Egregorul
gândurilor

sau

energia

E ziua unui meci important, toată lumea trebuie vaccinată,
este premiera filmului „Avatar“ sau lansarea unui nou produs
IT și… toată lumea se aliniază docilă pentru a nu rata
momentul! Egregorul este o formă gând sau o energie construită
de un grup de oameni cu aceleași intenții: un grup de
colecționari, un club sportiv, o uniune, biserica, un partid
politic sau doar de persoane răspândite în întreaga lume care
trăiesc aceleași emoții: dragoste, ură, furie, compasiune. Un
număr mare de oameni care se concentrează asupra aceluiași
obiect, cu o anumită intensitate, emit o energie mentală,
emoțională, spirituală pe care o pun în comun. Această
activitate concentrată pe un obiect comun de activitate
generează o formă gând sau un câmp energetic format din
energia mentală, emoțională și spirituală a tuturor
participanților.
Interacțiunea dintre membrii grupului
Egregorul condensează, colectează ceea ce aduce fiecare
membru. Și fiecare membru primește din energia egregorului
care acționează asupra membrilor săi. Cei care se alătură
acestuia cu gânduri de iubire, vor primi iubire, dacă, în
schimb vor oferi furie, tot furie vor primi! Factorul
declanșator al egregorului sunt oamenii din care este format.
Egregorul este deci o manifestare parapsihică, creată de
gândurile unor oameni care au un scop comun. Vitalitatea unui
egregor depinde de numărul persoanelor participante, de
energia furnizată de fiecare și de timpul petrecut activ. Cu
cât numărul celor care îl împărtășesc este mai mare, cu atât
egregorul este mai puternic. La limită, chiar și o singură
persoană care investește suficientă energie în ceva poate crea
un egregor, o entitate care să protejeze și ajute la
realizarea proiectului său. Egregorul conține energie psihică

și credință. Energia sa este vizibilă în astral și se poate
interacționa cu ea, având un caracter propriu atribuit de
creatorii săi.
Gândirea aurică sau conștiința colectivă
Există diferite tipuri de egregor: creștin, budist, islamist,
satanist, etc… Un egregor poate fi văzut ca rezonanța
vibrațională aurică emisă de psihicul unui grup de oameni ce
vibrează pe o anumită notă. Acțiunile, emoțiile, gândurile și
idealurile fiecărei entități ce constituie acest grup,
fuzionează pentru a construi un ansamblu coerent, o formă ale
cărei componente sunt de natură energetică. Tradiția ezoterică
o numește „gândire aurică“. Deși esența sa este subtilă și
impalpabilă, o formă gând este la fel de puternică și de
perceptibilă ca o prezență fizică materială. Aceștia sunt
curenții emoționali, mentali și spirituali care provin de la
toți membrii grupului care dezvoltă o formă gând. Noțiunea de
egregor se apropie de cea a inconștientului colectiv sau de
conștiința colectivă. Curenții vitali ai egregorului pătrund
în conștiința grupului sub forma dorințelor, deciziilor și
aspirațiilor.
Spiritul de grup
Patria, republica, justiția sunt reprezentări egregorice
întreținute cu energie emoțională. Se presupune că, dacă
obiectivele și orientările personale ale unui grup sunt de
natură materială sau spirituală, egregorul, dublul lor subtil,
manifestă interese similare. Există un motiv important pentru
care grupurile ezoterice (indiferent de origine) aleg să fie
discrete. Simbolurile lor, ritualurile și întâlnirile,
repetate în timp, dezvoltă un egregor sau un „spirit de grup“,
care leagă membrii și îi motivează să atingă obiectivele de
grup. De asemenea, le permite să progreseze „spiritual“, întrun fel în care nu ar fi reușit singuri. Un egregorul poate fi
însă perturbat de gândirea negativă a unor oameni care nu sunt
de acord cu obiectivele grupului. Prin urmare, grupurile

