
14 de Abril  de 2018

“A Natureza do Trabalho Grupal”

Preparação para Wesak

Nota-Chave:

Assim como certos seres humanos, por meio da meditação, da disciplina e do serviço,
inquestionavelmente fizeram contato com suas próprias almas e,  em consequência,  podem se
tornar canais para expressão da alma e meios para a distribuição no mundo da energia da alma,
da mesma maneira estes homens e mulheres orientados, na totalidade, à vida da alma, formam
um grupo de almas em relação com a fonte de provisão espiritual. Como grupo, e do ângulo da
Hierarquia,  estabeleceram  um  contato  e  estão  “em  contato”  com  o  mundo  de  realidades
espirituais.                                                                           

                                                                                                           Psicologia  Esotér ica  I I

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…

Pensamento-Semente:

A atuação de grupos que tenham a capacidade de trabalhar como uma unidade, cujos ideais sejam uníssonos e
cujas personalidades estejam fusionadas para uma mudança dinâmica para a frente, cujo ritmo seja uno e cuja

unidade esteja estabelecida  com tanta firmeza  que nada possa produzir  no grupo as  características  puramente
humanas de separação, de isolamento pessoal e de busca egoísta, eis o que é novo. Pessoas altruístas não são raras.

Grupos altruístas são muito raros.                                        

                                                                                                           Disc ipulado na  Nova Era  I  

Breve  Espaço de Si lêncio…

As corretas  relações  humanas  são  a  meta;  as  nações  subsist irão  ou  cairão  apenas  na
medida que estejam à altura desta visão.

Os Problemas  da  Humanidade

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…
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Lei de União Polar: “Distribuir no mundo a energia da alma”

Matéria de Reflexão Preliminar

Não  t ratarei  aqui  do  tema  da  luz,  da  visão  e  da  i luminação. . .  O  discípulo,  que  representa  o

Ashram,  deve  revelar  à  humanidade  a  unidade  essencial  que  subjaz  em  toda  a  cr iação.  Deve
fazê- lo,  primeiramente,  atuando  como  um  límpido  cris tal  at ravés  do  qual  todos  podem  ver  a

real idade  da  Unicidade,  à  medida que  a  demonstra  na  at ividade  prát ica.  Quando,  por meio de  sua
vida  e  palavras ,  t iver  demonstrado  sua  part icipação  consciente  nesta  unidade  básica,  então  põe

em prát ica  os  métodos  ashrâmicos,  para  que  esta  verdade  fundamental  seja  ainda  mais  aparente.
Poderão  ver  aqui  porque  –  como técnica  hierárquica  –  levamos  à  atenção  do  públ ico  a  real idade

da  exis tência  do  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo,  o  qual  é  a  expressão  prát ica  de  uma
unidade  exis tente,  baseada  na  unicidade  de  motivação,  de  reconhecimento,  de  orientação  (com

relação  ao  mundo  espir i tual  e  ao  serviço  à  humanidade),  dos  métodos  e  das  ideias ,  e  tudo  isso
apesar  do  fato  de  que  as  relações  no  plano  f ís ico  são  normalmente  inexis tentes  e  que  não  há

organização  nem  reconhecimento  externos.  A  unidade  é  subjet iva,  e  por  essa  razão  é  imune  a
toda mácula  de  separat ividade

. . .corretas  relações  humanas  são  uma  expressão  do  amor  de  Deus;  const i tui rão  a  principal  e
próxima demonstração  de divindade por parte  do homem.

Os Raios  e  as  In ic iações

* * *

Espaço de Si lêncio…

I .   Os  grupos  são  um  experimento  para  fundar  ou  iniciar  pontos  focais  de  energia  na  família
humana,  at ravés  dos quais  determinadas  energias  possam flui r  para  toda a raça  dos homens.

Breve  Espaço de Si lêncio…

II .   São  um  experimento  para  inaugurar  certas  técnicas  novas  de  trabalho  e  de  modos  de

comunicação .  Assinalaria  que  estas  t rês  últ imas  palavras  resumem  todo  o  tema:  modos  de
comunicação .

