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Εισαγωγή. 
 

 
Το παρόν βιβλίο, προτείνει μια νέου είδους γνώση που αποτελεί απότοκο 

απλών λογικών συλλογισμών που βασίζονται στην ψυχολογία της εξέλιξης, όπως 
αυτή δίνεται μέσα από τη Γνωστική φιλοσοφία και της εσωτερικής ψυχολογίας. Έχει 
γραφεί, χωρίς να προβάλει αξιώσεις όσον αφορά την πηγή του αλάθητου, με σκοπό 
να προσελκύσει την προσοχή του συγχρόνου ανθρώπου πάνω στις βαθιές αλήθειες, 
που ως επί το πλείστον είναι αγνοημένες ή και παρεξηγημένες αλλά που αποτελούν 
τα θεμέλια της πνευματικής του εξέλιξης. Αποτελεί ένα μεταμορφωτικό μέσο, που 
κύριος σκοπός του δεν είναι να προσθέσει νέες πληροφορίες ή πεποιθήσεις, αλλά να 
επιφέρει αφύπνιση στη συνειδητότητα του αναγνώστη από κάθε είδους περιορισμούς 
και εξωγενείς παρεμβάσεις μέσα από προσωπική έρευνα, αυτογνωσία και καθαρή 
επίγνωση του εαυτού του, με άμεσο στόχο την απελευθέρωσης της Αντίληψης από 
νοητικές δεσμεύσεις, περιοριστικές θεωρίες, δογματικές απόψεις, προκαταλήψεις, 
κλπ. Φυσικά είναι αυτονόητο πως αυτό που αποκαλούμε «απελευθέρωση της αντί-
ληψης», «αφύπνιση», «πνευματική εξέλιξη1» έχει άμεση σχέση κυρίως με την ποιο-
τική κατάσταση και το εύρος της συνειδητότητάς του.  

Το έργο αυτό επίσης αποβλέπει: 
• Να εκφράσει με κατανοητούς όρους και να υποδείξει αυτό που υφίσταται ανά-

μεσα στο Πνεύμα και την Ύλη και εκδηλώνεται σαν συνείδηση.   
• Να εκθέσει ότι, καθετί που υπάρχει εξελίσσεται (απ’ την κατώτατη μορφή ζωής 

με το πυκνότατο σημείο σύμπτυξης, μέχρι την ανώτατη και λεπτοφυέστερη εκ-
δήλωση) και ότι όλες οι μορφές δεν είναι παρά η έκφραση μιας θείας Ύπαρξης.  

• Να δώσει κάποιες πρακτικές πληροφορίες για εκείνα τα εστιακά σημεία ενέρ-
γειας που βρίσκονται στα σώματα του ανθρώπου.  

• Να δώσει μερικές πληροφορίες για το Νόμο Αιτίας και Αποτελέσματος (το Νόμο 
του Κάρμα) και τη σημασία του.  

• Και να μας διευκολύνει να διευκρινίσουμε αν ο τρόπος με τον οποίο ζούμε αντι-
στοιχεί σ’ αυτό που πραγματικά εσωτερικά ελπίζουμε.  

Το σύστημα της Γνωστικής φιλοσοφίας σαν διδασκαλία (θεμελιωμένη στις 
πηγές της Αρχαίας Σοφίας), που προτείνετε εδώ, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋπο-
θέσεις μέσα από αποτελεσματικούς και πρακτικούς τρόπους για να κάνει τον αναζη-
                                                 

1 Πνευματική εξέλιξη σημαίνει συνειδησιακή αφύπνιση και αυθόρμητη πηγαία εκδήλω-
ση των αρετών και ποιοτήτων του κάθε ανθρώπου· σημαίνει ουσιαστικές αλλαγές μέσα από 
μεταμορφωτικές διεργασίες στην αντίληψη, στις εσωτερικές καταστάσεις, στη συμπεριφορά 
και στον συνολικό τρόπο ζωής του. Χρειάζεται να κατανοηθεί σε βάθος το αντικείμενο της εξέ-
λιξης, τι είναι εκείνο που εξελίσσεται, αλλά και η διεργασία της ίδιας της εξέλιξης, προκειμένου 
να προχωρήσει ουσιωδώς η συνειδητή εργασία πραγμάτωσής της. Η αλλαγή που αποκαλείτε 
«εσωτερική ανάπτυξη», αφορά τη συνειδητότητα στον Πνευματικό πυρήνα του Όντος-Ανθρώ-
που, την Ατομική του Ουσία (ψυχή). Το επίπεδο της συνειδησιακής διεύρυνσης είναι εκείνο 
που καθορίζει το βαθμό αντίληψης της εξελικτικής πορείας κάθε ανθρώπου. 
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τητή αληθινά ευαίσθητο στην εξερεύνηση και διαχείριση του εαυτού του. Πρόκειται 
για μια διδασκαλία εργασίας σε πολλαπλά επίπεδα, είτε εσωτερικά και ατομικά, είτε 
εξωτερικά και παγκόσμια, αλλά που όλα τους συνδέονται σε ένα τεράστιο όλο δίνο-
ντάς μας τη δυνατότητα ν’ αντιληφθούμε τους παγκόσμιους νόμους και το πώς αυτοί 
δρουν και αντηχούν επανειλημμένα σ’ όλα αυτά τα επίπεδα. Με αποτέλεσμα η «αυτό-
γνωσία» και «η εργασία πάνω στον εαυτό μας» να συντελεί σωστά στη μεταμορ-
φωτική εργασία της Ατομική μας Ουσίας (της Ατομικής Πνευματικής Συνειδησιακής 
μας Μονάδας), που αποτελεί το στόχο κάθε αληθινής διδασκαλίας. Η ιδιαιτερότητα 
αυτής της διδασκαλίας βρίσκεται ίσως ακριβώς, στο ότι παρουσιάζει τον άνθρωπο με 
όλα του τα ελαττώματα και με όλες τις εξαιρετικές δυνατότητες που μπορεί αυτός να 
αναπτύξει. Απαιτεί, μέσα στα πλαίσια της καθημερινότητας, αληθινή εργασία πάνω 
στον εαυτό μας όπως αυτός είναι και όχι όπως τον ονειρευόμαστε. Ο καθένας ξεκινάει 
την εξερεύνησή του με βάση τα όσα ο ίδιος μπορεί να αντιληφθεί, επωφελούμενος 
από τις γνωστικές πρακτικές ιδέες και προσανατολισμούς, μέσα από τη συντονισμέ-
νη δράση των διανοητικών, συναισθηματικών και σωματικών λειτουργιών του. Κα-
θώς θα εμβαθύνει όλο και περισσότερο στον εαυτό του, θα βρεθεί μπροστά σε μια 
προοπτική βαθύτατου μετασχηματισμού του Είναι του (αυτό που πραγματικά είναι 
εσωτερικά). Το στοιχείο που εδραιώνει σαν απόλυτο θεμελιώδη χαρακτηριστικό αρχι-
κά η διδασκαλία αυτού του είδους, είναι πως ο καθένας πριν από όλα, οφείλει να 
βεβαιώνεται ο ίδιος προσωπικά για την αλήθεια όσων του μεταδίδονται και ότι δεν 
πρέπει να κάνει τίποτε χωρίς να το κατανοεί. Αν παίρνω το θάρρος να παρουσιάσω 
αυτό που θεωρώ πως βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διδασκαλίας, είναι ακριβώς 
επειδή μπόρεσα να νιώσω τα ευεργετήματά της και να διαπιστώσω τη στερεή θεμε-
λίωση ορισμένων θεωρητικών και πρακτικών πλευρών της. Ο δυναμικός χαρακτήρας 
της Γνωστικής διδασκαλίας, απορρέει από αυτά τα δύο στοιχεία, της προσπάθειας 
κατανόησης και της πρακτικής δοκιμασίας των ιδεών.   

Η αύξηση της γνώσης (με τη συμβολή αυτού του βιβλίου), απόρροια της ανα-
ζήτησης και της πνευματικής ανάγκης του σημερινού ανθρώπου για άμεση εφαρμό-
σιμη εσωτερική εργασία ανάπτυξης της συνειδητότητας, θα σας επιτρέψει να παρατη-
ρείτε και να ζείτε κάθε γεγονός της ζωής σας, με όλο και πιο εύκολο, σαφή και λογικό 
τρόπο, χωρίς να εξαρτάστε από τις συνέπειες των απόψεων των άλλων. Θα μάθετε να 
αντιλαμβάνεστε και να κρίνετε αυτόνομα την πραγματικότητα με τον τρόπο που αρμό-
ζει καλύτερα στον καθέναν σας, ζώντας με εσωτερική αυτάρκεια και αληθινή ευτυχία, 
όχι μόνο σε σχέση με εκείνο που σας μεταδίδουν οι αισθήσεις αλλά κυρίως σε σχέση 
με τα συναισθήματα που σας δημιουργούν και τις αντιδράσεις που αυτά παράγουν. 

Η Γνωστική Ψυχολογία, βασισμένη στην έρευνα της απόκρυφης ανατομίας του 
ανθρώπου, αποδεικνύει δια μέσου της προσωπικής και ψυχικής εμπειρίας, ότι ο 
ανθρώπινος οργανισμός είναι όντως το τελειότερο μηχάνημα της φύσης με τεράστιες 
ψυχοφυσιολογικές δυνατότητες ανάπτυξης, που ξεφεύγουν από την ικανότητα έρευ-
νας και εξερεύνησης της σύγχρονης επιστήμης. Δυστυχώς όμως αυτές μας οι δυνατό-
τητες βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα μας λόγω της άγνοιας που έχουμε 
ως προς τη λειτουργία του οργανισμού μας, ενώ θα μπορούσε με τη σωστή ανάπτυξή 
τους να ήταν η χρυσή λύση στα προβλήματα που εμποδίζουν την ευτυχία μας.  
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Στην πνευματική και μεταμορφωτική εργασία της ανάπτυξης κυρίαρχο ρόλο 
έχει ο τύπος της Ατομικής μας Ουσίας και το επίπεδο συνείδησης που Αυτή κατέχει. 
Βασικό ρόλο στο θέμα αυτής της εργασίας έχει και η «θρησκευτική ψυχολογία» που 
εμείς έχουμε διαμορφώσει μέσα από την θρησκεία στην οποία είμαστε ενταγμένοι. 
Διότι απ’ όσα γνωρίζουμε, από τις δυνάμεις που εργάστηκαν κι ακόμα εργάζονται για 
να πλάσουν τις τύχες της ανθρώπινης φυλής, ασφαλώς καμιά δεν είναι πιο ισχυρή 
από την εκδήλωση εκείνη, που ονομάζουμε θρησκεία. Οι μεγάλες θρησκείες2 εκφρά-
ζουν αμετάβλητες και αιώνιες αλήθειες που έχουν δοθεί κατά καιρούς στην ανθρωπό-
τητα, από ανώτερες πνευματικές οντότητες, με σκοπό να εξυψώσουν την ηθική και 
νοητική φύση της και να επιταχύνουν έτσι την πνευματική της εξέλιξη πάνω στη Γη. 
Πάντοτε έβλεπαν τον άνθρωπο σαν μια πολύπλοκη οντότητα και η προσπάθειά τους 
ήταν, με διδασκαλίες προσαρμοσμένες στις διάφορες ανάγκες του, να δίνουν απόκρι-
ση στην εσώτερη εκείνη παρόρμηση που υπάρχει μέσα σε κάθε ανθρώπινη καρδιά, 
έστω και αν αυτή βρίσκεται εμποδισμένη και πνιγμένη από πρόσκαιρες φθοροποιές 
φροντίδες και μέριμνες και να τείνουν να τον οδηγούν προς την υψηλή εκείνη σκοπι-
μότητα που είναι η ένωση με το Θεϊκό μας πνεύμα.  

Για να επιτευχθεί όμως ο σκοπός αυτός, θα έπρεπε η προσφερόμενη διδα-
σκαλία, να εγγίζει, να επηρεάζει, να εξαγνίζει, και να εξυψώνει συναισθηματικά και 
νοητικά, τον καθένα χωριστά και αυτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στην 
ίδια εξελικτική βαθμίδα και ως εκ τούτο, η ικανότητα κατανόησης και δράσης τους 
διαφέρει. Επομένως, είναι ανώφελο να προσφέρεται σε όλες τις ανθρώπινες συνειδη-
σιακές διαβαθμίσεις, η μια και η αυτή θρησκευτική διδασκαλία. Όλες οι μεγάλες θρη-
σκείες, από την αρχαιότητα ως σήμερα, κρατούσαν αυτή τη διαφορετικότητα στη Δι-
δασκαλία τους. Μας αποκαλύπτεται ότι πέρα από την απλή ηθική εξωτερική διδασκα-
λία τους, κατείχαν και μια Εσωτερική Μυστική Διδασκαλία, με μια ανάλογη ύπαρξη 
Μυστηρίων, στα οποία υπήρχε σεβασμός και εκτίμηση (ώστε οι πιο επιφανείς προ-
σωπικότητες να επιζητούν την μαθητεία τους) και που σ’ αυτά, διαφυλάσσονταν σαν 
ένας πολύτιμος θησαυρός, θεωρητικές άλλα και πρακτικές απόκρυφες γνώσεις και 
επιστήμες, που αποκαλύπτονταν μόνο στους εκλεκτούς. Με τη βοήθεια της εσωτερι-
κής εκπαίδευσης, που πάντοτε προσέφεραν και προσφέρουν οι Μυστηριακές Σχολές, 
ο άνθρωπος διευρύνεται συνειδησιακά, αναπτύσσει τις ευγενέστερες πλευρές της 
φύσης του και καθίσταται συμμέτοχος στα εξελικτικά δρώμενα της εποχής του με 
τρόπο καταλυτικό.  

Στο Χριστιανισμό όμως συνέβη το παράδοξο ότι, όσο αυξάνονταν οι πιστοί 
του τόσο μειώνονταν ο Μυστηριακός του χαρακτήρας. Έτσι δημιουργήθηκαν δύο Χρι-
στιανικοί δρόμοι. Ο Ένας, ο επίσημος φορέας της διδασκαλίας η Εκκλησία, και ο άλ-
λος, το «εσωτερικό» μονοπάτι του Ιησού, η Μυστικιστική πλευρά που απευθύνεται 
στην ανάγκη για ένωση με το Θείο, ο πρώτος συλλογικός, ο δεύτερος προσωπικός.   