ezoterice încearcă să se protejeze de gânduri negative care
le-ar putea afecta egregorul. Concentrându-se asupra unui
obiectiv, o persoană este capabilă să creeze un egregor pentru
o perioadă nedeterminată. În funcție de intensitatea ideii și
de numărul de persoane care i se alătură, timpul poate ajunge
de la câteva zile la câteva milenii. O asociație formată
dintr-un grup de prieteni, pentru o perioadă de două luni,
care organizează un concert sau o strângere de fonduri pentru
un anumit scop, va crea o un egregor cu o viață finită.
Reprezentarea simbolică
Un egregor poate fi reactivat și transformat de-a lungul
secolelor. Egregorul Francmasoneriei contemporane a avut deja
o istorie lungă înainte de a fi reînviat în secolul al XVIIIlea. Acesta este o ramură aurică a egregorului ce a animat
spiritul unei masonerii mult mai vechi. Egregorul poate fi
activat de o singură persoană pornind o idee creativă la care
aderă mai mulți oameni. Un egregor poate fi rezultatul unei
rugăciuni colective, al unei terapii de grup, al unei energii
de vindecare sau al unui ritual șamanic, dar poate fi, la fel
de bine, rezultatul extremismului religios, politic,
naționalist sau chiar al unui eveniment traumatic ce generează
o emoție colectivă puternică și durabilă ca atacurile
teroriste sau calamitățile. O reprezentare simbolică va da
formă concretă egregorului, susținând imaginea vizuală. Acest
semn va reprezenta natura sa, obiectivele și mijloacele sale:
sigiliul lui Solomon, steaua lui David, pentagrama, crucea,
triunghiul masonic, zvastica. Simbolul poartă în sine o
reprezentare figurată a ființei umane. Ele sunt o formă de
protecție, un sprijin și un punct de legătură între membri,
devenind adevărate talismane.
Efectele mobilizării psihice
În unele spitale din America și Europa există „grupuri de
rugăciune“ care se roagă pentru vindecarea bolnavilor. S-a
constatat că pacienții cu boli severe pentru care se rugau

aceste grupuri s-au recuperat mult mai repede decât pacienții
care nu au beneficiat de aceste grupuri. Același lucru este
valabil și în cazul muncii, dacă grupul este unit „pe aceeași
lungime de undă“, proiectul va fi finalizat mult mai repede.
Puterea egregorului depinde de „masa psihică mobilizată“. Cu
cât este mai alimentat, cu atât influența lui se extinde și
puterea sa crește. Dacă nu este hrănit, forța sa slăbește și
dispare. Un egregor, hrănit de milioane de oameni o perioadă
considerabilă de timp poate deveni independent și capabil de a
se regenera hrănindu-se cu energia „sclavilor“ lui. Mai poate,
de asemenea, să dezvolte o conștiință proprie și să devină
redutabil. Lumea materială și cea psihică sunt guvernate de
aceleași legi. Viața unui egregor este asigurată de numărul de
membri ai unui grup, de disciplina lor, de legătura dintre ei,
de respectarea strictă a ritualurilor și, de asemenea, de
valurile de simpatie sau antipatie ale lumii. Egregorul își
trage energia din energia fiecărui membru al comunității și
durează atâta timp cât are putere. Recursul la tradiție îi
asigură existența de-a lungul timpului. Reconectarea la o
tradiție veche înseamnă reconectarea la energia unui egregor
al trecutului, printr-un lanț care leagă adepții unei
societăți dincolo de timp și spațiu.
Spirite care pun lumea în mișcare
Energia unei căi depinde de capacitatea de integrare a
individului în energia unui egregor. Este limpede de ce
religiile doresc să convertească cât mai mulți adepți la cauza
lor. Sistemul are nevoie de energie vitală, iar numărul real
de beneficiari ai unui astfel de egregor nu poate furniza o
cantitate importantă de energie psihică concentrată pentru a-l
alimenta. Anumite păreri susțin că egregorul poate deveni o
personalitate veritabilă, produsă de gândurile colective
puternice ale unui ansamblu de individualități reunite în
jurul aceleiași acțiuni, dar independentă de componentele
sale. Această entitate este produsă de devotament, fanatism,
entuziasm. Marile ideologii politice, religiile sunt egregori,

dar și energiile sectelor religioase, ale meciurilor de fotbal
sau discursurile lui Hitler. Eliphas Levi afirma că egregorii
sunt zei care se nasc din suflarea lui Dumnezeu, acele spirite
care pun lumea în mișcare și creează forme. „Acești egregori
apar din gândirea unanimă a individualităților amplificate,
sunt menținute în viață prin ritualuri sau sacrificii și
câștigă putere ocultă de acțiune proporțională cu intențiile
liderilor lor.“ Inițiați sau nu, pentru a lupta împotriva unui
egregor trebuie să știm să ne controlăm sentimentele,
emoțiile, gândurile. Simplul fapt de a ne gândi la un egregor
înseamnă a-l hrăni. Ura, invidia, dragostea, idolatrizarea,
rugăciunea îl hrănesc. Anumite secte antice sau religiile
animiste jertfeau o oaie în timpul sărbătorilor, deoarece
sacrificiile sporesc vitalitatea egregorului. Masele
neobișnuite cu conceptul privesc aceste lucruri ca pe o
tradiție banală. Detașarea de un egregor este foarte dificilă
și cel mai bun mod de protecție este de a adera la un concept
de o putere echivalentă cu cea a egregorului.
Sursa : http://mistica.ro/

