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PLENILÚNIO  DE  CAPRI CÓRNIO   
(Lua Cheia 5/1/2015 às 1:53 hora de local Argentina e Brasil (nos locais com horário de verão acrescentar uma 
hora)

“ C A P R I C Ó R N I O :  A L U Z  D A  V I V Ê N C I A ”

“Aquele que enfrenta a luz e permanece dentro de sua irradiação
está cego para os assuntos do mundo dos homens; passa do caminho
iluminado para o grande Centro de Absorção. Mas aquele que sente
o  impulso  de  passar  por  esse  caminho,  mas  ama  seu  irmão  no
caminho  escuro,  gira  sobre  o  pedestal  de  luz  e  se  dirige  ao  outro
caminho.

“Enfrenta  a escuridão e  então os  sete  pontos  de luz dentro de si
mesmo  transmitem  para  o  exterior  a  irradiante  luz  e,  eis  aqui!  o
rosto  daqueles  no  caminho  escuro  recebe  essa  luz.  Para  eles,  o
caminho já não é tão escuro. Por trás dos guerreiros – entre a luz e
a escuridão – arde a luz da Hierarquia.”

i

… Espaço de Profundo Silêncio …

Intuição  é  a  própria  luz,  e  quando  atua,  o  mundo  se  vê  como  luz  e  a  luz  existente  nos

corpos  de  todas  as  formas  se  torna  gradualmente  visível.  Isto  traz  consigo  a  capacidade  de

fazer contato com o centro de luz em todas as formas...

/.. ./

A luz  a  que  me  refiro  é  a  que  irradia  o  Caminho.  É  “a  luz  do  intelecto”,  que  significa

realmente  aquilo  que  ilumina  a  mente  e  que  pode  se  refletir  nesse  mecanismo  mental  que  é

mantido “firme na luz”.  Esta  é a  “Luz  do Mundo”,  uma Realidade eternamente existente,  mas

que pode ser  descoberta  só quando a  luz  interna  individual  é reconhecida  como tal.  É  a  “Luz

das  Eras”,  que brilha  cada  vez  mais,  até  que o Dia  esteja  conosco.  A intuição  é,  portanto,  o

reconhecimento em si  mesmo,  não teoricamente,  mas  como um fato na própria  experiência,  de

nossa completa identificação com a Mente Universal,  de que constituímos uma parte da grande

Vida do Mundo, e da nossa participação na eterna Existência persistente.

i i

… Espaço de Silêncio …
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…tanto o amor como a inteligência são efeitos do que se denomina a vontade de Deus…

…só através da própria humanidade o Plano divino pode se desenvolver.

Este  Plano  exorta  o  gênero  humano  à  expressão  do  Amor  e  desafia  os  homens  a  “deixar

brilhar  sua  luz”.  …chegará  o dia  em que a  ideia  original  de  Deus  e  Sua  intenção  inicial  não

mais  serão  frustradas  pelo  livre  arbítrio  humano  ou  pelo  mal  humano  –  puro  materialismo e

egoísmo;  então  se  cumprirá  o  propósito  divino,  pelas  mudanças  produzidas  nos  corações  e

objetivos da humanidade.
i i i

… Espaço de Silêncio …

A luz  que  brilha  dentro  do  coração  do  homem  descobre  luz  e,  nestas  luzes
combinadas,  vem  revelação.  A luz  que  brilha  dentro  da  sagrada  Hierarquia  de
Almas  descobre  estas  duas  luzes  reveladas  e  elas  revelam  uma  terceira  –  a
revelação dos estados superiores do Ser que ocultam e velam uma  Luz que não é
de criação planetária. Estas são quatro luzes que revelam uma Luz Suprema, uma
Luz que provém de distâncias mais além do alcance do homem. No entanto, todas
estas  luzes  foram  reveladas  porque  uma luz  que  se  manteve  acesa  –  inamovível,
segura – dentro do coração humano.

iv

… Espaço de Profundo Silêncio …

A capacidade criadora  do futuro  surgirá  em escala  relativamente ampla  no reino do viver

criador,  não  tanto  no  reino  da  arte  criadora.  Este  viver  criador  se  expressará  através  de  um

novo mundo de beleza e de reconhecida expressão divina...