                                                 
2 Οι θρησκείες γεννιούνται και πεθαίνουν μέσα στο χρόνο, όμως οι ίδιες οι αξίες παρα-

μένουν πάντα. Οι διαφορετικοί πολιτισμοί απαιτούν διαφορετικά δόγματα για την ανάπτυξή 
τους και αυτό οδηγεί στις απέραντες διαφορές στο θρησκευτικό δόγμα, όμως εάν κάποιος κα-
τανοεί τον πυρήνα τους τότε αντιλαμβάνεται ότι όλες οι θρησκείες αλληλοϋποστηρίζονται.  
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Σήμερα διαπιστώνουμε, ότι ο Χριστιανισμός γενικά, έχοντας χάσει την εσωτε-
ρική και μυστηριακή του διδασκαλία και εξ αίτιας των στοιχειωδών ηθικών διδασκα-
λιών, των αντιφάσεων και των δοξασιών ως προς τη θεότητα γενικά και τον άνθρω-
πο, απαράδεκτων για τη σημερινή ανεπτυγμένη διάνοια, βλέπει ένα μεγάλο μέρος 
των οπαδών του των πιο αναπτυγμένων στη διανόηση ν’ απομακρύνονται απ’ αυτόν. 
Και αυτό, γιατί έχει διακηρυχθεί, ότι ο Χριστιανισμός δεν είχε ποτέ μυστικά και ότι 
αυτό που είχε να διδάξει το δίδαξε φανερά σ’ όλους. Οι αλήθειες του, φέρονται να 
είναι τόσο απλές, ώστε και ο πρώτος τυχών, έστω και ο περιορισμένης νοητικότητας, 
να είναι σε θέση να τις καταλαβαίνει χωρίς κόπο. Μη λαμβάνοντας όμως υπόψη, την 
πνευματική και ηθική ανισότητα των ανθρώπων, καθηλώνει σ’ ένα και το αυτό επίπε-
δο τη θρησκευτική διδασκαλία την προορισμένη για διαφορετικής ανάπτυξης άτομα, 
προσφέροντας την ιδία πνευματική τροφή, τόσο στον εξελιγμένο και υψηλής ανάπτυ-
ξης, όσο και στον ανεξέλικτο και αμαθή, προς βλάβη και των δύο. 

Αλλά, όπως μας αποκαλύπτεται ο Χριστιανισμός παλιά, στην πρώτη τουλάχι-
στο Εκκλησία, δεν υπολειπόταν σε τίποτε ως προς τις άλλες θρησκείες. Κατείχε και 
αυτός μια όψη κρυμμένη, διαφυλάσσοντας σαν ένα πολύτιμο θησαυρό τα μυστικά 
εκείνα που αποκαλύπτονταν μόνο στους εκλεκτούς μέσα στα Μυστήρια του. Τόσο η 
Καινή Διαθήκη, όσο και άλλες γραπτές μαρτυρίες της πρώτης Εκκλησίας, μας πληρο-
φορούν για την ύπαρξη Χριστιανικών Μυστηρίων, των Μυστηρίων του Ιησού, ή των 
Μυστηρίων της Βασιλείας, για τους επιβαλλόμενους όρους στους υποψηφίους, κα-
θώς και για τη φύση των διδασκαλιών γενικά που δίδονταν μέσα σ’ αυτά. Διαβάζου-
με στα Ευαγγέλια στίχους όπως: «Σε σάς έχει δοθεί το να γνωρίσετε τα μυστήρια της 
Βασιλείας του Θεού, σ’ εκείνους δε που είναι απ’ έξω, τα πάντα με παραβολές δίδο-
νται». Αλ’ όταν ήταν μόνος τα εξηγούσε όλα ιδιαιτέρως στους μαθητές του.  

Οι εκφράσεις  όταν ήταν μόνος  και  εκείνοι που είναι απ’ έξω, αφήνουν να φα-
νεί ότι πράγματι υπήρχε κάτι που κρατιόταν μυστικό από τους πολλούς. Οι ιδιαίτερες 
εξηγήσεις που δίδονταν κατ’ ιδίαν ή στην οικία, με τις όποιες αναπτυσσόταν η βαθύ-
τερη έννοια της διδασκαλίας Του, φέρονται να έχουν μεταφερθεί από εκπαιδευτή σε 
εκπαιδευτή. Τα Ευαγγέλια δίνουν μόνο τις ερμηνείες εκείνες, τις αλληγορικές και μυ-
στικές, που αποτελούν αυτό που ονομάζουμε Μικρά Μυστήρια, ενώ η πιο βαθειά ση-
μασία δεν αποκαλυπτόταν, όπως είναι γνωστό, παρά μόνο στους Μυημένους. Θα 
μπορούσαμε επίσης ν’ αναφέρουμε σχετικά και την πολύ γνωστή φράση: «Μη δίνετε 
τα άγια στους κύνες και μη ρίχνετε τους μαργαρίτες μπρός στους χοίρους». Αλλού 
πάλι ο Ιησούς λέγει στους μαθητές του: «Έχω ακόμη πολλά να σάς πω, άλλα δεν 
μπορείτε τώρα να τα βαστάξετε». Απ’ αυτά ο Ιησούς, θα αποκάλυψε ασφαλώς ορι-
σμένα στους μαθητές του, μετά την ανάσταση, όταν κατά τις εμφανίσεις του προς αυ-
τούς, τους μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού (Πράξεις). Οι ανακοινώσεις του αυτές, 
βέβαια, έχουν παραμείνει μυστικές. Τι θα μάς έκανε όμως να υποθέσουμε ότι λησμο-
νήθηκαν και δεν συνέχισαν να μεταβιβάζονται σαν ένας θησαυρός πολύτιμος; Σύμ-
φωνα με κάποια παράδοση της πρώτης Εκκλησίας, ο Ιησούς βρισκόταν σε επικοινω-
νία με τους μαθητές του επί πολύ χρόνο μετά τον γήινο θάνατό του, με σκοπό να τους 
εκπαιδεύει και στο περίφημο έργο των Γνωστικών  Πίστης Σοφία  διαβάζουμε σχετικά 
τα ακόλουθα: «Μετά την ανάσταση Του από τους νεκρούς, ο Ιησούς συνέχισε να 
συναντάται με τους μαθητές του, εκπαιδεύοντας τους επί ένδεκα έτη».   
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Η έκφραση Νέα γέννηση είναι πολύ γνωστός όρος στον Εσωτερισμό ταυτό-
σημος με τη Μύηση. Στην περίφημη συνομιλία του με τον Νικόδημο, ο Ιησούς δηλώνει 
ότι: «αν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν, δεν θα μπορέσει να ιδεί τη Βασιλεία του Θεού». 
Η γέννηση αυτή, καθώς λέγει, είναι γέννηση εξ ύδατος και πνεύματος, υπαινισσό-
μενος με την έκφραση αυτή την πρώτη Μύηση. Για ν’ ακολουθήσει αργότερα μια άλλη 
γέννηση, εκείνη του Αγίου Πνεύματος, του Πυρός, το Βάπτισμα που λαμβάνεται από 
τον Μυημένο κατά την πνευματική άνδρωση του. Η έκπληξη του Ιησού μπρός στην 
αδυναμία του Νικόδημου να συλλάβει το νόημα της φρασεολογίας αυτής, φανερώνει 
πόσο οι αλληγορικές αυτές εκφράσεις ήταν οικείες στους μυστικούς της Ιουδαϊκής 
θρησκείας: «Συ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν γνωρίζεις αυτά»;  

Αυτά τα Μυστήρια, απρόσιτα στη μεγάλη μάζα της ανθρωπότητας, θα πρέπει 
να ξαναπάρουν τη θέση τους μέσα στην Εκκλησία, για να ζωογονούν και να συντη-
ρούν άσβεστη την Ιερή φλόγα της Μύησης, μέσα στους αιώνες. Στο βιβλίο αυτό πα-
ρουσιάζεται ένα διάγραμμα των Μυστηρίων. Οι αλήθειες που αποκαλύπτονται σε 
γενικές γραμμές, βοηθούν να βγει στην επιφάνεια η γνώση η οποία υπάρχει μέσα στη 
δική μας εσωτερική θεότητα, το πνεύμα του Χριστού, του όποιου είμαστε ο ναός. 
Πάντα όμως, όταν επιχειρείται να περιγραφούν τέτοιες εσωτερικές εμπειρίες, προκύ-
πτει ένα σοβαρό πρόβλημα από την ασάφεια του νοήματος ορισμένων βασικών 
όρων που αναπόφευκτα θα χρησιμοποιηθούν, όπως αυτός του εγώ, του Εαυτού της 
Συνείδησης και ορισμένων συγκεκριμένων λέξεων. Σκοπός μου είναι να δοθούν εξη-
γήσεις για τα θέματα αυτά μέσα από τις απόψεις και θέσεις της Γνωστικής φιλο-
σοφίας, έτσι ώστε να μιλάμε την ίδια «γλώσσα».   

Στις Ευαγγελικές αφηγήσεις που συνθέτουν τη βιογραφία του Ιησού Χριστού 
βρίσκονται περιπλεγμένες μυθικές και μυστικές έννοιες που αφορούν κοσμικές διαδι-
κασίες, επιφέροντας σύγχυση στην ακριβή σύλληψη και κατανόηση της προσωπικό-
τητας του θείου δασκάλου της Παλαιστίνης. Ο αποσυμβολισμός των επεισοδίων και 
γεγονότων που συνθέτουν τη βιογραφία του Ιησού Χριστού, στην πραγματικότητα 
απεικονίζουν τον τρόπο εκγύμνασης και τις επιτεύξεις που χαρακτηρίζουν τον άνθρω-
πο που παίρνει στα χέρια του την κατώτερη του φύση, για να την υποτάξει θεληματικά 
σε πειθαρχία και εκπαίδευση ώστε να προκαλέσει τη φανέρωση της θεότητας μέσα 
του και ν’ απελευθερωθεί από τα δεσμά της ύλης. Μέσα από το τρίπτυχο της μελέτης 
του Ιστορικού, Μυθικού και Ατομικού μυστικού Χριστού, γίνεται μια προσπάθεια 
αποσαφήνισης αυτών των όρων, οι οποίοι, παρανοημένοι και διαστρεβλωμένοι μέσα 
από τη μακραίωνη ιστορία τους, από εποχές μισαλλοδοξίας, φανατισμού κι αμάθειας, 
προσφέρονται σήμερα εντελώς απαράδεκτοι για την ανθρώπινη διάνοια και συχνά 
απωθητικοί για τη συνείδηση. 

Ο Χριστός ήλθε στην κατάλληλη εποχή, διά να δώσει στον κόσμο δύο μεγάλες  
αλήθειες. Το γεγονός της ύπαρξης της ανθρώπινης ψυχής και το σύστημα της υπηρε-
σίας, ως μεθόδου για την εμπέδωση ορθών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και προς 
τον Θεό. Είπε στους ανθρώπους, ότι όλοι ήσαν Υιοί του Θεού, με την ίδια έννοια 
όπως ήταν και Αυτός. Τους είπε με πολλούς συμβολικούς τρόπους, ποιος και τι ήταν 
και τους βεβαίωσε ότι πολλά και μεγαλύτερα, μάλιστα, πράγματα θα μπορούσαν να 
κάμουν, εν συγκρίσει μ’ εκείνα τα οποία έκαμε Αυτός, διότι ήταν, όπως και Εκείνος, 
Θεοί. Η διδασκαλία του Ιησού υπερβαίνει όλες τις προηγούμενες αρχές μας για την 
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ιδέα της λατρείας στο ότι αυτός όχι μόνο περιγράφει τον Πατέρα του σαν το ιδανικό 
της απέραντης πραγματικότητας, αλλά δηλώνει κατηγορηματικά ότι αυτή η θεϊκή πηγή 
αξιών και αιώνιο κέντρο του σύμπαντος, είναι αληθινά εφικτή από κάθε θνητή ύπαρξη 
που διαλέγει να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, εφόσον αναγνωρίσει και απο-
δεχτεί τη συγγένεια με το Θεό και την αδελφοσύνη της με τους ανθρώπους. 

Η διδασκαλία του Ιησού, προσπάθησε αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης στην 
ζωή των ανθρώπων, να εμφυσήσει την ιδέα της Αγάπης δίχως πολιτισμική ή κοινωνι-
κή εξαίρεση. Αγάπη προς τους συνανθρώπους μας, αγάπη προς τον κόσμο γύρω 
μας, αγάπη προς τον Θεό. Αυτό άλλαξε την ψυχολογία του κόσμου. Ζητούσε από τους 
πιστούς να έρθουν σε προσωπική σχέση με το Θεό, να τον αγαπήσουν και όχι να τον 
φοβούνται. Το τελευταίο όμως έρχεται σε αντίθεση με τον προηγούμενο Θεό των 
Εβραίων και σχεδόν κάθε Θεό, τον οποίο οι πιστοί έπρεπε να φοβούνται. Η διδασκα-
λία αυτή μας κάνει να ζητάμε τον αληθινό Θεό και να τον βρίσκουμε, αλλά απαιτεί την 
επίτευξη αληθινών βαθμίδων πνευματικής προόδου σε μας μέσα από ζωντανές πνευ-
ματικές εμπειρίες αποκάλυψης της Αλήθειας. Αλλά είμαστε άραγε πρόθυμοι να πλη-
ρώσουμε το αντίτιμο γι’ αυτή την πνευματική μας πρόοδο και για την είσοδο μας στη 
βασιλεία των Ουρανών; Να γεννηθούμε ξανά; Να ξαναδημιουργηθούμε; Να πληρώ-
σουμε το αντίτιμο της αφοσίωσής μας στο θέλημα του Πατέρα και να υποστούμε την 
τρομερή και απαιτητική διαδικασία της αυτοκαταστροφής και της ανακατασκευής της 
ψυχής; Ο Κύριος έχει πει: «Όποιος θέλει να σώσει τη ψυχή του πρέπει να τη χάσει. 
Μη νομίσετε ότι ήρθα για να φέρω ειρήνη αλλά αντίθετα πάλη στην ψυχή».  

