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            MEDITÁCIÓ TELIHOLDKOR 
 
Telihold idején a spirituális energiák jobban megközelíthetők, mint máskor, s ily módon serkentik egy intenzívebb kapcsolat 
kialakulását a Hierarchia és az emberiség között. A bejövő energiák minden hónapban magukkal hozzák a konstellációk által 
meghatározott speciális minőséget is, melyek az adott hónapot befolyásolják; ezek a szekvenciánkkét megjelenő energiák 
teremtik meg az emberiség szférájában, az ember tudatosságában az Isteni attributumot. Aspiránsként, szolgáló diákként arra 
törekszünk, hogy ezeket az energiákat eljuttassuk az emberiség szívéhez és lelkéhez és erősítsük a kötést az Ember Birodalma 
és az Isten Birodalma között. Az ehhez vezető ösvényre való belépés egyaránt lehetséges az egyén, ill. a csoport számára, 
valamint az Emberiség mint Egység, ill. közösség számára is. A más különben nehezen elérhető energiák a Telihold 
meghatározott időszakában a csoportok számára jól megközelíthetőek. Egyén, csoport és az Emberiség így gazdagodhat és 
élettel telitődhet általuk!     
    Bevezető gondolatok a Telihold-meditációhoz  
        
 Aki tekintetét a Fény felé fordítja, az vakká válik az emberi világ dolgai iránt a Világosság útján, a Befogadás központja felé halad. 
Aki viszont vágyat érez erre az útra és szeretetet érez a sötétség útján haladó testvére iránt, az körbefordul a világosság 
talapzatán és a másik irányba tekint.  
Mikor arcát a sötétség felé fordítja, a benne levő hét fénypont világosságot sugároz a sötétség útján haladók arcára. Ettől kezdve 
az Út világosodni kezd. A harcosok mögött a Fény és a sötétség között ott ragyog a Hierarchia fényessége..."  
           
    

Telihold meditáció a földi Terv megvalósításához 
  

     I.A csoport eggyé válása 
A Hierarchia és az emberiség közötti közvetítő szerepet vállaló új világszolgálók szív-központjában megerősítjükcsoport eggyé 
válásának tényét.         

 
" Egy vagyok a csoportban lévő testvéreimmel, minden ami az enyém az övék is. 

A lelkemben lakozó szeretet árassza el őket. 
A lelkemben lakozó erő emelje föl és segítse őket. 

A lelkemben megszülető gondolatok jussanak el hozzájuk és bátorítsák őket " 
 

II. A rendeződés útja            
  

A bolygó spirituális Hierarchiája, a bolygó Szíve, a nagy Szanat Kumara és a Hierarchia szívében lakozó Krisztus felé 
fényességes energiafolyamot küldünk. Ezt a folyamot kiterjesztjük Samballa felé, ahol az isteni akarat lakozik. Egységes 
csoportként álljunk a nagy Asram, a Hierarchia szélén. Ebben a pillanatban nyitottá válunk a bolygón kívüli energiák 
befogadására. 
 

III. Magasabb kapcsolat  
A bolygó szív-központjára, a Hierarchia fényére összpontosítva nyissuk ki elménket a Hierarchia előkészítő munkájára, amely a 
Tervben megjelenő Krisztus eljövetelét készíti elő.    

       
IV. Meditáció  

a zodiákusnak megfelelő Vezérgondolatok a Tanítványok számára 
 
Kos:  Előlépek és az értelem mezejéről uralkodom. 
Bika: Látok és mikor a Szem kinyílik, minden fény. 
Ikrek: Felismerem másik énemet és ennek az énnek kiteljesedésében fejlődöm és sugárzom. 
Rák: Fénnyel teli házat építek és abban lakozom én. 
Oroszlán: Én Az vagyok és Az én vagyok. 
Szűz: Én vagyok az Anya és a Gyermek. Én, Isten, Én, anyag vagyok. 
Mérleg:  Én választom ki azt az Utat, amely a két nagy erővonal közt vezet. 
Skorpió: Harcos vagyok és a csatából győztesen emelkedem ki. 
Nyilas: Látom a célt. Elérem azt és akkor új célt pillantok meg. 
Bak: Elveszejt és befogad a menyei fény és mégis, e Fénynek támaszkodva fordítom a hátam. 
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Vizöntő: Az élet víze vagyok én, mely a szomjuhozóknak itala. 
Halak: Elhagyom az Atya házát és megfordulok, megmenekülök és menedéket adok. 
 

V. Levezetés        
Kreativ vizualizáció segítségével képzeljük el magunk elé a Fény, Szeretet és Jószándék energiáját, amint elárasztja a 
bolygót, és a Földön található előkészített fizikai kapcsolatokon keresztül megvalósítja a Tervet... 
 

VI.Alacsonyabb kapcsolat   
Csoportként ismét fókuszáljuk tudatunkat a nagy Asramba. Együtt mondjuk el a következő megerősítést: 
 

" A Szeretet központjában állok én. 
Ebből a középpontból haladok kifele én, a Lélek.. 

Ebből a középpontból munkálkodom én, a Szolgáló. 
Az Isteni Szeretet áradjon szét szívemben, 

csoportomban és az egész világon. " 
 
Most saját megértésünk és elvállalt felelősségeink alapján képzeljük el azt a feladatot, amit el kell végeznünk a Földi tervet 
beteljesítő Krisztus megjelenése érdekében. 
 

VII.Sugárzás  
A Nagy Fohász elhangzása közben képzeletünkben jelenítsük meg a Spirituális Hierarchiából kiinduló Szeretet és Erő Fényét, 
amint az a Földön található 5 forrásból ( London, Darjeeling, New York, Genf, Tokió) beragyogja az emberiség tudatát. 
 

                                                            A NAGY FOHÁSZ 
 

A Fényforrásból, amely Isten elméjében él 
Áradjon fény az emberi elmékbe. 
Szálljon Világosság a Földre. 

 
A Szeretetforrásból, amely Isten szívében él 
Sugározzon szeretet az emberek szívébe. 

Térjen vissza Krisztus a Földre. 
 

A középpontból, ahol Isten Akaratát ismerik, 
Vezérelje cél a kis emberi akaratot, 

Az a cél, amit a Mesterek ismernek és szolgálnak. 
 

A középpontból, melyet emberiségnek hívunk 
A Fény és Szeretet Terve teljesedjék be, 

S általa gonoszság lakának ajtaja záruljon le. 
 

Fény, Szeretet és Erő  állítsa helyre a Tervet a Földön. 
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