Δέκα Σπερματικοί Όμιλοι
Σπερματικοί Όμιλοι (Τωρινή Έκφραση)

Περιγραφή ( Μελλοντική Έκφραση)

1. Τηλεπαθητικοί Επικοινωνοί (ΤΕ)
• Διαλογισμός, Τρίγωνα
• Ομάδες που Ενώνουν Άτομα με Γνώση και
Τεχνολογία
• • Χρήση Διαδικτύου / Κοινωνικών
Μέσων
2. Εκγυμνασμένων Παρατηρητών (ΕΠ)
• Διάλυση Θυμαπάτης και Πλάνης
• Μέσα Μετάδοσης και Εκτύπωσης

• Διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ ατόμων /
ομάδων.

3. Μαγνητικών Θεραπευτών (ΜΘ)
• Επαγγελματίες Γιατροί
• Ενορατικοί Θεραπευτές

• • Άμεση νοητική σύνδεση στο Νοητικό Πεδίο
• Αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα μέσω της
ενόρασης
• Διάλυση της Θυμαπάτης / Πλάνης για να φέρουν
στην ανθρωπότητα την φώτιση
• Διάλυση των απατηλών σκεπτομορφών για να
• διαμοιραστεί το απελευθερωτικό φως στον
κόσμο
• Εργασία με τις ζωτικές δυνάμεις του αιθερικού
σώματος
• Θεραπεία της προσωπικότητας μέσω των
ενεργειών της Ψυχής, της Ενόρασης και της
Θέλησης.
• Μεταφέρουν θεραπευτική ενέργεια από την Ψυχή
στον ασθενή

4. Εκπαιδευτές της Νέας Εποχής (Ε)
• Παραδοσιακοί Ακαδημαϊκοί
• Προετοιμασία ατόμων για εσωτερική
εκπαίδευση, π.χ. Σχολή Αρκέην ,
Morya Federation.
• Γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ
Κατώτερου Νου & Ψυχής

• Γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ του Κατώτερου
Νου & της Ψυχής.
• Δημιουργούν την Ανταχκαράνα Συνδέουν τον
ανώτερο νου, την Ψυχή, τον κατώτερο νου.
Προετοιμασία εκπαίδευσης για σωστή χρήση
ενέργειας / δύναμης (force)

5. Πολιτικών Οργανωτών (ΠΟ)
• Πολιτικοί
• Κυβερνητικοί Υπάλληλοι / Διοίκηση /
•
Διαπραγματευτές/Διπλωμάτες

• Αντιμετώπιση προβλημάτων / σχέσεων μεταξύ
εθνών και πολιτισμών
• Καταλήγουν σε διεθνή/ παγκόσμια κατανόηση
• Υλοποιούν τη Θεία θέληση στη συνείδηση μεταξύ
•

6. Εργάτες στο Πεδίο της Θρησκείας (Θ)
• Προσεγγίζουν την Θεότητα
• • Πνευματική Κατανόηση της Ίδιας της
Ζωής
7. Επιστημονικών Υπηρετών (ΕΥ)
• Επιστήμονες όλων των επιστημονικών
κλάδων
• • Ερευνητές

φυλών /εθνών
• Θεία Προσέγγιση προς τη Θειότητα μέσω του νου
• Διατυπώνουν την Νέα Παγκόσμια Θρησκεία

• • Έμφαση στην Ενότητα / Αδελφότητα
• Αποκαλύπτουν την πνευματικότητα στο
επιστημονικό έργο
• Αποκαλύπτουν τη δόξα του Θεού μέσα από τον
απτό κόσμο / τις φυσικές δημιουργίες
• • Μελέτη της μορφικής φύσης και της
μετενσάρκωσης

Σημειώσεις
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8. Ψυχολόγοι (Ψ)
• • Αυτοβοήθεια / Θεραπευτές
9. Χρηματοδότες και Οικονομολόγους (ΧΟ)
• Πνευματικοποίηση του χρήματος
• Αρχή του Μερισμού
10.Δημιουργικών Εργατών (ΔΕ)
Ηθοποιοί και Καλλιτέχνες Οπτικών
Τεχνών
• • Συνδυάζουν τη Ζωή και τη Μορφή
δημιουργικά

• Έννοια: Φώτιση μεταξύ των στοχαστών
• • Αποκαλύπτουν το γεγονός της Ψυχής / της
Θειότητας στην Ανθρωπότητα
•

Πνευματικοποίηση του χρήματος/ Εμπόριο.

• Η Αρχή του Μερισμού που συσχετίζει την μία
Ψυχή με την άλλη (Ψυχή)
• Εκφράζουν την σύνθεση συνδυάζοντας τη Ζωή
και τη Μορφή δημιουργικά, π.χ. μέσω
Παραστάσεων, Κινηματογράφου και Οπτικών
Τεχνών, Ζωγράφοι Αρχιτέκτονες.

