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É sempre útil começar o nosso trabalho de meditação de lua cheia com um momento de
alinhamento.
• Alinhamento com a família planetária, com aqueles que estão meditando como um
serviço mundial durante este período da lua cheia.
• Alinhamento com a rede de todos os que amam e servem (podemos pensar na
benignidade desta rede, na irradiação que emana dos seres humanos que estão
desenvolvendo as habilidades da compaixão, da inofensividade, do
autoesquecimento e do propósito deliberado).
• Alinhamento com o grupo esotérico (o grupo de homens, mulheres e crianças de
diferentes credos, culturas, ensinamentos espirituais e filosofias cujas mentes e
corações são pontos focais de ardente amor inteligente).
• Alinhamento com os Grandes Seres no aspecto interno da vida. Pensemos por um
momento na irradiação do Cristo, uma irradiação que abarca todos os seres na
vida planetária. Pensemos na irradiação dos Mestres de Sabedoria, uma irradiação
que permeia a rede de serviço em todas as suas dimensões internas (cura,
meditação, fé, graça, perdão) e seus aspectos exteriores mais álgidos (direitos
humanos, leis, economia, organização). Pensemos na irradiação do Bodhisattva
(Avalokiteshvara, o Bodhisattva de Compaixão e sua companheira, Tara Branca,
impregnando a consciência com seus dons de paz, prosperidade, vida longa e boa
fortuna; em Manjushri, o Príncipe de Sabedoria). E pensemos no Lar do Pai, o
centro de silenciosa e suave vontade na morada oculta e secreta de Shamballa.
E enquanto mantemos este fio de substância viva, iluminada, que se estende para o
interior dos reinos conhecidos da consciência humana, através das redes de serviço e dos
grupos de meditação da humanidade, através dos Ashrams internos dos Grandes Seres,
do Cristo e do Buda, até Shamballa e mais além, podemos pronunciar suavemente a
oração mais antiga, 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.

Peixes evoca todo tipo de imagens na mente moderna. Há a imagem dos dois peixes
nadando juntos, dois peixes que não podem se separar, que estão atados um ao outro,
incapazes de escapar; dois peixes em uma relação desigual de cativeiro, dominação e
submissão. Também há a imagem de Peixes como ‘a era passada’, como representação
do passado em contraposição com a nova e aberta Era de Aquário. Quando dizemos que
algo é ‘pisciano’, tendemos significar que seu dia já passou, que é autoritário, carente de
síntese, de universalidade e de inclusividade; em outras palavras, que não é moderno. E

há a imagem, particularmente para aqueles que têm uma vaga familiaridade com os
ensinamentos de Bailey, de Peixes como o Salvador do Mundo, o Messias, como o Cristo
potencial em sua abundância e plenitude. Então, o que podemos sacar de todas estas
imagens?
O famoso mítico par de peixes que nadam um ao lado do outro nas águas do tempo e do
espaço representa os dois aspectos do Eu: a alma e a personalidade. No sentido mais
básico, é um símbolo da dualidade; os dois peixes são incapazes de se liberar um do outro,
estão atados. Neste momento, quando nos preparamos para entrar em uma era de
liberdade e plenitude, dificilmente isto soa como uma imagem inspiradora. Mas o
interessante da imagem é que oferece uma visão completa da trajetória evolutiva da
humanidade, dos passos iniciais da psique imatura, até chegar ao triunfante surgimento
de um Salvador Mundial, um Cristo, um Buda ou alguém pertencente a uma série de
Salvadores menores.
Diz-se que Peixes rege os pés. O caminho evolutivo, visto à luz de Peixes, trata da
redenção e da transformação total da matéria: cabeça, coração e pés são liberados em
Peixes. O voto do Bodhisattva de não procurar se liberar do ciclo de renascimento até que
todos os seres sensíveis tenham sido liberados, é a verdadeira oportunidade deste signo.
