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ZAHVALE 

 
 
Rad bi se zahvalil vsem tistim mnogim sodelujočim v skupini Dvanajsteric 
ki so tekom let verjeli, izkušali in manifestirali Dvanajsterice. Brez vas in 
vaših žrtvovanj se ne bi zgodile. Spoštovanje in ljubezen. 
 
Še posebna zahvala gre mojima dragima prijateljema in so-delavcema 
Robertu Adamsu in dr. Petru Maslinu, ki sta predstavljala jedrni trikotnik in 
potovala z menoj na tem slavnem in skrivnostnem popotovanju dokler nista 
bila poklicana domov. 
 
Zahvala in veliko hvaležnosti gre k Mindy Burge, ki je držala mojo roko 
tekom procesa objavljanja in urejanja in je postala resnični prijatelj 
Dvanajsteric. Dodatna zahvala gre Heather Olalde za pomoč pri procesu 
urejanja. Zahvaljujem se tudi Phillipu Lindsayu, Stephane Chollet, Patricku 
Chouinardu in mnogim drugim za njihovo pregledovanje in prijateljstvo 
tekom let. To so moji pravi tovariši.  
 
Zahvala gre vsem sodelavcem v Dvanajstericah, ki so se združili z menoj, 
da so še enkrat ponesli zastavo naprej. 
 
Hvala tudi Duaneu Carpenterju za dovoljenje za uporabo prekrasne 
mandale Dvanajsteric na platnicah.  
 
Spoštovanje in ljubeče odobravanje Heleni P. Blavatsky, Alice A. Bailey in 
Heleni in Nicholasu Roerichu kajti prižgali so ogenj ob katerem se mi vsi 
grejemo. 
 
Na koncu pa gre moje spoštovanje, ljubezen Iniciatu ki nas je vodil skozi 
labirint naših egov v sintezo skupinskega dela (kolikor smo ga lahko 
dosegli). 
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UVOD 

 
Ko sem se približeval obali, sem bil gotov, da me je popotovanje odpeljalo 
daleč od doma. Mi se nikoli ne spomnimo veliko o našem življenju pred 
rojstvom niti ne o prihodnjih izzivih, ki jih prinesemo s seboj. Niti ne 
poznamo komplikacij, izkušenj ali kaj se od nas pričakuje tukaj in zdaj. Ali 
vendar poznamo? Ali je naše trenutno življenje polno racanja in kaosa? Ali 
pa je naša karma vtisnjena v naše duše pred rojstvom so naši prihodnji 
koraki izbrani vnaprej in so pred-načrtovani pogosto s priložnostmi 
podanimi, preučenimi in načrtovanimi? 
 
Tisti izmed nas ki smo izkusili, vsaj delno, prebujenje smo del velike 
perspektive truda, ki počasi transformira naš planet iz idiota v genija, od 
neresničnega v resnično. Obstaja ogromen kozmični prehod na karmični 
uri ko tiktaka po poti rasti in razsvetljenja. Če mi lahko sprejmemo, da smo 
del tega odstrinjanja  in transformacije večje celote, potem mora to držati 
tudi za našo sedanjo inkarnacijo, ki je trajno povezana z vsem okoli nas, 
okoliščinami, ljudmi, okoljem, itd. 
 
Naša dnevna izkušnja ko plezamo, počasi po stezi znanja pred vsakim 
izmed nas prispeva k tej večji evoluciji. Mi ne moremo biti ločeni, čeprav 
se lahko tako včasih počutimo, kolikor že majhen je naš prispevek, je naša 
kapljica še vedno del oceana. 
 
Ravno zdaj, kolektivno, smo del tega, kar je poznano pod imenom 
eksternalizacija ali z drugimi besedami odstrinjanje tistih, ki so v srcu 
človeške evolucije (Mojstrov modrosti – če uporabim teozofski termin – so 
ljudje, ki so dosegli razsvetljenje in prejeli peto iniciacijo. Oni delajo zato da 
pomagajo človeštvu) in to se bo zgodilo ko bo človeštvo dovolj zrelo, da bi 
razumelo in sprejelo modrost, ki so jo Mojstri dali človeštvu tekom vekov.  
 
Mnogi so vključeni v to veliko prizadevanje v vseh vejah človeškega 
življenja. Znanosti, Umetnosti, Filozofije, Religije in vse tiste stvari vmes bo 
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razumela majhna skupina ljudi. Obstajajo mojstri in iniciati in tisti, ki delajo 
v smeri evolucije sebe v vseh teh vejah in še več. 
 
Ne moremo reči, da ti veliki ljudje prepoznavajo, da so del eksternalizacije 
– večina se jih tega ne zaveda – pa vendar so del tega tako, kot je kapljica 
del oceana. 
 
Obstajajo pa nekateri ki so izbrali pred rojstvom da bodo delali direktno s 
tistimi silami evolucije, da bodo prevzeli specifično delo za to 
eksternalizacijo. To pa ne pomeni da so ti posamezniki več ali manj od nas 
preostalih, ampak so del iste mešanice. Za eno življenje se lahko odločijo, 
da bodo delali anonimno brez zavedanja, celo pri sebi, da so del te večje 
celote in v drugem bodo zavestni del procesa. To je vse odvisno od njihove 
individualne karme in namena te inkarnacije.  
 
Tako imamo ta zbir duš, ki dela na različnih nivojih in z različnimi 
sposobnostmi za združen namen. Torej pustimo ob strani ta tok inkarnacij, 
ki počasi potuje skozi karmo sveta, karmo nacije, karmo družine in 
posameznikovo karmo in se osredotočimo o čem govori ta knjiga, kam gre 
in na lekcije ki se jih lahko naučimo za prihodnjo aktivno meditativno 
služiteljsko delo. 
 
Ta knjiga ni fikcija. To je zgodba in ponovno pripovedovanje dogodkov, ki 
so se zgodili, toda tudi ni terjatev po čem. Knjiga podaja nekogaršnjo 
izkušnjo kot se je zgodila in je obnovljena kolikor je bilo možno tako kot se 
je zgodilo. 
 
Seveda pa nihče ni popoln in če sem se motil pri obnavljanju dogodkov 
potem se že vnaprej opravičujem. 
 
Delo se nadaljuje. To je osebna ponovna obnova eksperimenta skozi 
katerega smo šli v skupinskem delu kot čuteči aspiranti in učenci, ki smo 
zavestno delali z skupino Mojstrov in Iniciatov na notranjih nivojih. Ponovno 
bom povedal zakaj, zaradi česa, in kako najboljše kot bom mogel, tako, da 
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bi bilo to koristno za prihodnje napore in ne bom se odvračal v svojem umu, 
da bi se izognil opisovanja neuspehov kajti iz njih smo največ pridobili.  
 
Nekateri od tistih ki so potovali z nami so še vedno tukaj in nekateri so se 
vrnili domov. To ni bila lahka naloga, ki smo jo imeli pred seboj toda mnogi 
izmed nas jo smatrajo, da je bila najpomembnejši del našega ezoteričnega 
življenja skupaj in počiva v naši zavesti, in nas občasno premakne s svojim 
znanim melodičnim ustavljanjem. 
 
Torej pridite z nami na naše potovanje, potovanje z napakami, egi, 
napačnimi razumevanji in da, uspehi ko se nas je preizkušalo v ognju 
notranjega ašrama. To delo je bilo oblikovano za sodelovanje, zavestno z  
silami rekonstrukcije in sprememb, ki tečejo skozi naš planet in to počno v 
povečani skupinski formaciji. 
 
Odločil sem se, da ne napišem tez o izkušnjah z vsako stranjo polno citatov 
(čeprav bi to moje akademsko znanje naredilo lažje) ampak raje dovolim 
prost pretok, čeprav večina tega, kar je napisano, lahko podpirajo dela treh 
velikih ezoteričnih iniciatov: HPB, Alice Bailey in Helene Roerich. 
 
Vem, da izkušnje, ki smo jih imeli kot skupina, so bile bolj podobne intuiciji 
in stiku z dušo, kot pa kakršnemkoli knjižnemu delu in hotel sem se izogniti 
opravičevanju našega dela z veliko citiranja. Dovolj je če rečem, da so te 
tri iniciatke položile temelje za vse, ki smo jim sledili. Potem sem podal le 
omejene citate znotraj teksta samega, kadar je bilo to absolutno potrebno. 
Nadaljnji študij knjig teh treh iniciatk močno priporočam.  
 
Dovolj je, če rečem, da je bil opravljen kontakt in nekaj inštrukcij je bilo 
danih s strani Iniciata znotraj ašrama (imenovali ga bomo Iniciat od sedaj 
naprej);  natančna navodila so bila postavljena zato da bi jim sledili.  
 
Edina obljuba je bila, da ne bo obljub. Bil je eksperiment. Navodila so bila 
podana skozi impresije duše in višjo telepatijo preko iste metodologije kot 
pri HPB, Alice Bailey in Heleni Roerich, kot je bilo že prej omenjeno. 
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Začel bom na samem začetku z mojimi mladostnimi izkušnjami, ki bodo 
postavile v kontekst to, kar bo sledilo. Sledite nam na tem popotovanju 
odkrivanja in pomislite na to, da je bila skupina preizkušana, testirana in je 
položila enega izmed temeljnih kamnov za prihodnje delo skupinskega 
služenja. 
 
Pomembno je omeniti na samem začetku, da je bilo to delo s fizično 
prisotnostjo in ne virtualno ali odsotno. To je razlika med našim delom od 
večine drugega skupinskega služiteljskega dela za ojačanje 
eksternalizacijskega procesa. Obstajal je specifičen namen za ta zgodnji 
trening in polaganje temeljev. 
 
Ta knjiga podaja potovanje, opisuje ozadje in pomembnost Dvanajsteric in 
dela v skupinah Dvanajsteric in podaja proces, ki smo se ga lotili. Naj se 
uporablja še v prihodnjih letih. 
 
Zaznamek. Delo Dvanajsteric je tesno povezano z Hierarhično konklavo 
leta 2025 in zato so se veliki deli knjige 2025 in Učitelj sveta vključili v to 
novo in povečano izdajo.  
 

 
 
 

“We are all Embers in the Fire of the One.” 
The Initiate May 1982  
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PRVO POGLAVJE 

 
ZGODNJI DNEVI 

 
»Ali se stvari začnejo ko smo rojeni?« je vprašal mali fant. 
 
»Sploh ne,« se je nasmehnil stari mož. »Sploh ne. Dolgo, dolgo pred tem 
ko si se rodil so se stvari začele in stvari se bodo odvile kot rola svile, ki se 
razvije na marmornatih tleh.« 
 
Zavržen otrok star 6 tednov in vzgojen v Baptiški sirotišnici je bil skromna 
priprava za to kar je sledilo... vsaj tako sem mislil. 
 
Začelo se je v spalnici v prvem nadstropju doma. Vedno je bil drugačen 
otrok, ki je rad spal z dolgo palico pod svojo posteljo (bila je sulica v 
njegovem prejšnjem življenju, je rekel) šok žareče barve je bila prva slutnja 
usode, ki bo sledila. Ko je ležal negibno na postelji in potem se je premaknil, 
da bi šel po opravkih, so bile noge še vedno tam, a žareče zelene. To je bil 
prvi šok, toda nihče mu ni verjel, niti nikomur ni bilo mar za govoričenje 
malega fanta o njegovih nogah v svetleči zeleni na postelji. 
 
To je bil baptistični dom in takšne čudnosti so bile zavržene kot otroška 
fantazija. Bilo je še bolj čudno, je tuhtal mali fant, kot kaže so ljudi obkrožale 
barve. Kadar je položil roke pred svoj obraz in jih potem umaknil, so roke 
izrazito ostale kjer so bile v tej preganjajoči, žareči zeleni barvi. Toda tudi 
nenavadnosti ga niso pripravile na to, kar je prihajalo in motnje, ki bi jih 
prineslo, kot se bo problem razodel, samo on je lahko videl in slišal te 
čudne stvari. 
 
Zvon (ali gong) je bil najbolj čudna stvar. Ko sem ga prvič slišal, sem 
predvideval, da je bila neka vrsta ladje daleč stran, in ker sem živel ob 
morju, takšna predpostavka ni bila tako čudna, kot je najprej izgledala. 
Nenavadnost pa je postala še bolj nenavadna ko sem druge vprašal zakaj 
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zvon bije na 10 sekundne intervale. Lahko sem ga slišal v moji sobi in 
medtem, ko sem hodil po ulici. Drugi so me preprosto pogledali in rekli: 
»Kakšen zvon?« In kot je bilo v navadi pri tistih, ki so upravljali z domom 
so preprosto ignorirali moja vprašanja. 
 
Potem pa je prišel. Charles serviser TV-jev. Charles je govoril z mojo 
mačeho (čeprav nikoli nisem bil zares posvojen, toda ignorirajmo 
tehnikalijo, kot je temu rekla ona) o Krščanstvu, reševanju duš in 
podobnem. Malo sem poslušal (bil sem star 15 ali 16). Potem pa se je 
zgodilo. Pogovor je prišel do točke na kateri je bilo postavljeno vprašanje: 
»Ali je možno, ali pravilno komunicirati z nekom, ki je ravnokar umrl?« 
 
Charles je bil namreč Krščanski spiritualist in moja mačeha je bila odločena, 
da ga reši (nad menoj je verjetno obupala). Onadva sta se strinjala glede 
mnogih stvari, kar je bilo smešno, toda ne na temeljni premisi, da je bila 
komunikacija z mrtvimi možna in opravičena. 
 
Ena stran je poizkušala izraziti idejo, da ni bilo samo možno ampak, da se 
to opogumlja predvsem za pomiritev žalujočih in da se prenese znanje. 
Druga stran pa je to opisovala kot delo hudiča in tako sta potrebovala kar 
nekaj poti, da bi prišla do strinjanja. Po tej izmenjavi, ki se je končala 
zadosti dobro za nasmeh od Charlesa in očitni vzdih  od mačehe mi je 
uspelo Charlesa zaplesti  v pogovor medtem, ko je skušal popraviti moj 
gramofon (da, tudi te je popravljal). 
 
»Charles?« sem ga vprašal »Kaj je to Krščanski spiritualizem?« Charles 
mi je potem začel govoriti z navdušenjem, ki je ustrezalo temu, da mi je 
povedal javno skrivnost – da obstaja posmrtno življenje. Ko je to počel sem 
spraševal še več. »Kaj se potem zgodi?« sem vprašal in »Kakšen je 
namen?« 
 
Potem pa je bilo odstrto. On mi je povedal o sedmih nivojih obstoja in vedel 
sem, da prejemam nekaj zelo posebnega. 
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Vprašal sem Charlesa, če lahko pridem v cerkev (tako so jih imenovali, 
toda dvomim, da so cerkve vesele za takšno povezovanje z njimi), toda 
njega je skrbelo mačehino navdušenje. 
 
Ne glede na vse pa sem bil navdušen in tako me je povabil, da 
prisostvujem maši z njim naslednjo nedeljo.  
 
Čudno se mi je zdelo , da je maša oponašala mašo, katero sem bil prisiljen 
spremljati v lokalni baptistični cerkvi. Očitna razlika je bila v tem, da je bil 
vedno prisoten nekdo, ki bi izbral ljudi iz občinstva in jim prenesel sporočila 
od mrtvih, predvsem neškodljiva in z malo čustvi, toda to ni bilo pomembno.  
 
Temelj, da sem šel ob Nedeljah tja, me je spremljal še desetletja kasneje. 
Čeprav sem po relativno kratkem času zapustil zelo prijazne krščanske 
spiritualiste,  pa nisem nikoli pozabil, da so bili moja vstopna točka, in še 
danes so mi dragi. In ne pozabimo, da je bil tudi vseprisotni zvon. 
 
Bong, tišina, bong, tišina, bong, tišina – sem slišal in potem se je ustavilo 
za nekaj ur. Potem se je zaporedje ponovilo. Bilo je vsaj zaskrbljujoče. Do 
takrat sem opustil spraševanje ljudi okoli mene ali slišijo zvon. Odgovor je 
bil vedno: »Ne, domišljaš si.« Vsi seveda razen dragih starih krščanskih 
spiritualistov , ki čeprav ga niso mogli slišati, so mi skušali dati razlago da 
je bil astralni zvon (in so se nanašali na AP Sinnetov Okultni svet) toda 
razlaga krščanskih spiritualistov je bila bolj posvetna. 
 
Informirali so me, da je astralni zvon zvenel na astralnem nivoju, očitno, 
toda nihče ni točno vedel kaj je to bilo. Kot kaže je bil to nekakšen lokator. 
Celo ta precej poenostavljena razlaga (krščanskih spiritualistov in ne 
Sinneta) je bila boljša kot »Ne obstaja.« ki so jo podajali normalni ljudje, ki 
živijo v precej drugačni paradigmi. 
 
Potem pa so bile seveda barve, toda to so bolj zadovoljivo razložili kot 
človeško auro (celo kristjani imajo sije in njihovi svetniki imajo žarjenje na 
slikah starih mojstrov, ki namigujejo na aurično prisotnost). Krščanski 
spiritualisti niso vedeli kaj naj počno z šestnajstletnikom, ki je uletaval ob 
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nedeljah. Eden mi je celo rekel naj se koncentriram na življenje in kariero 
in naj pridem tuhtat o vprašanjih o življenju in smrti, ko ji bom bližje! Mislil 
sem, da je to čuden nasvet, saj nikoli ne vemo ali smo blizu ali daleč od 
smrti, sem mu razložil – v majhno neudobnost zelo dragega in prijaznega 
starega spiritualista, ki me je povabil na čaj po nedeljski maši. 
 
Spomnim se, da sem začel obiskovati stare knjigarne z rabljenimi knjigami 
in sem šel vedno do oddelka okultizem. Začel sem nabavljati 
spiritualistične knjige in hoditi v spiritualistično cerkev. Na koncu pa, ko je 
bil zame krščanski del malo preveč omejujoč – zdelo se mi je, da so hoteli 
imeti svojo torto in jo tudi pojesti, ko so verjeli v pravico da komunicirajo z 
tistimi, ki so prešli in prav tako niso hoteli opustiti svoje krščanske vzgoje – 
sem šel naprej. 
 
Včlanil sem se v Spiritualistično zvezo Velike Britanije (mislim da sem 
tehnično še vedno član, ker sem kupil doživljenjsko članstvo, ki je bilo 
takrat na voljo) in šel sem v London na veliko obiskov, sedenj in sobotnih 
predavanj o vsem, od auer do plesa v Egipčanskih templjih. Od različnih 
medijev in predavateljev so prišle bolj poenostavljene razlage zvona in 
barv, ki pa so se zmanjšale v veliki meri na tej stopnji. Če sem iskren, me 
je to popeljalo od temeljnega, ko je bil moj fokus bolj popeljan k filozofiji in 
pomenu tega kaj se je zgodilo in kaj je pred nami, kot pa klepetov z mrtvimi. 
 
Odkril sem knjigo Ursule Roberts Hints on spiritual unfouldment, ki je imela 
velik vpliv name takrat, saj me je uvedla v srce spiritualistične filozofije, ki 
je bila meni veliko bolj pomembna, kot pa sporočilo strica Freda, da je v 
redu v deželi sonca. Prav tako sem začel študirati knjige Silver Bircha in 
na koncu White Eagla. Vse te knjige so bile uporabne in prebavil sem 
police teh knjig, toda še vedno mi je nekaj manjkalo. 
 
Poznal sem temeljno sporočilo življenja po smrti, preproste razlage kaj se 
ti zgodi, potem ko umreš. Vedel sem intuitivno in poenostavljeno, da je bilo 
to pravilno; toda moralo je biti ŠE VEČ. Prvič sem imel občutek, da sem na 
koncu zelo dolge gumice in nevidna roka, ki me je držala na enem koncu, 
me je izpustila. Potoval sem zelo hitro, toda nisem vedel kam.  
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1975 je bilo moje leto prebujenja. Pri sedemnajstih sem bil premlad, da bi 
preživel precej časa v knjigarnah z rabljenimi knjigami (zvon in barve so se 
skoraj ustavili, hvala bogu). 
 
Dobro se spominjam, kako sem naletel na čudno knjigo dolgočasnega 
izgleda, rumene barve – Ponovni prihod Kristusa je bilo napisano na 
platnici, a bila je med knjigami o okultizmu. Zanimala me je in kupil sem jo. 
 
Ta knjiga ni bila prva knjiga Alice A. Bailey, ki sem jo prebral, toda vnela je 
moje zanimanje zato sem kupil Iniciacijo, človeško in solarno in Razpravo 
o beli magiji v hitrem zaporedju. Potem sem prebral Iniciacijo, človeško in 
solarno kot mojo prvo teozofsko knjigo. Kontaktiral sem Jan Nation v Lucis 
Trustu in prejel ogromno brezplačnega materiala za prebavit. Imel sem 
čast srečati Jan prvič 1977, ko sem imel 19 let in potem še velikokrat 
kasneje na vsakoletnem festivalu Um telo duh v Londonu. Zelo me je 
prevzelo, da si me je Jan zapomnila vedno in me vsako leto pozdravila po 
imenu. Kakšna radost je bila ona in dolžan sem ji hvaležnost, ker je 
odgovarjala na moja mnoga vprašanja. 
 
Na ta način, sem odkril ezoterična učenja Mojstra Djwhal Khula (pogosteje 
mu pravijo DK) in Helene Petrovne Blavatsky (HPB) in njeno delo in 
kasneje skozi mojega dragega prijatelja Roberta Adamsa, učenja 
Nicholasa in Helene Roerich v Agni jogi. 
 
Šel sem na tržnico v Londonu (mislim, da v Camdenu) in sem kupil celoten 
set od trgovca ki je imel kot večina izmed nas dvojno življenje, toda tu si 
pač lahko kupil knjige Agni joge takrat. 
 
Vsako soboto sem se srečal z Robertom, ustanovnim članom in jedrnim 
trikotniškim članom dela Dvanajsteric in debatiral z njim o ezoteriki, filozofiji, 
teozofiji in se poglabljal v strani njegove obširne spalnične knjižnice (za 
katero sem mu zelo zavidal, kar me je sram povedati).  
 



16 
 

Bil sem na nabavnem pohodu in sem zamenjeval mojo spiritualistično 
zbirko z teozofsko. Odkril sem, tako sem misli takrat, višjo obliko kot je 
spiritualizem in otresel sem se moje prejšnje fiksacije korak za korakom. 
 
Na tej točki bi rad pohvalil spiritistično gibanje, ki mi je prineslo in verjetno 
še tisočem drugih, ezoterična učenja, ki so temelj božanskih misterijev. 
Toda moral sem ga zapustiti, sem mislil, ko sem začel z intenzivnim 
študijem in meditacijo, ki me je kasneje pripeljala do eksperimenta. 
 
Robert, ki sem ga spoznal skozi lokalno novodobno neformalno skupino, 
je živel blizu mene in je imel vrtno kočo, ki jo je spremenil v meditacijski 
studio. 
 
Polepljena s tapetami, polna incensa, polna kipcev Bude – v njej sva 
preživela mnoge ure in brusila najine meditacijske sposobnosti vsako 
soboto, čemur je sledila prekrasna večerja, ki so jo skuhali njegovi starši 
(posvojitelji, sem izvedel kasneje), ki so bili začudeni nad Robertom in 
menoj, ko sva preživljala mnoge ure v tej koči in njegovi spalnici in 
debatirala o subtilnostih Teozofskega razmišljanja. 
 
Robert je imel Hodgkinskovo bolezen in je kasneje umrl še preden je bil 
star 40 let, toda ne preden sva postala dobra prijatelja in ne preden je 
najina meditacija popeljala naju na drugo pot, polno presenečenj in včasih 
šokov, ki naju je peljala v tesno sodelovanje tekom mnogih let, ko je bil 
eksperiment odstrnjen košček za koščkom.  
 
To je bil težek proces in poln živčnosti toda nikoli nismo omahovali v 
svojem namenu, da bi ga izpeljali do konca, ko smo ugotovili, da se nas je 
naprosilo, da sodelujemo v eksperimentu v skupinski meditaciji služenja. 
Na začetku smo bili nejeverni, zmedeni in skoraj nismo verjeli. 
 
Na polnoč 31.12.1981 je skrivnostni tujec prišel in spregovoril z menoj, in 
Robert je to tudi čutil in celotna koča je bila polna energije. 
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Ni dal nobenega imena,  
samo nekaj besed in simbol: 
 
»Najdi točko znotraj božanskega trikotnika 
– ko boš to dosegel boš izvedel več.« 
 

 
Midva sva notranje vedela, da morava 
nekaj storiti, toda očitno nisva bila gotova o 
kaj, kako in zakaj. Vedela sva le, da sva vzpostavila stik in tako sva šla 
skozi zaslepljeno stopnjo kot mnogi, predvsem zaradi svojih rosnih let, ko 
sva imela občutek, da sva na misiji in imava direkten stik z Mojstrom. 
Dejansko sva se na koncu naučila brezčasne lekcije v ponižnosti, ki je 
ostala z nama skozi leta dela, ki sva ga izpeljala skupaj in z mnogimi 
drugimi širom sveta. Mojstri pogosto in normalno delujejo skozi svoje 
iniciate.  
 
Pretirana identifikacija z Mojstrovo energijo se pogosto pripiše kot sva to 
storila midva direktnemu stiku človeka s človekom. Kar lahko rečem, jasno 
povedano sedaj, in kar smo se naučili v 80ih je to, da smo imeli direkten 
stik z Iniciatom iz ašrama poznanega kot Bratstvo Zvezde (ašramske zlitine 
tistih, ki delajo za eksternalizacijo hierarhije) in notranjega, ezoteričnega 
jedra izza Krišnamurtijevega dela z Redom zvezde. Podučili smo se o 
slepilu in pasti, katerima bi se morali izogniti, povezani široke energije 
Mojstra in njegovega ašrama z osebnim odnosom. 
 
Kot je tu omenjan Krišnamurti, je to dober premor tako da njegovo delo, z 
Redom zvezde je lahko pojasnjeno malo bolj kot se povezuje z delom, ki 
smo se ga lotili kasneje kot skupina Dvanajsteric. Krišnamurti, kot gre 
znana legenda, je imel organizacijo, ki so jo kreirali Annie Besant, CW 
Leadbeater in drugi, da bi mu omogočili, da funkcionira kot vehikel Kristusa 
(urad znotraj duhovne hierarhije in ne posameznik) toda kot vemo je bil 
razpuščen leta 1929 in je on rekel »Resnica je brezpotna dežela.« 
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Verjamem, da je bil Kristus tisti, ki je umaknil Svojo energijo iz 
eksperimenta s  Krišnamurtijem (glej Dodatek), kar je vodilo do razpustitve 
Reda in ne ravno obratno. To je pomembna razlika; a pa je bil rezultat isti. 
Kristus (urad in bitje) se je odločil za ponovni prihod in ne skozi drugega 
človeka. Svetujem bralcem, da študirajo knjige Alice Bailey, zato da pridejo 
do več informacij glede programa Hierarhične eksternalizacije.  
 
Ko sva Robert in jaz nadaljevala z najinim meditacijskim delom, sva prejela 
nadaljnja navodila in povabilo, da greva v delo v formaciji dvanajsteric  in 
da delujeva kot prevodnik za Hierarhično ašramsko energijo, kot 
eksperiment in razširitev dela trikotnikov, ki so ga že izvajali v Lucis trustu 
in še drugi. Prav tako, zadnja razširitev od predlaganega dela »organonov« 
dela v skupinah deveteric, kot ga je orisal John R. Sinclair v svoji knjigi The 
other universe. Dejansko je bil John prijatelj od Roberta in je spremljal naše 
delo v skupini Dvanajsteric tekom let. 
 
Če citiram Johna: 
»Namignjeno je bilo, da je članstvo v deveterici še posebej uporabna 
organska skupinska struktura. Ni prevelika... po drugi strani je dovolj velika, 
da se razdeli v tri skupine po tri, če bi bila posebna koncentracija na 
sestavne dele projekte , potrebna.« 
 
Ko smo prvič formirali našo skupino, je bila znana kot Loža Zvezde, saj 
smo bili informirani glede svojega nasledstva iz Krišnamurtijevega časa in 
smo se odločili, da bomo spoštovali to vez. 
 
Ko pa smo nadaljevali tekom let je postalo očitno, da je bila skupina 
vzpostavljena samo zaradi enega namena – eksperimenta, v Skupinah 
dvanajstih ljudi, da bi imeli direktno povezavo z ašramom in da bi delovali 
kot prevodnik in tako smo se odločili, da spremenimo ime skupine v 
Skupina Dvanajsteric, saj je to boljše odsevalo skupinski namen. 
 
Mojster Morya (pogosto se ga omenja preprosto kot M) je v knjigi Agni 
Yoga omenil delo v Skupinah dvanajsteric že 1929 (v letu Krišnamurtijeve 
razpustitve Reda zvezde). 
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»137.  Ljudje nočejo razumeti skupinskega dela, ki povečuje sile. 
Dodekaeder je ena izmed najpopolnejših struktur z dinamično močjo, 
ki se lahko upre mnogim napadom. Skupina dvanajstih, sistematično 
združena, lahko resnično obvladuje celo kozmične dogodke. 
Razumeti morate, da povečevanje takšne skupine jo lahko naredi bolj 
šibko, in uniči dinamično silo njene strukture.« 
 
Takrat smo naleteli na ta odlomek s strani M toda jasno napoveduje delo, 
ki smo se ga lotili skupaj. Skupina je počasi pritegnila k sebi člane, ki jih je 
pritegnilo to delo, predvsem skozi njihovo lastno meditacijo. Na ta način se 
nam je pridružil Dr. Peter Maslin (Peter je bil zdravnik na Isle of Lewis na 
Škotskem in velik študent Alice Bailey, verjetno najbolj načitan od vseh, 
kar jih poznam. Njegova zbirka Baileyeve je bila obrabljena od študija, ki 
ga je izvajal). Peter je zrasel v enega od članov notranjega trikotnika, ki je 
vodil skupino. Peter je prinesel resnično disciplino v skupino, čeprav večina 
nas ni vstala ob 4ih zjutraj kot on, da bi meditirali cele ure (običajno zunaj 
na vrtu) toda dodal je veliko k našemu skupinskemu delu in je bil z nami za 
dolgo potovanje tekom mnogih let. Peter se je preselil na jug, da je bil 
fizično blizu našega dela. Peter je bil skala.  
 
Postalo je jasno, da dobiti dvanajst ljudi skupaj, ni bil velik izziv. Toda najti 
dvanajst discipliniranih učencev je postala tema vsako leto in vsakič ko 
smo organizirali Srečanja (Srečanja so bila ko so člani bili fizično navzoči, 
da bi izvedli delo v skupinski formaciji). Normalno so se izvajala vsako leto 
in so bila v Glastenburyu v Angliji in druga v Findhornu na Škotskem in v 
Londonu in New Yorku.  
 
Vsako leto je bilo drago za naše Evropejske in še posebej Ameriške člane, 
da so prileteli k nam in se nam pridružili, toda jedro je to storilo. Včasih so 
lahko nekateri prišli in nekateri ne in tako dobiti Dvanajsterico (plus eden 
ali dva v rezervi) je bil glavobol za organizatorje, toda mi smo to izvedli ob 
mnogih prilikah (nismo dobili dvanajst učencev – to nismo nikoli dosegli, 
toda imeli smo Dvanajsterico). 
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Mi smo počasi pridobili udeležence (ni obstajalo uradno članstvo, mi smo 
le preprosto zbrali podatke tistih, ki jih je to zares zanimalo) po vsem svetu 
– nekaj sto njih in smo naredili občasna pisma, brošure in letake. V tistih 
časih se je to vse počelo preko pošte in Robert je prevzel organizacijo 
skupine in opravil skoraj vse težko delo pošiljanja pošte, organiziranja 
govorov in pretipkavanja – kako lažje bi to danes bilo v tem času masovnih, 
družbenih komunikacij! 
 
Skupino so financirale donacije. Skupina je delovala na Opredelitvi vizije, 
s katero smo se vsi strinjali, za aktivnosti pred našo »Vodila za 
dvanajsterice: Priročnik za skupinske delavce«. Ta dokument je v celoti 
vključen v 6. poglavju saj se nam je zdelo pomembno, da ga vključimo kot 
celoto, saj ga je skupina kolektivno napisala.  
 
Opredelitev vizije 
 
»Naša predanost je delati v formaciji z skupinami dvanajstih ljudi skozi 
Geometrijo Božanskosti in tako pomagati tistim, ki delajo za Luč; obvezati 
se  od duše prežetemu energijskemu delu za planetarno zdravljenje in 
transformacijo in tesno sodelovati z silami duhovne spremembe. 
Posamezni sodelavci prispevajo znotraj skupine skozi harmonično 
stapljanje in fokusiran napor.« 
 
Z opredelitvijo vizije na mestu in številnimi publikacijami natisnjenimi in 
razdeljenimi smo razvijali na zunaj majhno organizacijo, ki bi lahko 
pripravila člane za dejansko delo Dvanajsteric. 
 
