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Δέκα Σπερματικοί Όμιλοι

Εποχή Σποράς
Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία στο έργο της Αλίκης Μπέιλη και του 
Θιβετανού είναι η περιγραφή των δέκα νέων «Σπερματικών Ομίλων». 
Αποτελούν ένα πείραμα συνειδητής ομαδικής εργασίας, η δυνατότητα 
του οποίου οφείλεται στην εξελικτική πρόοδο της ανθρώπινης φυλής 
στο σύνολό της. Το έργο διεξάγεται βραδέως και είναι σχεδιασμένο 
να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια δύο αιώνων αντί για λίγες δεκαετίες. 
Αυτοί οι όμιλοι είναι ουσιαστικά τεταμένα σημεία ζωής ενσωματωμένα 
στον Νέο Όμιλο Εξυπηρετητών του Κόσμου, μέσα από τον οποίο 
νέοι τύποι ενέργειας εισρέουν στην ανθρώπινη φυλή. Είναι επίσης 
εμφανιζόμενα σημεία φωτός που λειτουργούν ως φωτεινό μονοπάτι 
για να οδηγήσουν όλους μας σε μια νέα εποχή στενότερης σχέσης με 
την Πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη μας, καλύτερων σχέσεων στην 
ίδια την ανθρωπότητα και σε μια υπερισχύουσα αίσθηση συμπονετικής, 
παγκόσμιας ευθύνης. 

Η λειτουργία αυτών των ομίλων είναι να εντυπωθούν διαισθητικά 
και να αγκυροβολήσουν νέες ιδέες και μεθόδους στη συνείδηση της 
ανθρωπότητας. Εργάζονται σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης επίγνωσης 
και δραστηριότητας. Ορισμένοι, όπως ο όμιλος των τηλεπαθητικών 
επικοινωνών, λειτουργούν ως επί το πλείστον πίσω από την σκηνή, 
αθέατοι, κάνοντας εφικτή μια στενότερη κάθετη σχέση μεταξύ Ιεραρχίας 
και Ανθρωπότητας, καθώς και μία οριζόντια κατανόηση και ολοκλήρωση, 
επίσης, μεταξύ των διαφόρων σπερματικών ομίλων.

Άλλοι πάλι, όπως ο όμιλος που ασχολείται με νέες αξίες και πρωτοβουλίες 
στην εκπαίδευση, γίνονται εμφανείς με τα δημιουργικά πειράματα και τις 
καινοτομίες στους συγκεκριμένους κλάδους τους παράγοντας ήδη πολύ 
καλά αποτελέσματα σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Αρκετοί από όσους διαβάζουν αυτό το φυλλάδιο θα αναγνωρίσουν 
μια σχέση με κάποιον από αυτούς τους ομίλους. Αυτό θα εντείνει την 
δυνατότητά τους να εντοπίσουν τον όμιλο υπηρεσίας τους και να κάνουν 
ένα βήμα μπροστά στη ζωή της ψυχής.
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Οι Δέκα Σπερματικοί Όμιλοι
(Όλα τα αποσπάσματα –ορισμένα προσαρμοσμένα– είναι από την 
Μαθητεία στη Νέα Εποχή, Τόμος Ι, σελ. 35-42)

1.   Τηλεπαθητικοί Επικοινωνοί

2.   Εκγυμνασμένοι Παρατηρητές

3.   Μαγνητικοί Θεραπευτές

4.   Εκπαιδευτές της Νέας Εποχής

5.   Πολιτικοί Οργανωτές

6.   Εργάτες στο Πεδίο της Θρησκείας

7.   Επιστημονικοί Υπηρέτες

8.   Ψυχολόγοι

9.   Χρηματοδότες και Οικονομολόγοι

10.  Δημιουργικοί Εργάτες

Αυτοί οι όμιλοι αποτελούν ένα πείραμα. Το πείραμα αυτό είναι τετραπλής φύσης και 
μια σύντομη δήλωση γι’ αυτό μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη.

Ι.  Είναι ένα πείραμα ίδρυσης ή έναρξης εστιακών σημείων ενέργειας στην 
ανθρώπινη οικογένεια δια των οποίων ορισμένες ενέργειες μπορούν να 
διαχυθούν σ’ ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή.

ΙΙ.  Είναι ένα πείραμα εγκαινίασης ορισμένων νέων τεχνικών στο έργο και στους 
τρόπους επικοινωνίας.

III.  Αυτοί οι όμιλοι είναι επίσης εξωτερίκευση μιας εσώτερης υφιστάμενης 
κατάστασης. Είναι αποτέλεσμα κι όχι αιτία. Το ότι μπορεί οι ίδιοι να έχουν ένα 
εγκαινιαστικό αποτέλεσμα (καθώς έρχονται σε εκδήλωση στο φυσικό πεδίο) 
είναι χωρίς αμφιβολία αληθινό. Αλλά οι ίδιοι είναι προϊόν μιας εσώτερης 
δραστηριότητας και μιας υποκειμενικής συσσωμάτωσης δυνάμεων οι οποίες 
πρέπει αναγκαστικά να γίνουν αντικειμενικές. Το έργο των μαθητών που 
βρίσκουν τη θέση τους στους διάφορους αυτούς ομίλους είναι να διατηρούνται 
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σε στενή επαφή με δέκα εσώτερους ομίλους που σχηματίζουν ωστόσο ένα μεγάλο 
ενεργό όμιλο. Η ομαδική αυτή δύναμη θα διαχυθεί τότε μέσω όλων των διαφόρων 
ομίλων εφόσον οι μαθητές στους ομίλους εκτελούν σαν ομάδα τα εξής:

•	 Διατηρούν σχέση με την εσώτερη πηγή δύναμης.

