SOL EM ESCORPIÃO
Torkom Saraydarian
A energia de Escorpião fica diretamente ativa de 23 de outubro a 22 de novembro, aproximadamente, mas
a Lua Cheia de Escorpião é o momento no que esta energia é vertida sobre a Terra sem a interferência da
lua.
A energia de Escorpião é uma mescla das energias do quarto raio de Harmonia através do Conflito e do
sexto raio de Devoção.
Canaliza a energia do quarto raio, procedente de fontes cósmicas.
O regente esotérico e exotérico é Marte, planeta do sexto raio.
O regente hierárquico é o de quarto raio, Mercúrio.
O quarto raio manifesta "a vontade de harmonizar".
O sexto raio manifesta a "vontade de causar".
Na corrente de energia de Escorpião está a influência do segundo raio, vertido de Sirius.
Sirius se relaciona com Escorpião e nos é dito que o Logos de Sirius é o Anjo Solar do nosso Logos
Solar.
"O Sol Sirius é a fonte da Mente Logoica.”
Sirius, as Plêiades e o Sol formam um Triângulo Cósmico.
Somos governados pelo Senhor do Carma de Sirius.
As vibrações oriundas de Sirius nos chegam através do plano mental.
Diz-se que uma vez um grande Ser procedente de Sirius visitou nosso planeta na época da
individualização.
Estes grandes Seres aparecem habitualmente na cerimônia de iniciação de um Logos Solar.
Sirius é a estrela da iniciação. "...nossa Hierarquia está sob a supervisão ou controle espiritual magnético
da Hierarquia de Sirius".
Sirius se chama também a estrela da sensibilidade, que governa a Hierarquia.
Esta relação com Escorpião, a Hierarquia e a humanidade sugere que na época da Lua Cheia de Escorpião
há uma grande oportunidade de iniciação e expansão da consciência. Isto se realiza através da meditação
grupal.
Na meditação grupal estas energias são recebidas com segurança e se expressam de maneira criativa. A
meditação é não só um processo transmutador, como também um serviço, pelo qual os grupos extraem
energias conscientemente e as distribuem de maneira criadora para a humanidade.
Diz o Mestre Tibetano Djwhal Khul:
"É meu ardente anseio que nestes dias em que a influência de Escorpião e do planeta Marte são tão
fortemente sentidos nos assuntos do mundo, que se cultive a verdadeira intuição, se desenvolva o
otimismo e o entendimento, e que a natureza das provas às quais o discípulo do mundo, a humanidade,
está hoje em dia sujeito possa ser avaliada em seu verdadeiro valor, e que a verdadeira luz seja vertida
sobre o caminho do homem."
"Pela primeira vez na história da humanidade e dos discípulos, a energia de Sirius, ao ser vertida sobre os
sete grupos que formam nossa Hierarquia planetária, suscita uma resposta".
Isto significa realmente que a humanidade está entrando no caminho do discipulado e vai passar pelas
provas do discipulado que Escorpião lhe apresentar, porque "Escorpião, nesta etapa específica da
evolução humana, governa o Caminho do Discipulado".
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É interessantíssimo saber que Sirius é a estrela da iniciação, e a energia de Sirius é vertida dentro do signo
de Escorpião, e assim este signo se converte em caminho para o portal de iniciações cada vez maiores.
Em Escorpião, os discípulos são preparados para avançar nas iniciações.
Cada iniciação é resultado de uma vitória sobre a natureza inferior, atravessando nove provas.
Estas nove provas se dividem em três grupos.
•

Físicas: se relacionam com o sexo, o conforto físico e o dinheiro.

•

Emocionais: se relacionam com o medo, o ódio e a ambição.

•

Mentais: se relacionam com o orgulho, a separatividade e a crueldade.

