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PLENILÚNIO  DE  L IBRA   
(Lua Cheia 27/9/2015 a as 23:50 hora local Argentina)

 “ L I B R A :  A E X P R E S S Ã O  D A  V O N TA D E ”

A Necessidade  é  o  principal fator  condicionante  da  natureza  divina –  a  necessidade  de

se expressar a si mesmo; a necessidade de manifestar de maneira ordenadamente rítmica;

a necessidade de abarcar “o que está  em cima e o  que está  embaixo” e,  por  meio desta

atividade,  produzir beleza,  ordem, perfeitas totalidades e corretas relações.  É a energia

impulsora que emana do Ser  quando aparece e toma forma e vive.  É  a  Vontade para a

Expressão.

Hoje, no que diz respeito à humanidade, sua expressão mais elevada é a organização.

… Breve Espaço de Silêncio…

. . .a vontade de iniciar a manifestação e sua expressão progressiva concomitante se une com

a vontade para a plena realização, e a energia do Ser mesmo chega – em tempo e espaço

hoje (na mente de Deus) à plena consumação.

i

… Espaço de Profundo Silêncio…

A sétupla  energia  que  hoje  está  agitando  o  gênero  humano  marca  um ponto  de

inflexão na história humana e indica a possibilidade da transição da humanidade para o

Caminho do Discipulado; nesse Caminho, a liberdade de expressão e o  viver consciente

autodirigido se tornarão cada vez mais possíveis.

Em  Um  Tratado  sobre  Fogo  Cósmico  menciono  que  a  energia  entra  em  nosso

sistema  de  uma  fonte  desconhecida,  via  Gêmeos.  Neste  último  aporte  sobre  o  tema,

menciono  que  está  envolvida  Libra,  a  Balança.  Assim se  encontram neste  Caminho  de

Trabalho Magnético duas influências fusionadas, as de Gêmeos e Libra.

… Breve Espaço de Silêncio…
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A energia dual de Gêmeos é levada a um ponto de equilíbrio por meio da influência

de Libra, e esta energia equilibrada e dual é então liberada em nosso sistema solar.

Tal corrente entrante de energias equilibradas forma o segundo Caminho. No

exposto dei muita informação.

i i

… Espaço de Profundo Silêncio…

Vivemos  hoje  em um período  da  história  mundial  onde  têm lugar  três  acontecimentos

muito  importantes,  que  pelo  geral  não  são  observados  nem compreendidos  pela  maioria  das

pessoas.

O sétimo  raio  de  Lei  e  Ordem está  entrando  em manifestação;  estamos  em trânsito

para  um  novo  signo  do  zodíaco,  e  a  “vinda  do  Cristo”  é  iminente.  Estes  três  grandes

acontecimentos são a causa de grande parte da agitação e caos atual; ao mesmo tempo, são

responsáveis  pela  orientação  universal  para  as  realidades  espirituais  que  todos  os

verdadeiros  trabalhadores  atualmente  reconhecem,  e  da  acentuada  compreensão,  dos

movimentos  de  beneficência  e  da  tendência  para  a  colaboração,  da  unidade  religiosa  e  do

internacionalismo. Os tipos de energia que até o momento estiveram latentes agora estão se

tornando  potentes.  A consequente  reação  mundial  é  de  manifestação  material  nas  etapas

iniciais;  nas etapas finais,  as  qualidades divinas se  manifestarão e mudarão a história e a

civilização.  O  interesse  demonstrado  hoje  pelos  assim  chamados  raios  cósmicos  evidencia

um reconhecimento científico das novas energias entrantes de sétimo raio.

i i i

… Espaço de Profundo Silêncio…

…  o sétimo raio  é o  raio  do intervalo  –  um intervalo  e um raio  que se  torna  ativo  quando o

trabalho  atrativo,  magnético,  dos  raios  construtores  está  pronto  para  se  precipitar  no  mundo

fenomênico e ocasionar – sob a Lei do Ritual e do Cerimonial divino – novas fases de trabalho.

