
Sagitário 
 

Eu vejo a meta, Eu atinjo essa meta e, então, vejo outra 
 

Que essas palavras tenham significado no coração e na mente do discípulo 

 
Em Sagitário, a direção está definida. A meta está clara. No caso, a meta é a iniciação, ou a 
parcela que temos que cumprir nesse caminho para um estágio mais permanente de 
consciência elevada. 
 
Atualmente há dois estágios de processo meditativo que Sagitário representa – o inicial e o 
superior, que é chamado de Grande Renúncia. O inicial é a abordagem da “calma 
permanente”, mesmo que por um período curto. É o que tentamos na nossa meditação. É o 
estágio que abre a porta, por assim dizer, para os mundos sutis e percepção superior e que 
percorreremos até a terceira iniciação. 
 

 
 

Regentes:  

Júpiter - regente exotérico 

Terra – esotericamente conhecida como “A Escola da Resposta Magnética”. Regente 

esotérico. 

Marte – regente hierárquico 

 

Raios II, IV e VI 

 

Signo de confiança e poder de expansão 

Conexão com liberação, preparação para a liberação. 

Sagitário é preparação, não finalização 



Uma meta é um centro magnético estabelecido no reino do futuro. É este 

centro que impulsiona a pessoa e estabelece uma direção. É este impulso 

magnético do objetivo que possibilita que a pessoa avance no caminho da 

sua evolução até chegar à iniciação. A primeira é o momento em que a 

pessoa se volta para a direção correta. 
 

Uma meta é parte do plano da Alma, ou a síntese de todas as melhores 

aspirações de uma pessoa. A pessoa comum a descobre durante um 

pequeno intervalo de tempo e depois a perde. Um aspirante a encontra para 

uma vida, e então a persegue. Um discípulo descobre-a e cresce com ela. Um 

Iniciado é uma meta viva e em expansão. 
 

A cada lua cheia há uma grande oportunidade para todos se abrirem e 

receberem as energias daquele signo específico. Somente através da 

assimilação consciente destas energias podemos transformar nossas vidas e 

servir aos outros. Somente através do esforço consciente é possível a 

assimilação das energias zodiacais. 

 

A energia sagitariana estimula o desejo de se atingir uma meta. Sempre que 

há contato com ela, fazemos um esforço para descobrir a meta da nossa 

vida. 
 

Quando observamos a vida de milhões de pessoas, vemos que não possuem 

um objetivo nobre e andam de um lado para outro sem direção. A primeira 

expansão de consciência é atingida quando descobrimos o objetivo que nos 

permite obter uma direção planejada na vida. 
 

A mente é tentada várias vezes por dia a ouvir fraudes, mentiras e histórias 

distorcidas dos outros e a repeti-las. Quem deseja purificar a mente deve 

lutar para pensar à luz da verdade e do real. 

 

Este esforço, com o tempo, purificará o veículo mental e permitirá que a 

pessoa veja o plano da sua vida. Uma meta é uma estação no caminho da 

vida que conduz ao Plano. 
 

Na antiguidade e nas escolas de mistério o signo de Sagitário era chamado 

de signo do silêncio. Os três passos mais importantes para atingir o estado 

de silêncio eram mencionados nos livros antigos. 

 

O primeiro é eliminar a conversa fútil. Aprendemos a tagarelar com o rádio, 

a televisão e o cinema. Sagitário diz: “Não tagarele à toa!”, porque, quando 

o fazemos, perdemos o objetivo. Falemos de coisas belas. A meta só é 

encontrada no silêncio. O segundo passo é não falar sobre si mesmo. Isto 



deve ser eliminado. O terceiro é não atirar pérolas de sabedoria e ideias 

diante daqueles que não estão prontos para aceitá-las. 

 

Essas três atividades concernentes à fala devem ser observadas com 

cuidado. Sagitário deve enfatizar o silêncio mental para que nem mesmo 

mentalmente expresse uma frase prejudicial. 

 

Durante este mês devemos exercer uma disciplina severa sobre a nossa fala. 

À medida que aprendemos a manter o silêncio e a dizer as palavras corretas 

no momento oportuno para a pessoa certa, desenvolvemos um sentido mais 

claro de direção, do que fazer e de para onde ir. 
 

 

Texto extraído de Malvin Artley e Saraydarian 


