O NOVO GRUPO DE SERVIDORES DO
MUNDO
Manual do Cartaz

INSTITUTO PARA SÍNTESE PLANETÁRIA
Os objetivos do IPS são:
divulgar os dez grupos-semente como
possível base da futura civilização mundial,
ajudar a estabelecer uma Universidade para a Síntese Planetária
para a prática da ciência do homem,
promover uma cooperação construtiva em escala global
entre indivíduos, grupos e organizações com visão de futuro.
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O NOVO GRUPO DE SERVIDORES DO MUNDO
Estes homens e mulheres de boa vontade devem ser encontrados e organizados e,
assim, a sua potência numérica ser descoberta – pois ela está ali. Devem formar um
grupo mundial, endossando as corretas relações humanas e instruindo o público na
natureza e no poder da boa vontade. Desta maneira criarão uma opinião pública mundial
que será tão potente e tão explícita em favor do bem-estar humano, que os dirigentes, os
estadistas, os políticos, os homens de negócio e os religiosos serão obrigados a ouvir e a
se adequar. Com firmeza e regularidade, o público em geral será instruído no
internacionalismo e na unidade mundial baseada na simples boa vontade e na
interdependência cooperativa. (Problemas da Humanidade)
Membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo e os homens e mulheres de boa
vontade devem ser encontrados em todos os setores da vida. Estarão entre os adeptos
de todas as ideologias atuais e nos círculos políticos e científicos, entre os educadores do
mundo e os filantropos, entre os trabalhadores criativos, os industriais, nos lares comuns
e entre os trabalhadores. Eu (Mestre D.K.) convoco todos os homens e mulheres de boa
vontade do mundo para estudarem os princípios da nova ordem mundial. Convoco-os, à
medida que lutam por justiça e pelos direitos das pequenas nações e o futuro das
crianças de todas as nações, a começarem a educar aqueles com quem têm contato, nas
corretas atitudes e na visão prospectiva que farão com que os erros do passado sejam
impossíveis no futuro. (Exteriorização da Hierarquia)
O Novo Grupo de Servidores do Mundo não é uma nova organização que está se
formando no mundo. É simplesmente um conjunto de homens com objetivos construtivos,
pacíficos e de boa vontade, vinculados livremente, que enfatiza a necessidade prévia de
estabelecer corretas relações humanas para que qualquer paz duradoura seja possível.
Este grupo não interferirá absolutamente nos compromissos e lealdades de nenhum
homem. É uma congregação de todos que procuram expressar o espírito crístico e não
comportam nenhum espírito de ódio e vingança. Este grupo desafia o mundo a abandonar
todos os antagonismos e antipatias, todos os ódios e diferenças raciais, e a procurar viver
em termos de uma só família, uma só vida e uma só humanidade. (Exteriorização da
Hierarquia)
O poder que o Novo Grupo de Servidores do Mundo manejará oportunamente será
extraído de duas fontes. A primeira, o centro interno ou governo mundial subjetivo, cujos
membros são responsáveis pela difusão dos ideais e ideias que conduziram a
humanidade de era para era. Referido centro interno sempre existiu, e os grandes líderes
da raça, em todos os setores, estiveram vinculados com ele. Os grandes idealistas e
trabalhadores mundiais (como o Cristo e Seu grande irmão, o Buda e os trabalhadores
menores como Platão, Espinoza, Abraham Lincoln e Florence Nightingale), todos eles
estiveram associados com esse centro. É imensa a quantidade de associados, e
inumeráveis as categorias destes trabalhadores, mas o que caracteriza a todos é o
autossacrifício pelo melhoramento da vida humana e o amor por seus semelhantes. Mas
todos extraíram sua luz e inspiração deste ponto focal central. Os membros que
compõem este governo mundial subjetivo poderão viver em corpos físicos ou estar
desencarnados. Partimos do princípio de que aqueles que leem estas páginas creem na
imortalidade – uma crença na perpetuação da consciência da alma em alguma dimensão.
Estas grandes almas se distinguem principalmente pelo fato de que não conhecem
limitação mental, e sua inclusividade é tal que para eles não há distinção racial nem
diferenças religiosas.
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A segunda fonte de onde o Novo Grupo de Servidores do Mundo extrairá seu poder, será
dos homens de boa vontade que existem no mundo em qualquer momento dado. Serão
capazes de pôr em atividade, em qualquer dado instante, tal força de pensamento e tal
grandiosa opinião pública que, oportunamente, estarão em posição de exercer um efeito
definido sobre os assuntos mundiais. Uma das funções consistirá em pôr em contato os
homens de ideais similares e também de dirigir e fomentar seus esforços,
O conhecimento destes ideais será divulgado por todas as partes apesar da oposição e
da desconfiança; estas verdades devem ser expressas em todos os idiomas e por todos
os meios disponíveis, e todas as pessoas que estejam dispostas devem ser utilizadas
para divulgá-las. Nenhum esforço deverá ser poupado, nos tempos presentes e nos anos
à frente. Este trabalho, primeiramente, será empreendido por meio da palavra escrita e,
depois, quando houver pessoas treinadas disponíveis, por meio da palavra falada. Deve
haver síntese de esforço e eliminação de aspectos desnecessários e pessoais do
trabalho.” (Psicologia Esotérica II)