Breve  Espaço de Si lêncio…

III .  Estes  grupos  são  também  a  exteriorização  de  uma  condição  interna  exis tente .  São  um

efei to  e  não  uma causa.

Breve  Espaço de Si lêncio…

IV.  Estes  grupos  são também um experimento  cujo objet ivo é a  manifestação de determinados
t ipos  de  energia  que,  quando  estiverem  efet ivamente  atuando,  produzirão  coesão  ou  unif icação

na  Terra.  A  condição  t ranstornada  do  mundo hoje,  a  catást rofe  internacional  e  impasse  aparente,
a  insat isfação  rel igiosa,  a  convulsão  econômica  e  social  e  os  alarmantes  efei tos  da  guerra  são

todos  resul tados  de  energias  tão  potentes  –  devido  a  seu  imenso  ímpeto  –  que  só  podem  ser
levadas  à  at ividade  r í tmica  pela  imposição  de  energias  mais  fortes  e  mais  precisamente

direcionadas.  

Disc ipulado na  Nova Era  I

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…
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pontos  focais  de  energia

técnicas novas  de trabalho e de modos  de comunicação

exteriorização de  uma condição interna  exis tente

mani fes tação de determinados  t ipos de  energia

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…

Matéria de Reflexão:

Primeiro  é  preciso  compreender  que  exis te  um Plano  para  a  humanidade  e  que  este  Plano

sempre  exist iu .  Ele  atuou  durante  todos  os  desenvolvimentos  evolutivos  das  eras  passadas…  Há

hoje um número  suficiente  de  homens e mulheres  no mundo adequadamente  desenvolvidos,  aptos

a  fazer  contato  com  o  Plano  e  t rabalhar  para  ele .  Está  se  tornando  mais  um  reconhecimento

grupal  do que uma revelação  intui t iva.  

Em  segundo  lugar  é  preciso  observar  que  há  em  nosso  planeta  um  grupo  de  homens  e

mulheres ,  oriundos  de  todas  as  nações,  que  decis ivamente  es tão  no  Caminho  do  Discipulado  e,

devido  a  essa  condição,  es tão  com  certeza  servindo  à  raça.  Estão  vinculados  subjet ivamente  em

um  grupo  que  denominamos  de  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo,  à  fal ta  de  um  nome

melhor.  

Os  membros  do  grupo  estão  t rabalhando  em  todos  os  campos  da  empresa  humana  –

econômico,  pol í t ico,  social  e  rel igioso.  Estes  quatro  grupos  foram relacionados  na  ordem de  sua

importância  na atual  si tuação mundial .  

Não é fáci l  para todos que estamos trabalhando e  lutando no campo de batalha da vida,

ver  o  panorama  mundial  como  realmente  é .  É  dif íci l  apreciar  a  urgência  atual  e  aval iar

corretamente  a  oportunidade  que  se  oferece  para  fazer  as  mudanças  tão  necessárias .  Também

é  dif íci l  medir  a  extensão  e  o  poder  das  forças  que  trabalham  em  oposição.  Seria  inút i l  fazer

referência  a  es tas  forças  se  não  houvesse  chance  de  êxito  e  a  vi tória  não  fosse  possível .

Ambos,  êxi to  e  vi tória,  são possíveis  se houver  uma unidade de  ideal  e  método entre nós.

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…

Afirmou-se  que  Aqueles  que  const i tuem  o  governo  interno  do  mundo,  a  chamada