Os símbolos do signo de Escorpião são três: a serpente, o escorpião e a águia.
O símbolo da serpente representa um homem armadilhado na natureza inferior. O escorpião simboliza
um homem que é um tanto avançado e serve à personalidade com luz ocasional procedente dos reinos
superiores.
A águia simboliza um discípulo triunfante que voa sobre a Terra, e sua morada se situa nas altas
montanhas.
Sua consciência se enfoca nos planos mentais superiores e, inclusive, no plano da intuição.
A transformação que sofre um escorpiano vai se desenvolvendo à medida que passa pelas provas dos três
planos inferiores.
Provas físicas:
1.- Sexualidade: Um escorpiano vai exercer o controle sexual durante toda a sua vida e deverá chegar a
usar criativamente a energia sexual através da sublimação.
2.- Conforto físico: deve chegar a se sacrificar para servir aos demais.
Os escorpianos deverão evitar o conforto a fim de expressar seu poderoso impulso de servir.
Deverão desenvolver o espírito dos guerreiros.
3.- Dinheiro e cobiça: Esta prova tem a ver com ganhar dinheiro e usá-lo com inteligência, inclusive com
generosidade, para o avanço do Plano Hierárquico.
Durante o mês de Escorpião, todos os homens, de todas partes, poderão trabalhar cientificamente sobre si
mesmos para dominar seu desejo de forma e matéria, para se liberar da atração da forma, e usar a energia
para uma finalidade mais criativa e superior.
Provas emocionais:
4- Medo: deverá trabalhar para que os medos possam se elevar à luz da Alma e se dissiparem.
5.- Ódio: o trabalho exige uma luta organizada com os agentes da matéria, das trevas e da separatividade.
Não odiar, mas ver as causas entendendo as condições e procurar tratar delas aniquilando as causas.
Durante o mês de Escorpião, as pessoas deverão lutar contra o ódio e substituí-lo por compreensão e
compaixão.
6.-Ambição. Deverão se esforçar em prol da humildade, trabalhar arduamente, mas jamais esperar
reconhecimento ou compensação.
A alegria e a recompensa é o trabalho criador que realizam pelos demais.
Através de uma vida de serviço é que se entra na luz e na beleza maiores.
Provas mentais:
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7.- Orgulho. Trata-se de um obstáculo mental e é muito violento, especialmente na etapa da serpente.
Mas, quando as pessoas se desenvolvem e crescem, o orgulho desaparece e lentamente se estabelece uma
profunda humildade dentro do coração.
8.- Separatividade. À medida que crescem e se desenvolvem, a separatividade se transforma em amor,
unidade e síntese.
Durante o mês de Escorpião e especialmente na época da lua cheia, deverá se cultivar mais o poder de
unir e sintetizar através da meditação e as atividades criadoras.
9.- Crueldade. Deverão trabalhar para usar o poder de crueldade para aplacar a injustiça social, política e
ideológica, e a exploração.
Lutar até morrer para defender os inocentes e fracos, com cabal intrepidez e espírito de sacrifício.
Lembremos que Marte é o planeta da guerra, e Escorpião o signo de conflito e harmonia.
A nota-chave de Escorpião é:
"EU SOU UM GUERRERO E DA BATALHA SAIO TRIUNFANTE"
Escorpião representa a Vitória. Tem nove oportunidades de obtê-la através das nove provas a enfrentar.
Deve passar por todas, tomando-se um discípulo triunfante.
É dito que durante o mês de Escorpião, a Hierarquia espiritual põe a mão sobre uma pessoa que esteja
pronta para o Caminho, e põe à prova sua Divindade essencial.
O discípulo de Escorpião entra em três crises quando procura passar pelas nove provas. As crises se
relacionam com novas decisões, orientações e ações.
ESCORPIÃO É O PONTO CRÍTICO.
Depois de cada vitória, o discípulo irradia luz maior devido às suas novas decisões, orientações,
responsabilidades e ações criadoras.
Estas nove provas são, na realidade, nove obstáculos que impedem a irradiação da luz do centro espiritual
do discípulo.
QUANDO VENCIDAS, BRILHA A LUZ DO EU SUPERIOR.
Também nos é dito que Hércules passou por estas provas ao enfrentar uma Hidra que tinha nove cabeças.
Procurou cortar as cabeças uma por uma, mas não conseguia porque elas cresciam de novo. Hércules teve
uma ideia brilhante. Deixou de lado o garrote, ajoelhou-se, segurou a hidra com as mãos e levantou-a
acima de sua cabeça até que a força dela diminuiu e ela morreu.
Neste belo simbolismo há grandes ideias:
•

Um discípulo deve ser um guerreiro intrépido;

•

Deve pôr toda fé em seus próprios recursos;

•

Deve vencer o orgulho da sua personalidade e ajoelhar-se diante do Eu Superior e dos
valores superiores;

•

Não deve permitir que cresçam vícios no eu inferior;