AMOR CÓSMICO
“O Instrutor Mundial é aquele Grande Ser que os cristãos chamam de Cristo. No Oriente é
conhecido como o Bodhisattva, como o Senhor Maitreya, e é Aquele esperado pelos
devotos maometanos sob o nome de Iman Madhi. É Aquele que vem presidindo os
destinos da vida desde 600 a. C., aproximadamente; é Aquele que apareceu entre os
homens e que é novamente esperado. É o grande Senhor de Amor e Compaixão, assim
como Seu predecessor, o Buda, foi o Senhor de Sabedoria. Através d’Ele flui a energia do
segundo aspecto que Lhe chega diretamente do centro cardíaco do Logos planetário via o
coração de Sanat Kumara. Atua por meio da meditação centrada no coração. É o Instrutor
Mundial, o Mestre dos Mestres e o Instrutor dos Anjos, e a Ele foi confiada a guia dos
destinos espirituais dos homens e o desenvolvimento do reconhecimento de que todo ser
humano é uma criatura de Deus e um filho do Altíssimo.
Desde que deixou a Terra, como diz com relativa exatidão o relato da Bíblia (embora com
muitos erros nos detalhes), Ele permaneceu com os filhos dos homens; jamais se foi
realmente, apenas na aparência e em corpo físico. Aqueles que conhecem o Caminho
podem encontrá-Lo em corpo físico morando nos Himalaias e trabalhando em estreita
cooperação com Seus dois grandes Irmãos, o Manu e o Mahachohan. Diariamente verte
Sua benção no mundo e diariamente se coloca sob o grande pinheiro de Seu jardim, ao
pôr do sol, com as mãos erguidas abençoando aqueles que verdadeira e fervorosamente
procuram aspirar. Conhece todos os buscadores que, embora não captem
conscientemente, a luz que d’Ele flui estimula seu desejo, fomenta a chispa de vida que
se esforça e estimula o aspirante até o raiar do importante dia em que se colocará diante
d’Aquele que "ao ser elevado" (entendido em termos ocultistas) atrairá para Si todos os
homens, como Iniciador dos mistérios sagrados. (Iniciação Humana e Solar)
Finalmente, no triunfo da Crucificação ou Grande Renúncia (como denominado no
Oriente, com mais precisão), o Cristo, pela primeira vez, ancorou na Terra um tênue fio da
Vontade divina, tal como lançado da Casa do Pai (Shamballa) tendo passado pela sábia
guarda do Reino de Deus e, por intermédio do Cristo, sendo levado à atenção da
humanidade. Por meio da intervenção de determinados grandes Filhos de Deus, os três
aspectos divinos ou características da divina Trindade – vontade, amor e inteligência –
tornaram-se parte do pensamento e da aspiração dos homens. Os cristãos tendem a se
esquecer de que a crise das horas finais do Cristo não se passou na Cruz, mas nas horas
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passadas no Horto de Getsêmani, quando a Sua vontade – em agonia e em quase
desespero – submergiu-se na do Pai. “Pai, não se faça a minha vontade, mas a Tua”
(Lucas, 22:42)
Algo novo, ideado das próprias profundezas do tempo, aconteceu então naquele horto
tranquilo: o Cristo, representando a humanidade, ancorou ou estabeleceu a Vontade do
Pai na Terra e possibilitou que a humanidade inteligente a cumprisse. Até então essa
vontade era conhecida na Casa do Pai; foi reconhecida e adaptada às necessidades do
mundo pela Hierarquia espiritual, atuando sob o Cristo, e assim tomou forma como Plano
divino. Hoje, devido ao que o Cristo fez em Seu momento de crise séculos atrás, a
humanidade pode juntar esforços para o cumprimento desse Plano. A vontade-para-obem da Casa do Pai pode se tornar a boa vontade do Reino de Deus e transformar-se em
corretas relações humanas pela humanidade inteligente. Assim a linha direta ou fio da
Vontade de Deus se estende do lugar mais alto ao ponto mais baixo e, no devido tempo,
pode se tornar um cabo de ascensão para os filhos dos homens e de descida para o
espírito amoroso e vivo de Deus. (Exteriorização da Hierarquia)
Ele, o Representante do Amor de Deus, é solicitado a atuar novamente na arena mundial,
onde a Sua mensagem anterior foi refutada, esquecida ou indevidamente interpretada
durante dois mil anos e onde o ódio e a separatividade caracterizaram os homens de todo
o mundo. Isto O submergirá em uma atmosfera externa e em uma situação na qual todos
os Seus recursos divinos serão necessários e testados ao máximo. A ideia de aceitação
geral de que Ele retornará como um guerreiro triunfante, onipotente e implacável não tem
base real. Que Ele, chegada a hora, conduzirá Seu povo, a humanidade, a Jerusalém, é
um fato, fundamentado em base segura; mas não será a cidade judaica chamada
Jerusalém, mas o “lugar de paz” (significado da palavra Jerusalém). Uma cuidadosa consideração da situação do mundo hoje, e um aplicado uso da imaginação revelarão ao
pensador sincero o quanto é terrificante a tarefa que Ele empreendeu. Mas Ele
novamente “firmou o rosto para ir para Jerusalém” (Lucas 9:51); Ele novamente
aparecerá e guiará a humanidade para uma civilização e um estado de consciência no
qual as corretas relações humanas e a cooperação mundial para o bem de todos serão a
nota dominante universal. Por intermédio do Novo Grupo de Servidores do Mundo e dos
homens de boa vontade, Ele concluirá Sua associação com a Vontade de Deus (os
assuntos de Seu Pai) de tal maneira que a eterna vontade-para-o-bem será traduzida
pela humanidade por boa vontade e corretas relações. Sua obra, então, estará feita; Ele
estará novamente livre para nos deixar, desta vez para não retornar, mas para deixar o
mundo dos homens nas mãos do Grande Servidor espiritual que será o novo Guia da
Hierarquia, a Igreja invisível.” (Exteriorização da Hierarquia)

