Meditações Dos Festivais Solares
UMA PORTA ABERTA PARA O AUMENTO DA IRRADIAÇÃO DE LUZ,
AMOR E PODER*
A alma é eterna, sua natureza é amor inclusivo, e o objetivo da crise atual é elevar o foco da consciência
humana, tirando-o da forma e do aspecto material da vida e transferindo-o para a consciência da Alma.
O mestre Tibetano, no livro A Exteriorização da Hierarquia da autoria de Alice Bailey

As notas chaves da Era de Aquário em que estamos entrando são Alegria e Ressurreição—a Ressurreição, que
trará liberdade e liberação dos opressores da Luz e do Amor. A Alegria e a Ressurreição só serão possíveis se o
mundo da Alma for alcançado e reconhecido. Como saber que a Alma foi salva através do processo de
pensamento profundo, enfocado em meditação? Mas, a meditação não como uma forma passiva e reflexiva de
devoção, e sim como o uso positivo e criativo da mente, no processo de ligar ativamente os mundos internos e
externos.
Nos 12 periodos de Festival Solar, que acontecem na hora da lua cheia a cada mês, pessoas e grupos em todo o
mundo se unem para contatar, reter, e distribuir energia espiritual à serviço da humanidade e do planeta como
um todo, atuando como grupo.
Hoje em dia, muitas pessoas estão preocupadas com a cura do planeta e com a restauração do equilíbrio do
mundo natural; a participação mensal nas meditações dos Festivais Solares é uma forma poderosa de se
trabalhar com o fluxo circulatório de energia divina, para que essa cura se realize. Naturalmente, a inspiração
espiritual está disponível durante todo o tempo mas, todos os meses durante esse período, ocorre um
alinhamento especial entre nosso planeta e o sol, permitindo que uma quantidade maior de energia possa ser
vertida sobre nossas mentes e corações.
Os períodos dos festivais espirituais são considerados os “pontos de maior poder espiritual” de cada mês. É um
período em que as energias ficam fortalecidas, pelo fato de muitas pessoas estarem se tornando conscientes e se
unindo em grupos, pequenos ou grandes, para aumentar a capacidade de receber e distribuir as energias
espirituais de Luz, Amor e Poder da Alma. A importância desse período está relacionada ao fato de que, é como
se a influência da lua estivesse ‘fora do caminho entre o sol e a terra’ permitindo que a energia total do sol
chegue sem impedimentos e diretamente sobre a consciência humana. O momento da lua cheia provê um
símbolo externo vivo, de uma experiência espiritual interna. Como a luz do sol ilumina toda a lua na hora que
ele atinge o zenit do nosso planeta, o que é indicado pela hora exata da lua cheia; isso também sinaliza, para o
mundo externo, o momento em que as energias espirituais estão mais abundantemente disponíveis para o
planeta. A antiga lua, que representa o aspecto da matéria, é iluminada pela vitalidade espiritual viva do sol—
uma metáfora adequada para a energia da alma, que inunda e permeia a vida circunscrita da existência pessoal.

Cinco Dias de Preparação, Salvaguarda e Distribuição

Cada festival solar tem na realidade um período de 5 dias – dois dias antes da lua cheia, o dia da lua, e os dois
dias depois. Os primeiros dois dias são conhecidos como dias de preparação, e neles nos esforçamos para
estabelecer um alinhamento interno com a Alma e com os Seres Espirituais que trabalham para inundar o
planeta com Luz, Amor e Poder. Esses dois dias são de “renúncia e desapego”; neles, nos preparamos
espiritualmente através de esforços em direção ao alto, com atitude de dedicação e serviço, para o trabalho que
será feito no dia exato da lua que é conhecido como ‘dia de salvaguarda’. No dia da lua cheia, e principalmente
no exato momento em que a lua fica totalmente iluminada, esforçamo-nos para permanecer no ser espiritual—
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atuando como receptáculos, cálices ou veículos—em alinhamento com a alma individual e grupal, enfocando
nossos pensamentos nas necessidades da humanidade e do planeta. Procuramos nos tornar agentes de custódia
da maior quantidade de energia que for possível conter, esquecendo-nos de nós mesmos, no serviço de contatar
e sustentar a força para o resto da humanidade. Os dois dias depois do dia da lua são conhecidos como dias de
distribuição; nesse período, as energias contatadas “são irradiadas por toda parte, em nossos corações, em nosso
grupo e em todo o mundo”1 O esforço consiste em deixar fluir através de nós a quantidade de energia espiritual
que fomos capazes de absorver, pois consideramos a meditação como uma técnica de serviço e de habilidade
em ação, através da qual as necessidades da humanidade podem ser atendidas.

