4 de Junho de 2016

Novo Grupo de Servidores do Mundo:
Meio de Comunicação
Nota-Chave:
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 aos Grandes Seres
Que eu cumpra a minha parte no Trabalho Uno
através do autoesquecimento, da inofensividade e da correta palavra
M a n t r a d o N o v o G r u p o d e S e r v i d o re s d o M u n d o

***
A única autoridade reconhecida é a verdade como surge na consciência
humana, em qualquer ciclo mundial ou histórico. Hoje se está reconhecendo (e
incidentalmente, repudiando) mais verdade que em nenhum outro momento da
história humana. Os homens alcançaram o ponto na evolução no qual são capazes
de conhecer a verdade se ela for apresentada e quando for apresentada, porque a
mente humana concreta é agora mais altamente responsiva à verdade abstrata, e
portanto à próxima apresentação evolutiva.
D i s c i p u l a d o n a N o v a E r a, Vo l u m e I I

***
Material para Reflexão:
… cada ponto de vida dentro de um centro tem sua própria esfera de radiação ou seu próprio e
crescente campo de influência, campo que depende necessariamente do tipo e da natureza da
Consciência que mora nele. Esta interação magnética, entre os numerosos e extensos centros de
energia do espaço, é a base de todas as relações astronômicas entre universos, sistemas solares e
planetas. Entretanto, lembrem-se que o aspecto consciência faz que a forma seja magnética,
receptiva, repulsiva e transmutadora; esta consciência difere de acordo com a natureza da entidade
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que dá forma ou atua através de um centro, grande ou pequeno. Lembrem-se também que aquilo
que flui por todos os centros e anima a totalidade do espaço é a vida de una Entidade; é a própria
vida que existe em todas a formas, limitada em tempo e espaço pela intenção, o desejo, a forma e a
qualidade da consciência moradora; os tipos de consciência são inúmeros e diversos, mas a vida é
sempre a mesma e indivisível, pois é a vida una.
A esfera de radiação está condicionada sempre pelo ponto de evolução da vida dentro da forma;
a própria vida é o fator que correlaciona, integra e relaciona um centro com outro e estabelece
contato; a vivência é a base de toda relação embora isto não seja imediatamente evidente para o
leitor; a consciência qualifica o contato e colore a radiação. Aqui veremos novamente a mesma
triplicidade fundamental, à qual dei os nomes de Vida, Qualidade e Aparência em um livro anterior.
(1)
Em consequência uma forma é um centro de vida dentro de algum aspecto do corpo etérico da
Entidade chamada Espaço, no qual está envolvida uma existência animada e viva, como a de um
planeta. O mesmo ocorre com todas as formas menores, como as que existem sobre e dentro de um
plano.
Este centro contém em si um ponto de vida relacionado com todas as energias que o rodeiam;
possui sua própria esfera de radiação ou influência, que depende da natureza ou força de sua
consciência e do fator dinâmico condicionador da entidade que anima sua vida mental. Estes pontos
merecem uma cuidadosa consideração. Finalmente, cada centro possui seu triângulo central de
energias; uma delas expressa a vida animadora da forma; outra, a qualidade de sua consciência; e a
terceira – vida integrante e dinâmica que mantém unida a forma e a consciência unidas em uma
vivência expressiva – condiciona a radiação da forma, sua sensibilidade ou insensibilidade, a
energia circundante, a natureza geral da vida que a anima, além de sua capacidade criadora.
Grande parte do que lhes dei aqui servirá para esclarecer o que escrevi sobre astrologia
esotérica2; lhes dará a chave dessa ciência de relações a qual é essencialmente a chave da astrologia
e também da ciência de Laya Yoga. Esta última ciência (afortunadamente para a raça ária) caiu em
descrédito desde os últimos dias atlantes; entretanto, será restaurada e utilizada em uma volta
superior da espiral, durante os próximos quinhentos anos. Quando for correta e devidamente
restaurada, não enfatizará a natureza do centro envolvido, mas sim a qualidade da consciência que
caracteriza qualquer dado centro e, portanto, necessariamente condicionará sua esfera de radiação.
De acordo com a grande Lei de Correspondências, tudo o que aqui dei ou indiquei pode ser aplicado
pelo estudante a todas as formas de vida: um universo, um sistema solar, um planeta, um ser
humano, qualquer forma subumana e ao menor átomo de substância (seja o que este termo
signifique para vocês).
Telepatia e o Veículo Etérico

