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Nasce o Sol, atravessamos o segundo dia, cai a noite e uma nova luz brilha no céu
irradiando da Constelação de Aquário o segundo degrau desta escada espiritual. Deste
portal emanam para nós as forças espirituais dos Anjos.
Os anjos são representados pela figura de um ser que derrama a água, o símbolo da vida,
e assim eles também são chamados de “Filhos da Vida”.
Eles são os seres espirituais imediatamente superiores a nós, mantendo conosco uma
relação próxima. Os encontramos logo cedo no nascimento, quando “parecemos anjos”,
nosso corpo vital ainda muito latente, cheio de vida.
Na nossa infância eles são chamados de “Anjo da Guarda”. São representados em todas
as culturas protegendo uma criança dos perigos, sendo o seu guia e como guia
permanecem ao longo de toda a vida.
Quando estamos em dúvida em relação a que caminho seguir, “Perguntamos a nosso
anjo da guarda” sobre qual decisão tomar.
Na vida adulta ele se transforma em nosso Guia Espiritual, nosso verdadeiro Self .
“Assim deverás ser” nos fala no íntimo, transmutando continuamente forças vitais em
forças de consciência, fazendo surgir nos pensamentos as imagens orientadoras para a
nossa vida.
Nesta segunda Noite Santa recebemos através do Portal da Constelação de Aquário os
impulsos dos Anjos para que possamos enxergar e permanecer fiéis aos nossos ideais.
Os nossos ideais iluminam e protegem o nosso caminho e apontam para onde devemos
seguir.
Nesta noite pense no que você quer alcançar neste ano que se inicia e olhe também para
o seu estado de saúde. Da região de Aquário, o Anjo que tem sido o seu Guia Espiritual
através de suas sucessivas vidas, irá iluminar suas metas individuais para este ano que
se inicia. Ele também vai fortalecer a qualidade pessoal para você se tornar o agente da
sua própria saúde.