Hoteli smo pripraviti ljudi kolikor se je le dalo pred fizičnim srečanjem saj bi 
nam prihranilo ogromno časa na fizičnem srečanju. 
 
Pa vendar kljub našim najboljšim naporom, je veliko časa šlo na vsakem 
srečanju za trening in razlaganje, saj so bili skoraj vsakič navzoči tudi novi 
člani, ki so izkušali Dvanajsterico prvič. Ker je formacija disciplinirana in ker 
so energije s katerimi smo se srečali  zelo resnične, je bilo bistveno, da so 
vsi sodelujoči razumeli in so prakticirali, kje bodo stali. 
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Leta 1983, se je Robert Pitts, še en pomemben član skupine, pojavil kot 
vodja skupine New Yorških ezoterikov, ki so hoteli delati z nami na delu 
Dvanajsteric. Strinjali smo se z Robertom Pittsom, da je formalno 
skupinsko članstvo nepotrebno, kot smo že prej omenili in da je kvaliteta 
duše edina pomembna stvar, tako da skupina Dvanajsteric ni imela nikoli 
formalnega članstva. 
 
Robert nam je pomagal veliko let in je pripeljal ljudi v London in v 
Glastonbury in je organiziral srečanje v New Yorku, na katerega je prišlo 
50 ljudi, kar je bil velik uspeh kljub lokalnim fundamentalističnim kristjanom, 
ki so nam skušali preprečiti uporabo univerzitetne dvorane. 
 
Ko se je Robert pojavil na lokalnem radiu so ga vprašali: »Ali je to delo 
hudiča?« Odgovoril je: »Nikoli ga nisem srečal.« To je olajšalo trenutek in 
dovoljeno nam je bilo, da najamemo dvorano kot je bilo načrtovano in se 
lotimo našega dela.  
 
To je bil čas skupaj z dejansko vodečim zunanjim delom ko smo začeli z 
našo skupino trikotnikov. Mi smo seveda imeli mnogo trikotnikov delujočih 
veliko let v jedru naše skupine, zato smo se strinjali, da je bilo za 
sodelovanje v Dvanajstericah potrebno in obvezno pridružiti se 
trikotniškemu delu, preden bi se lotili Dvanajsteric. 
 
Velika večina učenj, ki so nam bila dana za oblikovanje eksperimenta, je 
prišla med 1982 in 1986. Razloženo nam je bilo, da bo prišlo le še zelo 
malo po tem, ker naš namen ni bil širjenje učenj v tradicionalnem smislu, 
ampak da smo jih prejemali za specifičen namen eksperimentalne 
Dvanajsterice. Rečeno nam je bilo, da imamo vse, kar smo potrebovali in 
da je resnično delo na notranjih nivojih. 
 
Tekom leta 1982 je bilo podanih 90% učenja. Odločil sem se, da bom le 
malokrat citiral iz učenja, saj to ni fokus te knjige in vedno mi je bilo rečeno, 
da je praktično delo tisto, ki je pomembno. Vse v tej knjigi tesno sledi 
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navodilom, ki nam jih je dal Iniciat, in upoštevajoč zelo to kar nam je bilo 
rečeno glede namena. 
 
Metoda poučevanja je bila podana skozi višjo telepatijo  med ašramsko 
meditacijo. Naredimo premor tu... če to sprejmete ali ne ni pomembno. To 
kar je pomembno je ali je bilo delo uporabno? In ali je lahko uporabno za 
prihodnje skupine? Ne morem popolnoma odgovoriti na ta vprašanja, toda 
sam in drugi verjamemo, da je bil ta skupinski eksperiment uporaben in da 
je pomembno dokumentirati ta zelo resen poizkus, ko smo bili prevodnik 
za hierarhijo skozi ašramski kontakt s strani predanih učencev tekom 
obdobja 20 let (1980-2000) čeprav je bilo začetno obdobje poučevanja od 
1978 do 1980, v katerem so bile podane semenske misli in zabeležene v 
knjigi objavljeni pod naslovom A pilgrim inspired. 
 
Velikokrat so me vprašali ali bomo ponovno zagnali skupino Dvanajsteric. 
Mislil sem, da težko, toda od objave se je skupina ponovno oblikovala. Ali 
mislim, da se bo delo v formaciji Dvanajsteric zopet pojavilo? Da, je že in 
upam, da naša vloga v njegovem konceptu in razvoju bo uporabna. Vesel 
delam s skupino in če ne dosežemo svojega potenciala potem so nadaljnji 
koraki narejeni za prihodnje sodelavce, da se lotijo izziva.  
 
Delo se je ponovno začelo in se premaknilo od pripravljalne faze do faze 
udejanjanja toda seveda ne vemo kako dolgo bo ta faza trajala. Ali jo 
začnemo sedaj in jo bodo nadaljevali drugi potem, ko bomo mi odšli ali, če 
bo Učitelj sveta med nami po 2025 in se bomo premaknili v tretjo in zadnjo 
fazo.  
 

»Kaj je čas dragi bratje?  
To je delček prostora zaklenjen  

med velike evolucijske dogodke.« 
Iniciat, Julij 1984 
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DRUGO POGLAVJE 

 
KDO SI TI? 

 
Ah, večno vprašanje! Toda v tem primeru kdo je bil on? --ta skrivnostni 
človek, ki se je pojavil na večer 1981/1982 in se predstavil dvema 
učencema, ki sta začela biti uspešna, in mora biti povedano, da sta bila 
navdušena služiti Hierarhiji, ki sta jo nedolgo tega odkrila v neštetih knjigah? 
Dejstvo, da kontakta nisva predvidevala ali pričakovala in je bil precej 
moteč, skrivnosten, pa vendar miren dogodek. Pomembno je da razčistim 
za namene te knjige kaj in kdo je bil on, saj so informacije, ki jih je podal 
spravile dva mlada učenca na desetletje dolgo iskanje. 
 
Točka, ki se jo splača tukaj omeniti ko rečem »on«, je to energetsko telo 
izbrano takrat in na noben način ne sugerira, da so skrita kraljestva 
povezana s spolom. Duša je brez spola. Mi vsi se inkarniramo kot ženske 
in moški zato, da bi sodelovali v rasti in razvoju naše duše. Sedaj mojstri 
prevzamejo moška telesa samo zaradi energetskih razlogov.  
 
V zgodnjih dneh, kot greh najine mladosti in slepilo nesrečno sva oba 
mislila, da je oseba, ki nama daje navodila Mojster modrosti sam (Koot 
Hoomi ali KH). V kasnejših letih pa naju je popravil, da je bila ta oseba 
dejansko iniciat iz ašrama Koot Hoomija. (Od tu naprej bo knjiga njega 
opisovala kot Iniciata in KH kot tudi KH). 
 
Splošna napaka tistih na poti je pripisovanje velikosti in veličine in še 
posebej imajo slepilo mnogi ezoteriki, ki ustvarijo iz njih novo pomembnost 
in pomembnost tistih, s katerimi pridejo v stik. 
 
Informirali so nas, da razbliniti to v zelo zgodnji fazi bi povzročilo veliko 
zmedo, tako da sva v zgodnjih dneh  govorila o Iniciatu kot »Khju« in  kot 
se to absurdno sedaj sliši, prosiva tebe bralec za odpuščanje in 
razumevanje. Kot je že bilo rečeno, je to pogosto napačno razumevanje 
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energije. Ašrami so energija in ko se le ta spušča, se jo hitro napačno 
razume in še huje napačno uporabi. Pogosto uporabljam analogijo spužve: 
voda (energija), ki prihaja od Mojstra, je lahko čista, toda goba osebnosti 
prejemnika vedno razredči njo in to je pomembna postavka, umaže jo s 
predsodki, obarva jo s predhodnimi idejami in mislimi. To drži za Blavatsko, 
Baileyevo in Roerichovo, čeprav v veliko manjši meri kot zame, saj so bile 
starejši iniciati in jaz to nisem.  
 
Vedoč to, nas to popelje do resničnega razumevanja in odpuščanja tistih 
delov nas samih, ki niso popolni. Zato se ne posvečam preveč napakam 
osebnosti teh treh velikih iniciatov in mojim so-učencem, ki hodijo po poti, 
ko prepoznavam moje slabosti razkorakov in napake. »Motiti se je 
človeško in odpuščati je božansko.« in bolje je, da se koncentrirate na 
zadnji del, če je možno. 
 
Blavatska, Bailey in Roerich delno so imele direkten stik za specifičen 
namen z Mojstrom, saj so bile na liniji poučevanja in se je od njih 
pričakovalo, da bodo proizvedle  velike dele starodavne modrosti kot učni 
pripomoček za mase človeštva. To pa ni bilo to, za kar so prosili, da opravi 
naša skupina.  
 
Delo je bilo povsem drugačno v smislu, da smo eksperimentirali z 
dejanskim, direktnim stikom z ašramom in distribucijo energije za 
specifične namene. Lucis trust seveda tudi ima distributivno delo, toda ne 
na isti način, ne zaradi istih namenov, ker je njihov fokus masovno 
poučevanje, toda mi vsi smo EN podvig.  
 
Nazaj k naši temi, ki nas bo popeljala kasneje k delu, ki smo ga opravljali 
dve desetletji. Iniciat se je povezal z nami samo zato, da bi nam podal 
informacije, ki so bile uporabne za skupinski namen, delujoč v Skupinah 
dvanajsteric (zakaj ravno 12, je pomembno in to bomo obdelali v 
naslednjem poglavju). 
 
Metodologija, ki je bila uporabljena, je bila ista kot pri Blavatsky, Bailey in 
Roerich, višja telepatija, ki uporablja višje čakre in poda čistejšo (ne - 
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»čisto«) povezavo. Mojstri pogosto uporabljajo to metodo na mnogih 
področjih življenja, ne samo na ezoteričnem. 
 
Večina ljudi se popolnoma ne zaveda, da je tak stik bil vzpostavljen, toda 
le ta lahko proizvede velike trenutke v življenju človeštva, v znanosti, v 
umetnosti itd. Za ezoterike, ki so zavestno na Poti, se to lahko prepozna, 
in za nekatere zavestno znanje, da se to je in bo zgodilo se razume. 
Pomembno je na tem mestu poudariti, da to na noben način ne naredi tiste, 
ki imajo zavestno povezavo, bolj pomembne od tistih, ki prejemajo 
nezavedno. Gre le za to, da je to njihova naloga tokrat.  
 
Iz nekega razloga, in ne vem zakaj, nas je bilo nekaj nas naprošenih, da 
se lotimo tega eksperimenta v skupinskem delu in da pritegnemo k nam 
tiste, ki bi lahko pomagali pri temu delu. Iniciat je dal večino ašramskih 
informacij, ki smo jih potrebovali leta 1982, toda dodajal je celo desetletje 
do 1992, ko so se navodila ustavila, z zelo občasnim stikom z iniciatom, in 
rečeno nam je bilo, da imamo tisto kar potrebujemo za to fazo dela. Kot 
kaže je bil Iniciat dober upravljalec s časom. 
 
Sredi 80ih, pozabil sem kdaj točno, nas je fizično obiskal tujec (kitajec ali 
tibetanec) ki je trdil, da je iz ašrama in je našel Robertovo hišo preko luči 
na notranjih nivojih (zvezdo, je rekel), ki je lebdela nad hišo.  Ne morem ne 
potrditi ne zanikati ali to drži. Le poročam o tem. Večerjali smo z njim in 
prediskutirali mnoge skupinske zadeve in potem je odšel in nikoli več ga 
nismo videli.  
 
Potem pa je bilo še nekaj redkih fizičnih manifestacij, ki bi vas morda 
zanimale, toda nočem se fokusirati nanje ali skreniti preveč stran od 
namena  te knjige: podati kaj se je dejansko zgodilo, ko se je skupina 
zavestnih učencev fizično srečala in v skupinski formaciji povezala z 
resničnimi ašramskimi silami z namenom. Iniciat je dal veliko navodil glede 
dela in vzpostavitve skupin dvanajsteric in je dal nekaj orodij, toda najbolj 
pomembne od teh so bile manifestirane na notranjih nivojih. Ko so se nam 
notranji ašramski delavci pridružili, s polnim sodelovanjem, smo podvzeli 
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fizično skupinsko formacijo dela. Iniciat je bil starejši član KH jevega 
ašrama  na drugem žarku in član Bratstva zvezde. 
 
Bratstvo zvezde je poznano pod mnogimi imeni in je notranje delovno telo 
Nove skupine služiteljev sveta, notranja skupina Nove skupine služiteljev 
sveta bi lahko rekli. Ni na nobenem določenem žarku in je preprosto termin 
za opis tistih na notranjih nivojih, ki so izbrali, da bodo delali za 
eksternalizacijo Hierarhičnega procesa. To ni žarkovni ašram in ga ne 
smemo jemati kot takšnega. Mojstri in iniciati so povezani z njim, v enem 
delu pa so še vedno člani njihovega lastnega žarkovnega ašrama, kot tudi 
člani Nove skupine služiteljev sveta prav tako pripadajo različnim 
Žarkovnim ašramom pa vendar pridejo skupaj zaradi enega namena. 
 
Pred kratkim, sem prebral o še enem terminu za isto skupino, toda opis je 
povsem isti. Nanašajoči termini so le to, načini opisa nečesa in nekateri 
opisujejo isto stvar različno kot v jeziku toda to ne spremeni jedra stvari na 
katero se je nanašalo. 
 
V minulih časih Krišnamurtija in Reda zvezde, je bil to zavestni poizkus 
eksternalizirati to Bratstvo in kreirati zgodnjo verzijo Nove skupine 
služiteljev sveta kot jo sedaj poznamo.  
 
Delo skupine dvanajsteric je bilo znotraj te skupine in popolnoma del nje, 
prav tako kot so druge podskupine te svetovne skupine, ki se lotevajo 
drugega dela, nekatere zavestno, nekatere nezavedno. Iniciat je prišel kot 
predstavnik dveh sil, ašrama Khja in bolj specifično Bratstva zvezde (kot 
smo ga mi poznali). 
 
Eno izmed orodij prejetih od Iniciata je bila Invokacija, ki se naj uporablja 
kot dodatek Veliki invokaciji, ki jo je dal svetu Mojster DK leta 1945. 
Posebej je bilo poudarjeno, da je potrebno to invokacijo uporabljati v delu 
Dvanajsteric. V pripravah za delo dvanajsteric je bila široka distribuirana v 
večih jezikih skozi kartice, bralna znamenja in posterje. Stik z Iniciatom je 
bil intenziven in zahteva velik fokus in sprejemanje. On nam je rekel preden 
smo sprejeli, da bo invokacija vzela velik fokus iz njega in da bo 
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predstavljala močno orodje za skupino. Ta invokacija bo ena od najčistejših 
oblik učenja glede skupinskega dela, ki ga je podal Iniciat, in je bila 
prenesena od julija 1982 do oktobra 1982. Imenoval jo je »Učenčeva 
invokacija« (ki ji sledijo trije Omi). 
 
 
Invokacija učenca 
 
Naj plamen enega doseže žariščno točko tvojega bitja 
Naj oni veliki pride iz višav 
Naj večna in vseobsegajoča ljubezen vlada nad vsem 
 
Plamen dviguj se po spirali 
Luč bodi razodeta 
Iskalec postani roža 
 
Naj se valovi iluzije obrnejo  
Naj se dokončna veliko delo 
Naj oni beli izrečejo svoj ultimat 
 
Čujte ultimat vi, ki imate ušesa odprta da slišite 
Imejte vpogled in znanje da boste lahko razumeli 
Izberite pravilno in s svobodno voljo 
 
In ko tako izberete naj pride mir na Zemljo. 
 
To invokacijo smo uporabljali člani skupine na naših letnih Srečanjih in v 
osebnih meditacijah članov. Vzpostavili smo zelo aktivno trikotniško 
omrežje naših članov, da bi strenirali vse o tehnikah, ki so potrebne in nas 
osredotočili vse v sodelujočem prizadevanju. Omrežje je delovalo zelo 
dobro, čeprav so bile občasne zahteve po spremembah trikotnikov od 
sodelujočih zaradi različnih razlogov.  
 
Vsak mesec smo pošiljali novičke, da bi bili vsi v stikih in letna srečanja 
smo z veseljem pričakovali vsi. Odločili smo se, da ne bomo imeli virtualnih 
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dvanajsteric ali dvanajsteric na daljavo, saj so nas informirali, da 
ohranjanje fokusa za trikotnike je bilo dovolj težko za širšo večino, tako da 
bi bila izpeljava dvanajsteric na daljavo polna problemov kot je 
pomanjkanje fokusa. To bomo razvili kasneje.  
 
Iniciat je opazoval od daleč in je bil pogosto začuten s strani članov med 
meditacijami ali občasno tekom individualne meditacije doma. Sčasoma je 
ašram postal vedno resnična prisotnost v naših življenjih in mnogi člani so 
izkusili osebne uvide. Kot sem občasno spregovoril članom tekom preteklih 
let o skupinskem delu, sem jih pogosto slišal reči kako je na njih vplivalo 
delo v Dvanajstericah. Za vse nas, lahko rečem, da se spominjamo tistih 
dni z globoko ljubeznijo in naklonjenostjo. Ne poznamo pa Iniciatovega 
imena, pa tudi ni potrebe po tem. V zgodnjih dneh se je podpisoval KH saj 
je celoten ašram prežet s energijo Khja. Iniciat, ki se loti dela, se pogosto 
podpiše za ašram in predstavlja Mojstra tega ašrama, ker je proces 
spuščanja vedno potrebovan, da omogoči, da se energija absorbira in 
distribuira. Seveda bolj kot je napreden in izjemen učenec, bližji je 
dejanskemu viru. V mojem življenju ni bilo tako, kot je bilo pri Blavatsky, 
Bailey ali Roerich, ki so bile same napredni iniciati. Zato je bil kanal čistejši 
in bolj fokusiran, saj so morale prejeti velike količine informacij. 
 
Ko se loti dela, Hierarhija pogosto izbere najboljše, kar je na razpolago ali 
tiste, ki so se inkarnirali za ta specifični namen, prepleten z njih učencev 
lastno osebno karmo seveda, saj se to dvoje mora vedno sinhronizirati. 
 
Ne vem ali je bil Iniciat isti človek tekom dvajset letnega ciklusa. Vprašam 
se lahko ali je bil vedno isti posameznik ta, ki je dajal navodila vsem fizičnim 
dvanajstericam? Iskreno povedano ne poznam celotnega odgovora, toda 
ašramska energija je bila konstantna in dejansko se je še povečevala 
tekom let. Gotov pa sem glede tega, da je posameznik, ki ga imenujem 
Iniciat podal leta 1982 zbir navodil, ki so oblikovala temelj za naše 
skupinsko delo. Ta posameznik je spustil energije in vtisnil v mojo zavest 
višje telepatske tehnike toda še bolj pomembno je sodeloval in vodil fizične 
Dvanajsterice in je bil pogosto začuten v sobi s strani udeležencev, in 
nekateri so videli luči ipd. Prav tako je bila tudi prisotnost dev na 
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pomembnem delu lijaka, ki ga je kreirala sama Dvanajsterica, ki je bila poln 
fokus dela (več o tem kasneje). 
 
Z vsem hierarhičnim delom se energija umakne in na koncu izgine in to se 
je zgodilo z mnogimi skupinami tekom let. Dvanajsterica je bila 
eksperiment in kot tak ne bo poln potencial Dvanajsteric nikoli popolnoma 
spoznan. Pri naši skupini se je energija umaknila in jaz nisem imel stika ali 
vsaj ne zavestnega stika z Iniciatom 20 let. Dejansko je prav, če rečem, da 
nisem imel nobenega ašramskega stika, če pa sem ga imel nezavedno, je 
bil manjši v primerjavi s tistim aktivnim časom. 
 
Da bi podal časovno perspektivo, se je skupina začela na začetku 1982 
toda prva fizična Dvanajsterica se ni zgodila do Vesaka 1994, polnih 12 let 
po začetku skupine. Zakaj je bilo tako? Odgovor lahko najdemo v 
počasnem, tako je to izgledalo nam, podajanju Iniciatovega dela skupini. 
 
Rečeno nam je bilo, da je to zaradi različnih nravi članov skupine. Nekateri 
so bili napredni iniciati, nekateri učenci in nekateri aspiranti. Občasno, če 
smo imeli probleme organizirati dejansko Dvanajsterico, smo vzeli človeka, 
ki je bil uglašen, toda še ni bil na Poti in smo delali z njim kolikor se da 
dobro. 
 
To je bilo daleč od idealnega in je vodilo do nekaterih problemov 
energetske narave. Ideal bi seveda bilo dvanajst učencev, treniranih in 
fokusiranih in morda celo z isto žarkovno strukturo, toda to so bile 
nemogoče sanje; naredili smo kar smo mogli s tem kar smo imeli. Pogosto 
smo strenirali 8-9 sposobnih učencev, ki so tvorili »jedro« 6 ali 9 v formaciji 
in oni bi zasidrali za vse, vključno s 3-4, ki so bili manj napredni. To je bilo 
precej težko delo. 
 
Na notranjih nivojih ne morem veliko komentirati. Ali je notranji ašram 
zrcalil Dvanajsterico? Kakšna je bila struktura, ki so jo uporabljali za 
kanaliziranje energije skozi nas, razen lijaka? Nismo imeli teh odgovorov 
in vse, kar smo lahko storili, je bilo, da smo bili odprti za to delo, varni v 
vedenju, da ima Dvanajsterica okoli sebe obroč, ki se ga ne da prestopiti, 
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in ko je bila enkrat vzpostavljena formacija ni moglo vstopiti nič razen Luči. 
Vendar pa bi bilo napačno sugerirati kaj je bil namen v širšem smislu. 
Mnoge skupine delajo na ta način tako, da se odprejo za služenje tam, kjer 
se jih potrebuje ne da bi poznale detajle. Edina razlika je bila stopnja. Naš 
eksperiment je bil malo bolj fokusiran, s specifičnim magičnim številom 
sodelujočih, ki so na nek način odklenili večjo energijo ali bolje rečeno 
prenesli večjo energijo  iz drugega vira (ašrama). Ni vprašanja, da 
skupinska formacija v trikotnikih, šestericah, devetericah in dvanajstericah 
dodaja moč podvigu: celota je veliko večja kot seštevek vseh 
posameznikov.  
 
Postavili smo v naših Vodilih za dvanajsterice zahteve za udeležence:  
 
»Vsak lučenoša prevzame pomembno vlogo skupine Dvanajsterice s 
podajanjem polne pozornosti in fokusa za specifično delo Dvanajsteric na 
način dušne zavesti. Vsak lučenoša se strinja da bo odložil osebnostne in 
druge vrste skupinskega dela in aktivnosti tekom dela za Dvanajsterice. 
Prisotna mora biti predanost, da smo prisotni od začetka do konca Dela in 
se fokusirati 100% na delo pred nami. 
 
Vitalnega pomena za uspeh določenega duhovnega energetskega dela je, 
da druga orodja in metode dela z lučjo ne preidejo v proces Zvezdnih 
srečanj. To bo dalo »zagotovilo kvalitete« za energetsko resonanco 
našega Dela. 
 
Prepoznavamo, da so lahko mnogi lučenoše dvanajsteric člani ali vodje 
drugih duhovnih skupin in aktivnosti. Prosimo pa vas, da ko delate kot 
Dvanajsterica spoštujete čistost tega specifičnega skupinskega dela.  
 
Srečo smo imeli, da smo imeli člane, ki so razumeli pomembnost dela 
eksperimentalne skupine, ki smo se ga lotili in so bili pripravljeni opustiti 
svoje drugo delo medtem, ko so delali za Dvanajsterice. To pa je lažje reči 
kot storiti, saj je večina naših članov bila globoko vključena v drugih 
ezoteričnih skupinah (Teozofsko društvo, Lucis Trust, Inštitut za planetarno 
sintezo, Univerza sedmih žarkov, Agni yoga, itd). 
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Nobeno izmed del, ki smo se ga lotili pa, hvala bogu, ni nasprotovalo kateri 
od jedrnih filozofij v kateri od drugih skupin; to je bilo samo vprašanje 
prekinitve medtem ko so bili vključeni in dejansko je naše delo pripomoglo 
drugemu skupinskemu delu, ki so ga opravljali ljudje ko je potisnilo meje 
izkušnje z dejanskim izvajanjem. To je prikladno demonstriral Robertov 
opis iz septembra 1983: 
 
»Čutim, da bi lahko sedaj začeli z novim ciklusom aktivnosti, do sedaj smo 
polagali temelje in smo dosegli stalno zunanje delo, kontakte in notranjo 
orientacijo. Pripravljalna faza se sedaj lahko zaključi, še posebej ker oba 
čutiva spet impulz za novo raziskovanje in novo hrepenenje, po tem da bi 
resnično razjasnili delo in vedeli kam smo postavljeni. To je bila gradnja 
nekaj časa in vsebina sedme okrožnice kaže na ta razvoj. Mi smo prav tako 
dobili nove zanimive stike, ki kažejo na privlačni priteg. 
 
Mi imamo še vedno malo vrzel, ki jo moramo premostiti preden se lahko 
začne Implementacija. Ta vrzel je v energiji in ko bo enkrat dosežena, bo 
vzpostavila magnetni center. Mi potrebujemo močan ritem »stati naprej« v 
luči in osredotočati znotraj božanskega trikotnika in uporabljajoč iz te 
perspektive Učenčevo invokacijo. Mi moramo postati roža in odkriti Luč 
triade, transmutirajoč nečistoče skozi očiščevalno moč luči/ognja in med 
našimi srečanji bi morali študirati vse dele in se še posebej posvečati trem 
ognjem, kozmični dvanajsterici, planetarni sedmerici in Učenčevi invokaciji. 
Na ta način lahko pripravimo sebe na polno za naslednjo fazo dela. 
Meditacija na vse simbole se bo tudi izkazala za produktivno uporabljajoč 
intuicijo in osredotočanje v centru na glavi. 
 
Ključi do dela, ki se sedaj razvija, so bili dani, to je sedaj čas, da se 
odpravimo na delo in da vemo kaj bomo počeli v skupinah, itd. To nakazuje 
delo transmutacije negativnih elementov v kozmično pozitivno silo za 
dobro. Vzdigujoč masovno emocionalno energijo s tem, da vržemo 
nečistoče v veliki ogenj in tako prečistimo in transmutiramo.  
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Lahko razpravljamo, da medtem ko se to nanaša na akcijo skozi voljo, 
bosta električni ogenj in kundalini oblikovala povezavo z Šambalo in brez 
dvoma se bo to doseglo preko struktur Dvanajsterice kot nam je bilo rečeno. 
Naprošeni smo, da postanemo alkemisti v Velikem delu.« 
 
Robert tukaj v tem osebnem sporočilu meni, postavlja ton dobro in poda 
namige na delo pred nami. Kot sem že omenil se nama je Peter Maslin 
pridružil kot tretji član jedrnega trikotnika in Peter je bil dolgoletni izvedenec 
za  Alice Bailey. Peter je videl potencial v Dvanajstericah in njegova 
odločnost, da se drži luči, je bilo nekaj kar je bilo potrebno videti, da bi se 
temu verjelo. Večina nas je bila ob njem osupla. 
 
Brez teh dveh temeljnih ključnih posameznikov bi bilo delo Dvanajsteric ne 
začeto. Sam tega ne bi zmogel, in za vedno sem jima hvaležen, da sta me 
spremljala na Poti. 
 
Tako Robert kot Peter sta preminula nekaj let narazen, ob koncu dela 
Dvanajsteric. Onadva sta bila poklicana domov v ašram za nadaljnjo širitev 
delo, saj je bilo njuno delo ob meni dokončano. Na tem mestu se jima 
zahvaljujem.  
 
Bila sta velikana.  
 
 
 
 
Ne točite solz za minljivim, niti ne žalujte za tistimi, ki so odšli, saj so 
le ura v slavnem dnevu. (iniciat, marec 1982) 
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TRETJE POGLAVJE 

 
POMEN DVANAJSTERICE 

 
Od davnih časov in na daljne načine do modernih časov so praktikanti 
svetih in magičnih umetnosti delali v skupinah znotraj kroga zaščite. Krog 
nima ne začetka ne konca; zato so praktikanti zarisali sveti krog, ki je 
predstavljal makrokozmos in mikrokozmos in je proizvedel miselno obliko, 
ki obstaja za zaščito tistih, ki delajo znotraj kroga. 
 
To se lahko vidi kot kontejner, ki drži znotraj obroča, ki se ga ne more preiti, 
delujočo energijo in blokira zunaj energije in bitja, ki niso dobrodošla. Naš 
svet je sestavljen iz vibrirajočih zvokov, luči in barv in mi merimo čas v 
ciklusih z urami, koledarji, zodiakalnimi krogi itd. 
 
Krog je bil uporabljan tisočletja  in ima moč določenih števil. Za namene 
lotevanja magičnega in svetega dela, kombinacije ljudi v določenih 
formacijah, ima krog večjo zaščito in sposobnost, da dela z silami 
regeneracije in energije kot sami posamezniki ali v neorganiziranih številih. 
Zatorej 3, 6, 9 in definitivno število 12 imajo posebno moč za delo z 
duhovnimi, svetimi energijami in tako je od Platona naprej in še od prej.  
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Dvanajst je število dovršitve. Števila so vedno imela mistični pomen in cela 
znanost je utemeljena na teh pomenih. Ljudje verjamejo da so števila 
povezana z abecedo, zvezdami in konstelacijami. Število 12 predstavlja 
ure dneva in noči, mesece leta in zodiak. Sumerski duhovniki so bili prvi, 
ki so razdelili leto na 12 mesecev, vsakega s približno 30 dnevi in njihov 
dan je imel 12 enot, tako da je število 12 postalo enota razdeljenega časa. 
 
Kitajska je imela svojih 12 živali, Egipt svoje boginje, ki so bile povezane z 
12 urami dneva in noči. Tako kot zgoraj tako spodaj, in dvanajsterice 
predstavljajo samo kreacijo našega univerzuma in to kar uporabljamo v 
modernih časih, da razdelimo čas, vibracije in tone. 
 
Kot primer je archeometer, starodavna predloga, ki se oblikuje iz 12 krake 
zvezde. Markiz Saint-Yves d’Alveydre, mag iz 19. stoletja je rekel, da je 
archeometer naprava za predvidevanje dogodkov in koordiniranje vsega 
človeškega znanja: 
 
»Archeometer je orodje, ki so ga uporabljala starodavna ljudstva za 
oblikovanje ezoteričnih mitov vseh religij. To je kanon starodavne 
umetnosti v njenih različnih arhitekturnih, glasbenih, pesniških in 
teogonijsih manifestacijah. (op. Teogonija – izvor in genealogija grških 
bogov – TR)  
 
To so nebesa, ki govorijo: vsaka zvezda, vsaka konstelacija, postane črka 
ali fraza ali božansko ime, ki osvetljuje starodavne tradicije vseh ljudstev z 
novim dnem.« 
 
Za archeometer je HPB dejala, da je vidni univerzum »bil zgrajen na 
modelu prve BOŽANSKE IDEJE«, ki je vedno obstajala. HPB je učila, da 
tako kot je duša univerzuma centralno duhovno sonce, tako je tudi sonce 
duša, ki jo je zgradil Eden, ki ga je zgradil »na geometričnem številu 
dodekaedrona«. HPB se je nanašala na Platona, ko je dejala: 
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»Univerzum je zgradil »Prvorojeni« na geometrijskem liku dodekaedra, 
telesa, ki ima dvanajst stranic. To ponazarja dvanajst znakov zodiaka.« 
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Veliki ezoterik Manly P. Hall spregovori o številu 12: 
 
»Število 12 se pogosto pojavi med starodavnimi ljudstvi, ki so skoraj vsa 
imela panteon iz 12 polbogov in boginj, ki jim je predsedoval nepremagljivi, 
ki je bil sam podvržen nedoumljivemu vse očetu. Ta uporaba števila 12 je 
še posebej zaznana v židovskih in krščanskih spisih. 
 
12 prerokov, 12 patriarhov, 12 plemen, in 12 apostolov – vsaka skupina 
ima določen okultni pomen, saj se vsaka nanaša na božansko duodecimo, 
ali dvanajstero božanstvo, katerega sevanje se manifestira v otipljivem 
kreiranem univerzumu skozi 12 individualiziranih kanalov... 
 
… kot teh 12 (3 substance sol, žveplo in živo srebro) obstaja v štirih 
svetovih, kot je prikazano na tabeli, se seštejejo v število 12. Ker je teh 12 
temelj Velikega dela (alkimije) se imenujejo razodetja dvanajstih temeljnih 
kamnov svetega mesta.« 
 
 

SKRIVNA UČENJA VEKOV 
 

V 1920ih je mag frater Achad eksperimentiral s 3D projekcijami 
kabalističnega drevesa življenja. On je oblikoval drevo kot da prihaja iz ene 
točke v šest smeri in odkril da projekcije kulminirajo v dodekaeder. 
 