...por meio da forma externa se demonstrará a “luz da vivência” (como se a

denomina esotericamente). Será reconhecida e verá o símbolo e o que este

representa. A energia de terceiro Raio de Inteligência Ativa, atua para manifestar a

beleza.

v

… Espaço de Profundo Silêncio …

Uma grande atividade criativa envolvendo a todos os Ashrams – maiores e menores – agora

está  sendo  planificada  na  assembleia  hierárquica,  e o  trabalho de todos os  discípulos

expectantes e atentos é  fazer exitoso esse plano criativo, mediante sua plena expressão no

plano físico. É  o  que  devem  fazer  mediante  suas  atividades  agrupadas  e  fusionadas,  que

corporificarão a plena expressão de tudo o que conquistaram e adquiriram nas etapas anteriores
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de seu desenvolvimento individual.  Assim verão vocês que desde Deus o Criador de tudo o que

É, descendo até o mais humilde discípulo no centro hierárquico, o tema da  criatividade domina

e é a expressão (de novo, ocultamente compreendida) da intenção divina.
/.../

Não se ocupam da forma, mas da vida; do organismo, mais que da organização, das
ideias, mais que dos ideais, e da verdade essencial, mais que das cuidadosamente

formuladas teologias.
vi

… Espaço de Profundo Silêncio …

O Pensador dizia que “a bondade, a liberdade e a beleza vivem sob um mesmo teto”.

… Breve Espaço de Silêncio …

O Pensador ensinou a beleza da Unidade, da qual são vertidas as correntes de energia.

… Breve Espaço de Silêncio …

O Pensador ensinou que o labor imbuído de beleza conduzirá ao aperfeiçoamento.

… Breve Espaço de Silêncio …

Uma especial beleza há no fato de que a nossa consciência é um templo de sabedoria.

vii

… Espaço de Profundo Silêncio …

Através do olho da visão, o homem espiritual vê mais além das formas de todos os aspectos

da expressão divina. Torna-se consciente da luz do mundo e toma contato com a alma dentro de

todas as formas. Assim como o olho físico registra as formas, também o olho espiritual registra

a iluminação dentro dessas formas... Abre o mundo da irradiação. 

À medida que o aspirante se desenvolve, torna-se consciente da luz. Não me refiro só à luz

dentro  do  próprio  aspirante,  mas  à  luz  em todas  as  formas,  velada  por  todas  as  envolturas  e

expressões  da  vida  divina.  À  medida  que  a  sua  percepção  desta  luz  aumenta,  assim  se

desenvolve o mecanismo da visão e vem à existência, no corpo etérico, o mecanismo mediante o

qual ele vê as coisas à luz espiritual.

… Breve Espaço de Silêncio …

Com uma pequena mudança na forma atual de enfoque visual se descobrirá que o olho
humano é capaz de incluir um campo completamente novo de percepção e conhecimento.

Cegamente, os homens voltam a consciência para dentro e percebem os objetos astrais e o
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ilusório mundo das formas sempre cambiantes em que vivemos, nos movemos e temos o
nosso ser; no entanto, não veem o que está diretamente diante deles.

viii

… Espaço de Profundo Silêncio …

…a meta de todas as práticas de meditação consiste em se aproximar do divino em cada

um e, através disso, se aproximar da própria Deidade.
ix

… Espaço de Profundo Silêncio …

Homem espiritual  é aquele que,  tendo sido  ao  mesmo tempo homem mundano e estudante

ocultista,  chegou  à  conclusão  de  que  por  trás  de  todas  essas  causas  com que  se  ocupou  até

agora,  existe  uma  CAUSA;  esta  unidade causal  se  converte então na  meta  de sua  investigação.

