
 

Σπερματικοί Όμιλοι  

Εισαγωγικό Σημείωμα 

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η Ιεραρχία και τα Άσραμ επηρεάζουν τους μυημένους, τους μαθητές, 

τους ζηλωτές και τους άνδρες και τις γυναίκες καλής θέλησης σε όλο τον κόσμο με ιδέες και 

εντυπώσεις από τα εσωτερικά πεδία. Ως ώθηση της εξέλιξης, οι Σπερματικοί Όμιλοι ορίστηκαν για 

πρώτη φορά πριν από 90 χρόνια ως ένα μακροπρόθεσμο πείραμα. Η λέξη «σπερματικός/ σπόρος στα 

Αγγλικά» υπονοεί ότι είναι το Άσραμ που «σπέρνει» ή μεταδίδει την ουσία αυτού που ένας 

συγκεκριμένος Όμιλος είναι να  κάνει και πως θα εξελιχθεί. Ο στόχος της Ιεραρχίας είναι να επιφέρει 

συνοχή και ρυθμική δραστηριότητα για την εξέλιξη του Θεϊκού Σχεδίου μέσω των 10 Σπερματικών 

Ομίλων και κάθε Ομάδα γίνεται ένα  μαγνητικό και εστιακό σημείο ενέργειας με σκοπό να 

δημιουργήσει την ίδια ενέργεια  πάνω στο φυσικό πεδίο. 

Ο Θιβετιανός Διδάσκαλος Ντ.Κ. υποδηλώνει ότι οι Σπερματικοί Όμιλοι αντιπροσωπεύουν νέους 

τρόπους επικοινωνίας και είναι κυριολεκτικά η δημιουργική πηγή τόσο για άτομα όσο και για ομάδες 

στον Κοινωνικό, Πολιτικό, Πολιτιστικό, Θεραπευτικό, Θρησκευτικό, Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και 

Οικονομικό τομέα του παγκόσμιου πολιτισμού. 

Οι Παγκόσμιοι Εξυπηρετητές, ενεργώντας ως «χέρια και πόδια» της Ιεραρχίας, λειτουργούν με στόχο 

να εντυπώσουν το Σχέδιο στους ηγέτες των 10  Σπερματικών Ομίλων. Μέσα από τη δουλειά και τις 

δραστηριότητές τους, μεταμορφώνουν υποκειμενικά την ανθρωπότητα και τον πολιτισμό. 

Αναγνωρίζουν ότι η ύπαρξη της χωριστικής νοοτροπίας επιμένει στους αιώνες. Κρατώντας μια στάση 

«θα το επεξεργαστούμε το θέμα όλοι  μαζί», Επικαλούνται και Εφελκύουν νέες ιδέες που βοηθούν στην 

καθοδήγηση της ανθρωπότητας να δει τους περιορισμούς του εγωισμού, της απληστίας, του 

φανατισμού, της μισαλλοδοξίας, του υλισμού και όλης της εκδήλωσης για τη δημιουργία ενός νέου 

πνευματικά προσανατολισμένου πολιτισμού που βασίζεται σε ορθές ανθρώπινες σχέσεις. 

Σε αυτήν την επισκόπηση, κάθε ένας από τους 10 Σπερματικούς Ομίλους θα εξεταστεί για το πώς, στον 

πυρήνα τους, βοηθούν στη μεταμόρφωση της ανθρωπότητας με ένα βαθύ πνευματικό μήνυμα. Με την 

καθοδήγηση  των υποκειμενικών ενεργειών από τα εσωτερικά πεδία, άνδρες και γυναίκες καλής 

θέλησης παντού βοηθούν στην υλοποίηση και τη διευκόλυνση μιας «Μεγάλης Μεταμόρφωσης» καθώς 

προχωράμε προς την επερχόμενη Εποχή του Υδροχόου. Η συζήτηση για τους Σπερματικούς Ομίλους θα 

συμπληρωθεί με  το ιστορικό για το Σχέδιο, Ιεραρχικά Κονκλάβια, Στάδιο του Προδρόμου, Μαθητεία 

και πώς οι κρίσεις, η ένταση και η έννοια  του εξαγνισμού παρέχουν τους σπόρους για θετική αλλαγή 

και πνευματική ευκαιρία για όλη την ανθρωπότητα. 

Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή σας σε αυτό το ενδιαφέρον και ενημερωτικό μάθημα. 