OS MESTRES DE SABEDORIA
A HIERARQUIA PLANETÁRIA
"A Hierarquia é composta por aqueles que triunfaram sobre a matéria e que alcançaram a
meta pelo mesmo caminho que trilham hoje os indivíduos. Estas personalidades
espirituais, estes Adeptos e Mestres, lutaram para obter a vitória e o controle no plano
físico, enfrentando os miasmas, brumas, perigos, perturbações, angústias e dores da vida
diária. Trilharam cada passo do caminho de sofrimento, passaram por todas as
experiências, superaram todas as dificuldades e venceram. Estes Irmãos Mais Velhos da
Raça experimentaram a crucificação do eu pessoal e conhecem a total renúncia de tudo
aquilo que é o destino de todo aspirante nesta época. Não há fase de agonia, nenhum
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sacrifício prestado, nenhuma Via Dolorosa pela qual não tenham trilhado em Seu tempo,
e nisto reside Seu direito de servir e a força do método de Seu chamamento.
Conhecedores da quintessência da dor, conhecedores das profundezas do pecado e do
sofrimento, Seus métodos podem ser perfeitamente adequados às necessidades
individuais; mas, ao mesmo tempo, sua compreensão de que a liberação se obterá por
meio da dor, do castigo e do sofrimento, e seu entendimento de que a liberação se obtém
mediante o sacrifício da forma, através dos fogos purificadores, são suficientes para lhes
dar um firme apoio e a capacidade de persistir, mesmo quando a forma parece ter sofrido
suficientemente, e o amor que triunfa sobre todos os obstáculos esteja fundado na
paciência e na experiência. Estes Irmãos Mais Velhos da humanidade caracterizam-se
por um amor que suporta toda provação e que atua sempre para o bem do grupo; por um
conhecimento adquirido no transcurso de milhares de vidas, durante as quais abriram
caminho do fundo da vida e da evolução até bem perto do topo; por uma experiência
baseada no tempo e em uma multiplicidade de reações e interações da personalidade;
por uma coragem, resultado dessa experiência, que, sendo ela própria produto de eras de
esforços, fracassos e renovados empenhos e que levaram finalmente ao triunfo, podem
agora se pôr a serviço da raça; por um propósito iluminado, inteligente e cooperador,
ajustando-se ao grupo e ao plano hierárquico e, assim, ao propósito do Logos planetário;
e, afinal, caracterizam-se por seu conhecimento do poder do som. Este último fato é a
base do aforismo que afirma que os verdadeiros ocultistas se distinguem pela
característica do conhecimento, da vontade dinâmica, da coragem e do silêncio: "Saber,
querer, ousar e calar". Conhecendo bem o plano e tendo uma visão clara e iluminada,
podem submeter sua vontade, de maneira inabalável e leal ao grande trabalho de criação
por meio do poder do som. Isto os leva a calar, quando o homem comum falaria, e a falar,
quando o homem comum se calaria.
Esta Hierarquia de forças tem quatro linhas de trabalho proeminentes:
– desenvolver a autoconsciência em todos os Seres
– desenvolver a consciência nos três reinos inferiores (mineral, vegetal e animal)
– transmitir a vontade do Logos planetário
– dar um exemplo à humanidade.
Quando os homens captarem os quatro fatos enumerados e os tiverem estabelecido
como verdades na consciência da raça, poderemos esperar então o retorno daquele ciclo
de paz, tranquilidade e retidão previstos em todos os Textos Sagrados do mundo e então
o Sol da Retidão surgirá, trazendo a cura em suas asas, e a paz, acima de toda
compreensão, reinará nos corações dos homens.” (Iniciação Humana e Solar)

