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I. FUSÃO GRUPAL

Fortaleçamos a realidade da integração e fusão grupal dentro do centro cardíaco do Novo Grupo de Servidores 
do Mundo, mediando entre a Hierarquia e a Humanidade.

“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”

II. ALINHAMENTO

Projetemos uma linha de energia iluminada até a Hierarquia espiritual do planeta, o coração planetário, o grande
Ashram de Sanat Kumara, e para o Cristo no coração da Hierarquia. Estendamos a linha de luz até Shamballa, o
centro onde a Vontade de Deus é conhecida.

Permaneçamos  como grupo na periferia do Grande ASHRAM, a Hierarquia,  abertos  e  receptivos às
energias extraplanetárias que estão disponíveis.

III. INTERVALO SUPERIOR

Enfoquemo-nos na luz da Hierarquia, o centro cardíaco planetário, e mantenhamos a mente contemplativa aberta
à Luz e ao Amor que procuram se exteriorizar na Terra.

IV. MEDITAÇÃO
(Nota-chave do mês, pausa para a meditação, em seguida o Pensamento-semente do ano, pausa para a meditação.)

“QUE O GRUPO SE ESFORCE PARA AQUELA SÍNTESE SUBJETIVA E INTERAÇÃO
TELEPÁTICA QUE FINALMENTE ANIQUILARÁ O TEMPO”

V. PRECIPITAÇÃO

Utilizando a imaginação criadora, visualizemos as energias de Luz, Amor E Vontade para o Bem, fluindo por
todo o planeta e se ancorando na Terra através dos centros planetários de distribuição preparados no plano físico,
por meio dos quais o PLANO pode se manifestar.

Utilizemos a sêxtupla progressão do amor divino, seguindo a precipitação de energia desde Shamballa até a
Hierarquia, ao Cristo, ao Novo Grupo de Servidores do Mundo, aos homens e mulheres de boa vontade de todas
as partes, até os centros físicos de distribuição.

VI. INTERVALO INFERIOR

Reenfoquemos a consciência como grupo na periferia do grande Ashram e pronunciemos juntos a afirmação:

“NO CENTRO DE TODO AMOR, EU PERMANEÇO.  DESDE ESTE CENTRO, EU, A ALMA, ME EXTERIORIZAREI.  DESDE ESTE

CENTRO,  EU,  O QUE SERVE,  TRABALHAREI.  QUE O AMOR DO SER DIVINO SE IRRADIE POR TODA PARTE,  EM MEU

CORAÇÃO, ATRAVÉS DO GRUPO E EM TODO O MUNDO”

De acordo com a nossa compreensão e responsabilidade aceita, visualizemos o trabalho imediato que deve ser realizado para a
preparação do reaparecimento do Cristo e o estabelecimento do Plano na Terra.

VII. DISTRIBUIÇÃO 
À medida que pronunciemos a Grande Invocação, visualizemos a afluência de LUZ, AMOR e PODER desde a
Hierarquia Espiritual, e através das entradas planetárias ativas, irradiando-se sobre a consciência de toda a raça
humana.

“DESDE O PONTO DE LUZ NA MENTE DE DEUS...”
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