Notas sobre Aquário
(resumo preparado para o grupo)
Nota-chave: Eu sou a água da vida, vertida para os homens sedentos
O símbolo de Aquário é uma pessoa que leva um cântaro de água, e a nota-chave da alma
é “Eu sou a Água da vida, vertida para os homens sedentos”, indicando claramente que,
de todos os signos zodiacais, este é o signo do serviço por excelência. O discípulo
aquariano oportunamente se converte em um servidor do mundo e sua energia é utilizada
para expressar “a intensa intenção de atuar em bem da Hierarquia”, (Astrologia Esotérica)
como diz Alice Bailey.
Como sabemos, é o signo do “servidor mundial”, a pessoa que responde à necessidade da
massa ou do grupo, que está descentralizada, que não conhece fronteiras nacionais ou
regionais no que diz respeito à humanidade. É o portador da água, carregando um pote de
água nos ombros, dando a “água da vida” a quem encontrar, segundo a necessidade da
pessoa ou do grupo. Não é pouca coisa – saber o que a pessoa ou grupo realmente
necessita – e, portanto, o serviço na maneira aquariana exige um bom acervo de
conhecimentos, visão e percepção interna. Aquário é um signo de ar, associado à mente
e ao pensamento em geral e, como tal, sua influência e abrangente e interpenetrante. Está
ganhando cada vez mais influência, devido à precessão do Sol para o signo de Aquário,
após sua longa estadia em Peixes.
Uma das verdades básicas da deidade, a Lei da Compaixão é nota-chave da evolução
humana e expressa a manifestação mais elevada do amor. A compaixão não é emocional
nem sentimental; é a combinação das energias de amor e vontade, expressando sacrifício
através do serviço para toda a humanidade.
Aquário, o guardião da “vida mais abundante” chama a humanidade para entrar no
Grande Serviço e assim expressar a verdadeira natureza da alma, o amor absoluto. Pede
que nos elevemos e redimamos na consciência do coração para que seja possível uma
verdadeira consciência da unicidade da vida. Pede que entremos na consciência grupal
que não conhece nem tempo nem espaço, limites ou distância. Pede que preenchamos
nossos cântaros de água com o amor do Cristo, a água da vida, para que todos os corações
através da distância possam se unir no cálice do serviço.
Podemos então considerar o nosso compromisso com os diversos grupos com os quais
estamos envolvidos: família, trabalho, comunidade, o grupo espiritual – e observarmos
onde o nosso serviço se ajustou e onde necessita de ajustes para estar alinhado com os
tempos atuais.
Complementando os nossos textos: Aquário é o signo mais associado à amizade e esforço
grupal, pois rege a 11ª casa – ‘amigos, esperanças e anseios’. Aquário rege todo tipo de
empreendimento, sociedades, organizações, etc. Na astrologia mundana, também rege a
legislatura.

