
23 de Enero de 2016

Luna Llena de Acuario, UT 01:46 del 24/1/2016

PLENILÚNIO  DE  AQUÁRIO   
(Lua Cheia 23/1/2016 às 22h46 hora local de Argentina e parte do Brasil – 23h46 hora de verão no Brasil)

A Q U Á R I O :  V O N TA D E  D O  T O D O

Aquário está relacionado com o Sol espiritual central.  Têm aqui outra vez um significativo

triângulo de natureza cósmica,  cujas energias estão enfocadas através dos três aspectos do Sol

de maneira muito misteriosa:

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 foi  realizado 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  desde a  consciência  da  matéria  mesma  e a  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. … Refiro-me às realidades e não às sombras .

i

… Espaço de Silêncio …

A renúncia  e  o  uso  da  vontade  sacrificial  deveriam  ser  a  nota-chave  para  o  período

intermédio depois da guerra, prévio à inauguração da Nova Era.
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… Espaço de Profundo Silêncio …



O  Anjo  Solar  se  recolhe  em  si  mesmo,  não  dissipa  sua  força,  mas  sim,  em  profunda

meditação, comunica-se com seu reflexo.

… Espaço de Silêncio …

Quando a  sombra  responde,  o trabalho prossegue em profunda meditação.  A luz inferior  é

projetada para cima; a luz superior ilumina os três e o trabalho dos quatro prossegu e.

… Espaço de Silêncio …

A Energia  circula.  O  ponto  de  luz,  produto  do  labor  dos  quatro,  se  intensifica  e  cresce.

Miríades se reúnem em torno do seu calor radiante, até que sua luz se retraia e o fogo diminua.

O segundo som será então emitido.

… Espaço de Silêncio …

Som, luz, vibração e forma se mesclam e fusionam e assim o trabalho é uno.  Prossegue de

acordo  com a  lei  e  nada  pode  mais  impedi-lo  de  avançar.  O  homem respira  profundamente.

Concentra as forças e impele de si a forma-pensamento.

… Espaço de Silêncio …

O Anjo Solar  se  ocupa  de três  coisas  antes  que a  envoltura  criada  desça;  a  condição  das

águas,  a  segurança daquele que cria  e a  firme contemplação.  Assim o coração,  a  garganta  e o

olho se aliam para o tríplice serviço.

… Espaço de Silêncio …

Quando  o  olho  se  abre,  os  devas  dos  quatro  inferiores  sentem  a  força,  são  expulsos  e

perdem seu amo.

… Espaço de Silêncio …

As  forças  duais  são  percebidas  no  plano  onde  há  de  se  buscar  o  poder  vital;  os  dois

caminhos  se  defrontam com o  Anjo  solar;  os  polos  vibram.  Aquele  que  medita  tem que  fazer

uma escolha.

… Espaço de Silêncio …

Os Agnisuryas  respondem ao som.  As águas fluem e refluem. Que o mago cuide de não se

afogar no ponto em que terra e água se unem. O ponto do meio, nem seco nem úmido, deve ser

o  lugar  onde  apoiar  os  pés.  Quando  água,  terra  e  ar  se  encontram  há  o  lugar  para  fazer  o

trabalho mágico.

… Espaço de Silêncio …
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Segue-se a  condensação.  O fogo e a  água se encontram,  a  forma se dilata  e cresce.  Que o

mago ponha a sua forma no caminho certo .

… Espaço de Silêncio …

À medida que as  águas  banham a  forma criada,  elas  são absorvidas  e utilizadas.  A forma

aumenta  em força;  que  o  mago  continue  o  trabalho  até  ser  suficiente.  Que  os  construtores

externos cessem as atividades e que os construtores internos iniciem seu ciclo .

… Espaço de Silêncio …

Aquele que trabalha com a  lei tem agora que empreender três coisas.  Primeiro,  determinar

a  fórmula  que  confinará  as  vidas  dentro  do  muro  esferoidal.  Em  seguida,  pronunciar  as

palavras  que  expressem a  estas  vidas  o  que  devem fazer  e  para  onde  levar  o  que  foi  feito.

Finalmente, pronunciar a frase mística que o salvaguardará do trabalho dessas vidas .

