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dveh smereh, in sicer:
a. Umsko pozornost lahko usmeri v svet duše in spozna ter

se seznani s tistimi resnicami, ki jih mora, sam pri sebi,
izkustveno potrditi.
b. Um lahko usmeri tudi v svet iluzije in razprši osebnostna

slepila. Ko je tega zmožen, lahko začne razprševati svetovna slepila, saj se približuje iniciaciji.

a. Prepletenost svetovnih skupin
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Lahko bi nadaljevali z naštevanjem različnih dejavnikov, na
podlagi katerih opazujoča Hierarhija lahko presodi, ali so učenec
oziroma skupina učencev zreli za »več svetlobe«. Najpomembnejši dejavnik je njihova odzivnost na Zakon Skupinskega Napredovanja. To je tisti novo uveljavljajoči se zakon, ki ga začenjajo
zaznavati svetovni učenci in že postaja vse močnejši in vse učinkovitejši, četudi se človeštvo tega še kar nekaj časa ne bo zavedalo.
Vpeljal bo aktivno delovanje svetovnih skupin. V preteklosti so se
skupine oblikovale zaradi vzajemne koristi, skupnih interesov in
študija ter zaradi medsebojne podpore. To je bila njihova veličina, a tudi njihovo prekletstvo, saj so bile kljub svojim vzvišenim
in dobrim motivom v bistvu predvsem sebične; navdajala jih je
duhovna sebičnost, ki jo je nadvse težko preseči in zahteva tisto
pravo razločevanje, o katerem smo govorili. Takšne skupine so
bile vedno bojišča; najmanj sposobni in najmanj integrirani so se
vključevali vanje in se z njimi slepo poistovetili, najmočnejši so jim
sčasoma zavladali, nepodredljivi pa so bili odstranjeni ali povsem
utišani. Kot uspešna se je sčasoma izkazala tista skupina, ki je bila
zgrajena iz sorodnih, podobno mislečih duš, saj nihče on njenih
članov ni uporabljal intuicije, temveč so vsi sledili neki doktrini
ali prevladujočemu vplivu neke osrednje figure znotraj skupine,
ki je druge hipnotizirala v stanje nagonske in poslušne inertnosti.
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Takšna skupina morda deluje za slavo učitelja in skupine same,
prav gotovo pa ne za slavo Boga.
Danes se počasi in postopoma oblikujejo nove skupine, ki so
odzivne na zakone duše. Ti bodo vnesli nov veter in oblikovale se
bodo skupine, katerih povezanost bo temeljila na vzajemni aspiraciji in cilju. Sestavljene bodo iz svobodnih duš, individualnih
in razvitih, ki ne bodo priznavale nikakršne avtoritete, razen tiste
svojih lastnih duš, svoje interese pa bodo podredile dušnemu namenu skupine kot celote. Tako kot je uspeh posameznika skozi vso
zgodovino služil povzdigovanju rase, bo podoben uspeh skupine
še toliko hitreje poskrbel za povzdigovanje človeštva. Zato se ta
zakon imenuje Zakon Povzdigovanja.
Dozorel je čas za preizkus te metode povzdigovanja človeštva.
Tisti, ki so stopili na Pot Preizkušenj, so poskusili povzdigniti
človeštvo, a niso uspeli. Poskusili so tudi tisti, ki so prešli na Pot
Učenstva, a ravno tako brez uspeha. K tej nalogi lahko sedaj v
skupinski formaciji pristopijo tisti, ki so sami izmojstrili smrt in
sprevideli njeno iluzijo ter so posledično vstali v življenje. Njim
bo uspelo. Izšla sta poziv in pobuda k tej vzajemni aktivnosti in
usmerjanju vseh sil k vstajenju mrtvega telesa človeštva. Smo tik
pred velikim in možnim uspehom Lože Mojstrov in vsi aspiranti
ter vsi učenci se lahko družno dokopljejo do spoznanja moči in
zavedanja priložnosti.
S tem ciljem se je javnosti razkrilo nauke o Novi Skupini
Svetovnih Služilcev. To je prvi poskus oblikovanja skupine, ki bi