Estas  são  iniciadas  no  silêncio  do  processo  de  abstração,  liberadas  quando  o  intervalo  de

tensão concluiu seu trabalho,  e se tornam efetivas  quando o intervalo de reconhecimento torna

possível um novo enfoque.

iv

… Breve Espaço de Silêncio…
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O silêncio pode durar  só um momento,  ou pode se  prolongar  por  um milhar  de anos,  mas

terá  fim.  Entretanto,  em ti  residirá  sua  força.  Uma  e  outra  vez  tem que  a  batalha  tem que

ocorrer e ser ganha. O repouso da Natureza só pode ser um intervalo.
v

… Espaço de Profundo Silêncio…

.. .como o  Ponto  dentro  do  Triângulo ,  o  Cristo  se  torna  quem desperta  os  corações  dos

homens, e aquele que institui corretas relações humanas por ser simplesmente o que Ele é e por

permanecer inabalável onde Ele está. Consegue isto transmitindo as energias dos três pontos do

Triângulo  circundante  a  humanidade.  Referida  energia  harmonizada,  impessoal,  de  natureza

tríplice,  se  estenderá  universalmente,  produzindo  crescimento  evolutivo,  atraindo  pessoas  e

nações  magneticamente  entre  si  e  causando automaticamente  o desenvolvimento do sentido  de

síntese, de unidade demonstrável e de uma fusão desejável. Assim como durante a Era de Peixes

se  desenvolveu  na  humanidade  uma  massiva  resposta  ao  conhecimento  e  ao  princípio  de

inteligência,  na  Era  de  Aquário  será  igualmente  evocada  uma  massiva  resposta  às  corretas

relações, cuja expressão, a boa vontade, será característica da consciência massiva. Talvez seja

difícil compreender e apreciar  esta possibilidade, mas também foi difícil para as multidões dos

primeiros séculos da era cristã ou pisciana, compreender o futuro desenvolvimento dos sistemas

educativos  do  mundo  e  a  divulgação  do  conhecimento  que  é  característico  da  nossa  presente

civilização e cultura. A conquista passada é sempre a garantia da possibilidade futura.
vi

… Breve Espaço de Silêncio…

Fe é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas.

Fé e luz são termos sinônimos…

… Espaço de Profundo Silêncio…

Uma grande e vital  forma  mental  está  em processo  de construção  sobre  o nosso  planeta  e

dentro  da  nossa  aura  planetária.  Está  sendo  construída  pelo  poder  do  som,  pelo  puxão

magnético  da  invocação  conduzindo  à  final  evocação,  e  pela  força  da  substância-desejo,

animada pelo poder do pensamento. Está sendo construída pelos esforços unidos da Hierarquia,

dos  discípulos  e  aspirantes  do  mundo,  dos  homens  e  mulheres  de  boa  vontade  em todas  as

nações  e  também através  dos  incipientes  anelos  dos  homens  em todas  as  partes,  de  todas  as

crenças  religiosas,  pontos de vista  políticos e lealdades grupais.  Está  solidamente ancorada no
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plano físico,  é de vastas  proporções  no plano astral  ou emocional,  mas  carece de vitalidade e

poder  no  plano  mental.  É  aqui,  dentro  do  reino  da  substância  mental,  que  se  evidencia  a

debilidade  da  estrutura  desta  forma  mental.  Já  é  espiritualmente  potente,  devido  ao  trabalho

científico  da  Hierarquia  oculta  e  Seus  auxiliares  treinados.  Esta  vida  espiritual  relaciona  a

forma mental  com as  expectantes  Forças  extraplanetárias  e pode tornar  possível e efetivo Seu

trabalho.  Física  e  emocionalmente,  é  potente  devido  ao  trabalho  daqueles  que  amam  a

humanidade,  dos  esforços  bem-intencionados  das  pessoas  emocionalmente  orientadas  e  dos

angustiosos anelos das massas que odeiam a guerra,  desejam tranquilidade e pedem paz e boas

condições de vida.