Plutarh je tudi pisal o teh dvanajstih kreacije: 
 
»Narava dodekaedra, ki je dovolj izčrpna, da vsebuje druge oblike, lahko 
izgleda da je model z referenco do vse telesnega bitja.« 
 
V bibliji se število 12 omenja 187krat in pomen je velik saj predstavlja 
število Boga. 
 
V Razodetjih se število omenja 22krat tako da se jasno vidi pomen. 
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Da ta magična številka predstavlja celoten univerzum in sveto pot v to – to 
je število dovršitve, celote in enosti. 
 
Jezus je vzel 12 učencev, ki naj bi postali 12 apostolov. V Razodetjih jih bo 
144.000 rešenih in novo mesto Jeruzalem ima 12 vrat, na katerih je 12 
angelov. Zidovi so visoki 144 kubitov (cca 72 m; cubit = cca 0,5 m; op. TR) 
in 12.000 furlong (cca 2400m – furlong je dolžinska mera cca 200 m, op. 
TR) dolgi. 12 dragih kristalov ali kamnov bo postalo temelj tega Novega 
Jeruzalema.  
 
Tukaj je nekaj dobro znanih primerov iz Razodetja: 
 
Razodetje 12:1 
»Veliko znamenje se je pojavilo v nebesih: ženska oblečena v sonce, in 
luna pod njenimi nogami in na njeni glavi krona iz 12ih zvezd.« 
 
Razodetje 21:12 
»Imel je veliki in visok zid, z dvanajstimi vrati in na vratih 12 angelov in 
imena so bila napisana na njih, ki so imena dvanajstih plemen sinov 
Izraela.« 
 
Razodetje 21:14 
»In zid mesta je imel dvanajst temeljnih kamnov, in na njih je bilo 12 imen 
12 apostolov Jagnjeta.« 
 
Razodetje 22:2 
»Na sredini njegove ulice na vsaki strani reke je bilo drevo življenja, ki je 
imelo 12 vrst sadežev, in je obrodilo vsak mesec; in listi drevesa do bili 
zdravljenje narodov.« 
 
Čeprav je Razodetje največkrat citirano pa obstajajo še druge omembe 12: 
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Matej 19:28 
»In Jezus jim je rekel »Resnično povem vam, da vi ki ste mi sledili v 
regeneraciji ko bo človeka sin sedel na njegovem slavnem prestolu, boste 
tudi vi sedeli na 12 prestolih.«« 
 
Marko 3: 13-19 
»In on je šel k gori in priklical tiste, ki jih je hotel in oni so prišli k Njemu. On 
je določil dvanajsterico, da bodo z Njim in da jih bo lahko odposlal 
pridigati.« 
 
Luka 6: 12-16 
Tisti čas je šel k gori in molil in preživel je celo noč v molitvi k Bogu. Ko pa 
je prišel dan, je poklical svoje učence k sebi in jih izbral 12, ki jih je 
poimenoval apostoli. 
 
Janez 11:9 
»Jezus je odvrnil, »Ali ni 12 ur v dnevu?« Če kdorkoli hodi po dnevu se ne 
spotakne zato ker vidi luč tega sveta.« 
 
12 apostolov v novi zavezi je izbral Jezus, da so vlada ki jo bo pustil za 
seboj da bi nadaljevala njegovo delo. Ne katerokoli staro število ampak 
specifično in določeno s strani boga. 
 
In tako v krščanski tradiciji se jasno vidi da je število 12 pomembno in je 
bilo prepoznano kot kozmično število. 
 
Vendar niso bili le kristjani tisti, ki so prepoznali svetost števila dvanajst. 12 
prostozidarskih prepoznavnih znakov, 12 slednikov Bude, 12 noči okrogle 
mize, 12 sledilcev Quetzalcoatla, 12 olimpijcev, 12 Herkulovih dejanj, 12 
lističev srčne čakre itd. 
 
Zoroasterijanci pravijo: 
»12 znakov zodiaka je 12 komandantov na strani luči.« 
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Ti komandanti so se po Zorasterijancih borili  proti zlu v bitki za usodo sveta, 
medtem ko budisti pravijo, da je življenje sestavljeno iz 12 faz, ki kot 
dovršitev ohranjajo gibanje kolesa življenja. V njegovem dosegu življenje 
obstaja v samsari dokler ne najdemo razsvetljenja in se osvobodimo 
kolesa. 
 
Število 12, ki se razširi, da postane 144 z 12 skupinami dvanajsteric, ki 
delajo v harmoniji, bi popeljalo do ogromne sprostitve sil narave, tako nam 
je bilo rečeno, in bi popeljalo do dokončnega skupinskega dela – 12 
postane Novi Jeruzalem in je Novi Jeruzalem tu na Zemlji (del Novega 
Jeruzalema  in omogoča njegovo pospešitev) 
 
Število 12 je število ljudi Boga in magično število, ki je delovalo v popolni 
harmoniji z naravo, zemljo in kozmosom. 
 
Skupini Dvanajsteric je bilo naročeno, da postane most luči med ašramom 
in tistimi, ki delajo za eksternalizacijo Hierarhije na naši zemlji. To je bilo 
zgodnje, temeljno eksperimentalno delo z velikim potencialom za prihodnje 
skupinsko delo. Posejali smo seme, zaorali zemljo in zalili sadike. 
 
Mi zarišemo krog zaščite, mi vstopimo na sveto mesto s pravilnih misli in 
uma in mi se združujemo najprej v treh, potem šestih, potem devetih in na 
koncu v Dvanajsterici – odsevajoč naš kozmos, Boga, naravo, našo zemljo 
ko smo se lotili tega rituala sedmega žarka in treninga, da našo usodo 
vržemo v ognjeni kelih: 
 
Jaz sem plamen in skala, potrjujem! 
Jaz sem božanska luč in vode me ne dobijo, potrjujem! 
Jaz sem center mojega univerzuma in jaz stojim, potrjujem! 
In ko tako stojim se odločam da služim Njemu 
Iniciat, avgust 1986 
 
Večina dela v skupinah dvanajsteric je bila na področju uničevanja slepil in 
miselnih oblik, in kreiranje razlik v tistih miselnih oblikah tako da so bile 
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lahko vzpostavljene vstopne točke za Hierarhijo, da se loti dela (mi nismo 
vedeli kaj je bilo to specifično delo bolj podrobno). 
 
Mi smo predvsem delali z mesti London, New York in Moskva in smo imeli 
dvanajsterice v prvih dveh, toda nismo bili sposobni vsi oditi v Moskvo, da 
bi imeli dvanajsterico tam. Jaz sem obiskal Moskvo in se povezal s skupino 
iz Rdečega trga, toda tekom let smo ugotovili, da odsotnost in navidezna 
povezava je imela majhno povezavo in je bila zelo šibka v primerjavi z 
fokusiranim namenom sodelujočih, ki so bili fizično v formaciji. Mojster 
Dhjwal Khul skozi Alice Bailey je veliko govoril o prihodnjem delu skupin 
pri uničevanju slepil: 
 
»Njihovo delo bo povečini seštevanje in efektiviziranje dela tistih dveh 
velikih sinov boga, Bude in Kristusa. Kot veste, je eden izmed njiju prinesel 
razsvetljenje v svet in je utelešal princip modrosti, in drugi je prinesel 
ljubezen v svet in je utelesil v sebi veliki kozmični princip – princip ljubezni. 
Kako lahko naredimo njuno delo efektivno? Proces bo sledil trem linijam: 
 
1. Individualno prizadevanje s strani posameznega učenca, ki uporablja 
tehniko nenavezanosti, nepristranskosti in diskriminacije, kar je učil Buda. 
2. Skupinska iniciacija omogočena zaradi samo-iniciativnega napora 
posameznih učencev, ki sledijo uradnim navodilom Kristusa in vodijo k 
popolni podrejenosti osebnosti in enote skupinskemu interesu in 
skupinskemu dobremu. 
3. Skupinsko prizadevanje  speljano s strani skupine, ljubiti vsa bitja in 
dojeti resnični pomen vodnarjeve tehnike skupinske ljubezni in dela« 
 
Alice Bailey, Učeništvo v Novi dobi, 1 del 
 

I. Tehnika prisotnosti, ko se ji uspešno sledi, omogoči, da intuicija teče in 
zamenja aktivnost racionalizirajočega uma in uniči iluzije, in iluzijo 
nadomešča s to božansko idejo, formulirano v koncepte, ki jim pravimo 
ideali. Mojstri, to si moramo zapomniti, uporabljajo um samo za dve 
aktivnosti: 
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a) Za to, da dosežejo umove svojih učencev in pritegnejo aspirante 
skozi posredništvo orodja podobnega učenčevemu umu. 

b) Da kreirajo miselne oblike, na konkretnih nivojih, ki lahko utelešajo te 
božanske ideje. Usmerjajoči posrednik, angel prisotnosti proizvede 
moč da kreiramo na tak način in to imenujemo rezultat intuicije – ideje 
ali resnice, njeno percepcijo in njeno reprodukcijo. 

 
II. Tehnika luči je bolj tesno povezana z umom in označuje metodo pri 

kateri razsvetljenje, ki teče iz duše (katere narava je luč), lahko prežari 
ne samo ideale, ampak življenje, okoliščine in dogodke in odstira vzrok 
in pomen izkušnje. 

 
Ko se moč učenca za razsvetljevanje dojame, je on naredil prvi korak k 
uničenju slepila in tako kot tehnika prisotnosti postane učinkovita na 
mentalnem nivoju, tako ta tehnika proizvede moči, ki lahko postanejo 
učinkovite na astralnem nivoju in na koncu privedejo do izginotja tega 
nivoja. 
 

III. Tehnika nezainteresiranosti naredi primež substance nad življenjem ali 
duhom neučinkovit ali ga nevtralizira in funkcionira v treh svetovih, saj 
je duša dokaz življenja. 

 
Očitno ti bo, zato, da bodo imele skupine, ki delajo zavestno kot služitelji 
pri uničevanju slepil sledeče značilnosti: 
 
1. One bodo zgrajene iz šesto žarkovnih aspirantov in učencev, katerim 

bodo pomagali drugo žarkovni duhovni delavci. 
 
2. Oblikovane bodo iz tistih, ki: 

a) Se učijo, ali so se naučili uničiti svoje lastno individualno slepilo in 
lahko prinesejo razumevanje v nalogo. 

b) So fokusirani na mentalnem nivoju in imajo zaradi tega določeno 
mero mentalnega razsvetljenja. Oni se učijo obvladovanja Tehnike 
luči. 
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c) Se zavedajo narave slepila, ki ga skušajo uničiti in lahko uporabijo 
razsvetljeni um kot luč za iskanje. 

 
3. Oni bodo med sebe šteli tiste, ki (okultno povedano) imajo sledeče moči 

v procesu hitrega razvoja: 
 

a) Moč prepoznavanja slepila takšnega kot je in diskriminacije med 
različnimi vrstami slepil. Moč podajanja luči in absorbiranja vase, 
nato zavestno in znanstveno projiciranje le te v slepilo sveta. Mojstri, 
višji iniciati in učenci sveta to počno sami, če je potrebno, in ne 
zahtevajo zaščite skupine ali pomoči svetlobe članov skupine.  

b) Moč uporabiti luč ne samo skozi absorpcijo in projekcijo ampak tudi 
z zavestno uporabo volje, noseč energijo na žarku projicirane luči. 
Temu oni dodajo vztrajen in stabilen fokus. Žarek tako projiciran ima 
dvojno uporabnost: deluje kot izganjalec in dinamično, tako kot 
močan veter odpihne gosto meglo ali kot sončni žarki posušijo in 
absorbirajo meglico. 

 
Deluje tudi kot žarek po katerem to, kar je novo, in del božanskega namena 
lahko vstopi. Nove ideje in zaželeni ideali lahko »pridejo na žarku« kot 
žarek usmerja in pripelje letala na želeno pristajališče.« 
 
Alice Bailey: Slepilo: Svetovni probleme 
 
Tu si je pomembno zapomniti stavek: »One bodo zgrajene iz šesto 
žarkovnih aspirantov in učencev, katerim bodo pomagali drugo žarkovni 
duhovni delavci.« 
 
Imeli smo mešanico drugih in šestih žarkov v skupini Dvanajsteric (čeprav 
je zunanje ritualno delo bilo na 7 žarku) in je prineslo s seboj svoje lastne 
probleme, ki smo jih skušali rešiti tekom let. Predano jedro skupine so bili 
vsi učenci na drugem žarku, ki so delali z večino, a ne z vsemi šesto 
žarkovnimi sodelujočimi. To je neizogibno pripeljalo do problema fokusa, 
še posebej v zgodnjih dneh in zagotovilo, da se bo Delo odvilo počasi 
tekom mnogih let. 
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Kot lahko vidimo, je bila skupina Dvanajsteric zelo zgoden eksperiment, ki 
je uporabljal kozmične vzorce in sile, o katerih se je učil, počasi z uporabo. 
Ne moremo preveč poudariti kako težko je to bilo saj se tega še nihče do 
tedaj ni lotil in je bilo veliko pred časom. Le bežno smo uzrli možnosti in 
očitno smo imeli svoja osebna življenja poleg tega poizkusa kozmične 
refleksije. Naredili smo veliko napak, jaz sem naredil veliko napak, toda 
napake niso bile nikoli v zvezi s temeljem dela, kozmologijo, povezavo z 
ašramom ipd. To so bile vedno napake osebnosti, časovnih omejitev ipd in 
temu se bom posvetil kasneje. 
 
Nadaljnji dober povzetek pomembnosti števila 12 je v J.E. Corlotovem 
slavnem delu Slovar simbolov: 
 
»12 striktno od vseh števil, 12 je najširše po potencialu, saj formule Tarota 
so takšne, da vsebujejo 2 skupini po 11 in 4 po 14, toda komponente teh 
števil nimajo nobenega arhetipskega pomena. Če vzamemo kot dano, da 
sta števili 3 in 4 dva bistvena prototipa kvantitete (kažeta na zaporedni 
dinamizem ali notranjo duhovnost in stabilnost ali zunanjo aktivnost) lahko 
trdimo, da njuna vsota in množenje dajo dve števili, ki sta naslednji po 
pomembnosti, 7 in 12. Zadnja korespondira z geometričnim dodekagonom, 
lahko pa je povezana tudi s krogom, saj je njihov simbolični pomen 
praktično identičen. Iz tega razloga so sistemi ali vzorci, ki temeljijo na 
krogu ali ciklusu, nagnjeni k temu, da imajo 12 za končno omejitev. Celo 
kadar so strukture zgrajene iz manj kot 12 elementov na začetku, so 
kasneje nagnjene k superiorni številki 12 kot npr v glasbi, kjer je bila 7-
notna modalna lestvica razvita v 12 notni sistem šole Arnolda Schoenberga.  
 
Drugi primeri so: 12 ur na uri, 12 mesecev leta, 12 glavnih bogov mnogih 
tradicij, kot neke vrste ojačanje sedmih planetov, in oznake »wind rose« - 
roža vetrov (v korespondenci z Eurus, Notus, Notus, Auster, Africus, 
Euroauster, Zephyrus, Stannus, Ireieus, Boreas, Aquilo, Volturnus); (wind 
rose – kompas, ki ima označenih več podstrani neba poleg štirih osnovnih, 
v tem primeru skupaj 12 – op. TR). Vsi ti primeri potrjujejo obstoj reda 
utemeljenega na vzorcih 12, ki jih je moč razdeliti ali v »notranjo« trodelno 
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razdelitev »zunanje« ali okoliščin vzorec štirih ali v »zunanjo« štiridelno 
razdelitev »notranjega« in dejanskega vzorca treh. Za vedske Indijce je bilo 
12 srednjih dni zime (od Božiča do svetih treh kraljev)  slika in upodobitev 
celotnega leta; in podobna tradicija obstaja na Kitajskem. Po našem 
pogledu simbolizem Zodiaka leži v korenini vseh teh sistemov ki temeljijo 
na številu 12, se pravi ideji, da se štirje elementi lahko pojavijo na tri 
različne načine (nivoje ali razrede) in dajo 12 razdelkov. Iz teh razlogov 
SaintYves izpelje sociološko sklepanje med skupinami ljudi na liniji 
simbolične tradicije, »krog, ki pride od najvišjega in najbližjega 
skrivnostnega središča, vsebuje 12 razdelkov, ki predstavljajo najvišjo 
iniciacijo (sposobnosti, vrline in znanje) in korespondira med drugim z 
Zodiakom«. Guenon (ki citira zgornje) dodaja 12.-formulo, ki se jo najde v 
»krožnem svetu« Dalaj Lame in (povsem ločeno od 12ih apostolov) v 
legendarnih vitezih okrogle mize...« 
 
In v drugi knjigi s podobnim naslovom: 
»Dvanajst je število, s katerim sta prostor in čas razdeljena, in sta produkt 
ŠTIRIH točk kompasa, pomnožena s TREMI nivoji univerzuma. Svod 
nebes je razdeljen na 12 delov, 12 znakov ZODIAKA, na katerega se 
nanašajo besedila iz najstarejših časov. Na Kitajskem je bilo 12 mesecev 
leta določenih s stanjem cesarja na 12ih vratih Nebeškega templja. Med 
Asirci, Židi in drugimi ljudstvi, je 12 razdelilo leto v 12 mesecev in med 
Kitajci in narodi centralne Azije v osnovna obdobja časa, cikluse 12ih let. 
Množenje 12 s 5 je dalo 60letni ciklus, na katerem tako solarni kot lunini 
ciklusi sovpadejo. 12 simbolizira univerzum v njegovih cikličnih obratih v 
prostoru in času.« 
 
Prav tako simbolizira notranjo kompleksnost univerzuma.  
 
Skupina 12ih značilnosti mesecev leta in znakov Zodiaka prav tako lahko 
stoji za pomnožitev štirih elementov Zemlje, Vode, Ognja in Zraka s tremi 
alkimičnimi osnovnimi elementi žveplom, soljo in živim srebrom. Ali pa tri 
stanja vsakega elementa v zaporednih fazah njihove evolucije, kulminacije 
in involucije. 
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To število je še posebej bogato s krščanskim simbolizmom: Z množenjem 
štirih sveta prostora s tremi svetimi obdobji časa, ki merijo kreacijo in 
ponovno kreacijo, dobimo 12, ki je število univerzalne izvršitve, ki je 
Nebeški Jeruzalem s svojimi 12imi vrati, 12ih apostolov in 12 temeljev itd, 
kakor tudi liturgičnega ciklusa leta s njegovimi 12imi meseci in njihovo 
kozmično predstavitvijo 12ih znakov Zodiaka. Na bolj mistični način se to 
nanaša na Trojico in štiri kreacije, toda simbolizem 12 ostaja ista izpolnitev 
zemeljskega in kreiran je bil absorbiran v božansko in nekreirano. 
 
Lahko je razumeti pomembnost te številke. Za biblične pisce je bilo to 
število izbranih, Božjih izbrancev in cerkve, saj je imel Jakob (Izrael) 12 
sinov, ki so postali predniki in so dali imena 12 plemenom Izraelitov 
(Geneza 32:23). Drevo življenja je obrodilo 12 sadov in na naprsni plošči 
Velikega svečenika je bilo 12 draguljev. Tako je, ko je Jezus izbral 12 
apostolov. javno oznanil svoj izbor v Božjem imenu, drugih Ljudi (Matej 
10:1). Nebeški Jeruzalem ima 12 vrat nad katerimi je napisanih 12 imen 
plemen Izraela in njihovi zidovi imajo 12 temeljev v imenih 12 apostolov 
(Razodetje 21: 12,14). Ženska oblečena v sonce (Razodetje 12:1) je nosila 
na svoji glavi krono z 12 zvezdami. Na koncu časa bo število pravovernih 
144.000, 12.000 od 12ih plemen Izraela (Razodetje 7: 4-8, 14:1). 
 
Podobno to mesto prihaja »v zlatu« in počiva na dvanajstih temeljih, ki vsi 
nosijo ime apostola in oblikujejo kvader 12.000 m dolg in zidove 144 
kubikov visoke. To simbolično število 12.ooo je produkt tisoč (simbol 
večkratnika) pomnoženo s številom Izraela samega (12) in je število starih 
in novih izbranih ljudi. 
 
Za število pravovernih 144.000 pa je 12 na kvadrat in pomnoženo s 1000 
in simbolizira mnogoterost tistih, ki verujejo v Kristusa, število 12 stoji za 
Cerkev, Cerkev zmagoslavno po zaporednih fazah Cerkve militantne in 
preganjane Cerkve. 
 
Dvanajst lahko definiramo kot število izpolnitve in zaključenega ciklusa. 
Tako v Tarotu, dvanajsta glavna arkana (obešenec) označuje konec 
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involutivnega ciklusa in naslednja karta (13) je Smrt, ki jo moramo razumeti 
kot ponovno rojstvo. 
Jean Chevalier in Alain Gheerbrant: Penguin dictionary of symbols 
 
Upam, da to poglavje poda zakaj-e dvanajsteric: kozmično naravo njih 
samih, refleksijo univerzuma/Boga, kakor mu pač že pravite. Magično, 
sveto kombiniranje predanih učencev združeni stvari, ki reflektira »Tako 
kot zgoraj tako spodaj.«. 
 
Mi smo bili sanjači in aktivisti in ko smo hodili skupaj smo se učili, opotekali, 
padali in se pobirali. Nikoli nismo razumeli notranjega delovanja vseh 
zakaj-ev in kako-jev samo hoteli smo služiti – in smo. 
 
Moderni znanstveniki prav tako prepoznavajo pomen Platonovega 
dodekaedra in univerzalnega vpliva števila 12: 
 
»Analiza astronomskih podatkov namiguje ne le da je univerzum končen, 
ampak da ima tudi specifično nekoliko rigidno topologijo (dodekaedrično 
sfero). Če bomo to potrdili, je to veliko odkritje o naravi univerzuma.« 
 
George F.R. Ellis »Oblika Univerzuma«, Nature Magazine, št 425, 
9.10.2003 
 
To nam daje upanje, da kot se moderna znanost razvija, bo starodavna 
modrost še nadalje potrjena in bo prišlo do popolnega spoznanja, da tako 
kot je v kozmosu, tako je na naši Zemlji in ključ za regeneracijo in 
transmutacijo je povezava z obojim: 12 v 12. 
 
Da bi zaključili s tem delom naše diskusije, skupina Dvanajsteric si ne 
prilašča, da iz nje izvira koncept 12 kot magične številke. Kot lahko vidimo, 
je le ta doma pri apostolih, Platonu in drugih. 
 
Mi samo trdimo, da smo uporabili znane spremenljivke in da smo bili del 
skupinskega eksperimenta.  
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»Tukaj je vaše polje služenja: svet,  
tukaj je gotovost vašega uspeha: hierarhija,  
tukaj je vaš dom: duša.« 
 
Iniciat, Januar 1983 
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ČETRTO POGLAVJE 

 
SKUPINA V AKCIJI 

 
Preden nadaljujemo z našim potovanjem in opišemo delo skupine 
Dvanajsteric tekom teh let je pomembno, da omenimo še enkrat 
eksperimentalno naravo stvari.  
 
Najbrž je najboljši način citirati DK-ja iz knjige Ezoterična psihologija 2, kjer 
to on poda zelo kratko in čeprav je citat veliko daljši kot bi ga jaz rad vključil 
v to knjigo (se spomnite moje obljube o citiranju) je tako pomemben del kar 
se tiče skupine 12 in seveda prihodnjega skupinskega dela, da je res 
vredno tukaj to podati: 
 
»Rekel sem, da te skupine tvorijo eksperiment. Ta eksperiment je štiridelen 
po svoji naravi in redkobesedni stavki o tem lahko razjasnijo ugibanja: 
 
I. One so eksperiment pri ustanovitvi ali začetku fokusnih točk v človeški 
družini skozi katero lahko določene energije tečejo v celotno človeško raso. 
Teh energij je deset. 
 
II. One so eksperiment pri začetku določenih novih tehnik v delu in načinih 
komunikacije... Zapomnite si, da v teh zadnjih treh besedah je povzeta 
celotna zgodba. Te skupine so namenjene, da poskrbijo za medsebojne 
odnose ali komunikacije na sledeč način: 
 
1. One se bodo ukvarjale s poskusom omogočiti komunikacijo med 
posamezniki tako, da pravila in metode s katerimi bo govor presežen 
postanejo znane in nov način komuniciranja bo prišel na plan. Na koncu 
bo komunikacija: 

a) Od duše do duše, na višjih nivojih mentalnega nivoja. To vključuje 
popolno povezavo, tako da so duša-um-možgani popolnoma eno. 
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b) Od uma do uma, na nižjih nivojih mentalnega nivoja. To vključuje 
popolno integracijo osebnosti ali nižjega jaza, tako da sta um in 
možgani eno. 

c) Študentje morajo pomniti ta dva različna kontakta in imeti v umu, da 
večji kontakt ne vključuje nujno manjšega. Telepatska komunikacija 
med različnimi vidiki človeškega bitja je povsem možna na različnih 
stopnjah razvoja. 

 
2. Oni bodo delali na vzpostavljanju komunikacije med nivojem, ki je nivo 
razsvetljenja in čistega razuma (budični nivo) in nivojem iluzije, ki je astralni 
nivo. Zapomniti si moramo, da je naša velika naloga razpršiti svetovno 
iluzijo skozi pritok razsvetljenja ali luči. 
 
Ko bo ustanovljenih dovolj skupin, ki imajo to za svoj cilj, bomo imeli na 
fizičnem nivoju tiste kanale komunikacije, ki bodo delovali kot posredniki 
med svetom luči in svetom iluzije. 
 
3. Skozi druge skupine mora teči druga vrsta energije, ki bo proizvedla 
drugo vrsto odnosov in komunikacij. Te skupine bodo pripeljale do 
pravilnega zdravljenja osebnosti posameznikov v vseh vidikih njihovih 
narav. Hoteno delo je inteligenten prenos energije v različne dele narave – 
mentalno, astralno in fizično – človeškega bitja, skozi pravilno kroženje in 
organizacijo sile. Zdravljenje mora biti na koncu prenešeno s strani 
skupin, ki delujejo kot posredniki med nivojem duhovne energije (ali 
energije duše, intuitivne energije ali energije volje) in pacientom ali 
skupino pacientov. To zadnjo točko si moramo zapomniti. Idejo skupine 
si moramo vedno zapomniti, saj le ta razlikuje novodobne metode od 
preteklosti: delo bo skupinsko delo za skupino. Člani bodo delovali kot duše 
in ne kot posamezniki. Naučili se bodo komunicirati zdravilno energijo  iz 
rezervoarja žive sile pacientov. 
 
4. Druge skupine komunikatorjev bodo delovale kot prenašalci dveh 
vidikov božanske energije – znanja in modrosti. O teh moramo misliti v 
terminih energije. Njihovo delo se bo tikalo izobraževanja množic kot 
direktnega posrednika med višjim in nižjim umom in z gradnjo antahkarane; 
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in njihova naloga je povezovanje treh točk zanimanja na mentalnem nivoju 
– višjega uma, duše in nižjega uma – tako da je vzpostavljena skupinska 
antahkarana med kraljestvom duš in svetom ljudi. 
 
5. Politično delo bo zaposlovalo druge skupine bolj specifično kot katerakoli 
veja dela. Te skupine komunicirajo »kvaliteto uvajanja novega« in 
avtoriteto, ki je primanjkuje v mnogih drugih vejah te božanske skupinske 
aktivnosti. Delo je predvsem prvo-žarkovno delo. Uteleša metodo, po kateri 
se božanska Volja uresničuje v zavesti ras in narodov. Člani te skupine 
bodo imeli veliko prvega žarka v svoji strukturi. Njihovo delo je, da delujejo 
kot kanali komunikacije med oddelkom Manuja in človeško raso. Plemenito 
je biti kanal božje volje. Nekatere skupine bodo na poudarjen način kanali 
med aktivnostjo drugega žarka, tistega od Učitelja sveta (trenutno je 
Kristus vodja tega urada) in svetom ljudi. 
 
Energija drugega žarka mora steči skozi takšne skupine študentov in tistih, 
ki verjamejo in povezanih skupin mislecev in delavcev in takih bo veliko. 
To si je potrebno zapomniti. Takih skupin bo veliko. Platforma nove 
svetovne religije bo zgrajena z njihove strani. 
 
Nekaj skupin bo imelo zanimivo funkcijo, toda eno ki se ne bo 
materializirala še dolgo časa, ali ne do takrat ko bo delo graditeljskih sil 
Univerzuma bolj razumljeno. To bo sovpadalo z razvojem eteričnega vida. 
Te skupine bodo delovale kot kanali za komunikacijo ali kot posredniki med 
energijami, ki tvorijo sile, ki gradijo forme, izdelovalci zunanjih oblačil Boga, 
in človeški duhovi. 
 
Možnost si torej lahko zabeležimo, da glavno prvotno delo se bo 
navezovalo na problem reinkarnacije. Ta problem se ukvarja z jemanjem 
zunanjih oblačil ali oblike pod Zakonom ponovnega rojstva. Zato, ko bodo 
te skupine organizirane, bodo s to temo člani najprej delali. Oni bodo 
opravili globljo in drugačno študijo od teh do sedaj o Zakonu ponovnega 
rojstva.  
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Nekatere skupine energetskih komunikatorjev in prenašalcev bodo 
prenašali razsvetljenje med skupinami mislecev. To so razsvetljevalci 
skupinskih misli. Oni prenašajo energijo od enega miselnega centra do 
drugega. Oni prenašajo, nad vsem, energijo idej. To je njihova glavna 
funkcija. Svet idej je svet dinamičnih centrov sil. To ne smemo pozabiti. Te 
ideje je potrebno kontaktirati in si jih zabeležiti. Njihova energija mora biti 
vsrkana in prenesena in to je funkcija teh centrov sil ki se bodo izrazili na 
teh linijah aktivnosti. 
 
6. Skupine ki delujejo v drugi kategoriji bodo imele za svoje specifično delo 
stimuliranje umov ljudi tako, da bo prišlo do povezave. Oni primarno 
delujejo kot kanali komunikacije med dušo ljudi in dušo v kakršnikoli obliki. 
Oni bodo veliki psihometrični delavci, saj je psihometrik tisti, katerega duša 
je občutljiva za dušo v drugih oblikah življenja – človeški in nečloveški. Oni 
evocirajo dušo preteklosti  primarno in jo povežejo s sedanjostjo in najdejo 
tudi namige na prihodnost. 
 
7. Člani drugih skupin bodo komunikatorji med tretjim vidikom Božanskosti 
kot se ta izraža skozi kreativni proces in svet človeške misli. Oni bodo 
povezovali ali stapljali življenje in obliko kreativno. Danes nevede in brez 
resničnega razumevanja povzročajo konkretizacijo energije želja, ki po 
svoje prinese konkretizacijo denarja. 
 
III. To posledično povzroča materializacijo stvari. Oni imajo zelo težko 
nalogo in zato je šele zadnjih 150 let znanost o svetovnih financah se 
pojavila. Oni se bodo ukvarjali z božanskim vidikom denarja. Oni bodo 
obravnavali denar kot sredstvo preko katerega se lahko prenese božanski 
namen. Oni bodo obravnavali denar kot posrednika, skozi katerega sile 
gradnje univerzuma lahko izpeljejo svoje delo; in (tu leži namig) te sile 
gradnje bodo vse bolj zaposlene s gradnjo subjektivnega Templja 
Gospoda kot pa z materializacijo tistega kar zadovoljuje človeške želje. Ta 
razlika zahteva premislek. One so eksternalizacija  notranjega obstoječega 
stanja. Spoznati morate da te skupine niso vzrok ampak posledica. To da 
imajo lahko zaganjalni učinek ko delajo na fizičnem nivoju nedvomno drži, 
toda one same so produkt notranje aktivnosti in subjektivnih skupkov sile 
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ki morajo postati objektivne. Delo skupinskih članov je da ohranjajo kot 
skupina tesno povezavo z notranjimi skupinami, ki oblikujejo eno veliko 
aktivno skupino. Ta osrednja skupinska sila bo potem stekla skozi skupine 
toliko kolikor skupinski člani, kot skupina - 
 
a. Vzdržujejo stik z notranjimi viri moči 
b. Nikoli ne izgubijo pogleda na skupinski cilj, karkoli ta že je 
c. Kultivirajo dvojno sposobnost, da uporabijo zakone duše individualnega 
življenja in zakone skupine v skupinskem življenju. 
d. Uporabijo vse sile, ki lahko pritečejo v skupino v služenje in se naučijo 
registrirati te sile in jih pravilno uporabljati. 
 
