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Meditação grupal
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FUSÃO GRUPAL
Eu sou um com meus irmãos de grupo
E t udo o que eu t enho l hes pert ence
Que o amor que há em mi nha Al ma f l ua at é el es
Que a f orça que há em mi m os el eve e aj ude
Que os pensament os que a mi nha Al ma cri a os al cancem e ani mem

II.

ALINHAMENTO
Identifiquemo-nos como grupo no plano mental.
Tomemos o nosso lugar no centro cardíaco do NGSM, identificados com os núcleos 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.

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 Contemplativos
Divinos entre Shamballa e a Hierarquia e o NGSM entre a Hierarquia e a humanidade, meditando o Plano para trazêlo à existência.

IV.

MEDITAÇÃO
Vamos refletir sobre o pensamento-semente:
"Descubramos os Membros do Novo Grupo de Servi dores do Mundo
e f ort al eçamos as suas mãos"

V.

PRECIPITAÇÃO
Visualizemos a afluência de energia através do 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 até
os corações e mentes de toda a humanidade.

VI.

INTERVALO INFERIOR
Reenfoquemos a consciência como grupo na periferia do Grande Ashram. Pronunciemos a afirmação:
“ Que o Poder da Vi da Una
f l ua através do grupo de todos os verdadei ros servi dores”
“ Que o Amor da Al ma Una
caract eri ze a vi da de t odos aquel es que procuram aj udar os Grandes Seres ”
“Que eu cumpra a mi nha part e no Trabal ho Uno
através do aut oesqueci ment o, da i nof ensi vi dade e da corret a pal avra”

Consideremos as muitas formas com que o "Poder da Vida Una" e o "Amor da Alma Una" estão atuando no mundo
mediante os membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo, construindo assim "a forma mental da solução" para os
problemas mundiais.

VII. DISTRIBUIÇÃO
Pronunciemos a Grande Invocação como uma afluência consciente
planeta, irradiando-se e penetrando na consciência de toda a humanidade.
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