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Care este scopul grupurilor sau ?colilor ezoterice!
În defini?ie, ezoteric este ocult, ascuns, preocupat cu lucruri de interes interior, ?i nu de interes
exterior.
Catedralele, dom-urile, templele, ashramurile, m?n?stirile, l?ca?urile de cult etc., au fost ?i sunt de
fapt grupuri de oameni cu anumite scopuri de ?lefuire interioar?. Fie c? stau în rug?ciune, fie c?
mediteaz?, fac art?, fac yoga, ascult? mantre, fac mudre, tr?iesc în prezen?? (f?r? gânduri), stau
într-o anumite pozi?ie mai mult timp pentru echilibru sau concentrare, toate sunt pentru a ordona
dezordinea interioar?. Toate au un scop mai înalt, decât bucuria omului în?u?i.
Toate acestea sunt grupuri ezoterice, care, prin diferite metode, î?i realizeaz? existen?a, printr-un
efort interior, prin una sau mai multe c?i.
Toate au nevoie de un ghid.
Ghidul poate fi de mai multe feluri, ?i poate ajuta, conserva sau distruge grupul.
Ghidul este cel care a ajuns, unde cei din grup vor s? ajung?.
El este cel care poate ordona ideile, cunoa?terea ?i în?elegerea grupului.
El poate ajuta, doar dac? tr?ie?te ce spune.
Dac? nu, El distruge.
Scopul fiec?rui grup este ideea comun? a lor.
Fie c? vor s? ajung? la Dumnezeu, s? întâlneasc? vreun înger, s? ajung? s? se concentreze mai
bine, s? se vad? cu Mevlana, Brahman, Vishnu, Buddha sau Shiva, s? discute cu Hristos, s?
iubeasc? ca el, s? ajute omenirea ?i multe alte scopuri. Toate sunt direc?ii pe care ghidul acestor
grupuri le poate însufle?i discipolilor s?i.
În Antichitate, multe grupuri s-au transformat în ?coli.
Diferen?a dintre un grup ?i o ?coal? ezoteric? st? în form?, vechime ?i scop.
Un grup este limitat la experien?a ghidului (maestrului, guru).
O ?coal? este un ansamblu de direc?ii date de ghid pentru a se auto-sus?ine în timp, putând fi
gasit? ?i tr?it? chiar ?i dup? moartea ghidului, având acela?i scop ca în via?a acestuia.
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?coala Ezoteric? înseamn? supraeforturi c?tre libertate, în?elegere ?i trezire.
Începe lucrul asupra sinelui prin cur??area ?i repararea ma?in?riei umane.
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