Ali bi sledeče zaporedje trditev preneslo karkoli v naše ume v tej povezavi? 
To je trdite o dejstvu in ni simbolična v terminologiji, razen v toliko kolikor 
so besede neustrezni simboli notranjih resnic. 
 
1. Vsaka skupina ima svoj notranji del. 
2. Ta notranji del je popolna celota. Zunanji rezultat je le delen. 
3. te notranje skupine oblikujejo eno skupino in vsaka izraža ali ji vladajo 
določeni zakoni, utelešajoč, kontrolirajoče dejavnike v skupinskem delu. 
 
Zakon je le izraz manifestacije sile, ki se jo uporabi v skladu z močjo misli 
s strani misleca ali skupine mislecev. 
 
4. Te notranje skupine utelešajo različne vrste sile in delajo sintetično, da 
bi izrazile določene zakone so napor da bi vzpostavili nove in različne 
okoliščine in tako proizvedli novo civilizacijo. To je nova doba, ki se bo 
uresničila v dobi Vodnarja. 
 
5. Zunanje skupine niso povsem določene in so eksperimentalno 
prizadevanje iz razloga da bi se video kako daleč je človeštvo pripravljeno 
iti v takem naporu. 
 
IV. Prav tako so eksperiment, ki ima za svoj cilj manifestacijo določenih 
vrst energije ki bodo proizvedle povezanost ali kesanje na zemlji. Sedanje 
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zelo vznemirjeno stanje v svetu, mednarodni spori, nezadovoljstvo z 
religijo, ekonomski in družbeni izbruhi zadnjih nekaj desetletij, vse to je 
rezultat energij ki so tako močne zaradi njihovega ogromnega povečevanja 
– in so lahko pripeljane v ritmično aktivnost z vsiljenjem močnejših in bolj 
definitivno usmerjenih energij. Ko skupine funkcionirajo ustrezno in so 
dosegle, ne samo notranjo skupinsko enotnost ampak tudi harmonijo med 
skupinami samimi, potem lahko določeno ezoterično delo je lahko 
opravljeno. 
 
Takšni so nekateri načrti, ki jih skuša Hierarhija izpeljati in v katerih so 
udeleženi vsi resnični učenci in aspiranti. Prineseni so v našo pozornost da 
bi evocirali našo trajno sodelovanje.« 
 
Alice Bailey, Ezoterična psihologija 2 
 
Kot je prelepo povedal DK, je skupinsko delo v predvidljivi prihodnosti, 
eksperimentalno in ga je treba tako jemati. Gotovo ni vprašanje »Ali smo 
uspeli ali nam ni uspelo?« ampak bolj »Kaj smo naredili, kako smo to 
naredili in česa se lahko naučimo?« 
 
Zvezdna srečanja so bila vsako leto, kot sem opisal in prva formacija 
Dvanajsterice je bila 1994. Vendar pa so bila Srečanja letno od zgodnjih 
80-ih na katerih smo meditirali, se pripravljali in delali kot skupina da bi 
razumeli namen zakaj smo prišli skupaj in seveda še bolj študirali Iniciatova 
navodila. Izbral sem kot primere tri srečanja da pridete na okus kakšen 
podvig je bil to.  
 
NEW YORK 1987 
 
V čast nam je bilo, da so nas povabili naši ameriški člani, da bi predstavili 
skupinsko delo v New York-u v ZDA. Pol ducata nas je odpotovalo iz VB in 
drugih članov iz Evrope. Na srečanju je bilo 40-50 ljudi (Ne morem se 
spomniti natančnega števila, a bilo nas je dovolj da smo se razdelili v tri 
velike skupine za diskusijo  in refleksijo o treh različnih vidikih skupinskega 
prihodnjega dela pred nami). Bil je določen pritisk, naravno, od 



54 
 

udeležencev, da poizkusimo z formacijo 12 toda imeli smo občutek, da 
skupina še ni pripravljena (in to je potrdil Iniciat) zato smo preživeli teden v 
New Yorku in smo imeli tri skupinske sestanke (glej sliko ene izmed teh 
skupin) da bi prediskutirali tekoče delo in integrirali skupinsko zavest.  
 
Na koncu tistega tedna smo se zbrali skupaj za prakticiranje meditacije in 
da podelimo uvide ki smo jih dobili tekom procesa. To pa je bilo frustrirajoče 
za določene člane ki so hoteli poizkusiti 12 in tako smo na stranpoteh 
izgubili nekaj članov. Po večini pa so bili sodelujoči potrpežljivi in imeli smo 
skupinske ašramske meditacije za fokusiranje in tako je bil naš čas dobro 
porabljen.  
 

 
Peter leading one of the three discussion groups New York 1987 
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Robert Adams, Peter Maslin and myself, New York 1987 

 
Kot se spominjam je Robert predstavil skupinski namen, Peter je predstavil 
DK-jevo delo skupin povezanih z kozmičnimi povezavami in jaz sem vodil 
ašramske meditacije in prispeval tu in tam kak košček. 
 
GLASTONBURY IN LONDON 1994 
 
Naša prva dvanajsterica se je zgodila v Glastonburyu in je bila tako 
uspešna da so udeleženci prosili za še eno dodatno srečanje v Londonu 
istega leta. Na žalost nimam nobenih fotografij iz prve dvanajsterice 1994 
samo iz Londonskega srečanja, ki mu je sledilo. 
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London 1994 

 
Mi smo se pripravljali za našo prvo Dvanajsterico tekom mnogih let 
(dejansko 12 let, toda to ni bilo pomenljivo, samo naključje?). Originalni 
format kot ga je podal Iniciat se je malo spremenil sčasoma, toda energije 
so se povečevale do kasnih 9o-ih. Energije in ašramske povezave so se 
na koncu porazgubile po zadnjem Zvezdnem srečanju 1999 in skupine, 
dokončno zaprtje je nastopilo 2oo2, točno 2o let po tem ko se je ustanovila.  
 
Vsi v Glastonburyu so bili zelo vznemirjeni zaradi prvega srečanja ki bo 
vključeval tudi formacijo Dvanajsteric, saj smo napovedali, da se bo zgodila. 
Ko smo prispeli smo vsi spoznali preko predhodnega urnika da bomo to 
leto dejansko poizkusili s skupinsko formacijo o kateri smo diskutirali  in 
meditirali tako dolgo.  
 
Vedeli smo kaj nam je storiti in smo izbrali dvanajst udeležencev za prvo 
Dvanajsterico z drugimi v podpornih vlogah; oni so imeli priložnost 
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sodelovati v Dvanajsterici naslednjega dne, saj smo imeli dve, tako da se 
je je lahko udeležil vsak.  
 
Prva dva dneva so bile običajne ašramske skupinske meditacije in priprava 
na dan za prvo Dvanajsterico. To je vključevalo načrtovanje sobe z smermi 
neba kompasa ki so jih predstavljali obarvani papirji in sveča na vsaki strani 
neba. To vzame nekaj časa, da je pravilno, saj je treba 12krako zvezdo 
zmeriti pravilno in pozicije na katerih bodo udeleženci stali za formacijo 
morajo biti točne. 
 
Peter s svojim znanstvenim treningom, je prevzel to natančno nalogo, kot 
smo se hitro naučili je preveč ezoterikov pokvarilo zvezdo, in večina nas 
se je modro umaknila in pustila, da je Peter opravil svojo reč (za kar je bil 
zelo hvaležen.  
 

 
Peter (kneeling) preparing the sacred space 1994 
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The points were mapped out exactly and a candle placed at each point. 

Najprej smo se lotili skupinske meditacije in se razdelili v štiri trikotnike v 
ločenih delih sobe, kjer smo OM-e in skupinsko sintezo prakticirali v 
pripravljenosti.  
Omahljivo je prvi Trikotnik zavzel svoj položaj (celoten opis metodologije 
Dvanajsterice je podrobno opisan v 6. poglavju) in povezava je bila 
vzpostavljena. V sobi je bila resnična energija in vsi so bili zelo fokusirani 
na nalogo pred njimi. Potem je bila oblikovana šesterica, potem deveterica 
in na koncu dvanajsterica. 
 
Lotili smo se rituala in močna sila se je povezala s sobo in preko stožca je 
ustvarila vrtinec luči. Nekaj udeležencev je bilo vidno pretresenih saj smo 
morali držati Luč pri miru nekaj časa kar nekajkrat. 
 
Ker so imeli udeleženci zaprte oči se bi lahko bralec upravičeno vprašal: 
»Kako ste vedeli da je na nekatere to bolj vplivalo?« 
 
Skupina se je odločila, kot sem že prej omenil, da če bo dovolj udeležencev 
bo Usmerjevalec stal zunaj formacije in vodil in inštruiral skupino. Razlog 
za to je bil v tem, ker so bile energije tako močne da je potrebno neskončno 
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več fokusa in truda to opraviti znotraj Dvanajsterice (in jaz to vem ker sem 
izkusil oboje). 
 
Tako smo dokončali našo prvo Dvanajsterico in kolikor smo vedeli sploh 
prvo. Naslednji dan smo se lotili druge Dvanajsterice. Lahko rečemo, da 
so bili udeleženci izčrpani. Potrebna je bila izostritev prakse tekom let, da 
smo dosegli pretok. Kdorkoli ki kadarkoli se udeleži Dvanajsterice nanj to 
globoko vpliva na mnogih nivojih. To je delo in služenje, ki ne sme biti 
podcenjevano. 
 
Tekom let smo se naučili da se pripravimo več tednov pred Dvanajsterico. 
Mentalno, fizično in duhovno smo morali biti v kondiciji. Prišlo pa je tudi do 
redkih situacij ko smo morali Dvanajsterico prekiniti ker je bil udeleženec 
preveč v reakciji, zato smo za to razvili protokol. (V osnovi je usmerjevalec 
zapel OM in prosil skupino da počasi in previdno umakne žarek luči znotraj 
njihovega trikotnika v njihov srčni center. To se je odvilo postopoma, korak 
za korakom, in začel je četrti trikotnik. Trajalo je približno 30 minut, včasih 
več. To je bil na na nek način iritirajoči proces in se ga je bilo potrebno če 
se je le dalo izogniti. Vzpostaviti energijo, postaviti zaščito in potem to 
podreti je bilo zadnje dejanje ki je bilo nujno – če je nekdo čutil da se bo 
onesvestil, npr) To je bil še en razlog zakaj je vodenje orkestra 
Dvanajsterice od zunaj bilo veliko bolj zaželjeno kot od znotraj. 
 
Glastonburry 1998 
 
Predzadnje srečanje 1998 (fotografije so uporabljene v 6. poglavju, ker 
nimamo fotografij od 1999) je bil močan na mnoge načine. 
 
Ker sta nas Robert in Peter zapustila, mislim da so mnogi izmed nas vedeli, 
da je ta faza eksperimenta prenesena v tem da smo vzpostavili določene 
eterične, astralne in mentalne miselne forme in strukture ki bodo 
uporabljene in se bo iz njih učilo v prihodnosti.  
 
Skoraj je bil čas, da se poslovimo in Srečanje leta 1999 je bilo zadnje 
čeprav tekom srečanja razen mene nihče ni pričakoval, da bo zadnje. 
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Glastonbury 1998 

 
Prišli smo skupaj, ljubili in delali skupaj in rasli skupaj. 5. poglavje je skupek 
vprašanj, ki bi lahko še naprej dodala uvid zakaj se je vse končalo. 
Ezoterično delo ni lahko saj se ukvarja z energijami in časovnimi obvezami 
medtem, ko imamo vsi še druga življenja. Nismo imeli luksuza, da bi se 
preprosto predali Dvanajstericam. Ljudje so imeli družine, kariere in druge 
aktivnosti. 
 
Medtem, ko je romantično misliti o učencu, ki težko hodi po poti, z 
nahrbtnikom in vsem, nas večina živi v modernem svetu in imamo 
odgovornosti. Jaz bom dvignil svojo roko in rekel »Moja krivda«, saj sem 
bil občasno preveč zaposlen z mojo kariero in nazivi, tako da sem izpustil 
fokus občasno (čeprav sem bil na vsakem srečanju zelo prisoten). Prav 
tako je bilo izgubo mojih ljubljenih prijateljev in sodelavcev Roberta in Petra 
težko odmisliti, saj sta bila integralna  dela Dvanajsteric in njeno samo srce. 
Ko je bila energija umaknjena so ju potrebovali nekje drugje v ašramu. 
Eksperiment je zaključil z prvo fazo. 
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Bil sem ob Robertu, ko je odšel, ko je ležal na postelji pred menoj in svojimi 
starši. To je bil za njega velik blagoslov in ko sem recitiral Veliko Invokacijo 
nad njegovim zadnjim dihom, sem se spominjal najinih trenutkov ko sva 
skupaj delala in sem mu želel prijetno potovanje. 
 
O Petrovem odhodu, čeprav sem vedel da je resno bolan in sem imel več 
telefonskih pogovorov z njim, sem izvedel od drugega člana Dvanajsteric, 
saj so vsi mislili, da vem za to. Vedel sem, da je bil zelo bolan in sem govoril 
z njim po telefonu le nekaj dni pred smrtjo in bil sem šokiran, ko je nenadno 
odšel. 
 
Vem da je vsaj en član iz skupine Dvanajsterice bil na njegovem pogrebu, 
toda razumem da so bili njegovi starši sovražno nastrojeni do njegovega 
ezoteričnega dela. Njegovo dušo je potegnilo nazaj v ašram in vedel sem 
da je njegovo delo pri nas končano in da ima drugo delo. Prav tako sem 
vedel da je morala skupina transmutirati in da je energija zbledela. 
Pogumno je reči »Potuj dobro.« 
 
Nekateri člani so zamerili in nekateri so bili prizadeti pri ukinitvi. Iluzija je 
ko delo živi naprej, eksperiment je odslužil svojemu namenu in potem 
čakanje... čakanje na čas, da pridemo spet, ko bodo drugi dvignili 
standarde višje in višje.  
 
V naslednji fazi Dvanajsteric, ki smo jo zagnali pred kratkim, so se nam 
ponovno pridružili nekateri predani sodelavci ko smo se zopet lotili tega 
dela.  
 
Mi imamo tudi veliko novih sodelavcev in zelo smo srečni, da imamo veliko 
zelo izkušenih učencev iz različnih ezoteričnih skupin in vsak prinaša 
dragocene uvide.  
 
»Te stare postulate je potrebno obnoviti in živeti, srečanja je potrebno 
manifestirati.« Iniciat, Februar, 1982 
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PETO POGLAVJE 

 
Vprašanja prijateljev, poizvedovalcev in 

sodelavcev 
 
Ali lahko rečete, da je bil eksperiment uspešen? 
 
Odvisno je od tega kako opredelimo uspeh. Ali je človeštvo uspeh? Na 
ezoteričnem področju je zelo težko definirati uspeh, ker se zgodijo mnoge 
stvari, ki jih ne vidimo, skrite energije, ovire in dosežki. Kdo lahko reče kaj 
je uspešno in kaj ne? Dvanajsterica je šla skozi eksperiment. Ne samo 
zunanji skupinski eksperiment, ampak eksperiment na notranjih nivojih, da 
bi določili parametre za prihodnost. 
 
Če se koncentriramo samo za minuto na delo na zunanjem nivoju, da, smo 
dosegli omejen uspeh znotraj časovnega obdobja, toda ne popoln uspeh 
po mojem mnenju. Bili smo le skupina učencev in aspirantov, ki so skušali 
služiti in preizkusiti omejitve (če so kakšne) skupinske sinteze pri 
sodelovanju z ašramskimi/hierarhičnimi silami, ki jih do tedaj nismo poznali. 
Te sile so vplivale tako na skupino kot na posameznika.  
 
Moja lastna refleksija je, da je bil eksperiment delni uspeh, toda ko je bilo 
spoznano, da se lahko doseže le omejen uspeh, je bila energija skupini 
odtegnjena in dva od treh članov jedrnega trikotnika sta umaknila svoje 
individualne sile in šla naprej na delo na notranjih nivojih. Očitno je da ta 
dva velika delavca sedaj pomagata novi skupinski manifestaciji, ki ji 
rečemo Dvanajsterica. 
 
Mislim, da priprava tega sestavka o Dvanajsterici je bila vsaj eden izmed 
razlogov, da je bilo to delo nedokončano. Nisem bil pripravljen, da bi ga 
poizkušal prej (in čas ni bil pravi) in morda malo počasno a je pomembno 
da to knjigo izdam pred velikim Hierarhičnim potiskom leta 2025. Ta 
prihajajoči datum ima ogromen pomen za človeštvo in eksternalizacijo: »To 
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obdobje se je začelo leta 1825 in se bo nadaljevalo do konca tega stoletja. 
Razvoj Kristusovega življenja – kot rezultata prisotnosti in aktivnosti 
drugega božanskega vidika  ljubezni – bo rezultiralo v koncu ekonomskega 
strahu, in »hiša iz kruha« bo postala »hiša izobilja«. Kruh – kot simbol 
človeških potreb – bo na koncu kontroliran s strani velike skupine prvih 
iniciatov – s strani tistih katerih življenja začenja kontrolirati Kristusova 
zavest, ki je zavest odgovornosti in služenja. 
 
Ti iniciati so danes prisotni v tisočih; oni bodo prisotni v milijonih leta 2025. 
 
Vse to preusmerjanje in razvoj bo rezultat aktivnosti sedmega žarka in 
vpliva njegovega žarjenja na človeštvo.« 
 
Alice Bailey, Žarki in iniciacije 
 
To temo sem občutno razvil v poglavjih 10-12. 
 
Ali te je izkušnja spremenila? 
 
Niti enega člana ni bilo, ki se ga to ne bi dotaknilo. Bilo je nemogoče, da 
se te ne bi dotaknilo medtem ko si aktivno sodeloval z ašramskimi silami. 
Prav tako je bilo moteče. Vsak izmed nas je bil zaščiten, ne samo z 
angelsko prisotnostjo in zaščitnim krogom okoli skupinske formacije, 
temveč skozi našo sposobnost biti v odnosu z ašramskimi silami.  
 
Nekateri so bili bolj napredni od drugih in vedno se je razumelo, da mi kot 
posamezniki, lahko služimo samo po svojih sposobnostih in v teku so bili 
vedno problemi, s katerimi smo se soočali: kako dobiti in ohraniti 12 
discipliniranih in fokusiranih učencev, ki bi bili predani delati navidezno v 
času med dvema Srečanjema in bi bili pripravljeni potovati in biti fizično 
prisotni. 
 
Kot sem že pojasnil prej, to ni bila skupina na daljavo in morali smo biti 
prisotni fizično in to je zahtevalo napor od udeležencev in skupine kot 
celote. Vse nas je to delo spremenilo in do današnjih dni čutimo ta vpliv.  
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Izgubil sem stike z večino članov skupine, toda imel sem priložnost 
kramljati z mnogimi v zadnjih dneh in še nekaj let kasneje. Odziv je bil 
vedno enak: »Ah, Dvanajsterica! Ta izkušnja je vgravirana v mojo dušo.« 
in »Trenutno in pogosto se spomnim moči, ljubezni in zdravljenja, itd.«  
 
To so bili tipični komentarji. Čudno pa vendar, smo vsi čutili da gremo po 
svojih ločenih poteh. Bilo je skoraj tako kot da: »Zakaj biti skupaj če ne 
bomo delali?« Prišli smo skupaj, služili smo skupaj in poslovili smo se kot 
tovariši v delu, da preživimo preostanek življenja. Toda nikoli ne bi mogli 
pozabiti. 
 
Seveda pa je sedaj več tistih »originalov« spet z novo Dvanajsterico skupaj 
z mnogimi novimi dušami, ki so se lotile izziva.  
 
Ali je bilo vredno dela? 
 
Učenčev napor, iskreno podvzet, ni nikoli stran vržen. Ne moremo upati, 
da bi videli vse kompleksne rezultate našega dela. Tako kot navita budilka, 
če jo pustimo pri miru, nepričakovano zazvoni, tako bo tudi to, kar počnemo 
danes in kar smo počeli včeraj, vplivalo na našo prihodnost. Na višjem 
zavoju spirale je isto z ezoteričnim delom. 
 
Mi polagamo temelje za prihodnje delo. Skupinsko delo ni lahko. Večina 
ezoterikov, ki jih poznam je odločnih individualistov, ki vsi delajo za 
Hierarhijo na ta ali on način, toda priti skupaj za skupinsko delo je težko za 
vse nas. Sam delujem veliko boljše kot posameznik kot pa kot del skupine, 
toda od skupinskega dela je odvisna eksternalizacija. Ne briljantni 
individualisti, ki delajo sami, čeprav se tudi tako lahko opravi veliko delo, 
skupinsko delo je prihodnost in skozi skupinsko sintezo in ojačevanje bo 
prišla sprememba. Hierarhija je konec koncev skupina. Celota je večja kot 
vsota njenih delov, ki tako gradi vrtinec luči v jasni skupinski formaciji, ki 
doda vse tiste posamezne moči skupaj in jih potem pomnoži z 12 in potem 
doda notranje skupine moč (ašram) in jo poveča eksponentno za 144. 
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Zakaj si napisal to knjigo? 
 
Dvanajsterica je tekla v takšni ali drugačni obliki 20 let in ob zaključku smo 
šli vsi po svojih ločenih poteh, toda izkušnja eksperimenta mora biti 
povedana in dokumentirana, zato da bi se ta faza resnično končala. Ko se 
približujemo 2025 in Veliki konklavi Hierarhije, je pomembno da zapišemo 
izkušnje skupine: 
 
»Tako se veliko in novo gibanje nadaljuje in izjemno povečana 
soodnosnost in interakcija se vršita. To se bo nadaljevalo do leta 2025. Od 
danes pa do takrat se bodo zgodile velike spremembe, in veliki zbor 
Hiearhije - ki se vrši v vsakem stoletju – leta 2025 bo zelo verjetno 
postavljen datum za prvo fazo eksternalizacije Hierarhije. Sedanji ciklus 
(od zdaj pa do tega datuma) se tehnično imenuje »Faza predhodnika«. Je 
pripravljalna po svoji naravi, in testirajoča v svojih metodah, in namenjena 
odkritju v svojih tehnikah in rezultatih. Tako lahko vidite da Čohani, Mojstri, 
iniciati, učenci sveta, učenci in aspiranti povezani s Hierarhijo vsi v tem 
času gredo skozi ciklus velike aktivnosti.« 
Alice Bailey, Eksternalizacija Hierarhije 
 
Povsem možno je, da bo v prihodnosti prišla skupina, ki bo nadaljevala z 
delom »Dvanajsteric«. Veliko je bilo vgraviranega v eter, astral in mental s 
strani naše skupine toda pomembno je tudi da pozunanjim najboljše kot 
morem skupinsko prizadevanje v upanju, da bo lahko uporabno za druge 
v neki prihodnji fazi. Mnogi izmed nas upamo na veliki dogodek leta 2025, 
morda ponovni prihod Maitreye, osebno, ali velikega priliva Ljubezni 
Modrosti, katere posledice bi lahko zanetile tekom stoletij eksternalizacijo. 
Obnovljen napor s strani nekaterih originalnih in mnogih novih sodelavcev 
ponovno zaganja Dvanajsterico in razširitev trikotniškega omrežja. 
 
Ali bi kaj spremenil? 
 
Ne verjamem zelo v »brez obžalovanja«, ker mislim, da nihče izmed nas 
ni popoln ker vsi delamo napake in napačne presoje. Če pa kdorkoli reče 
»Nič ne bi spremenil« to meni zveni arogantno. Ko premišljujem o svojem 
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življenju, je veliko reči, ki bi jih izboljšal, stvari ki jih ne bi rekel in prijaznost, 
ki bi jo lažje podajal manj strogo. 
 
Pri mojem skupinskem delu gre za iste stvari. Roberta in Petra sem imel 
za samoumevna in želim si, da tega ne bi storil. Zelo me je potegnilo v 
moje študije in kariero in želim si da me ne bi tako močno. Bil sem 
ambiciozen in brezobziren in včasih si želim, da ne bi bilo tako.  
 
Vsi se razvijamo in rastemo in kot pravi Dalaj Lama: 
»Čas mineva brez ovir. Ko naredimo napake, ne moremo ure nastaviti na 
prejšnji čas in ponovno poizkusiti. Vse kar lahko naredimo je, da sedanjost 
dobro uporabimo.« 
 
Ali bi spremenil dejansko dvanajsterico? 
 
Ne, mislim, da smo izboljševali proces tekom mnogih let in smo dosegli 
toliko kolikor smo lahko z orodji, ki smo jih imeli na razpolago. Če bi lahko 
nadaljevali, je bilo še prihodnje delo »Žarkovne dvanajsterice« (delati z 
enim izmed glavnih žarkov skozi formacijo Dvanajsteric – delo, ki se ga 
nikoli nismo lotili, niti nismo bili zanj pripravljeni). Prav tako delo mnogoterih 
Dvanajsteric, ki vodi v 12x12 144 formacijo, ki kot so nas obvestili, bi lahko 
imela iniciacijski potencial. Spet smo bili zelo pred svojim časom in delo z 
Žarki v 144 formaciji je bilo daleč izven našega dosega, toda poznali smo 
potencial in ta potencial sedaj delim tu. 
 
Kdo je bil Kitajec? 
 
Nekaj ljudi me je to vprašalo in resnica je, da tega ne vem. Lahko vam 
samo povem dejstvo, da je prišel v Robertovo hišo (kjer smo se sestajali v 
skupini) in nam je rekel, da prihaja iz ašrama. Robert ga je vprašal kako je 
našel naslov (saj smo uporabljali poštni predal). On pa je rekel, da je videl 
zvezdo nad hišo in ji sledil.  
 
Ne morem vam reči, da sem 100% gotov kdo je bil, ker preprosto ne vem. 
Podajam pa vam resnično zgodbo in na vas je da premislite o njej. V moji 
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mladosti bi verjetno upajoč trdil to ali ono, toda danes se temu upiram in 
sem raje previden. On je prišel, trdil je da je poslanec in ni povedal veliko 
temveč je gledal nas kot da nas pozna, bil z nami kakšno uro in je odšel 
ne da bi ga kadarkoli še videli in je pustil energetski pečat, ki je preživel do 
današnjih dni.  
 
Kje so člani danes? 
 
Kot sem opisal že prej, se je energija skupine porazgubila in bila 
umaknjena. Tovarištvo in služiteljska etika skupine je bila tako močna, da 
je bil bolj dno ko smo prenehali. Poznam nekaj članov, ki so tudi v moji 
skupini na Facebooku Blavatsky-Bailey-Roerich (BBR), toda večina jih je 
šla po svojih poteh in nedvomno delajo v drugih skupinah. 
 
Ali boš ponovno zagnal skupino Dvanajsterice? 
 
Kot je zapisano v Ekliastikih je »čas za sejanje in čas za pobiranje 
posejanega« in skupina Dvanajsteric ne bo ponovno zagnana v obliki kot 
je bila včasih. Mislim, da je zelo verjetno da bo druga skupina skoraj gotovo 
pod drugačnim imenom, prevzela vodstvo toda kdo ve kdaj saj je to 
odvisno od podpore ašrama. Za resnično delo povezano z eksternalizacijo 
mora le to biti sponzorirano s strani Hierarhije in prejeti to ašramsko 
podporo in energijo. Ali se bo to zgodilo pred 2025 ali 2125? Tega ne vem 
in moja naloga je sedaj, da zaključim s tem poglavjem mojega življenja in 
podam podrobnosti dogodkov kot so se zgodili. 
 
Povsem sem prepričan, da bodo skupine učencev delale v formacijah 
Dvanajsteric v neki fazi v prihodnosti, saj je 12 kozmična številka, ki 
predstavlja nebesa, in odseva božansko in Novi Jeruzalem. To je število 
magije in transcendence. Če bi se skupina oblikovala, ki bi hotela 
preučevati to delo, bi z veseljem svetoval in sodeloval, toda verjetno se to 
ne bo zgodilo za časa mojega življenja, toda nikoli ne veš... 
 
Ali imaš kakšen ašramski stik ali stik z Iniciatom v teh dneh? 
 



68 
 

Nisem imel stikov s Iniciatom, niti z ašramom, mnoga leta, čeprav je vez 
vedno tu. Ob zaključku sem izgubil vse stike in šele nedavno je bila vez 
obnovljena. To je bil takrat šok, toda čas me je podučil, da je bilo to povsem 
naravno, saj sem mislil, da je moja vloga končana. V tistih letih sem prevzel 
funkcijo, vlogo, in ko je bilo določeno delo dokončano ni bilo potrebe po 
stikih. Poudariti moram, da je resnični ašramski /hierarhični stik vedno 
vzpostavljen z NAMENOM, ki je veliko iznad posameznikove inkarnacije 
osebne karme. Umik tega stika ni na noben način oblika kaznovanja; je 
preprosto umik fokusa tako kot pri vozniku avtomobila, ki izstopi iz avta, ko 
je opravil potovanje in to ni nobena kazen za avto. Naloga avta je preprosto 
dokončana.  
 
Ne iščem in ne razmišljam o tem stiku. Sprejemam ga in grem naprej. 
Upam in zaupam, da bom imel priložnost spet služiti in to bom počel brez 
emocij v služenju Enemu. Od zdaj (Julij 2019) mi obnavljamo in razširjamo 
originalno delo.  
 
Ali si imel kdaj fizični stik z ašramom? 
 
Razen špekulacij o Kitajcu ni bilo nobenega fizičnega stika z ašramom. Bil 
pa je en dogodek pomoči, ki je bil fizičen. Šlo je za manifestacijo knjižnega 
znamenja z informacijami na njem, ki so odgovorile na vprašanje, o 
katerem sva Robert in jaz iskreno dolgo premlevala. Tu ga navajam v celoti: 
 
Prejel sem informacijo, tekom globoke meditacije preko višje telepatije, da 
Mojster dela v mestu London skozi določeno zgradbo. Ta zgradba je bila 
na ley liniji velike moči in je bila uporabljena kot del Mojstrovega dela. Prejel 
sem impresijo katera je bila ta zgradba in sem bil naprošen, da grem tja na 
določen dan in čas. Nisem bil povsem gotov in priznam, da sem dvomil v 
resničnost informacije, saj ni prišla preko Iniciata, s katerega energijo sem 
že tako dolgo delal in poznal njegov podpis. Povezal sem se z notranjim 
ašramom in informacija je prišla naj grem v to stavbo. Sestal sem se z 
Robertom in sva to predebatirala in se strinjala, da bova šla kot sva bila 
naprošena toda globoko sem premišljal in podelil moja vprašanja z 
Robertom, da čeprav sem bil 100% gotov da je bil ašramski izvor nisem 
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mogel določiti ali je zgradba, ki mi je bila pokazana bila dejanska zgradba, 
ki bi jo morala obiskati.  
 
Stala sva v moji hiši, blizu knjižnih polic, iz katerih sem intuitivno potegnil 
Kako pride Učitelj sveta od Annie Besant. Ven je padlo knjižno znamenje 
iz zgodnjih 1900ih let s sliko te zgradbe. Potrditev.  
 

 
The bookmark 

 
Dana nama je bila invokacija, ki je bila specifična za London in sva bila 
naprošena, da prideva na ta kraj in sva šla. Uspelo nama je priti v zgradbo, 
in sva izvedla meditacijo za povezavo z ašramom in potem zrecitirala 
Londonsko Invokacijo. Rad bi poročal, da sva srečala Londonskega 
mojstra, toda nisva ga, čeprav nama je bilo rečeno da je bil fizično prisoten. 
Toda razen, da bi nagovorila na stotine ljudi in jih spraševala »Ali si ti 
Londonski mojster?« je bilo brezupno, da se bo predstavil (kar bi storil le 
iz določenega razloga in ne da bi zadovoljil najin firbec) in sva izvedla 
nalogo.  
 
Kaj pa fizična skupina v nasprotju z virtualno? 
 
Obstajal je ogromen korak naprej potem, ko se je DK lotil svojega dela z 
Alice Bailey in je bil oblikovan Lucis Trust. Delo Trikotnikov začeto 1937 je 
imelo velik dobrodejen vpliv na svet in je bilo prevodnik za Hierarhijo.  
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Moja predpostavka je, da je bilo vedno načrtovano, da bo to delo razširjeno 
v 6,  9 in 12. To je podaljšek in ne zamenjava tega omrežja. Namig o tem 
je Trikotniški logo, ki ga celo sedaj uporablja Lucis Trust (dvanajstkraka 
zvezda znotraj ene in tretje) 
 
To je delo na razdaljo ali virtualno delo. Lucis trust ne spodbuja povezav 
med študenti, ki študirajo pri njih. Moje mnenje je, da ta izguba tovarištva 
delo prizadene, namesto da bi ga ojačalo. Ko pa sem to rekel globoko 
spoštujem delo, ki so ga opravili in ga še naprej izvajajo. To omrežje je 
veliko v tisočih in ljudje se lahko pridružijo več trikotnikom, če si to želijo. 
Ni samo po sebi že fenomenalno delo saj pretaka energije Dobre volje v 
eterično telo planeta in uporablja vsak dan Veliko invokacijo in prav tako 
deluje kot pripravljalno delo za močnejše in fokusirano delo v prihodnosti.  
 