•	 Δεν χάνουν ποτέ από τη θέα τον ομαδικό αντικειμενικό σκοπό.

•	 Καλλιεργούν τη διπλή ικανότητα εφαρμογής των νόμων της ψυχής στην 
ατομική ζωή και των νόμων του ομίλου στην ομαδική ζωή.

•	 Χρησιμοποιούν όλες τις δυνάμεις που μπορεί να διαχυθούν μέσα στον όμιλο 
για υπηρεσία· πρέπει λοιπόν να μάθουν να καταγράφουν αυτές τις δυνάμεις 
και να τις χρησιμοποιούν ορθά.

ΙV.  Αυτοί οι όμιλοι αποτελούν επίσης ένα πείραμα που έχει σαν αντικείμενό του 
την εκδήλωση ορισμένων τύπων ενέργειας, οι οποίοι όταν λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά, θα επιφέρουν συνοχή ή ενοποίηση πάνω στη γη. Η τωρινή 
ταραχώδης κατάσταση στον κόσμο, η διεθνής λαίλαπα και το φανερό αδιέξοδο, 
η θρησκευτική απαρέσκεια, η οικονομική και κοινωνική αναταραχή κι οι 
τρομακτικές συνέπειες του πολέμου είναι όλα αποτελέσματα ενεργειών που είναι 
τόσο ισχυρές –εξαιτίας της τεράστιας ορμής τους– ώστε μπορούν να έρθουν 
σε ρυθμική δραστηριότητα μόνο με την επιβολή ισχυρότερων και οριστικά 
κατευθυνόμενων ενεργειών.

Καθένας από αυτούς τους ομίλους μαθαίνει να χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένα 
γεωμετρική ευθυγράμμιση ορισμένων ενεργειακών κέντρων πάνω στη σπονδυλική 
στήλη για να διευκολυνθεί το έργο τους. Τα απαριθμούμε για κάθε όμιλο. Ωστόσο 
η ορθή χρήση αυτών των κέντρων θα λάβει χώρα μόνο όταν εγκαθιδρυθεί μια 
μεγαλύτερη ομαδική ενότητα ανάμεσα στα μέλη των ξεχωριστών ομίλων και ανάμεσα 
στους ομίλους στο σύνολό τους.
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1. Οι Τηλεπαθητικοί Επικοινωνοί
Οι άνθρωποι αυτοί είναι δεκτικοί σε εντύπωση από τους Διδασκάλους 
και μεταξύ τους. Είναι οι θεματοφύλακες του ομαδικού σκοπού και 
συνεπώς συνδέονται στενά με όλους τους άλλους τύπους ομίλων. Το 
έργο τους διεξάγεται κυρίως στο νοητικό πεδίο και εργάζονται με νοητική 
ύλη και μέσα σ’ αυτή καθώς και με τη λήψη και διεύθυνση ρευμάτων 
σκέψης. Εργάζονται επίσης για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ 
των ατόμων, έτσι ώστε οι κανόνες και οι μέθοδοι με τις οποίες μπορεί να 
ξεπεραστεί η ομιλία, να γίνουν γνωστές και να δημιουργηθεί ένας νέος 
τρόπος επικοινωνίας. Η επικοινωνία τελικά θα είναι:

α.  Μεταξύ ψυχών στα ανώτερα επίπεδα του νοητικού πεδίου. Αυτή 
συνεπάγεται πλήρη ευθυγράμμιση, έτσι ώστε ψυχή-νους-εγκέφαλος 
να είναι πλήρως ενωμένοι.

β.  Μεταξύ διανοιών στα κατώτερα επίπεδα του νοητικού πεδίου. Αυτή 
συνεπάγεται μια πλήρη ολοκλήρωση της προσωπικότητας ή του 
κατώτερου εαυτού, έτσι ώστε νους κι εγκέφαλος να είναι ενωμένοι.

Αυτός ο όμιλος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κέντρα στο έργο του: 
Τα κέντρα κεφαλής, καρδιάς και λαιμού.

Λόγω της φύσης της εργασίας τους η οποία είναι εσωτερική και σε μεγάλο βαθμό 
στο νοητικό πεδίο, λίγα μπορούν να ειπωθούν ως απόδειξη της δραστηριότητας και 
της αποτελεσματικότητάς τους στον εξωτερικό κόσμο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί 
ότι η αυξημένη ένταση ορισμένων ιδεών που προάγουν τις αξίες της ψυχής και 
υπερασπίζονται την ανθρώπινη ενότητα αλλά και το αίσθημα ευθύνης, μπορεί να 
αποδοθεί στην επιτυχία του ομαδικού έργου αυτού του συγκεκριμένου ομίλου.
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2. Οι Εκγυμνασμένοι Παρατηρητές
Αντικειμενικός τους σκοπός είναι να βλέπουν καθαρά διαμέσου όλων 
των γεγονότων, διαμέσου του χώρου και του χρόνου με την καλλιέργεια 
και τη χρήση της ενόρασης. Εργάζονται ως επί το πλείστον στο 
αστρικό πεδίο για τη διάλυση της γοητείας, φέρνοντας έτσι φώτιση 
στο ανθρώπινο γένος. Έτσι ένας άλλος τύπος ενέργειας εισέρχεται 
στο προσκήνιο, δημιουργώντας έναν άλλο τύπο αλληλοσυσχέτισης κι 
επικοινωνίας. Η επικοινωνία αυτή γίνεται μεταξύ του πεδίου που είναι το 
πεδίο φώτισης και αγνού λογισμού (το βουδδικό πεδίο) και του πεδίου 
πλάνης και γοητείας που είναι το αστρικό πεδίο. Οι Εκγυμνασμένοι 
Παρατηρητές επιβάλλεται να θυμούνται ότι το μεγάλο τους χρέος είναι 
να διασκορπίσουν την παγκόσμια πλάνη με την διάχυση του φωτός. 
Όταν υπάρχει ένας επαρκής αριθμός ομίλων που θα εργάζονται σ’ αυτές 
τις γραμμές, θα βρεθούν –πάνω στο φυσικό πεδίο– ορισμένοι αγωγοί 
επικοινωνίας που θα δρουν σαν μεσολαβητές ανάμεσα στον κόσμο 
του φωτός και στον κόσμο της πλάνης. Θα είναι διαβιβαστές εκείνης 
της μορφής ενέργειας που θα συντρίψει τις υφιστάμενες γοητείες και 
πλάνες κι έτσι θα διαλύσει τις αρχαίες απατηλές σκεπτομορφές. Θα 
αποδεσμεύσουν το φως και την ειρήνη ούτως ώστε να φωτιστεί το 
αστρικό πεδίο και να διασκορπιστεί η απατηλή φύση της ζωής του.

