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Introdução 

 
A Iniciativa de Meditação para os Dias e Anos das Nações Unidas oferece meditações para uso de 

indivíduos e grupos a título de suporte aos Dias e temas do Ano da ONU.  

O Calendário de Dias, Semanas, Anos e Décadas da ONU compõe um ritmo global de serviço bem 

estabelecido. Reúne pessoas de boa vontade de todo o mundo que cooperam ao levantar estas importantes 

questões do nosso tempo. Temos, assim, uma das contribuições mais criativas para a construção da unidade 

humana. 

Sim, temos como ser mais atuantes. Esta compreensão é a inspiração da Iniciativa de Meditação dos Dias 

e Anos da ONU. Certamente, há necessidade de maior trabalho externo nas questões que o Calendário da 

ONU enfatiza. Mas é igualmente necessário um trabalho meditativo adicional para elevar, sustentar e nutrir 

o referido trabalho externo. A aspiração centrada no coração e o pensamento reflexivo enfocado têm como 

invocar as energias espirituais com seu poder curativo e transformador. A meditação em suporte aos Dias 

e Anos da ONU cria um clima mental receptivo às visões e valores de uma ordem mundial compassiva e 

justa. Esta compreensão pode não ser reconhecida por muitos, no entanto é muito potente, auxiliando os 

servidores que trabalham em todos os campos do esforço, nas muitas maneiras mágicas que comportam a 

assinatura do amor. 

Na meditação, é possível intuir ideias que registrem apenas os níveis sutis mais elevados do mental humano. 

Estas ideias podem ser tocadas e conhecidas na meditação, 'fazendo-as descer' para níveis em que sejam 

acessíveis com mais facilidade. Meditar sobre os temas dos Dias e Anos da ONU pode trazer novas ideias 

para o pensamento global sobre referidos temas, e que vão resultar em maior criatividade por parte dos 

servidores no mundo externo. Enviar amor e luz para aqueles que estão trabalhando pelas corretas relações 

no cenário público da vida fortalece seus recursos internos de coragem, visão, entusiasmo e esperança; 

também traz a curadora compreensão de que há suporte interno no qual eles podem se nutrir. 

Chamamos a sua atenção para o Calendário da ONU a seguir (contido no site), onde obter inspiração para 

meditar em suporte aos temas do Ano da ONU e também de alguns Dias da ONU. Seria esplêndido se você 

ou seu grupo pudesse ‘adotar’ a ONU desta maneira, como uma contribuição para a unidade humana e a 

renovação mundial. É nossa esperança que grandes números de pessoas e grupos que praticam a meditação 

e a oração optem por incluir este serviço mundial subjetivo em seu ritmo regular de trabalho interno. 

Milhões de pessoas em todo o mundo meditam pela elevação da consciência humana. Esta Iniciativa é uma 

contribuição para este processo global permanente, através do qual é suprido o reservatório de amor e luz 

subjacente a todo serviço externo iluminado. O trabalho que fazemos juntos na meditação em suporte aos 

Dias e Anos da ONU afirma a oportunidade que o Calendário da ONU oferece com a sua rede extraordinária 

de relações no serviço mundial. Afirma, ademais, o papel que o serviço subjetivo exerce na construção da 

unidade e das corretas relações no seio da nossa família humana. 

 

Nota: Extraído, com autorização, do site: http://www.intuition-in-service.org/ 

O Núcleo Aquariano do Rio de Janeiro realiza a meditação dos “Dias e Anos” todos os sábados. Junte-se a nós. 

 

 