Delo dvanajsterice pa je bilo popolnoma fizično prisotno. Uporabljali smo 
trikotnike vsak dan na zelo podoben način in smo le dodali vez z 
Dvanajsterico kot fokusom v pripravi na skupinsko delo. Dvanajsteric se 
nismo mogli lotiti virtualno, saj je imelo specifičen, na ritualu utemeljen 
fokus. To bi bilo kot orkester, ki igra simfonijo ne da bi bil sposoben videti 
dirigenta ali slišati ostalih glasbenikov. Lahko bi proizvedli nek hrup in neko 
vrsto melodije, toda ne tisto, kar je imel skladatelj v mislih. Sedaj smo razvili 
Oddaljeno dvanajsterico in smo presegli nekatere težave – kot kaže je ta 
druga stopnja, Implementacija, dodala oddaljeno, virtualno delo k očitnim 
prednostim fizičnega dela, ki smo ga razvili poprej. 
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Kaj vidiš kot prihodnost skupinskega dela? 
 
Delo Nove skupine služiteljev sveta (NSSS) je bilo opisano detajlno v delih 
Alice Bailey z Mojstrom Djwhal Khulom in ni potrebno tega razširiti.  
 
DK pravi: »... delujoči učenci povsod, ko se srečajo med seboj, bodo takoj 
vedeli, da je njihovo delo identično in si bodo svetovali med seboj kjer je 
sodelovanje in dodaten napor možen.« 
Alice Bailey, Razprava o Beli magiji 
 
Verjamem, da se bo skupinsko delo razvilo v bolj zavestno, fizično 
formacijo in vključevalo uporabno delo v treh, šestih in devetih in 
dvanajstericah, kar je logična, naravna šablona.  
 

 
 
Kaj bo prihodnje delo Dvanajsteric? 
 
Obstajali so trije različni potenciali; 
 
En namen je bil za delo, ki se razvije po linijah žarkov. Tri vrste dvanajsteric 
bodo: Prvi žarek, drugi žarek in tretji žarek. Mi ne vemo veliko kaj bo to 
vsebovalo na terenu, ampak vemo, da vključuje uničevanje miselnih form, 
čiščenje energetskih linij, gradnjo miselnih form luči, zdravljenje in 
nazadnje kreiranje energetskega prostora za nadaljnje delo. 
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Drugič, kar se tiče udeležencev, je bil jasen namen, da se razvije učence, 
da delajo znotraj skupine na bolj fokusiran način in na koncu glede na 
žarkovni tip. To bi vsebovalo Dvanajsterico sestavljeno iz tistih na drugem 
žarku (npr) in tako daje jasnost in fokus za to določeno delo.  
 
Tretjič, mnogotere dvanajsterice bi dodale silo in moč na isti način kot jo 
dodajajo posamezniki v skupinski formaciji. Začenši s tremi 
dvanajstericami, 6, 9 in potem napredujoč do 12. Ta zadnji zmnožek je 144, 
ki bo, kot nam je bilo rečeno, ultimativna sila za dobro. Mi lahko le 
špekuliramo o prekrasnih in čudovitih stvareh, ki se bodo zgodile.  
 
Zapomniti si moramo, da znanost Dvanajsteric ni nova, bila je le leta skrita. 
V starodavni Lemuriji in na Atlantidi so izvajali mnogo dela v skupinskih 
formacijah. Mislim, da je zelo verjetno, da bi bilo delo skupin dvanajsteric 
poznano in izvajano kot ključ, vrata do univerzalnih energij. 
 
Iniciat je pogosto govoril o spalcih, ki če bi zazvenela nota, bi se zbudili za 
skupinsko delo.  
 
Zakaj se je skupina dvanajsteric razšla? 
 
Tako kot je Hierarhija odtegnila svojo energijo od Krišnamurtija (kar je 
peljalo v mnoge v špekulacije, da se je Krišnamurti odtegnil od dela, 
bilo pa jev bistvu ravno obratno – glej dodatek), je tudi odtegnila 
svojo energijo iz Teozofskega društva in lahko naredi enako z drugimi 
organizacijami, ki so danes dobro poznane, to je isti proces. 
 
Poudariti je potrebno, da Mojstri sodelujejo z učenci ali aspiranti le iz 
specifičnih razlogov in ko so le ti doseženi, se pogosto umaknejo in 
energija se odtegne. Verjetno nobena organizacija, ki je prejela 
Hierarhično sponzorstvo, le tega ne ohrani na dolgi rok. Skupina 
dvanajsteric je bila vrh od vrha in je dosegla formacijo in temelje za 
prihodnje delo v Dvanajstericah. Ko je bilo to doseženo in je bilo opaženo, 
da skupina ne more več napredovati s tem jasnim klicem po delu, sta bila 
Robert in nato Peter umaknjena k drugemu delu znotraj ašrama. Umik 
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ašramske energije se je nadaljeval še nekaj let in skupina je prenehala 
obstajati v tisti obliki, in je sedaj ponovno tu še močnejša. To ni garancija 
za uspeh seveda, toda časi so urgentni.  
 
Ali so obstajali stranski učinki pri delu Dvanajsteric? 
 
Da, delo s skupino je prineslo svoje običajne napetosti, včasih glede 
osebnosti in včasih glede praktičnih vprašanj. Vendar je bil največji vpliv ali 
stranski učinek v življenju udeležencev. Mnogi izmed nas smo se težko 
vrnili v naša normalna življenja po formaciji. Zato je bila počasna uzemljitev, 
ki je sledila Srečanju, bistvena.  
 
Mnogi izmed nas smo imeli občutek, da so naša življenja precej brez smisla 
po Delu v zgodnjih dneh. Kasneje smo se vsi naučili Umetnosti ravnotežja 
in smo postali boljši v tem, da smo dali delo Dvanajsteric v en predal  in 
naša vsakodnevna življenja v drugega. Bilo je nekaj težavnih odnosov z 
partnerji, ki niso prisostvovali in morebiti niso imeli interesa za skupinsko 
delo. Vplivalo je tudi na moj zakon in sedaj sem ločen (v 1980-ih) in se ne 
bom nikoli več poročil. Življenje ezoteričnega vajenca je samsko življenje, 
čeprav obstajajo redki primeri, ko ni tako. Zame je tako lažje in nadaljujem 
z delom sedaj. 
 
Ali ste naleteli na druge ovire razen na ljudi? 
 
Večina teozofskih/ezoteričnih organizacij postane po obdobju mladosti in 
razpršitve, o kateri sem govoril prej, postanih in obrambnih glede svojih 
načinov delovanja. To je ovira vseh novih iniciativ. Mi imamo tradicionalne 
teozofe, ki jim grejo na živce pripadniki Baileyeve in imamo organizacijo 
Agni Yoge, ki se ne strinja z Lucis Trustom, tako da so vse tri veje neenotne.  
 
Hvala bogu, večina ezoterikov, ki jih poznam zavrača ves ta hrup in ljubi in 
spoštuje vse tri. Vendar pa je vsak padel v isto past in podpira le tiste 
organizacije, ki se držijo njihovih vrednot in učenj. 
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Skupina dvanajsteric je bila sestavljena iz članov iz vseh treh vej, toda če 
bi bile originalne organizacije bolj odprte, bi očitno lahko prišlo do večjega 
sodelovanja. Ker pa ni tako, imamo oviro. Prav tako je skupina delovala v 
dneh preden se je internet zares vzpostavil tako, da smo komunicirali preko 
pisem, okrožnic in podobnega preko poštnega sistema.  
 
Ali si bil vedno »usmerjevalec« (focaliser) ? 
 
Do konca sem opravljal vso koordiniranje oz. usmerjanje, toda bilo je 
načrtovano, da bi to počeli tudi drugi. Edini razlog, da sem bil jaz je bil ta, 
da je bilo prikladno in da sem tako dobro poznal proces. Ker je bilo tako, 
so bili drugi lahko v več dvanajstericah kot jaz. To ni nobena zahteva za 
prihodnje delo in je bilo samo zaradi navedenih razlogov. Dokler je 
usmerjevalec razumel in prakticiral formacijo študiozno, ni nobenega 
razloga zakaj ne bi mogel nekdo drug prevzeti te vloge. Dejansko za 
prihodnje delo je bilo zamišljeno, da se to vlogo ukine saj bi bilo nepotrebno, 
če bi bilo zbranih 12 visoko treniranih in fokusiranih udeležencev.  
 
Pred čim so vas ščitili angelska prisotnost in ašram? 
 
Sile teme vedno skušajo motiti tiste, ki delajo za Luč. Nismo bili nič 
drugačni in smo uporabili tehnike zaščite za pečatenje formacije, ko smo 
delali. Občasno smo bili napadeni, toda napad je bil minimiziran in je bil le 
nevšečnost. Dejansko sem imel več težav glede tega problema zunaj 
skupine kot pa znotraj.  
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Druga stvar je varovanje energije znotraj formacije. Zaščita je bila 
namenjena temu, da zadrži slabe stvari zunaj in dobre znotraj in je delovala.  
 
Trditev te knjige je, da je to delo razširjajoče in dinamično in dvanajsterice 
so naslednji logični korak v skupinskem delu. Četudi se ne strinjate z 
izkušnjami, ki so podane v tej knjigi pa mislim da obstaja resnična vrednost 
v preučevanju širitvene narave dela dvanajsteric formacije. 2025 se hitro 
približuje in potrebujemo vsa orodja, ki jih lahko skličemo pri pomoči 
uničevanja starih miselnih form in prečiščevanju kanalov za luč, da zažarijo. 
To ni in/ali scenarij. To je dodatek k mnogim vidikom skupinskega dela, še 
posebej k omrežju dobre volje Trikotnikov, ki se trenutno vrši. Uporaba 
treninga in podrobnega dela, ki je bila vzpostavljena na notranjih nivojih, 
prelepe miselne forme, ki so bile kreirane skozi ta fokusirani napor.  
 
Znotraj te široke panorame dela luči obstaja prostor za fokusirano, laserju 
podobno delo prebadanja starih in odvečnih miselnih form preteklosti in 
odpiranja kanalov luči skozi zavestno pozornost, povezujoč se s tistimi na 
notranjih nivojih, ki skušajo pomagati človeštvu v tem kriznem času. Ker je 
bilo stikalo izključeno ni bilo nikoli posledic kar se tiče zaščite, v dnevnih 
življenjih sodelujočih. 
 
Ali lahko malo bolj razložiš o vrtincu, ki se je zgradil v sredini 
dvanajsterice? 
 
Mislim, da je najboljši odgovor citiranje DK, ko opiše popolnoma kaj je lijak 
in kako deluje: 
 
»Prvi postulat, ki si ga moramo zapomniti pri obravnavanju kolektivne 
uporabe oblike v meditacije je ta, da bi te oblike, ko uporabljajo zvok in 
ritem, morale odpreti lijak komunikacije med tistimi udeleženci in 
inteligencami ali Močmi, katerim se skušajo približati. S sredstvi tega lijaka, 
ki penetrira iz fizične na emocionalno ali še višje vem ega ali drugega od 
mentalnih nivojev. Inteligencam ali močem je omogočeno, da prelijejo 
razsvetljujočo luč ali moč določene vrste v tiste, ki se jim približajo na ta 
način. Lijak oblikuje kanal, preko katerega je moč vzpostaviti stik.  
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Celoten proces je povsem znanstvene narave in temelji na vibraciji in na 
znanju o dinamiki. Odvisen je od pravilne formacije, skozi okultno znanje 
vakuuma. Okultni postulat »Narava nima rada vakuuma« je povem 
pravilen. Ko skozi pravilno intoniranje določenih zvokov, se ta vakuum ali 
prazni lijak med višjim in nižjim formira. Sila se prelije v lijak pod 
neizogibnim delovanjem zakona in preko tega lijaka doseže svoj cilj. 
 
Del moči Hierarhije temelji na njihovi sposobnosti, da naredijo prav to. Ko 
se evolucija nadaljuje in se materija bolj polno razume, se bodo 
meditacijske skupine spremenile sedanji status, ki je ta, da skupine 
iskrenih aspirantov iščejo razsvetlitev, v skupine delavcev, ki konstruktivno 
in inteligentno delajo skupaj za določene namene.  
 
Drug zorni kot celotne teme se ukvarja z delom v svetu. Skupine se bodo 
udeležile dela kontaktiranja določenih vrst logoične sile, in jo pognale skozi 
skupinski lijak in jo poslale ven v svet zaradi določenih konstruktivnih ciljev. 
To delo je tesno povezano z delom Nirmanakay ali razdeljevalcev sil, in bo 
povečini pod njihovo usmeritvijo, saj bodo sposobni uporabljati te skupine 
kot fokusne točke za Njihove aktivnosti.« 
Alice Bailey, Pisma o okultni meditaciji 
 
Kot vidite je to prav tisti lijak, ki smo ga oblikovali in uporabljali tekom 
našega dela Dvanajsteric skupaj. Mi smo ilustrirali našega takole: 
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Mikowskijevo delo s prostorom in časom korelira za ezoterika na pomenljiv 
način kot njegov diagram, ki opisuje razdaljo/prostor in lijak ali vrtinec in 
koncentrirani dogodek v sredini se nanaša točno na dogodek, ki se zgodi 
v sredini lijaka, ki ga je opisal DK in vrtinec opisan s strani Dvanajsteric in 
izkušan v njihovem delu.  
 

 
 
 
Ali se boš ti osebno kdaj zopet lotil dela dvanajsteric? 
 
Dela dvanajsteric sem se nekoliko omahujoče najprej kot služenja lotil pred 
mnogimi leti. Vodil sem skupino z Robertom in Petrom tekom več let, ko 
smo razvijali proces. Bila je tako radost kot breme in da bi delo pravilno 
opravili smo se potopili vanj. Vsi smo dobili velike uvide v ašramski proces 
in velike uvide v naše lastne narave. Rasli smo s tem. Začenši od tistih 
zgodnjih let polnih pričakovanj in slepil smo se borili skozi vse to. Ne 
pozabite, ne da bi se zavedali kaj delajo, so mnogi v naši skupini 
opogumljali te iluzije in potrebnih je bilo kar nekaj let ,da so prišli do 
zjasnitve. To je dolgo in zahtevno notranje potovanje in mislim, da sem 
poizkusil opraviti svoj del. Ta knjiga je zadnji del sestavljanke, za katero 
sem obljubil, da jo bom izpolnil, da orišem ozadje, proces in rezultate. 
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Upam, da sem to storil. Ne bom pa vodil neke nove skupine. To pa ne 
pomeni, da če se bo pojavila takšna resna skupina, da ne bi pomagal 
kolikor bom lahko, vključno s poučevanjem tehnik ki so potrebne za 
uspešne dvanajsterice, če me bodo prosili. To je moja obveza dokler se 
tudi sam ne odpravim domov.  
 
Ali so med srečanji skupine dvanajsteric udeleženci začutili, slišali, 
videli ali vonjali kaj omembe vrednega? 
 
Da, bilo je mnogo izkušenj med udeleženci. Običajno smo naslednji dan 
sedeli v krogu in diskutirali in podelili naše izkušnje Dvanajsteric prejšnjega 
dne. Tega nismo svetovali na dan Dvanajsterice, ker je bila intenzivnost 
tako velika, da smo vsi hoteli biti samo tiho. 
 
Ko smo sedeli smo podelili naša gledanja in jedrno izkušnjo intenzivne 
energije, povezave in ljubezni, ki je bila enaka za nas vse. Nekateri so videli 
luč, nekateri so slišali zvonove in nekatere je preplavil vonj takšne lepote, 
da so le stežka spregovorili o tem. Zapomniti si morate, da smo prodrli v 
svetove  in da so posledice na vsakem izmed nas bile globoke, a so se 
malo razlikovale. Jedrna izkušnja se nikoli ni razlikovala in jo je težko 
postaviti v besede. 
 
Povezujem jo z ogromnim rezervoarjem ljubezni in energije, ki se spusti 
skozi lijak in ven skozi udeležence, ki so prevzeli vloge vodje diskusij ali 
kanalov. Ta energija je bila veliko večja kot karkoli, kar smo mi do tedaj 
izkusili. Prepustil sem se toku ko se je prižgalo skupinsko stikalo.  
 
Mnogi izmed nas smo imeli občutek, da bi lahko poleteli v širne barve iznad 
skupinske formacije in še naprej leteli v srce ašrama. Bilo je vse 
prežemajoče. 
 
Povej nam malo več o zvonu ki si ga slišal ko si bil star 17. 
 
Zvon je bil dejansko budnica v najbolj globokem smislu. Ni možno pravilno 
reproducirati ta eterični zvok tukaj na zemeljskem nivoju. Po dolgih 
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raziskavah sem odkril, da mu še najbolj ustreza zvon na 417 Hz na skali 
Solfeggio. Toda poudariti moram, da to ni popolna reprodukcija temveč 
najbližja, kar sem jih našel. 
 
Skala Solfeggio ima 6 tonov (se pravi 6 zunanjih tonov in verjetno 
reflektiranih 6 notranjih tonov, ki so namenjeni globljemu zdraviteljskemu 
delu) 
 
Vsak ton ima »kvaliteto« in rečeno je bilo, da 417 Hz »spodbuja 
spremembo in dovoli, da se negativna preteklost ozdravi in opusti«. Skala 
je bila originalno razvita s strani Meniha okoli 991-1050 in so jo uporabili 
za mantranje, itd. 
 
Kot sem rekel ton ni točen, toda kvaliteta 417 Hz ustreza situaciji. Imel sem 
17 let in sem šel skozi grozno otroštvo in povsem normalno je bilo, da sem 
imel globoke rane. Razumljivo je, da bi ašram začel z zdravljenjem tako, 
da bi lahko nadaljeval z delom Dvanajsteric.  
 
Tukaj naj povem, da je bila izkušnja otroštva karmična, pospešitev karme, 
če hočete, tako da bi bil pripravljen za eksperiment pred menoj. In tako je 
Zvon prečistil in ozdravil, čeprav se sploh nisem zavedal pomena tega vse 
dokler nisem začel pisati te knjige. Vedno sem mislil, da je šlo le za 
odpiranje psihičnih centrov, toda njega pomen je bil veliko bolj temeljen kot 
to in razloži zakaj je bil tako povsod navzoč cele tedne in potem ga nisem 
nikoli več slišal. Toda... nikoli nisem pozabil njegovega tona in drži, da mi 
je sledil celo to življenje.  
 
To je tudi dobro mesto, da omenim da je imela skupina dvanajsteric noto 
ali ton in naši skupinski OM-i so zveneli v sinergiji kadar smo imeli 
neravnovesje v formaciji. Starejši so nosili in dvignili tiste manj izkušene in 
rezultat je bila sinergija. To je še en izmed razlogov zakaj smo se najprej 
razdelili v štiri trikotnike pred ritualom Dvanajsterice in smo se uglasili v 
trojicah. Kot je opisano v 6. poglavju, je formacija prišla skupaj v fazah 
3,6,9,12 in to je dvignilo ton posameznikov in individualnih trikotnikov 
uporabljajoč OM kot sinergično orodje.  
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»Ko bodo srca ljudi kot celote dovolj odprta, bo zavladal mir nad 
vsemi. Ujemi iskro te luči iz višav in jo odsevaj.« Iniciat februar 1982 
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ŠESTO POGLAVJE 

 
Priročnik za delavce v skupini 

(reproduciran za dodelavo in napisan v 90-ih) 
 

PRVI DEL 
 
Namen priročnika: Priskrbeti jasna navodila za pomoč nosilcem luči 
Dvanajsteric v konsistentnem udejanjanju in aktivaciji 12 krakih zvezd in 
zagotoviti da 12-krake zvezde energetsko izražajo in odsevajo fokus 
skupine dvanajsteric.  
 
Kaj je dvanajsterica? 
 
Formacija skupine dvanajsterice je dvanajst posameznikov, ki delajo v 
specifični zvezdni formaciji pod duhovnim sponzorstvom in inspiracijo 
centra znotraj Duhovne hierarhije, ki je znan pod imenom Bratstvo zvezde. 
Ta ašram je center luči na notranjih nivojih in je sestavljen iz mojstrov, 
iniciatov in učencev, ki so zavestno izbrali, da bodo delali na regeneraciji 
zemlje v sodelovanju s silami luči, ki vključuje kraljestva angelov in dev, 
človeško in elementalno.  
 
Skupina Dvanajsteric se je začela 1990 in je zrasla iz začetnega dela Reda 
zvezde v 80ih. Skupina je po veliko začetnega temeljnega dela izvedla prvo 
Dvanajsterico na Vesak, 25.4.1994 v Glastonburyu v Angliji. Jedrna 
skupina sedmih moških in petih žensk je sodelovala pri aktivaciji prve 12-
krake zvezde. Dvanajst članov je predstavljalo različne države: Anglijo, 
Škotsko, Belgijo, Nizozemsko, Kanarske otoke in ZDA.  
 
Potencialni planetarni nameni za delo skupine dvanajsterica 
 
Ko skupina dvanajsteric jača svoj fokus, povečuje sodelovanje nosilcev luči 
in razširja število aktivacij Srečanj zvezde, bo šla globje v delo dvanajsteric. 
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Planetarni nameni vključujejo: delo zdravljenja z energetskimi linijami in 
glavnimi energetskimi centri na zemeljskem nivoju; kulturne, politične, 
družbene in finančne strukture; sukanje žarkovnih energij, še posebej treh 
glavnih žarkov; transmutacija kolektivnih miselnih oblik, ki več ne služijo 
namenu evolucije planeta Zemlje; pomoč pri manifestaciji Kristusa na 
Zemljinem nivoju; pomoč pri eksternalizaciji Duhovne hierarhije in delu 
Bratstva zvezde.  
 
Predpisane zahteve za delo Dvanajsterica 
 
Vsak nosilec luči prevzame vlogo v skupini Dvanajsteric s podajanjem 
polne pozornosti in fokusa na specifično delo Dvanajsteric na način zavesti 
duše. Vsak nosilec luči se strinja, da bo dal osebnost v žep in prav tako 
druge vrste delo in aktivnosti tekom udeležbe v delu Dvanajsteric. Obstaja 
predanost, da smo prisotni od začetka do konca Dela in se 100% 
fokusiramo na delo pred nami. Ključno za uspeh tega določenega 
duhovnega energetskega dela je, da druga orodja in metode dela z lučjo 
ne pridejo v proces Zvezdnega srečanja. To bo podalo zagotovilo kvalitete 
za energetsko resonanco našega Dela. Odobravamo, da so mnogi nosilci 
luči iz Dvanajsteric vključeni kot člani in/ali vodje drugih duhovnih skupin in 
aktivnosti. 
 
Mi pozdravljamo mnoge načine na katere nosilci luči prispevajo k 
izboljšanju življenja na Zemlji. Hkrati pa vas prosimo da, ko delate z 
skupino kot delavec v Dvanajsterici spoštujete čistost tega specifičnega 
skupinskega dela.  
 
Sestava dvanajsterice 
 
Vsaka skupina dvanajsterice je sestavljena iz 12 predanih ljudi in mora 
vključevati vsaj enega jedrnega temeljnega člana (ta mora biti fokalajzer), 
zato da bi se zgodila aktivacija Zvezde (prosimo pomnite: jedrni član je ta, 
ki je bil fizično udeležen v vsaj dveh letnih srečanjih Zvezde). 
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DRUGI DEL 
 
Izvajanje Dvanajsterice 
Napredna priprava za skupinsko srečanjem 
Izbira prostora: izberite prostor, ki je prevoden za meditativno delo skupine. 
Prostor naj bi bil idealno tih, v zgradbi v pritličju, če je to možno, z 
zasebnostjo za celoten čas srečanja. Idealno je, če lahko kontrolirate 
temperaturo v sobi, pretok zraka in zaklenite vrata, ki vodijo v sobo. Lahek 
dostop do toalete je zaželen.  
 
Načrtovanje Dvanajsterice 
Načrtujte Dvanajsterico na mesečni Polni luni ali ob drugem primernem 
času. Pošljite obvestilo o Dvanajsterici udeležencem in vključite podrobni 
urnik za celotni čas Dvanajsteric vključno z obroki in premori. V to vključite 
nasvet naj se udeleženci v pripravah na Dvanajsterico držijo sledečega – 
brez težkih obrokov, brez drog, brez alkohola.  
 
Uglaševanje na namen 
Ko pošiljate obvestila, prosimo poudarite in opogumljajte vse delavce da 
se začnejo fokusirati pred Dvanajsterico na uglasitev na duhovni namen 
Dvanajsterice. 
 
Odgovornost in namen koordinatorja oz. usmerjevalca (focaliser) 
Vsaka dvanajsterica mora imeti osebo, ki bo imela vlogo usmerjevalca. 
Njegova odgovornost in namen je držati skupinsko povezavo z ašramskim 
namenom tekom Dvanajsterice, intuitivno voditi delo Dvanajsterice in 
služiti kot vez med Dvanajsterico in ašramom. To zahteva popolno 
nesebičnost in pripravljenost za dušno služenje ašramu z umom in srcem 
popolnoma pozornim na usmerjajoč vpliv ašrama. 
 
Priprava  
Usmerjevalec bo postavil svoj lasten namen, da poveže svojo voljo z Voljo 
ašrama. Začel bo s to pripravo takoj, ko se ve za čas Dvanajsterice. 
Usmerjevalec bo zasebno vstopil v prostor za Dvanajsterico pred 
udeleženci in si bo vzel dovolj zasebnega časa, da temeljito očisti energije 
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prisotne v fizičnem prostoru in vzpostavi energetsko svet prostor za 
skupinsko delo. Za ta namen bo uporabil svoje lastne ezoterične čistilne 
metode. To so lahko mantre, invokacije, psihično čiščenje, čiščenje z 
zvokom (Tibetanski zvonci), inces, itd.  
Usmerjevalec bo na koncu zapečatil sobo preko invokativnega ukaza. Ta 
proces mora biti dokončan preden se skupinskim delavcem dovoli dostop 
na Srečanje.  
 
Individualna priprava 
Vsak posameznik bo fokusiral svoj lasten namen, da služi pred 
Dvanajsterico. Posameznik, med meditacijami, bo vizualiziral vse 
udeležence kako funkcionirajo kot en Um, eno Srce, Ena duša v skladu z 
ašramskim namenom. Svetuje se, da posamezniki ljubeče skrbijo za svoje 
fizične vehikle (dovoljšen počitek, telovadba, zdrava hrana in čista voda), 
tako da imajo fizično vzdržljivost za kanaliziranje intenzivnih duhovnih 
energij aktiviranih z 12-krako zvezdo. 
Pomembno je, da delavci nosijo udobna, ohlapna oblačila na Srečanjih. 
Nenapisano pravilo je, da ko sodeluješ na srečanju 12-krake zvezde, si se 
obvezal, da boš nosil ogrinjalo skupine Dvanajsterice. Bodite točni in 
usklajeni z namenom. 
 
Oprema v sobi 
Absolutno mora biti pripravljena čista voda za vse udeležence. 
Ustekleničena izvirska voda je najboljša. Pomnite, da bi morali udeleženci 
popiti veliko vode med srečanji (toda ne na Dvanajsterici). To je pomembno 
zaradi višjih energij, ki tečejo skozi vehikle. Imejte talne blazine za 
udeležence. Prav tako imejte fotokopije »Invokacija sprejetega učenca«, 
»Velika invokacija« in registracijske formularje. Prosim ne dovolite reklam 
za mreženje v sobi. Vse mreženje se mora dogajati izven posvečene sobe. 
Ta prošnja se postavlja zato, da se prepreči možno mešanje različnih 
miselnih oblik v okolju, ki je bilo očiščeno in zapečateno za določeno delo 
Dvanajsteric.  
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Druge zahteve za sobo 
Prosimo naprosite da se vsa obuvala sezujejo na vhodu v sobo. Če ima 
srečanje postavljeno meditativni fokus v središču sobe, npr svečo ali 
incens naj udeleženci spoštujejo ta oltarski prostor tako, da ne hodijo čez 
ta center naokoli. 
 
Delo na zaščiti 
Usmerjevalec mora vedno začeti srečanje z meditacijo zaščite. Vključiti 
mora vse udeležence, ne samo tiste, ki bodo dejansko sodelovali v 
Dvanajsterici.  
Usmerjevalec bo prosil udeležence, da utihnejo in vizualizirajo sfero luči na 
sredini sobe. Vodil bo udeležence, in bo prosil vsakega, da vizualizira točke 
luči, ki grejo iz vsakega člana v sfero v središču sobe. Iz tega centra se 
dvigne steber luči, da bi tvoril lijak nad katerim (3,5 m nad skupino) se 
začuti angela čuvarja. Iz tega bitja luči se spusti žezlo luči v sfero in luč se 
v koncentričnih krogih skozi valove luči širi in teče okoli sobe in oblikuje 
zaščitno zunanjo sfero luči, znotraj katere se odvija srečanje. 
Če srečanje traja dalj kot en dan, je potrebno to ponoviti vsak dan pred 
delom. OM-i morajo biti uporabljeni v tem procesu, da usmerijo luč in 
vizualizacijo.  
 

 
TRETJI DEL 

 
Delo 
Vse meditativno delo z 12-krako zvezdo se opravlja stoje, s sproščenimi 
rokami, nogami na tleh in z očmi zaprtimi. Telo ostane pri miru brez gibanja 
tekom Dela.  
 
Priprava 
Vzpostavite točke za vse 4 strani neba v sobi. Začnite z severom, potem 
jugom, vzhodom in zahodom. Vedno začnite z severno točko. Za to 
aktivnost mora imeti usmerjevalec kompas. Potem bo usmerjevalec 
intuitivno pod ašramskim vodstvom izbral 12 ljudi, da služijo kot Zvezda. 
To bo storjeno z izborom in določanjem vsakega trikotnika Zvezde: 
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Prvi          Rdeči trikotnik      Sever 
Drugi        Modri trikotnik      Jug 
Tretji         Zeleni trikotnik     Vzhod 
Četrti        Rumeni trikotnik   Zahod 

(opomba: barve so samo za to, da pomagajo pri pomnjenju) 
 
Idealno naj bi imelo vsako srečanje dvanajst ljudi, ki bodo služili v Zvezdni 
formaciji in usmerjevalca v služenju izven Zvezde kot svetovalca. Če pa je 
prisotnih le dvanajst delavcev in to ni možno, bi moral usmerjevalec zavzeti 
pozicijo na točki severnega trikotnika (ta je vedno lociran na smeri 
magnetnega kompasa). 
 
Dodatni udeleženci bodo služili kot zaščitna in podporna energija, ki 
obkroža Zvezdo brez kakšne identifikacije z kakšno Zvezdno točko. Tem 
delavcem se bo svetovala njihova vloga in priložnost za prihodnje delo v 
katerem bodo morda sodelovali.  
 
Vadba trikotnikov 
Po izboru dvanajstih ljudi za Zvezdo, določite tri posameznike za vsak 
trikotnik začenši z severom, jugom vzhodom in na koncu z zahodom. Ti 
individualni trikotniki se bodo ločili v svoje lastne skupine po sobi za čas 
vadbe. Vsak trikotni bo določil enega človeka za kardinalno sidrno točko, 
da bi vodil Ome in da bo trikotniški senzor za energetsko povezovanje. 
Vsak trikotnik prakticira združeno petje Omov, ki ga vodi oseba sidrne 
točke. Dvanajsterica ni kreirana kadar ni dvanajst udeležencev – če jih je 
manj kot 12 mora biti fokus na kreiranju 6-krake zvezde ki bo utrla pot za 
kasnejšo 12-krako zvezdo. 
Bistveno je, da se Trikotniki potem, ko imajo dovolj energetske povezave 
in vadbe, oblikujejo v 6, da začnejo z procesom prevajanja energij in z 
mreženjem spremenijo proces v skupinsko delo. 
 
Vadba Dvanajst-krake Zvezde 
Vsi udeleženci oblikujejo krog. Usmerjevalec vodi na sledeč način: naj se 
vsak trikotnik postavi na pravilno mesto vsake kardinalne točke s sidrom 
kot smerno točko. Začne se in identificira po zaporedju 1. Rdeči, 2. Modri, 
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3. Zeleni in 4. Rumeni. Da navodilo 1. trikotniku da pristopi, potem 2., 3. in 
4. Tako bodo udeleženci razumeli svoje mesto tako znotraj Trikotnika kot 
znotraj Zvezde. Vseh 12 potem stopi nazaj v krog in zadrži svoje položaje.  
Usmerjevalec prosi udeležence, da se pripravijo na Delo, prosi naj bo Delo 
za dobro vseh in preko ašrama, povabi vse, katerih prisotnost je potrebna 
za Delo. Ostali prisotni delavci oblikujejo krog okoli formacije Dvanajsterice, 
sodelujejo preko meditacije in podpirajo Dvanajsterico z ljubeznijo in lučjo.  
 