Αυτός ο όμιλος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κέντρα στο έργο του: 
Τα κέντρα κεφαλής, καρδιάς και ηλιακού πλέγματος.

Η ενόραση πάντοτε βλέπει με όρους συνόλου. Αυτός ο όμιλος τονίζει συνεπώς 
την ανάγκη της απάρνησης των διαχωριστών και αυτοεπικεντρωμένων τάσεων 
που αναζωπυρώνονται μέσα στην ανθρωπότητα σαν σύνολο αυτήν την εποχή. Το 
πραγματοποιεί καθιστώντας την διαφορά ανάμεσα στον εγωκεντρικό τρόπο ζωής και 
τις αξίες της υπηρεσίας και του συνόλου αποτελεσματική και απόλυτα ξεκάθαρη. Το 
καταφέρνουν με το παράδειγμά τους καθώς και με τα οξυδερκή τους σχόλια για τα 
παγκόσμια γεγονότα, ανυψώνοντας και εξαγνίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον τομέα 
της δημοσιογραφίας.
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3. Οι Μαγνητικοί Θεραπευτές
Τα μέλη αυτού του ομίλου εργάζονται νοημόνως με τις ζωτικές δυνάμεις 
του αιθερικού σώματος και επιζητούν να επιφέρουν την ορθή θεραπεία 
της προσωπικότητας των ατόμων σ’ όλες τις όψεις της φύσης τους. 
Το έργο που πρέπει να γίνει είναι η νοήμων διαβίβαση ενέργειας σε 
διάφορα μέρη της φύσης –νοητικής, συναισθηματικής και φυσικής– δια 
της ορθής οργάνωσης και κυκλοφορίας της δύναμης. Η ομαδική ιδέα 
πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη. Δεν θα πρέπει να εργάζονται σαν 
άτομα αλλά σαν μονάδες ενός συνεκτικού συνόλου. Αυτό θα διακρίνει 
τις μεθόδους της Νέας Εποχής από τις περασμένες, γιατί το έργο θα είναι 
ομαδικό έργο και συνήθως για έναν όμιλο. Οι μαγνητικοί θεραπευτές 
πρέπει να μάθουν να εργάζονται σαν ψυχές κι όχι σαν άτομα. Πρέπει να 
μάθουν να μεταδίδουν τη θεραπευτική ενέργεια από το απόθεμα της 
ζωτικής δύναμης προς τον ασθενή ή τους ασθενείς.

Αυτός ο όμιλος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κέντρα στο έργο του: 
Τα κέντρα κεφαλής, καρδιάς και άζνα.

Τέτοια είναι η ομορφιά του ανθρώπινου πνεύματος, ώστε όσοι έρχονται σε επαφή 
με την Ψυχή, εγείρεται επιτακτική η επιθυμία τους να ενεργήσουν απαλύνοντας 
τον πόνο και την οδύνη που βλέπουν στον κόσμο γύρω τους. Ένας τρόπος με τον 
οποίο πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό είναι με την εμπλοκή τους σε έναν από 
τους πολλούς δεσμευμένους και βαθιά πνευματικούς θεραπευτικούς ομίλους. Αυτός 
ο σπερματικός όμιλος παρουσιάζει πλατιά  ενδείξεις εξωτερίκευσης στον φυσικό 
κόσμο της καθημερινής διαβίωσης. Προχωρούν πέραν του εξαιρετικού έργου τών πιο 
μυστικιστικά προσκείμενων θεραπευτικών ομίλων και επιδιώκουν νοητικά εστιασμένοι 
να προσεγγίσουν την τέχνη της πνευματικής θεραπείας με πιο πνευματικό και 
αποτελεσματικό τρόπο.
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4. Οι Εκπαιδευτές της Νέας Εποχής 
Η υπηρεσία αυτού του ομίλου βρίσκεται στη γραμμή της κουλτούρας 
και θα εργαστούν για να εγκαινιάσουν ένα νέο τύπο εκπαίδευσης. Η 
έμφασή τους θα βρίσκεται στη δόμηση της ανταχκάρανα* και στη χρήση 
του νου στο διαλογισμό. Θα δρουν ως επικοινωνοί και διαβιβαστές δύο 
όψεων της θείας ενέργειας – γνώσης και σοφίας. Αυτές θα πρέπει να τις 
κατανοούμε με όρους ενέργειας. Ο τέταρτος αυτός όμιλος (του οποίου 
το έργο αφορά την εκπαίδευση του γενικού κοινού) είναι ένας απευθείας 
ενδιάμεσος μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου νου. Ασχολούνται 
με τη δόμηση της ανταχκάρανα και η αποστολή τους τους έγκειται στη 
σύνδεση των τριών σημείων νοητικής εστίασης –του ανώτερου νου, της 
ψυχής και του κατώτερου νου– έτσι ώστε να μπορέσει να εδραιωθεί μια 
ομαδική ανταχκάρανα ανάμεσα στο βασίλειο των ψυχών και στον κόσμο 
των ανθρώπων.