Hierarquia  planetária ,  es tão  t rabalhando  para  faci l i tar  a  entrada  dos  novos  ideais  e  objet ivos  na

consciência  da  raça,  os  ideais  e  objet ivos  que  caracterizam  a  Nova  Era.  Esta  af i rmação  é

importante,  pois  indica  que  o  es forço  em  andamento  hoje  es tá  al inhado  com  o  desenvolvimento

evolut ivo  que  se  processa  em nosso  planeta.  Assim,  o  êxi to  supremo está  assegurado.  O t rabalho
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que o Novo Grupo de Servidores  do Mundo está  se  empenhando em real izar  dest ina-se  a  acelerar

este  processo,  e  ass im evi tar  um longo período de sofr imentos  e  t ranstornos.  Quer es ta  iniciat iva

tenha êxi to ou não,  o  objet ivo f inal  será alcançado,  mas pode ser  acelerado,  basta  que os  homens

aval iem imparcialmente  a  si tuação  imediata  que  enfrentam e  tomem as  medidas  necessárias  para

mudar  as  condições atuais

O  novo  Plano  dos  Grandes  Seres  é ,  pois ,  em  últ ima  anál ise,  s implesmente  uma  extensão

do  Plano  que  sempre  exis t iu .  Não  há  mudanças  na  ideia  básica.  O  êxi to  da  iniciat iva  atual

depende  da  disponibi l idade  das  forças  que  se  posicionarem  pela  ret idão  progressiva  e  da

habi l idade  dos  discípulos  do  mundo  de  atuarem  em  uníssono,  e  ass im  influenciarem  a  opinião

públ ica  no  sentido  de  que  é  possível  haver  uma  mudança  mundial  nas  at i tudes  humanas.  No

entanto,  os  membros  do  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo  devem  se  abster  de  diss ipar

esforços  em  at ividades  secundárias;  para  elas  haverá  tempo  quando  o  objet ivo  principal  es t iver

alcançado.  
* * *

Espaço de Si lêncio…

Podemos dizer  que os  objet ivos imediatos  do Plano são  os  seguintes

 Elevar o nível  da consciência humana,  de  maneira  que  os  homens  e  mulheres  intel igentes  e

reflexivos  se  ponham conscientemente  em contato  com o  mundo das  ideias  e  com o  reino

da percepção intui t iva.  Signif ica is to  que poderão ser  orientados  para  a  real idade.

Os homens  e  mulheres  comuns  serão  incontestavelmente  conduzidos  a  t ras ladar  a  atenção

do  mundo  das  emoções,  no  qual  viveram  até  agora,  e  começarão  a  viver  mais  em  suas

naturezas  mentais  e  a  pensar  de  maneira  clara  e  lúcida.  Como  resul tado  direto  da

crescente  percepção  dos  dois  grupos  acima  mencionados,  as  massas ,  como  um  todo,  terá

benefícios  precisos .  Terão  as  condições  de  vida  melhoradas  e  cuidadosamente  ordenadas,

a  ponto  em que  o  presente  es tado  de  medo e  intensa  luta  compet i t iva  pela  exis tência  será

subst i tuído  por  uma  verdadeira  medida  de  estabi l idade  e  segurança.  Será  possível  então

uma  vida  mais  desembaraçada,  que  habi l i tará  os  homens  a  desenvolverem  normalmente

seus poderes  mentais  e  espir i tuais .

Não se  t rata  de  uma Utopia  iminente.  A mudança  da  si tuação  atual ,  a inda  que  de  pequeno

porte,  é  uma  tarefa  hercúlea  e  forçará  ao  máximo  os  recursos  do  Novo  Grupo  de

Servidores  do Mundo.

Breve Espaço de Si lêncio…
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 Depurar  a  si tuação  internacional  é  o  segundo  objet ivo  d’Aqueles  que  estão  atuando

em  prol  do  Plano.  É  preciso  que  toda  nação  compreenda  duas  coisas:  Primeiro,  a

importância  de  t ratar  de  seus  próprios  assuntos  e  problemas  internos,  que  são  os  de

embelezar  a  vida  nacional  pela  produção  de  ordem,  estabi l idade  e,  acima  de  tudo,

l iberdade.  Toda  nação  deve  se  ajustar  internamente  à  paz.  Is to  é  preciso  fazer,  não

pelas  forças  armadas  de  algum  grupo  poderoso,  mas  pela  atenção  intel igente  às

necessidades de  todo o povo,  sem deixar  de lado nenhum setor  da vida nacional .