Tal  é o  mistério  que  reside em todos  os  mistérios;  tal  é o  segredo velado por  tudo o que até

agora se conhece e concebe; tal  é o coração do Desconhecido que mantém oculto o propósito e

a  chave  de  tudo  o  que  EXISTE ,  e  que  só  é  posto  em mãos  desses  excelsos  Seres  que  –  tendo

aberto caminho para si através da múltipla trama da vida – Se reconhecem, na realidade, como

Atma ou o próprio Espírito, e como verdadeiras chispas da grande chama. 

Três  vezes surge o chamado a  todos os peregrinos que se encontram no Caminho da Vida:

“Conhece-te a ti mesmo” é o primeiro grande mandado, e longo é o processo para alcançar esse

conhecimento. Em seguida vem “Conhece o Eu” e, ao ser alcançado, o homem não só conhece a

si mesmo, como a todos os eus; a alma do universo deixa de ser para ele o livro selado da vida,

e se torna o livro com os sete selos rasgados. Depois, quando o homem já é um adepto, surge o

chamado “Conhece o Uno” e as palavras reverberam nos ouvidos do adepto: “Busca aquilo que

é a Causa responsável e, tendo conhecido a alma e sua expressão, a forma, busca AQUELE que

a alma revela”. 
x

… Espaço de Profundo Silêncio …

O aspecto vontade da divindade só pode encontrar expressão através da humanidade, pois o

quarto reino na  natureza está destinado a ser o  agente da  vontade para os  três reinos

subumanos. Portanto, foi essencial que o espírito de inclusividade e a tendência à identificação

espiritual tivessem que estar  desenvolvidos na humanidade como um passo preparatório para  o

desenvolvimento de resposta  ao propósito  divino.  É  absolutamente essencial  que os  discípulos
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do  mundo  desenvolvam a  vontade-para-o-bem de  maneira  que  o  grosso  da  humanidade  possa

expressá-la. 

A vontade-para-o-bem dos conhecedores do mundo é a semente magnética do futuro .  

A vontade-para-o-bem é o aspecto Pai, enquanto que a boa vontade é o aspecto  Mãe, e pela

relação destes  dois  é possível fundar  a nova civilização, baseada em sólidas linhas espirituais

(mas totalmente diferentes). Recomendaria  este  pensamento  à  consciência  de  vocês,  pois

significa  que no futuro imediato  devem ser  nutridos dois aspectos do trabalho espiritual,  pois

deles depende a mais distante esperança de felicidade e de paz mundial. É preciso se aproximar

do  Novo  Grupo de Servidores do Mundo e a  vontade-para-o-bem  se  desenvolver, e

simultaneamente é  preciso  alcançar  as  massas  com a  mensagem de boa vontade. A vontade-

para-o-bem é dinâmica, poderosa e efetiva; baseia-se na  conscientização do plano e na  reação

ao propósito como é detectado  por  aqueles  que  são iniciados,  e  estão  conscientemente em

contato com Shamballa, ou discípulos que similarmente são uma  parte da  Hierarquia mas não

são ainda capazes de contatar o  Propósito central ou Vida. Não tendo ainda tomado a terceira

iniciação, a vibração monádica é para eles grandemente desconhecida.
xi

… Espaço de Silêncio …

As  melhores  possibilidades  podem  ser  despertadas  por  aqueles  que  são  capazes  de

perceber  com  uma  consciência  espiritual.  Mas  para  a  preservação  da  consciência  é

necessário  detectar  isto  durante  o  período  da  própria  vida.  Então  o  estado  do  mundo

contemporâneo  de  sobrevivências  físicas  será  quase  apagado.  Não  a  oração  “descansa  em

paz,” mas “aprende no espaço da Luz.” Recorda com toda tua consciência os problemas da

evolução. Quando o esforço pelo repouso desaparece, as Portas estão se aproximando.
xii

… Espaço de Silêncio …

Conduze-nos, Senhor, da morte para a Imortalidade; 
Das trevas para a Luz; Do irreal para o Real.

xii i
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