Αυτός ο όμιλος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κέντρα στο έργο του: 
Τα κέντρα κεφαλής, άζνα και κέντρο λαιμού.

Όταν τα ιδανικά που εμπνέουν αυτόν τον όμιλο συγκριθούν με ορισμένα από αυτά 
που υπάρχουν στην θεσμική εκπαίδευση, καθίσταται σαφές ότι η ανθρωπότητα έχει 
ακόμα μπροστά στης έναν μακρύ δρόμο. Εντούτοις υπάρχει μια εκπληκτική μαρτυρία 
στον κόσμο σήμερα, πρωτοποριακών εκπαιδευτικών πειραμάτων που στοχεύουν 
στην προετοιμασία της διάνοιας και της καρδιάς νέων ανθρώπων για το μέλλον με 
καινούργιο και δημιουργικό τρόπο. Κάποιας μορφής διαλογισμός παρουσιάζεται συχνά 
ως ένα σημαντικό στοιχείο της διδακτέας ύλης. Πρωτοπόροι στοχαστές και οργανώσεις 
της εκπαίδευσης σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της ΟΥΝΕΣΚΟ στο παγκόσμιο 
επίπεδο, δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στους ηθικούς, δεοντολογικούς και 
πνευματικούς στόχους και στις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι στην καλύτερή της εκδοχή, η εκπαίδευση 
προετοιμάζει τώρα τους νέους να συνειδητοποιήσουν την αξία και τα πλεονεκτήματα 
κάθε ατόμου και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουν το γεγονός της μίας ανθρωπότητας. 
Ενδυναμώνει,  επίσης, το όραμα που επιτρέπει σε όλους να είναι παραγωγικά μέλη της 
κοινότητας και της χώρας τους και ενεργοί πολίτες του κόσμου. Αυτή είναι γνώση που 
γίνεται σοφία.

* Η ανταχκάρανα είναι μια συμβολική γέφυρα φωτός που συνδέει την εμποτισμένη από την ψυχή προσωπικότητα 
με τον κόσμο της ενόρασης και την πνευματική θέληση, τον κατώτερο νου με τον ανώτερο.
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5. Οι Πολιτικοί Οργανωτές
Αυτός ο όμιλος ασχολείται με την πολιτική ζωή σε κάθε έθνος. Εργάζεται 
με τα προβλήματα του πολιτισμού και με τις σχέσεις που υφίστανται 
μεταξύ των εθνών. Η πραγματοποίηση της διεθνούς κατανόησης θα είναι 
το κύριο αντικείμενό τους. Ο όμιλος αυτός μεταδίδει την “ποιότητα της 
επιβολής” και μια αυθεντία που λείπει από τους άλλους κλάδους της 
θείας αυτής ομαδικής δραστηριότητας. Αυτό το έργο είναι σε μεγάλο 
βαθμό έργο πρώτης ακτίνας. Θα ενσωματώνει τη μέθοδο δια της 
οποίας η θεία Θέληση εκδηλώνεται στη συνείδηση των φυλών και των 
εθνών. Τα μέλη αυτού του ομίλου θα έχουν στον εξοπλισμό τους πολλή 
πρωτακτινική ενέργεια.

Αυτός ο όμιλος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κέντρα στο έργο του:
Τα κέντρο κεφαλής και καρδιάς και το κέντρο στη βάση της σπονδυλικής 
στήλης.

Στις μέρες αυτές αποτελεί δύσκολο εγχείρημα να δοθούν παραδείγματα για το 
εξωτερικό έργο αυτού του ομίλου, καθώς η πολιτική γνώμη είναι επί του παρόντος 
ιδιαίτερα πολωμένη και προκατειλημμένη. Ωστόσο όταν εξετάσουμε τις αρχές που 
συννοψίζει αυτός ο όμιλος, τότε θα μπορέσουμε να διακρίνουμε καθαρά εκείνους τους 
ομίλους και τα άτομα που σκοπός τους είναι η ανάπτυξη ορθών, εσωτερικά, εθνικών 
σχέσεων και παράλληλα ενός υγιούς διεθνισμού ικανού να αντισταθμίσει τη θυσία 
του εθνικού συμφέροντος προς το καλό του συνόλου της ανθρώπινης οικογένειας. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα επ’ αυτού. Το ενδιαφέρον 
είναι,  ότι το έργο αυτού του ομίλου αναδύεται ίσως πιο ξεκάθαρα εκτός του πολιτικού 
κατεστημένου σε κινήματα βάσης απλών πολιτών καθώς και στο έργο των μεγάλων 
διεθνών οργανισμών όπως τα Η.Ε., ανεξάρτητα από τις τρέχουσες πολιτικές τάσεις, 
ενστερνιζόμενο σθεναρά το διεθνιστικό πνεύμα ως παράγοντα προόδου του συνόλου 
της ανθρώπινης οικογένειας. 
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6. Οι Εργάτες στο Πεδίο της Θρησκείας
Έργο τους είναι να διατυπώσουν την οικουμενική πλατφόρμα της νέας 
παγκόσμιας θρησκείας. Αυτό αποτελεί ένα έργο συμπονετικής σύνθεσης 
και θα τονίζει την ενότητα και τη συντροφικότητα του πνεύματος. Ο 
όμιλος αυτός είναι με μια εξέχουσα έννοια αγωγός για τη δραστηριότητα 
της δεύτερης Ακτίνας της Αγάπης-Σοφίας, εκείνης του Παγκόσμιου 
Δασκάλου – ενός αξιώματος που κατέχει σήμερα ο Χριστός. Το βάθρο 
της νέας παγκόσμιας θρησκείας θα δομηθεί από τους πολλούς ομίλους 
που εργάζονται υπό την έμπνευση του Χριστού και την επίδραση της 
δεύτερης ακτίνας, οι οποίοι  –στο σύνολό τους–  θα συγκροτήσουν τον 
έκτο αυτό όμιλο.