OS DEZ GRUPOS-SEMENTE
Introdução
São representados pelo círculo com as cores do arco-íris, as cores sendo as dos chacras
que cada um dos grupos usa em seu trabalho. Os chacras que cada grupo usa estão
relacionados no livro “Discipulado na Nova Era”, vol. I, escrito pelo Mestre Djwhal Khul em
cooperação com Alice A. Bailey. No cartaz, usamos as cores descritas por C.W.
Leadbeater em seu livro “Os Chacras”. Na maioria das vezes, coincidem com as cores
dadas pelo Mestre Djwhal Khul para os chacras no plano etérico, em “Cartas sobre
Meditação Ocultista”.
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As cores são as seguintes:
violeta
centro coronário
(com doze pétalas principais em branco e
dourado
rosa-amarelo e azul púrpura
centro ajna
(centro entre as sobrancelhas)
azul prateado
centro laríngeo
amarelo dourado
centro cardíaco
vermelho-verde (rosa-verde)
centro do plexo solar
laranja brilhante-vermelho
centro sacro
vermelho-laranja (laranja-fogo)
centro da base da coluna
Cada chacra tem relação com uma qualidade básica específica, denominada raio na
terminologia esotérica. “Um raio nada mais é do que um nome para uma força específica
ou tipo de energia, que enfatiza a qualidade que aquela força exibe e não o aspecto força
que ela cria. É esta uma verdadeira definição de raio.” (Tratado sobre Os Sete Raios I).
Há sete raios, como há sete cores e sete notas musicais. As notas tônicas dos raios são
as seguintes:

1º raio
2º raio
3º raio
4º raio
5º raio
6º raio
7º raio

Princípio Exotérico
Vontade ou Poder
Amor/Sabedoria
Inteligência Ativa ou Adaptabilidade
Harmonia, Intuição, Beleza, Arte
Conhecimento concreto ou Ciência
Idealismo Abstrato ou Devoção
Ordem cerimonial ou Magia

Princípio Esotérico
Vida
Consciência da Alma
Mente Criadora
Razão Pura
Senciência
Desejo
Vitalidade ou prana

(Psicologia Esotérica I)
Exotérico refere-se aqui à qualidade expressa no nível da personalidade tríplice (físico,
emocional e mental), ou eu inferior; esotérico refere-se à qualidade expressa no nível da
Alma ou Eu Superior (consciência grupal).
Abaixo apresentamos os raios exotéricos em relação com cada centro da constituição
humana e os princípios (raios esotéricos) que têm assento em cada centro.
Centro
Coronário
Ajna
Laríngeo
Cardíaco
Plexo solar
Centro
Sacro

Raio Exotérico
Raio 1
(vontade ou poder)
Raio 5
(conhecimento concreto ou ciência)
Raio 3
(inteligência ativa ou adaptabilidade)
Raio 2
(amor/sabedoria)
Raio 6
(devoção ou idealismo abstrato)
Raio 7
(ordem cerimonial ou magia)
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Princípio Esotérico
Raio 2
(consciência da alma)
Raio 4
(razão pura)
Raio 3
(mente criadora)
Raio 1
(princípio vida)
Raio 5
(senciência)
Raio 6
(desejo, com reflexo superior na
garganta)

Base da
coluna

Raio 4
(harmonia, intuição, beleza, arte)

Raio 7
(vitalidade ou prana)

(Psicologia Esotérica I)