… Espaço de Silêncio …

A trama palpita.  Ela se contrai e dilata.  Que o mago se apodere do ponto do meio a fim de

liberar  os  "prisioneiros  do  planeta",  cuja  nota  está  correta  e devidamente  afinada  com aquilo

que deve ser feito.

… Espaço de Silêncio …

O mago deve reconhecer os quatro; observar em seu trabalho o tom violeta que evidenciam

e, assim, construir a sombra. Quando isto acontece, a sombra se reveste a si mesma e os quatro

se convertem nos sete.

… Espaço de Silêncio …

O som aumenta.  Aproxima-se a hora do perigo para a alma corajosa. As águas não feriram

o criador branco e nada pode afogá-lo nem encharcá-lo. Ameaça-o agora  o perigo do fogo e da

chama  e  observa-se  tenuemente  o  vapor  que  se  eleva.  Que  ele,  depois  do  ciclo  de  paz,

novamente invoque o Anjo Solar.

… Espaço de Silêncio …

Os  fogos  se  aproximam  da  sombra,  mas  não  a  queimam.  A  envoltura  de  fogo  está

concluída. Que o mago entoe as palavras que misturam fogo e água … 

i i i

… Espaço de Profundo Silêncio …
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Estou procurando apenas assinalar  um horizonte mais amplo do que os discípulos em geral

têm registrado e uso estas  amplas  analogias com o fito de expandir  o ponto de vista  de vocês.

Assim fazendo,  posso  transmitir  à  pessoa  iluminada  um sentido  de  síntese,  de  planejamento

resoluto  e  de  integridade  planetária.  Esta  grande  estrutura  espiritual  de  Ser,  de  Vida  e  de

Direção,  é  algo  que  os  discípulos  e  iniciados  do  mundo  necessitam  –  neste  momento  –  no

esforço de se manter  firmes  ante  a  pressão  dos acontecimentos  mundiais  e inquebrantáveis  na

determinação de colaborar com as atividades e planos dos Diretores Mundiais,  a  “Sociedade de

Mentes  iluminadas  e  organizadas”,  conhecida  sob  a  denominação  de  Hierarquia.  É  de

iluminação e da consequente organização que se necessita agudamente nos dias de hoje.

iv

… Espaço de Profundo Silêncio …

Muito  se  escreveu  e  disse,  se  pregou  e  falou  sobre  a  fraternidade.  Tanto  foi  dito  e  tão

pouca  fraternidade  foi  praticada,  que  a  palavra  caiu  no  descrédito.  Contudo,  a  palavra  é  um

enunciado  da  origem subjacente  e  da  meta  da  humanidade  e  é  a  tônica  do  quarto  reino  na

natureza, o humano.

A Fraternidade é um grande fato natural.
v

“Fraternidade”1.. .  é, na realidade,  o modo pelo qual uma fraternidade tenuemente percebida

procura fazer sentir sua presença. As  palavras  “a  Irmandade1 do  Cristo”  indicam  a

exteriorização  subjetiva  deste  conceito  no  plano  mental,  ao  qual  se  seguirá,  à  medida  que

transcorrer  o  tempo,  a  manifestação  concreta  no  plano físico.  Esta  ideia  subjaz  nas  palavras

tão amplamente aplicadas,  “ideia,  ideal e ídolo”,  e é também responsável pelo crescente senso

de  responsabilidade  que  caracteriza  todo  progresso  humano  no  caminho  da  vida.  Esta  ideia

básica  rege na Câmara  do Concílio em Shamballa  e constitui  o impulso motivador  por  trás  da

expressão  planetária  da  existência  viva.  Caracteriza  também  o  ideal  representado  pela

Hierarquia,  e que implementa  o Plano;  esta  planificação espiritual  dá por  resultado o aumento

de “formas de relação”, que na atualidade parece adquirir  contornos definidos na concreção do

projeto divino: Corretas Relações Humanas.