bila kot skupina zmožna pristopiti k svetovni nalogi. Lahko bodo
služili kot posredniki med svetom ljudi in Hierarhijo. Stojijo med
okultno tako imenovanim »mrtvim Mojstrom« in »živimi Mojst
ri«. Prostozidarji bodo razumeli pomen teh besed. Tudi pravi
ezoterik bo v tem videl isto resnico, a z drugega zornega kota.
V nadaljevanju vam želim predati nekaj misli o novih skupinah, katerih aktivnost se bo izoblikovala na podlagi Zakona Skupinskega Napredovanja. Ko razmišljamo o teh prihajajočih novih
skupinah, ne smemo nikoli pozabiti, da predstavljajo predvsem
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eksperiment v Skupinski Aktivnosti in niso oblikovane z namenom
izpopolnjevanja njihovih posameznih članov. Ta trditev je temeljna in bistvena za pravilno razumevanje ciljev. V teh skupinah se
člani medsebojno dopolnjujejo in podpirajo; vsota vseh njihovih
kvalitet in zmožnosti naj bi sčasoma poskrbela za izoblikovanje
skupin, zmožnih praktičnega duhovnega izraza, skozi katere bo
lahko neovirano tekla duhovna energija za pomoč človeštvu. Delo
bo treba opravljati predvsem na mentalnih nivojih. Vsakodnevno
služenje posameznih članov novih skupin bo v svojem izrazu na fizični ravni ostalo takšno, kakor narekuje njihova usoda in notranja
pobuda; a poleg različnih področij individualnih prizadevanj bo
prisotna še (in to je zelo pomembno) skupinska aktivnost vzajem
nega in družnega služenja. Vsaka oseba v takšnih skupinah se
mora naučiti delovati v tesnem mentalnem in duhovnem sodelovanju z vsemi ostalimi in to, zahvaljujoč doseženi stopnji razvoja
svetovnih aspirantov, zahteva svoj čas. Vsak mora zlivati ljubezen
na vse, kar ni lahko. Vsak se mora naučiti, da podredi svoje osebne
ideje in svojo osebno rast skupinskim zahtevam, saj bodo nekateri
morali pospešiti svoje napredovanje v določenih smereh, drugi pa
bodo morali zaradi služenja drugim svoje napredovanje zavreti.
Ta proces bo potekal samodejno, ko bo znotraj skupinske zavesti
začela prevladovati misel o skupinski identiteti in integraciji ter bo
želja po osebni rasti in duhovnemu zadovoljstvu stopila v ozadje.
Zamišljena skupinska enotnost bo imela svoje korenine v skupinski meditaciji oziroma v kontemplativnem življenju (oziroma v
zavedanju duše, da je eno z vsemi dušami). To se bo nato prelilo
v takšno ali drugačno obliko skupinske aktivnosti, s katero bo,
ezoterično rečeno, posamezna skupina svojstveno prispevala k
povzdigovanju človeške rase. Tisti, ki si prizadevajo izuriti, izučiti
in povezati skupino tako, da bi ta lahko postala orodje služenja,
se v okviru skupinskega življenja s posamezniki ne bodo ukvarjali.
Vsaka oseba se bo obravnavala kot prenosnik tiste energije, ki bo
prevladovala v njeni žarkovni strukturi – upoštevaje tako egoični žarek kot osebnostne žarke. Vsak se lahko sčasoma nauči, da
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skupini prevaja kvaliteto svojega dušnega žarka in pri svojih bratih
spodbuja pogum, jasnejši uvid, čistejši motiv in globljo ljubezen,
ob tem pa se izogiba nevarnostim vitalizacije njihovih osebnost
nih značilnosti. To je najtežje. Če to želimo delati učinkovito in
pravilno, se moramo naučiti, da medsebojno drug o drugem razmišljamo, kot da smo duše in ne človeška bitja.
Najprej si bomo ogledali začetne cilje skupinskega prizadevanja v Novi Dobi, ki v tem času že dobiva začetne obrise. Nadaljnji
in bolj ezoterični cilji bodo sledili uresničenju sledečih začetnih
ciljev:
1. Skupinska Enotnost. Doseči jo je treba z gojenjem ljubezni,