Resumo dos campos de trabalho dos 10 grupos-semente
O IPS publicou estudos sobre as tarefas de cada grupo-semente, que incluem um
delineamento de meditação, em seis idiomas: inglês, francês, alemão, português, russo e
espanhol.
Comunicadores telepáticos
usam os centros coronário, cardíaco e laríngeo.
Comunicação telepática de alma para alma por meio do alinhamento; de mente para
mente por meio da integração; entre a humanidade e o governo interno do planeta por
meio da ciência da impressão.
Estudo recomendado: “Telepatia e o Veículo Etérico” de DK e AAB
Observadores Treinados
usam os centros coronário, cardíaco e plexo solar.
Dissipação do glamour, da ilusão e do maya por meio da iluminação.
Estudo recomendado: “Glamour, um Problema Mundial” de DK e AAB
Curadores Magnéticos
usam os centros coronário, cardíaco e ajna.
Por meio de uma ‘vida magnética’.
Por meio das leis da vida, da saúde e das corretas relações humanas.
Por meio da continuidade da consciência.
Estudo recomendado: “Cura Esotérica” de DK e AAB
Educadores na Nova Era
usam os centros coronário, ajna e laríngeo.
Educação por meio do fluxo direcionado da luz do conhecimento no ‘homem instintivo’;
por meio da afluência da luz da sabedoria no ‘homem inteligente’; por meio do
conhecimento aplicado, sabedoria expressa e entendimento oculto no ‘homem espiritual’.
Estudo recomendado: “Educação na Nova Era” de DK e AAB
Organizadores Políticos
usam os centros coronário e cardíaco, e o centro na base da coluna.
Entendimento internacional por meio da comunicação da Vontade divina (política) nas
raças e nações, vinculando o departamento do Manu (o regente da raça humana) com os
homens.
Estudo recomendado: “O Destino das Nações” de DK e AAB
Trabalhadores no Campo da Religião
usam os centros coronário, cardíaco e plexo solar.
Por meio do misticismo transcendental
Por meio do ocultismo transcendental
Por meio da religião transcendental
Estudo recomendado: “O Reaparecimento do Cristo” de DK e AAB
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Servidores Científicos
usam os centros coronário, laríngeo e sacro.
Por meio do desenvolvimento de novas hipóteses que substanciem o próximo passo à
frente.
Por meio da reação sensível às energias e forças espirituais.
Por meio da liberação de energia para relacionar espírito e matéria e precipitar o Plano
divino.
Estudo recomendado: “Tratado sobre o Fogo Cósmico” de DK e AAB
Psicólogos
usam os centros coronário, cardíaco, plexo solar e laríngeo.
Estabelecimento de relações entre o reino humano e os reinos subumano e superhumano da natureza.
Pela estimulação da qualidade alma dos reinos subumanos.
Por meio de um estudo do Plano para os cinco reinos da natureza.
Estudo recomendado: “Psicologia Esotérica” I e II, “Astrologia Esotérica” e “Tratado sobre
o Fogo Cósmico” de DK e AAB
Financistas e Economistas
usam os centros coronário, cardíaco, laríngeo e sacro.
Por meio do estudo da natureza ou prana ou energia etérica.
Por meio do estudo do desvio desta forma de energia concretizada em canais
construtivos e ‘caminhos de luz’.
Por meio do estudo da lei da oferta e da procura.
Estudo recomendado: “Problemas da Humanidade” de DK e AAB
Há informações sobre este grupo em todos os livros de DK e AAB
Trabalhadores Criativos
usam os centros coronário e sacro, e o centro na base da coluna.
Por meio da vinculação de vida e forma.
Por meio do relacionamento filosófico de todos os dez grupos.
Por meio do relacionamento filosófico de todos os dez grupos.
Estudo recomendado: “Um Tratado sobre Magia Branca” de DK e AAB
(Discipulado na Nova Era I)