Αυτός ο όμιλος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κέντρα στο έργο του:
Τα κέντρα κεφαλής, καρδιάς και ηλιακού πλέγματος. (Αυτό κατ’ ανάγκη 
είναι το ίδιο με τον Όμιλο 2). 

Ένας από τους πλέον ενθαρρυντικούς παράγοντες που διαπιστώνεται στις τελευταίες 
δεκαετίες είναι η ανάπτυξη της ανεξιθρησκείας, της αμοιβαίας κατανόησης και 
της έμπρακτης συνεργασίας. Οι εσφαλμένες βεβαιότητες χωριστικών δογμάτων 
αντικαθίστανται βαθμηδόν με την κατανόηση της θρησκείας ως μιας ατραπού 
φωτισμένης έρευνας στα αμυδρά διαισθανόμενα μυστήρια του πνεύματος. Η εργασία 
αυτή –αμιγώς προπαρασκευαστική– αποτελεί την αναγκαία βάση πάνω στην οποία θα 
υλοποιηθεί στο μέλλον το πραγματικό έργο αυτού του σπερματικού ομίλου.

Θα άξιζε ίσως να υπογραμμιστεί μια εξέχουσα πρωτοβουλία. Η συνάντηση, το 1986 
στην Ασίζη, των ηγετών όλων των κύριων παγκόσμιων θρησκειών, για τον μερισμό 
εκείνου που η συγκεκριμένη θρησκεία τους θα μπορούσε να συνεισφέρει σε επίπεδο 
αξίας του φυσικού περιβάλλοντος και του πνευματικού καθήκοντος της ανθρωπότητας 
να το διαφυλάξει και να το αναπτύξει. Ένα πιο επίκαιρο παράδειγμα είναι βέβαια η 
φιλία και συνεργασία ανάμεσα στον Πάπα Φραγκίσκο και τον Μεγάλο Ιμάμη του 
αλ-Άζχαρ η οποία συμβάλλει στον μετασχηματισμό προαιώνιων παρανοήσεων και 
εχθρότητας μεταξύ των δύο θρησκειών.
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7. Επιστημονικοί Υπηρέτες 
Θα αποκαλύψουν την ουσιώδη πνευματικότητα κάθε επιστημονικού έργου 
που υποκινείται από αγάπη για την ανθρωπότητα και την ευημερία της, 
που συνδέει επιστήμη και θρησκεία και φέρνει στο φως τη δόξα του Θεού 
διαμέσου του απτού κόσμου Του και των έργων Του. Έχουν μια εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα λειτουργία, η οποία όμως δεν θα γίνει φανερή για πολύ 
καιρό – ωσότου δηλαδή κατανοηθούν καλύτερα οι δομητικές δυνάμεις 
του σύμπαντος. Αυτό θα συμπέσει με την ανάπτυξη της αιθερικής όρασης. 
Ο όμιλος αυτός θα δρα σαν αγωγός επικοινωνίας ή ενδιάμεσος μεταξύ 
των ενεργειών που αποτελούν τις δυνάμεις που κτίζουν τις μορφές και 
κατασκευάζουν το εξωτερικό ένδυμα της Θεότητας και των ανθρώπινων 
πνευμάτων. Θα σημειώσετε συνεπώς εδώ τη δυνατότητα ότι το κύριο αρχικό 
έργο αυτού του ομίλου θα είναι το πρόβλημα της επανενσάρκωσης. Το 
πρόβλημα αυτό αφορά την πρόσληψη ενός εξωτερικού ενδύματος ή μορφής 
υπό το Νόμο της Επαναγέννησης.

Αυτός ο όμιλος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κέντρα στο έργο του: 
Τα κέντρα κεφαλής, λαιμού και ιερού.

Πολλές επαναστατικές ιδέες διερευνώνται σε επιστημονικούς κύκλους και νέες θεωρίες 
δοκιμάζονται διαρκώς, αλλά οι μέχρι τώρα συγκεντρωμένες αποδείξεις σε περιοχές 
έρευνας όπως η συνείδηση, η μετά θάνατον ζωή και η ύπαρξη της ψυχής, δεν είναι ακόμα 
αρκετά ισχυρές ώστε να κλονίσουν την επικρατούσα επιστημονική σκέψη. Αξιοσημείωτες 
εξελίξεις έχουν ασφαλώς πραγματοποιηθεί στην εφαρμοσμένη επιστήμη και τεχνολογία – 
εντούτοις αυτό συνέβη με τον χειρισμό των νόμων της φύσης, γνωστών για πάνω από
ένα αιώνα, χωρίς να έχουν προκύψει νέες ανακαλύψεις για αυτούς καθαυτούς τους νόμους.

