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Ο Κύκλος των Διασκέψεων 

Οραµατισµός για: Την Διαχείριση της Γης 
 
Σήµερα, στον σχεδιασµό που τώρα γίνεται σε σχέση µε τις διάφορες διεθνείς διασκέψεις και συµβούλια για τα οποία όλοι 
γνωρίζετε, η πνευµατική προσπάθεια (για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία) είναι να τα φέρουµε όλα, ως 
λειτουργούσες οµάδες, κάτω από την άµεση κρούση της ενέργειας η οποία κινητοποιεί και δραστηριοποιεί εκείνο το µέρος 
όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή και όπου οι σκοποί της θειότητας καθορίζονται και προβάλλονται. Τούτο σηµαίνει 
ότι κάθε µία από τις προσεχείς παγκόσµιες διασκέψεις (και κατ’ ανάγκη θα είναι πολλές) θα έχει µεγαλύτερο και πολύ 
εκτενέστερο αποτέλεσµα παρά σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση. (Η Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας, σελ. 447 αγγλ κειµένου) 
 

1. Συνδεθείτε µε τις ψυχές όλων των συν-υπηρετών που διαλογίζονται επάνω στο θέµα της 
Διαχείρισης της Γης. 

 
2. Οραµατιστείτε µια παλίρροια φωτισµένης ενέργειας εκχυνόµενη από το “Κέντρο όπου η 

Θέληση του Θεού” είναι γνωστή και εισρέουσα στο κέντρο της Ανθρωπότητας. Φανταστείτε 
ολόκληρο τον όµιλο µαζύ να προφέρει την επιβεβαίωση της Θέλησης: 

 
"Στο κέντρο της θέλησης του Θεού στέκω. 

Τίποτε δεν θα εκτρέψει την θέλησή µου από την Δική Του. 
Εφαρµόζω αυτήν την θέληση µε αγάπη 
Γυρνώ προς το πεδίο της υπηρεσίας. 

Εγώ, το θείο Τρίγωνο, απεργάζοµαι αυτήν την θέληση 
Μέσα στο τετράγωνο και υπηρετώ τους συνανθρώπους µου." 

 
3. Μέσω του οφθαλµού του νου, προβάλλετε έναν φωτισµένο σπόρο ‘ενέργειας θέλησης’ στην 

καρδιά της υπό κατασκευή σκεπτοµορφής για την Διαχείριση της Γης. Δείτε µυριάδες ρευµάτων 
‘ζώσης ενέργειας θέλησης’ από συν-εργάτες σε ολόκληρο τον κόσµο να συνδέονται µε αυτήν. 

 
4. Συλλογιστείτε για µερικά λεπτά επάνω στην σπερµατική σκέψη: 

 
"Σκεφθείτε συγκεκριµένους τρόπους και µέσα δια των οποίων η αναπτυσσόµενη αίσθηση 
της παγκοσµιότητας θα αφυπνίσει την ανθρωπότητα στο προορισµένο για αυτήν έργο της 
ως ενός νοήµονος, στοργικού µεσολαβητή ανάµεσα στις ανώτερες καταστάσεις της 
πλανητικής συνείδησης και τα υπανθρώπινα βασίλεια.."  
 
Δείτε την ουσία των όποιων ιδεών και σκέψεων να προσθέτουν στον δυναµισµό της οµαδικής 
σκεπτοµορφής.  

 
5. Οραµατιστείτε τον παλλόµενο πυρήνα του φωτός στην καρδιά της σκεπτοµορφής να 

αναρριπίζεται σε φλόγα από την οµαδική ενατένιση και δείτε την ακτινοβολία του να αγγίζει 
εκείνους που βρίσκονται σε θέσεις επιρροής και να φωτίζει οποιαδήποτε συµβούλια/διασκέψεις 
που σχετίζονται µε το θέµα της Διαχείρισης της Γης. 

 
6. Σιωπηλά προφέρετε την Μεγάλη Επίκληση, ακούγοντάς την µε την φαντασία σας να ψάλλεται 

από τον παγκόσµιο όµιλο. Καθώς το κάνετε, οραµατιστείτε την εκροή Φωτός και Αγάπης και 
Δύναµης µέσω των πέντε πλανητικών σηµείων εισόδου (Λονδίνου/Νταρτζήλινγκ/Νέας 
Υόρκης/Γενεύης/Τόκυο), να ενδυναµώνει όλους όσους προωθούν την οικολογική συναίσθηση 
και να αφυπνίζει την αίσθηση ευθύνης της ανθρωπότητας προς τα κατώτερα βασίλεια της 
φύσης. 
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