A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
Breve histórico:
Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a União
Soviética, a França e a China deram início à formação de uma nova organização mundial,
similar à Liga das Nações, que fora dissolvida em 1946. A ONU foi oficialmente fundada
em abril de 1945, e posteriormente 50 nações assinaram a Carta das Nações Unidas, em
26 de junho.
Metas e objetivos da organização:
A Organização das Nações Unidas é composta por seis seções. Cada membro tem um
representante na Assembleia Geral, que faz recomendações sobre todas as questões
relevantes da Carta. O Conselho de Segurança é responsável pela promoção da paz e da
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segurança. O Conselho Econômico e Social trata do trabalho econômico e social da ONU
e de outras agências relacionadas. O Conselho de Tutela ajuda os governos que
presidem os territórios sob regime de tutela internacional a se prepararem para o governo
autônomo e a independência, O setor judiciário da ONU é a Corte Internacional de
Justiça. O Secretariado presta suporte a todas as outras seções da ONU, implementando
programas e mantendo políticas escolhidas pelas próprias.
Atividades características:
A Organização das Nações Unidas procura manter a paz internacional. Também promove
relações amistosas entre as nações e procura conquistar a cooperação na solução dos
problemas do mundo. Finalmente, a Organização das Nações Unidas centraliza as ações
das nações que trabalham para alcançar essas metas.
Dimensão e alcance:
No momento (2016), há 193 membros na Organização das Nações Unidas. A
organização é universal e conduz suas gestões em seis idiomas oficiais.
“Em junho de 1945, o Cristo pôs em movimento as forças de reconstrução que se
relacionam com o aspecto Vontade da divindade, e que ainda permanecem como as
menos potentes das três correntes de energia liberadas durante os três Festivais da Lua
cheia de 1945. Estas forças de reconstrução são decisivas, sobretudo em relação às
entidades que chamamos de nações. A Hierarquia, neste momento, está procurando
canalizá-las para a Assembleia das Nações Unidas; o uso a ser feito destas energias
impessoais depende da qualidade e da natureza da nação beneficiária, da grandeza de
sua verdadeira iluminação e do seu ponto de evolução. As nações hoje são a expressão
do egoísmo massificado de um povo e de seu instinto de conservação. As nações hoje
são a expressão do egoísmo massificado de um povo e de seu instinto de conservação.
Estas energias podem, pois, aumentar esse aspecto de suas vidas e podem, apesar
disso, aumentar a potência do objetivo que as Nações Unidas (no presente) sustentam
teoricamente diante dos olhos dos homens de todas as partes. O principal objetivo da
Hierarquia é, pois, distribuir essas energias construtivas e sintetizadoras, de maneira que
a teoria de unidade possa ser lentamente levada à prática e a palavra “Unidas” possa
passar a ter um verdadeiro significado e alcance. (O Reaparecimento do Cristo)
“Hoje, a visão que está na mente dos homens, é a da Era de Aquário, embora não se
deem conta. O futuro verá corretas relações, a verdadeira comunhão, a partilha de todas
as coisas (vinho, sangue, vida e pão, satisfação econômica) e conhecerá a boa vontade;
temos assim um quadro do futuro da humanidade quando todas as nações estarão unidas
em completo entendimento e a diversidade de línguas – simbolizando as diferentes
tradições, culturas, civilizações e pontos de vista – não será barreira alguma para as
corretas relações humanas. No centro de cada um destes quadros se encontra o Cristo.
Deste modo, finalmente se realizarão os expressos objetivos e empenhos da Organização
das Nações Unidas e uma nova igreja de Deus, extraída de todas as religiões e de todos
os grupos espirituais, dará fim à grande heresia da separatividade. O amor, a unidade e o
Cristo Ressuscitado estarão presentes e Ele demonstrará para nós a vida perfeita.”
(Destino das Nações)
A Organização das Nações Unidas é um exemplo de organização que tem atividades em
praticamente todos os dez campos de serviço dos dez grupos-semente. Apresentamos
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alguns exemplos de agências da ONU que atuam em campos relacionados aos dez
grupos-semente.

Comunicadores Telepáticos
ITU (International Telecommunication Union)
União Internacional de Telecomunicações (UIT)
http://www.itu.int
ICAO (International Civil Aviation Organization)
Organização Internacional da Aviação Civil (OACI)
http://www.icao.int
UPU (Universal Postal Union)
União Postal Universal (UPU)
http://www.upu.int
IMCO (International Maritime Organization)
Organização Marítima Internacional (OMI)
http://www.imo.org

Observadores Treinados
OBSERVERS FORCES
FORÇAS OBSERVADORAS
ECOSOC (Economic and Social Council)
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas
http://www.ecosoc.org

Curadores Magnéticos
UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR
http://www.unhcr.ch
FAO (Food and Agriculture Organization)
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO
http://www.fao.org
WORLD FOOD COUNCIL
Conselho Mundial da Alimentação
WHO (World Health Organization)
Organização Mundial da Saúde - OMS
http://www.who.int
UNEP (United Nations Environment Programme)
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA
http://www.unep.org

Educadores na Nova Era
UNITAR (United Nations Institute for Training and Research)
Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (UNITAR)
http://www.unitar.org
UNU (United Nations University)
Universidade das Nações Unidas (UNU)
http://www.unu.edu
ILO (International Labour Organization)
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Organização Internacional do Trabalho - OIT
http://www.ilo.org
GENERAL ASSEMBLY
Assembleia Geral
UNIVERSITY FOR PEACE
UNIVERSIDADE PARA A PAZ
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
http://www.unesco.org

Organizadores políticos
Security Council
Conselho de Segurança
General Assembly
Assembleia Geral
International Court of Justice
Corte Internacional de Justiça
Trusteeship Council
Conselho de Curadoria
Peace-Keeping & Observer Forces
Forças de Manutenção da Paz das Nações Unidas

Trabalhadores no Campo da Religião
A Organização das Nações Unidas não tem nenhuma agência especializada atuando no
campo da religião.

