,  expressa

esta ideia com precisão nas seguintes palavras: “Consideramos a vida como a única forma

de  existência,  manifestando-se  no  que  chamamos  de  matéria  ou  que,  separando-a

incorretamente, denominamos de espírito, alma e matéria, no homem. Matéria é o veículo

para a manifestação da Alma neste plano de existência, e a Alma é o veículo, em um plano

mais elevado,  para a manifestação do Espírito,  e  estes três são uma Trindade sintetizada

pela Vida que compenetra a todos”.

Pausa

A alma se desenvolve pelo uso da matéria e chega à culminação na alma do homem .

i i

… Espaço de Silêncio …

De Áries provém o fogo cósmico, de Sagitário o fogo planetário e de Leão o fogo

solar.  Cada  um  destes  fogos  “limpa  o  Caminho  queimando”  para  expressar  os  três

aspectos  divinos:  espírito  (Áries),  alma  (Leão)  e  corpo  (Sagitário).  Tal  é  a  base

científica  da  yoga  do  fogo,  aplicada  pelo  homem  plenamente  autoconsciente  para

refletir  os  três  aspectos  divinos  nos  três  mundos,  três  modos  de  expressão  divina

neles. Este fato tem tal significação que se descobrirá que ante o Portal da Iniciação

se encontra a terra ardente que todo discípulo e iniciado deve atravessar. O sujeito

de  Leão  atravessa  esta  terra  ardente  com  vontade  e  autoesquecimento.  Quando

tiver  alcançado  a  plena  autoconsciência  e  a  integração  mental,  e  conquistado  uma

personalidade efetiva, então a atravessa sem que o sofrimento o detenha.

Pausa

Uma  leve  reflexão  evidenciará  porque  o  Sol  é  o  regente  das  três  condições  de

Leão  –  exotérica,  esotérica e hierárquica.  É  correto supor que o propósito do atual

sistema  solar  é  o  desenvolvimento  da  consciência,  e  se  para  o  ser  estritamente
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humano a autoconsciência é a meta,  então o Sol obviamente deve reger,  porque é a

fonte  da  consciência  física  (exotérica  e  simbólica  da  personalidade),  da  percepção

da  alma  (esotérica)  e  da  vida  espiritual  (hierárquica).  Repito  a  necessidade  de

reconhecer  o  estímulo  da  consciência  como  objetivo  de  todas  as  influências

astrológicas porque o tema dominante de Leão é a atividade do ente autoconsciente

em relação ao seu ambiente, ou o desenvolvimento da resposta sensível aos impactos

circundantes  por  aquele  que  se  encontra  –  como  se  encontra  o  Sol  –  no  centro  de

seu pequeno universo. Toda a história e a função de Leão e suas influências podem

se resumir na palavra “sensibilidade”, que poderá ser estudada em quatro etapas:

 Sensibilidade  aos  impactos  condicionantes  do  ambiente,  isto  é,  aos

impactos  do mundo  da evolução  humana,  os  três  mundos  ou planos,  por

meio dos três aspectos do mecanismo de resposta da alma.

Pausa

 Sensibilidade à vontade, aos anelos e desejos da personalidade, o homem

autoconsciente integrado, o eu inferior.

Pausa

 Sensibilidade à alma como fator condicionante em lugar de sensibilidade

ao mundo ambiental como fator condicionante.

Pausa

 A  sensibilidade  espiritual  do  Deus-Homem  (a  alma  e  a  perso nalidade

fusionadas)  ao  ambiente.  Nesta  etapa  de  desenvolvimento,  o  homem

liberado  não  está  condicionado  por  seu  meio  ambiente,  mas  inicia  a

árdua  tarefa  de  condicioná-lo  em  relação  ao  plano  e  propósito  divino  e,

ao  mesmo  tempo,  ao  cultivo  da  sensibilidade  aos  impactos  superiores

desses mundos que conduzem à meta final.