Segundo,  a  importância  primordial  de  que  cada  nação  se  dê  conta  da  sua

responsabi l idade  com  relação  às  outras  nações  e  a  inter-relação  de  todos  os  setores  da

vida  do  nosso  mundo.  Esta  compreensão  produzirá  uma  interação  recíproca  no  campo

econômico,  pois  é  o  mais  importante  nesta  época.  Prat icamente  todos  os  problemas  e

diferenças  se  baseiam na  s i tuação  econômica.  Portanto,  é  mais  importante  para  a  solução

do  problema  mundial  atual  do  que  as  r ival idades  polí t icas  e  as  ambições  egoís tas ,

individuais  e  nacionais .…

Breve Espaço de Silêncio…

 O terceiro  objetivo é o  cul t ivo  da  ideia  de  grupo ,  com  a  consequente  ênfase  geral  no  bem

grupal ,  no  entendimento  grupal ,  na  inter- relação  grupal  e  na  boa  vontade  grupal .  Esses

quatro  elementos  são  os  ideais  deste  grupo  subjet ivo  que  atua  no  plano  f ís ico  e  que

chamamos de Novo Grupo de  Servidores  do Mundo.

Se  referidos  ideais  puderem ser  material izados,  es te  novo  grupo  proporcionará  um núcleo

para  tal  futuro  grupo  mundial  que  entrelaçará  gradualmente  todos  os  homens  na  causa  da

verdadeira f raternidade.

* * *

Espaço de Si lêncio…

Elevar o nível da consciência humana

Depurar a situação internacional

Cultivar a ideia de grupo

Espaço de  Profundo Si lêncio…
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O Novo Grupo de Servidores do Mundo proporcionará um corpo internacional...  Seu método

é  o  método  da  educação;  modelará  a  opinião  pública  e  fomentará  a  boa  vontade  mútua  e  a

interdependência  nacional,  religiosa  e  econômica.  O  que  realmente  estão  procurando  fazer  é

despertar  uma  atividade  mais  plena,  um  aspecto  da  natureza  humana  que  sempre  esteve  presente,

mas  até  então  subordinado  a  fins  egoístas  ou  ambiciosos.  Os  seres  humanos  são  benignos  por

natureza,  quando  suas  mentes  não  estão  distorcidas  nem  sua  visão  prejudicada  pelos  falsos

ensinamentos  dos  interesses  egoístas,  da  propaganda  política  e  das  dificuldades  raciais  ou

religiosas.
Psicologia  Esotér ica  I I

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…

A Lei de Impulso Magnético governa as relações entre as almas que, embora

em  manifestação  por  meio  da  forma,  têm  afinidade  entre  si.  Pela  correta

compreensão  desta  lei,  o  homem  chega  ao  conhecimento  de  sua  vida  subjetiva;

pode  exercer  poder  subjetivamente  e  assim  trabalhar  de  maneira  consciente  na

forma  e  com  a  forma,  mas   mantendo  sua  polarização  e  consciência  em  outra

dimensão  e  atuando  dinamicamente  nos  bastidores.  Referida  lei  diz  respeito  às

atividades  esotéricas  internas  que  não  são  relacionadas  primordialmente  com  a

vida da forma.

A Lei  de  Impulso  Magnético  é  no  reino  do  alma  o  que  a  Lei  de  Atração  é  no

mundo dos fenômenos. É, em realidade, o aspecto subjetivo dessa Lei. ... Tem um nome

oculto, e a chamamos “a Lei de União Polar”. [Estas] palavras – no melhor dos casos –

expressam um ideal  que  está  tão  estreitamente  ligado  a  coisas  materiais  na  mente  do

aspirante,  e  tão  relacionado  com  os  processos  de  desapego,  que  desanimo  em  lhes

apresentar  a  verdade  no  que  diz  respeito  às  almas  e  às  relações  de  alma.  [É  uma]  lei

[que] governa também a relação da alma de um grupo com a alma de outros grupos.