Σημαντική εξαίρεση αποτελεί το πρόσφατο πείραμα SAFIRE, τα αποτελέσματα του 
οποίου αυτό τον καιρό ερευνώνται ανεξάρτητα και επιβεβαιώνονται από το Πανεπιστήμιο 
του Τορόντο. Με αυτό το πείραμα, κάποιες πρώτες ενορατικές εντυπώσεις για την 
συμπεριφορά των δομητικών δυνάμεων του σύμπαντος, όπως αναφέρεται πιο πάνω στην 
εισαγωγική παράγραφο για τον έβδομο αυτό σπερματικό όμιλο, ενδέχεται να εμφανιστούν 
νωρίτερα του αναμενόμενου, έστω και αν επί μακρόν μπορεί να μην υπάρχει εφαρμογή 
τους. Τα διάφορα εκπληκτικά αποτελέσματα του πειράματος SAFIRE υποδηλώνουν ότι ο 
ηλεκτρισμός είναι η πρωταρχική δύναμη στο σύμπαν και ότι η αυτοοργάνωση της ύλης 
συντελείται όταν αυτή εκτίθεται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Περισσότερη πληροφόρηση είναι 
διαθέσιμη στο safireproject.com. 
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8. Οι Ψυχολόγοι
Τα μέλη αυτού του ομίλου ασχολούνται με την αποκάλυψη του γεγονότος της 
ψυχής και με τη νέα ψυχολογία που θα βασίζεται πάνω στους επτά ακτινικούς 
τύπους και στη νέα εσωτερική αστρολογία. Κύρια αποστολή τους θα είναι η 
σύνδεση, μέσω αποδεκτών τεχνικών, της ψυχής και της προσωπικότητας, που 
θα οδηγήσει στην αποκάλυψη της θειότητας δια μέσου της ανθρωπότητας. 
Θα δρουν επίσης σαν διαβιβαστές φώτισης μεταξύ ομάδων στοχαστών και 
σαν διαφωτιστές της ομαδικής σκέψης. Διαβιβάζουν ενέργεια από ένα κέντρο 
σκέψης σε άλλο και πάνω απ’ όλα διαβιβάζουν την ενέργεια των ιδεών. Ο 
κόσμος των ιδεών είναι ένας κόσμος δυναμικών κέντρων δύναμης. Ας μην το 
λησμονούμε. Οι ιδέες αυτές πρέπει να προσεγγισθούν και να σημειωθούν και η 
ενέργειά τους πρέπει να αφομοιωθεί και να διαβιβασθεί.

Αυτός ο όμιλος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κέντρα στο έργο του:
Τα κέντρα κεφαλής, καρδιάς, ηλιακού πλέγματος και κέντρο λαιμού. (Αυτός 
ο όμιλος μαθητών θα είναι ο πρώτος που θα χρησιμοποιήσει τέσσερα κέντρα 
στο έργο του καθώς αυτοί είναι κατά ιδιόμορφο τρόπο οι διαβιβαστές σκέψης 
ανάμεσα στους άλλους ομίλους. Αποτελούν περιέργως ένα συνδετικό όμιλο.)

Σε μεγάλο βαθμό η επικρατούσα ψυχολογία είναι ακόμα ριζωμένη στην μηχανιστική 
θεωρία της συμπεριφοράς που αντιμετωπίζει τη συνείδηση ως ένα υποπροϊόν της 
ηλεκτρικής και χημικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Ωστόσο το έργο αυτού του 
σπερματικού ομίλου μπορεί ξεκάθαρα να ιδωθεί στις διάφορες πρωτοβουλίες που 
προωθούν μια πιο διαπροσωπική προσέγγιση. Εξέχοντα παραδείγματα αποτελούν το έργο 
και τα συγγράμματα των Ρομπέρτο Ασσατζιόλι, Βίκτωρ Φράνκλ, Έριχ Φρομ, Άμπρααμ 
Μάσλοου, Καρλ Γιουνγκ και Καρλ Ρότζερς, για να αναφέρουμε μερικούς μόνο από αυτούς. 
Συνολικά, ο πρωτοποριακός αυτός όμιλος συμβάλλει στην ανάπτυξη της κατανόησης 
ότι η συνείδηση αποτελεί τον πρωταρχικό και αιτιώδη παράγοντα σε κάθε ανθρώπινη 
ύπαρξη. Εάν εργαστούμε με την όψη συνείδηση, τότε τα στερεότυπα και τα προβλήματα 
στην προσωπικότητα που στρεβλώνουν την ικανότητα εμφάνισης της ψυχής, μπορούν 
να ιδωθούν και να αντιμετωπιστούν μεταρσιωτικά και με μια θεϊκή μεταστοιχείωση 
που καθιστά τα πάντα ολόκληρα. Τάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούν σήμερα 
να εντοπιστούν στη συνειδητή χρήση της Ενσυνειδητότητας ως εργαλείου θεραπείας. 
Αρκετή έρευνα έχει διεξαχθεί στην προσπάθεια να κατανοηθεί η αμοιβαία σχέση μεταξύ 
σώματος-συναισθημάτων-νου, η οποία έχει οδηγήσει στην αναγνώριση της δύναμης της 
σκέψης επί της προσωπικότητας. Η αποτελεσματικότητα της ψυχολογίας θα ενισχυθεί 
αξιοσημείωτα όταν αυτή αφομοιώσει την επιστήμη των επτά ακτίνων και την εμπειρία των 
χαρακτηριστικών ποιοτήτων και γνωρισμάτων τους. 
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9. Χρηματοδότες και Οικονομολόγοι
Αυτοί θα εργάζονται με τις ενέργειες και δυνάμεις που εκφράζονται μέσω 
της ανταλλαγής και των αξιών του εμπορίου. Θα ασχολούνται με το Νόμο 
Προσφοράς και Ζήτησης και με τη μεγάλη αρχή του Μερισμού που διέπει 
αενάως το θείο σκοπό. 
Θα είναι οι μεγάλοι ψυχομετρικοί εργάτες, γιατί ψυχομετρικός είναι εκείνος 
του οποίου η ψυχή είναι ευαίσθητη στην ψυχή των άλλων και σ’ όλες τις 
μορφές ζωής. Η αρχή του Μερισμού που πρέπει να κυβερνά τις οικονομικές 
σχέσεις στο μέλλον, είναι μια ψυχική ποιότητα ή ενέργεια, απ’ όπου και το 
έργο τους της σύνδεσης ψυχής με ψυχή. Εφελκύουν επίσης την ψυχή του 
παρελθόντος, συνδέοντάς την με την τωρινή και βρίσκοντάς την επίσης 
ενδεικτική του μέλλοντος. 