Pausa

Gostaria  que  tivessem  cuidadosamente  presente  esta  inata  sensibilidade  espi -

ritual  e  esta  externa  sensibilidade  material  para  que  possam  compreender

verdadeiramente  as  influências  de  Leão  sobre  os  seres  humanos…  assim  como
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também as suas influências sobre o planeta.  Em todo o universo a alma é o tema

sensível  e  consciente  do  plano  divino  –  a  alma  como  anima  mundi  ou  alma  do

mundo, que anima todas as formas de vida inferiores às que estão no rei no animal;

a alma como alma animal e sua extensão aos corpos de todos os animais, inclusive o

corpo  físico  humano;  a  alma  como  alma  humana,  que  é  uma  expansão  ainda  mais

ampla  do  mesmo  fator  sensível,  mas  aumentado  ou  estimulado  pelo  princípio  de

autopercepção ou de enfocada sensibilidade pessoal para toda expressão subumana

da alma, além da percepção (consciente ou inconsciente) da alma imortal ou divina;

a alma como ego ou alma espiritual  em seu próprio  plano –  a fonte de consciência

no  que  diz  respeito  aos  três  mundos  da  evolução  e  à  meta  de  todos  os  processos

evolutivos atuais.

Os  três  aspectos  do Sol  –  tratados em  A Doutrina Secreta  – são de importância

aqui  porque  as  influências  que  fluem  através  deles  destacam  toda  a  consciência

mundial  subjetiva  e  latente  e  produzem,  oportunamente  (na  revelação  e  libe ração

finais)  a  plena  expressão  da  consciência  da  Deidade.  Isto  pode  se  denominar

sensibilidade divina, mente universal ou plano ou propósito divino. As palavras são

inadequadas para expressar  aquilo  do qual  o  iniciado mais  elevado pouco conhece

ainda.  Estes  três  aspectos  do  Sol  são  os  fatores  que  fazem  nascer  a  consciência  e

tornam  a  meta  final  acessível;  eles  possibilitam  todas  as  formas  de  consciência

porque  elas  estão  arraigadas  no  Sol  (simbolicamente  falando)  e  são  um  aspecto

inerente do todo maior.

 O Sol físico– a anima mundi; a alma animal. Multiplicidade.

Pausa

 O coração do Sol – a alma humana e o ego divino. Dualidade.

Pausa

 O  Sol  espiritual  central  –  a  consciência  divina.  A  vontade  do  todo.  A

percepção de Deus. Unidade.

… Espaço de Silêncio …

Em todo o universo a alma é o tema sensível e consciente do plano divino.

… Espaço de Profundo Silêncio …
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Dentro da pulsação vibratória da Vida una em manifestação, todas as vidas

inferiores repetem o processo de ser – Deuses, anjos, homens e miríades de vidas que

se expressam mediante as formas dos reinos da natureza e as atividades do processo

evolutivo. Todas se tornam autocentradas e autodeterminadas.

… Espaço de Silêncio …

A Cruz Fixa  é a  cruz de luz.  E,  atuando continuamente  através desta  Cruz,  emanando

de  Leão ,  encontram-se  “os  fogos  de  Deus”  –  cósmico,  solar  e  planetário  –  purificando,

intensificando  a  luz,  fazendo  finalmente  uma  revelação  ao  homem  purifi cado  que  se

encontra na luz.

i i i

… Espaço de Profundo Silêncio …

Não há um termo melhor para expressar a maravilha oculta  que deve ser revelada:  a

revelação do significado . Atualmente, já começa a acontecer.