Devido  ao  papel  precípuo  que  a  humanidade  tem  de  exercer  no  grande

esquema  ou  Plano  de  Deus,  esta  lei  será  a  lei  determinante  da  raça.  Contudo,  isto

não  acontecerá  até  que  a  maioria  dos  seres  humanos  compreenda  algo  do  que

significa atuar como almas. Então, obedecendo a esta lei, a humanidade atuará como

transmissora  de  luz,  energia  e  potência  espiritual  aos  reinos  subumanos,  e

constituirá  um  canal  de  comunicação  entre  “o  que  está  em  cima  e  o  que  está

embaixo”. Tal é o elevado destino que a raça tem pela frente.
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Da  mesma  maneira  como  a  Lei  de  Atração,  ao  atuar  no  plano  físico,  uniu  os

homens  e  mulheres  em um esforço  grupal,  também a  Lei  de  Impulso  Magnético  pode

começar  a  controlá-los  quando,  repito,  unicamente  como  grupo  e  se  integrarem  em

canais para prestar serviço em puro autoesquecimento.

Este  pensamento encerra a oportunidade imediata  que se abre ante os  grupos

de aspirantes e pessoas afins de boa vontade no mundo de hoje. Se trabalham juntos

como grupos de almas podem realizar muito.

É necessário  compreender  que  neste  trabalho  não pode haver  nenhuma ambição

pessoal,  nem mesmo de natureza espiritual,  nem se busca nenhuma união pessoal.  Não

é  a  união  mística  das  escrituras  ou  da  tradição  mística…   A  união  que  se  deve

estabelecer é muito mais importante e vital, porque é uma união grupal.
Psicologia  Esotér ica  I I

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…

A própria humanidade aplicará os necessários corretivos, na confiança de que

pode  fazê-lo  no  vigor  da  própria  sabedoria  e  força  pressentidas;  contudo,  todo  o

tempo,  por  trás  das  cenas,  colocam-se  os  agrupados  aspirantes  do  mundo,

trabalhando silenciosamente, em uníssono, uns com os outros e a Hierarquia, e deste

modo  mantendo  o  canal  aberto  através  do  qual  a  sabedoria,  a  força  e  o  amor

necessários podem fluir.

Este esforço poderia assinalar (e esperemos que o faça) o início de um novo tipo

de  trabalho  mediador  –  um  trabalho  empreendido  por  um  grupo  de  servidores...  Mas

este  trabalho mediador  implica  no  reconhecimento  da  Lei  de  Impulso  Magnético  e  no

desejo de compreendê-la e de cooperar com Aqueles que a exercitam.
Psicologia  Esotér ica  I I

* * *

Espaço de Si lêncio…

A organização interna,  à  qual  demos o nome de Novo Grupo de Servidores  do Mundo para fins  de

reconhecimento e identificação, não pode ser desfeita nem diminuída de nenhuma maneira,  porque foi
construída em torno de um grande princípio de crescimento evolutivo.

Os Raios  e  as  In ic iações

Breve  Espaço de Si lêncio…
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“Uma linha de fogo entre dois pontos ígneos. Uma corrente de água azul que é também uma

linha que surge da Terra e termina no oceano. 

Sobre  a corrente,  entre  os  dois  extremos,  f lutua o olho da visão.”

Espaço de Si lêncio…

Mas  e  quanto  ao  olho  da  visão  quando  a  dual idade  está  sendo  superada ,  e  quanto  ao
“propósi to  para  o  qual  os  mundos  foram  fei tos”  —  o  pequeno  mundo  do  indivíduo  (uma  vez

alcançada  a  individual idade)  e  o  mundo  maior  de  um  grupo  organizado,  integrado  e  atuando
como uma unidade,  e  o  dis tante  mundo sut i l  de intenção  divina?

Nada  mais  di rei  sobre  is to .  Recomendo  que  matutem,  ponderem  sobre  es tas  sut is
implicações.  Pedir ia  a  vocês que  ref let issem sobre  elas  antes  da  Lua Cheia de  Wesak. . .  

Disc ipulado na  Nova Era  I I

Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação
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