Aktiviranje  
Usmerjevalec bo usmeril 1. trikotnik, da zavzame svoj položaj. 
Usmerjevalec drži duhovno energetsko koncentracijo, ko se prvi premakne 
na svoj položaj. Ko je prvi trikotnik na položaju 
usmerjevalec prosi udeležence, da vizualizirajo točke 
luči, ki gredo iz njihovih srčnih centrov, se združijo s 
točkami sodelavcev in tako kreirajo trikotnik luči na 
višini prsnega koša. Usmerjevalec začuti povezavo in 
prosi trikotniško točko da vodi tri Om-e z 
vizualiziranjem te luči med udeleženci trikotnika.  
 

 
Prvi trikotnik 
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Prvi trikotnik ohrani uglašenost na položaju. Potem usmerjevalec usmeri 2, 
trikotnik da pristopi in zavzame položaj. Drugi trikotnik se centrira in poveže 
energetsko. Usmerjevalec naprosi  udeležence, da vizualizirajo točko luči 
10cm nad delom luči prvega trikotnika. Ko usmerjevalec začuti in prepozna 
dokončano povezavo usmerjevalec zaprosi sidrno točko 2. trikotnika, da 
vodi 3 OM (ki ga zapoje le drugi trikotnik). 
 
Usmerjevalec sedaj prosi 2. trikotnik, da spusti 
svoj trikotnik luči in 1. trikotnik, da dvigne svoj 
trikotnik luči tako, da se dva trikotnika srečata in 
se stopita v 6-krako zvezdo. Trikotnik 1 in 2 sta 
sedaj uglašena in bosta še naprej vzdrževala 
uglašenost.  
 
Ko usmerjevalec začuti, da se je stopitev med 
trikotnikoma dokončala, prosi sidro severne točke, 
da vodi oba trikotnika pri petju 3 OM simultano. 
Sedaj obstaja energetski vzorec 6-krake zvezde 
kot dva stopljena trikotnika, ki držita in ohranjata 
to uglasitev. Usmerjevalec ubesedi potrditev te 
stopljene energije.  
 

 
Drugi trikotnik 
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Usmerjevalec nato pokliče 3. trikotnik, ki stopi na svoj položaj ob 1. in 2. 
trikotniku. Ko se točke 3. trikotnika povežejo (preko istega procesa kot prva 
dva), usmerjevalec prosi vzhodno sidrno točko, da vodi 3xOM samo za 
tretji trikotnik.  
 

 

 
Tretji trikotnik 

 
Potem 3. trikotnik združi in stopi energijo 10 cm nad 6-krako zvezdo. Po 
navodilu usmerjevalca 6-kraka zvezda dvigne svojo energijo, 3. trikotnik pa 
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spusti svojo energijo dokler se ne oblikuje 9-kraka zvezda. Tako 6-kraka 
zvezda postane 9-kraka zvezda.  
Ko se združevanje in stapljanje dovršeno, usmerjevalec prosi severno 
sidrno točko (1. trikotnik), da trikrat zapoje OM, ki se mu pridruži vseh 9 v 
Zvezdi in dokonča stapljanje. Usmerjevalec potrdi ko je 9 dokončana.  
 
Potem 4. trikotnik stopi energijo z 9-krako zvezdo na isti način in 12-kraka 
zvezda je oblikovana.  
 

 
 

 
Dokončana Dvanajsterica 
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Ko usmerjevalec začuti, da je to energetsko stapljanje dokončano, on/ona 
prosi severno točko, da vodi vseh 12 točk (vseh 12 udeležencev) pri 3xOM.  
 
Energija 4 trikotnikov je stopljena, kroži in prepleta 12 popolnoma 
aktiviranih točk. Vseh 12 vzdržuje energijo nespremenjeno. Vsak srčni 
center se aktivira in energija osredotočena v vsakem srcu je projicirana v 
središče Zvezdne formacije na fokusiran način in tako tvori kelih luči, ki se 
vzdiguje 3,5 m nad skupino.  
 
Devska prisotnost presvetli 12 krako zvezdo skozi kelih tako, da pretoči luč 
in energijo navzdol v fokus pripravljen za delo. 
 
Ko ti Žarki luči dosežejo središče 12-krake Zvezde, se žarki stopijo in v 
spiralah se združijo z žarki, ki se premikajo navzgor v spiralnem gibanju in 
oblikujejo vrtinec luči, ki se intenzivira in pride iz različnih smeri 3,5 m nad 
skupinsko formacijo. 
 
Potem se razširi ali razdeli navzgor v kelih Luči. Ta energetska zgradba in 
intenziviranje Luči sproži reakcijo ali odziv Deve. Usmerjevalec prosi 
skupinsko formacijo, da potrdi prisotnost Deve z ljubeznijo. Sedaj je bila 
skupinska formacija energetsko pripravljena, da se poveže z ašramom. 
Usmerjevalec naredi in ubesedi to vez za vso skupino in pride do odziva iz 
ašrama.  
 
Ko se ta skupinska vez z ašramom formira, usmerjevalec prosi skupino, da 
fokusira ašramsko energijo in postane na razpolago za Delo. Usmerjevalec 
se sedaj loti Dela in prosi za sodelovanje skupinske formacije, Hierarhije in 
angelske devske prisotnosti, da sodelujejo v alkemijskem energetskem 
toku. Delo usmerja glas usmerjevalca.  
 
Opomba: Dela se lotijo in ga vodi Usmerjevalec – pogosto se prosi za 
specifično delo s strani ašrama, ali pa je splošno prenašanje luči in 
fokusiranje dela za planet.  
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Umik 
Po dokončanju Dela, Usmerjevalec vrne energetsko fokusirano pozornost 
skupinske formacije na ta način: 
»Zdaj začenjamo umik. Vrnemo se v ašram in devski prisotnosti, ki žarijo 
skozi dvanajsterico. Mi umikamo naš fokus od Dela, in se vračamo v naš 
skupinski fokus znotraj vrtinca lijaka.« 
 
Ko se skupinska zavest vrne v Vrtinec bo Usmerjevalec povedal, da se je 
delo dokončalo z usmerjanjem: »Umaknili se bomo iz formacije.« 
 
Usmerjevalec še naprej vodi umik skupine, korak za korakom, na jasen, 
ljubeč in ne-hiteč način in ostaja pozoren na skupino. Izražajoč hvaležnost 
se umaknejo iz ašramskega stika medtem ko ostanejo obdani z žarečo 
devsko prisotnostjo. Z hvaležnostjo se umaknejo iz skupinske formacije 
stika s prisotnostjo.  
 
Počasi se umika, odveže vrtince energij in se vrne v srce skupinske Zvezde. 
Začenja odpletati vseh dvanajst niti, in začne z 4 trikotnikom ki dvigne 
trikotnik luči nad druge in stopi na originalen položaj. Ko je bilo to doseženo 
s strani vseh 4ih trikotnikov Usmerjevalec vodi dvanajsterico z recitiranjem 
Velike Invokacije in vodi zadnje 3 OM s strani vseh članov prisotne skupine. 
 
Ohranjanje svetega prostora 
Po dokončanju tega močnega energetskega dela ohranite veliko 
spoštovanje za povečano senzitivnost in ranljivost vsakega nosilca luči. 
Dopustite, da se vsak reintegrira z običajno resničnostjo v svojem ritmu. 
Sobo je treba ohraniti kot sveti prostor za tišino, zasebno meditacijo (brez 
fizičnih stikov) za vnaprej določen čas (vsaj eno uro). Ta svet prostor 
morajo spoštovati vsi. Naša izkušnja je, da večina ljudi noče govoriti in 
hoče imeti svojo zasebnost preostali del dneva ali vsaj za nekaj ur.  
 
Reintegracija s človeštvom. Dan, ki sledi Aktivaciji Zvezde, je čas za 
medsebojno podelitev izkušenj, zapiranje in odstranitev predmetov iz 
svetega prostora. Pogosto smo imeli skupno večerjo na zadnji večer, da 
smo podelili svoje izkušnje, preden smo se odpravili domov.  
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Pomembno je, da imajo udeleženci čas za ozemljitev. Pogosto so na 
srečanjih udeleženci hoteli oditi na bližnja polja, da bi počivali in ležali na 
Zemlji, da bi dovolili čakram, da se ozemljijo  in da bi odtekla odvečna 
energija.  
 
Opomba  
Zgornji priročnik za Dvanajsterice je bil napisan s strani skupine v 90ih in 
sledili smo tem navodilom tekom vseh teh let. Smo ga pa na določenih 
mestih prilagodili v zelo zgodnjih Dvanajstericah, npr, ko smo dodali barvne 
kode za razlikovanje trikotnikov, da so bili bolj enostavni za pomnenje 
pozicij udeležencev tekom zelo intenzivnih energij, ki so bile obilne. 
 
Dejanska formacija je morala biti fiksirana, tako da so bili udeleženci 
prepričani kakšna je njihova vloga in so bili nanjo pripravljeni. Kar nismo 
mogli kontrolirati je seveda bil odziv ašrama ali pretok energije. Imeli smo 
navodila, da delamo s prej omenjenimi tremi mesti, da uničimo miselne 
forme in zgradimo most luči in zdravljenja. Naša najpomembnejša vloga je 
bila, da zgradimo lijak, o katerem DK govori v petem poglavju.  
 
Energetski vrtinec je bil zelo resničen in se ga je čutilo in včasih so ga 
navzoči videli. To je pričevanje o Delu, ki so ga udeleženci imeli – zelo 
resnično izkušnjo in povezavo in zaradi tega so jedrni člani skupine 
pogosto z velikim finančnim žrtvovanjem  leteli po svetu, da bi bili prisotni 
in bili del tega zgodovinskega eksperimenta. Težko je podati tistim, ki niso 
bili prisotni, močno prisotnost luči, energije in moči. To niso proizvedli 
udeleženci seveda, ampak je imelo povsem izvor v ašramu kot je le ta 
skušal uporabiti dvanajsterico ali vsaj pripraviti dvanajsterico za 
potencialno uporabo.  
 
Zlahka bi lahko odpravili izkušnje udeležencev kot domišljijo, toda pomnite, 
da so mnogi od prisotnih bili izkušeni ezoteriki z dolgo kilometrino in bi jih 
le težka osvojile oslepljujoče aktivnosti brez vrednosti. Mi smo strenirali 
člane iz večine dobro uveljavljenih šol starodavne modrosti, čeprav je bila 
večina iz Lucis Trusta in z njim povezanimi organizacijami.  
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Biti tam je pomenilo biti prisoten. Pred nami se je odvila resnična dinamična 
in močna skupinska sinteza in skupinsko delo. Biti ob tem ciničen in 
dvomeč je naravno in če se to uravnoteži, si opogumljen na mnoge načine. 
Bralci so tudi naprošeni da spoštujejo tiste, ki so sodelovali, da so imeli 
podoben način mišljenja in mnogokrat so vsi dvomili v to, kar je bilo pred 
nami – dokler se ni zgodilo. In ko se je zgodilo, nas je dvom zapustil kot 
daljni spomin in vsi smo se lotili dela.  
 
 
 
Štirje bodo stali in trije bodo izgovorili besedo in en jo bo naredil za 
zakon. (Iniciat, marec, 1982) 
 

“Four square They will stand and the Three will 
utter the Word and the One shall make it Law”  
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SEDMO POGLAVJE 

 
ORIGINALNI ZAKLJUČEK 

 
Tako se je začelo in se je končalo. Lep majhen ezoterični paket, v katerem 
so pogumni moški in ženske galantno stopili na oder skupine in poizkusili 
to, kar pred njimi še nihče ni poizkusil – direkten, pod vodstvom in z navodili 
ašram na notranjih nivojih. Oni so tako kot mi, poizkušali kontaktirati in 
dodati nadaljnje sodelovanje znotraj večjega vala eksternalizacije. Kljub 
vsemu je majhna kapljica lahko le del tega.  
 
Veliko je bilo pogovorov, pisanja in diskutiranja med ezoteričnimi delavci o 
časih, ki prihajajo, Vodnarjevi dobi, kakorkoli ji že pravite. Ta čas je bil 
predviden v mnogih tradicijah in nanj upajo mnogi ljudje. Na mnoge načine 
je nova Obnova, ali morda je boljši termin nova renesansa časa na naši 
zemlji, ko bosta zavladala mir in dobra volja. 
 
Naša rojstna pravica in naša usoda je, da se mora človeštvo naučiti bolj 
sodelovati, da dela v sintezi, da premosti vrzel med nevidnim in vidnim, saj 
v premostitvi vrzeli je lahko spoznana kontinuiteta življenja, sodelovanje 
med kraljestvi razumljeno in enotnost v vseh stvareh dojeta.  
 
Ni potrebno biti genij, da opazujete svet kakršen je danes. Smo v sunkih 
političnih, družbenih in okoljskih kriz. Vprašanja se konstantno pojavljajo 
»Kam bomo šli?« »Pri kom bomo prosili za vodenje in nasvet?« »Ali to 
lahko počnemo sami?« 
 
Na mnoge načine je človeštvo samo po sebi eksperiment. Ni zagotovil, 
nobene gotovosti, zato vsi čutimo mrzlico hladne nesigurnosti. Iščemo 
uteho v mnogih stvareh, ki nam pomagajo soočati se z vsakodnevnim 
življenjem, ki izgleda kot da se konstantno spreminja. Ko se ena kriza 
konča, se druga začne in potem še ena in druga.  
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Človeštvu so bila dana orodja za prekinitev tega ciklusa in mnoga učenja 
so bila dana nam, ki nas informirajo o naših vlogah pri invociranju 
spremembe, ki je pred nami in o priložnosti odrešitve za nas vse. Vse 
religije govorijo o tem. 
 
Religije govorijo o tistem, ki prihaja. Pravijo mu Kristus, Mesija, Maitreya, 
Krišna ali Imam Mahdi in očitno je, da je to en in isti človek. Vprašanje pa 
je »Ali se bo kar pojavil?« in »Nam ni potrebno nič narediti?«. Je približno 
tako kot »ali bomo samo čakali z določenim znanjem, da bo On prišel, 
nekoč, in na koncu potrkal na vrata sveta?«. 
 
Teozofija, ta velika celota znanja, ki izboljšuje znanost, religijo, filozofijo in 
umetnosti nas uči malček drugače. Če začnemo s Heleno Blavatsky, ki je 
položila temelje s svojim življenjskim delom Tajno doktrino skozi njej 
sledeče tokove luči, ki so razširili njene dobre temelje; Alice Bailey in 
Helene Roerich (predvsem Helene razen Listov iz Moryinega vrta, ki so bili 
preneseni preko njenega velikega iniciata in moža Nicholasa). 
 
Te tri velike iniciatke so nosile baklo Starodavne modrosti za vse nas, ki 
smo jim sledili in dale so nam uvide in znanje glede naše prihodnosti in še 
posebej kako vplivati na njo. To je njen križ, prihodnost, kot veliki zakon 
karme, na katero je mogoče vplivati in jo spremeniti, ker je DINAMIČNA in 
ni statična ali usojena. 
 
Ne obstaja v skalo vklesana usoda, ki nas čaka, niti zapisana usoda, ki 
signalizira iz oddaljene obale, da se ne moremo spremeniti ali vplivati nanjo. 
Vse teče in stanje prihajajočih generacij in planeta samega je v naših rokah.  
 
Toda kako mi nadaljujemo? Molitev sama ni dovolj in v duhu »Bog pomaga 
tistim, ki pomagajo sebi,« moramo nadaljevati, da vzpostavimo vez s tistimi 
silami, ki nam lahko pomagajo.  
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Podal sem že oris, da je delo DK-ja popoln kraj za študij glede Nove 
skupine služiteljev sveta in Velike Invokacije in kako skozi delo v skupinah 
trojic (Trikotniki) bodo velike izboljšave narejene, da bi zagotovilea da je 
vez vzpostavljena v širšem obsegu z notranjimi silami luči. Skozi Invokacijo 
lahko najdemo odziv in pomoč. 
 
Ta knjiga želi doseči naslednje: ali ni razumno domnevati, da je znotraj 
tega velikega podviga mogoče vzpostaviti bolj fokusiran in direkten ter zato 
močnejši stik? Prosim vas, da premislite o tej možnosti. Lahko da ste 
prebrali zgodbo in imate dvome o podanih izkušnjah. Na mnoge načine so 
nenavadne in se jih lahko smatra za težko verjetne  s strani tistih, ki niso 
seznanjeni s to paradigmo.  
 
Morda ali pa tudi ne, toda to je nepomembno, ker tisti, ki so sodelovali, 
imajo svojo lastno izkušnjo in tisti, ki so brali imajo svojo, in vsak se lahko 
sam odloči, toda večja razširjena postavka pritiska na nas kot ledenik. Ali 
je lahko direkten, ohranjan in fokusiran stik vzpostavljen s Hierarhijo, skozi 
notranji ašram in ali lahko to delo ojačamo z delom v skupinah Dvanajsteric? 
 
To je dovolj preprosta refleksija, in ni niti ja niti ne. Četudi bi smatrali, da je 
večji del eksperimenta le želja,  ali je koncept izvedljiv? Upoštevajoč 
zgodovino tisočletij glede pomembnosti števila 12 in znanega magičnega 
temelja za skupinsko delo (vključno s Trikotniki itd). 
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Skušal sem orisati zakaj delo v Dvanajstericah odseva kozmična razmerja. 
Prav tako sem na kratko orisal reference v vsaki od svetovnih religij in 
podporne dokaze od DKja. Prav tako sem prikazal napoved Mojstra Morye 
glede skupin Dvanajsteric v knjigi Agni Yoga in tako lahko vidimo, da je 
dokaz, namigi in dokumentirana struktura okoli Dvanajsteric tako široka kot 
dolga. Torej... ali je pravi čas? 
 
Prav tako sem vam hotel podati okus dela, ki smo ga počeli v skupini 
Dvanajsteric ne da bi trdil, da bo dalo sijajni uspeh. Samo zapisal sem kaj 
se je zgodilo kot smo to jaz in drugi izkusili. Rezultat (kolikor lahko zapišem 
rezultate saj je bila večina notranjega dela in nimam sposobnosti za 
beleženje niti nimam velikega znanja o tem) je tak kot je zabeležen tu. Vse 
kar lahko ponudim je, da tisto kar se je zgodilo, se je zgodilo. 
 
In kaj sedaj? Torej to delo je bilo že davno in opustil sem ga za mnoga leta 
medtem, ko sem se usmeril na svojo kariero in se utrujal z akademskim 
študijem in se še huje utrujal s politiko materialne kariere. Toda prav tako 
kot tisti oddaljeni zvon, ko je enkrat zadonel, nadaljuje s svojo resonanco, 
ki me nikoli ni zapustila, niti se vibracija ni ustavila. Hierarhično delo je 
takšno, ko se te enkrat dotakne Mojstrov ašram, tega ni mogoče zbrisati.  
 
Kar nam izgleda kot leta, desetletja, čas, itd je dejansko relativno gledano 
le pomežik. Evolucija in karma se nadaljujeta, sta dinamični in se nikoli ne 
ustavita, zapreta ali zbledita.  
 
In tako tukaj pišemo to, kar je potrebno zabeležiti, neke vrste zaključek, in 
še pomembnejše – oblika začetka, oblika strditve tistega, kar je bilo fluidno 
in kratkotrajno. 
 
Upam, da sem ujel tega metulja, da sem bil nežen in ga izpustil z 
iskrenostjo, integriteto in mirom.  
 



99 
 

 
 

 
 
 
»Postani kot lanterna v času, da bodo nekateri videli tvojo prijateljsko 
luč plapolati in bodo lahko prižgali svoje sveče iz tvoje.« (Iniciat, junij, 
1982) 
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OSMO POGLAVJE 

 
ZAČENJAMO Z IZVRŠITVENO FAZO 

 
V zgodnjem obdobju dela smo bili informirani, da bo naše delo v 
Dvanajstericah potekalo skozi tri faze: 
 

1. Priprava 
2. Izvršitev 
3. Razkritje 

 
Prva faza kot lahko vidimo je potekala od 1980 do 2000 in je vključevala 
sprejemanje navodil od Iniciata in eksperimentiranje v fizičnih skupinah. To 
je bilo delno uspešno in občutek smo imeli takrat, da bo dolga vrzel med 
prvo in drugo fazo, ki ne bo omogočila tega, da bi imeli iste sodelavce. 
Dejansko sem v prvi izdaji te knjige namignil, da sem zabeležil zgodovino 
in da je moja vloga končana in sem knjigo položil pred ezoterično gibanje, 
da bi drugi prevzeli projekt v prihodnosti. Motil sem se.  
 
Leta 2008 sem se upokojil in odšel v Azijo. Hotel sem dokumentirati ta 
projekt. Dejansko je bila velika vrzel med nastanitvijo v Aziji in tem, da sem 
začel pisati knjigo leta 2018. Ne dolgo po začetku pisanja sem ponovno 
vzpostavil svojo vez z ašramom in se začel zavedati, da je svet v krizi in 
skrivanje za preostanek moje inkarnacije v Aziji je moja svobodna volja, a 
to ni bila izbira mojega Mojstra. Z nekaj obotavljanja sem počasi dojel, da 
moram delati ponovno na tem eksperimentu in povezava je rasla. 
 
Kot sem dejal v »2025 in Učitelj sveta« (ki sem jo povečini vključil v to novo 
izdajo knjige) vidim, da človeštvo zelo zaostaja za pričakovanim in 
načrtovanim in da sta akcija in fokus nujno potrebna.  
 
Morda se zdi občasnemu ezoteriku čudno, toda številke za dosego okultnih 
ciljev so lahko relativno majhne. Tako malo kot »trije zbrani v mojem 
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imenu« imajo lahko velik vpliv. Mislim, da je delo trikotnikov predvsem 
skozi Lucis Trust dejansko rešilo ta svet pred še večjimi grozotami in še 
naprej prinaša trenirane ezoterike, od katerih bomo mi in druge skupine 
želi prihodnje fokusirane sodelavce.  
 
Mi smo ponovno zagnali delo Dvanajsteric, da bi se odzvali na to nujno 
situacijo. Danes (Julij 2019) imamo dve funkcionalni Dvanajsterici (24 
sodelavcev) in se bomo skušali razširiti, ko bo za to napočil čas. Kaj je 
mišljeno s tem? Je dvodelno: 
 
1) Ko imamo predane, fokusirane in delujoče sodelavce, ki so lahko v 
Dvanajsterici 
in 
2) Ko imamo tiste sodelavce, ki so odzivajo na klic ašrama in na potrebo. 
 
Gole številke niso to za kar gre pri naši majhni skupini. Ni smiselno imeti 
100 Dvanajsteric, ki so šibke in neučinkovite. Dvanajsterice so ezoterična 
znanost in niso za vsakogar. Zahtevajo predanost, fokus, jasnost namena 
in ČAS. Mi zahtevamo od vsakega udeleženca, ki je prebral to knjigo, da 
je pripravljen pripadati trikotniku in se vsak dan povezovati preko Velike 
Invokacije, delati mesečno Polno luno dvanajsterice in občasno (pogosto 
tedensko) ašramske meditacije. Vsi naši sodelavci so polno zaposleni z 
drugim ezoteričnim delom, ki ga spodbujamo. Toda biti pripravljen »v zdaj« 
z našim posebnim delom je bistvenega pomena in zato prosimo vse, da 
dobro premislijo, preden se obvežejo. 
 
Nova manifestacija dvanajsteric je polna resnih ezoteričnih delavcev in 
ponižni smo ob tej kvaliteti. Imamo člane iz Lucis Trusta, Agni yoga society, 
University of seven rays, Theosophical society in mnogih drugih organizacij 
iz Nove skupine svetovnih služiteljev. 
 
Dobrodošli ste da poizveste in brskate po naši novi spletni strani: 
www.TwelveStar.org 
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Nekajkrat so nas vprašali za pojasnilo glede Dvanajsteric na daljavo 
(odsotnih, virtualnih ali na daljavo) in fizične verzije, ki smo jo izvajali več 
let.  
 
Strah me je, da sem prilil olja na ogenj intrige, ne namenoma, ko sem v tej 
knjigi na strani 99 trdil: 
»Dvanajsterice ne moremo izvesti na daljavo saj ima specifični na ritualu 
zasnovan fokus. To bi bilo tako kot da bi orkester igral simfonijo ne da bi 
videl dirigenta ali slišal druge glasbenike. Lahko proizvede nekaj hrupa, in 
neko melodijo, toda ne tisto, kar je imel v mislih skladatelj.« 
 
To še vedno drži na isti način kot to izkušajo izkušeni delavci v trikotnikih, 
ki lahko intuitivno zaznajo odsotnost partnerjev znotraj njihovega trikotnika, 
če so se zmenili, da se srečajo ob točno določenem času. Mi vemo, da ni 
zahtevano, da bi izvajali Trikotnike ob točno določeni uri. Toda razliko se 
definitivno začuti, če se človek dela loti pravilno. Energetsko služiteljsko 
delo je ojačano s pravilno koordinacijo in ob določenem času in je težko to 
zanikati ali razložiti kot nepomembno. Tri glavne točke: 
 
1. Fizične dvanajsterice bodo eksponentno močnejše kot dvanajsterice na 
daljavo, kot bodo tudi fizični trikotniki, ker je fokus in koordiniranje lažje. Mi 
vemo, da je koordiniranje Trikotnikov ob določenem času izziv in da se 
bodo izkazali Trikotniki na daljavo kot celo težji (toda ne nemogoči). 
Formacije, ki jih zgradimo na notranjih nivojih ostanejo in so tam, da 
se jih uporabi in se ne zanašajo na to, da so tam istočasno vsi 
sodelavci. 
 
2. Dvanajsterice na daljavo bi lahko imele velik vpliv. Ponovno smo ocenili 
potencial Dvanajsteric na daljavo v tej novi izvršitveni fazi in čeprav 
prepoznavamo, da fizična prisotnost pomaga pri fokusu, sedaj vemo, da je 
bila fizična prisotnost bistvena za prvo fazo priprave in učenja, a manj sedaj. 
 
3. Ko sem pisal originalno knjigo, sem imel občutek, da je konec mojega 
sodelovanja v pripravljalnem vidiku Dela in da bodo prišli drugi, nekoč v 
prihodnosti in prevzeli prapor še enkrat, da bi ga izvršili. Motil sem se. 
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Prosili so me naj sodelujem, še enkrat, in obvezal sem se, da bom to počel 
do moje smrtne ure, in to bom tudi počel. Jasno nam mora biti da se 
ašramsko delo sponzorira le, če je uporabno. Skupinsko delo je vedno 
eksperimentalno in ni zagotovila uspeha. Delo, ki ga opravljamo ima lahko 
velik vpliv ali pa je zadržano, da ga prevzamejo drugi enkrat v prihodnosti. 
Prav tako sem bil naprošen mojo trmasto držo o Dvanajstericah na razdaljo 
premisliti ob pripravljalni fazi kot je ta metodologija uporabna in relevantna 
ZDAJ. Delo nam je bilo predstavljeno kot tri stopnje: 
 
»Moram biti povsem jasen, da je prva faza pripravljalna, druga izvršitvena 
in tretja razodeta.« (Iniciat, Maj 1982) 
 
Čeprav so se sodelavci zamenjali pa to ni pomembno. Energetsko delo, ki 
smo se ga lotili je podalo uglasitev za delo pred nami. To je bilo opravljeno 
uspešno po večini in pripravljalna faza je bila dokončana. Mi moramo sedaj 
osvežiti prvo fazo, ponovno zagnati motor in začeti z izvršitveno fazo. 
 
Eden izmed prvih izzivov je najti speče, tiste, ki so sposobni tega dela, 
naše ašramske prijatelje in sodelavce, ki so prišli sem, tako kot mi, da bi 
pomagali našemu planetu pri pripravah na 2025 in kasneje in NI VEČJE 
naloge postavljene pred nas. Mi moramo delovati, in to bomo tudi storili, 
skupaj bomo odgovorili in odmevali Klic.  
 
»BODI MIREN KOT LILIJA V BAJERJU« (Iniciat 1979) 
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DEVETO POGLAVJE 

 
KONKLAVE: 1425 DO 1825 

 
1425  
 
V tem letu je veliki zbor za prvi fokus svojega dela opredelil manifestacijo 
velikega koraka naprej v človeški zavesti. Pred 1425 je tema obdajala svet 
od časov Atlantide. 
 
»Velika sprememba v človeški zavesti je omogočila – leta 1425 – da se 
začno spremembe pri zahtevah za iniciacijo in se dejansko dvignejo 
standardi. 500 let je preteklo od tedaj in namen teh sprememb in discipline 
in treninga so se izkazale za dobro jamstvo. Kljub vsem znakom o 
nasprotnem, kljub svetovni vojni in njenimi grozotami in kljub navidezno 
neprebujenemu odnosu mas, je resnična mera monadične energije 
prisotna.« 
Djwhal Khul, Učeništvo v Novi dobi, 2. del, str 269 
 

 
 
»Že nekaj časa, vse od 1425 (datum, ki sem ga že prej obenil) se je 
Hierarhija zavedala, da bo prišel čas, ko se bo ta projecirana poteza izvršila. 
Priprave so šle vztrajno naprej. Zapomniti si moramo, da je ta impulzivni 
namen (ki je emaniral najprej iz Šambale) prišel kot glavna motnja za ta 
ritem na več 10.000 let. Bil je temeljni dejavnik pogojevanja. Mojstri, ki bodo 
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stopili v zunanji svet in v stik s svetom pa niso tisti, ki so registrirali prvotni 
impulz iz Šambale, niti trije Glavni vodje oddelkov niso isti. Prejšnji Mojstri 
so zagnali potrebne korake za priprave, in delo je šlo vztrajno naprej od 
takrat.« 
Djwhal Khul, Eksternalizacija hierarhije, str. 568 
 
Tretji žarek je prišel v manifestacijo preko Gospoda aktivne inteligence, kar 
je stimuliralo počasno transmutacijo materije in kreiralo bolj napredno 
človeštvo.  
 
»Ta tretji žarek je bil v objektivni manifestaciji od 1425 in bo ostal v 
inkarnaciji celo Vodnarjevo dobo. Njegovi ciklusi so daljši od drugih 
žarkovnih ciklusov. Vendar so znotraj teh glavnih ciklusov obdobja ojačane 
aktivnost, ki so kot udarci ali pulz srca in ta obdobja trajajo približno 3000 
let.« 
Djwhal Khul, Usoda narodov, str. 136 
 
»Tretji žarek: v manifestaciji od 1425.« 
Djwhal Khul, Ezoterična psihologija, 1. del, str. 26 
 
»Ena izmed nalog, ki sem jo prevzel, je prebuditi aspirante in učence sveta 
za nove možnosti in za nove prihajajoče potenciale, ki lahko postanejo na 
voljo za uporabo, če bodo globoko dojeli razvoj od 1425.« 
Djwhal Khul, Učeništvo v Novi dobi, 2. del, str 27o 
 
Velika invokacija je bila prvič uporabljena leta 1425 s strani Hierarhije na 
Velikem zboru in se jo uporablja od takrat naprej kot resnično orodje za 
napredovanje sveta. 1945 leta je bila dana človeštvu, da jo uporablja 
vsakodnevno in je bila prevedena v 80 jezikov in dialektov.  
 
»Ta Velika invokacija je v uporabi s strani Hierarhije od 1425, čeprav je 
tisoče let starejša. Zaradi nepripravljenosti človeštva, da sodeluje v njeni 
uporabi, so bili rezultati zakasnjeni in so smatrani kot lebdeči. 
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Ne vem kako drugače izraziti rezultate, ki so že bili doseženi.  Danes se 
lahko izvedejo, če bo sodelovanje v človeštvu pravilno, in takšno 
sodelovanje se sedaj zdi mogoče.  
Djwhal Khul, Eksternalizacija hierarhije, str. 158 
 
»Ko se je Hierarhija za časa Atlantide umaknila za ločevalno zaveso, je to 
označilo začetek med-obdobja teme, suše in cikel »prazne abstrakcije«, ki 
se je nadaljeval v najbolj grobi obliki do 1425 in od takrat se je očitno zbistril 
dokler nismo prišli do leta 1925.«  
Djwhal Khul, Učeništvo v Novi dobi, 2. del, str 316 
 
1525 
 
Edina omembe vredna stvar je da so bile »določene težave« leta 1525, kar 
je DK omenil v Ezoterični psihologiji 2, str. 261. 
 