Δυστυχώς χάθηκε από εμάς, ότι ο Ιησούς εξέφρασε στη ζωή του και αγνοήθηκε 
εντελώς το νόημα της βαθύτερης αλήθειας που δίνει η διδασκαλία Του και η πρακτική 
εφαρμογή της στη ζωή μας, με αποτέλεσμα το πνεύμα και η ζωντανή πειραματική εμπει-
ρία να εξαφανιστούν. Το να παραδεχόμαστε ένα ιστορικό γεγονός ή ένα θεολογικό δό-
γμα, δεν μας φέρνει σε επαφή με τον Χριστό. Μέλη της Βασιλείας είναι όλοι εκείνοι, που 
εσκεμμένα ζητούν να βρουν το Φως με την πειθαρχία, στην οποία οικειοθελώς υποβάλ-
λονται. Ο δρόμος που μας έδειξε ο Ιησούς, αρχίζει με την αναζήτηση και φτάνει ως την 
άμεση γνώση και εμπειρία, μέσα από επτά μεγάλα επεισόδια:  
 

1. Τη Γέννηση. 
2. Τη Βάπτιση ή τη Χριστικοποίηση του ζωτικού σώματος. 
3. Τη Μεταμόρφωση. 
4. Την Είσοδος στην Ιερουσαλήμ. 
5. Τη Χριστικοποίηση της ανθρώπινης ψυχής. 
6. Τη Χριστικοποίηση της πνευματικής ψυχής. 
7. Τη Σταύρωση με την Ανάσταση. 
 
Αυτά είναι τα επτά μεγάλα δραματικά συμβάντα των μυστηρίων μέσο των οποί-

ων όλοι οι άνθρωποι σταδιακά αν θέλουν κάποια μέρα να περάσουν για να κάνουν να 
εκδηλωθεί και να λάμψει μέσα τους ο Ατομικός τους Χριστός.  

Επίσης στο βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτούν ορισμένες από 
τις πνευματικές αλήθειες που έχουν γραφεί στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, που από 
την αρχή σχεδόν της πνευματικής κίνησης του χριστιανισμού μέχρι τη σύγχρονη επο-
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χή μας, παρανοήθηκαν ανάλογα με τη θεωρία και τις τάσεις που υπερίσχυαν την 
κάθε εποχή, από όλους όσους δεν ήταν πραγματικά μυημένοι στα Χριστιανικά Μυ-
στήρια. Ενώ ο συγγραφέας της Αποκάλυψης εξέφρασε στο έργο του τα αποτελέ-
σματα μιας εσωτερικής χριστιανικής μύησης, οι εξωτερικοί, μη έχοντας την δυνατό-
τητα να καταλάβουν τις βαθιές πνευματικές αλήθειες που περιείχε, προσπάθησαν να 
την εξηγήσουν μόνο με την κατά γράμμα ερμηνεία της. Δυστυχώς, μόνο λίγοι άνθρω-
ποι κατάλαβαν ότι υπήρχε κάτι πολύ πνευματικό στην Αποκάλυψη, αλλά κι αυτοί δεν 
ήξεραν ή δεν ήθελαν να το ερμηνεύσουν σωστά. Η Αποκάλυψη περιέχει όλα τα 
μυστήρια της Αλχημείας, της Μαγείας, της Αστρολογίας και της Καμπάλας. Αν κά-
ποιος δεν διαθέτει γνώσεις αυτού του είδους και επιχειρήσει να την ερμηνεύσει, 
σίγουρα θα διαπράξει σοβαρά σφάλματα. Οι περισσότεροι δεν τολμούν να την 
ερμηνεύσουν επειδή θα ήταν υποχρεωμένοι να αποδεχθούν όλες αυτές τις επιστήμες 
κι έτσι να αλλάξουν ορισμένες απόψεις της θρησκείας. 

Ο Ιωάννης μας λέει: «πως ήταν εν πνεύματι και πως εν πνεύματι συλλαμβάνει 
ό,τι μας δίνει». Αυτό μας δείχνει ότι το περιεχόμενο της Αποκάλυψης προήλθε από 
μια ανώτερη κατάσταση συνείδησης, στην οποία καταφέρνει να φτάσει κάποιος μέ-
σω της Μύησης και μέσω της εξέλιξης της εσωτερικής δημιουργικής ικανότητας της 
ψυχής. Ο Ιωάννης επιφορτίστηκε με το έργο του να ανακοινώσει στην ανθρωπότητα 
αυτά που συμβαίνουν εσωτερικά στα Μυστήρια ώστε, εκείνοι οι οποίοι έχουν μια πιο 
φωτισμένη διάνοια, να μπορέσουν με τη βοήθεια αυτών που περιέχει η Αποκάλυψη, 
να κατανοήσουν και να διαπεράσουν βαθμιαία τα πέπλα και να φτάσουν στην αλη-
θινή κατανόηση του γεγονός του Γολγοθά στην πληρότητά του. Βασικά στην Αποκά-
λυψη περιγράφεται η ανάπτυξη δυνάμεων και ικανοτήτων που βρίσκονται σε λανθά-
νουσα κατάσταση σε κάθε ψυχή. Είναι ένα απλό σχεδιάγραμμα εσωτερικής μύησης 
όπου δείχνεται συμβολικά, αυτό που βιώνει ο νεόφυτος κατά τα διάφορα στάδια της 
μύησής του. Η περιγραφή είναι έτσι δομημένη, ώστε, ο κάθε ενδιαφερόμενος διαβά-
ζοντας και κατανοώντας την να οδηγείται βήμα - βήμα σε συμβάντα και περιστατικά 
όλο και σε πιο ανώτερα επίπεδα εσωτερικών μυήσεων της δεύτερης γέννησης.  

Δυστυχώς οι μεταφραστές, ίσως δεν θέλησαν να δώσουν ολοκληρωτική εσω-
τερική ερμηνεία στο πνεύμα της Αποκάλυψης και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φέρει 
πολύ παρανόηση στην κατανόηση της. Οι στοίχοι (1, 1) και (22, 7), μεταφράστηκαν 
ως να δείξω τι πρόκειται να έρθει και να περάσει σύντομα, δηλαδή, ότι αυτά που πε-
ριγράφονται, επρόκειτο να συμβούν στο εγγύς μέλλον. Αν η μετάφραση αυτών των 
δυο στοίχων γίνει όχι κατά γράμμα, αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδίδουν την 
αληθινή σημασία τους θα είναι: «Αυτή είναι η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού την 
οποία ο Θεός έδωσε στον υπηρέτη του, για να δείξει σε συντομία τι επιβάλλεται να 
περάσει όποιος βαδίζει στα βήματα της μύησης. Δίνεται σε σύμβολα και αποστέλλεται 
μέσω αγγέλου στον υπηρέτη του Ιωάννη, που έγραψε αυτά τα πράγματα».  

«Αν επρόκειτο να περιγράψω με λεπτομέρειες όλα όσα θα λάβουν χώρα από 
τώρα μέχρι την εκπλήρωση του στόχου της γήινης εξέλιξης, θα έπρεπε να γράψω 
πολλά, αλλά θα σας δείξω ένα σύντομο σχέδιο». 

Για να είναι σε θέση κάποιος να κατανοήσει πλήρως το θέμα της Αποκάλυ-
ψης, πρέπει να γνωρίζει ορισμένα πράγματα ως προς τη σύνθεση της ανθρώπινης 
οντότητας. Όπως, τα κέντρα δύναμης και ενέργειας που βρίσκονται μέσα του και τα 
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σώματα που αποτελούν, τόσο τη φυσική όσο και την πνευματική  του υπόσταση. Για 
όλα αυτά γίνεται αναφορά σ’ αυτό το βιβλίο χωρίς να προβάλει αξιώσεις όσον αφορά 
την πηγή του αλάθητου. 

Χρειάζεται να τονιστεί, ότι αυτή η εργασία δεν επιδιώκει να καλύψει νοητικά 
κενά ούτε να διαμορφώσει εξηγήσεις που θα ικανοποιήσουν τον συνήθη περιορι-
σμένο τρόπο σκέψης. Έρχεται μάλλον να θυμίσει εκείνο που όλοι ήδη διαισθανόμα-
στε και που ήδη γνωρίζουμε με κάποιον τρόπο σε μία βαθύτερη διάσταση του Είναι 
μας. Γι’ αυτό και ο τρέχων λόγος εδώ δεν εμπλέκεται με τις τυπικές διαδικασίες παρά-
θεσης αποδεικτικού πληροφοριακού υλικού, αλλά μάλλον έχει αξιωματικό χαρακτήρα, 
σε ενοχλητικό ίσως βαθμό. Διαβάζοντάς το, θα ανακαλύψετε πολλά πράγματα που 
θα σας προξενήσουν αντιδράσεις οι οποίες θα μπορούσαν, τουλάχιστον σε ένα πρώ-
το στάδιο, να σας φανούν παράξενες. Όποια κι αν είναι η γνώση σας, πρέπει να 
προετοιμαστείτε για να αποδεχθείτε μία νέα πραγματικότητα στη ζωής σας και των 
κανόνων που την κυβερνούν. Γιατί πρόκειται για ένα ξεχωριστό έργο με μία ανάλυση 
που ταράζει συθέμελα τις πιο ριζωμένες πεποιθήσεις μας φέρνοντας στο φως, αυτά 
που βρίσκονται βαθειά θαμμένα στο Είναι μας.  

Το βιβλίο αυτό, σαν ένας καθρέφτης θα σας βοηθήσει να εξετάσετε προσωπι-
κά το «είδωλό» σας και να περιεργαστείτε τις πιο βαθιές πτυχές του χαρακτήρα σας, 
ακόμη κι όταν αναφέρονται πράγματα που ο νους σας ίσως τα θεωρεί άσχετα ή ξένα 
προς εσάς. Χωρίζεται σε δύο ενότητες: Η πρώτη περιλαμβάνει πολλά πρακτικά πα-
ραδείγματα και επικεντρώνεται στο πιο λογικό μέρος του νου, εκείνο που έχει ανάγκη 
να δει για να πιστέψει, εκείνο που σε κάθε αποτέλεσμα πρέπει να συνδέει μια αιτία. 
Σ’ αυτή την ενότητα θα βρείτε πολλά παραδείγματα και μεταφορές που διευρύνουν τη 
γνώση για να αρχίσει κάποιος να καταλαβαίνει και να ερμηνεύει πιο αποτελεσματικά 
την πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Διαβάζοντάς την, θα προετοιμάσετε τον νου 
σας για τη δεύτερη ενότητα και για την αναγνώριση και διαχείριση των διαισθητικών 
ικανοτήτων σας οι οποίες, με την κατάρριψη ορισμένων νοητικών σχημάτων και τη 
διευρυμένη γνώσης σας, θα σας επιτρέψει να αναγνωρίσετε και να αποδεχθείτε φαι-
νόμενα που ο νους δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσει, ίσως διότι ποτέ δεν βίωσε 
ενσυνείδητα την εμπειρία τους. Οι δύο ενότητες του βιβλίου δεν διαχωρίζονται με 
απόλυτη σαφήνεια, εν τούτοις, η διάκριση υφίσταται και επιτρέπει στον νου σας να 
αποδεχθεί φαινόμενα που γίνονται κατανοητά μέσω της λογικής, χωρίς να χρειάζεται 
να καταφύγετε στις πράξεις πίστης (πεποίθησης), που αξιώνει η Θρησκεία.  

Όλα όσα περιέχονται σ’ αυτή την πραγματεία είναι μια ανθοδέσμη αποτελού-
μενη από άνθη που διάλεξα, βάζοντας μόνο την κλωστή που τα συνδέει για να μετα-
βιβάζω εκείνο που έλαβα και έμαθα, σε όλους εσάς που αναζητάτε ένα νόημα στη 
ζωή σας και θέλετε να ζείτε ενσυνείδητα. Δεν προσφέρονται με δογματικό πνεύμα, 
αλλά αποτελούν απλά μια συνεισφορά σκέψης αναφορικά με τα ήδη δεδομένα ως 
προς τη φύση του ανθρώπου. Εκείνο που ζητείται απ’ τον αναγνώστη είναι μια ευμε-
νής προσέγγιση, μια προθυμία να εξετάσει τις απόψεις που προτείνονται και μέσα 
από διάκριση, να οδηγηθεί στην απόρριψη του λαθεμένου και στην εκτίμηση του αλη-
θινού. Η διερευνητική μελέτη αποδίδει ουσιαστικά, μόνον όταν ο αναζητητής δεν ενδι-
αφέρεται να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει ούτε παρασύρεται από τη ροή των συμβά-
ντων, αλλά βλέποντας και ακούγοντας προσεκτικά, ενδιαφέρεται να διακρίνει, να ανα-
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καλύψει και να εκδηλώσει ελεύθερα και αβίαστα χωρίς υστεροβουλία ή εμπάθεια την 
τρέχουσα θεώρησή του. Δεν παρασύρεται σε βιαστικές απορρίψεις αυτών που δεν 
κατανοεί άμεσα, αλλά τα εκλαμβάνει ως ερώτημα για ένα νέο δημιουργικό αναπρο-
σανατολισμό της αντίληψής του. Ο συμπυκνωμένος λόγος ίσως δυσκολέψει αρχικά, 
αλλά προσφέρει πολυδιάστατο έδαφος προσωπικής διερεύνησης. Τέλος, το πνεύμα 
αυτού του έργου, ως πρόταση συνολικής θεώρησης, κινείται ελεύθερα σε ένα πεδίο 
σύνθεσης πνευματικών θεωρήσεων Ανατολής και Δύσης, αλλά και του συνολικού 
ανθρώπινου επιστητού, χωρίς προκαταλήψεις και ιδιαίτερες αποκλίσεις. Ακόμα και 
αν μερικές απ’ αυτές τις υποθέσεις δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να επαληθευ-
τούν, μπορεί η αξία τους να έγκειται στο ότι διεγείρουν τη διαίσθηση του αναγνώστη 
για να τον ωθήσουν σε περαιτέρω έρευνα με αποτέλεσμα να ανακαλύψει ο ίδιος πολ-
λά πράγματα για την ψυχολογία της συνειδησιακής εξέλιξης.  

Αν κάτι δεν είναι σαφές ή δυσκολεύεστε να το προσεγγίσετε, μην ανησυχείτε. 
Πολλά δεν θα μπορείτε να τα καταλάβατε από την πρώτη στιγμή· σε αρκετά από αυτά 
ούτε καν θα δώσετε σημασία, όταν όμως τα ξαναδιαβάσετε, η πραγματική τους 
έννοια θα σας φανεί ξεκάθαρη και σαφής. Γι’ αυτό, απλά ακολουθήστε τη ροή των 
πληροφοριών με την ταχύτητα που εσείς προτιμάτε και συνεχίσετε την ανάγνωση του 
βιβλίου υπογραμμίζοντας, αν το επιθυμείτε, τα σημεία που δεν διαβάσατε ή δεν κα-
ταλάβατε. Ίσως κάποιοι να μην μπορούν να καταλάβουν τα πάντα αμέσως. Όταν θα 
ολοκληρώσετε την ανάγνωση, αν ξαναδιαβάσετε τα μέρη εκείνα που σας προβλημά-
τισαν ή που παραβλέψατε, θα δείτε ότι πλέον όλα φαντάζουν πιο οικεία. Η γνώση 
σας θα αλλάξει και πολλές απόψεις θα σας φανούν καινούργιες ή εντελώς διαφορε-
τικές σε σύγκριση με την ερμηνεία που τους δώσατε αρχικά. 
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Η Γνώση – Σοφία. 
 
