APROXIMAÇÃO COM A HIERARQUIA NA LUA
CHEIA
Como resultado da experiência de muitos anos na meditação grupal no
momento da Lua Cheia, foi surgindo uma forma de meditação que atualmente é
utilizada por centenas de grupos em todo o mundo.
Esta técnica de meditação de Lua Cheia nos ajuda, em meditação, a nos
colocarmos em alinhamento com a Hierarquia espiritual do planeta. É uma
aproximação em consciência, da humanidade com a Hierarquia. Estabelece um
ritmo evocativo mês a mês e cria uma condição mediante a qual, na meditação,
podemos cooperar com a intenção da Hierarquia, receber e transmitir as energias
extraplanetárias qualificadas, à medida que se encontram disponíveis.
A entrada neste caminho de Aproximação é possível para indivíduos, para
grupos e para a humanidade em seu conjunto. Energias que normalmente não se
encontram disponíveis podem ser tocadas, captadas e utilizadas no momento destas
aproximações, sempre que o contato seja empreendido em formação grupal. Tratase de uma questão de consciência e não necessariamente de encontro físico. Desta
maneira, o indivíduo, o grupo e a humanidade se enriquecem e vitalizam.
O efeito que a meditação humana exerce nestes tempos é o de mudar as
condições, invocar as potências espirituais superiores, trabalhar com concentração,
tanto vertical como horizontalmente, no reino humano e no Reino de Deus. Esta
atividade vertical e horizontal guarda o segredo da meditação criadora. É invocativa
das energias superiores e cria um canal de contato entre alma e espírito. É a
“meditação vertical”. Também é evocativa e cria um fermento de movimento
dinâmico neste nível do ser, que em consequência é afetado ou muda, e este é o
aspecto horizontal. Tanto a atividade vertical como a horizontal descrevem o método
de invocação e evocação, tal como empregam todos os grupos de ligação entre os
diversos centros planetários.
Há uma poderosa corrente de energia de amor em cada Festival de Lua
Cheia, qualificada pela influência do signo específico. O amor é a energia básica
sobre todas as energias e forças durante este ciclo mundial. O trabalho de mediação
em si baseia-se no que se denomina a “sêxtupla progressão do amor divino": uma
frase que se utiliza para identificar a corrente de energia, à medida que se precipita
através da vida planetária.
A energia, ao se precipitar, centra-se em seis áreas principais de consciência.
Introduz-se na forma de nossa vida planetária através de Shamballa, o centro
planetário mais elevado; flui ao coração planetário, à Hierarquia; ao Cristo, o coração
de amor dentro da Hierarquia; ao Novo Grupo de Servidores do Mundo; através da
consciência dos homens e mulheres de boa vontade do mundo; e, finalmente, se
ancora ou se fixa no plano físico como ponto focal através do qual o Senhor de
Amor, o Cristo, pode trabalhar na Terra. Estes formam os seis pontos ou etapas de
comunicação energética, criando um alinhamento entre os três grandes centros do
planeta: a Humanidade, a Hierarquia e Shamballa. Atualmente, este alinhamento
está se fortalecendo. Desta maneira, os corações humanos, o coração do planeta, a

Hierarquia e o coração da Hierarquia, o Cristo, estão em estado de contato. Quando
este canal estiver aberto e sem obstruções, o Cristo reaparecerá. Seu coração,
encarnando o amor de Deus, se conduzirá desde o coração do planeta (a
Hierarquia) a os corações dos seres humanos, e o caminho de seu retorno ao
serviço na Terra permanecerá sem desafios nem obstáculos.
A sequência da meditação é como segue, e talvez possamos nos introduzir
em um estado meditativo, à medida que prosseguimos:
"Aquele que volta seu rosto para a luz e permanece dentro do seu esplendor fica
cego para os assuntos do mundo dos homens; penetra no Caminho Iluminado que
leva ao Grande Centro de Absorção. Mas aquele que sente a necessidade de entrar
neste caminho, mas que ama o seu irmão que se encontra no caminho escuro, gira
sobre o pedestal de luz e se volta na direção oposta.
Volta seu rosto para a escuridão e, então, os sete pontos de luz dentro de si mesmo
transmitem a luz que irradia para o exterior e é assim que os rostos dos que estão
no caminho escuro recebem essa luz. Para eles o caminho deixa de ser escuro. “Por
trás dos guerreiros, entre a luz e a escuridão, resplandece a Luz da Hierarquia”.
Agora estabelecemos nosso alinhamento como parte do Novo Grupo de
Servidores do Mundo, que encarna a luz e o amor necessários hoje no mundo.
Permanecemos dentro do coração e alma deste grupo mediador e, neste ponto de
fusão entre a humanidade e a Hierarquia, meditamos sobre o pensamento-semente
ou nota-chave apropriados ao signo do zodíaco.
Em seguida, transmitimos uma “onda” de amor aos homens e mulheres de boa
vontade em todas as partes do mundo, visualizando a irradiação do amor criando
linhas iluminadas de relação entre as pessoas e entre as nações. Depois,
estabelecemos um ponto focal através do qual o Senhor de Amor trabalhará na
Terra, sabendo que, através deste foco a Luz, o Amor e o Poder fazem contato com
as mentes, os corações e as pequenas vontades dos homens e mulheres, tecendo
em uma mesma consciência todas as unidades separadas.
Por último, trabalhando através deste foco de amor, transmitimos a corrente
de energias da Grande Invocação:
Grande Invocação