1625 
 
Zdaj preskočimo na 1625 saj ni nobenih uporabnih informacij glede 1525 
razen, da so bile »določene težave«.  
Djwhal Khul, Ezoterična psihologija , 2. del, str 261 
 
Na konklavi leta 1625 Djwhal Khul omenja omembe vredno: 
»Danes, zaradi rezultata duhovnega prebujenja, ki datira iz 1625 in je 
postavil poudarek na širšem, splošnem izobraževanju in na upor 
vsiljevanju cerkvene avtoritete, se je žarenje iz sveta duš močno ojačalo in 
Božje kraljestvo postaja del zunanjega sveta, in to po dolgem dolgem času 
v zgodovini človeštva.« 
Djwhal Khul, Učeništvo v Novi dobi, 2. del, str. 407 
 
Šesti žarek je začel pojemati 1625 in lahko sklepamo, da je bil to začetek 
konca dobe Rib. 
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»Šesti žarek se je začel umikati iz manifestacije 1625 po dolgem obdobju 
vpliva, medtem ko je sedmi žarek ceremonialnega reda prišel v 
manifestacijo 1675.« 
Djwhal Khul, Usoda narodov, str. 29 
 
1725 
 
Kot kaže, so na tej konklavi Mojstri bili zaposleni s tem, kako ne vplivati 
ekscesivno na človeštvo, saj jih je skrbelo kako se izogniti vplivu na 
svobodno voljo. 
 
»Celo v povezavi z negotovimi aktivnostmi človeštva, Mojstri običajno 
lahko ocenijo kaj se bo zgodilo, toda ezoterično oni zavračajo »razmišljati 
o energijah sproščenih na nivo zemeljskega življenja, iz strahu, da bodo 
proti energije, ki izhajajo iz centra, v katerem bivajo, negirale resnico 
človekove svobodne volje. Tukaj citiram enega izmed Mojstrov, ki je govoril 
na konferenci leta 1725.« 
Djwhal Khul, Ezoterično zdravljenje, str. 38O 
 
Rečeno nam je bilo, da je splav inkarniranih duš šel v fizično inkarnacijo 
zgodaj, da bi odvrnil probleme, ki so obstajali od 1525. To je imelo pozitivne 
in negativne posledice, in nekatere iz področja razvoja znanosti so bile 
uporabljene za zle učinke.  
 
»Na začetka 18. stoletja po srečanju Hierarhije na njenem stoletnem 
srečanju 1725 je bil usmerjen določen napor da bi se preneslo bolj 
definitiven vpliv na skupino duš, ki je čakala na inkarnacijo in jih pripraviti k 
temu, da pospešijo svoj vstop v življenje na fizičnem nivoju. To je bilo 
storjeno  in civilizacija modernega časa se je rodila, z dobrimi in slabimi 
rezultati.  
Era kulture, ki je bila izjemna značilnost Viktorijanske dobe, velika gibanja, 
ki so prebudila človeško zavest za prepoznavanje njegove bistvene 
svobode, reakcija na dogmatizem Cerkve, velika in prekrasna znanstvena 
odkritja  neposredne preteklosti in sedanja seksualna in proletarska 
revolucija, ki se dogajajo, so rezultat impulzivnih hitenj v inkarnacijo duš, 
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katerih čas še ni zares prišel, toda katerih pogojujoč vpliv je bil potreben, 
če bi se  radi izognili določenim težavam (prisotne od 1525). 
Omenjene slabe posledice kažejo na težave pripetljajev prezgodnjega 
razvoja in na nezaželen razvoj, kar lahko opredelimo (vsekakor nepravno) 
kot zlo.« 
Djwhal Khul, Ezoterična psihologija, 2. del, str. 26O 
 
Zdi se, da niso vsi Mojstri člani Konklave in Djwhal Khul tukaj omenja petje 
»O« s strani Sanat Kumare na teh konklavah.  
 
»Zato bo vam očitno jasno, kako razmeroma malo članov Hirearhije je bilo 
sposobnih doseči stanje razvoja, ki bi jim dovoljeval oblikovanje dela 
velikega Zbora, ali bi jim omogočilo odzvati se na »O«, ki ga zapoje v 
intervalih sto let Sanat Kumara. Ta zvok je tisti, ki zbere skupaj odzivajoče 
enote v Zbor. Zbor zaseda na 100 let in kolikor se tiče našega modernega 
človeštva, so ti Zbori zasedali na določene datume – 1725, 1825, 1925.« 
Djwhal Khul, Žarki in iniciacije, str. 206 
 
 
1825 
 
Ta Konklava je napovedala, da bodo drugo-žarkovni Iniciati in učenci začeli 
izlivati Kristusovo zavest v svet in zaradi tega so se formirala delavska 
gibanja in dobrodelne organizacije.  
 
»Sklicujem se na izlitje Kristusove zavesti in duha ljubezni na svet. S tem 
se je začelo 1825, in je prineslo glavna dobrodelna gibanja, pripeljalo do 
organiziranja skupin, ki so se ukvarjale z izboljšanjem stanja ljudi, 
pomagala pri ustanavljanju delavskih gibanj, ki so bila ustanovljena s 
pravim motivom, navdihnila izobraževalne procese, filantropske podvige in 
velike medicinske uvide, ki danes kapljajo v vlado sveta in začenjajo 
pogojevati vse načrte za svetovni mir in mednarodne odnose. Uspeh je 
zagotovljen, čeprav gibanja napredujejo počasi...« 
Djwhal Khul, Učeništvo v novi dobi, 2. del, str. 592 
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»Hierarhija je prav tako morala upoštevati pojemajočo moč drugega žarka, 
kar je deloma pripeljalo do svetovnih vojn. 
Zato se je moč tega žarka od leta 1825 začela zmanjševati, saj je bil vrh 
250 let pojavitve dosežen. Postopen umik tega žarka je bil ta, ki je vodil do 
ločenosti v svetu, ki je povzročila Evropske vojne in 1. Svetovno vojno.« 
Djwhal Khul, Ezoterična psihologija, 1. del, str. 349 
 
Največji dogodek na konklavi leta 1825 je bil prvič dovoliti Šambali, da ima 
direkten stik z zemljo in ne preko Hierarhije. To je bil dejansko velik 
eksperiment, s katerim še danes živimo in ta močna energija prebuja 
najboljše in najslabše v nas. Podobno kot ko ljudje napredujejo po 
Iniciacijski poti, se karma pospešuje in tako je tudi z Zemljinim karmičnim 
napredovanjem.  
 
»Zdaj, je delo Velikega sveta Šambale, ki je do sedaj delovala preko 
Hierarhije, z življenjem znotraj oblike; Oni morajo nadaljevati z največjo 
previdnostjo ko delajo tako, ker te Luči vedo za veliko nevarnost 
prezgodnjega direktnega stika s človeštvom in posledične pretirane 
stimulacije.  
Eden izmed vzrokov za sedanjo kataklizmo je dejstvo, da se je smatralo, 
da je človeštvo sposobno prejeti »dotik iz Šambale« ne da bi ga spustila 
navzdol Hierarhija kot je bilo do sedaj v navadi. Odločitev, da se uporabi ta 
dotik (ki ima naravo velikega eksperimenta), je bila sprejeta 1825, ko je 
imel Veliki svet svojo običajno stoletno srečanje... Vse je bilo pospešeno in 
malo takšne rasti je bilo videno na planetarnem nivoju do 1825.« 
Djwhal Khul, Žarki in iniciacije, str. 145 
 
»Vse te spremembe so se zgodile zaradi uspešnega odziva našega 
planetarnega življenja, ki se je izrazilo skozi človeško kraljestvo v tem času, 
in zaradi procesa evolucije in pritoka (od 1825) energije volje iz Šambale. 
To pa se je zgodilo zaradi napredovanja Sanat Kumare samega, znotraj 
njegovega lastnega identificiranega življenja na kozmični Poti, ki prihaja iz 
kozmičnega mentalnega nivoja.« 
Djwhal Khul, Žarki in iniciacije, str. 412 
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»To obdobje se je začelo 1825 in se bo nadaljevalo do konca tega 
stoletja.« 
Djwhal Khul, Žarki in iniciacije, str. 571 
 
Ko je ta energija Šambale vplivala na našo Zemljo po 1825, je bilo 
prebujenega veliko zla in je bilo požgano za večje, daljše dobro. To je bilo 
potrebno za zagotovitev eksternalizacije in ponovnega prihoda Učitelja 
sveta in da bi bilo to neovirano. Spet imamo korelacijo s posameznikovim 
človeškim napredkom na Poti Učeništva, na kateri se moramo vsi soočiti s 
področjem ognja in čuvarjem praga. 
 
»Ko je ta direktna linija duhovne, dinamične, električne energije prvič 
vplivala na Zemljo (po velikem zboru leta 1825) je najprej prebudila 
človekovo razmišljanje na nov in razumljiv način in proizvedla velike 
ideologije; prebudila je njihove masovne želje in registrirala oteževanje na 
fizičnem nivoju. Njena smer je bila ovirana in ugotovljeno je bilo, da se 
sooča z preprekami. 
Ta energija iz Šambale, ker ima aspekt žarka uničevanja, gre v zažiganje 
z ognji destrukcije vseh takih ovir na nivojih v treh svetovih. To je bil 
globoko ezoteričen in neprepoznan vzrok vojne – dobrodejno uničenje ovir 
za prost tok duhovne energije navzdol v tretji center; to je bil dejavnik, ki je 
poklical »zlo iz njegovega skrivališča« in pripeljal nasprotujoče sile na 
površino obstoja, pred pečatenjem. 
Posredniki drugega žarka so začeli s svojimi pripravami okoli leta 1825 in 
so s silo šli navzven (mooved outward) kmalu po 1860. Od tega časa 
naprej so veliki koncepti in nove ideje, moderne ideologije in argumenti za 
in proti vidikom resnice karakterizirali moderno misel in proizvedli sedanji 
mentalni kaos in veliko število nasprotujočih si šol in ideologij, z njihovimi 
dodatnimi gibanji in organizacijami in iz vseh teh se bodo pojavili red in 
resnica in nova civilizacija.  
Ta civilizacija se bo pojavila kot rezultat masovnega mišljenja. To ne bo 
več civilizacija, ki bi jo »vsiljevale« oligarhije kakršnekoli vrste. To bo nov 
fenomen in to tak, na katerega je morala Hierarhija čakati pred ponovnim 
prihodom.« 
Djwhal Khul, Eksternalizacija hierarhije, str 678 
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»Blagoslovljene so noge tistega, ki je na poti, blagoslovljene so roke tistega, 
ki jih ponudi v bratstvu, blagoslovljena so usta tistega, ki govori resnico, 
blagoslovljena so ušesa tistega, ki sliši šepetanje besede.«   Iniciat, 1982 
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DESETO POGLAVJE 

 
KONKLAVE 1925 DO 2025 

 
1925 
 
Ta konklava je sprejela veliko dolgoročnih odločitev glede eksternalizacije. 
Na mnoge načine je bila najpomembnejša od vseh, saj je pred 2025 in 
Ponovnim prihodom Učitelja sveta. Tako je prišlo do več glavnih odločitev, 
vključno s formacijo podrejenih ašramov, ki so vključevali Bratstvo zvezde, 
ki je spojen ašram. Vodi ga Koot Hoomi in je sestavljen iz starejših iniciatov 
in učencev iz ašramov različnih žarkov, ki so se zbrali zato, da bi delali na 
eksternalizaciji in Ponovnem prihodu Učitelja sveta.  
 
»Starejši učenci v glavnih ašramih sedaj začenjajo oblikovati podrejene 
ašrame, kot sem to jaz začel leta 1925.« 
Djwhal Khul, Učeništvo v Novi dobi, 2. del, str. 64 
 
»Poteze, ki jih je naredila konklava v Šambali 1925 (temelječe na 
poskusnih sklepanjih prejšnje stoletne konklave) in pritiski, ki jih je 
nadzirala Hierarhija, so se izkazali za zelo uspešne in iz kaosa svetovne 
vojne (ki jo je sprožilo človeštvo) se razvija struktura resnice in paralelne 
odzivnosti človeškega mehanizma, ki zagotavlja stalen in hiter razvoj 
naslednje stopnje učenja Brezčasne modrosti.« 
Djwhal Khul, Učeništvo v novi dobi, 2. del, str. 314 
 
»Ko se je za časa Atlantide Hierarhija umaknila za ločevalno zaveso, je to 
označilo začetek med-obdobja teme, pustosti in ciklus »slepe abstrakcije«, 
ki je vztrajal v najbolj grobi obliki do 1425. Od takrat se je občutno ublažila 
dokler nismo prišli do leta 1925.« 
Djwhal Khul, Učeništvo v novi dobi, 2. del, str. 316 
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»Ta proces je bil zelo olajšan, saj je celotna Hierarhija premaknila svojo 
lokacijo (od 1925) iz višjih mentalnih nivojev na budični nivo, in tako 
naredila direktno in neovirano eterično sprejemanje možno.« 
Djwhal Khul, Učeništvo v novi dobi, 2. del, str. 405 
 
Kot del tega posega iz 1925 je prišlo do dveh glavnih odločitev o tem 
kakšen odnos imajo ašrami in Hierarhija do človeštva in formacije Nove 
skupine služiteljev sveta (NSSS). NSSS naj bi bila refleksija Bratstva 
zvezde in njegovi člani so bili iz vseh žarkov in so delali združeni. 
 
»V Razpravi o beli magiji sem orisal enega izmed prvih korakov Hierarhije 
pri delu inaguracije novega Načrta. Ta Načrt je bil poskusno formuliran leta 
1900 na enem od velikih četrtinskih srečanjih Hierarhije. Leta 1925 na 
naslednjem velikem srečanju za sodelovanje, je bil bolj podrobno 
prediskutiran nov Načrt. Izpogajale so se določene potrebne spremembe 
(izhajajoč iz 1. Svetovne vojne) in člani tega pomembnega Zbora so določili 
dve stvari: 
Prvič, da mora priti do združenega napora kolektiva članov planetarne 
Hierarhije, tekom obdobja več let (do 1950), da bi dosegli določene 
definitivne rezultate, in da mora biti v tem času pozornost Onih Velikih 
obrnjena k definitivnemu poizkusu razširiti zavest človeštva in vpeljati neke 
vrste uresničevalen proces tako, da bi bil človeški horizont misli zelo 
povečan in njihova vera, zagotovilo in znanje bodo enako povečani in 
ojačani. Odločeno je bilo, da je potrebno počistiti določena področja dvoma. 
Drugič, je bilo določeno, da je potrebno bolj tesno in subjektivno povezati 
starejše učence, aspirante in delavce v svetu. Zaradi tega cilja, Mojstri 
povezujejo svoje osebne skupine v stik ene z drugimi, subjektivno, 
intuitivno in včasih telepatsko. Tako je nastala Nova skupina služiteljev 
sveta.« 
Djwhal Khul, Ezoterična psihologija, 1. del, str. 17O 
 
»Delo žarka Magičnega reda bo prineslo senzitivnost do enega glavnih 
pristopov, ki se ga zdaj preizkuša. Šele, ko se bo naredila zgodovina in se 
bomo naučili kasneje o izjemni naravi dobe skozi katero gre sedaj rasa, bo 
človeštvo odobravalo pomembnost dela sedanje Hierarhije in obsega in 
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uspeha njenih dosežkov od 1925 kot rezultata prvega impulza uvedenega 
1875.« 
Djwhal Khul, Ezoterična psihologija, 2. del, str. 273 
 
»Vendar pa, če pogledamo naprej, kot lahko Tisti na notranji strani in če bi 
bili zmožni vzpostaviti kontrast med »lučjo« človeštva kot je danes in 
človeštva kot je bilo pred 200 – 300 leti, bi spoznali, da so bili opravljeni 
veliki koraki. Za to imamo dokaz v dejstvu, da je pojav skupine »pogojenih 
duš« pod imenom Nova skupina služiteljev sveta bila možna od 1925. Oni 
lahko sedaj pridejo noter zaradi dela, ki ga je že opravila skupina duš, ki je 
pospešila njihov vstop v inkarnacijo, pod impulzom Hierarhije.« 
Djwhal Khul, Ezoterična psihologija, 2. del, str. 261 
 
»Veliko pa je odvisno od aspirantov in učencev, ki so sedaj v svetu. 
Preteklo leto je bilo eno izmed najhujših izkušenj sveta gledano iz stališča 
agonije in pritiskov; dosežena je bila točka najbolj akutnega trpljenja. To je 
bilo leto, v katerem se je največji duhovni Pristop vseh časov prikazal, da 
je možen – Pristop na katerega so se iniciati in Mojstri pripravljali stoletja 
in za katerega so bila vsa praznovanja Vesaka od srečanja Velikega Zbora 
1925, priprava. Jaz sem v navodilih v preteklosti govorili o velikih srečanjih, 
ki so jih v intervalih imeli Tisti, katerim je zaupano duhovno vodenje planeta 
in še posebej človeka. 
Djwhal Khul, Eksternalizacija hierarhije, str. 389 
 
»Stimulacija, ki je bila vzpostavljena in luč, kateri je bilo dovoljeno vstopiti 
po zadnji hierarhični Konklavi 1925, je bila resnična in efektivna. To 
srečanje Mojstrov modrosti na duhovnih nivojih je vodilo do treh rezultatov 
ali dogodkov in te danes izkušamo. 
Prvi je bil sveži pritok Kristusovega principa duhovne ali resnične ljubezn,i 
ki je vedno osvobojena od emocionalnosti in sebičnih namenov. Ta pritok 
je rezultiral v takojšnji in hitri rasti vseh gibanj za mir, svetovno 
razumevanje, dobro voljo, filantropske namene in prebujenje mas ljudi za 
stvar bratstva.  
Drugo je bila stimulacija principa odnosa in to je popeljalo do rasti in 
izboljšanja vseh virov medsebojnih komunikacij kot so tisk, radio in 



115 
 

potovanja. Notranji cilj vsega tega je bil pripeljati ljudi bolj skupaj na 
zunanjem nivoju obstoja in tako imeti objektivno vzporednico z razvijajočo 
notranjo, duhovno enostjo.  
Tretje pa je bil pritok sile volja ali moči iz centra Šambale. To, kot je bilo 
predhodno razloženo, je najmočnejša sila v svetu danes in samo dvakrat 
prej v zgodovini človeštva se je ta energija Šambale pojavila v svetu ljudi 
in povzročila, da je njena prisotnost bila začutena skozi ogromne 
spremembe, ki jih je prinesla.« 
Djwhal Khul, Eksternalizacija Hierarhije, str. 106 
 
»Vsi ti projekti, če se jih bo izvajalo pod Hierarhično inspiracijo in v duhu 
prave ponižnosti in razumevanja, bodo prispevali k dejavnikom v velikem 
duhovnem podvigu, ki ga je Hierarhija začela 1925.« 
Alice Bailey, Nedokončana avtobiografija, str. 230 
 
Leto 1925 je bilo tudi leto, ko je bila objavljena Razprava o kozmičnem 
ognju: 
 
»Na mnoge načine je danes Tajna doktrina HP Blavatske zastarela in njen 
pristop k Brezčasni modrosti le malo ali sploh ne pritegne moderne 
generacije. Toda tisti izmed nas, ki smo jo zares študirali in smo prišli do 
nekega razumevanja njenega notranjega pomena imamo temeljno 
odobravanje resnice, ki ga kot kaže ne more prinesti nobena druga knjiga. 
HPB je rekla, da bo naslednja interpretacija Brezčasne modrosti psihološki 
pristop in Razprava o kozmičnem ognju, ki sem jo objavil 1925, je 
psihološki ključ za Tajno doktrino. Nobena izmed mojih knjig ne bi bila 
možna, če ne bi že prej zelo podrobno študirala Tajne doktrine. 
Alice Bailey, Nedokončana avtobiografija, str. 214 
 
2025 
 
In tako pridemo (blizu) 2025. Razprava o kozmičnem ognju (objavljena na 
konklavi 1925) je temeljno učenje za 2025: 
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»... prav tako je predstavila psihološki ključ za Tajno doktrino in je 
namenjena da ponudi študijo za učence in iniciate ob koncu tega stoletja 
do 2025.« 
Djwhal Khul, Učeništvo v novi dobi, 1. del, str. 778 
 
»Bolj kot karkoli v tem času je potrebno prepoznanje sveta pomenov, 
prepoznanje Tisti, ki izvršujejo svetovne zadeve in načrtujejo tiste korake, 
ki vodijo človeštvo naprej do njegovega usojenega cilja, plus vse večje 
prepoznavanje Načrta s strani mas. 
Ta tri prepoznanja mora človeštvo doseči in vplivati morajo na človeško 
mišljenje in dejanja, če se hočemo izogniti popolnemu uničenju človeštva. 
To mora biti tema vsega propagandnega dela, ki ga je potrebno storiti v 
prihodnjih desetletjih – do 2025 – kratek čas za to, da bi povzročili temeljne 
spremembe v človeški misli, zavesti in usmeritvi toda – istočasno – povsem 
možen dosežek, če bosta Nova skupina služiteljev sveta in moški in ženske 
dobre volje svojo nalogo izvedla pravilno in previdno. Zlo še ni zapečateno.  
Širitev Kristusove zavesti in Njegove prepoznane prisotnosti z nami še ni 
dosežena. Načrt še ni tako razvit, da bi bila njegova struktura univerzalno 
priznana. Zlo je bilo ustavljeno; dovolj je ljudi, ki se zavedajo možnosti 
božanskega razsvetljenja in medsebojne odvisnosti (ki je temelj za 
ljubezen), da oblikujejo močno jedro, če bo inercija, ki je tako prevladujoča 
med duhovnimi ljudmi, premagana.  
Obstaja božansko znamenje prihajajočih dogodkov in načrtovan napredek 
v njihovo smer in to že vzbuja zanimanje med misleci v mnogih deželah. 
Vendar pa potrebno odzivno načrtovanje še vedno manjka.  
Djwhal Khul, Učeništvo v novi dobi, 2. del, str. 164 
 
Kot vidimo Djwhal Khul ne daje nesmiselnih izjav glede odločitev, ki bodo 
sprejete 2025 na konklavi in glede ciljev, ki jih mora človeštvo doseči, da 
bi se izognilo uničenju. 
1. »prepoznanje sveta pomenov 
2. prepoznanje tistih, ki izvršujejo svetovne zadeve in tistih, ki načrtujejo 

korake, ki vodijo človeštvo k njegovemu usojenemu cilju. 
3. vse večje prepoznanje Načrta s strani mas.« 
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Ali smo to dosegli? Če nismo, obstajata dve glavni možnosti: 
1. Človeštvo bo uničeno s kataklizmo ali 
2. Prišel bo Učitelj sveta 
 
Učitelja sveta se pričakuje kmalu s strani vseh glavnih religij in rečeno je 
bilo, da se bo Kali juga končala 2025 (čas kreganja in konfliktov) in se bo 
začela Nova doba. Kot jasno vidimo je 2025 čas zdrobitve za človeštvo in 
samo invokativen klic človeštva lahko odloči našo usodo. Jasno je 
potrebno povedati, da je zelo malo verjetno, da bi se katerikoli dogodek 
zgodil točno leta 2025 saj te stvari potrebujejo desetletja, da se odvijejo, 
toda jasno je potrebno povedati, da bo prišlo do odločitev. 
 
»Mi imamo sedaj pred seboj težko nalogo preučevanja vidika božanske 
manifestacije, ki je tako malo očiten na fizičnem nivoju, da nimamo pravih 
besed, s katerimi bi ga izrazili. Tiste besede, ki so na voljo, vodijo v 
napačno smer. Lahko pa vam poizkusim podati določene koncepte, 
odnose in paralele, ki lahko služijo, da zaključijo ta del astrologije in podajo 
temelje za prihodnje učenje okoli leta 2025. 
To je način s katerim vsa razkritja pridejo. Misel je dana; simbol opisan; 
ideja portretirana. Potem ko umi ljudi razmišljajo o tem in intuitivci sveta 
poberejo misel, služi kot semenska misel, ki na koncu obrodi s 
predstavitvijo in razvitim spoznanjem, ki služi da vodi raso ljudi bližje k 
njihovem cilju.« 
Djwhal Khul, Ezoterična astrologija, str. 589 
 
Mislim, da človeštvo zelo zaostaja za zamišljenim napredkom, ki je bil 
orisan na konklavi 1925. Ne obstaja dokaz za zunanjo Svetovno federacijo 
narodov »ki bi se izoblikovala« niti ni veliko pričakovane »stabilnosti«. 
 
»Notranja struktura Svetovne federacije narodov bo na koncu enako dobro 
organizirana, in njena zunanja oblika bo prevzela hitro obliko do 2025. Ne 
sklepajte pa iz tega, da bomo imeli popolno svetovno religijo in popolno 
skupnost narodov. Narava se ne premika tako hitro; toda koncept in ideja 
bodo univerzalno prepoznani, univerzalno zaželeni in na splošno se bo 
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delalo za to, in ko ti pogoji obstajajo ne more nič preprečiti pojava 
ultimativne fizične oblike za ta ciklus.« 
Djwhal Khul, Ezoterična psihologija, 1. del, str. 177 
 
»Ojačitev luči se bo nadaljevala do 2025, ko bo prišlo do ciklusa relativne 
stabilnosti in stabilnega sija brez večjega povečevanja. V drugem dekanatu 
vodnarja bodo ti trije vidiki ponovno povečani s povečano lučjo od četrtega 
vidika, to je luči iz kraljestva duš, ki nas bo dosegla preko univerzalne 
»čite« ali uma. To bo preplavilo svet. Do takrat bo duša prepoznana kot 
dejstvo, in posledično zaradi tega prepoznanja se bo naša civilizacija 
spremenila tako radikalno, da mi danes ne moremo niti ugibati kakšno 
obliko bo prevzela.  
Djwhal Khul, Ezoterična psihologija, 1. del, str. 103 
 
Spet, Dhjwal Khul jasno pove da je 2025 leto v katerem Maya/slepilo pride 
v najhujše stanje in plima se obrne, toda ne pozabimo da mora človeštvo 
doseči tri pogoje, ko se faza predhodnika konča 2025. 
»Napravil sem to praktično uporabo in takojšnjo ilustracijo učenja glede 
slepil, iluzije in maje, ker je celoten svetoven problem danes dosegel stanje 
krize in ker bo njegova razjasnitev izjemna tema vsega napredka – 
izobraževalnega, religioznega in ekonomskega – do 2025.« 
Djwhal Khul, Slepilo: Svetoven problem, str. 170 
 
Načrt je bil tak, za kakršnega so se strinjali leta 1925, da se bo sama 
eksternalizacija začela 2025 in da bo po vsej verjetnosti postavljen datum 
ponovnega prihoda Učitelja sveta in to bi lahko bilo 2025 ali 10-20 let po 
tem. Po mojem bo to zaradi več razlogov: 
 
1. Človeštvo ni doseglo tri prepoznanja kot je bilo načrtovano. 
2. Potrebna je intervencija. 
3. Invokativni klic peščice bo dosegel Uho Sobane. 
 
Samo intervencija bo preprečila scenarij »če se hočemo izogniti 
popolnemu uničenju človeštva«. 
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Djwhal Khul, glavni govorec Hierarhije po 1925, je jasno povedal da se bo 
človeštvo vzdignilo, uspelo in raslo ne glede na to kako dolgo bo trajalo. 
Kljub razočaranju nad tem da človeštvo še vedno skuša uničiti naš planet 
okoljsko, politično in družbeno, pa je naš končni uspeh zagotovljen. 
Nekateri verjamejo, da je vojna dobljena in vidijo le dobroto okoli drugih, ki 
so različni od njih. To je čas za AKCIJO. Niso potrebni mnogi in na to temo 
se bomo vrnili kasneje. 
 
»Ti iniciati obstajajo v tisočih; prisotni bodo v milijonih preden pride leto 
2025. Vse to preusmerjanje in razvoj bosta rezultat aktivnosti sedmega 
žarka in vplivov njegovega žarjenja na človeštvo.« 
Djwhal Khul, Žarki in iniciacije, str. 571 
 
Dhjwal Khul napoveduje v milijonih. Ali se je to zgodilo? Mi v resnici ne 
vemo toda človek bi lahko razumno pričakoval, da bo do tega prišlo 
kasneje, če človeštvo ne bo doseglo Treh prepoznanj kot so bila podana 
in Svetovna federacija bo prav tako zakasnjena. Vsak bralec mora 
presoditi sam, če misli, da so Prepoznanja dosežena, in da bo Svetovna 
federacija v svoji zunanji obliki vzpostavljena do 2025 in da je na svetu na 
milijone iniciatov. 
»Tako se začenja novo in veliko gibanje in zelo povečana medigra in 
interakcija. To se bo dogajalo do 2025. V letih med zdaj in takrat se bodo 
zgodile velike spremembe in na velikem Splošnem zboru Hierarhije – ki se 
običajno odvije vsako stoletje – leta 2025 bo verjetno postavljen datum za 
prvo fazo eksternalizacije Hierarhije.  
Sedanji ciklus (od zdaj do tega datuma) se tehnično imenuje »Faza 
predhodnika«. Je pripravljalne narave, testira metode in je mišljeno kot 
razodevajoče v svojih tehnikah in rezultatih. Tako lahko vidite, da čohani, 
mojstri, iniciati, učenci sveta, učenci in aspiranti povezani z Hierarhijo vsi 
sedaj gredo skozi ciklus velike aktivnosti.« 
Djwhal Khul, Eksternalizacija hierarhije, str. 530 
 
»... pospeševanje določenih načrtov, ki so bili načrtovani za prihodnost (če 
lahko uporabim tako frazo), da bi se zgodili nekaj stoletij kasneje kot v tem, 
se – zaradi nepričakovane pripravljenosti človeštva –  lahko odvijejo, zares 
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ne prezgodaj, ampak varno in pravočasno. Pravočasno glede določenega 
načrtovanja, s katerim se ukvarjamo, je to od sedaj pa do leta 2025.« 
Djwhal Khul, Eksternalizacija hierarhije, str.562 
 
»... tok duhovnega življenja je vztrajno tekel na zahod in sedaj lahko 
iščemo ustrezen vrhunec na zahodu, ki bo dosegel svoj zenit med leti 1965 
in 2025.« 
Djwhal Khul, Luč duše, str. X 
 
In na koncu... 
 
»... Razprava o kozmičnem ognju. Ta knjiga je bila razširitev učenja 
podanega v Tajni doktrini o treh ognjih – električnem ognju, solarnem ognju 
in ognju trenja – in je bilo nadaljevanje na katerega so ljudje čakali.  
Prav tako predstavlja psihološki ključ za Tajno doktrino in ima namen 
ponuditi študij učencem in iniciatom na koncu tega stoletja in začetku 
naslednjega stoletja, do 2025.« 
Alice Bailey, Nedokončana avtobiografija 
 
Drugi del Velikega učenja Razprava o kozmičnem ognju je bila objavljena 
kot rezultat konklave 1925 in 2025 oznanja pričakovani tretji del. 
 
Ali bo prišla nova zbirka knjig? Ali bo Učitelj sveta? Mislim da to drugo. 
Prav tako verjamem, da bo skupinsko delo povsem prevladalo in 
nadomestilo individualno delo. Skupinska iniciacija in ne individualna.  
 
Karkoli se bo že zgodilo, prišlo bo do velikega kaosa, ki bo vodil v 2025 z 
velikim okoljskimi spremembami, magnetno aktivnostjo (vključno z 
zamenjavo polov), nesrečami, političnim kaosom in vojnami. Kako se bo 
končalo? Ali je to »popolno uničenje človeštva« pred našim pragom? Kar 
je Michael D. Robbins (University of seven rays) odgovoril o drugi svetovni 
vojni, »Mislim da je pred nami nekaj hujšega.« 
 
Ali to lahko ustavimo? Kako lahko pomagamo Učitelju sveta? Očistimo pot? 
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Kako lahko spremenimo Djwhal Khulovo »od vseh možnosti« v MOŽNOST? 
 
Djwhal Khul je rekel da je to »povsem možen dosežek, če bosta Nova 
skupina služiteljev sveta in ljudje dobre volje pravilno opravila nalogo.« 
 
Če je »povsem možno« - kaj mora bito potem storjeno? Če karkoli, ali je 
lahko individualno delo? Posamezniki, kolektivno še vedno lahko 
povzročijo spremembo ko uporabljajo Veliko Invokacijo. ki je močno orodje 
za človeštvo. Predlagam da ker bo skupinsko delo delo prihodnosti, ima 
SKUPINSKO DELO največji efekt ZDAJ.  
 
Skupinsko delo je bilo seveda v napredovanju mnoga desetletja preko dela 
Trikotnikov in to je bila odrešitev človeštva. Kreirana je bila mreža in 
ojačana s tem velikim delom na tisočih ljudi Dobre volje mednarodno. Brez 
dvoma je bil to eden izmed kronskih dosežkov človeštva, ki postavlja oder 
za naslednjo bolj fokusirano fazo pred nami.  
 