 
«Προτού ξεκινήσουμε οποιοδήποτε ταξίδι για ν’ ανακαλύψουμε την Αλήθεια, το Θεό, 

προτού να είμαστε σε θέση να δράσουμε ή να έχουμε οποιαδήποτε σχέση με κάποιον άλλο... 
είναι βασικό ν’ αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πρώτα τον εαυτό μας.»      ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ.                                                                       
                                                                                                                       

Η ζωή στον πλανήτη μας, είναι ένα μεγάλο σχολειό γεμάτο δυσκολίες, όπου οι 
άνθρωποι εκπαιδεύονται έως ότου κατακτήσουν με αυτοπροσπάθειες και ατομικές 
εμπειρίες, εκείνη τη γνώση - σοφία που θα τους εξομοιώσει με το Τέλειο. Για την 
εκπαίδευση του ανθρώπου πρωταρχικά, υπάρχει η εξωτερική γνώση, που προσλαμ-
βάνει με τις αισθήσεις και τη λογική του. Όμως υπάρχει και η εσωτερική γνώση που 
δίνεται στον άνθρωπο με τη μύηση όταν ωριμάζει ηθικά και νοητικά.   

Οι εξωτερικές γνώσεις δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες, γιατί μέσω των 
αισθήσεων και της λογικής ο άνθρωπος διαμορφώνει και τελειοποιεί τα ψυχολογικά 
και φυσικά του στοιχεία, τα οποία αποτελούν το σχήμα και την κατοικία της ψυχής 
του. Το ψυχολογικό και φυσικό του σώμα είναι οι διόπτρες μέσω των οποίων η ψυχή 
παρατηρεί τα πράγματα του δικού μας κόσμου και μέσω αυτών πρόκειται να εκφρά-
σει στο μέλλον τις πνευματικές δυνάμεις της, που προς το παρόν βρίσκονται σε λή-
θαργο. Ο άνθρωπος δύσκολα αποκτά την εσωτερική γνώση, γιατί για την κατάκτηση 
της, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σταθερή προσήλωση στις απαιτήσεις της «εσω-
τερικής ζωής», η υπέρβαση των αισθήσεων και ο απόλυτος έλεγχος του νου.  

Η ανθρώπινη ζωή είναι ένα ταξίδι κυκλικό από τον αόρατο κόσμο της Ψυχής 
στον ορατό κόσμο της φυσικής διαβίωσης με σκοπό, όπως μας λέει η εσωτερική δι-
δασκαλία, να συνειδητοποιήσουμε την αφετηρία της ύπαρξης μας, να αντιληφθούμε 
ότι είμαστε προεκτάσεις πνευματικών δυνάμεων και αποτελέσματα εσωτερικών αιτί-
ων. Διαμέσου επαναληπτικών κύκλων γέννησης και θανάτου, ο άνθρωπος μαθαίνει 
προοδευτικά να διακρίνει το πρόσκαιρο αισθητό από το αιώνιο και εν τω μεταξύ ανα-
πτύσσει και οργανώνει εκείνες τις εσωτερικές δυνάμεις που γεφυρώνουν το πέρασμά 
του από το πεπερασμένο στο αθάνατο.  

Η Αρχαία Σοφία λέει ότι αυτός είναι ο σκοπός που υπάρχουμε στη γη και αυ-
τός ο σκοπός υποστηρίζεται με νόμους που υποχρεώνουν την ατομική ζωή να εκπαι-
δεύεται και να προοδεύει. Οι νόμοι αυτοί είναι νόμοι της Ανάγκης. Είναι γνωστοί ως 
νόμοι του Κάρμα και της Μετενσάρκωσης. Το Κάρμα είναι ο νόμος που με μια ακατα-
νόητη για μας σοφία και δικαιοσύνη, επαναφέρει ότι διασαλεύεται από ατομική βού-
ληση στην πρωταρχική του ισορροπία και αρμονία. Και ο νόμος της περιοδικής κυ-
κλικής κίνησης, γνωστός ως Μετενσάρκωση, είναι αυτός που επαναφέρει την ανθρώ-
πινη ψυχή σε ανθρώπινο σώμα κάτω από τις ίδιες συνθήκες έτσι ώστε μέσω της 
επανάληψης, που είναι η μάνα της μάθησης, ο άνθρωπος μαθαίνει να θέλει και να 
εφαρμόζει μόνον όσα συνάδουν με την Παγκόσμια Αρμονία.  

Για την πραγματοποίηση της πνευματικής μας τελείωσης, εκτός από τους 
νόμους της Ανάγκης, συνυπάρχει ο νόμος της Χάρης ή της Συμπόνιας. Ο νόμος αυτός 
φέρνει στην ανθρωπότητα την Πνευματική Γνώση που είναι η απορροή της Θείας 
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Σκέψης και φθάνει έως εμάς μέσω των σοφών και μεγάλων Μυστών. Αυτοί την μετα-
φέρουν και την διαδίδουν σε όλα τα έθνη και τις φυλές της ανθρωπότητας, μέσω από-
κρυφων διδασκαλιών και θρησκειών. Αποστολή τους είναι να υπενθυμίζουν στον 
άνθρωπο τη θεία καταγωγή και τον σκοπό της ζωής του και να του υποδεικνύουν τον 
τρόπο επιστροφής στο λίκνο της απορροής του. Ο Γνωστικός φθάνει στην ένωση με 
το Ανώτατο, μέσω της πνευματικής διαίσθησης και της διαλεκτικής. Ο Γνωστικός είναι 
σε θέση να απορρίπτει παλιά είδωλα, παλιές πίστεις, προηγούμενες απόψεις, προ-
καταλήψεις και επιθυμίες αυτού του κόσμου, γιατί είναι αποφασισμένος να ψάξει για 
την πραγματική του ελευθερία. 

Η πορεία προς την ελευθερία, είναι το προοδευτικό πέρασμα της ανθρώπινης 
συνειδητότητας μέσα από διαφορετικά σχήματα ζωής οριοθετημένα από τις προσω-
ρινές ανάγκες και επιδιώξεις της. Όσο η συνειδητότητα απαλλάσσεται από τις οριο-
θετήσεις των προσωπικών επιθυμιών και ορέξεων τόσο απελευθερώνεται από τις 
δεσμεύσεις τους. Η απόρριψη λοιπόν, των ειδώλων και των προσκολλήσεων σε οτι-
δήποτε αφορά την μέχρι τούδε ζωή, απελευθερώνει τον Γνωστικό από ένα προηγού-
μενο σχήμα ζωής και τον εισάγει σε ένα άλλο. Με μια τέτοια διαδικασία στην οποία 
συνυπάρχει ο εμβριθής συλλογισμός, η αρετή και η ενατένιση, ο οπαδός της Γνώσης-  
Σοφίας αγγίζει το πεδίο των Ιδεών και κατανοεί την πραγματική του ύπαρξη, την 
Παγκόσμια Φύση και τη σχέση του με Αυτήν. 

Η Γνώση - Σοφία είναι η εσωτερική διδασκαλία που υπάρχει στον πλανήτη 
μας από τις αρχές της ύπαρξης του νοήμονα ανθρώπου. Είναι η μεταφυσική διδα-
σκαλία που θεμελιώνεται στην ύπαρξη της Θεϊκής Αρχής από την οποία πηγάζουν οι 
ψυχές. Αναφέρεται στην παγκόσμια νομοτέλεια που καταλήγει σε νόμους της φύσης, 
στην ύπαρξη πνευματικών δυνάμεων και Αγγελικών όντων, στην αντίθεση Καλού  
Κακού, στις αιτίες της ζωής και του θανάτου και στον σκοπό της ανθρώπινης ζωής. 
Είναι η πληροφορία για την αόρατη πνευματική μας κοιτίδα από την οποία όλοι προ-
ερχόμαστε και με την οποία οι δεσμοί μας είναι προς το παρόν ανενεργοί. Η Γνώση 
είναι η πληροφόρηση που δίνει στον άνθρωπο τα μέσα να αντιληφθεί ποιος πρά-
γματι είναι, τι κάνει στη γη και ποιο είναι το μέλλον του.  

Στις πανάρχαιες και προκατακλυσμιαίες εποχές υπήρχε η μία Σοφία – Θρη-
σκεία, που ήταν γνώση και λατρεία μαζί. Αργότερα όσο η ανθρωπότητα τυλιγόταν 
από τα πέπλα του εγωισμού και της πονηριάς και όσο ξεμάκραινε από την πνευμα-
τική της φύση, η γνώση - σοφία χωρίστηκε από τη θρησκεία. Έγιναν δύο διαφορετικά 
συστήματα προσέγγισης του Θείου, το ένα, η θρησκεία, μόνο να πιστεύει και να μην 
ερευνά, το άλλο, η γνώση, να πιστεύει αφού πρώτα ερευνά. Η Πνευματική Γνώση 
κρύφτηκε στα μυστηριακά κέντρα του πλανήτη μας, στην αρχή της Πέμπτης Ρίζας Φυ-
λής, μετά την καταβύθιση και του τελευταίου τμήματος της Ατλαντίδος. Ήταν γνωστή 
μόνο στους Μύστες που κρατούν ασταμάτητα τον φωτεινό πυρσό της αναμμένο, 
διδάσκοντας όσα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά σε λίγους εκλεκτούς. Ήταν γραφτό 
για τους ανθρώπους της Άριας φυλής να ανακαλύπτουν την Πνευματική Γνώση με 
ατομικές προσπάθειες. Πρώτο μέλημα του ανθρώπου είναι η εκπαίδευση της κατώ-
τερης φύσης του έτσι ώστε να υπακούει την ανώτερη, την πνευματική, και μόνο μετά 
από την ηθική και νοητική του αξιολόγηση οι μεγάλοι Μύστες να μπορούν να του 
εμπιστευθούν τα απόκρυφα μυστικά. Για τον νοήμονα άνθρωπο της Πέμπτης Φυλής, 
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η μύηση είναι το προοδευτικό άνοιγμα της συνειδητότητας και η ολοκλήρωσή της σε 
αυτοσυνειδητότητα μόνο κάτω από τη δική του επιλογή, προσπάθεια και καθαρμό.  

Η ψυχή δεν γεννιέται με το σώμα ούτε πεθαίνει με αυτό. Η ψυχή μεταναστεύει 
από ζωή σε ζωή και η αιτία αυτής της μετανάστευσης είναι η άγνοια. Η γνώση απε-
λευθερώνει την ψυχή από τον κύκλο της οδύνης και την επανασυνδέει με τον Εαυτό3. 
Και αυτή είναι η υπέρτατη Γνώση. Η διαδικασία της συνειδητοποίησης και της λύτρω-
σης της ανθρώπινης ψυχής γίνεται: Μέσω μελέτης με κατάλληλη καθοδήγηση, μέσω 
πεποίθησης που αποκτιέται με ακούραστη σκέψη και λογική ανάλυση και με αδιάκο-
πη αυτοσυγκέντρωση.  

Ο Πυθαγόρας υπήρξε ο μέγιστος των Μυστών που έδωσε στον κόσμο τη γνώ-
ση των αριθμών, της γεωμετρίας, του ηλιοκεντρικού συστήματος, της ύπαρξης της 
ψυχής και της επαναγέννησής της. Υπήρξε από τους πρώτους, ιστορικά τουλάχιστον, 
που φανέρωσε τις μεταφυσικές πραγματικότητες στον κόσμο, επειδή την εποχή εκείνη 
οι αποκαλύψεις γίνονταν μόνο στα μυστήρια και αυτές με πολλή φειδώ. 

Οι Γνωστικοί υπήρξαν οι φιλόσοφοι που δίδαξαν την εσωτερική Γνώση στη 
διάρκεια των τριών πρώτων αιώνων της μετά Χριστό εποχής, στη λεκάνη της Μεσο-
γείου. Ήταν η εποχή που η πνευματική γνώση άνθιζε στη εσωτερική σχολή της Αλε-
ξάνδρειας με πρωτεργάτες τον Αμμώνιο Σακκά, τον Κλήμη της Αλεξανδρείας και τον 
Πάνταινο. Παράλληλα ο μεγάλος Ωριγένης με τα δόγματα του έθετε τα θεμέλια της 
Χριστιανικής θρησκείας, ενώ ο ίδιος αργότερα αφορίστηκε από την Εκκλησία για την 
πίστη του στο δόγμα της Μετενσάρκωσης. Σε αντίθεση με τους Εκκλησιαστικούς Πα-
τέρες, που πίστευαν στον Προσωπικό Θεό και Χριστό, οι Γνωστικοί αποδέχονταν την 
Απρόσωπη Αρχή, τη Χριστική Αρχή και τη Γνώση. Αναγνώριζαν ότι οι διδασκαλίες 
τους ήταν μόνον επαναλήψεις των αρχαιότερων.  

Σχηματίστηκαν τρεις σχολές: Της Αλεξάνδρειας, της Εφέσου και των Οφιτών. 
Αντικείμενο της διδασκαλίας τους η ψυχή, το ενυπάρχον Χριστικό στοιχείο, η λύτρω-
ση μέσω γνώσης, συγκριτικής θρησκειών και μυστικών παραδόσεων. Λέγεται ότι το 
κίνημα των Γνωστικών υπήρξε η συνέχεια της κοινότητας των Εσσαίων, η οποία 
υπήρξε συνέχεια των Πυθαγορείων. Και ότι η ομάδα των μαθητών του Ιησού υπήρξε 
ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις παλαιότερες με τις νεώτερες Γνωστικές ομάδες.  

Τα βιώματα του νου και της ψυχής είναι πολύ πλατύτερα από τις σφαίρες μέσα 
στις οποίες μπορεί να κινηθεί η λογική. Για να εκφραστεί η Γνώση που αποκτήθηκε 
σε στιγμές ενόρασης, ελεύθερης από τα δεσμά της γραμματικής και του συγκεκριμέ-
νου νου, χρειάζονται εικόνες, μύθοι, αλληγορίες και αφηρημένες φιλοσοφικές έννοιες 
κατάλληλα δοσμένες ώστε να κατανοούνται και να αφομοιώνονται από τον άνθρωπο.  

