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Temos o nascer do sol, a passagem de mais um dia e o cair da sexta Noite Santa. Uma
nova estrela brilha no céu, irradiando da Constelação de Balança o portal através do
qual emanam as forças espirituais dos Dynamis, também chamados de Virtudes, os
Seres do Movimento! Continuamos no âmbito da segunda hierarquia. Na evolução, os
Dynamis acordaram ao perceber o que estava ocorrendo a sua volta, e atuaram criando
um equilíbrio dinâmico, uma correta relação, uma permanente reciprocidade entre as
coisas. Estar em desequilíbrio significa estar separado, não está inserido na unicidade de
todas as coisas. Suas forças configuraram a bacia, que é responsável pelo equilíbrio no
manter-se ereto.
No trabalho biográfico estudamos a expressão da Balança por volta dos 28 anos, que é o
marco de mudanças entre as forças do passado que nos carregaram até aí e as forças do
futuro que trazem a possibilidade de uma nova expressão da nossa individualidade
através da nossa capacidade de transformar a herança da educação herdada. Os
Dynamis nos oferecem a possibilidade de colocar as influências do passado e as
possibilidades do futuro, o dentro e o fora, os processos de fusão e de separação em uma
correta relação de reciprocidade, em um equilíbrio dinâmico.

Na sexta Noite Santa, através do portal da Balança, recebemos dos Dynamis, ou
Virtudes, os impulsos espirituais para desenvolver o equilíbrio interior e conseguir
conter as forças de dispersão para que tenhamos uma vida coerente e harmoniosa.
Nesta noite reconheça quais os pontos de equilíbrio de sua vida. Da região de Libra, os
Dynamis, Espíritos do Movimento, trazem a você a capacidade para equilibrar na alma
as forças de dispersão e ter uma vida coerente e harmoniosa.