Entretanto,  há uma brecha ou hiato no plano mental,  pois as  mentes dos homens não atuam

corretamente. Os discípulos e aspirantes do mundo não pensam com clareza nem trabalham em

unidade.  Evadem as  questões  ou  pensam separativa,  nacional  ou  fanaticamente;  também não

estão  convencidos  do  poder  da  invocação  ou  da  oração;  não  chegam  a  compreender  que  é

possível  trabalhar  ardentemente  para  estabelecer  as  condições  que  conduzirão  à  paz  e  ainda

assim lutar  simultaneamente  de  maneira  que  essas  condições  estejam disponíveis;  não  amam

sem  exceção  a  todos  os  homens,  devido  ao  seu  anseio  por  ver  o  triunfo  de  sua  própria

convicção;  trabalham duvidando e esperando o melhor,  mas  creem no pior;  utilizam o método

da oração e a invocação porque tais métodos parecem ter tido êxito no passado e porque se lhes

foi dito que “a  fé move montanhas”,  mas internamente se sentem totalmente desesperançados e

sem inspiração; não estão do todo seguros do que intrinsecamente é a fé; compreendem que uma

frente  unida  e  um alegre  espírito  de  certeza  são  acervos  psicológicos  cuja  potência  é  quase

invencível, mas se creem incapazes de despertar o menor entusiasmo em si mesmos.

Esta  atitude negativa e débil,  esta  incerteza mental  e este fracasso em conectar  os mundos

espiritual e físico em uma relação positiva, é o que freia as Forças da Luz e a presença real do

Espírito  de  Paz,  e  deste  modo  negativando  uma  possível  intervenção  divina.  É  a  prova  do

trabalho grupal.  A fé de muitos  indivíduos é real  e profunda,  mas  andam sós;  o conhecimento

que uns poucos têm da natureza das expectantes Forças de intervenção está sendo anulado pela

falta  de fé dos discípulos e aspirantes mundiais,  abatidos pelo carma mundial,  por sua própria

fadiga física e por seu horror à situação atual, mais as dificuldades da circunstância individual.
vii

… Breve Espaço de Silêncio…
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Fe é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas.

Fé e luz são termos sinônimos

… Espaço de Profundo Silêncio…

Há  dois  grandes  impedimentos  para  a  livre  expressão  da  força  de  Shamballa  em  sua

verdadeira  natureza.  Um é a  sensibilidade da natureza inferior ao seu impacto e a  consequente

prostituição para  fins egoístas...  O segundo é a oposição bloqueadora,  atravancadora,  confusa,

mas massiva dos povos bem-intencionados do mundo que falam vaga e belamente sobre o amor,

mas  se  negam a  considerar  as  técnicas  da  vontade de Deus  em operação.  Segundo eles,  nada

tem que  ver  pessoalmente  com essa  vontade,  e  se  negam a  reconhecer  que  Deus  exerce  Sua

vontade por meio dos homens, assim como Ele sempre está procurando expressar Seu amor por

meio dos homens; não creem que essa vontade possa se expressar mediante a destruição do mal

com todas  as  consequências  materiais  desse  mal.  Eles  não  podem crer  que um Deus  de Amor

possivelmente  pudesse  empregar  o  primeiro  aspecto  divino  para  destruir  as  formas  que  estão

obstruindo a  livre  atuação  do  espírito  divino;  essa  vontade  não  deve infringir  o  conceito  que

eles  têm do  amor.  Tais  pessoas  são  individualmente  de  pouco  valor  e  importância,  mas  sua

negatividade  massiva  realmente  prejudicou  o  fim desta  guerra...  Tais  pessoas,  tais  como uma

pedra de moinho atada ao pescoço da humanidade, malogram o verdadeiro esforço, murmurando

“Amemos a Deus e amemo-nos uns aos outros”,  mas não fazem nada mais que repetir  preces e

bobagens enquanto a humanidade agoniza.

Podem facilmente  apreciar  o  fato  de que a  evocação  da  energia  da  vontade e seu  efeito

sobre  as  pessoas  materialistas  e  sem  preparação  poderia  ser  e  seria  um  desastre.  Serviria

simplesmente  para  enfocar  e  fortalecer  a  própria  vontade  inferior,  nome  dado  ao  desejo

realizado  e  resolvido.  Então  poderia  criar  uma  força  tão  impulsionadora,  dirigida  para  fins

egoístas,  que as pessoas se converteriam em monstros de maldade. Na história da raça, uma ou

duas personalidades avançadas fizeram isto com terríveis resultados, tanto para elas como para