***
O amor é o grande unificador e intérprete.
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Tratado sobre os Sete Raios, Volume III.
O Destino das Nações.
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Esta energia de amor está concentrada principalmente (para propósitos de atividade hierárquica)
no Novo Grupo de Servidores do Mundo. Este grupo foi escolhido pela Hierarquia como Seu
principal canal de expressão. Este grupo, composto como está por todos os discípulos do mundo e
todos os iniciados operativos, encontra representantes em cada grupo de idealistas e servidores e em
cada grupo de pessoas que expressam pensamento humano, particularmente na esfera do
melhoramento e elevação humanos. Através deles, a potência de amor-sabedoria pode se expressar a
si mesma. Com frequência estas pessoas são incompreendidas, pois o amor que expressam difere
amplamente do interesse pessoal afetuoso, sentimental, do trabalhador comum. Ocupam-se
principalmente dos interesses e do bem de todo o grupo ao qual possam estar associados; ante todo
não lhes dizem respeito os insignificantes interesses do indivíduo – ocupado com seus pequenos
problemas e preocupações. Isto coloca tal servidor sob a crítica do indivíduo e com esta crítica eles
devem aprender a viver e a ela não devem prestar atenção. O verdadeiro amor grupal é de maior
importância que as relações pessoais, embora estas se satisfaçam quando surge a necessidade
(observe-se, digo necessidade). Os discípulos aprendem a captar a necessidade de amor grupal e a
modificar suas formas em conformidade com o bem do grupo, mas não é fácil para o indivíduo
auto-interessado captar a diferença. Por meio desses discípulos que aprenderam a diferença entre as
insignificantes preocupações do indivíduo mais seu interesse em si mesmo e as necessidades e
urgências do trabalho e amor grupais, a Hierarquia pode trabalhar e deste modo produzir as
mudanças mundiais necessários, que são acima de tudo mudanças em consciência.
O Destino das Nações

***
Os grupos são um experimento para fundar ou iniciar pontos focais de energia na
família humana, por onde podem afluir certas energias para a raça dos homens.
Constituem um experimento para inaugurar certas novas técnicas em trabalho e
em modos de comunicação. Assinalarei que estas três últimas palavras resumem
toda a questão.
Discipulado na Nova Era, Volume I

***
O que estamos procurando fazer é levar adiante um esforço grupal de tal relevância que, no
momento correto, produzirá, em seu crescente ímpeto, um impulso magnético tão potente que
chegará até as Vidas Que pensam sobre a humanidade e nossa civilização, e Que atuam através dos
Mestres da Sabedoria e a Hierarquia reunida. Este esforço grupal evocará d’Eles um impulso
responsivo e magnético que reunirá, por meio de todos os grupos aspirantes, as Forças benéficas
sobrepairantes. Pelo concentrado esforço destes grupos no mundo hoje dia (que subjetivamente
conformam Um só1 grupo) luz e inspiração e revelação espiritual podem ser liberadas em tal fluxo
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de poder que realizará claras mudanças na consciência humana e melhorará as condições deste
mundo necessitado. Isso abrirá os olhos dos homens para as realidades básicas, que até agora só
são vagamente percebidas pelo público pensante. Então 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.
Portanto, encontram-se nesta grande tarefa as seguintes relações e grupos. Eles devem ser
considerados e são os seguintes:







As Forças de Luz e o Espírito de Paz, Vidas corporificadas de tremenda potência grupal.
A Hierarquia Planetária.
O Buda.
O Cristo.
O Novo Grupo de Servidores do Mundo.
Humanidade.

Este trabalho, empreendido exitosa e inteligentemente, deveria possibilitar inaugurar uma nova
relação entre a Hierarquia e o gênero humano. Este esforço marcaria, e esperemos que o faça, o
começo de um novo tipo de trabalho de mediação... Muito do êxito deste esforço dependerá de que
os membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo captem intelectualmente a técnica implícita.
Dependerá também de sua disposição de aceitar a ideia da oportunidade presente em cada período
de lua cheia, e também de sua prontidão para trabalhar ao longo das linhas indicadas. Até agora não
têm garantia alguma quanto à exatidão das afirmações com respeito à importância do período de lua
cheia, nem têm conhecimento pessoal algum da situação como é descrita. Alguns sequem sabem
que há uma Hierarquia observadora, mas são almas consagradas e altruístas, e como tais, pertencem
ao Novo Grupo de Servidores do Mundo. Se eles podem aspirar, orar, meditar e servir, enfocandose sempre em uníssono com todos os outros servidores, a salvação da humanidade pode avançar
com muita maior velocidade que até agora, e os resultados serão apreciavelmente evidentes.
Psicologia Esotérica, T. II