Αυτός ο όμιλος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κέντρα στο έργο του:
Τα κέντρα κεφαλής, καρδιάς, λαιμού και ιερού.

Το οικονομικό είναι σαφώς ένα από τα κύρια πεδία μάχης στη ζωή της ανθρωπότητας για 
την καθιέρωση μιας μεγαλύτερης έμπρακτης έμφασης στις αξίες της Ψυχής. Σε κάθε πλευρά 
διαπιστώνουμε να συγκρούονται μεταξύ τους, από τη μια η απληστία και τα ιδιοτελή 
συμφέροντα και από την άλλη η ειλικρινής επιθυμία για υπηρεσία της ανθρωπότητας, 
προκειμένου αυτή να ανυψωθεί σε μια ζωή όπου οι ουσιώδεις φυσικές ευκαιρίες και ανάγκες 
κάθε ατόμου αντιμετωπίζονται κατά έναν εύλογο και οικουμενικό τρόπο. Απαραίτητη 
προϋπόθεση γι αυτό αποτελούν η δίκαιη κατανομή των παγκόσμιων πόρων και η κραυγαλέα 
ανάγκη για οικονομική δικαιοσύνη. Αυτή η αναγνώριση έχει αναπόφευκτα εφελκύσει μια 
πληθώρα ειλικρινών ανταποκρίσεων που φέρουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του 
σπερματικού ομίλου. Μεταξύ αυτών μπορούν να τονιστούν οι εξής: Οι πολλές επιτυχημένες 
πρωτοποριακές πρωτοβουλίες που θέτουν την ηθική στην καρδιά των επιχειρηματικών και 
επενδυτικών μοντέλων τους, οι ερευνητικές ομάδες που επεξεργάζονται πώς μια «σταθερής 
τροχιάς» ή μια «κυκλική» οικονομία θα μπορούσε να λειτουργήσει επιτυχώς σε κάθε επίπεδο  
από το τοπικό ως το παγκόσμιο –ιδιαίτερα αναγκαία σε ένα κόσμο μη ανεξάντλητων πόρων– 
και οι εκστρατείες για φορολογική δικαιοσύνη όπου η καταβολή φόρου θα πρέπει να 
θεωρείται ως συνεισφορά προς όφελος της κοινωνίας και όχι ως βάρος. Στο επίκεντρο όλου 
αυτού του καλού έργου βρίσκεται η αναγνώριση ότι το χρήμα είναι μια ενέργεια χρήσιμη της 
οποίας τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τα κίνητρα των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. 
Καθώς η καρδιά της ανθρωπότητας εξακολουθεί να αφυπνίζεται και υπό την επίδραση αυτού 
του σπερματικού ομίλου, το χρήμα θα καταστεί η «ρίζα άφθονου καλού».
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10. Οι Δημιουργικοί Εργάτες
Αυτοί είναι επικοινωνοί μεταξύ της τρίτης όψης της Θειότητας, της 
Δημιουργικής Όψης –καθώς εκφράζεται δια του δημιουργικού έργου 
και σε ανταπόκριση στον κόσμο της σκέψης– και της πρώτης όψης, 
της Ζωής. Ενώνουν και σμίγουν δημιουργικά τη ζωή και τη μορφή. 
Συνδέονται στενά με τον ένατο όμιλο, γιατί σήμερα, ασυναίσθητα 
και χωρίς αληθινή κατανόηση, επιφέρουν μια συγκεκριμενοποίηση 
της ενέργειας της επιθυμίας. Αυτό με τη σειρά του επιφέρει τη 
δημιουργία των πραγμάτων. Συμπτωματικά συνεπώς ασχολούνται με τη 
συγκεκριμενοποίηση του χρήματος. Το έργο τους είναι επίσης σε μεγάλο 
βαθμό φιλοσοφικό και αφορά το καθήκον της σύνδεσης και σχέσης –
αντικειμενικής και επιστημονικής– των άλλων εννέα τύπων ομίλων, ώστε 
να είναι σε θέση να εργαστούν δημιουργικά πάνω στο φυσικό πεδίο και 
το θείο Σχέδιο να μπορέσει να εμφανισθεί καθαρά σαν αποτέλεσμα αυτής 
της σύνθεσης που επιφέρουν.

Αυτός ο όμιλος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κέντρα στο έργο του:
Τα κέντρα κεφαλής, καρδιάς, ιερού και το κέντρο στη βάση της 
σπονδυλικής στήλης.