O  impulso  para  a  vida  criadora…  é  resultado  da  capacidade,  às  vezes  adequada  e  às

vezes  inadequada,  da  consciência  interna  para  reve lar  a  sua  medida  de  controle  pelo

Plano e sua resposta à intenção maior. Com esta resposta os Membros da Hierarquia estão

contando  hoje,  à  medida  que  procuram  fazer  aflorar  o  significado  oculto  na  consciência

do homem.

iv

… Espaço de Silêncio …

“Reconhecer a revelação”

Pediria  a  vocês  que  pensem  cuidadosamente  nestas  três  palavras,  porque  envolve  a

percepção  de  algumas  verdades  que  podem  ser  esquecidas.  Por  exemplo,  a  verdade  de

que  a  revelação revela  o  que  está  sempre  presente ;  não revela,  em  realidade,  algo  novo e

desconhecido  até  agora.  Expressando  em  termos  mais  simples:  o  iniciado  descobre  que

pode perceber mais do que ele acreditou que existia ou que fosse  perceptível,  e  que está

percebendo  algo  que  sempre  existiu.  Ele  se  dá  conta  de  que  a  limitação  reside  nele

mesmo e  que o Caminho da Revelação se  faz  através  da descoberta  e  do desprendimento
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das suas limitações pessoais ou individuais.

v

Pausa

Um iniciado  é  essencialmente  aquele  no  qual  o  sentido  de  percepção  se  ocupa

dos  contatos  e  impactos  subjetivos  e  não  se  preocupa  predominantemente  com  o

mundo  das  percepções  sensórias  externas.  Este  cultivado  interesse  pelo  mundo

interno  de  significado  produzirá  não  só  um  pronunciado  efeito  sobre  o  próprio

buscador  espiritual,  como,  afinal,  ocasionará  a  ênfase,  reconhecida  na  consciência

cerebral da raça, de que o mundo de significados é o único mundo de realidade para

a humanidade. Esta realização, por sua vez, ocasionará dois efeitos subsequentes:

 Uma  estreita  adaptação  da  forma  aos  fatores  significa tivos  que  a

trouxeram à existência no plano externo.

Pausa

 A  produção  de  uma  beleza  mais  verdadeira  no  mundo  e,  portanto,  uma

aproximação  mais  estreita  no  mundo  de  formas  criadas  com  a  verdade

interna emergente. Poderíamos dizer que a divindade está velada e oculta

na  multiplicidade  de  formas  com  seus  infinitos  detalhes,  e  que  na

simplicidade  de  formas  que  finalmente  se  verá,  chegaremos  a  uma  nova

beleza,  a  um  maior  sentido  da  verdade  e  à  revelação  do  significado  e

propósito de Deus em tudo o que Ele realizou de era em era.

vi

… Espaço de Profundo Silêncio …

Entrando  no  labor,  cuidemo-nos  de  não  nos  debilitar  na  ação.  Mediante  a

ignorância  é  possível  se  encher  de  pensamentos  que  debilitam  e  impedem  o

alargamento  da  consciência.  Contudo,  lembremo-nos  da  Força  Fundamental.

Reiteremos os princípios do SURGIMENTO  do avanço e da infatigabilidade.

O todo-doador Princípio é muitas vezes esquecido; portanto, convoquemos toda a

nossa atenção com o propósito de sermos permeados com a Força Fundamental.
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vi i

… Espaço de Profundo Silêncio …

Em todo o universo a alma é o tema  sensível e consciente do plano divino.

… Espaço de Profundo Silêncio …

Um feixe de luz ilumina a forma; o oculto aparece agora. O conhecimento de Deus

e como Ele se vela a Si Mesmo encontra consumação nos pensamentos dos homens. As

energias e forças recebem seus nomes secretos, revelam seu propósito interno, e tudo

é visto como ritmo, um retorno em si mesmo… 

Pausa

O que está a Caminho vem como uma nuvem que vela o sol. Porém, oculto por trás

desta nuvem de imanência está o amor, e na terra está o amor e no céu está o amor, e

isto – o amor que faz todas as coisas novas – deve ser revelado.

… Espaço de Silêncio …

Meditação
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i Tratado sobre a Magia Branca, pág. 20.
ii Tratado sobre a Magia Branca, pág. 20 a 24. 
iii Astrologia Esotérica, pág. 223 a 225.
iv Psicologia Esotérica, Volume II, pág. 194. 
v Discipulado na Nova Era, Volume II, pág. 379 (paráfrase).  
vi Psicología Esotérica, Volume II, pág. 213/214.
vii AUM. Signos del Agni Yoga.
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