
 A APROXIMAÇÃO DE PLENILÚNIO COM A HIERARQUIA

O  momento  da  lua  cheia  é  o  período  em  que  as  energias  espirituais  estão
singularmente disponíveis e facilitam um contacto mais íntimo entre a humanidade e a
Hierarquia.  A cada  mês,  as  energias  que  afluem trazem as  qualidades  específicas  da
constelação  que  influi  naquele  mês  específico;  estas  energias,  atuando
sequencialmente  sobre  a  humanidade,  estabelecem  os  “atributos  divinos”  na
consciência  do homem. Como aspirantes  e discípulos, procuramos canalizar o influxo
espiritual dentro da mente e do coração dos homens, e assim fortalecer a união entre o
reino humano e o reino de Deus.

A entrada no Caminho de Aproximação é possível para os indivíduos, os grupos e a
humanidade  como  um  todo.  As  energias  que  habitual  ou  normalmente  não  são
conectadas  podem  ser  apreendidas  e  utilizadas  no  momento  destas  Aproximações,
desde  que  se  faça  grupalmente.  Desta  maneira  o  indivíduo,  o  grupo  e  a  humanidade
são enriquecidos e vitalizados.

NOTA-CHAVE DA APROXIMAÇÃO DA LUA CHEIA COM A HIERARQUIA

“Aquele que se coloca diante da luz e permanece dentro da sua irradiação fica cego
para os assuntos do mundo dos homens; passa pelo Caminho Iluminado para o Grande
Centro  de  Absorção.  Mas  aquele  que  sente  a  urgência  de  passar  por  esse  caminho  e
não obstante ama o irmão que está no caminho escuro, gira sobre o pedestal de luz e se
dirige para o outro caminho.”

“Coloca-se  de  frente  para  a  escuridão,  e  então  os  sete  pontos  de  luz  dentro  de  si
transmitem a  radiante  luz  e  Pronto!  os  rostos  daqueles  no  caminho  escuro  recebem
essa luz.  Para  eles o caminho já  não está  tão escuro.  Por  trás  dos  guerreiros,  entre  a
luz e a sombra, arde a luz da Hierarquia.”

NOTAS-CHAVES DOS PLENILÚNIOS

ÁRIES Eu me exteriorizo e do plano da mente governo.

TOURO Eu vejo e quando o olho está aberto tudo é luz.

GÊMEOS Eu reconheço o meu outro eu e, ao minguar aquele, Eu cresço e brilho.

CÂNCER Eu construo uma casa iluminada e nela moro.

LEÃO Eu sou Aquele, Aquele sou Eu.

VIRGEM Eu sou a Mãe e o Filho, Eu sou Deus, Eu sou Matéria.

LIBRA Eu escolho o caminho que conduz através de duas grandes linhas de força.

ESCORPIÃO Eu sou um guerreiro e da batalha saio triunfante.

SAGITÁRIO Eu vejo a meta, Eu atinjo esta meta e, então, Eu vejo outra.

CAPRICÓRNIO Eu estou imerso na Luz Suprema e a essa Luz dou as costas.

AQUÁRIO Eu sou a Água da Vida vertida para os homens sedentos.

PEIXES Eu abandono o lar do meu Pai e, retornando, salvo.
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