***
No centro da vida humana, o grupo integrador dos novos servidores do mundo deve enfrentar,
portanto, uma necessidade muito real. O trabalho primordial consiste em se manter em estreita
união com a alma da humanidade – constituída por todas as almas em seu próprio nível de ser –
mediante a sua própria atividade de alma organizada, para que haja sempre quem "trabalhe nos
intervalos" e, assim, permitir que o plano e a visão progridam ante os olhos daqueles que ainda
não podem penetrar no lugar elevado e secreto. … eles devem aprender a trabalhar
subjetivamente, a fim de manter – neste ciclo de atividade e expressão exotérica – o poder, latente
em todos, de se retirar para o centro. Falando simbolicamente, eles são a porta.
Um Tratado sobre Magia Branca
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***
Membros de todos os tipos de raio se encontram no Novo Grupo de Servidores do Mundo, seja
mediante a atividade do raio da personalidade ou do raio da alma; portanto, se está fazendo influir
as energias de todos os raios sobre este período criativo na história humana moderna. É interessante
recordar o fato de que por intermédio de todas as forças bélicas do mundo (navais, militares e
aéreas) se está realizando muito do trabalho hierárquico necessário; a energia do quarto Raio de
Harmonia através do Conflicto está se fazendo sentir fenomenicamente – desta vez em conjunção
com a incomum atividade do primeiro raio. Em consequência, por meio das Forças da Luz, virá
liberação na liberdade, o que significará a liberdade de todo o gênero humano. Aqui, irmão meu,
não estou defendendo a guerra nem a luta. Simplesmente trato das condições do mundo tal como
existem hoje, e dos processos e dos métodos característicos das civilizações que já desapareceram e
da civilização que hoje estamos emergindo. À medida que o homem saia da etapa animal,
estritamente física, e muito emocional e inflamável e aprenda a pensar, então (e somente então) a
guerra cessará. Felizmente para a humanidade, isto está ocorrendo com rapidez.
Pela primeira vez na história humana, as linhas de demarcação entre o correto, do ângulo dos
valores espirituais (a liberdade essencial do espírito humano), e do errado (o aprisionamento do
espírito humano pelas condições materialistas), são claramente percebidas pela maioria das nações
do planeta. As Nações Unidas contêm o germe e a semente de um grande grupo internacional
meditativo e reflexivo – um grupo de homens e mulheres reflexivos e informados, em cujas mãos
está o destino da humanidade. Está em grande parte sob o controle de muitos discípulos de quarto
raio, se vocês pudessem compreender, e seu ponto de enfoque meditativo é o plano intuitivo ou
búdico – o plano no qual se encontra hoje toda atividade hierárquica.
Discipulado na Nova Era, Volume II

