FESTIVAL EM PEIXES
Nota-Chave: EU ABANDONO O LAR DE MEU PAI E, RETORNANDO,
SALVO
O trabalho com energia se faz possível, mês a mês, quer seja em um dos três
Festivais Maiores - Áries, Touro e Gêmeos - ou em um dos nove Festivais
Menores. Este trabalho se baseia em um aspecto muito abrangente, e que é de
grande significado para a humanidade. O aspecto em questão, é o do Morador
Interno, o Verdadeiro Ser, a Alma dentro do homem. É o Princípio Crístico,
e se refere à sua gradual exteriorização, expansão e liberação na vida diária.
Esta manifestação deverá ser feita e terá uma influência controladora.
Para realizar esta possibilidade, é necessário compreender a premissa oculta
básica de que "até mesmo o menor átomo de substância contém em si o que
pode responder ao estímulo espiritual".
Quando acrescentamos a esta premissa o fato oculto - que agora está sendo
cientificamente comprovado - de que TUDO É ENERGIA, concluímos então que
toda vida humana no plano físico consiste em uma espiritualidade inerente e
potencial, e de mais um fator - energia - que pode estimular esta divindade em
nós, que de latente se faz ativa.
A energia extraplanetária, disponível nestes Festivais de Lua Cheia, cósmica em
origem e de aplicação universal, supre seu esforço para liberação e controle
dentro da personalidade. Peixes desempenhou um grande papel no processo
evolucionário durante os últimos 2000 anos e, por isso, é o signo – e, portanto,
a influência de energia - que regeu este período de história. O símbolo de Peixes,
bem conhecido, é dos dois peixes ligados entre si, significando a ligação
existente entre a Alma e a Personalidade de um indivíduo.
Por longos éons a Alma é prisioneira da Personalidade. Finalmente, sob o
constante impacto da energia espiritual e como resultado da experiência no vale,
do tipo de vida centrado na personalidade, torna-se possível uma reorientação
e, quando isto acontece, capacita a Alma a controlar a personalidade.
A orientação da humanidade para um mundo de valores superiores tem sido o
principal objetivo da Era de Peixes, que está terminando agora, e do sexto raio
de influência, que está passando rapidamente. Embora nunca tenha havido um
tempo em que esta orientação básica não tenha sido seguida, é importante
manter em mente o fato de que durante os 2000 anos passados, foi mantido um
processo de orientação muito mais elevado, raro e mais difícil, diante da
humanidade e isto pela seguinte razão: o quarto reino da natureza está sendo
atraído para cima, em direção ao emergente quinto reino, o que também torna
necessária a transferência da atenção dos três mundos do esforço e expressão
humanos para um mundo, mais elevado, o da consciência da Alma. Assim,
também abrange um novo enfoque da atenção instintiva e intelectual, que são
os principais fatores no desenvolvimento da Consciência Divina.

Esta Consciência pode ser instintiva, intelectual e, portanto, humana, mas
também espiritual. Apesar de tudo, todas as três são igualmente divinas, o que
é um ponto geralmente esquecido.
A redenção da matéria, a elevação e a expansão da consciência são o propósito
subjetivo da encarnação. O processo de redenção libera a vida interna para um
estado de consciência mais elevado. É a tarefa de todos os salvadores mundiais,
por isso o aparecimento do Cristo como salvador mundial no início da Era de
Peixes há 2000. Ele estabeleceu os princípios nos quais, durante este período,
devem ser baseados o crescimento e desenvolvimento necessários.
A humanidade tem que construir sobre o princípio do Amor da Alma, a faculdade
de devoção e a capacidade para o serviço e autossacrifício, pois foram estes os
aspectos por excelência dos Ensinamentos do Cristo e de Sua maneira de viver.
Ele exemplificou o que ensinou e, assim, demonstrou a necessidade da teoria
ou da teologia de se transformar em uma prática de vida diária.
A energia liberada através de Peixes -- e disponível para nós na meditação -estimula nossa sensibilidade espiritual inata. Nos estágios iniciais, esta
sensibilidade, na maioria dos casos, polariza-se fisicamente, como uma força
emocional autocentrada. Decorre daí a tendência ao fanatismo, colocando ideais
ou ideias necessárias em tal extremo, que se transformam em limitações e
obstáculos para o crescimento e para a liberação da Alma. Vemos esta tendência
no fanatismo religioso, por exemplo, que exalta o professor acima do
ensinamento ou justifica o uso da força militar e tortura em nome da conversão
religiosa.
Em uma volta mais elevada da espiral, a energia de Peixes gera o calor do Amor
e da Compaixão, necessários à salvação humana e mundial. Esta influência
transforma a vida no Reino Humano. A tendência ao psiquismo é transformada
em percepção espiritual e inspiração; a necessidade de aquisição, em renúncia;
a autopreservação, em serviço mundial altruísta; a autocomiseração, em
compaixão, simpatia e compreensão divina; a devoção à necessidade pessoal,
em uma resposta sensível às necessidades humanas; o apego ao ambiente e
condições pessoais, em desapego da forma e aptidão de se identificar com a
Alma.
São estas as qualidades e os valores que ainda necessitamos construir em
nossa vida diária, entrando na era de Aquário, a Era do Servidor Mundial e da
fraternidade universal. Tudo que é melhor e de maior valor, em cada Era da
história humana e em cada estágio ao longo do caminho evolucionário, torna-se
fundamento para um novo crescimento. Nada de valor é perdido ou descartado.
É o constante impacto da força pisciana que, durante muito tempo, tem levado a
humanidade, o Discípulo Mundial, à verdadeira porta da iniciação. Durante 2000
anos, a influência pisciana atuou sobre a humanidade e isto tem trazido a
exigência do ajuste mundial, do desenvolvimento do espírito internacional,
gerado a formação de grupos em todos os departamentos do viver humano e,
por isso, foram estabelecidas as fundações para a futura síntese em Aquário.

Peixes traz em si dois tipos de energia dominantes, a energia do primeiro raio de
Vontade ou Poder e a energia do segundo raio de Amor e Sabedoria. Propósito
e plano, portanto, são "tecidos" dentro da consciência da raça humana, para que
ela, a humanidade, os interprete e os revele através do despertar do seu próprio
coração e mente.
A fusão do coração e da mente cria um Salvador Mundial ou um Servidor
Mundial.
Diz-se que a fusão do coração e da mente no ser humano e dentro da vida
planetária é fundamental para o processo evolucionário neste sistema solar.
A salvação da humanidade e o serviço ao Plano são os objetivos altruístas do
discípulo influenciado por Peixes. Esta influência e sua potencialidade estiveram
em construção na consciência da humanidade durante estes últimos dois mil
anos. Assim, o discípulo hoje pode verdadeiramente dizer, EU ABANDONO O
LAR DE MEU PAI E, RETORNANDO, SALVO. É a nota-chave do discípulo em
Peixes, o pensamento-semente para meditação neste Festival.
Com a conclusão da volta zodiacal e do trabalho dos doze Festivais, vamos
saudar a Fonte Cósmica de toda Vida e Energia e afirmar a nossa
responsabilidade na mesma, através das palavras de um antigo Mantra,
conhecido como O Gayatri:

Tu que dás sustentação a todo o Universo
De Quem todas as coisas procedem
A Quem todas as coisas retornam
Desvela para nós a face do verdadeiro Sol Espiritual
Oculto por um disco de Luz Dourada.
Para que possamos conhecer a Verdade
E cumprir com o nosso dever
À medida que nos encaminhamos aos Teus Sagrados Pés.

