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PLENILÚNIO  DE  VIRGE M   
(Lua Cheia 29/8/2015 às 15h35 hora local de Argentina e Brasil)

 “ O  M I S T É R I O  C Ó S M I C O ”

“Quando  a  mão  direita  sustenta  firmemente  o  loto  dourado  e  a  mão
esquerda toma a flor  da vida,  o  homem descobre que é  a planta de sete
folhas que floresce na terra e também ante o Trono de Deus.”

“Salvação, luz e amor, com o poder magnético de Deus,  produzem
a  palavra  de  sabedoria.  Emita  essa  palavra,  e  conduza  os  filhos  dos
homens do caminho do conhecimento ao caminho da compreensão.

… Espaço de Profundo Silêncio …

...Nos dois raios maiores de Vontade e Amor temos as duas características principais

da  natureza  divina,  que  estão  latentes  por  trás  de  toda  a  miríade  de  formas.  Os  éons

verão estas duas energias dominando constantemente toda aparência e impulsionando o

mundo  criado  a  uma  completa  demonstração  da  natureza  divina.  Isso  é  verdade  com

relação aos deuses e aos homens.
i

… Breve Espaço de Silêncio…

Em  toda  manifestação,  como  bem  sabemos,  temos  dualidade  produzindo

triplicidade.   O  Espírito  encontra  e  contata  a  matéria;  o  resultado  desse  contato  é  o

nascimento do Filho, ou Ego, o aspecto consciência. A manifestação egoica é, portanto,

o  aspecto  do  meio,  o  lugar  de  reunião  e  (depois  de  necessários  ciclos  evolutivos)  o

lugar  de  estabilidade,  ou  de  equilíbrio.  Observe-se  que  a  analogia  entre  o  Logos  e  o

homem  não  é  exata,  pois  o  homem  tem  que  passar  por  todo  o  processo  dentro  da

periferia solar, enquanto que o Logos (dentro dessa periferia) atravessa a etapa análoga

a  essa  pela  qual  passa  o  homem  quando  sua  envoltura  astral  se  reveste  de  matéria

etérica  e  ele  toma  encarnação  física,  a  que  nos  referimos  brevemente  ao  considerar  o

tema “Fogo  por  Fricção”.  Por  fim será  evidente  que,  ao  considerar  a  manifestação  do

Ego,  estamos  nos  ocupando  do  ponto  de  central  ênfase  na  tríplice  manifestação  do

homem. Estamos nos dedicando à divisão de sua natureza que diz respeito  ao processo
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de  convertê-lo  na  perfeita  estrela  de  seis  pontas  durante  a  etapa  preliminar  (a  tríplice

personalidade e a tríplice tríade se fusionaram e mesclaram e produziram perfeitamente

através  do  ponto  intermediário  o  corpo  causal)  e  que,  quando  o  corpo  físico  é

eliminado, converte-o na estrela de cinco pontas ou manasaputra perfeito.

Para  declarar  o  todo  em termos  de  fogo:  o  corpo  causal  é  produzido  por  meio  da

vida positiva, ou fogo, do Espírito  (fogo elétrico) ao se encontrar com o fogo negativo

da matéria, ou “fogo por fricção”; isto faz com que arda intensamente o fogo solar. Este

fogo  central  inevitavelmente,  em devido  curso  abrasa  o  terceiro  fogo,  ou  absorve  sua

essência, e finalmente ele próprio é fusionado com o fogo do Espírito e sai da exposição

objetiva.

… Breve Espaço de Silêncio…

Quando  o  fogo  da  matéria,  de  “fogo  por  fricção”,  se  torna  suficientemente

intenso; quando o fogo da mente de fogo solar (que vitaliza as nove pétalas) se torna

igualmente  ardente1,  e  quando  a  chispa  elétrica  no  centro  mais  profundo  fulgura  e

pode ser vista, todo o corpo causal se torna radiativo .  Então os fogos da substância (a

vitalidade  dos  átomos  permanentes)  escapam das  esferas  atômicas,  e  adicionam a  sua

cota à grande esfera na qual estão contidos; o  fogo da mente se fusiona com sua fonte

emanante  e  a  vida  central  escapa.  Esta  é  a  grande  liberação.  O homem,  em termos  de

esforço  humano,  alcançou  seu  objetivo.  Passou  pelas  três  Aulas  e  em  cada  uma

transferiu o que ganhou ali para o conteúdo de sua consciência; em sequência ordenada,

desenvolveu  e  abriu  as  pétalas  do  loto  –  primeiro  abrindo  as  três  inferiores,  o  que

implica em um processo  que abarca um vasto  período  de tempo.  Em seguida abre-se a

segunda  série  de  pétalas,  durante  um  período  de  tempo  que  abarca  sua  participação

inteligente nos assuntos mundiais até que entra no reino espiritual na primeira Iniciação;

e um período  final e  mais breve no qual se desenvolvem e abrem as  três  superiores  ou

círculo interno de pétalas.