Uma porta Aberta para Energias de Outras Fontes Planetárias

As meditações dos festivais solares mensais são influenciadas pela constelação que está regendo a cada mês e
pelas energias espirituais disponíveis, de acordo com o signo que esteja influenciando no momento. Nesse
período do mês, a força total da energia que condiciona e qualifica a constelação que está regendo é vertida
sobre nossa vida planetária. Cada um dos signos do zodíaco representa uma qualidade chave, ou qualidades que
são necessárias para a evolução humana; logo, os 12 signos do Zodíaco constituem uma revelação da divindade,
estimulando o cultivo e o desenvolvimento de características divinas na humanidade. Eles propiciam um meio
de estabelecer uma conexão entre os planos de consciência espiritual, tornando clara a relação do Todo com a
parte e da parte com o Todo. Por exemplo, o signo de Capricórnio fomenta a qualidade de vitória nas batalhas
do processo evolutivo, e sua nota chave é: “Eu Sou um guerreiro e da batalha saio triunfante”. Esse signo tem
uma importância especial para as Nações Unidas, uma vez que foi iniciada no dia 24 de outubro de 1945, sob a
influência do signo de Escorpião.
Em cada festival, no momento da lua cheia, é como se uma porta, entre o mundo interno das realidades
espirituais e o mundo externo da forma, se abrisse. É através dessa porta que a inspiração pode fluir e penetrar
na consciência humana—elevando, iluminando e fortalecendo—com isso contribuindo com “formaspensamento de solução” para os problemas do mundo e para os assuntos de interesse global. Idéias inspiradas
podem chegar à consciência, bem como a cura de antigos problemas podem acontecer, utilizando-se a inspiração
vertida dos planos superiores.
Atendendo a Necessidade Planetária e da Humanidade Através do Poder do Pensamento Enfocado e
Meditação
Cada Era tem sua invocação específica. O poder do pensamento será o princípio evocativo do Novo Mundo2
Todos os meses, no período da lua cheia, temos uma oportunidade de fazer uma pausa, direcionar nossa
consciência para dentro, afastar a atenção de nossas preocupações corriqueiras e dirigi-la para as necessidades
da humanidade. Com esse trabalho, unimo-nos a um esforço coletivo grupal e mundial, pois sabemos que
quando dois ou mais seres estão reunidos com intenção espiritual, a liberação dessas energias é potencialmente
maior do que se estivéssem trabalhando a sós. A energia segue o pensamento, e como as idéias são centros de
força atrativos e magnéticos, ao atingirem uma grande potência, podem impactar fortemente a consciência
humana.
O trabalho dos Festivais Solares nos une a todos no nível fundamental do espírito, solidificando as relações
grupais com trabalhadores em todo o mundo, expandindo nossos corações, aprofundando o nosso amor, e
colocando a humanidade de volta ao fluxo circulatório divino; isso fará com que sejam eliminadas as barreiras
que separam as pessoas, grupos e nações. Qualquer pessoa pode aproveitar a oportunidade para se unir, em
consciência, às energias espirituais que estão aumentadas e que estão disponíveis nesse período do mês, a fim de
poder trabalhar para curar e transformar o planeta. Podemos cooperar, meditando e pensando sobre a solução
para os problemas globais, sobre a necessidade de fortalecer o trabalho espiritual das Nações Unidas, e sobre o
Propósito Divino que procura guiar esse trabalho. Podemos visualizar a ignorância humana, o egoísmo e a
separatividade, cedendo sob o impacto das energias de Luz, Amor e Poder, que estão curando e transformando
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as condições planetárias, bem como liberando a humanidade para possibilidades bem maiores na Era de
Aquário. Observar os Festivais Solares mensais, talvez seja a disciplina espiritual mais importante que possamos
adotar. Trabalhar juntos, em pensamento e em meditação, durante o período de luz cheia a cada mês, é uma
grande oportunidade para efetuar uma mudança positiva em nosso planeta.

Falando simbolicament—quando as Nações Unidas assumirem de fato e verdadeiramente o seu poder, o
bem estar do mundo estará assegurado.
O mestre Tibetano, Djwhal Khul no livro A Exteriorização da Hierarquia, por Alice Bailey

