Sol em Capricórnio – Saraydarian
O signo de Capricórnio ocupa o ponto mais elevado do Zodíaco. Ele representa
o auge do desenvolvimento humano, os objetivos espirituais mais elevados que
o homem é capaz de atingir. Significa também o estágio final do desenvolvimento
e o início de um novo período. Em termos astrológicos, é um novo quadrante e,
espiritualmente, é um novo estado de consciência. Pensamos nesse sentido
como sendo a passagem do Ano Velho para o Ano Novo, que sempre ocorre no
signo de Capricórnio.
Tudo para o qual um ser humano é criado, tudo para o qual todas as formas de
vida são criadas é resultado da resposta ou reação às energias que nos chegam.
Elas são ciclicamente vertidas sobre o nosso sistema solar e planeta, e acendem
os fogos latentes dentro das formas de vida. Estas energias nos trazem o plano
e o propósito, e polarizam nossos passos para uma vida voltada para um
objetivo.
As formas das civilizações ou culturas que temos resultam da cooperação
consciente com as forças que, ciclicamente, são vertidas sobre o nosso planeta,
abrindo uma oportunidade para nós. Se cooperarmos conscientemente com
estas forças em níveis gradualmente mais elevados, o resultado será uma
cultura e uma civilização melhores.
A energia capricorniana é muito potente, e através dos tempos os Filhos da Luz
cooperam conscientemente com a execução de grandes alterações
revolucionárias no planeta.
Esta energia não traz somente bênçãos concretas de vida, prosperidade e
abundância, mas também bênçãos espirituais, novas ideias, contato com
frequências mais elevadas, novas expressões e pontos de vista criativos e
maiores expansões de consciência. O principal objetivo da energia de
Capricórnio é conduzir as pessoas à transfiguração, ao verdadeiro
esclarecimento.
Quando o nosso Sol está em Capricórnio, e especialmente na época da lua
cheia, temos uma oportunidade maior de receber as energias desta constelação
e de utilizá-las para transfigurar nossa personalidade e nossa vida.
Os que nasceram em Capricórnio têm uma boa oportunidade de iluminação, e
os que nasceram em outros signos possuem a mesma oportunidade quando o
sol está em Capricórnio.
Os capricornianos encontram-se em três níveis, como é indicado pelos três
símbolos de Capricórnio. Os do primeiro nível são as cabras. Sobem em todos
os locais e fazem de tudo para alcançar fins materiais. São muito materialistas e
procuram a satisfação material em todos os relacionamentos. Educam-se para
produzir dinheiro. Fazem amigos com finalidades materialistas.
Capricórnio rege os joelhos e diz-se que enquanto a cabra não se ajoelhar diante
de uma grande visão, não prosseguirá no caminho da sua evolução superior.

O estágio seguinte é o do Crocodilo. Crocodilos vivem tanto na água como na
terra. Nesse nível, o crocodilo deve tentar não só dominar a sua forma física,
mas também viver nos planos emocional e mental e investir no Plano Intuitivo,
ou no plano da consciência Crística.
No estágio do crocodilo, o capricorniano é aprisionado por uma grande beleza,
relacionando-a com seus mundos da personalidade e transformando-os. Neste
estágio o capricorniano deve enfrentar cinco testes:
1-