Υπάρχει λοιπόν μια σαφής ομοιότητα ανάμεσα σ’ αυτόν τον 10ο όμιλο και τον 
πρώτο όμιλο των «Τηλεπαθητικών Επικοινωνών». Αμφότεροι ασχολούνται με την 
«αντικειμενική και επιστημονική» συσχέτιση των άλλων ομίλων σε ένα λειτουργικό 
σύνολο. Αυτός ο όμιλος, ωστόσο, εστιάζεται περισσότερο στην υλοποίηση ιδεών, 
που βασίζονται στο Σχέδιο του φωτός και της αγάπης, εκφρασμένων με σαφήνεια 
στο εξωτερικό φυσικό πεδίο. Κάθε εγχείρημα ή πρωτοβουλία,  που όχι μόνον έχει 
διεπιστημονική προσέγγιση αλλά στοχεύει στις ορθές ανθρώπινες σχέσεις και 
επιπλέον υποκινείται σαφώς από έναν περιεκτικό ιδεαλισμό, αποτελεί πιθανό 
παράδειγμα της δράσης αυτού του σπερματικού ομίλου που συντελείται στο φυσικό 
πεδίο έκφρασης.
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Εποχή Συγκομιδής
Το έργο αυτών των δέκα σπερματικών ομίλων σχεδιάζεται να καλύψει ένα 
χρονικό διάστημα αιώνων παρά μια περίοδο μερικών δεκαετιών, ως εκ 
τούτου θα ήταν πρόωρη η προσπάθεια να αναζητήσουμε αποτελέσματα 
επί του παρόντος. Ωστόσο, αποτελεί αίτιο μεγάλης ελπίδας και ένα είδος 
πνευματικής διαβεβαίωσης, το γεγονός ότι ήδη μπορούμε να δούμε 
αυτούς τους σπόρους όχι μόνο να βλασταίνουν, αλλά να ξεπροβάλλουν 
εδώ και εκεί εύρωστοι πράσινοι βλαστοί στον εξωτερικό κόσμο της 
καθημερινότητας των ανθρώπων, καθώς δείξαμε στις προηγούμενες 
σελίδες.

Αυτοί οι συγκεκριμένοι σπερματικοί όμιλοι αποτελούν βεβαίως το ειδικό ή 
το ιδιαίτερο έργο του Θιβετανού. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι 
αυτά δεν αποτελούν τα μόνα πειράματα αυτού του είδους. Υπάρχουν και 
άλλα μέλη της Πνευματικής Ιεραρχίας που καταπιάνονται με παρόμοιες 
πνευματικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, ο Θιβετανός αναφέρει ότι είχαν 
εδραιωθεί δύο τέτοιοι σπερματικοί όμιλοι στην Κίνα και τέσσερις στην 
Ινδία εκείνη την εποχή.

Αποτελεί μια καλή άσκηση της δημιουργικής φαντασίας να κάνουμε ένα 
βήμα πίσω και να προσπαθήσουμε να αντικρίσουμε τον κόσμο από την 
προοπτική των εσωτερικών αιτιατών πεδίων. Τότε μπορούμε να δούμε 
αυτούς τους ομίλους ως ολοκληρωμένες ενότητες στην εσωτερική πλευρά 
της ζωής να αναζητούν κάθε δυνατό τρόπο ώστε να αφυπνιστεί/διεγερθεί 
η ανθρωπότητα σε μια πληρέστερη κατανόηση της ζωής και να προωθηθεί 
η επιθυμία όλων μας να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την 
εκπληκτική παρούσα πνευματική ευκαιρία. 

Θα μπορούσαμε επίσης να διακρίνουμε νέες πρωτοβουλίες που έχουν 
σχεδιαστεί με αγάπη ώστε να φυτευτούν οι σπόροι μιας αναπτυσσόμενης 
συνείδησης στην καρδιά και την διάνοια της ανθρωπότητας. Πολλοί 
μπορεί να πιστεύουν ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι ο δυναμικός 
σπερματικός όμιλος που ήδη φωτίζει και ενεργοποιεί το επείγον έργο 
της προάσπισης και διασφάλισης κάθε ζωής, συμπεριλαμβανομένης της 
ανθρώπινης, στο φυσικό περιβάλλον. Θα υπάρξουν πολλοί άλλοι ακόμα. 
Είναι θέμα σοφίας να τους ανακαλύψουμε και να υποστηρίξουμε το έργο 
τους.
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Οι σπερματικοί όμιλοι ενεργούν ως 
σημεία καταστάλαξης για την Υδροχοϊκή 
κουλτούρα και πολιτισμό. Υπάρχουν τρεις 
λόγοι για τη σημασία τους:

«1. Καλύπτουν και γαλουχούν το σπέρμα 
ή το σπόρο του νέου πολιτισμού της 
Υδροχοϊκής Εποχής.

2. Γεφυρώνουν τους παλιούς με τους 
νέους ομίλους και επίσης τις μάζες 
των ανθρώπων (απ’ τις οποίες τα πιο 
προωθημένα μέλη βρίσκουν το δρόμο τους 
μέσα στο Νέο Όμιλο Εξυπηρετητών του 
Κόσμου) με την Πλανητική Ιεραρχία.

3. Θα αποτελούν στο μέλλον μια όψη της 
Ιεραρχίας και του έργου της πάνω στο 
εξωτερικό φυσικό πεδίο.»
Από την Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας, σελ. 35

Καταχωρημένο στο ΗΒ ως εκπαιδευτικό 
φιλανθρωπικό ίδρυμα Νο. 216041 
Εταιρεία Νο. 305704
Το Lucis Trust περιλαμβάνεται στις οργανώσεις 
συμβουλευτικού χαρακτήρα των Η.Ε. (ΕCOSOC)