Η Πνευματική Γνώση είναι το μήνυμα από τον κόσμο της Ψυχής προς την ατο-
μική ψυχή την περιτυλιγμένη με τα πέπλα της πλάνης και της λήθης. Η γνώση είναι το 
ελιξίριο που έστω και σταγόνα - σταγόνα, ποτίζει την ανθρώπινη φύση και βοηθά να 
ανθίσει το πνευματικό της πρότυπο. 

Η εσώτερη ανάγκη για Γνώση υπήρξε πάντοτε εμφανής στις μεγάλες ανθρώ-
πινες δραστηριότητες. Σα δράση συνάντησε διαφόρων τύπων περάσματα, άλλοτε 
                                                 
      3  Σ’ αυτό το βιβλίο, η λέξη - Εαυτός,- σηματοδοτεί τον πραγματικό ανώτερο Εαυτό μας, την 
Ατομικότητα και η λέξη - εαυτός,- σηματοδοτεί τον κατώτερο εαυτό της προσωπικότητάς μας. 
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ανοιχτά άλλοτε πιο στενά. Είναι γνωστό για την παγκοσμιότητα του το χαραγμένο 
στην είσοδο των Δελφών: «Γνώθι σ’ αυτόν». Η γνώση σμιλεύτηκε στη μοναδική ομορ-
φιά των γλυπτών και κτίστηκε στους Ναούς των Θεών. Ντύθηκε στα λόγια του Σωκρά-
τη «εν οίδα ότι ουδέν οίδα» για να δοξαστεί μέσω της παραδοχής της άγνοιας. Κρύ-
φτηκε στη συμβολική γλώσσα των μύθων της Ελλάδας, της Ρώμης, των Κελτών και 
στα παραμύθια που νανούριζαν τα μωρά. Γνώρισε το διωγμό στο Μεσαίωνα, αφού, 
σαν κυρίαρχο μέσο της είχε την έρευνα, κάτι που τάραζε τα μυαλά ανθρώπων που 
θέλησαν να χωρέσουν το πνεύμα στη χούφτα τους. Ξεγλίστρησε μέσα από το τρα-
γούδι των τροβαδούρων στις αυλές της αγάπης και μπήκε στους μύθους των Ιπποτών 
της Στρογγυλής Τράπεζας και της αναζήτησης του κρυμμένου άγιου δισκοπότηρου. 
Αυτού που θα αναζωογονούσε και θα ξυπνούσε από τη λήθη τους ετοιμοθάνατους 
Βασιλιάδες. Χώθηκε στα εργαστήρια των Αλχημιστών, για να μετατρέψει το μόλυβδο 
της προσωπικότητας σε χρυσάφι του πνεύματος. Δοξάστηκε στα έργα τέχνης και στις 
ανθρωπιστικές μελέτες της Αναγέννησης καθώς και στα επαναστατικά κηρύγματα 
των Διαφωτιστών. Προχώρησε στα λογοτεχνικά έργα των επόμενων αιώνων, άλλοτε 
με συμβολική γλώσσα για να ευχαριστεί τόσο αυτούς που ποθούν διασκέδαση όσο 
κι αυτούς που ψάχνουν κάτω από την φλούδα. Και άλλοτε έδωσε έμπνευση στην 
πένα των ασυμβίβαστων λογοτεχνών και κατέληξε να κουβαλάει ακούραστα το μήνυ-
μα των αιώνων: «Γνώρισε τον εαυτό σου»  

Ένα πράγμα που θα ανακαλύψει όποιος σοβαρά μελετάει εσωτερισμό είναι 
ότι οι συγγραφείς και μυστικιστές οι οποίοι έζησαν τα τελευταία τρεις χιλιάδες χρόνια, 
όλοι συμφωνούν, όλοι περιγράφουν την ίδια ακριβή επιστήμη, αν και χρησιμοποιούν 
διαφορετικά σύμβολα και διαλέκτους. Και αυτή η επιστήμη είναι ακριβώς η ίδια στα 
μυστήρια της Ελευσίνας, των Αζτέκων, των Μάγιας, των Χαλδαίων, των Εσσαίων, 
κτλ. Αυτή η εσωτερική γνώση είναι το Μόνο Μονοπάτι για το οποίο μίλησε ο Ιησούς: 
«Μπείτε μέσα από τη στενή πύλη επειδή, πλατιά είναι η πύλη, και ευρύχωρος ο δρό-
μος που φέρνει στην απώλεια, και πολλοί είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα απ' αυτή. 
Επειδή, στενή είναι η πύλη, και θλιμμένος ο δρόμος που φέρνει στη ζωή, και λίγοι 
είναι αυτοί που τη βρίσκουν».  (Ματθ. 7, 13-14)  

Η στενή πύλη είναι η γνώση και η εφαρμογή της Σεξουαλικής Μαγείας (Αλχη-
μείας). Το να εξασκεί κάποιος τις διδασκαλίες που περιέχονται μέσα σε αυτόν τον 
πολύτιμο θησαυρό είναι το να μπαίνει στον αληθινό Δρόμο. Αυτός ο δρόμος, και τα 
σκαλοπάτια από τα οποία είναι φτιαγμένος, ορίζεται στα Εβραϊκά με τη λέξη Daath. Η 
Ελληνική λέξη για τον όρο Daath είναι Γνώση. 

Υπήρχε μόνο μια ουσιώδης διδασκαλία. Αυτή η διδασκαλία είχε πολλά ονό-
ματα και πολλά πρόσωπα, διότι η επιστήμη και η τέχνη της αφύπνισης της Συνεί-
δησης με έναν θετικό τρόπο είναι οικουμενική και αιώνια, αλλά ήταν κρυμμένη για τα 
μάτια του συνηθισμένου ανθρώπου. Αυτό που έβλεπε ο συνηθισμένος άνθρωπος 
ήταν η πλατιά πύλη που φέρνει σε απώλεια. Πολλοί δε φαίνεται να αντιλαμβάνονται 
ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός σχολών, παραδόσεων και θρησκευμάτων 
που έχουν πάρει την ουσιώδη πνευματική γνώση της Σεξουαλικής Μαγείας και τη 
διέφθειραν, είτε σκόπιμα είτε εν αγνοία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές είναι 
οι πιο σεβαστές, διάσημες και δημοφιλής διδασκαλίες, ακριβώς διότι δεν έρχονται σε 
σύγκρουση με τα βασικά ψυχολογικά προβλήματα που εκφυλίζουν το νου. 
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Η αληθινή και βαθιά γνώση της Αλχημείας, της Καμπάλας, της Εσωτερικής Ψυ-
χολογίας και του Διαλογισμού είναι η γνώση η οποία μεταμορφώνει τον συνηθισμένο 
άνθρωπο σε έναν Δάσκαλο, έναν Άγγελο, έναν Βούδα. Το να επιτύχει κάποιος μια 
αυτού του είδος μετατροπή δεν είναι θέμα πιστεύω ή σκέψεων. Είναι μια ψυχολογική 
Επανάσταση, μια επανάσταση ολοκληρωτική σε κάθε επίπεδο. Είναι μια ακριβής 
επιστήμη γεμάτη με κινδύνους τόσο από μέσα όσο και από έξω. Κάθε βήμα διατηρεί 
το ενδεχόμενο Αυτός να πέσει από το δρόμο, έτσι χρειάζεται μεγάλη φροντίδα και πο-
λύ προσοχή. Ο δρόμος είναι Ένας, ο ίδιος που δίδαξε κάθε Χριστικοποιημένος Δά-
σκαλος, ο ίδιος που φώτισε όλους τους Αγγέλους και τους Βούδες κάθε παράδοσης, 
άσχετα κουλτούρας, θρησκείας ή εποχής στην οποία άνθισαν.  

Η Γνωστική επιστήμη έχοντας υπ’ όψη της όλα αυτά, επιμένει ιδιαίτερα στην 
αυτοσυνειδητοποίηση και στον αυτοστοχασμό του ατόμου, ώστε η ζωή να μην επι-
δρά μ’ ένα μηχανικό τρόπο πάνω του, αλλά να βρίσκεται κάτω από τον πλήρη έλεγχο 
της συνείδησης του. Μέχρι να φτάσει σε αυτό που είναι η αλήθεια και στην άμεση 
γνώση του πραγματικού. Όταν αυτή η γνώση ενσωματωθεί σ’ αυτό που ξέρει ο νους, 
το αποτέλεσμα θα είναι η κατανόηση που θα μας επιτρέψει να εγκαταστήσουμε μια 
ισορροπημένη σχέση με το εσωτερικό μας ΕΙΝΑΙ (αυτό που πραγματικά είμαστε εσω-
τερικά, βλέπε υποσημείωση Ν. 35-36). Έτσι σαν αποτέλεσμα έρχεται η αρμονική συσχέ-
τιση τόσο με το φυσικό μας σώμα όσο και με τον εξωτερικό κόσμο και με το κοινωνικό 
περιβάλλον. Όλα αυτά μας τα διδάσκει σε μια γλώσσα κατανοητή για κάθε άνθρωπο, 
είτε αυτός είναι μορφωμένος, αγράμματος, άθεος ή θρησκευόμενος, μικρός ή μεγάλος. 
Για χιλιάδες χρόνια, ο Γνωστικισμός πρόσφερε τα κλειδιά για να ξεκλειδωθούν τα μυ-
στήρια που απλώνονται βαθιά κρυμμένα μέσα στην ψυχή και υποσχέθηκε ένα πρά-
γμα: αντικειμενική γνώση. Δεν ζητάει από τους μαθητές να πιστέψουν σε κάποιο συ-
γκεκριμένο δόγμα. Γιατί να πιστέψεις όταν θα μπορούσες να γνωρίζεις; Για αυτό 
λέγεται πως η βαθιά αυτό-πραγμάτωση του Είναι αποτελεί τον στόχο του, αλλά η 
επιστήμη είναι η μέθοδός του. Πρέπει να είμαστε κριτικοί, προσεκτικοί και αποφασι-
σμένοι αν είναι να φτάσουμε έναν τόσο ευγενή στόχο.   

Υπάρχουν δυο είδη γνώσης. Το ένα αναφέρεται στην πνευματική ή αντικει-
μενική γνώση και το άλλο στη γνώση του φυσικού κόσμου. Το να ερευνάτε τις ποικί-
λες ιδιότητες ενός αντικειμένου είναι η συνηθισμένη  γνώση που σχετίζεται με τον 
κόσμο. Όμως το να αντιληφτείτε την εσωτερική αρχή, την υφιστάμενοι βάση και το 
σκοπό κάθε αντικειμένου που υπήρξε ποτέ στον κόσμο, αυτή είναι η πνευματική 
γνώση. Αυτό είναι που μπορεί να ονομαστεί σοφία. Χωρίς τη σοφία, χωρίς την πνευ-
ματική γνώση, δεν είναι δυνατόν να καταλάβετε τον κόσμο στη βαθύτερη μορφή του, 
πρέπει να αποκτείστε την πνευματική σοφία. Η προσέγγιση της αντικειμενικής γνώ-
σης, αρχίζει με τη μελέτη του εαυτού και των ενεργειακών κέντρων μας. Με την εφαρ-
μογή του διαλογισμού. Με την κατανόηση του αιτίου και αποτελέσματος, τη θέση μας 
μέσα στο σύμπαν, με τη μελέτη βιβλίων εσωτερισμού κλπ.  

Η διαφορά των Πανεπιστημιακών τεχνολογικών σπουδών που κάνει κάποιος, 
με εκείνες που κάνει σε μια Σχολή αυτογνωσίας είναι ότι στο Πανεπιστήμιο μαθαίνει 
καθετί που είναι εξωτερικό προς τη ζωή και ύστερ’ από πολλά χρόνια τέτοιων σπου-
δών ξαναβρίσκει τον εαυτό του ίδιο ακριβώς με πριν, με τις ίδιες αδυναμίες και ατέ-
λειες. Αντίθετα, εκείνος που μελετάει και εφαρμόζει τον ψυχολογικό εσωτερικό τρόπο 
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ζωής, που έχει εκπαιδευτεί σε μια Σχολή Αυτογνωσίας, διαπιστώνει ύστερ’ από λίγο 
καιρό, μια τεράστια αλλαγή μέσα του, τόσο στην ικανότητά του να διακρίνει, όσο και 
στις ηθικές αξίες του, που δυναμώνουν και πολλαπλασιάζονται.  

Μπορεί να είστε πολύ μορφωμένοι στην εγκόσμια γνώση, να είστε ακαδη-
μαϊκοί ή επιστήμονες, όμως όλοι σας ο τίτλοι και τα επιτεύγματα δεν μπορούν να σας 
δώσουν αληθινή σοφία. Η κοσμική  γνώση θα σας βοηθήσει να κερδίσετε μερικές 
παροδικές εγκόσμιες χαρές, όμως μόνο μέσα από τη γνώση του εαυτού θα γίνετε 
ικανοί να αντιληφτείτε την αιώνια  ζωή και την ατέλειωτη ευτυχία που είναι η μόνη 
αληθινή σας φύση. Για να γίνετε αληθινά σοφοί οφείλετε να μάθετε τον εαυτό σας. Η 
γνώση4 του εαυτού μόνο σας επιτρέπει να ξεπεράσετε όλο τον πόνο και τη δυστυχία. 
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι πρέπει να απαρνηθείτε την εγκόσμια γνώση. Η εγκόσμια 
γνώση θα σας δώσει τροφή και καταφύγιο, ενώ αντιθέτως η αυτογνωσία θα σας δώ-
σει τη συναίσθηση της δική σας πραγματικότητας. Πρέπει να υπάρχει ένας ισορρο-
πημένος συνδυασμός εγκόσμιας κουλτούρας και πνευματικής γνώσης.   

Η προπαρασκευή για να δεχτεί κάποιος ιδέες που ανήκουν στην αντικειμενική 
γνώση, πρέπει να ξεκινήσει από το νου, μόνο ένας νους κατάλληλα προετοιμασμένος 
μπορεί να μεταβιβάσει ιδέες στα ανώτερα κέντρα χωρίς να εισαγάγει στοιχεία ξένα 
προς αυτές. Ο νους είναι δυνατός, επίμονος, πεισματάρης και πολύ ευμετάβλητος. Ο 
νους μπορεί να συγκριθεί με μια Ιτιά. Τα φύλλα τις Ιτιάς τρέμουν, είτε φυσάει αέρας 
είτε όχι. Ο νους ελέγχετε μόνο με το μαστίγιο της θέλησης. Όπως ο άνθρωπος μπορεί 
να γυμνάσει και να κτίσει ένα απόλυτα ανθεκτικό, καλλίγραμμο και υγιές σώμα, έτσι 
και ο νους του μπορεί να εκγυμναστεί και να ανυψωθεί σε Θέαση, Γνώση, Κατα-
νόηση και Δυναμική επί του αοράτου πνευματικού πεδίου.  

