NOVO
I.

M e di t a ç ã o G r u p a l
GRUPO DE SERVIDORES DO MUNDO

SÁBADO

ALINHAMENTO. Identifiquemo-nos como grupo no plano mental. Pronunciemos a afirmação:
Sou um com meus irmãos de grupo e tudo o que tenho lhes pertence
Que o amor que há em minha alma flua até eles
Que a força que há em mim os eleve e ajude
Que os pensamentos que a minha alma cria os alcancem e animem
Tomemos nosso lugar no centro cardíaco do Novo Grupo de Servidores do Mundo,
identificados com os núcleos esotéricos dos trabalhadores ocultistas treinados de todas as
partes do mundo.
Alcancemos, através da ponte Antahkarana, uma “aguda identificação” com a Hierarquia
Espiritual, o Coração planetário, e com Shamballa, o centro coronário da Terra.
Permaneçamos na periferia do Grande Ashram.
II.

INTERVALO SUPERIOR: Mantendo o alinhamento planetário aberto e a mente
equilibrada e aquietada, contemplemos brevemente a continuidade de vida e
consciência dentro do planeta, através dos “Grupos Vinculadores”: os Divinos
Contemplativos entre Shamballa e a Hierarquia, e o N.G.S.M. entre a Hierarquia e a
humanidade.

III.

MEDITAÇÃO: Meditamos sobre a função esotérica do N.G.S.M.
Liberar os prisioneiros do planeta.
“Trabalhar nos intervalos” para manter o progresso do Plano.
Manter a visão ante os olhos dos homens.
Integrar e sintetizar toda a atividade construtiva como demonstração da “Glória do Uno”.

a.
b.
c.
d.

IV. PRECIPITAÇÃO: Visualizemos a afluência de energia a todo o planeta na sequência: Shamballa, a
Hierarquia, o Cristo, o Novo Grupo de Servidores do Mundo, os homens e mulheres de boa
vontade e através das entradas planetárias ativas aos corações e mentes de toda a Humanidade.
V. INTERVALO INFERIOR: Reenfoquemos a consciência como grupo dentro da periferia do Grande
Ashram. Pronunciemos a afirmação do N.G.S.M.:
Que o Poder da Vida Una
flua através do Grupo de todos os verdadeiros servidores.
Que o Amor da Alma Una
caracterize a vida de todos aqueles que procuram ajudar os Grandes Seres.
Que eu cumpra a minha parte no Trabalho Uno
através do autoesquecimento, da inofensividade e da correta palavra.
Reflitamos e consideremos os diferentes meios pelos quais “O Poder da Vida Una” e “O Amor da Alma
Una”, se expressam no mundo graças aos membros do N.G.S.M., construindo assim uma forma
mental que ofereça solução para os problemas mundiais.
VI. DISTRIBUIÇÃO: Ao pronunciar a Grande Invocação, visualizemos a afluência de energia a todo o
planeta, a través dos centros planetários ativos, irradiando e penetrando na consciência de toda a
raça humana.
Desde o ponto de Luz ...
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