Servidores Científicos
UNCHS (United Nations Centre for Human Settlements – Habitat)
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT)
http://www.unchs.org
UNEP (United Nations Environment Programme)
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA
http://www.unep.org
WMO (World Meteorological Organization)
Organização Meteorológica Mundial (OMM)
http://www.wmo.ch
WIPO (World Intellectual Property Organization)
Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI
http://www.wipo.int
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
http://www.unesco.org
IAEA (International Atomic Energy Agency)
Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA
www.iaea.org
IMO (International Maritime Organization)
Organização Marítima Internacional - OMI
http://www.imo.org
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Psicólogos
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
http://www.unesco.org

Financistas e Economistas
ECOSOC (Economic and Social Council)
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas
http://www.ecosoc.org
WTO (World Trade Organization)
Organização Mundial do Comércio - OMC
http://www.wto.org
IMF (International Monetary Fund)
Fundo Monetário Internacional - FMI
http://www.imf.int
IFC (International Finance Corporation)
Corporação Internacional Financeira - CIF
http://www.ifc.org
IFAD (International Fund for Agricultural Development)
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - IFDA
http://www.ifad.org
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
http://www.unctad.org
UNDP (United Nations Development Programme)
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
http://ww.undp.org
UNFPA (United Nations Fund for Population Activities)
UNFPA, Fundo de População das Nações Unidas
http://www.unfpa.org
ECONOMIC REGIONAL COMMISSIONS
COMISSÕES REGIONAIS ECONÔMICAS
WORLD BANK
BANCO MUNDIAL
http://www.worldbank.org

Trabalhadores Criativos
INTERNATIONAL COURT OFJUSTICE
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA
SECRETARIAT
SECRETARIADO
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
http://www.unesco.org

E VOCÊ?
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O círculo externo, denominado "Organizações não governamentais" e retratado em verde
para representar o nosso planeta Terra, inclui todos aqueles que estão agora trabalhado
com o objetivo de criar um mundo melhor. Motivados pelo interesse comum pelo bemestar humano que cruza fronteiras nacionais, raciais e confessionais, essas pessoas se
reúnem em grupos, associações, organizações para fins de promover objetivos
específicos, como proteção ao ambiente ou ao consumidor, intercâmbios Leste/Oeste e
Norte/Sul, atividades culturais, luta pelos direitos das minorias, educação e muitos outros.
Qualquer que seja seu campo de atividade, eles precisam estar relacionados entre si em
nível global, para que se tornem mais eficientes. É este todo o propósito do trabalho dos
dez grupos-semente proposto neste manual e no cartaz que o acompanha.
A cooperação entre a Organização das Nações Unidas e as ONGs está se tornando cada
vez mais importante. Além dos Escritórios de Ligação de ONG em todas as agências e
departamentos da ONU, há em Genebra uma “Unidade de Ligação entre ONU e ONGs”
especial. Seu objetivo é prestar consultoria às ONGs da Europa Ocidental, Austrália e
Nova Zelândia, mediante solicitação, no projeto e implementação de Programas,
identificando e disponibilizando informações existentes no sistema ONU, vinculando as
ONGs com outras organizações que compartilham interesses similares e com o staff da
ONU, promovendo redes de ONGs ativas em questões específicas do desenvolvimento,
preparando e produzindo ferramentas educacionais, publicando pesquisas inovadoras de
ONGs e respectivas ações. A sua principal área temática é a Nova Ordem Econômica
Internacional, com ênfase especial na proteção do consumidor, financiamento do
desenvolvimento, desarmamento e desenvolvimento, serviço de intercâmbio de
documentação, meio ambiente e desenvolvimento, alimento e agricultura, reestruturação
industrial, Informações e Comunicação na Nova Ordem Mundial da Informação e
Comunicação, população, ciência e tecnologia para o desenvolvimento, comércio e
commodities, sindicatos e empregos, empresas transnacionais.
A Unidade de Ligação de ONG publica regularmente informações sobre a documentação
da ONU, como também recursos e serviços disponíveis, como e onde obtê-los. Seu
endereço é:
Unidade de Ligação com ONG,
Escritório do Diretor-Geral
Salas 139 a 145
Palácio das Nações
1211 Genebra 10
Tel.: + 41 (0)22 917 13 04; 917 21 78
Fax: +41 (0)22 917 05 83
Email: ungeneva.ngoliaison@unog.ch
Há um serviço similar na Sede da ONU em Nova York, para trabalhar com as ONGS da
América do Norte e do Japão. Seu endereço é:
NGO Branch, Office of ECOSOC Support and Coordination Department of Economic and
Social Affairs United Nations
One United Nations Plaza, Room DC1-1480,
Nova York, NY 10017, USA
Tel.: 1-212-963-8652
Fax: 1-212-963-9248
Mensagens para a Seção ONG: Clique no link “Contact us”
[Entre em contato] na home page. Website: http://csonet.org/
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“Coloca-se agora a seguinte pergunta: De que maneira podemos ser úteis? Como
podemos ajudar durante esta etapa preparatória para o reaparecimento do Cristo?
O que os membros da Hierarquia estão fazendo é muito, de fato; os discípulos que estão
em contato consciente com os Mestres de Sabedoria – ou, se preferem o termo, os
discípulos seniores do Cristo – estão trabalhando dia e noite para estabelecer tal
confiança, atitudes corretas e entendimento da “arremetida” ou empresa espiritual divina,
que o Seu caminho será facilitado. Eles e seus grupos de discípulos menores, aspirantes
e estudantes das realidades permanecem unidos por trás do Cristo e, assim, podem
habilitá-Lo a cumprir Seu propósito. Deles, a principal realização é a da crise cíclica na
vida espiritual do nosso planeta, uma crise que foi prevista na Casa do Pai (Shamballa)
há milhares de anos. Eles registraram o fato de que, pela primeira vez na história
humana, todos os três centros espirituais ou grupos por meio dos quais Deus atua, estão
enfocados, unidos, no mesmo objetivo. Shamballa, a Hierarquia Espiritual e a
Humanidade (a Casa do Pai, o Reino de Deus e o mundo dos homens) estão todos
empenhados em um vasto movimento para intensificar a Luz do Mundo. Esta Luz se
irradiará de maneira nunca antes conhecida, não apenas na Casa do Pai, que é a fonte
de toda a nossa luz planetária, como também no centro espiritual de onde emanaram os
Instrutores e os Salvadores mundiais que se colocaram diante dos homens e
exclamaram, como Hermes, o Buda e o Cristo: “Eu sou a Luz do Mundo”. Esta luz fluirá
para o mundo dos homens, levará iluminação para as mentes dos homens e clareará os
lugares escuros da vida humana. (Exteriorização da Hierarquia)
Como membro do Novo Grupo de Servidores do Mundo, escreva o nome do seu grupo,
associação ou organização no espaço sob o título do cartaz. Encontre o campo em que
está ativo, guiado pelas notas dominantes de cada grupo. Descubra os campos em que
seus amigos ou associações parceiras estão ativos. Preencha o espaço em branco no
círculo externo. Você ficará surpreso com os resultados! Descubra então outras pessoas
e grupos que trabalham no mesmo campo que você e procure colaborar com eles. Como
segunda etapa, procure entrar em contato e cooperar com pessoas que estejam ativas
em outros campos, com as quais até agora você não teve nenhum relacionamento.
Comece em nível local, depois expanda a sua rede para os níveis regionais, nacionais,
continentais, internacionais e globais.
O círculo da Organização das Nações Unidas está ali para lhe dar uma ideia de tudo que
já está sendo feito em escala global para melhorar a maneira como administramos o
nosso planeta. É hora de estendermos as nossas relações para formarmos uma rede
mundial de organizações não governamentais também.
Boa sorte e muita alegria no trabalho comum!
*

