Principais Citações sobre Wesak
nos livros de Alice Bailey

"O Festival de Wesak é o festival do Buda, o intermediário espiritual entre Shamballa
e a Hierarquia."
- Exteriorização da Hierarquia
"Em Wesak, o Manu, o Cristo e o Mahachohan invocam o Buda."
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Exteriorização da Hierarquia

"A Hierarquia se reúne em Wesak com três objetivos:
- contatar a força que flui através do Buda
- realizar a principal assembleia trimestral
- admitir os que estão prontos para a iniciação."
- Iniciação Humana e Solar
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"Wesak liga Oriente e Ocidente, Buda e Cristo, Shamballa e Hierarquia, propósito e
amor."
- A Exteriorização da Hierarquia
"O Buda brilha na manifestação física para o cumprimento do Plano em
Wesak."
- Psicologia Esotérica II
"A Hierarquia realiza a Cerimônia de Wesak com quatro objetivos:
- evidenciar a existência do Cristo
- demonstrar solidariedade entre Oriente e Ocidente
- estabelecer um ponto de encontro para os seus seguidores
- demonstrar a natureza do trabalho do Cristo como guia da
Hierarquia".
- O Reaparecimento do Cristo
"O objetivo da Hierarquia em Wesak é dar a conhecer o Buda e seu trabalho ao
Ocidente."
- A Exteriorização da Hierarquia
"Em Wesak, o Buda traz entidades espirituais de fora do nosso planeta para
contatarem a Humanidade."
- Psicologia Esotérica II
"Em Wesak, o Buda transmite as forças de impressão dos Budas de Atividade para a
Hierarquia."
- Telepatia e o Veículo Etérico
"Uma vez por ano, em Wesak, o Buda transmite uma dupla corrente de força — uma
do Observador Silencioso, a contraparte superior de Sanat Kumara, e outra do
próprio Sanat Kumara." Iniciação Humana e Solar
"O Buda, o Cristo e Shamballa vinculam-se à Humanidade em Wesak."
- A Exteriorização da Hierarquia

"No Festival de Wesak, os Mestres extraem forças especiais através "... do uso de
mantras cantados e do cerimonial sagrado ritmado e ligado ao grupo ali reunido,
formando figuras geométricas...." Iniciação Humana e Solar

"A Hierarquia enfatiza o Festival de Wesak para fins de:
- chamar a atenção do público para a existência dos dois Avatares, o Buda e o
Cristo
- para inaugurar o tema da Nova Expressão Religiosa do Mundo."
- A Exteriorização da Hierarquia

"O ato final de serviço do Buda será auxiliar a Exteriorização da
Hierarquia."
- A Exteriorização da Hierarquia
"Em cada Wesak, a Hierarquia tem quatro metas:
- estímulo do espírito do amor, o senso comunitário e a boa vontade na Terra
- fusão telepática de todas as pessoas de boa vontade
- invocação de determinados Seres elevados
- vinculação entre Hierarquia, NGSM e Humanidade, alinhamento que pode
configurar as condições para grandes avanços espirituais na Terra."
- Psicologia Esotérica II

"A aspiração no apelo invocativo às forças superiores na Lua Cheia de Touro e o
propósito unido é um componente fundamental, essencial para a salvação da
Humanidade."
- Psicologia Esotérica II

Detalhes da Disciplina em Wesak
Os discípulos são solicitados a "... cinco dias de esforço no serviço, renunciando a
tudo que possa prejudicar a utilidade como canais de força espiritual."
- Psicologia Esotérica II

Visualização específica a fazer:
Triângulo com Shamballa no ponto superior, o Buda à esquerda e o Cristo à direita,
uma linha que se estende à Hierarquia abaixo do triângulo e, em seguida, uma
linha até a Humanidade.
- Discipulado na Nova Era I

"Em Wesak, discípulos devem se reunir e participar, em sua imaginação, das
cerimônias realizadas nos Himalaias."
- A Exteriorização da Hierarquia, 556

"Como canais, devemos estar preparados para o autoesquecimento no serviço de
contatar, conter e manter força para o resto da Humanidade."
- Psicologia Esotérica II

"A hora do Wesak é grave e muito importante."
- Psicologia Esotérica II

"Nenhum custo é demasiado para ser útil à Hierarquia no período do Festival de
Wesak; nenhum preço é alto demais para obter a iluminação espiritual que é
possível... neste momento."
- Discipulado na Nova Era I

"Os estudantes devem fazer como a Hierarquia em Wesak e se concentrar na
natureza do Avatar que vem, Aquele que é o Instrutor do Amor e da Unidade."
- Tratado sobre o Fogo Cósmico

"Disciplina para Wesak em quatro etapas:
- vincular-se com a Hierarquia
- eliminar a negatividade
- esquecer-se dos assuntos pessoais
- adotar uma estrita disciplina, temporária."
- A Exteriorização da Hierarquia

"A síntese telepática e a fusão do grupo são facilitadas na Lua Cheia de Wesak."
- Discipulado na Nova Era II

"Uma dica sobre o próximo passo de uma pessoa em direção à porta da iniciação
pode ser revelada na Lua Cheia no signo de Touro."
- Discipulado na Nova Era II

"Um contato com o Mestre pessoal poderá ocorrer na Lua Cheia, no signo de Touro."
- Tratado sobre Magia Branca

