MEDITAÇÃO

I.

p a r a a d i s t r i b u i ç ã o dos L I V R O S

FUSÃO GRUPAL

Eu sou um com meus irmãos de grupo
E tudo o que eu 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
II. ALINHAMENTO
Identifiquemo-nos como grupo no plano mental.
Tomemos o nosso lugar no centro cardíaco do NGSM, identificados com os núcleos
esotéricos de trabalhadores ocultistas treinados de todas as partes do mundo.
Alcancemos, através da ponte Antakarana, uma "aguda identificação" com a Hierarquia
Espiritual, o Coração planetário, e com Shamballa, o centro coronário da Terra.
Permaneçamos na periferia do Grande Ashram.
III. MEDITAÇÃO
Vamos refletir sobre as instruções dadas pelo Mestre Djwhal Khul:

"Empreendam a constante distribuição dos meus livros, pois contêm muitos
ensinamentos para a Nova Era. Em última análise, os livros são para vocês as
ferramentas de trabalho e os instrumentos com os quais treinarão os seus
colaboradores. Façam com que circulem constantemente".
IV. PRECIPITAÇÃO

Visualizemos uma pulsação de luz representando os livros, luz que atravessa a
escuridão do espelhismo e da ilusão humana, evocando a resposta da mente e do
coração dos homens.
V. Entoemos o mantra do Novo Grupo de Servidores do Mundo:

"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”
VI. DISTRIBUIÇÃO
Pronunciemos a Grande Invocação como uma afluência consciente de energia para todo o
planeta, irradiando-se e penetrando na consciência de toda a humanidade.

"DESDE O PONTO DE LUZ NA MENTE DE DEUS.. . "
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