2-

3-

4-

5-

Deve dominar a matéria, o dinheiro, o sexo e as posses materiais. Ele
conquista a liberdade, e estas forças não conseguem mais suborná-lo
nem retardar a sua evolução.
Deve expandir a sua consciência além da personalidade e incluir o
Plano Intuicional, além de viver uma vida criativa. A arte
verdadeiramente criativa é a simples manifestação da natureza interior
de uma pessoa que renasceu. Após uma transformação espiritual
total, ela passa a ser uma fonte criativa de beleza. Ela desenvolve a
nossa consciência, aprimora as emoções e cura os nossos corpos. A
arte criativa real constrói pontes entre as pessoas, cria amor e
compreensão, e cultiva valores mais abrangentes.
Deve suplantar o medo e o sentimento de solidão. Uma pessoa está
sempre só, se não tiver contato com seu Guia Interior. Com este
contato, a solidão desaparece porque ela vê que a solidão é uma
ilusão, que na verdade não existe.
Deve dominar o orgulho e as ambições mundanas. O orgulho do
crocodilo baseia-se na ilusão de que possui grande poder, e que por
este poder é altamente respeitado. Ele suplanta o orgulho descobrindo
que as pessoas são belas em sua essência. Substitui o orgulho pela
humildade, e esta proporciona uma oportunidade de expansão e
crescimento.
Deve desenvolver a tensão espiritual para manter o nível de contato
com as forças superiores. É um grande teste e muito difícil. O crocodilo
deve manter o seu êxtase, a benção espiritual, a sua visão intacta
tanto quanto possível, sem cair em valores comuns e nas selvas
obscuras da vida. Quando atinge um nível verdadeiro de amor, deve
ser capaz de sustentá-lo. Quando atinge um alto nível de
compreensão, deve ser capaz de mantê-lo. Quando atinge um nível
de autorrealização e contata camadas mais profundas do seu ser,
deve ser capaz de compreendê-las tanto quanto possível, e assim
viver no nível que atingiu. Muitos de nós temos elevações
momentâneas de consciência, grandes amores, grandes visões, mas
no momento seguinte uma nuvem os afasta e caímos no nosso nível
comum de vida. Todos os capricornianos devem intensificar seus
esforços para passar nestes testes, e os outros devem tentar enfrentálos quando o Sol entra em Capricórnio.

Quando o crocodilo passa nos testes, torna-se um Unicórnio, que é o símbolo do
Iniciado do Terceiro Grau. A Terceira Iniciação sempre ocorre em montanhas
elevadas. O unicórnio sobe os píncaros com determinação, e através da força
de vontade domina as dificuldades. O chifre no meio da testa é o símbolo da

determinação decisiva e unidirecionada. É o sinal do guerreiro transfigurado. Um
grande sábio disse: “Podemos ver uma pequena espada acima da testa do
guerreiro do espírito”.
Com a espada à frente da testa, a direção é clara. Ele reconhece seu objetivo e
ninguém consegue desviá-lo dele. É a uma pessoa deste tipo que Cristo se
refere quando diz: “Toma o reino do céu pela violência”. Violência significa um
grau extremo de esforço e trabalho.
Assim o capricorniano transcende a si mesmo e se torna um grande guerreiro,
um grande servidor da humanidade.
A nota-chave do unicórnio é bela. Ele permanece no alto da montanha do seu
ser e diz: “Estou imerso na luz suprema, no entanto a esta Luz dou as
costas”. Fazendo isso, ele pode servir à humanidade. Ele permanece na luz
suprema, mas volta a sua face para as necessidades do mundo e irradia luz para
ajudar a humanidade.
A cabra serve a si mesma. O crocodilo serve a grupos ou nações, mas o
unicórnio mantém-se a serviço da humanidade, e neste serviço ele renuncia a
todos os interesses separatistas.
Um grande sábio diz que a Hierarquia manifestar-se-á no mês em que o Sol
estiver em Capricórnio. Cristo, o Líder da Hierarquia, nasceu em Capricórnio. A
Hierarquia manifestar-se-á através daqueles que estão em contato com o Cristo.
Quando o Sol entra em Capricórnio temos a melhor época para grandes
tentativas de estabelecer contato com a Hierarquia e com o Cristo. Há sete
maneiras pelas quais podemos alcançá-lo:
1- Serviço Sacrificial. Ninguém pode entrar na esfera da Hierarquia e do
Cristo sem a colheita do serviço sacrificial. Cerimônias, preces, leituras,
sermões, ajudam, mas não são o suficiente, a não ser quando conjugados
com o serviço sacrificial. Este serviço pode ser executado na família, na
nação e na humanidade. Um grande sábio diz que “Cristo sacrificou a sua
vida pela verdade”.
2- Meditação. A meditação deve ser contínua. Através dela aumentamos a
nossa luz, que magneticamente atrai a atenção da Hierarquia. Meditar
significa construir a continuidade de consciência para que possamos atingir
a Sua presença e viver na luz que Ele irradia para nossa alma e coração.
3- Autoesquecimento, inofensividade e correta palavra. Um discípulo
atinge um grau de autoesquecimento quando perde o interesse por si
mesmo e se dedica ao interesse espiritual pelos outros. Assim se aproxima
do seu Ser verdadeiro. A inofensividade é uma das características do
discípulo, pois ninguém se aproxima do Cristo se for nocivo aos outros. A
maldade separa o homem do seu Ser verdadeiro. A correta palavra é
essencial para a purificação da nossa natureza, ela abre os canais das
fontes espirituais interiores e a energia do Ser é vertida sobre a pessoa. A