…  seria  conveniente  enfatizar  aqui  a  necessidade  de  lembrar  que  quando

consideramos os níveis etéricos do plano físico estamos nos ocupando dos planos sobre

os  quais se  encontra  a  verdadeira forma  e estamos próximos à  solução do mistério  do

1 fierce.
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Espírito  Santo  e  da  Mãe.  Nesta  conscientização,  e  sua  extensão  até  incluir  todo  um

sistema solar,  chegará um esclarecimento  da conexão entre  os  quatro  planos superiores

do  sistema  e  os  três  mundos  de  esforço  humano.  Temos,  no  macrocosmo,  os  quatro

planos de vida supraconsciente, ou as quatro vibrações centrais que são a base da vida e

energia do corpo etérico de um Logos planetário e de um Logos solar,  e os três planos

de  vida consciente  e  de  vida autoconsciente  que  formam o  veículo  físico  denso  de  um

Homem Celestial e do Grande Homem dos Céus.

Por  um  estreito  escrutínio  destas  condições  no  macrocosmo  e  no  microcosmo

chegará  uma compreensão  da  razão  pela  qual o  veículo  físico  nunca  é  considerado  um

princípio em absoluto  pelos  ocultistas.  O Espírito  Santo,  Aquele que  sobrepaira  e  Que

implanta o germe de vida na expectante e aquiescente Virgem Mãe ou matéria (fazendo-

a despertar  e dar início à sua grande obra de produzir a encarnação divina),  é um fator

primário do  ponto  de vista  do  segundo sistema solar.  De uma maneira incompreensível

para  os  pensadores  modernos,  a  Mãe,  ou  o  divino  Aspirante  aos  mistérios  do

matrimônio cósmico foi (em um sistema anterior)  o  fator  dominante.  Neste  sistema em

conexão  com substância  é  o  Espírito  Santo.  A obra,  portanto,  em níveis  etéricos,  e  a

energia  e  atividade  originando  daí,  são  os  fatores  que  primariamente  são  responsáveis

no plano físico por tudo o que é tangível, objetivo e manifestado. O aumento de matéria

em torno do corpo vital e a densificação de substância em torno do núcleo etérico vital

são em si mesmos resultado de interação, e o intercâmbio final de vibração, entre aquele

que poderia ser denominado de resíduo de uma manifestação anterior e a vibração desta

manifestação atual. 

É aqui – na relação entre energia elétrica positiva em sua quádrupla diferenciação, e

a  receptiva  substância  inferior  negativa  tripla  que  os  cientistas  chegarão  finalmente  a

certas deduções definidas…

Muito tempo se passa especulando sobre as origens da vida, sobre as fontes da ação

e sobre os impulsos que subjazem nos processos criativos. Até agora a ciência trabalhou

um tanto às cegas e passou muito tempo investigando os três planos inferiores. Ocupou-

se  principalmente  da  Mãe,  da  matéria  receptiva  negativa,  e  só  agora  está  se  tornando

consciente do aspecto Espírito Santo, ou da energia que permite a essa Mãe cumprir sua

função e implementar a sua obra. 
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Considerando  o  mesmo  problema  microcosmicamente  é  possível  assinalar  que  só

agora os homens estão começando a ser conscientes das fontes de ação espiritual e das

origens da vida espiritual. A energia dos planos superiores só está se revelando à medida

que os  homens começam a percorrer o  Caminho e a estar  sob a influência de budi, que

aflui do quarto plano etérico cósmico.   
i i

… Espaço de Silêncio…

A alma  humana  é  uma  síntese  de  energia  material  qualificada  por  consciência

inteligente, além da energia espiritual que, por sua vez, está qualificada por um dos sete

tipos de raio.

Assim emerge o ser humano, um filho de Deus encarnado na forma, com uma das

mãos, como diz o Antigo Comentário, aferrada firmemente na rocha da matéria e a outra

submergida em um mar de amor. Uma antiga escritura expressa da seguinte maneira:

“Quando  a mão direita  do  homem material toma a flor  da  vida e  a

arranca para ele, a mão esquerda permanece vazia.

“Quando a mão direita  do homem material toma o  loto  dourado da

alma,  a  esquerda  desce  buscando  a  flor  da  vida,  embora  não  o  faça  para

fins egoístas.

“Quando a mão direita sustenta firmemente o loto dourado e a mão

esquerda  toma a  flor  da  vida,  o  homem descobre  que  é  a  planta  de  sete

folhas que floresce na terra e também ante o Trono de Deus.”
i i i

… Espaço de Profundo Silêncio …

Eu Sou a Mãe e o Filho, Eu, Deus, matéria Sou

… Espaço de Profundo Silêncio …
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… com relação à função primária de uma forma-pensamento  (o  poder  de responder

à vibração),  ressaltaria a  necessidade de recordar  que essa resposta  deve ser  feita  pela