Η μελέτη των συμβόλων, η δομή και το νόημά τους, αποτελούν ένα σημαντικό 
μέρος της προετοιμασίας για τη λήψη αντικειμενικής γνώσης. Ένα σύμβολο, είναι το 
εξωτερικό ορατό σώμα μιας εσωτερικής πνευματικής πραγματικότητας. Είναι ένα 
κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει και να μας φέρει σε συντονισμό και σε άμεση επα-
φή με ανώτερες πηγές ενέργειας. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να μεταδώ-
σουν αυτές τις ιδέες, περιέχουν διαγράμματα βασικών νόμων του σύμπαντος και δεν 
μεταβιβάζουν μόνο γνώση, άλλα δείχνουν επίσης και το δρόμο που οδηγεί σ’ αυτή. Η 
ικανότητα για να διαβαστεί ένα σύμβολο εξαρτάτε από τον πλούτο των εννοιών που 
προσφέρει, τη σημασία που αποδίδετε στα γεγονότα της καθημερινής ζωής και την 
                                                 

4 Η αναζήτηση της γνώσης έχει οδηγήσει τον άνθρωπο στον περίπλοκο κυκεώνα της 
φυσικής ύπαρξης. Αληθινή  γνώση είναι η ικανότητα που μας επιτρέπει να ζούμε αρμονικά με 
τους νόμους τού σύμπαντος. Με εφαρμογή αυτής της γνώσης μαθαίνουμε να ερμηνεύουμε και 
να αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους, καθώς και σε σχέση με το 
«Θεό». Η απόκτηση κατανόησης των νόμων που αφορούν τη σωστή ζωή σ’ όλες της τις φά-
σεις, συντονίζει το νου μας με τις Δημιουργικές Δυνάμεις. Ένας από τους πρώτους νόμους 
είναι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας στην αντικειμενική του φύση, μέσα από προσωπική 
έρευνα και βιωμένο πειραματισμό. Προσεγγίζουμε τη μελέτη τού φυσικού σώματος όπως 
σχετίζεται και απεικονίζει το σύμπαν, αλλά το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε για τις δημι-
ουργικές δυνάμεις που λειτουργούν μέσο των πνευματικών κέντρων. Τέτοιο είδος γνώση είναι 
δύναμη και απευθύνεται στο εσωτερικό του καθενός που ορίζεται ως η Ατομική μας Ουσία 
και συνεπώς γίνεται κυρίως ευπρόσδεκτη από άτομα με πνευματικές ανησυχίες.   
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ικανότητά σας να διαλογίζεστε πραγματικά. Μπορεί να διαβάζουμε τα ίδια κείμενα, 
τις ίδιες ιστορικές φιγούρες, αλλά το αν καταλαβαίνεις ή όχι του τι διαβάζεις, έχει να 
κάνει με την αντίληψή σου, την παιδεία σου, την αγωγή σου και φυσικά την ευφυΐα 
σου σε συνδυασμό με το να γνωρίζεις και να κατανοείς τις ιδιαίτερες συνθήκες εκά-
στου εποχής.  Ένα παράδειγμα μελέτης απλών συμβόλων είναι και το παρακάτω: 
 

 
Οι αριθμοί 2, 3, 4, 5, 6, που εκφράζουν τα παραπάνω σύμβολα, έχουν ένα 

καθορισμένο νόημα σε σχέση με την εσωτερική ανάπτυξη του ανθρώπου. Φανερώ-
νουν διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του Είναι του.  

«Ο άνθρωπος, στην καθημερινότητά του προσπαθεί να ανταπεξέλθει καταστάσεις 
αποκλειστικά από διττότητες ή από «ζεύγη αντιθέτων». Όλες του οι αισθήσεις, οι εντυ-
πώσεις, τα αισθήματα, οι σκέψεις, χωρίζονται σε θετικό και αρνητικό, σε χρήσιμο και 
βλαβερό, σε αναγκαίο και περιττό, σε καλό και κακό, σε ευχάριστο και δυσάρεστο. Μέσα 
σ’ αύτη τη διττότητα δεχόμαστε εντυπώσεις και μέσα απ’ αυτές αντιδρούμε. Η κατανό-
ησή τους, αρχίζει με τη διαπίστωση της μηχανικότητας και της αυταπάτης που μας περι-
βάλλει, κάνοντάς μας να νομίζουμε πως ακόμα και οι πιο μηχανικές μας πράξεις, είναι 
βουλητικές και συνειδητές και να θεωρούμε τον εαυτό μας ενιαίο και ολόκληρο. Όταν 
καταστραφεί αυτή η αυταπάτη και αρχίσουμε να βλέπουμε μέσα μας τη διαφορά ανάμε-
σα στο μηχανικό και στο συνειδητό, τότε αρχίζει μια πάλη ενάντια στις μηχανικές μας 
αντιδράσεις, που έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας μόνιμης τρίτης αρχής μέσα 
μας, της κατανόησης, που απορρέει από την Ουσία -  συνείδηση και που εξισορροπεί 
και μεταμορφώνει τη διττότητα σε τριαδικότητα. Η ενίσχυση αυτής της πάλης, δίνει με 
τον καιρό μόνιμα αποτελέσματα μέσα μας, με τον αρμονικό συντονισμό των τεσσάρων 
στοιχείων γη (το σώμα), νερό (τα συναισθήματα), αέρα (το νου) και φωτιά (το πνεύμα), 
που απεικονίζουν την ευθύτητα και τη σταθερότητα στα πέντε κέντρα μας και τότε κλει-
δώνει η πεντάλφα μέσα μας ως Δικαιοσύνη, Σοφία, Αγάπη, Αλήθεια, Κατανόηση και 
γινόμαστε ο τέλειος Άνθρωπος. Η σωστή λειτουργία των πέντε κέντρων, δίνει τη δυνα-
τότητα αυτά να ενωθούν με τα ανώτερα κέντρα, ώστε να μας φέρουν σε άμεση και μόνι-
μη σύνδεση με την αντικειμενική συνειδητότητα και γνώση. Με το να περιχαρακωθεί ο 
άνθρωπος σ’ έναν κύκλο ζωής ανεξάρτητο και πλήρη, απομονώνεται από τις ξένες επι-
δράσεις και τότε γίνεται το εξάχτινο αστέρι, δηλ. ενσωματώνει τη Σφραγίδα του Σολομώ-
ντα που αναπαριστά την αρχή της ολότητας και της τελειότητας. Σ’ αύτη την περίπτωση, 
η σειρά των συμβόλων που παρουσίασα (2, 3, 4, 5 και 6), ερμηνεύεται ως εφαρμόσιμη 
σε μια πορεία. Αλλά και αύτη ακόμα η ερμηνεία είναι ατελής, γιατί ποτέ δεν είναι δυνατό 
να ερμηνευτεί απόλυτα ένα σύμβολο. Μπορεί μόνο να βιωθεί. Η πορεία της αρμονικής 
ανάπτυξης του ανθρώπου, μπορεί να εξεταστεί και από τη σκοπιά του νόμου των Οκτά-
βων της Μουσικής, όπου μέσα από ένα άλλο σύστημα συμβόλων, οι επτά βασικοί τόνοι 
τις οκτάβας, εκφράζουν τον τρόπο εκδήλωσης του νόμου του επτά». 

Με τον όρο γνώση του εαυτού, αναφέρομαι στο αποτέλεσμα μιας προσπά-
θειας μεθοδικής και συγκεκριμένης που θα επιτρέψει τελικά να δει κάποιος άμεσα και 
να γνωρίσει τον δικό του πραγματικό Εαυτό, την καθαρή εκδήλωση του δικού του 
Θεϊκού σπινθήρα που τον εμψυχώνει και του δίνη ζωή, την ίδια την πνευματική μονά-
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δα, το μόνο Θεϊκό αθάνατο στοιχείο που υπάρχει σε μας. Να ανακαλύψουμε το Ατο-
μικό μας ΕΙΝΑΙ που κατοικεί στα δικά μας βάθη. Όχι σαν μια θεωρητική και διανο-
ητική άποψη αλλά σαν ένα βίωμα, μια εμπειρία τόσο ζωντανή όσο κάποιος που βάζει 
το δάχτυλο στη φωτιά και καίγεται. Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειάζεται πρωτί-
στως να γνωρίσουμε όλα τα στοιχεία που διαμορφώνουν τον δικό μας εσωτερικό 
περίπλοκο κόσμο. Μέσα απ’ αυτή τη γνώση και την εξειδικευμένη εργασία, χρειάζεται 
να ξεκαθαρίσουμε αυτόν τον εσωτερικό μας κόσμο από κάθε τι το περιττό και να αφή-
σουμε να λάμψει ο πραγματικός μας Εαυτός με όλα τα χρήσιμα και αληθινά στοιχεία 
του. Πραγματικά! Αναρωτηθήκατε ποτέ από που ερχόμαστε; Που πηγαίνουμε; Ποιο 
είναι το αντικείμενο της ύπαρξης μας; Για ποιο πράγμα ζούμε; Γιατί ζούμε; Πήρατε 
απάντηση; Όλοι πιστεύουν ότι γνωρίζουν τον εαυτό τους, όταν πραγματικά δεν τον 
γνωρίζουν καθόλου. Είναι αναγκαίο να φθάσουμε στην πλήρη γνώση του εαυτού 
μας. Για να επιτευχτεί όμως αυτό χρειάζεται αδιάκοπη αυτοπαρατήρηση. Χρειάζεται 
να δούμε τον εαυτό μας έτσι όπως ακριβώς είναι. Είναι αφύσικο να μην ξέρεις ποι-
ος είσαι5 και να μην καταλαβαίνεις πώς έφθασες έως εδώ και πώς πρόκειται να 
φύγεις. Αν δεν ξέρω ποιος είμαι, πώς θα καταλάβω τι θέλω να γίνω; Αν δεν ξέρω από 
πού έρχομαι πώς θα ξέρω πού θέλω να πάω;  

Για την απόκτηση όλων αυτών χρειάζεται πειθαρχία και συνεχή πρακτική εξά-
σκηση μέσα από την οποία το άτομο θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα πάντα σαν αντι-

                                                 
5 Επειδή το παιδί γεννιέται χωρίς καμιά ιδέα τού ποιος ή τι είναι, χρειάζεται κάποια 

ταυτότητα. Γι’ αυτό τού δίνεται καταγωγή, θρησκεία και το όνομα να έχει μία ιδέα για το ποιος 
είναι. Αυτή η ιδέα έρχεται απ’ έξω και περιβάλλεται συχνά από κοινωνικά ψέματα και προσω-
πικές πλάνες. Αναγκάζεσαι να βάζεις σε καλούπι το μυαλό σου λόγω κάποιων απαρχαιωμέ-
νων κοινωνικών προτύπων. Μαζεύεις αυτά που λένε οι άλλοι για σένα σε μία συγκεκριμένη 
εικόνα και είσαι αυτό που σου είπαν. Αλλά αυτή η εικόνα είναι ψεύτικη και όχι μόνο προκαλεί 
επικριτικές στάσεις, φοβίες και αναστολές, αλλά και εμποδίζει την έκβαση της ταυτότητας του 
πραγματικού Εαυτού, με αποτέλεσμα να έχεις απώλεια της μοναδικότητας και της ατομικότη-
τας ως ανθρώπινο Όν. Έτσι συγχυσμένος καθώς είσαι, δεν μπορείς να αντιληφθείς ποιος 
είσαι και για ποιο λόγο έχεις γεννηθεί. Μη γνωρίζοντας ποιος είσαι, δεν ξέρεις ούτε ποια είναι 
η πραγματική συμβολή σου στην κοινωνία. Κρατάς αυτή την «πραγματικότητα» απλά επειδή 
σε βολεύει! Η ταυτότητά που σου δώσανε, δεν είναι η πραγματικότητά σου, επειδή κανένας 
άλλος δεν μπορεί να ξέρει για να σου πει ποιος είσαι. Μόνο εσύ μπορείς να βρεις ποιος είσαι, 
γιατί, μόνο σ’ εσένα είναι διαθέσιμη η εσωτερική σου πραγματικότητα. Όσο συντομότερα ανα-
καλύψεις ποιος είσαι και μπορέσεις να εγκαταλείψεις την ψεύτική σου ταυτότητα, τόσο το 
καλύτερο, επειδή εκείνη τη στιγμή θα γεννηθείς στ’ αλήθεια και θα γίνεις πραγματικά ένας 
αυθεντικός άνθρωπος. Κάθε νεογέννητο είναι ένα νέο στοιχείο που χρειάζεται η ανθρωπότητα. 
Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι: Ποια είναι η αληθινή μου φύση; Ποια 
είναι η αλήθεια της ατομικής μου ύπαρξης; Πραγματικά αν καθίσεις να σκεφθείς για το ποιος 
είσαι, θα εμφανιστούν πολλές ιδέες. Απλά παρατήρησε από που έρχονται και θα μπορέσεις 
να βρεις την πηγή. Περίπου 80%, έρχονται απ’ την μητέρα σου, κάτι απ’ τον πατέρα σου, κάτι 
απ’ τους δασκάλους σου στο σχολείο, κάτι απ’ τους φίλους σου και κάτι απ’ την κοινωνία. 
Παρατήρησε, τίποτα δεν έρχεται από σένα, ούτε καν το 1%. Την ημέρα που το καταλαβαίνεις 
αυτό, αρχίζεις να ψάχνεις για μία τεχνική, για μία μέθοδο, ώστε να μπορέσεις να μπεις μέσα 
στην ύπαρξή σου και να μπορέσεις να γνωρίσεις ποιος είσαι στ’ αλήθεια. Μία απ’ αυτές τις 
μεθόδους είναι ο διαλογισμός. 
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κείμενο έρευνας. Όλα συνεπώς πρέπει να τα θεωρεί σαν δυνατότητες και υπαινι-
γμούς ως προς αναζήτηση αυτής της αλήθειας. Εμείς συνήθως παίρνουμε τη ζωή σαν 
κάτι που πρέπει ν’ απολαύσουμε με τον άλφα ή βήτα τρόπο και όχι σαν κάτι που 
πρέπει να ερευνήσουμε. Αυτό που ενδιαφέρει όμως δεν είναι η απόλαυση ή ο πόνος, 
αλλά η γνώση που έρχεται, όταν κάποιος ξέρει να παρατηρεί και να αναλύει σε βάθος 
τις καταστάσεις. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε αναπτύσσεται μέσα του η κατανόηση και 
μέσω αυτής είναι που η γνώση γίνεται άμεση εμπειρία και όχι μια πλάνη.  