os povos da  época.  Um destes  personagens  da  antiguidade foi  Nero;  o exemplo mais  moderno

foi  Hitler.  Contudo,  o que fez  deste  último um inimigo tão  perigoso da  família  humana  é que

durante  os  últimos  dois  mil  anos  o gênero  humano avançou a  um ponto em que também pode

responder a certos aspectos desta força de primeiro raio.
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Só existe uma maneira pela qual a enfocada maligna vontade, com sua capacidade de

resposta à força de Shamballa, pode ser superada, e é opondo uma vontade espiritual

igualmente enfocada, manifestada por homens e mulheres de boa vontade que respondem,

que podem ser treinados para ser sensíveis a este tipo de nova energia entrante e podem

aprender como invocá-la e evocá-la.

… Breve Espaço de Silêncio…

Em consequência, podem ver por que em minha mente havia mais que o uso casual de uma

palavra  comum quando  foram discutidos  os  termos  de  boa  vontade  e  de  vontade-para-o-bem.

Todo  o  tempo,  tive  em  meu  pensamento  não  só  bondade  e  boa  intenção,  como  a  enfocada

vontade-para-o-bem que pode e deve evocar  a  energia  de Shamballa  e utilizá-la  para  deter  as

forças do mal.

Compreendo  que  esta  ideia  é  relativamente  nova  para  muitos  de  vocês;  para  outros

significará pouco ou nada; outros de novo podem ter fracos vislumbres desta nova aproximação

e  serviço  a  Deus  que  pode  e  deve  ser  feito,  repito,  para  reconstruir  e  reabilitar  o  mundo.

Gostaria  de  indicar  aqui  que  o  aspecto  vontade  só  pode  ser  contatado  do  plano  mental  e,

portanto, só aqueles que estão trabalhando com a mente e por intermédio dela podem começar a

se  apropriar  desta  energia.  Aqueles  que  procuram  evocar  a  força  de  Shamballa  estão  se

aproximando da energia  de fogo.  O fogo é o símbolo e a  qualidade do plano mental.  O fogo é

um  aspecto  da  natureza  divina.  O  fogo  foi  um  aspecto  proeminente  da  guerra.  O  fogo  é

produzido  por  meios  físicos  e  a  ajuda  do  reino  mineral  e  este  foi  o  escolhido  e  ameaçador

grande  meio  de  destruição  nesta  guerra.  Isto  cumpre  a  antiga  profecia  de  que  o  intento  de

destruir  a  raça  Ária  seria  por  meio do fogo,  assim como a  antiga  Atlântida  foi  destruída  pela

água.  Porém,  a  ardente  boa  vontade  e  o  uso  enfocado  e  consciente  da  força  de  Shamballa

podem neutralizar o fogo pelo fogo, e isto deve ser feito .

… Espaço de Profundo Silêncio…

[A energia de sétimo raio] é a energia de Ordem Cerimonial.  É uma expressão da vontade

que impele para a manifestação externa; é aquilo que personifica a ambos: a periferia e o ponto

no centro.  É a  vontade de “síntese cerimonial”,  se posso expressá-lo assim. A Necessidade é o

principal fator condicionante da natureza divina – a  necessidade de se expressar  a  si  mesma; a

necessidade de manifestar  de maneira  ordenadamente rítmica;  a  necessidade de abarcar  “o que
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está  em  cima  e  o  que  está  embaixo”  e,  por  meio  desta  atividade,  produzir  beleza,  ordem,

perfeitas  totalidades  e  corretas  relações.  É  a  energia  impulsora  que  emana  o  Ser  quando

aparece e toma forma e vive. É a Vontade para a Expressão .

… Breve Espaço de Silêncio…

.. .a vontade de iniciar a manifestação e sua expressão progressiva concomitante se

une com a vontade para a plena realização e a energia do próprio Ser chega – em tempo e

espaço hoje (na mente de Deus) à plena consumação.
viii

… Espaço de Profundo Silêncio…

Que a vontade de Shamballa tenha a possibilidade de se expressar mediante o
amor  e  mediante  a  meditação  da  Hierarquia,  trabalhando  mediante  todos  os
discípulos, aspirantes e pessoas de boa vontade.

ix

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação…
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