Ideia interna corporificada, e que ela, em seguida, mediante uma complexa ação reflexa,

ocasionará resposta da envoltura material que a oculta. Vibração é resultado de impulso

subjetivo,  e  faz  seu  chamado  à  consciência  subjetiva  mediante  impacto  sobre  o  que 2

possa  ser  compreendido  como  substância;  este  impacto  é  transmitido  direto  à  vida

interna,  e por  sua devida vez é  retransmitido  à substância na forma de reconhecimento

ou conscientização. 
iv

… Espaço de Profundo Silêncio …

Eu Sou a Mãe e o Filho, Eu, Deus, matéria Sou

… Breve Espaço de Silêncio…

Salvação, luz e amor, com o poder magnético de Deus, produzem a palavra de sabedoria. Emite

essa palavra, e conduz os filhos dos homens do caminho do conhecimento para o caminho da

compreensão.
… Espaço de Profundo Silêncio …

O estudo da psicologia oculta implica em uma verdadeira concepção da natureza do

Ego,  ou  o  despertar  do  Ego  à  plena  atividade  em manifestação;  necessitará  da  sólida

formulação  das  leis  de  desenvolvimento  egoico,  dos  métodos  pelos  quais,  pétala  por

pétala,  o  loto  pode  ser  levado  à  perfeição,  e  da  tríplice  natureza  de  sua  evolução;

ocasionará uma final apreensão do verdadeiro significado da força e da energia em seu

aspecto dual – vibração interna e radiação externa; produzirá a centralização da atenção

de todos  os  estudantes  sobre  os  centros  –  neste  caso  não os  centros  físicos  em níveis

etéricos,  mas  sobre  os  centros  psíquicos,  tais  como  o  Ego  no  corpo  causal  e  grupos

egoicos.  Mais  adiante  isto  produzirá  uma  melhor  compreensão  do  efeito  de  uma

consciência  sobre  outra  consciência  no  plano  físico,  e  este  conhecimento  será

cientificamente  utilizado  para  produzir  resultados  específicos  na  evolução  grupal,  e

deste  modo  alguns  dos  problemas  mundiais  encontrarão  solução.  Por  último,  serão

estudadas  as  leis  do  fogo;  a  natureza  do  calor,  da  radiação  e  da  chama  serão

2 whatever.
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ocultamente  investigadas,  e  a  ação  de  um  fogo  sobre  outro  fogo,  o  resultado  da

radiação  de  uma  esfera  consciente  para  outra,  será  conscientizado;  o  método  de

despertar  consciência  nos  diferentes  planos  mediante  a  ação  sobre  os  fogos  do  corpo

causal e seu estímulo será gradualmente revelado.

Toda  a  questão  está  começando  a  predominar  lenta,  muito  lentamente,  no

pensamento  humano  (embora  isto  seja  pouco  conscientizado)  mediante  o  estudo  da

educação vocacional, a eficiência profissional3 e o lugar da unidade humana em qualquer

ofício ou empresa. Fala-se dos homens e eles são considerados em termos de fatores de

força potenciais, e este é um passo na correta direção. 
v

… Breve Espaço de Silêncio…

A vontade-para-o-bem dos conhecedores do mundo 

é a semente magnética do futuro .

… 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 devessem estar  desenvolvidos  na humanidade como

um  passo  preparatório  para  o  desenvolvimento  de  resposta  ao  propósito  divino.  É

absolutamente essencial que os discípulos 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 chegar  ao

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

simultaneamente deve chegar às massas com a mensagem de boa vontade. 

… Breve Espaço de Silêncio…

3 business efficiency.
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A vontade-para-o-bem dos conhecedores do mundo 

é a semente magnética do futuro .
vi

… Espaço de Profundo Silêncio …

Certamente, não divida o mundo em norte e sul, ou leste e oeste. Distinga em todas
as  partes  entre  o  velho  mundo  e  o  Novo.  O velho  mundo  encontra  asilo  em todos  os
lugares  da  Terra.  O Novo Mundo também nasce  em qualquer  parte,  porém mais  além
de fronteiras e condições.

O velho  mundo e  o  Novo Mundo se distinguem por  meio  da  consciência,  não por
evidência  externa.  Idade e  circunstâncias  não  importam.  Novos  padrões  muitas  vezes
são  alçados  pelas  mãos  do  velho  mundo,  ainda  cheias  de  preconceitos.  Mas  com
frequência, na solidão bate um coração cheio da radiância do Novo Mundo. Portanto,
firmemente,  ante  nossos  olhos,  o  mundo  se  divide.  A  nova  consciência  cresce,  sem
destreza,  mas cheia de ousadia.  Apesar de sua experiência,  o velho pensamento perde
força.  Não  há  poder  que  possa  frear  a  onda  do  Novo  Mundo.  Lamentamos  o  inútil
desperdício  de  energia  da  consciência  que  expira.  Damos  as  boas-vindas  com  um
sorriso  à  ousadia  daqueles  que  percebem  seu  direito  de  expandir  novas  conquistas.
Cada erro, se cometido pela causa do Novo Mundo, converte-se em uma flor de valor.
Não importa o quanto seja destro o esforço para embalsamar o velho mundo, continua
sendo um esqueleto do horror.

O velho mundo afastou a Mãe do Mundo, mas o Novo Mundo começa a perceber o
Seu véu lustroso.

vii

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação…
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