Η απόκτηση και η μετάδοση της γνώσης εκφράζεται με ποικίλους τρόπους, 
ανάλογα με τις τάσεις κάθε εποχής μέσα από: 

Την επιστήμη, που σαν μια πρακτική μεθοδολογία και πειραματισμό, χωρίς 
δόγματα και ταμπού επιτυγχάνει με την προσπάθειά του ο άνθρωπος, να λύσει τα 
αινίγματα του υλικού κόσμου. Σ’ αυτή την επιστήμη και σ’ αυτές τις γνώσεις κανένας 
δεν φθάνει συμπτωματικά. Πρέπει να ψάξει με πάθος και να προετοιμαστεί πολύ και-
ρό για την κατανόησή της.  

Την Θρησκεία, όχι από μια θρησκεία που πηγάζει από δόγματα και πεποιθή-
σεις, αλλά σαν φρόνημα που απορρέει από μυστικιστική εμπειρία αποκάλυψης και 
έρευνας άμεσα από την ανώτερη συνειδητότητα μας σαν βίωμα, με σκοπό να γίνουμε 
ένα με το Θεό μέσα μας.          

Την τέχνη, που πηγάζει από την προσπάθεια του ανθρώπου να παραστήσει 
εξωτερικά, μέσα από ένα αίσθημα αρμονικής ενότητας με όλα, όσο το δυνατόν πληρέ-
στερα την αρμονία των αφηρημένων δομών και ιδεών, αναπαράγοντας εξωτερικά το 
εσωτερικό Κάλος της αρχής που αντιπροσωπεύουν, για να ξεφύγει από την έλλειψη 
ομορφιάς που υπάρχει στο περιβάλλον του. 

Και την φιλοσοφία, που περιλαμβάνει μέσα στα όριά της όλο το περιεχόμενο 
της επιστήμης, της θρησκείας και της τέχνης6 και ανάγοντάς το σε ανθρώπινη εμπει-
ρία, το κάνει τρόπο ζωής μέσα από τη βίωση της κάθε στιγμής. Με στόχο της, να 
καταστήσει τον άνθρωπο συνειδητό ως προς τις σκέψεις, τα λόγια, τα συναισθήματα 
και τις πράξεις του.  

                                                 
6 Όλες οι μορφές της τέχνης οδηγούν τη συνείδησή μας στο να αντιλήφθη διαισθητικά 

τις αξίες τις οποίες η ψυχή θέλει να προβάλει στη ζωή. Όταν η διαίσθηση αφυπνίζεται, η 
θρησκεία αποβαίνει επιστήμη και η τέχνη φιλοσοφία. Οιανδήποτε έκφραση τέχνης μέσα στον 
χρόνο και τον χώρο, περιέχει τα χαρακτηριστικά όλων των άλλων μορφών μετάδοσης της 
γνώσης. Στην αληθινή αντικειμενική τέχνη, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τα πάντα είναι μαθημα-
τικά. Όλα μπορούν να υπολογιστούν και όλα είναι δυνατό να είναι από πριν γνωστά. Πέρα 
από την υποκειμενική ομορφιά, επηρεασμένη από το πολιτιστικό επίπεδο, εκπαίδευση και 
ιδιαιτερότητα του καθενός, υπάρχει και µια αντικειμενική ομορφιά, την οποία γνωρίζει και αι-
σθάνεται άμεσα όποιος έρχεται σε επαφή μαζί της. Είναι το σωστό μέτρο και η αναλογία που 
της προσδίδουν αυτή την ιδιότητα. Ένα αντικειμενικό έργο τέχνης αγγίζει ταυτόχρονα τη 
συναισθηματική και τη διανοητική πλευρά μας. Τέτοια έργα αντικειμενικής τέχνης είναι, η Σφί-
γγα της Αιγύπτου, μερικά αρχιτεκτονικά έργα γνωστά στην ιστορία, ορισμένα αγάλματα Θεών 
και μυθολογικών οντοτήτων που τα διαβάσει κανείς σαν βιβλίο, τόσο με το νου όσο και με το 
συναίσθημα, αν βέβαια αυτό είναι αρκετά αναπτυγμένο. 
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Η Γνώση και η Σοφία7 συσσωρεύονται εξαιτίας της ικανότητας του ανθρώπου 
να μεταβιβάζει τις κατακτήσεις του στις επόμενες γενιές. Με τον τρόπο αυτό, οι 
άνθρωποι πλουτίζουν το νου και την ψυχή τους, κερδίζοντας από την επίγνωση των 
άλλων, μοιραζόμενοι τις αντίστοιχες πνευματικές τους κατακτήσεις και αξίες. Και από 
τούτο αναφύονται οι πολιτιστικές δραστηριότητες της φυλής: τέχνη, επιστήμη, θρη-
σκεία και φιλοσοφία. Είναι αυτή η ικανότητα να επικοινωνεί και να μοιράζεται νοή-
ματα, που συνιστά την ανθρώπινη παιδεία και καθιστά ικανό τον άνθρωπο μέσα από 
τις κοινωνικές συναναστροφές να χτίσει πολιτισμούς. Το κλειδί για την απόκτηση 
αυτής της γνώσης, είναι οι τρεις παράγοντες της επανάστασης της συνείδησης8:  

 
1. Ψυχολογικός θάνατος.   
2. Μυστικιστική γέννηση.  
3. Θυσία προς την ανθρωπότητα - Διάδοση της γνώσης.  
 
Αυτή η γνώση που οι τρείς παράγοντες προσφέρουν, είναι η ουσιώδης επι-

στήμη που κάθε άνθρωπος χρειάζεται ώστε να γνωρίσει τα Μυστήρια της Ζωής και 
του Θανάτου άμεσα, προσωπικά, μέσα από τη δική του εμπειρία. Όταν κάποιος κατέ-
χει αυτού του είδους γνώση, έρχεται σε αρμονική ταύτιση με αυτά που η επιγραφή 
στον αρχαίο Ναό των Δελφών έγραφε:  «Σε προειδοποιώ όποιος και αν είσαι, ω! εσύ 
που επιθυμείς να βολιδοσκοπήσεις τα μυστήρια της φύσης, ότι αν δεν βρεις μέσα σε 
σένα τον ίδιο εκείνο που ψάχνεις, ούτε έξω θα μπορέσεις να το βρεις. Αν αγνοείς τις 
ομορφιές του ίδιου του σπιτιού σου, πως σκοπεύεις να βρεις άλλες ομορφιές; Σε σε-
να βρίσκεται κρυμμένος ο θησαυρός των θησαυρών. Ω! άνθρωπε, γνώρισε τον εαυτό 
σου και θα γνωρίσεις το Σύμπαν και τους Θεούς».  

Αυτό ήταν το πιο μεγάλο αίτημα ενός πολιτισμού για τον οποίο η αυτογνωσία, 
η αιτία, η τάξη, η αναλογία και η ομορφιά ήταν υπέρτατα ιδεώδη. Το να γνωρίζει κα-
νείς τον εαυτό του είναι, αν η γνώση είναι επαρκής, να συνειδητοποιήσει ξεκάθαρα 
και αντικειμενικά, χωρίς αυταπάτες και σύγχυση, αυτό που Είναι. Όταν κάποιος κατέ-
χει αυτού του είδους γνώση, πρωταρχικά γνωρίζει την πραγματική φύση του Εαυτού 
του και έπειτα του Κόσμου και του Σύμπαντος στην ολότητά του. Γνωρίζοντας και 
αποκρυπτογραφώντας τον Κόσμο, ενσωματώνεται σαν κρίκος στην απέραντη αλυσί-
δα της Μίας Παγκόσμιας Ζωής. Ερευνώντας τον εσωτερικό μας κόσμο με αυτό τον 
τρόπο, θα βρούμε λύσεις όχι μόνο σ’ όλα τα άλυτα προβλήματα αυτής της ζωής μας, 
αλλά και σε απορίες που αφορούν τη ζωή πέρα από αυτή την ύπαρξής μας!  

                                                 
7 Υπάρχουν πολλές αρετές ως εκδηλώσεις διαφορετικών μερών της ψυχής, αλλά όλες 

αυτές έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τη Σοφία. Όταν κάποιος άνθρωπος έχει σοφία, δηλαδή 
όταν μέσω της απόκτησης της γνώσης επιτύχει την εσωτερική αρμονία αλλά και την ένταξη 
στην παγκόσμια αρμονία, τότε σιγά - σιγά και ανάλογα με τις συνθήκες εκδηλώνει και τις υπό-
λοιπες αρετές όπως είναι η σωφροσύνη, η δικαιοσύνη, η πραότητα, η γενναιοδωρία, η μεγα-
λοπρέπεια, η ανδρεία, κλπ.. Από την άλλη, δεν νοείται κάποιος να εκδηλώσει κάποια αρετή 
χωρίς να έχει σοφία, γιατί σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η αρετή ορίζεται στο να πράττεις αυτά 
που πρέπει και να αποφεύγεις όσα δεν πρέπει.  

8  Θα περιγραφούν σε επόμενα κεφάλαια.  
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Το δέντρο της Ζωής. 
(Μέσα από το θρύλο και την ιστορία). 

 
 
Η Καμπάλα, μέσα από το Δέντρο της Ζωής - το θεμελιώδες Ιερογλυφικό σύ-

στημα της Φιλοσοφίας της - σκοπό έχει την πνευματική και συνειδησιακή ανύψωση 
της ανθρωπότητας. Το πεδίο μελέτης και έρευνά της αγκαλιάζει όλη τη Δημιουργία· 
από τα πιο βαθιά οντολογικά μυστήρια μέχρι την πιο απλή καθημερινή πράξη. Μέσα 
από τους αστείρευτους θησαυρούς της έχουν κατά καιρούς προσφερθεί θαυμαστά 
δώρα στην ανθρωπότητα. 

Η Παράδοση, μάς λέει ότι αρχικά αυτή τη Σοφία την κατείχε μονάχα ο Δημι-
ουργός, που τη μεταβίβασε στον Αρχάγγελο Μέτατρον. Αυτός, με τη σειρά του, τη με-
τέδωσε στον Αβραάμ ή, κατά άλλους, στον Αδάμ, δηλαδή στο ανθρώπινο γένος. Γιατί 
μόνο έτσι θα μπορούσε κάποτε η ανθρωπότητα να ανακαλύψει το δρόμο της επι-
στροφής προς το Χαμένο Παράδεισο.  

Πρέπει να τονιστεί, ότι η πραγματική Καμπάλα, είναι κυρίως ένα σύστημα 
αφηρημένων εννοιών και αρχέτυπων, που σε ορισμένο χώρο και χρόνο υλοποιούνται 
και εκφράζονται σύμφωνα με την ορολογία, τον πολιτισμό και την κατανόηση της 
εποχής και δεν αποτελεί ένα σύστημα από συγκεκριμένες και αιώνια αμετάβλητες 
ιδέες, εκφράσεις και ορολογίες· είναι ένα αρχέτυπο και όχι μια αποκρυσταλλωμένη 
μορφή. Αυτή ακριβώς η ιδιότητά της την έκανε και πηγή όλης της Δυτικής Μυστηρι-
ακής Παράδοσης, καθώς με σκελετό τα Καμπαλιστικά αρχέτυπα αναπτύχθηκαν σε 
διάφορες εποχές οι περισσότερες απόκρυφες επιστήμες: αριθμοσοφία, αλχημεία, 
αστρολογία κ.ά.  

Όλη η ουσία της Καμπαλιστικής διδασκαλίας9 βρίσκεται ενσωματωμένη στο 
Δέντρο της Ζωής, το οποίο είναι, κατά κάποιο τρόπο, μια συμβολική απεικόνιση της 
Δημιουργίας, ένας χάρτης του Σύμπαντος· αγκαλιάζει όλες τις όψεις του, γνωστές κι 

                                                 
9 Στην εποχή μας έχουμε την μοναδική δυνατότητα, που, εξ’ όσων γνωρίζουμε εμφα-

νίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία, του να μπορούμε να έλθουμε σε επαφή με διδασκαλίες 
εσωτερισμού, που παλαιότερα ήταν προσιτές μόνο μέσω συγκεκριμένων καναλιών και σχο-
λών. Ένα μειονέκτημα όμως της παραδοσιακής διδασκαλίας είναι ότι δεν δημιουργήθηκε στην 
εποχή μας για να καλύψει τις τωρινές ανάγκες, αλλά αφορά συχνά τις ανάγκες παλαιότερων 
εποχών και νοοτροπιών, που δεν υφίστανται πλέον. Δεν αναφέρομαι στις αναλλοίωτες βασι-
κές αρχές, αλλά στους τρόπους παρουσίασής τους και στη μετάφραση που γίνεται για τις 
ανάγκες της εκάστοτε εποχής και της ψυχοσύνθεσης των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν. 
Εναπόκειται όμως στην προσωπική οξυδέρκεια του καθενός να συλλάβει το πνεύμα και της 
ανάγκες των καιρών μας, ίσως με την βοήθεια νεότερων σύγχρονων μεθόδων, (όπως η Γνω-
στική φιλοσοφία, που δόθηκε από τον Δάσκαλο Samel Aun Weor) ή ακόμη και ανατολικών 
διδασκαλιών, να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές, καλύπτοντας έτσι το κενό. Για να εφαρμό-
σουμε τις παραδοσιακές τέχνες στον εαυτό μας και στο περιβάλλον, δεν αρκεί απλώς να τις 
γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να έχουμε και γνώση του περιβάλλοντος και του Εαυτού μας. Το ση-
μερινό περιβάλλον δεν είναι ίδιο με της αρχαιότητας, ούτε ο εγκέφαλός και το νευρικό μας σύ-
στημα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως των αρχαίων Ελλήνων, ή των αρχαίων Αιγυπτίων.   
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άγνωστες. Αλλά είναι και κάτι παραπάνω από αυτό, καθώς σε αυτό απεικονίζεται σε 
γενικές γραμμές ο τρόπος δημιουργίας και ο τρόπος λειτουργίας της Ύπαρξης στο 
βαθμό που μπορεί να αναπαραχθεί από τον εγκέφαλο αλλά και σε πολύ ανώτερα 
από αυτόν επίπεδα.  

