FESTIVAL DE AQUÁRIO

Nota-Chave: “Eu sou a água da vida, vertida para os homens sedentos”
O Festival da Lua Cheia este mês ocorre no signo de Aquário. Aquário é de suprema importância
para nós, deste sistema solar, pois no momento é o signo no qual o sol está rapidamente entrando e,
a cada década, aumenta a potência.
A crescente influência de Aquário é grandemente responsável pelas mudanças que agora estão
se processando em nossa vida planetária e em todos os reinos da natureza. A influência de Aquário é
onipresente e interpenetrante. Afeta a consciência e, por sua vez, afeta outras formas de vida. De fato,
a Era de Aquário, que já é parte da consciência humana atual, é mais uma questão de consciência do
que de tempo. Os membros da família humana que respondem aos princípios e valores inerentes a
Aquário já são “aquarianos” em consciência e atividade, embora a humanidade, como um todo, esteja
ainda se debatendo neste período de transição de Peixes.

A consciência do verdadeiro aquariano expandiu, passando do intenso autoconhecimento, da
média das pessoas, para a consciência de grupo, do servidor mundial. O indivíduo torna-se universal,
sem perder sua identidade espiritual individual.
A influência dominante neste Festival da Lua Cheia de Aquário estimula a capacidade
espiritual dos indivíduos de amar e servir a seus semelhantes, de se tornarem inclusivos e compassivos
e partilharem seus próprios recursos, livre e completamente, na busca de atender as necessidades
encontradas.
Esta influência é de grande necessidade em um mundo em que a humanidade se cristalizou na
condição de egoísmo e separatividade. No final da Era de Peixes, esta situação foi ficando cada vez
mais aguda e ostensiva, transformando-se numa forma de vida conhecida e tolerada. Porém, neste
longo caminhar, nada mais poderá resistir à potente energia que flui através da Constelação de
Aquário. Essas energias são dominadas pelos raios de Amor/Sabedoria e Poder para ancorar a energia
espiritual na forma material.
Esta energia aumenta a experiência e expande a consciência. É uma força irresistível que
impulsiona a humanidade para uma nova era, apesar da lentidão e da resistência pisciana. Os
obstáculos ao progresso que agora parecem tão grandes e que tendem a deprimir e desencorajar o
espírito pioneiro, são criações próprias nossas. Eles representam a soma total de nossas atitudes de
coração e mente ainda não transformadas. Mas aquilo que nós criamos pode ser desfeito,
transformado ou reconstruído, de acordo com os inovadores requisitos do mundo atual.
Este estado de consciência aquariano é hoje uma força potente em muitos e, por isso, não
pode deixar de estimular a consciência da humanidade como um todo. Na medida em que os
servidores mundiais do reino humano possam juntos manter sua atitude dentro do fluxo da energia
aquariana recebendo, dando e vivendo o poder e o amor a tudo e a todos a que tiver acesso, assim
também servirão para irradiar e transformar o ambiente humano como um todo.
O longo esforço da Alma para controlar a personalidade culmina em Aquário e o discípulo
avança, tecnicamente falando, para a experiência do caminho de iniciação. No centro de toda esta
experiência influenciada por Aquário encontra-se a beleza da vida grupal, o bem grupal e o serviço
grupal. Isto não significa simplesmente pessoas vivendo juntas, mas uma consciência inclusiva ou
um estado mental que pense em termos do todo.
SERVIR é a Nota-Chave de Aquário. Servir é a LEI DIVINA. Esta Lei de Serviço foi expressa
plenamente, pela primeira vez, pelo Cristo, há 2000 anos. Ele foi o precursor da Era de Aquário, por
isso Sua constante ênfase no fato de que Ele era a "Água da Vida", "A água viva" de que a
humanidade necessitava. É por isso, ainda, que o nome esotérico desta lei é "Água e Peixes". A Era
de Peixes, vagarosamente, muito vagarosamente, preparou o caminho para a expressão divina do
Serviço, que será a Glória dos séculos vindouros. Hoje nós temos um mundo que chega
gradativamente à conclusão de que "nenhum homem vive somente para si", e que só na medida que
o amor, sobre o qual tanto se tem falado e escrito, encontre sua expressão através do serviço, os seres
humanos poderão começar a dar forma a essa sua capacidade inata.
O serviço pode ser definido, resumidamente, como o efeito espontâneo do contato com a
Alma. Este contato é tão definido e fixo que a vida da Alma pode fluir através do corpo físico, que é
o instrumento necessário para se expressar no plano físico. Esta é a maneira pela qual a natureza da
Alma pode se expressar nos assuntos humanos. Serviço não é uma qualidade ou um desempenho, não
é uma atividade na qual as pessoas devem ativamente se dedicar e também não é um método de
salvação mundial. Serviço é a demonstração de vida. É uma necessidade da Alma e um impulso
evolutivo, tal como o instinto de sobrevivência ou de reprodução das espécies é uma demonstração

da alma animal. É um instinto da Alma sendo, portanto, inato e peculiar à revelação da mesma. Ele é
a principal característica da Alma, assim como o desejo é a principal característica da natureza
inferior, da personalidade. O desejo grupal está para a Alma como o desejo da personalidade está para
a natureza inferior. É o impulso para o bem grupal. O serviço não pode, portanto, ser ensinado nem
imposto a uma pessoa, de forma para dentro. O serviço é, simplesmente, o primeiro efeito real,
evidenciado no plano físico, do fato de que a Alma está começando a se expressar.
O aspecto mais vital deste tipo de consciência grupal é a compreensão da síntese subjetiva que
existe dentro desse grupo de servidores, espalhado por todo o mundo, e a eficácia do trabalho
subjetivo no qual muitos participam, apesar de estarem separados fisicamente ou de sequer se
conhecerem pessoalmente. Inclusive, mesmo sem o conhecimento consciente deste fato, indivíduos
e grupos estão unidos em semelhante serviço. Esta união faz a força. A ligação entre humanidade e
Hierarquia e entre a personalidade e a Alma é fortalecida, o que também fortalece o canal de
comunicação de energia. O fluxo de energia se torna mais potente e a resposta dentro da consciência
da humanidade é mais espontânea.
À medida que o Festival de Aquário acontece ano após ano, podemos aproveitar
conscientemente a oportunidade e as energias disponíveis para elevar e expandir a consciência
humana em direção à Nova Era de Aquário. Oportunidade, Iluminação e Fraternidade são os três
dons que são oferecidos à humanidade durante a era de Aquário: oportunidade para fazer as
mudanças necessárias, a difusão da Luz da Alma, intuitiva e iluminadora e o crescimento das corretas
relações humanas, unidade e fraternidade. Usar o mantra ou Prece Mundial – a Grande Invocação –
é uma maneira efetiva de atrair magneticamente as energias necessárias ao campo da consciência
humana