 
… esta elevada compreensão de fraternidade é o que condiciona o propósito divino.

vi

… Espaço de Profundo Silêncio …

11 “Fellowship”.
4



…todas as manifestações e todo período de crise estão simbolizados pelo antigo símbolo do

ponto dentro do círculo, o foco de poder dentro de uma esfera de influência ou aura.  O mesmo

ocorre  hoje  com  todo  o  problema  de  pôr  um  fim  no  espelhismo  e  na  ilusão  mundiais  que

fundamentalmente  se  encontram  por  trás  da  atual  grave  situação  e  catástrofe  mundial.  A

possibilidade  de  assim dispersar  e  dissipar  está  definidamente  centrada  nos  dois  Avatares,  o

Buda e o Cristo.

Dentro do mundo de espelhismo –  o mundo do plano astral  e das  emoções –  apareceu um

ponto de luz.  O Senhor  da Luz,  o Buda,  se encarregou de enfocar  em Si  Mesmo a  iluminação

que,  oportunamente,  possibilitaria  a  dissipação do espelhismo. Dentro do mundo de ilusão – o

mundo do plano mental – apareceu o Cristo, o Senhor do próprio Amor, que personificou em Si

Mesmo o poder da vontade atrativa de Deus. Assumiu o encargo de dispersar a ilusão, atraindo

para  Si  (pela potência do amor) os corações de todos os homens,  afirmando esta  determinação

nas palavras:  “Eu,  se for  elevado da Terra,  atrairei todos a  Mim” (João 12-32).  No ponto que

eles  terão  alcançado  então,  o  mundo  de  percepção  espiritual,  de  verdade  e  de  ideias  divinas

ficará revelado. O resultado será o desaparecimento da ilusão.

… Breve Espaço de Silêncio …

O Buda fez o primeiro esforço planetário para dissipar o espelhismo mundial, 
O Cristo fez o primeiro esforço planetário para dispersar a ilusão. 

Seu trabalho agora deve ser levado adiante inteligentemente pela humanidade, sábia o
bastante para reconhecer seu darma.

vii

… Espaço de Profundo Silêncio …

Aquário, o [signo] do portador de água, é um signo vivo e emocional. Estimulará (mediante

o  efeito  da  força  potente)  os  corpos  astrais  dos  homens  em prol  de  uma  nova  coerência,  da

fraternidade  humana  que  ignorará  as  diferenças  raciais  e  nacionais  e  conduzirá  a  vida  dos

homens para  a síntese e a  unidade. Vale dizer,  uma onda de vida unificadora,  de tal poder, que

não  podemos  visionar  agora,  mas  que  –  dentro  de  mil  anos  –  terá  fusionado  todo  o  gênero

humano em uma perfeita fraternidade. O efeito emocional será de “purificar” os corpos astrais

dos homens, de maneira que o mundo material deixará de exercer esta atração tão poderosa…

vii i

… Breve Espaço de Silêncio …
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Os homens  estão  sendo desilusionados  rapidamente  e,  em consequência,  verão  com maior

clareza.  O espelhismo mundial está sendo constantemente eliminado dos caminhos dos homens.

Estes dois desenvolvimentos foram produzidos pelas novas ideias entrantes, enfocadas por meio

dos intuitivos do mundo e divulgadas aos povos pelos pensadores do mundo. ... Desilusionada e

des-espelhizada (se posso usar tal termo) a humanidade espera a próxima revelação.

ix

… Espaço de Silêncio …

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

amor.  Confiem nisto.  Não há separação,  só 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 a realizar é o de se desenvolverem e se tornarem um centro

vibrante e poderoso desse fundamental Amor  universal.

x

… Espaço de Profundo Silêncio …

No  amor,  no  verdadeiro  amor  espiritual  como  a  alma  o  conhece,  sempre  é  possível  lhe

confiar  o poder e a  oportunidade e nunca trairá  essa  confiança.  Porá  todas  as  coisas  em linha

com a visão da alma.

xi

.. .em Aquário, o resultado da atividade de Câncer e Gêmeos produz uma síntese mais

elevada e uma consciência grupal universal... Refiro-me às realidades e não às sombras.

… Espaço de Silêncio …

Oportunidade—Iluminação—Fraternidade: são estes os  dons que Shamballa projeta

conferir  ao  gênero  humano  durante  a  era  aquariana,  desde  que  os  homens  se  preparem

para isso, os aceitem e os utilizem. Somente o futuro porá a claro a reação do homem.
xii
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