ki je del negovanja Božanske Prisotnosti, s podrejanjem osebnostnega življenja skupinskemu življenju in z neprestanim
ljubečim služenjem.
2. Skupinska Meditacija. Te skupine bodo sčasoma koreninile v

kraljestvu duš; impulz za njihovo delovanje bo prihajal z višjih
mentalnih nivojev in bo odraz kontemplativnega življenja.
Od učenca to zahteva dvojno aktivnost, in sicer da zavestno
deluje hkrati kot osebnost in kot duša. Življenje osebnosti naj
bi izražalo inteligentno aktivnost, življenje duše pa ljubečo
kontemplacijo.
3. Skupinska Aktivnost. Vsaka skupina bo imela neko svojstveno

značilnost in bo posvečena neki specifični obliki služenja.
Ko se bodo skupine ustrezno izoblikovale (kar se bo vsak čas
zgodilo) in bodo neko potrebno obdobje uspevale delovati sub
jektivno (dolžina tega obdobja bo odvisna od kvalitete življenja
posameznih članov in njihove nesebičnosti ter služenja), bodo
lahko pričele delovati navzven, obenem pa se bo začutila prisot
nost njihovega vidika življenja. Ko bo skupinska vibracija dovolj
močna, da bo zmožna dejansko vplivati na zavest rase, se bodo
razvile številne različne smeri delovanja. Tako lahko vidite, da sta
prvi in najpomembnejši zahtevi skupinska uglašenost in skupinska
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povezanost. Brez teh ni možno narediti ničesar. Medsebojna
subjektivna povezanost vseh članov skupine in pojav skupinske
zavesti predstavljata ključni cilj naslednjih nekaj desetletij. Tako
se bo pojavilo skupinsko kroženje oziroma prevajanje energije, ki
bo pomembno prispevalo k odreševanju sveta. Pomnite, da čistost
telesa, obvladovanje čustev in umska stabilnost predstavljajo temeljne zahteve za vsakega posameznika in naj bi bile cilj njegovih
vsakodnevnih prizadevanj. Znova in znova se moramo vračati
na te osnovne značajske zahteve in ne glede, da se morda zdi to
ponavljanje duhamorno, vas rotim, da negujete te kvalitete. Skozi
te skupine bo morda možno obnoviti nekatere izmed starodavnih
Misterijev in iz oblikujočih se Novodobnih skupin bo izšlo tudi
nekaj skupin, omenjenih v knjigi Pisma o okultni meditaciji.

b. Značilnosti novih skupin
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V nadaljevanju bomo na kratko povzeli nekatere temeljne
zahteve in si zelo na splošno ogledali glavne razloge, zakaj se
takšne skupine oblikujejo. Morda bomo tako malce razširili svoj
pogled in si jih obenem podrobneje ogledali.
Za skupine svetovnih služilcev in vedcev bo značilno, da bo
njihova zunanja organizacija, skozi katero so povezani, tako nezaz
navna in ohlapna, da se bo zunanjemu opazovalcu zdelo, kot da
je praktično ni. Skupino bo povezovala notranja struktura misli in
bo v tesnem telepatskem vzajemnem odnosu. Tako so povezani
tudi Veliki, ki si Jim vsi prizadevamo služiti; kadarkoli je to treba,
lahko zlahka in povsem brez napora stopijo v stik drug z drugim.
Vsi so uglašeni na določeno vibracijo in na podoben način se
morajo uglasiti tudi te skupine. Vanje bodo tako vključeni ljudje
z zelo raznoliko naravo, na različnih žarkih, raznih nacionalnosti
in izhajali bodo iz najrazličnejših okolij in dednih linij. Poleg teh
bolj očitnih dejavnikov se bodo razlikovali tudi po življenjskem
izkustvu svojih duš. Zapletenost problema, s katerim se soočajo
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