•

Deve elevar todos os problemas à luz do Eu espiritual e vencê-los.
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Quando nossos defeitos são vistos à luz do Eu Transpessoal, eles deixam de ter o poder de nos
afetar. Depois dessa vitória, o discípulo de Escorpião vive, movimenta-se e cria sob a luz do Plano
Hierárquico
Ao vencer os nove obstáculos das suas nove provas, ele desenvolve as nove virtudes do discípulo: três
físicas, três emocionais e três mentais.
As virtudes físicas são: afinidade-calidez-magnetismo, trabalho contínuo, generosidade.
As virtudes emocionais são: coragem, alegria de amar, abnegação.
As virtudes mentais são: humildade, unidade, inofensividade.
É no signo de Escorpião que começa o sentido invertido da roda zodiacal.
É por esta razão que é chamado de signo da morte, porque lança o golpe mortal em todos os obstáculos
que mantiveram o homem cativo durante tantos milhares de anos.
Causa a morte de doutrinas, dogmas, tradições, superstições, ilusões e encantos obsoletos. Dispersa as
limitações dentro da esfera física da pessoa que a tornam escrava da escuridão, do crime e da
separatividade.
O quarto raio, que se chama o Raio da Harmonia através do Conflito, é o raio da humanidade. É
interessantíssimo que quase todas as nossas conquistas, triunfos e expansões resultem de certos conflitos,
confrontações e batalhas.
Como Escorpião tem três símbolos, o conflito da humanidade se encontra em três níveis.
No nível da serpente estão a guerra, a revolução e o derramamento de sangue; no nível do escorpião
estão a confrontação com a lógica, o raciocínio, as provas e comprovações, e se não se chega a uma
solução, com as guerras; no nível da águia, o conflito ainda está ali, mas o nativo tem entendimento
intuitivo e poder de adaptabilidade devido à sua educação e intuição em desenvolvimento.
O quarto raio relaciona os extremos e cria harmonia e beleza.
Faz com que o espírito lute contra a matéria, e a matéria contra o espírito.
Em semelhante luta, a matéria se desenvolve e evolui, e o espírito se manifesta através da matéria.
A energia do quarto raio interfere também quando as ideias se cristalizam e se convertem em ídolos. Cria
as condições em que a ideia original confronta o ídolo.
Neste processo de confrontação, a ideia obtém o controle e o ídolo se converte em um símbolo da ideia.
A energia do quarto raio cria conflito dentro do nosso ser.
Marte é o regente exotérico de Escorpião, o que significa que condiciona o aspecto da personalidade.
Marte verte a energia do sexto raio sobre nosso planeta, a energia da devoção.
O sexto raio tem o poder e a vontade de causar.
Cria as causas através das quais as grandes mudanças são introduzidas na vida.
A serpente usa esta energia como a força do fanatismo. O escorpião usa o sexto raio como devoção
religiosa e culto. A águia usa esta força como uma consagração a uma grande causa mediante sacrifício
real.
Quando a alma humana evolutiva em desenvolvimento está pronta para se liberar das garras das entidades
acumuladas e enfrenta o guardião do umbral, estas procuram prendê-lo com todos os erros que cometeu
no passado através de seus apegos e identificações.
O discípulo enfrenta um bloqueio real, mas, a seu devido tempo, com a ajuda das suas virtudes que se
acumulam e das boas ações, vence o Habitante do Umbral e se torna um discípulo triunfante que venceu o
eu inferior.
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Um homem é a sua própria barreira, e também o seu próprio direito de passe.
Quando elimina as suas limitações, se libera para seguir adiante pelo caminho da evolução.
O raio seguinte que representa um grande papel no trânsito por Escorpião é o segundo raio, vertido do sol
Sirius.
Este raio proporciona sabedoria ao discípulo.
Diz H. P. Blavatsky: "Uma vez que te liberaste da serpente da matéria, com a ajuda da serpente da ilusão,
tu, tu mesmo, te convertes em uma serpente de sabedoria".
Estas três serpentes são comparadas com os símbolos de Escorpião da seguinte maneira:
A serpente de Escorpião é a serpente da matéria;
O escorpião é a serpente da ilusão;
A águia é a serpente da sabedoria.
A etapa da serpente é aquela em que o homem se identifica com a matéria e vive uma vida materialista.
A etapa do escorpião nasce quando uma pessoa sente que a matéria a seduz e procura arduamente se
livrar de tal engano e ilusão.
A etapa da águia surge quando uma pessoa, mediante discriminação e a compreensão da própria
divindade, se afasta da ilusão e mora nos reinos superiores da consciência.
Escorpião é o polo oposto de Touro. O polo oposto é o signo que apresenta uma meta a ser alcançada.
Neste caso, Touro representa a força do desejo. Este desejo é estimulado do plano intuitivo cósmico, e é
realmente a atração do espírito.
No arco involutivo, o desejo chega ao nosso plano mental mediante a influência de Gêmeos. Toma forma
em Câncer.
Em Escorpião, o discípulo deve entender as características divinas do desejo e mudar a direção para o
arco da evolução.
É esta a sua prova final.
MEDITAÇÃO DIÁRIA DURANTE O MÊS DE ESCORPIÃO
1.- Entoar a Grande Invocação.
2.- Entoar o OM três vezes
3.-Dizer a nota-chave em voz alta:
"Eu sou um guerreiro e da batalha saio triunfante"
4.-Meditar sobre as palavras acima, respondendo às seguintes perguntas:
a) O que é um guerreiro? Quais são as suas principais características?
b) Onde está minha batalha? Com o quê luto ou quero lutar?
c) Qual é o significado espiritual da palavra "triunfante"?
d) Ganhei batalhas dentro do meu próprio ser? Quais foram? Estou disposto a passar
pelas nove provas?
5.- Entoar a Grande Invocação.
6.- Entoar o OM três vezes
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