ÁRIES O CAMINHO DA RESSURREIÇÃO
Nosso Sol, com sua família – o sistema solar – viaja no Espaço e a cada trinta dias entra no campo
eletromagnético de uma das constelações. O período da Lua Cheia é o momento quando nosso Sol se
sincroniza com o fluxo de energia da constelação e transmite a energia para os planetas e para a nossa
Terra. Realmente existe a sincronização entre a Humanidade, a Hierarquia Divina, Shamballa, o Logos
Planetário, outros dois planetas, o Sol e a Constelação na qual o Sol se encontra durante aquele mês.
Quando o Sol entra no campo de energia de Áries, existe uma perfeita sincronização entre Áries,
o Sol, Marte, Mercúrio e a Terra. Isto apresenta um sistema elétrico através do qual a energia de Áries é
transmitida a todos os reinos da Natureza. A distribuição da energia de Áries sobre a Terra se faz através
de Mestres avançados, Seus discípulos, certos devas e através de grupos dedicados de servidores.
A Lua Cheia de Áries é dedicada ao Cristo, ao Cristo Ressuscitado, e se chama “Festival da
Ressurreição”.
A energia de Áries é ardente. Carrega e estimula as Chispas em cada forma, fazendo com que elas
avancem e progridam. A Ressurreição é o avanço progressivo da Chispa. A Ressurreição é o esforço e o
trabalho. Esforço é o empenho do Espírito por conquistar a matéria, por conquistar o corpo e as
emoções, e por conquistar o Espaço e o tempo.
O trabalho é o processo da manifestação da sua realização que foi alcançada através do esforço.
Através do trabalho você abre seus recursos internos, irradia sua beleza nas comunicações e relações
diárias, no serviço, na ação criadora, no pensamento, na aspiração, na dedicação e na devoção. Isto é
trabalho.
Quando o trabalho e o esforço se unem, existe a ressurreição. A Ressurreição é o Caminho da
alegria. A Ressurreição é o caminho da Chispa que volta para o Lar.
A Ressurreição é o processo de construir pontes entre um reino e outro. A ponte mais importante em
nosso nível é a ponte entre a personalidade e a Tríade Espiritual. Aqueles que trabalham arduamente e
dominam seus impulsos e desejos, espelhismos e ilusões, construirão esta ponte.
Celebramos a Ressurreição de Cristo no signo de Áries. Ressurreição significa ter uma visão maior
ou meta e se esforçar para esta meta com todo seu ser. Física, emocional e mentalmente, com cada
empenho de esforço, você deve procurar superar a si mesmo para que a sua visão um dia seja uma
realidade em sua vida.
Já nos foi dito que a Ressurreição nunca termina. É um processo contínuo e eterno. Quando se
finaliza em um nível de ressurreição, se entra em outro nível de ressurreição….até que seu Espírito, a
flama em você, se torne una com a flama do Cosmo.
No Caminho de Ressurreição, somos resurrectos dos nossos corpos, emoções e mentes. Somos
resurrectos das nossas limitações e complexos e ganhamos cada vez maior liberdade.
Quando você planta uma pequena semente na terra, ela se esforça para a vida, para a
manifestação. Quer revelar tudo o que está oculto dentro de si mesma. Um dia, se esta semente se
torna uma bela árvore, ela conquista a sua ressurreição. A semente fez isso. Não ficou deitada na terra,
satisfeita com a sua condição.
Nota: Este escrito se baseia em diversos autores: M. Temple Richmond, Mestre Tibetano e Torkom
Saraydarian.
Extraído de um texto de Leo, da Unidade de Serviço do México, em amorosa lembrança.