*

*

O trabalho dos 10 grupos-semente está aberto para todos os seres humanos do nosso
planeta, como meio de partilhar as tarefas e deveres globais; ele nos propicia a alegria do
despertar para a nossa verdadeira existência como Unidades Cósmicas da Vida Una.
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Os filhos dos homens são um e somos um com eles.
Procuramos amar, não odiar;
Procuramos servir, não exigir serviço;
Procuramos curar, não ferir.
Que a dor traga a devida recompensa de amor e luz.
Que a alma controle a forma externa, a vida e todos os acontecimentos,
E traga à luz o Amor que subjaz em todos os acontecimentos do tempo.
Que venham a visão e a percepção interna.
Que o futuro seja revelado.
Que a união interna seja demonstrada e elimine as separações externas.
Que o amor prevaleça.
Que todos os homens amem.
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O NOVO GRUPO DE SERVIDORES DO MUNDO
MANUAL DO CARTAZ
Este manual e o cartaz que o acompanha representam o primeiro passo de uma iniciativa
dos colaboradores do IPS de apresentar, de maneira acessível, o trabalho dos dez
grupos-semente, tanto em relação com o mundo interno, a Hierarquia Espiritual, como
com o mundo externo, a humanidade como um todo, representada por suas instituições
coletivas, a Organização das Nações Unidas e as Organizações não Governamentais.
Tanto o cartaz como o manual representam, portanto, apenas uma etapa em um
entendimento, que segue evoluindo, sobre a estrutura dos dez grupos-semente e que
poderiam se tornar a base para a futura civilização mundial, caracterizada pela
cooperação construtiva e por corretas relações humanas em todas as circunstâncias.
O texto do presente manual foi reunido, em parte, dos seguintes livros de Alice A. Bailey –
ditados pelo Mestre Djwhal Khul:
Problemas da Humanidade
A Exteriorização da Hierarquia
Tratado sobre os Sete Raios, vol. I e II (Psicologia Esotérica)
Iniciação Humana e Solar
Discipulado na Nova Era, vol. I
Cartas sobre Meditação Ocultista
O Reaparecimento do Cristo
Destino das Nações
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