palavra errada tece uma barreira entre nós e a fonte de energia, amor e
inspiração, enfraquece a força de vontade e pode tornar a pessoa uma
escrava.
4- Altos padrões de vida espiritual. Os que desejam contatar a Hierarquia
e o Cristo devem purificar a sua vida e viver com grande honestidade e com
grande beleza espiritual. Devem inspirar confiança e ser um exemplo para
os outros. É fácil ser um homem santo atrás de um púlpito, mas é difícil
manter o padrão de solenidade e beleza durante o dia. Os discípulos da
Nova Era serão reconhecidos pela firmeza, beleza imutável, alegria,
solenidade e dignidade.
5- Viver na presença de Cristo. Quando Ele preencher a nossa vida,
vivermos n’Ele e Ele viver em nós - viver na Sua presença requer grande
vigilância, observação e força de vontade. Ao pensarmos n’Ele, criamos
uma linha de comunicação entre Ele e nós, podendo conversar livremente.
Todo o período de Capricórnio deve ser dedicado ao estabelecimento de
contato com Ele.
6- Ajudar o Cristo e aqueles que ajudam o Cristo. Durante o período de
Capricórnio, reserve de 10 a 15 minutos por dia para pensar sobre o que
pode ser feito pelo Cristo e por aqueles que servem ao Cristo. A nossa
energia, dinheiro, talento, tempo, amor e dedicação são necessários. O
objetivo é salvar o mundo. Ajudamos a Ele quando tentamos trazer mais
luz, amor e beleza para o mundo. Ajudamos a Ele quando reforçamos os
corações e as mãos daqueles que sinceramente tentam ajudar a
humanidade. Cristo não necessita das nossas palavras de glorificação ou
de sermões. Ele quer ver como o nosso amor por Ele se expressa no
serviço pela humanidade. Um grande sábio diz “Senhor, carregamos as
pedras sobre nossos ombros para construir o Vosso Templo”. As pedras
são as nossas responsabilidades, deveres, obrigações, amor e sacrifício.
Temos de transportar estas pesadas pedras em nossos ombros para
construir o Templo do Futuro: uma humanidade na qual a unidade de Deus
seja glorificada, um Templo no qual a presença de Deus seja sentida. O
Templo é a humanidade consciente de Deus.
7- Construir um centro para difundir a energia curadora do Cristo. Este
centro será construído por aqueles carmicamente puros e que estão no
caminho para a Hierarquia. Este centro terá sete departamentos dos Sete
Raios. Em cada um serão realizadas pesquisas para as cura da
humanidade: física, emocional e mental. Estes centros se espalharão pelo
mundo. Não serão centros religiosos, mas espirituais, nos quais a
Divindade essencial do ser humano deverá ser liberada.
A lua cheia de Capricórnio é o momento em que devemos pensar a respeito
desses sete dias de aproximação à Hierarquia e na construção das formas

mentais que nos aproximarão da manifestação da Hierarquia e do
reaparecimento do Cristo.
Cristo não é uma figura religiosa, nem o centro de um culto. É um grande cientista
psíquico que está tentando unir a humanidade à sua Fonte através da harmonia,
das relações humanas corretas, da boa vontade e do esclarecimento.
A lua cheia de Capricórnio é uma porta aberta para as esperanças futuras da
humanidade.
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