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Solstício de Verão no Hemisfério Sul – Grande conjunção Júpiter/Saturno 

Na roda do tempo, o Solstício de Verão é o momento em que Terra e Sol se alinham de modo 
que todos os seres que crescem e vivem, possam chegar à sua plenitude. E esse ano nesse 
mesmo momento, haverá um potencial de energia maior devido a grande conjunção de Júpiter 
e Saturno acontecendo em Aquário. Isso significa que haverá a integração do céu à Terra. Cria-
se uma ponte de luz que abrirá passagem à manifestação do Portal de Abundância. 

A Luz que chega através dele se tornará cada vez mais intensa, fortalecerá os organismos vivos 
com energia para crescer e se desenvolver, para então amadurecer, para que a grande colheita 
se torne abundante. Silenciar, meditar nesse momento é sublime, juntos ativaremos um moto 
continuum de força lumínica que sustentará o campo morfogenético que entrará em 
ressonância constante em permanente interação com os sistemas vivos.  

 



MEDITAÇÃO INTERATIVA 

Faça de tudo para sintonizar-se com a natureza, invista no silêncio. Procure pisar no jardim. 
Tome Sol. Medite no sentido mais profundo de esvaziar os pensamentos. 

 Silencie o corpo e a mente. Focalize o conforto do corpo. 
 Mantenha-se consciente da respiração calma e compassada. Aquiete, integre-se a si 

mesmo. 
 Visualize um raio de luz solar descendo até o alto da cabeça, abra o peito para receber 

essa luz que desce e penetra no coração. 
 Respire pelo coração, expanda a energia do amor pelo seu ser e por todos os seres. 

Visualize círculos de luz que descem do sol central envolvendo seu corpo um após o 
outro 

 O corpo vibra e pulsa em frequência rítmica, como onda que se expande. 
 Irmane-se a todos os seres desta e outras dimensões alimentando a chama trina que 

pulsa no coração do interior da terra.  
 Visualize o eixo do planeta terra alinhado ao sol central, sustente essa energia. 
 Apoie a vibração, sinta a infiltração lumínica de alta potência que emana de júpiter e 

saturno como expansão e organização enquanto o planeta terra recebe a luz crística. 
Está feito 

A chegada do solstício de Verão no Brasil será às 07h02 do dia 21 de dezembro de 2020. 

Horário: como o dia será mais longo no solstício de verão, não existe um horário certo para a 
celebração. Sinta em seu coração qual o melhor momento para fazer a conexão com o Sol, e 
potencializar as energias que chegam ao planeta. 

Local: escolha o local pelo sentir, penetre na energia colocando foco direcionado. 

O momento deste solstício é favorável para a transformação. Mantenha uma chama pequena 
acesa ao seu lado. O significado do fogo, neste período, é o poder de transformar, limpar, 
fertilizar e prosperar todas as coisas. 

A grande conjunção potencializa de forma intensa o início de grandes mudanças individuais e 
coletivas, portanto mantenha-se consciente de que todos somos um só corpo atuando de forma 
direcionada para vivenciar a vida com mais clareza e amor. Estamos mudando a linha do tempo, 
redirecionando o fluxo de energia, cujo propósito é também o despertar da segunda leva. 

 

Excelente Meditação 

Extrema MG - 19/12/2020 