Peixes é um signo de água, os dois peixes vivem em um ambiente aquático. Nos primeiros
ciclos de encarnação um dos peixes, a alma, está completamente cego e aprisionado em
um mar de incerteza. O peixe pessoal é quem vê pelos dois e o que domina totalmente a
relação. No entanto, esta não é a dominação da personalidade forte, fixa e arrogante, mas
o aspecto pessoal irreflexivo, aberto à impressão psíquica e que não controla a
procedência da impressão. É um enfoque fluido, instintivo, primitivo e astral, sensível a
todos os impulsos e desejos do âmbito subjetivo. Talvez a atração moderna dos jovens
pelas drogas reflita um retrocesso a esta consciência psíquica/astral primitiva, porque é
dali que viemos todos e é parte da memória profunda, da consciência elemental que traz
consigo a lembrança do conforto de estar no ventre, submerso na água, sem ter nenhuma
responsabilidade consigo mesmo nem com nada mais. O instinto rege. A Alma está
prisioneira neste mundo e dorme enquanto o tempo passa, embora em seu próprio plano
saiba que se trata de um processo de encarnação com o propósito de experimentar, e que
é necessário, vital e importante como qualquer outro processo ou etapa.
O Eu Superior está literalmente preso. Na ronda interminável de encarnações se constrói
o eu inferior e a prisão se torna mais definida, mais concentrada, com desejos precisos,
com um intelecto, metas pessoais e ambições despertos. Esta é a dualidade, mas em
nenhum sentido é consciente, porque há um peixe que é totalmente dominante, toma todo
o alimento e se nutre, enquanto que o outro está indefeso e simplesmente tem que esperar
o momento oportuno. Mas finalmente chega a hora em que a voz do outro começa a ser
ouvida. A grande ilusão, a forma mental de que este mundo das aparências externas é a
realidade total, começa a ser percebida como falsa. As vozes da consciência e da intuição
começam a cantar sobre outra realidade, e míticas regiões do espaço adquirem
importância e se convertem em elementos importantes na vida. Agora a dualidade trata
da relação entre os dois peixes e há conflito, tensão e interação dinâmica.
Suspeito que Peixes esteja muito mais vivo atualmente, em uma volta mais alta da espiral,
porque a mente despertou e foi dada uma concentração da vontade e do propósito, e todas
as tensões implicadas no reconhecimento da presença do Eu Superior e divino por parte

do eu pessoal começaram a propiciar mudanças radicais na forma de pensar e se
comportar. A alma, o Cristo oculto, começa então a dominar. Os dois peixes nadam ainda
em um meio aquoso, mas em águas muito diferentes.
Agora Peixes estimula os níveis mais elevados dos mundos aquosos, ambiente no qual a
mente e o coração se unem, no qual as águas de Buddhi, da intuição, se convertem em
uma fonte de iluminação e no qual a mente se torna sensível à impressão superior. Este é
um psiquismo muito diferente das etapas anteriores, porque as impressões agora dizem
respeito aos princípios universais, à lei divina e à penetração na mente de Deus. Agora
todas as potências da mente se vivificam e podem interpretar a impressão intuitiva,
discriminar e apreender o significado divino.
Esta mudança de dualidade inconsciente para a dualidade consciente é um momento
crítico na evolução da consciência. É difícil, desafiador e exaustivo, mas maravilhoso.
Em termos astrológicos se denomina a reversão da roda, uma mudança na tendência
involutiva da psique de construir os veículos da personalidade e do ego.
Os desafios que o nosso mundo interdependente ente de hoje enfrenta, na cúspide entre
Peixes e Aquário, e os desafios que muitos de nós enfrentamos em nossas vidas
individuais, são desafios de significado, da altura de nossa visão e, em última instância,
do propósito. Temos que utilizar a intuição para entender, ou antes, para encontrar uma
forma de nos relacionarmos e alinharmos com os mistérios que estão ocorrendo com a
espécie humana. Peixes nos mostra para onde nos dirigimos e nos dá as oportunidades de
uma maior sensibilidade e uma nova forma mítica e cosmológica de saber.
