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"No transcurso do ano 2010 foi realizado o habitual Serviço através das
Meditações públicas das Luas Cheias, com especial dedicação aos três
Plenilúnios maiores correspondentes ao festival do Cristo, "Páscoa", em Áries, o
do Buda, "Wesak", em Touro, e o do Cristo e a Humanidade em Gêmeos. Este
Serviço prestado por todos os participantes e impulsionado pela Fundação
Lucís, a partir do plenilúnio de Câncer, sob a inspiração do trabalho grupal
iniciado no ano anterior, foi organizado de modo que se deu maior solenidade à
meditação mediante a disposição circular dos assentos e a marca do
SUSTENTADO

SILÊNCIO

como preâmbulo do trabalho. Também foi mudada a música do

momento prévio para alcançar o alinhamento, o Adágio de Albinoni foi
substituído pelo Canon de Pachelbel. O trabalho introdutório se baseou
principalmente em uma seleção de citações dos ensinamentos espirituais que
fizeram com que o momento da meditação alcançasse níveis cada vez mais
elevados de conexão e que o Serviço à Humanidade, à Hierarquia e ao Plano de
Deus exercesse um maior impacto sobre o meio ambiente. Na quarta-feira 28 de
abril de 2010 às 8h35 horas teve início a cerimônia especial de Wesak, cuja
meditação realizamos como já fazemos há alguns anos no momento exato da
Lua cheia de Touro. Também no mesmo dia, às 10 horas foi realizada, depois do
cerimonial de Wesak, a reunião de Secretários da Escola Arcana na Sede com a
participação subjetiva dos que não puderam viajar. Da reflexão sobre esta
última reunião e recapitulando as anteriores surgiu a ideia de iniciar uma nova
etapa em que o trabalho grupal de secretários consista em uma reflexão
meditativa. A tarefa proposta para com o Grupo de Secretários em relação ao
trabalho da Regeneração do Dinheiro para fins espirituais não alcançou o
objetivo projetado, demonstrando a necessidade de dar um novo impulso, mas
desta vez integrado todo o Grupo da Escola Arcana, instando a reflexão e
promovendo o trabalho da Meditação específica dada, que não por acaso não é
objeto da devida atenção pela totalidade dos estudantes. Com respeito ao dia da
'Invocação Mundial' este ano se decidiu não realizar a habitual publicação no
jornal La Nación considerando que se alcançaria uma melhor difusão
distribuindo o folheto explicativo da Grande Invocação, o que foi feito por
diversos meios (junto ao Foro de Boa Vontade Mundial 2010, 'Luz na Opinião,
Consciência e Vida Espiritual', no Salão da Esquina das Flores localizado em
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Gurruchaga 1630 desta cidade, espaço cuja cessão gratuita agradecemos
sempre). Neste Foro se observou uma participação ativa de jovens, o que levou
a acelerar a renovação do trabalho de Boa Vontade Mundial. Neste sentido
decidiu-se iniciar um processo de maior integração das Unidades de Serviço de
Boa Vontade. Foi iniciada a renovação da página web mediante um novo sistema
que facilitará a atualização de conteúdos. Foi editado o N° 23 da revista El
Servidor. Foi realizado o objetivo de dar a ela maior coerência na seleção de
artigos cobrindo uma ampla gama de escritos. A edição do 'Tratado sobre Fuego
Cósmico' saiu do prelo em março de 2010. Foi dada continuidade à digitalização
dos livros e se trabalhou e terminou a revisão do livro 'Iniciación Humana y
Solar' cuja edição saiu do prelo em 17 de março deste ano em curso, 2011.
Durante 2010 se deu continuidade às reuniões de leitura grupal, foram lidos o
VOLUME I

DO

T RATADO

SOBRE OS

S ETE R AIOS , Sicología Esotérica I, e o livro

Espejismo; e se programou começar este ano 2011 com o TOMO II
SOBRE OS

DO

T RATADO

S ETE R AIOS , Sicología Esotérica II. O primeiro encontro foi na sexta-feira

1° de abril às 19h0 horas com entrada livre e gratuita. Destes grupos de leitura
surgiram diversas propostas de futuros trabalhos. Com relação à Escola Arcana
seguiu-se aprofundando sobre os textos originais de Alice Ann Bailey,
enfatizando e alentando, desde os primeiros graus, o reconhecimento do grupo
subjetivo de estudantes. A evidência deste trabalho foi percebida nas respostas
dos estudantes quanto ao sentido grupal. Planeja-se levar adiante, em uma nova
volta da espiral, os trabalhos realizados nos graus II e IV da Escola sobre ' Los
Problemas de la Humanidad'. Neste mesmo sentido, começa-se agora a trabalhar
em uma nova edição do livro 'Los Problemas de la Humanidad' partindo do
original da primeira edição em inglês de Alice Ann Bailey. Isto propiciará o
fortalecimento do mesmo trabalho na Escola e através de Boa Vontade. Também
está sendo preparado um trabalho para Boa Vontade Mundial com relação a
isto, a criação da forma mental de solução aos problemas mundiais.
Continuando com a tarefa de integração e fusão grupal, o Grupo Interno de
Fundação Lucís se compromete a dar um renovado impulso às atividades de
Serviço de Escola Arcana, Boa Vontade Mundial e Triângulos, tão caro à
Hierarquia espiritual do planeta. A fim de dar cumprimento aos requerimentos
da AFIP e de atualizar as normas que regem a instituição foi decidida a reforma
e adequação do Estatuto. Em relação a isto agradecemos a colaboração dos
profissionais que dedicaram seu valioso tempo e necessária assessoria ad
honorem. Por outro lado, em 27 de dezembro Adela Marcelina Basso doou a nupropriedade da sua casa à Fundação, o que agradecemos em nome do Grupo. Em
virtude do fato da experiência do trabalho sobre a Regeneração do Dinheiro
com fins espirituais com o grupo de secretários não ter alcançado o objetivo
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buscado, o Grupo Interno decidiu dar um novo impulso começando por incluir
em suas próprias reuniões mensais de estudo e trabalho espiritual o tema do
DINHEIRO COMO HAVER ESPIRITUAL

para promover assim a imaginação criadora que

dê um maior impulso para irradiar através de todo o grupo de estudantes e
promover a

MUDANÇA DE CONSCIÊNCIA

a esse respeito. Consciência que será

irradiada por sua vez pelo grupo da escola, produzindo um uso mais adequado
do dinheiro no mundo para o bem de todos. Como em todos os anos, a
Instituição agradece aos amigos, colaboradores e a todos que se identificam
com o objeto da Fundação as contribuições aportadas com as quais é possível
realizar os objetivos fixados pela necessidade e reconhecidos pelo Grupo.
Conselho de Administração da F UNDAÇÃO L UCÍS
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