Ali potrebujemo »milijone«, da spremenimo svet? Dejansko ne. 
Posamezniki so spremenili naš svet na mnogih nivojih in sami veliki 
Avatarji (Učitelji sveta), ki so bili poslani, da nam pomagajo in nas vodijo. 
Posamezniki lahko spremenijo svet in skupine, ki delajo v sintezi, lahko 
spremenijo trenuten resen potencial, da se bo svet potopil v nesrečo, na tri 
načine: 
 
1. Z delom v sintezi, da invocirajo Prihod Učitelja sveta. S kreiranjem in 
ohranjanjem svetovne antahkarane, mavričnega mostu luči kot pravi 
Djwhal Khul: 
»Obstajajo mavrični mostovi, ki prenašajo sedemdelne energije sedmih 
žarkov od planeta do planeta, od sistema do sistema in od nivoja do nivoja 
na kozmičnih nivojih.« 
Djwhal Khul, Žarki in iniciacije, str. 406 
 
2. Z delom na uničevanju negativnih miselnih oblik skozi skupinsko akcijo 
in fokus 
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3. S kreiranjem skozi skupinsko sintezo in disciplino vrtinca/lijaka energije, 
ki ga lahko uporabi Hierarhija z uporabo OM: 
 
»ZDRUŽENO PETJE SVETE BESEDE. 
To je ena izmed najbolj običajnih metod, in najbolj direktni način 
oblikovanja lijaka za prenos moči. Če je tako efektivno v primeru 
posameznika, kot je bilo vedno znova demonstrirano, bi njega združena 
uporaba bila izjemno efektivna in celo nevarno močna.« 
Djwhal Khul, Pisma o okultni meditaciji, str. 194 
 
Ali obstajajo skupine, ki so aktivne na ta način? Pridružitev Trikotniškem 
omrežju skozi Lucis Trust je zelo priporočljivo za posameznike in skupine, 
ki hočejo pomagati splošnemu delu Dobre volje v svetu. 
 
Skupina, ki deluje v formacije Dvanajsterice in se je lotila naprednega 
ezoteričnega dela, je bila oblikovana v 80ih, da bi se lotila prve faze 
eksperimentalnega skupinskega dela.  
 
Prva faza »Priprave« je bila dokončana v letih1999-2000 in druga faza 
»Uresničevanja« se je začela leta 2019 in sedaj je že nekaj skupin 
Dvanajsteric operativnih.  
 
Obstaja še tretja faza »Razodetja«, o kateri ne vemo še nič, a domnevamo, 
da se bo zgodila po 2025. 
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Prvo fazo in zgodovino skupine lahko preštudirate v tej knjigi Ezoterični 
vajenec. Dvanajsterica je zelo fokusirana na 2025 in še dlje. Dvanajsterice 
imajo tudi stran na Facebooku, iščite: »Twelves«. 
 
To delo je tudi predvidel Mojster Morya v knjigi Agni Yoga: 
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 »Ljudje nočejo razumeti skupinske akcije, ki pomnoži sile. Dodekaeder je 
ena izmed najpopolnejših formacij; takšna dinamična oblika se lahko upre 
mnogim napadom. Skupina dvanajstih ljudi, sistematično združenih, lahko 
zavlada celo kozmičnim dogodkom. Razumeti moramo, da povečevanje 
tako skupino lahko oslabi, in uniči dinamično silo njene strukture. Zato 
lahko opazite Naše oblikovanje majhnih skupin.« 
Morya, Agni Yoga, 1929, str. 86 
 
Skupina deluje v formaciji Dvanajsteric, da bi se lotila treh orodij, da bi 
pomagala človeštvu kot smo našteli zgoraj. To delo se trenutno opravlja na 
daljavo, toda načrtovano je bilo, da se bodo skupine srečale fizično. Fizične 
dvanajsterice so veliko let izvajali v Pripravljalni fazi v Evropi in Ameriki.  
 
Študij Djwhal Khulovih knjig je zelo priporočen, še posebej njegovih 
komentarjev o delu skupin v prihodnosti. Vse njegove knjige so na voljo 
preko Lucis Trust-a. Njihov poln naslov in detajli o izdajah so navedeni na 
koncu knjige. 
 
ZDAJ je čas za iskrene služitelje, da stopijo v ospredje.  
 
»Neštete generacije so imele adepta, ki je zgradil zgradbo iz neuničljivih 
skal, velikanov stolp NESKONČNE MISLI, kjer je bival velikan, in bo, če bo 
treba bival sam in bo prišel iz njega le na koncu vsakega ciklusa da bi 
povabil izbrance človeštva naj sodelujejo z njim in mu pomagajo, da 
razsvetli vraževernega človeka. In še bomo nadaljevali s tem našim 
periodičnim delom; ne bomo dovolili da bi nas zmedli pri naših 
človekoljubnih naporih do dne, ko bodo temelji novega kontinenta misli 
tako trdno zgrajeni, da nobena količina nasprotovanja in ignorantske zlobe 
s strani Bratov senc ne bo prevladala.  
Koot Hoomi, »The Mahatma letters to A.P. Sinnett, letter 9, str. 51« 
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In tako pridemo do zenita človeškega razvoja - 
tako daleč. Priložnost čaka na nas vse. Ali jo 
bomo izkoristili ali se obrnili stran? Ali se bomo 
lotili dela ali ga prepustili drugim? To je ura klica 
vsem ljudem k Zastavi. 
 
Držimo jo visoko v zraku v spoštovanju do 
tisočev, ki so to počeli pred nami in v 
pripravljenosti na tisoče pred nami. 
 

 
 

 
 
 
 
»Tistemu, ki trka na vrata, se bodo odprla.  
Tisti, ki izgovori besedo, bo dobil odgovor.« (iniciat, 1982) 
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ENAJSTO POGLAVJE 

 
PRILOŽNOST 

 
Kaj je ezoterična meditacija? Preden se posvetimo temu, se pogovorimo o 
osnovah meditacije. V osnovi obstajata dve vrsti meditacije, ki se ju lahko 
lotimo. Prvi lahko rečemo mistična meditacija in je zelo razširjena pod 
mnogimi imeni in je najbolj popularna. 
 
Mistična meditacija temelji na aktivnem poizkušanju doseganja združitve 
z notranjim jazom ali neko višjo močjo, Bogom. Je uporabna za doseganje 
enosti in je še posebno uporabna za mentalno in splošno zdravje. Izvajajo 
jo v večini glavnih religij in jo priporočajo mnogi zdravitelji in zdravniki. 
 
Dodatno k tej obliko meditacije lahko izvajalci dajo molitev, ki jim da 
služiteljsko dimenzijo in mnoge skupine obstajajo, ki uporabljajo molitev z 
mistično meditacijo kot obliko služenja za svetovni mir. Mistična meditacija 
je reflektivna po svoji naravi in pozitivna po rezultatih. To je uravnovešenje 
našemu materialnemu svetu in njegovim stresom in, kot je bilo namignjeno, 
lahko pomaga pri delu dobre volje in pravilnih človeških odnosih skozi 
molitev in invokacijo.  
 
Večina članov Nove skupine služiteljev sveta uporablja to obliko meditacije 
in mnogi jo uporabljajo pri povezovanju v majhnih skupinah Trikotnikov v 
skupinsko mrežo. Mnogi izmed njih to počno zavestno, čeprav je rezultat 
precej pasiven in tisti bolj izkušeni dodajo aktivni element, ki jo pripelje 
precej bližje ezoterični meditaciji.  
 
Ko postane človek bolj izkušen in napreduje, pride do potrebe, ki postane 
hudournik in iskanje po večjem služenju aktivno postane bistven in vodeč 
namen. Zakaj je tako? Obstajata v osnovi dva razloga. Prvič. Duša začenja 
kontrolirati življenje osebnosti in študent postane bolj discipliniran mentalno, 
emocionalno in fizično. Rezultat je ta, da duša pride do bolj 
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osredotočenega spoznanja potrebe po služenju. Drugič. Študent pride v 
stik s svojim ašramom, z mojstri, ki služijo tam in tako je pretok stika 
vzpostavljen in se ni moč več vrniti v posvetni svet. Oba ta stika človeka 
navdihneta, da bi se še naprej razvijal, prejel iniciacijo in še bolj služil 
ašramu. 
 
Opisa teh dveh form nista zabetonirana in pride do prekrivanja. Vendar je 
ena bolj pasivna in druga veliko bolj aktivna. Disciplina mistične meditacije 
nas izboljša kot posameznike, počisti staro karmo, nas ozdravi in skozi to 
zdravljenje ozdravi druge in naš svet. Večina izvajalcev ezoterične 
meditacije tudi izvaja mistično meditacijo iz izbranih razlogov, toda ne 
skupaj. Zakaj je tako? Ezoterična meditacija se fokusira na služenje, 
aktivnost in jasnost.  
 
Torej kaj je ezoterična meditacija? Vedno sem imel v glavi razliko med 
molitvijo in invokacijo v tem, da je zase in za druge in na globljem nivoju za 
univerzalnega Boga in za poznan fokusirani vir. Zaradi jasnosti lahko tu 
povem, da to ni nujno širše sprejeto, le meni osebno je pomagalo 
razlikovati.  
 
Djwhal Khul je govoril o Veliki Invokaciji kot svetovni molitvi in tako 
definicije niso točne. Omenjam to dejstvo, ker vidim ti dve razliki 
v ,rezultatih meditacij na podoben način. Ena je predvsem za lastno 
zdravljenje, združitev z Bogom in notranji mir. Druga pa je predvsem za 
služenje, fokusirano in dinamično delo s specifičnimi rezultati – pogosto v 
skupinah, a ne nujno, v skupinah je vse delo eksponentno ojačano.  
 
Ezoterična meditacija je služiteljska aktivnost, v kateri človek zavestno 
osredotoči svojo pozornost, da se loti določenega dela. Djwhal Khulovo 
delo z Alice Bailey vseskozi poudarja skupinsko delo in to, da je čas 
posameznikov, ki so delali sami, minil.  
 
Priložnost za nas je, da delamo v skupinah in uporabimo ezoterično 
meditacijo kot fokusirano orodje za služenje. Učenec uravnoteži oba 
pristopa in njuna prostora sta v osrednjem prostoru.  
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»Če boste študirali mnoge knjige, ki sem jih napisal, boste odkrili, da so se 
v temelju ukvarjale s pravili, ki vladajo sposobnosti opravljati skupinsko 
delo – kar je delo, kateremu je Hierarhija večno predana.« 
Djwhal Khul, Učeništvo v novi dobi, 2. del, str. 237 
 
»Pomembno je, da spoznate, da se danes dogaja nekaj novega. Pojavlja 
se novo kraljestvo v prirodi, peto kraljestvo; to je kraljestvo Boga na zemlji 
ali kraljestvo duš. To je pospešitev na zemlji in bo zgrajeno iz tistih ki 
postajajo zavedajoči se skupine in ki lahko delajo v skupinski formaciji.« 
Djwhal Khul, Učeništvo v novi dobi, 1. del. Str. 3 
 
»Beseda potuje k iniciatom prihodnosti: Izgubite vidik samega sebe v 
skupinskem prizadevanju. Pozabite na jaz v skupinski aktivnosti. Pojdite 
skozi portal iniciacije v skupinski formaciji in naj se življenje osebnosti 
izgubi v skupinskem življenju.« 
Djwhal Khul, Eksternalizacija hierarhije, str. 41 
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SLOVAR 
 

 
Adept. Mojster, ali človeško bitje, ki je prepotovalo pot evolucije in je 
vstopilo v zadnjo fazo poti, ki je Pot iniciacije, je dobilo pet iniciacij in je zato 
prešlo v peto, duhovno kraljestvo, in ima samo še dve iniciaciji pred seboj. 
 
Agni joga. Učenje dano s strani Mojstra Morye, predvsem skozi Heleno 
Roerich (prva knjiga preko Nicholasa Roericha). Sprejeto s strani večine 
ezoterikov kot eden izmed treh velikih tokov učenja (do sedaj). 
 
Angel. (ali deva). Bog. V sanskrtu žareče božanstvo. Ker je angel nebeško 
bitje, ali dobro, slabo ali neopredeljeno. Angeli so razdeljeni v mnoge 
skupine in niso imenovani le angeli in arhangeli ampak tudi manjši in večji 
graditelji.  
 
Arheometer. Dvanajst strani inštrument, ki so ga uporabljali starodavni 
narodi za razumevanje ezoteričnih resnic. 
 
Ašram. Center v katerem Mojster zbere učence in aspirante za osebne 
inštrukcije in služenje. 
 
Aspirant. Tisti, ki je izbral da stopi na Pot a še ni prejel prve iniciacije.  
 
Astralni zvon (ali gong). Velikokrat se ga je slišalo kadar je Helena 
Blavatsky obiskovala ljudi. Eterični in rečeno je da se ga je slišalo »izza 
tišine« v meditaciji. Zvon je nekakšen vodič domov na notranjih nivojih. 
Lahko je v odnosu do človekovega ašrama toda povečini ostaja skrivnost.  
 
Aura. Subtilna nevidna esenca ali fluid ki žari iz človeških in živalskih teles 
in celo iz stvari. To je psihična tekočina tako del uma kot telesa. Je elektro- 
vitalna in tudi elektro – mentalna. 
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Bodisatva. Dobesedno tisti katerega zavest je postala inteligenca ali 
buddhi. To so tisti, ki potrebujejo le še eno inkarnacijo, da postanejo 
popolne Bude. Kot je uporabljeno v teh pismih je Bodisatva ime za urad ki 
ga trenutno zaseda Gospod Maitreya, ki ga na zahodu poznamo kot 
Kristusa. Ta urad lahko imenujemo tudi kot urad Učitelja sveta. Bodisatva 
je vodja vseh religij na svetu in Mojster Mojstrov in Učitelj tako angelov kot 
ljudi.  
 
Buda. Ime dano Gautami. Rodil se je v Indiji 621 pr. n. š. In postal je Buda 
592 p. n. š. Buda je tisti, ki je »razsvetljen« in je dosegel najvišjo stopnjo 
znanja možnega za človeka v tem solarnem sistemu. 
 
Kavzalno telo. To telo iz stališča fizičnega nivoja ni telo, ne subjektivno ne 
objektivno. Je pa kljub vsemu center egoične zavesti in je oblikovano z 
združitvijo buddhija in manasa. Je relativno permanentno  in obstaja skozi 
dolg ciklus inkarnacij in se ga odvrže po četrti iniciaciji, potem ko potreba 
po  naslednjih rojstvih kot človeka ne obstaja več.  
 
Deva (ali angel). Bog. V sanskrtu žareče božanstvo. Ker je angel nebeško 
bitje, ali dobro, slabo ali neopredeljeno. Angeli so razdeljeni v mnoge 
skupine in niso imenovani le angeli in arhangeli ampak tudi manjši in večji 
graditelji.  
 
Učenec. Tisti, ki je bil sprejet v ašram Mojstra.  
Djwhal Khul (DK). Prav tako poznan kot »Tibetanec«. Prvič se je pojavil v 
delu Helene Blavatsky in kasneje je uporabil Alice Bailey kot svojo 
zapisovalko za modre knjige ki so hrbtenica moderne ezoterike in 
nadaljevanje Blavatskynega dela za mojstre.  
 
Elementali. Duhovi elementov; bitja v štirih kraljestvih ali elementih – zemlji, 
zraku, ognju in vodi. Razen nekaj višjih in njihovih vladarjev so to sile 
narave  bolj kot eterični moški in ženske.  
 
Eterično telo (dvojnik). Fizično telo človeka je po okultnem učenju 
oblikovano iz dveh delov, gostega fizičnega telesa in eteričnega telesa. 
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Gosto fizično telo je oblikovano iz materije najnižjih treh podnivojev 
fizičnega nivoja. Eterično telo je zgrajeno iz štirih najvišjih eteričnih 
podnivojev fizičnega nivoja.  
 
Hierarhija. Tista skupina duhovnih bitij na notranjih nivojih solarnega 
sistema ki so inteligentne sile narave in ki kontrolirajo procese evolucije. 
Oni so razdeljeni v 12 hierarhij. Znotraj naše planetarne sheme, zemeljske 
sheme obstaja refleksija te Hierarhije ki jo okultisti imenujejo Okultna 
hierarhija. Ta Hierarhija je oblikovana iz čohanov, mojstrov, adeptov in 
iniciatov ki delujejo skozi svoje učence  in tako v svetu.  
 
Iniciat. Iz Latinskega korena kar pomeni prvi principi katerekoli znanosti. 
Tisti, ki prodre v skrivnosti znanosti Jaza in sebe v vseh jazih. Pot iniciacije 
je končna faza Poti evolucije po kateri hodi človek in je razdeljena v pet faz, 
imenovanih pet iniciacij. Ob peti iniciaciji iniciat postane Mojster.  
 
Karma. Fizična dejavnost. Metafizično, zakon povračila; zakon vzroka in 
posledice ali etična vzročnost. Obstaja karma vrednosti in karma 
nevrednosti. To je moč ki kontrolira vse stvari, rezultat moralnih dejanj ali 
moralnih posledic dejanj za doseganje nečesa kar zadovoljuje osebne 
želje.  
 
Krišnamurti. Ko je bil še otrok so ga identificirali kot človeka ki bo postal 
vehikel za Kristusa. Organizacija Red zvezde je bila zgrajena zato da bi 
pripravila Krišnamurtija in svet na Njegov prihod.  
 
Koot Hoomi. Najprej je dela z H.P. Blavatsky in potem z Alice Bailey. 
Mojster Koot Hoomi je vodja drugega žarka. 
 
Logos. Božanstvo, ki se manifestira skozi vsak narod in ljudi. 
 
Maya. Sanskrt. »Iluzija« Princip oblike omejitve. Rezultat manifestacije. Na 
splošno uporabljan v relativnem smislu za fenomene ali objektivne 
pojavnosti ki jih kreira um.  
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Morya. Najprej je delal z HPB in potem z Alice Bailey. Mojster Morya je 
vodja prvega žarka.  
 
Organoni. Skupine devetih ljudi ki delajo združeni za pomoč hierarhiji.  
 
Četvernost. Štiridelni nižji jaz ali človek v treh svetovih. Obstajajo različne 
razdelitve toda za naše potrebe je najboljše če jih naštejemo na sledeč 
način: 
 
1. nižji um 
2. Emocionaln ali kamično telo 
3. Prana ali življenjski princip. 
4. Eterično telo ali najvišji razdelek dvodelnega fizičnega telesa. 
 
Žarek. Eden izmed sedmih tokov sile Logosa; sedem velikih luči. Vsaka 
izmed njih je utelešenje velikega kozmičnega bitja. Sedem žarkov lahko 
razdelimo v tri žarke vidikov in štiri žarke atributov in sicer tako: 
 
Žarki vidikov: 
1. Žarek volje ali moči. 
2. Žarek ljubezni ali modrosti. 
3. Žarek aktivnosti ali adaptabilnosti. 
 
Žarki atributov: 
4. Žarek harmonije, lepote, umetnosti in enosti. 
5. Žarek konkretnega znanja ali znanosti. 
6. Žarek abstraktnega idealizma ali predanosti. 
7. Žarek ceremonialne magije ali zakona. 
 
Invokacija učenca. Objavljena v 80-ih za specifično uporabo v formaciji 
Dvanajsteric.  
 
Velika Invokacija. Objavljena 1945 kot primarno orodje za celotno 
človeštvo. Velika Invokacija je svetovna invokacija prevedena v več kot 80 
jezikov in dialektov.  
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Skupina dvanajsteric. Dela v skupinski formaciji 12 ljudi da pomaga 
Hierarhiji na specifične načine (skozi delo z energijami, itd). 
 
Vesak. Praznovanje, ki se zgodi na Himalaji na polno luno v aprilu ali maju 
(ezoterično Bik, toda budisti jo praznujejo na polno luno v Maju). Rečeno 
je bilo da na tem praznovanju, na katerem so člani Hierarhije prisotni Buda 
za kratek čas obnovi svoj stik in povezavo z delom našega planeta.  
 
Povzeto iz Alice Bailey: Pisma o okultni meditaciji z dodatnim materialom.  
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O AVTORJU 

 
 
Steven je bil rojen v Londonu ruskemu očetu in angleški materi.  
 
Zgodaj se je upokojil iz uspešne kariere v poslovnem svetu v VB in sedaj 
živi samsko življenje v Aziji s svojo mačko Yin. Razen z ezoteriko Steven 
rad potuje, je v naravi in gleda filme.  
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DODATEK 

 
GLEDE KRIŠNAMURTIJA IN ORIGINALNEGA 

EKSPERIMENTA UČITELJA SVETA 
(esej podan ezoterični skupnosti leta 2019) 

 
Krišnamurti: Ločitev, alternativni pogled 

Steven Chernikeeff, Msc, MA 
»Resnica je brezpotna dežela.« 

3.8.1929 
 

 
 
In s temi besedami je mladi Jiddu Krišnamurti (čustveno znan kot K.) odšel 
v svojo nihilistično (z ljubeznijo v Kjevem stilu seveda) novo življenje. 
Najbolj splošen pogled je da je K zavrnil vlogo da bi bil vehikel Učitelju 
sveta, zavrnil svoje najbližje prijatelje v TD in tako zavrnil cel kanon učenja 
od Abrahama do Zaratustre. 
 
Mnogi izmed mojih teozofskih prijateljev zavrnilno trdijo »K je zavrnil 
Učitelja sveta« in to kot pravijo oni je to. To, moram priznati je splošno 
sprejet pogled večine študentov ezoterike ki sprejemajo Kjev govor 
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razpusta Reda zvezde v Ommenu leta 1929, toda hkrati čudežno 
sprejemajo Djwhal Khulovo objavo skozi njegovo zapisovalko Alice Bailey: 
 
»Točka odločitve«... med polno luno junija 1936 in polno luno  junija 1945... 
je rezultirala v odločitvi do katere je prišel Kristus, da se ponovno pojavi ali 
vrne v vidno stanje na Zemlji kolikor se da hitro.« 
 
(to je fizično brez potrebe po vehiklu kakršen je K) 
 
Mislim da je bila odločitev po vsej verjetnosti v originalu sprejeta na 1925 
stoletni konklavi, toda točen čas je bil določen med 1936 in 1946. To je 
odprto za debato toda ni najpomembnejše za ta esej.  
 
Ne da bi šli skozi vso poznano zgodovino kje je bil K odkrit, se posvetimo 
Kjevemu odnosu z ašramom Bratstva zvezde, njegovi zunanji refleksiji 
Redu zvezde in Mojstru Koot Hoomiju (KH). Rečeno je bilo, da je K dobil 
prvo iniciacijo leta 1911 ko je bil izven svojega telesa 3 dni.  
 
Tik pred tem je K leta 1910 objavil svojo knjigo Ob nogah učitelja, ki jo je 
narekoval KH njemu v sanjah. 
 
Ni se ustavilo tam. K je bil intimno vpet v vodenje Reda zvezde od 1911 do 
njegove razpustitve (k čemur se bomo še vrnili) leta 1929. Napisane so bile 
mnoge knjige, predavanja in velika zborovanja in Red je imel 1oo.ooo 
članov in mnoge prominentne podpornike. Moderni teoretiki Kja skušajo 
zanemariti ta del Kjevega življenja kot zgoden ali nezrel in povečini ga niti 
ne omenjajo.  
 
Obstaja veliko dokazov da je bil K potopljen in je sprejel svojo vlogo v 
Prihodu tako kot tisti okoli njega: 
 
»Vprašal bi vas, kot člane Zvezde, ki verjamete v Prihod, ki veste kaj 
pomeni dihati isti zrak kot on, ki veste kaj pomeni gledati isto sonce kot on, 
ki uživate ob pogledu na isto cvetlico kot on... videl sem mojo srečo, 
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mojega Guruja, mojega Učitelja, Učitelja vsakega izmed nas, ki hodi proti 
meni.« 
 
Kot lahko vidimo K omenja srečanje z Učiteljem sveta in to se je zgodilo ob 
mnogih priložnostih in ob mnogih priložnostih je bil K obsenčen dolgo časa. 
K je popolnoma sprejel svojo vlogo, na isti način kot je to naredil Jezus kot 
vehikel za isto veliko bitje, ki ga na Zahodu poznamo kot Kristusa in na 
vzhodu kot Maitreyo, Bodisatvo in Imam Madhija, in z bolj vključujočim 
terminom ga vsi poznamo kot »Učitelja sveta«.  
 
»Ko je Učitelj tukaj, bomo vsi blizu Njega. Pili bomo v lepoti in slavi, in 
skušali bomo razumeti vse kar bo rekel. Tu je vznemirjenje da smo lahko 
predhodniki.« 
 
Zanimivo je da se Faza predhodnika konča 2025. Ni povezano toda 
zanimiva fraza od Kja, mislim da je očitno da zavržemo prva hrepenenja 
od kritikov Kja da je bil zmanipuliran ali ni sodeloval kot je zagotovo 
sodeloval in vodil Red zvezde in sprejel svojo vlogo kot vehikel kot sem 
demonstriral. 
 
Moj namen je pokazati alternativni pogled na Kjevo razpustitev Reda 
zvezde ki nima veliko opravka z populariziranim da je zapustil ali zavrnil 
Mojstre. Če samo opazujemo Kjeva pisanja in takratni dnevni tisk ne 
sprejemam prejšnjega pogleda da se ga jemlje kot dejstvo ampak v 
ezoteričnem žanru lahko vzamemo kot verjetno le redko kaj. Mi moramo 
opazovati, spraševati in raziskovati in ne samo sprejeti zato ker je to nekdo 
rekel. Prosim vas samo zato, da mi uporabimo to temeljno premiso za Kja 
in razpustitev.  
 
Treba je tudi upoštevati da je leta 1925 Kjev brat Nitya umrl. Zabeleženo 
je, da je K prosil mojstre da posredujejo in rešijo njegovega brata in da je 
bilo to odobreno. Pa vendar je Nitya umrl. K je bil uničen in si nikoli ni zares 
opomogel. K se je pritoževal in kričal da so ga mojstri zapustili.  
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Hierarhija se je srečala na 100 letni konklavi in mislim da je verjetno  da so 
se odločili da eksperiment ne bo mogel biti uspešen in da prvotna odločitev 
ki morda še ni kulminirala, končna odločitev je bila sprejeta da bo Učitelj 
sveta se vrnil tako, da bo uporabil svoj lasten vehikel in da odločitev za 
ponovitev modela uspešnega Kristusa preko Jezusa (Učitelj sveta preko 
izbranega vehikla) ne more biti ponovljen.  
 
Dejstvo da K ni mogel odigrati te vloge pa mu gotovo ni v sramoto. Časi so 
se spremenili, K je imel iluzije in ukvarjati se je moral z Mesijansko devocijo  
in to na koncu je to kar je končalo največji eksperiment tega stoletja. K je 
bil tretji iniciat in zelo blizu 4 iniciaciji (kot je bil Jezus, čeprav je na splošno 
sprejeto prepričanje da je bil Jezus naprednejši). Od odločitve na konklavi 
leta 1925 in ogromnega energetskega preskoka ki ga je prinesla, je K 
postavil mojstre pod vprašaj ob mnogih priložnostih in je bil ravnodušen do 
njih. 
 
Kar je zelo jasno in neizpodbitno je da se je K od 1925 do razpustitve Reda 
zvezde 1929 spremenil in da so tisti okoli njega čutili to spremembo. To 
obdobje je bilo velik pogled v iluzije o njegovih učiteljih, njegovo 
organizacijo in prihodnost, ki je bila začrtana zanj.  
 
Kot sem že dejal predlagam da sta se Učitelj sveta in Hierarhija odločila da 
K ni sposoben izpolniti svojega poslanstva kot vehikla in TO je vodilo do 
Kjeve navidezne odločitve, da razpusti Red štiri leta kasneje.  
 
Morda je samo od akademskega interesa, toda pomembno je zabeležiti 
razliko ki podčrtuje, da: 
 
Ni bila Kjeva odločitev 
Vrže luč na to zakaj je K izgubil iluzije od 1925 naprej 
Razloži zakaj je Učitelj sveta napovedal svojo vrnitev 
Pomaga razumeti prejšnjo sodelovanje Alice A. Bailey 
 
In tako to pišem deloma da bi razjasnil za mojega ašramskega starejšega 
brata Kja in da bi bil protiutež tistim, ki uživajo v obsojanju Kja za neuspeh 
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in za tiste, ki morda se nikoli niso spraševali ali izvali sprejetega poteka 
zgodbe. Celo med tistimi brati, ki jih visoko cenim, K dobi levji delež 
obsojanja in upam da bodo nekateri razmislili o tem, da je to malo 
nepravično. 
 
Umik energije Učitelja sveta bi bil zelo moteč in preteklo je mnogo let da 
se je ta proces končal. Kot vemo je K šel in razvil svojo lastno specializirano 
učenje skozi 2oo knjig tekom več desetletij. K je vedno ohranil naklonjenost 
in celo ljubezen do svojih starih mentorjev v Teozofskem društvu in se je 
vračal v Adyar v 80ih.  
 
»Ko je gdč. Radha Burnier postala predsednica Teozofskega društva leta 
1980 je Krišnamurti začel obiskovati Adyar, kjer je preživel mnoga leta ki 
si jih je zapomnil. 45 let je preteklo od tistega časa ko je 3.11.1980 ponovno 
obiskal štab Teozofskega društva, kjer je bil toplo sprejet. Sprehodil se je 
po posestvu do Adyarske plaže kamor mu je sledila množica ljudi.  
 
Ponovno Decembra, med Teozofsko konvencijo, se je srečal z delegati in 
obiskal sobo dr. Besantove in stanovanje, ki so ga zgradili zanj. V 
naslednjih letih je Krišnamurti redno obiskoval Adyar vedno kadar je bil v 
Chenaiju in se sprehodil po plaži. V zadnjih letih življenja so ga pogosto 
slišali kako je govoril o veličini Annie Besant, njeni ljubezni in 
razumevanju.« 
 
Lahko debatiramo ali je bil Kjev eksperiment del prve faze ali druge faze 
učenja podanega človeštvu kot ga je orisal DK preko Alice Bailey toda 
vemo, da je bilo delo AAB in Dkja druga faza in mi čakamo na tretjo »po 
2025« (ko se bo če bodo pogoji izpolnjeni začela Eksternalizacija hierarhije  
- v vsakem primeru se takrat konča faza predhodnika in Učitelj sveta se bo 
pojavil enkrat po 2025) 
 
DK omenja Kjevo učenje po 1929 ko je K delal na svojem razvoju in se 
pripravljal na 4. iniciacijo.  
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Kakšno je meditacijsko razodetje, ki ga iniciati in učenci sveta skušajo 
podati človeštvu? Kateri vidik te bistvene enosti skušajo narediti preprost 
in očiten? Ena izmed najlažjih stvari na svetu, ki jo lahko rečemo je (kot je 
npr to rekel Krišnamurti) to, da je življenje eno; da ne obstaja nič razen 
enosti. To je banalna formulacija starodavne resnice, in je danes okultno 
ponavljanje stavka.« 
 
Da bi zaključili z citatom Dkja ki kot kaže podpira trditev da Hierarhija katere 
član je Kristus, končala eksperiment s Kjem, ki ga je začela: 
 
»Eden izmed prvih eksperimentov, ki ga je opravil ko se je pripravljal za to 
obliko aktivnosti je bil v povezavi z Krišnamurtijem. Bil je le delno uspešen. 
Moč uporabljena z njegove strani je bila popačena in napačno uporabljena 
s strani devotijske vrste iz katere je Teozofsko društvo povečini sestavljeno 
in eksperiment so zaključili: pa vendar je služil zelo uporabnemu namenu. 
Rezultat vojne je tudi bil da je človeštvo izgubilo iluzije: devocija ni več 
smatrana kot ustrezna ali potrebna za duhovno življenje ali njegovo 
učinkovitost. Vojna je bila dobljena, ne skozi devocijo ali navezanostjo 
milijonov ljudi na nek vzvišen ideal. Dobljena je bila preko preprostega 
izvrševanja dolžnosti in želje da se obranijo človeške pravice. Redki so bili 
heroji, kot jih časopisi neumno imenujejo. Bili so vpoklicani in podučeni 
kako se boriti in so se morali boriti. To je bilo skupinsko prepoznanje 
dolžnosti. Ko bo Kristus ponovno skušal obsenčiti svoje učence, se bo 
iskalo drugačno reakcijo. Zaradi tega je AAB tako vztrajno zmanjševala 
predanost in zagovarjala duhovno neodvisnost. Noben devoti ni neodvisen; 
on je ujetnik ideje ali osebe.« 
 
Opomba: 
»eksperiment je bil zaključen.« 
 
Ponujam vam sugestijo, da ta izraz »zaključen« smatra odločitev ki ni bila 
Kjeva ampak odločitev s strani Hierarhije in Učitelja sveta leta 1925 na 100- 
letni konklavi ki se je potem udejanjala od 1936 do 1945.  


