O Relógio Cósmico é a astrologia da Era de Aquário, trazida até nós pela Mãe Maria. Ele
fornece os meios científicos de entender e seguir os ciclos do carma pessoal e planetário que retornam a
cada um de nós, diariamente, como testes e provas que devemos passar na senda da iniciação.
Em cada ponto do tempo e do espaço, lidamos com a interseção da luz e das trevas.
Lidamos também com o efeito das ações às quais demos início tempos atrás – ou no dia
anterior. É o nosso carma. A interseção dessas forças resulta nos testes e nos desafios da vida.
E tudo isto pode ser delineado nas leis que regem os ciclos, uma ciência conhecida como
Relógio Cósmico. Assim, Carma é toda a energia que colocamos em movimento. Há

quem diga que não podemos mudar o passado. Contudo, Saint Germain mostrou que não é assim. Revelou
que há uma maneira de mudar o passado e de nos livrarmos das causas passada e dos efeitos

presentes.
Lei dos Ciclos
A fórmula matemática da Lei dos Ciclos, leva-nos a perceber de que forma o Espírito passa por ciclos
na Matéria e a Matéria passa por ciclo no Espírito.
“Um ciclo é um intervalo de tempo no qual se contempla uma sucessão de eventos e fenómenos.”
Tudo na natureza caminha em ciclos. Os dias e as noites, as estações do ano, as correntes e as marés. Embora
não possamos vê-la, existe uma Lei Universal que governa estas transformações É possível aplicá-la nas nossas vidas,
usando uma ciência conhecida como RELÓGIO CÓSMICO. Ele movimenta-se dia após dia e é capaz de revelar o que o
futuro nos reserva, desde que estejamos atentos aos comandos da nossa consciência interna. Tudo o que somos é
Carma e o que somos é o resultado de tudo que já fomos. Carma é muito mais do que simplesmente colher o que se
planta. É colocar em ação novos fluxos de energia a partir dos nossos atos, decisões e
escolhas.

São doze os pontos do Relógio e representam 12 pontos da consciência de
Deus. Estas frequências, ou vibração, são as espirais de energia do mundo do
Espírito para a Matéria.
Conheça ou aprofunde este ensinamento no CURSO a realizar nos dias 22 e 29 de fevereiro
DIA 22
10:00 – receção (entrega de materiais)
10:30 – 13:00 – curso
13:00 – 14:15 – almoço livre
14:30 – 18:00 - curso

DIA 29
10:00 – 13:00 – curso
13:00 – 14:15 – almoço livre
14:30 – 18:00 - curso

PROGRAMA DO CURSO
O que é o Relógio Cósmico
A nossa origem divina: a divisão do Círculo, o nascimento das chamas gémeas
As sete dimensões do ser
O impulso de Alfa e o retorno de Ómega:
- os sete raios e os cinco raios secretos no Relógio Cósmico
A Trindade nos Quatro Quadrantes
As doze hierarquias solares
Os Mestres Ascensos que libertam a Luz das doze hierarquias solares para a Terra
As qualidades divias nas doze linhas do Relógio Cósmico
As perversões da Luz
As décadas da vida
A bifurcação na Senda
Os ciclos planetários
O Relógio cármico
O nosso Relógio pessoal- aplicando este ensinamento:
- O gráfico dos ciclos pessoais e anuais no Relógio Cósmico
- A nossa posição na Hierarquia
- O signo solar, lunar e ascendente
- Testes e oportunidades nas doze linhas
- Responsabilidade cósmica

