
Meditação de Lua Cheia 
 

Que Penetre a Luz 
 

PREPARAÇÃO:  

 

Vamos nos sentar na posição correta para meditar. Se estivermos em grupo, com as pernas e braços sem 

cruzar e com as palmas das mãos para baixo.  

Vamos respirar suave e ritmadamente. Em cada inalação, vamos sentir como a própria vida penetra em 

cada um de nós, vitalizando o nosso corpo físico, estabilizando o nosso corpo emocional e serenando os 

nossos pensamentos. Em cada exalação, vamos perceber que as tensões vão desaparecendo. Qualquer 

pensamento externo que nos chegue, simplesmente deixamos passar. Deixemos ir toda preocupação. 

Agora, vamos alinhar nossa personalidade com a alma: visualizamos um fio que sai do nosso coração e 

sobe internamente até a garganta e até o centro Ajna. Visualizamos a nossa cabeça brilhando. Como 

personalidades integradas, levamos a nossa consciência ao centro coronário e em seguida nos alinhamos 

com a nossa alma.  

 

Pensando na fusão com a nossa alma, emitimos a palavra sagrada OM. Inspiramos: OM   

 

Realizaremos agora a fusão e integração grupal, conscientemente. Vamos relacionar a todas e cada uma das 

unidades de serviço e a todos e cada um dos servidores de luz. Enviamos um raio de energia de amor a 

partir do nosso centro cardíaco. E, fazendo uso da nossa imaginação criadora, enviamos essa energia a todos 

eles, nossos irmãos.  

 

Visualizamos todas as unidades de serviço no mundo, todos os seres de luz no mundo, incluindo a nossa 

própria unidade de serviço, incluindo a nós mesmos, formando um círculo de pontos vivos de luz. 

Imaginemos que esses pontos de luz se combinam e se fusionam para formar um sol irradiante cujos raios 

de luz se estendem aos quatro pontos cardeais da Terra.  

 

Lembremos que a mente grupal é o fator de integração.  

 

Como grupo mundial de servidores, figurativamente olhando para cima, tomamos consciência da 

Hierarquia... do Cristo... e da Casa do Pai, vinculando assim os três principais centros do nosso sistema 

planetário. 

 

Entoamos o mantra OM uma vez: OM... 

 

FUSÃO GRUPAL: 

Afirmar a fusão e a integração do grupo no centro cardíaco do NGSM. 

  

Eu sou um com meus irmãos de grupo e tudo o que tenho lhes pertence. 

Que o amor que há em minha alma flua até eles.  

Que a força que há em mim os eleve e ajude.  

Que os pensamentos que a minha alma cria os alcancem e animem.  

 

ALINHAMENTO: 

Projetar um canal de energia iluminada até a Hierarquia espiritual do planeta, o coração planetário, o 

grande Ashram de Sanat Kumara e até o Cristo, no coração da Hierarquia. 

 

Estender este canal de luz até Shamballa, o Centro onde a Vontade de Deus é conhecida. 

 

Permanecer como grupo dentro da periferia do Grande Ashram, a Hierarquia, todos abertos às energias 

extraplanetárias que agora estão disponíveis. 

 



INTERVALO SUPERIOR: 

Durante alguns momentos, manter a concentração na Luz da Hierarquia, o centro cardíaco do planeta e 

manter a mente contemplativa aberta à Luz e ao Amor que procuram se exteriorizar na Terra.  

 

MEDITAÇÃO:  

 

(Meditar sobre a nota-chave do mês e, em seguida, sobre o pensamento-semente do ano). 

 

Nota-chave de Leão: “Eu Sou Aquele, Aquele Sou Eu”. 

Pensamento-semente do ano:  

Que a energia iluminadora da razão pura produza completa liberação do espelhismo  

e revele o amor da relação divina. 

 

PRECIPITAÇÃO: 

Utilizando a imaginação criadora, visualizar as energias de Luz, Amor e Vontade para o Bem se 

precipitando em todo o planeta e se ancorando na Terra, através dos centros planetários de distribuição 

preparados para este fim. 

 

Vamos usar a sêxtupla progressão do Amor Divino como sequência de precipitação da energia:  

Shamballa – Hierarquia – o Cristo – o NGSM – homens e mulheres de boa vontade de todas as partes do 

mundo – até os centros físicos de distribuição no mundo.  

 

 

INTERVALO INFERIOR: 

Enfocar a consciência como grupo na periferia do grande Ashram. Entoar a afirmação:  

 

No centro de todo Amor, eu permaneço. 

Desde esse centro, Eu, a Alma, me exteriorizarei. 

Desde esse centro, Eu, o que serve, trabalharei. 

Que o Amor do Ser Divino se irradie por toda parte, 

Em meu coração, através do grupo e em todo o mundo. 

 

De acordo com a nossa compreensão e responsabilidade aceita, visualizemos o trabalho imediato que deve 

ser feito como preparação para o reaparecimento do Cristo e o estabelecimento do Plano na Terra. 

 

DISTRIBUIÇÃO: 

Ao entoar a Grande Invocação, visualizar a irradiação de luz, amor e poder da Hierarquia espiritual até os 

cinco pontos de entrada no planeta: Genebra, Nova York, Tóquio, Darjeeling, Londres, se irradiando sobre 

a consciência para toda a Raça Humana. 

 

 
 