É paradoxal que à medida que avançamos da ‘antiga’ era de Peixes para a ‘nova’ de
Aquário somos impulsionados para as potencialidades superiores de Peixes; obrigados a
extrair o mais sublime, os néctares mais doces da antiga ordem para avançar
completamente para a nova.
Há uma interessante referência no livro Astrologia Esotérica de Alice Bailey, sobre um
triângulo importante nos céus. Diz que existe uma ‘tríade de energia cósmica de suprema
importância em nosso planeta’. Diz que a ‘influência unida de suas três constelações
oportunamente fará com que o Logos Planetário tome a iniciação’, o que converterá a
Terra em um planeta sagrado. As três constelações são Leão, Virgem e Peixes. Diz que
sua influência tem efeito nos reinos de Shamballa e impressiona toda a humanidade. Esta
importante tríade de energias condiciona a consciência humana em três aspectos: (1) as
energias de Leão levam ao desenvolvimento da autoconsciência. (2) Virgem estimula a
alma dentro da forma, incluindo a alma dentro de cada átomo da forma. (3) A nota mais
elevada de Peixes desperta a consciência grupal, do todo e do universo: a compreensão
intuitiva. A combinação desta trindade de impulsos leva à iniciação em Peixes.
O constante impacto da força pisciana levou finalmente a humanidade, o discípulo
mundial, ao portal da iniciação. Durante mais de dois mil anos, a influência pisciana
esteve atuando sobre o gênero humano, dando lugar à demanda de um reajuste mundial,
desenvolvendo o espírito internacional, levando à formação de grupos em cada setor do
viver humano e erguendo assim a base para a futura síntese em Aquário. A influência
deste triângulo se expressa simbolicamente na vida do indivíduo autoconsciente que
alcança a autopercepção em Leão, a cultura em Virgem e a autoliberação final em
Peixes. [extraído de Astrologia Esotérica, pág. 472-3 da edição em inglês].

Peixes não é um signo que normalmente associamos com crise. Sua influência profunda,
perturbadora, oculta, aquosa e mística muitas vezes parece expandir a consciência sem
que a pessoa faça nada, quase como um ato de graça. E, no entanto, quando pensamos em
relação a este triângulo de Leão, Virgem e Peixes, vemos que a iniciação prometida em
Peixes e a iniciação da humanidade na era de Aquário, dependem de todas as crises
anteriores. É uma influência que culmina e surge das crises anteriores.
Isto nos obriga a considerar o propósito das crises da alma e a razão pela qual estar
encarnado como ser humano muitas vezes implica na experiência repetida das crises. Em
certas vidas as crises põem à prova o caráter da mente e do coração em desenvolvimento
e evocam “o máximo esforço possível”.
DK novamente em Astrologia Esotérica:
Não se esquivam destas crises, por duras e difíceis que pareçam ser. São difíceis, mas
não se esqueçam de que o hábito de enfrentar as crises está amplamente estabelecido na
consciência da humanidade. O homem tem o “hábito das crises”, se posso chamar assim.
São somente pontos para analisar a fortaleza, o propósito, a pureza, a motivação e a
intenção da alma. Quando são superadas evocam confiança e produzem uma visão
ampla. Fomentam a compaixão e a compreensão, porque a dor e o conflito interno que
engendraram nunca são esquecidos, pois extraem força dos recursos do coração e
liberam a luz da sabedoria dentro do campo do conhecimento, enriquecendo o mundo.
pág. 477.
Em última instância, como mito e símbolo, a luz superior de Peixes leva ao surgimento
do Salvador Mundial. Seguramente se trata de um processo coletivo, à medida que
amadurecem os misteriosos planos e propósitos de Deus e a consciência humana cresce
em sabedoria, equilíbrio e em capacidade para organizar os mundos do tempo e do espaço
de acordo com a lei universal, para que surja um Salvador com todo o impulso de Peixes,
marque a transição para uma nova era e soe o canto de morte da antiga civilização.