***
Anteriormente... usei as palavras, “Um grupo mundial unido dedicado à meditação unânime e
simultânea... para a jurisdição do Cristo”. Quero chamar sua atenção especialmente sobre esta
última frase que introduz um novo conceito no trabalho preparatório a realizar pelo Novo Grupo de
Servidores do Mundo. A tarefa é, por meio da meditação, estabelecer o conhecimento e o
funcionamento das leis e dos princípios que controlarão a era vindoura, a nova civilização e a futura
cultura mundial. Enquanto a base para a vindoura “jurisdição” não estiver pelo menos assentada, o
Cristo não poderá reaparecer; se viesse sem esta devida preparação, muito tempo, esforço e energia
espiritual seriam perdidos. Portanto, devemos assumir (se estas premissas forem aceitas) que deve
estar organizado – no futuro próximo – um grupo de homens e mulheres em cada país, os quais, sob
a devida e apropriada organização, meditará “simultânea e unanimemente” sobre as medidas
jurídicas e as leis básicas sobre as quais estará fundado o governo de Cristo e que são
essencialmente as leis do Reino de Deus, o quinto reino nos processos evolutivos e naturais do
desenvolvimento planetário.
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...as palavras meditação “unânime e simultânea”; não são escolhidas inadvertidamente. Uma
situação unânime não é – do ângulo espiritual – uma situação imposta. É da índole de uma reação
mútua espontânea – uma reação evocada pela resposta imediata de uma alma, em contato com sua
personalidade, a uma verdade ou intuição espiritual, e disto a mente inferior não pode escapar...
Verdadeira unanimidade é livre decisão em resposta a uma apresentação da verdade que se
aproxima o máximo possível da realidade alcançada. Portanto, na enunciação da verdade reside a
segurança para todos os homens. Isto necessariamente envolve uma apresentação profundamente
espiritual dos fatos essenciais. O princípio de simultaneidade está ligado a isto, pois um
reconhecimento mútuo de uma idêntica abordagem à verdade realiza inevitavelmente uma
atividade em uníssono.
Os homens alcançaram o ponto na evolução no qual são capazes de conhecer a verdade se ela
for apresentada e quando for apresentada, porque a mente humana concreta é agora mais altamente
responsiva à verdade abstrata, e portanto à próxima apresentação evolutiva. É o que estão
combatendo as Potências Totalitárias, os inconscientes (e isso é o que quero dizer, irmão meu)
agentes da Loja Negra; eles não triunfarão; não podem a longo prazo, pois o espírito humano é
eternamente sadio e sensato2.
Discipulado na Nova Era, Volume II

***
Compreendo que o que estou lhes comunicando pode parecer muito inverossímil e sem sentido,
e logicamente não há maneira viável de comprovar para vocês a natureza real deste sistema de
intercomunicação, onde possam verificar o que digo; mas também não existe um modo de
comprovar a existência real de Sanat Kumara e, no entanto, a Sua existência foi proclamada pela
Hierarquia desde a noite dos tempos e aceita por milhões de seres. Todo ser humano crê muito mais
do que pode comprovar ou demonstrar.
Telepatia e o Veículo Etérico

***
Os grupos são um experimento para fundar ou iniciar pontos focais de energia na família
humana, por onde podem afluir certas energias para a raça dos homens.
Constituem um experimento para inaugurar certas novas técnicas em trabalho e em modos de
comunicação. Assinalarei que estas três últimas palavras resumem todo o assunto.
São o produto de uma atividade interna e de um conjunto subjetivo de forças que forçosamente
devem se tornar objetivas. O trabalho dos discípulos que se encontram nestes distintos grupos
consiste em se manter em estreita relação com os dez grupos internos que, no entanto, formam um
só grande grupo ativo. Esta força grupal fluirá então pelos diversos grupos na medida em que os
discípulos façam, como grupo, as seguintes coisas:
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 Manter-se em relação com a fonte interna de poder.
 Não perder nunca de vista o objetivo grupal.
 Cultivar a dupla capacidade de aplicar as leis da alma à vida individual e as leis do grupo à
vida grupal.
 Utilizar todas as forças que afluem ao grupo para prestar serviço. Aprender, portanto, a
registrar as forças e utilizá-las corretamente. …a força que aflui talvez seja demasiado forte
para que o discípulo individual possa manipulá-la por si só; mas será compartilhada pelo
grupo se houver completo unificação grupal.
Discipulado na Nova Era, Volume I

***
...os grupos avançados em cada nação estão começando a responder à Lei de Compreensão. É
uma lei que oportunamente enfatizará a eterna fraternidade do homem e a identidade de todas as
almas com a Superalma. Isto será reconhecido na consciência racial, assim como a unicidade da
Vida que aflui através de todo o sistema solar e o impregna, anima e integra. Esta Vida funciona em
todos os esquemas planetários e através deles, em todos os reinos de formas e com tudo o que pode
ser incluído na frase “vida da forma”. Essa frase contém três ideias básicas: as ideias de vida, de
forma e de evolução.
Hoje há muitos milhares que estão ficando sob a influência desta Lei de Compreensão
Amorosa. Em cada nação muitos estão respondendo à nota fraterna sintética mais ampla, mas as
massas ainda nada compreendem disto. Devem ser conduzidas em maneiras corretas gradualmente
mediante o constante desenvolvimento da correta compreensão de seus próprios cidadãos.

Tenham isto presente, todos vocês que trabalham pela paz mundial e as
corretas relações humanas, pela harmonia e pela síntese.
O Destino das Nações

Espaço de Silêncio anterior à Meditação
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