Assemelha-se à dança do golfinho quando se eleva sobre a água, mergulha e depois se
eleva novamente, dando origem à alegria, à surpresa, à velocidade, à precisão e à beleza.
Poderia ser esta a nota que acompanha o surgimento do Salvador na Era de Aquário?
Quando refletimos sobre a nota-chave de Peixes na mediação: ‘Eu abandono o lar do Pai
e, retornando, salvo’, o que buscamos é o processo coletivo. De todas as correntes
espumantes do processo evolutivo, de todo o crescimento que se produz através das crises
da vida individual e das crises dos acontecimentos que são a substância dos livros de
história, de toda a energia dinâmica destas crises, surge um Salvador em Peixes. Aquele
que Vem [o Ser Esperado] se encontra adiante de nós, vigiando, esperando o espaço, as
condições e o ambiente adequados, vendo todos os dramas da modernidade como degraus
que levam ao Retorno e ao Reaparecimento.
Quando pensamos nos grandes salvadores, pensamos no Cristo e no Buda Cujas luzes
continuam brilhando com graça salvadora. Mas pensemos no imenso grupo de salvadores
menores que viveram de tal maneira que inspiram outros, liderando alguma área dos
direitos humanos, para nos ajudar a ver e experimentar a visão de totalidade em termos
humanos. Pensemos, por exemplo, em Nelson Mandela, cujo sacrifício incluiu a prisão e
cujo ser se impregnou de tal perdão que foi capaz de revelar esta potência da alma à

humanidade de uma maneira totalmente nova e inesquecível. Pensemos em sua Santidade
o Dalai Lama que comunica algo da essência da bondade amorosa no que se refere à vida
pessoal e à vida das comunidades, das nações e do mundo, de tal maneira que milhões de
pessoas são profundamente afetadas. Esta é a força salvadora.
Todos os servidores iluminados no planeta estão destinados a crescer assim em sua
habilidade para servir, a ser influenciados e transformados em um grupo salvador. Na
Grande Invocação nos referimos ao retorno de Cristo e uma das possibilidades futuras
que o Tibetano explora se refere a um aparecimento simultâneo de três vidas salvadoras:
o Avatar Cósmico, o Cristo ou Salvador Mundial e, ao mesmo tempo, “um salvador
grupal, conformado pelos discípulos e servidores do mundo” que souberam responder.
[Exteriorização da Hierarquia, página 308 da edição em inglês]. Neste momento da lua
cheia de Peixes podemos visualizar o papel que poderiam desempenhar estes aspectos do
salvador do mundo na humanidade.
Hoje, sob a influência de Peixes, é útil considerar nosso mundo e nossos processos
históricos como se os estivéssemos vendo do ponto de vista da espera do Messias: o grupo
Salvador e o Salvador Mundial como Um. O tempo está acelerando. Os ciclos e processos
da história estão se movendo para o poderoso surgimento do delfim, à medida que gera a
energia para voar pelo ar e se internar na água. Embora o ritmo de vida seja intenso e
muitos sofram o estresse em que isto implica, há beleza na concentração de energia à
medida que todos continuamos com nossa vida em meio à onda que nos leva para
Aquário. Há beleza no despertar e aprofundamento que estão ocorrendo na mente
coletiva. O Ressuscitado, o Cristo vivo, é o Mestre deste tempo, o diretor de orquestra, o
supervisor. Ele está comprometido e participa, independentemente de se o vemos ou não.
À medida que todos nós desempenhamos nossa parte – tomando com certa leveza cada
dia com suas inúmeras oportunidades, dando o melhor e de vez em quando percebendo a
beleza do espírito humano e a beleza da vida em que vivemos e nos movemos enquanto
passamos pela encarnação – passo a passo vamos nos integrando a um caminho que
conduz inevitavelmente a um ponto ômega em evolução. Um ponto que estará marcado
pela presença histórica de um Salvador Mundial junto com o Grupo Salvador, e que será
reconhecido na literatura, na música e na arte como o ato final do surgimento de uma
nova cultura e civilização.