Είναι το σύμβολο που απεικονίζει τις 10 διαστάσεις της ύπαρξης, ταξινομημέ-
νες σε 7 επίπεδα, όπως υπάρχουν μέσα στο Σύμπαν σε σχέση με τον άνθρωπο και 
τις διαφορετικές όψεις της ψυχής σε σχέση με το πνεύμα. Δείχνει την δημιουργία του 
κόσμου, της ψυχής και της ατομικής ζωής. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κάθε κο-
σμική μονάδα λαμβάνει ενέργεια και διατηρείται στη ζωή από τις κοσμικές δυνάμεις. 
Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η εξισορρόπηση των αντίθετων και για αυτό είναι ένα 
ουράνιο πρότυπο, με το οποίο εναρμονίζεται κάθε τέλειο δημιούργημα, υλικό ή πνευ-
ματικό. Είναι επίσης μια κλίμακα, που συνδέει τη Γη με τον Ουρανό και με όλα τα 
ενδιάμεσα στάδια τους. Σκοπός του ανθρώπου είναι να αναρριχηθεί σε αυτή την 
κλίμακα, να αγωνιστεί και να κατακτήσει τις ψηλότερες κορυφές της και να γίνει έπει-
τα η Θεία φλόγα που θα βοηθήσει στην εξύψωση της ανθρώπινης συνείδησης.  

Έτσι, στην ουσία στο Δέντρο συνοψίζονται φιλοσοφία, επιστήμη, γνώση, 
μαγεία και άλλες λέξεις - σκέψεις που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους σε 
θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Παριστάνεται σαν ένα σύνολο δέκα Σφαι-
ρών που δημιουργούν ένα συγκεκριμένο σχήμα όπου συνδέονται μεταξύ τους με 
γραμμές. Οι σφαίρες αντιπροσωπεύουν τις Δέκα Σεφιρώθ που η κάθε μια απεικονίζει 
και ένα εξελικτικό στάδιο (Θεϊκά Άτομα. Περιοχές, επίπεδα κοσμικής ύπαρξης, βα-
θμοί της κλίμακας που επιτρέπουν να ξανανεβούμε στη Μοναδικότητα, στην ενότητα 
του Είναι) και οι συνδετικές γραμμές απεικονίζουν τις είκοσι δύο Ατραπούς. 

Το Δέντρο της Ζωής, σαν σύμβολο και σαν ιδέα, είναι πανάρχαιο· υπήρχε σε 
όλες τις ανεπτυγμένες φυλές και το θεωρούσαν άξονα του Σύμπαντος. Με άλλα λόγια, 
είναι στην ουσία ένα νήμα που ενώνει το μακρινό παρελθόν με το παρόν και συν-
δέεται άμεσα και με τον κήπο της Εδέμ. Αυτή η παράδοση δεν είναι αποκλειστικά 
βιβλική, γιατί, όπως και ο κατακλυσμός, βρίσκεται σε κάθε μυθολογία. Πανομοιότυ-
ποι μύθοι για έναν κήπο στον οποίο κατοικούσαν οι πρωτόπλαστοι, για τους ποτα-
μούς που τον διέτρεχαν και για το Δέντρο της Ζωής που φύτρωνε στο κέντρο του, 
υπάρχουν στην Αφρική, τη Βραζιλία, το Μεξικό και το Περού. Φυσικά, η Ιουδαϊκή 
απόδοση δεν είναι παρά αντιγραφή της Σουμερικής, όπως συμβαίνει και με τα 
περισσότερα στοιχεία του Ιουδαϊκού πολιτισμού.  

Ο Σουμέριος ήρωας Γιλγαμές, στο ομώνυμο έπος, είχε τραβήξει δυτικά, όπου 
κατά την παράδοση του τόπου του υπήρχε το Δέντρο της Ζωής. Η Σουμερική ονομα-
σία του Δέντρου αυτού είναι Άβαλου. Και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι Δρυί-
δες της Βρετανίας πίστευαν ότι ο παραδεισένιος κήπος βρισκόταν κάπου δυτικά, 
στον Ατλαντικό Ωκεανό, στο νησί Άβαλον. Αλλά και ο κήπος των Εσπερίδων με το 
Δέντρο της Σοφίας πέρα από τις Ηράκλειες Στήλες, δυτικά δε βρισκόταν;  

Ας ξαναγυρίσουμε, όμως, στη Βίβλο· αναφέρει την ύπαρξη δύο δέντρων, το 
Δέντρο της Ζωής και το Δέντρο της Γνώσης. Εδώ το Δέντρο της Ζωής έχει τις ίδιες 
ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν σε όλες τις μυθολογίες και, φυσικά, βρίσκεται στο 
Κέντρο του κόσμου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Δέντρο της Ζωής αναφέρεται μονά-
χα στην αρχή και στο τέλος της Βίβλου, δηλαδή στη Γένεση, όταν περιγράφεται ο 
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Παράδεισος και στην Αποκάλυψη, όπου ο Ιωάννης το τοποθετεί στο κέντρο της Νέας 
Ιερουσαλήμ. Ο συμβολισμός είναι πολύ φανερός. Ο Παράδεισος της Γένεσης είναι η 
πρωταρχική κατάσταση του ανθρώπου, τέλειος, μα άπειρος, δίχως τη γνώση του 
Εαυτού του και του σύμπαντος. Το Δέντρο της Γνώσης του καλού και του κακού, αντι-
προσωπεύει την κάθοδο μέσα στην ύλη και την επακόλουθη εμπειρία των ζευγών των 
αντιθέτων. Στο όραμα του Ιωάννη, η Νέα Ιερουσαλήμ είναι ο μελλοντικός Παράδει-
σος, ο τελειοποιημένος κόσμος. Το Δέντρο της Γνώσης του καλού και του κακού δεν 
υπάρχει πια· το θείο έργο της εμπειρίας μέσα στην ύλη έχει εκπληρωθεί και παρα-
μένει μονάχα το Δέντρο της Ζωής, σαν σύμβολο της Αιωνιότητας. Η Αποκάλυψη του 
Ιωάννη είναι ένα από τα πιο εμπνευσμένα Καμπαλιστικά έργα της Βίβλου, όπως και η 
Γένεση, το Άσμα Ασμάτων, ο Ιεζεκιήλ και ο Εκκλησιαστής. 

Όπως και να έχει, τα πρώτα ιστορικά στοιχεία για την ύπαρξη της Καμπάλα τα 
βρίσκουμε στους λαούς της Μεσοποταμίας και, κυρίως, στους Σουμέριους και τους 
Χαλδαίους. Η Εβραϊκή παράδοση δεν παραδέχεται ότι αυτή η σοφία προήλθε από 
ξένους. Μάς λέει πως τούτη την απόκρυφη επιστήμη την έλαβε ο γενάρχης τους 
Αβραάμ από το Θεό, μέσω του ύψιστου αρχάγγελου, Μέτατρον. Αναλύοντας, όμως, 
αυτή την πρόταση, βρίσκουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Κατ’ αρχήν, η λέξη Αβραάμ 
είναι Χαλδαϊκή και σημαίνει  αυτός που έχει κοσμική συνείδηση. Η Βίβλος αναφέρει 
ότι: «ο Αβραάμ ήταν από την Ουρ των Χαλδαίων». Η λέξη Ουρ, όμως, σημαίνει Φως 
και Χαλδαίος κατά λέξη σημαίνει μάγος, μυημένος στις απόκρυφες επιστήμες.  

Η ίδια παράδοση αναφέρει ότι ο αρχάγγελος Μέτατρον είχε ενσαρκωθεί στο 
φυσικό σώμα του βασιλιά της Σαλήμ, Μελχισεδέκ, του μόνου ιερέα του αληθινού 
Θεού μεταξύ των εθνικών, όπως τον περιγράφει η Γένεση. Όταν, λοιπόν, ο μυημένος 
με την κοσμική συνείδηση, που καταγόταν από το φως των μάγων, δηλαδή ο Αβραάμ 
από την Ούρ των Χαλδαίων, συναντήθηκε με τον μοναδικό ιερέα του αληθινού Θεού, 
δηλαδή τον Μελχισεδέκ, πραγματοποιήθηκε μια εσωτερική επικοινωνία και ανταλλα-
γή που περιγράφεται στη Γένεση (ΙΔ’ 18) ως εξής: «και ο Μελχισεδέκ έφερε έξω άρτο 
και οίνο.... και ευλόγησε τον Αβραάμ... . και ο Αβραάμ του έδωσε το ένα δέκατο από 
τα υπάρχοντά του». Ο Αβραάμ λοιπόν, ο κάτοχος της κοσμικής συνείδησης, είναι 
αυτός που συνέχισε την Καμπαλιστική Παράδοση.   

Ωστόσο, η Καμπάλα εξακολουθούσε να παραμένει μυστική. Ύστερα από αιώ-
νες, ο Μωυσής βρήκε την ευκαιρία να αναζωογονήσει την Καμπαλιστική διδασκαλία 
εναρμονίζοντάς την με την αιγυπτιακή μυστηριακή εκπαίδευση που είχε πάρει ο ίδιος 
μέσα στους μυητικούς ναούς της Αιγύπτου. Μέσα στις 10 εντολές που παρουσίασε 
στην έρημο, ανακαλύπτουμε την έννοια των 10 εκπορεύσεων του Θεού, των 10 σφαι-
ρών του Δέντρου της Ζωής, δοσμένες σε μια άμεση και πρακτική μορφή· που καθιε-
ρώθηκαν σαν νόμος, κάτι πολύ αναγκαίο για την εποχή εκείνη.  

Τα Καμπαλιστικά γραπτά μνημεία κάνουν την εμφάνισή τους γύρω στο 350 
π.Χ. Τα γραπτά αυτά ήταν το Σεφέρ Γετζιρά και το Σεφέρ Ενώχ, δηλ. το βιβλίο της Δη-
μιουργίας και το Βιβλίο του Μυημένου. Και τα δύο ήταν εξαιρετικά περίπλοκες, βαθυ-
στόχαστες μελέτες. Η κοσμολογία, ο συμβολισμός, τα μαθηματικά και οι αφηρημένες 
έννοιες που περιείχαν, τα κατατάσσουν ανάμεσα στα πιο δυσνόητα κείμενα όλων 
των εποχών. Σε αυτά εμφανίζεται για πρώτη φορά δημόσια το δόγμα των 10 Σφαι-
ρών, των 22 Ατραπών και η αντιστοιχία τους με τα 22 γράμματα του εβραϊκού αλφά-



Αναστάσιος Β. Βλάχος 

29 
 

βητου όπου η διάταξη τους είναι έτσι ώστε να αποτελούν ένα μοντέλο του σύμπαντος. 
Εμφανίζεται, επίσης, το δόγμα της τριαδικής υπόστασης της Μίας Θεότητας, που λει-
τουργεί σε 10 σφαίρες δραστηριότητας μέσα από 7 διαφορετικά επίπεδα και 4 
κόσμους. Είναι φανερό, τόσο από τα δόγματα όσο και από τη γλώσσα, ότι αυτά τα 
τόσο περίπλοκα και σημαντικά κείμενα έχουν σουμερική και χαλδαϊκή προέλευση. 
Στα χέρια των εβραίων σοφών πέρασαν κατά πάσα πιθανότητα τον 5ο με 6ο π.Χ. 
αιώνα, κατά την περίοδο της δεύτερης αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα. Ήταν η εποχή 
που ο σοφός Έζρα αντέγραψε την Πεντάτευχο του Μωυσή από στοιχεία που ο ίδιος 
ομολογεί ότι βρήκε στη Βαβυλώνα.  

Οι αναλογίες που υπάρχουν ανάμεσα στο Σεφέρ Γετζιρά, τις διδασκαλίες του 
Ζωροάστρη και τις διδασκαλίες του Πυθαγόρα για την τετρακτίδα και τους αριθμούς, 
δεν είναι καθόλου περίεργες, γιατί έχουν την ίδια πηγή. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πυθα-
γόρας έζησε μια ολόκληρη σχεδόν ζωή ανάμεσα στους ιερείς της Βαβυλώνας.  

Έτσι, έπειτα από μερικούς αιώνες, όταν οι βαθυστόχαστοι Άραβες μετέφεραν 
την πνευματική κληρονομιά της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη, δημιουργώντας ταυ-
τόχρονα τον πολιτισμό τους, η Καμπάλα έγινε δεκτή με αρκετό ενθουσιασμό από 
όλους τους φιλόσοφους και τους διανοούμενους. Ήταν η εποχή που αναζητούσαν 
ένα φιλοσοφικό – επιστημονικό σύστημα, το οποίο να δείχνει με τον απλούστερο τρό-
πο το πώς σχετίζεται και συνδέεται η ψυχή του ανθρώπου με τα στοιχεία που αποτε-
λούν το σύμπαν, δηλαδή αυτό που στην Καμπάλα εκφράζεται με το Δέντρο της Ζωής.  

Για μια ακόμη φορά, η Καμπάλα μιλάει τη γλώσσα της εποχής της, εκφράζο-
ντας την ίδια αιώνια αλήθεια. Όταν οι  Χαλδαίοι αναφέρονταν στους 4 πρίγκιπες των 
σημείων του ορίζοντα, οι Εβραίοι στο Θεϊκό Τετραγράμματο, οι Έλληνες και Αλεξαν-
δρινοί φιλόσοφοι συζητούσαν για τα 4 στοιχεία από τα οποία αποτελείται το σύμπαν, 
όταν ο Ιωάννης οραματιζόταν τα ιερά ζώα να περιβάλλουν το θρόνο του Θεού, όταν 
τα Ταρώ απεικόνιζαν τα 4 ιερά σκεύη, όταν η Αλχημεία χρησιμοποιούσε τα 4 στάδια 
εργασίας για να επιτευχθεί ο φιλοσοφικός χρυσός και όταν ο Γιούνγκ ξεχώριζε τους 
τέσσερις ψυχολογικούς τύπους ανθρώπων, όλοι τους περιέγραφαν τους 4 Καμπαλι-
στικούς Κόσμους, που ο καθένας τους εκτείνεται σε 10 σφαίρες και 7 επίπεδα.  

Ο Αρθούρος και οι Ιππότες που αναζητούν το Δισκοπότηρο και το νησί Άβα-
λον, ο Γιλγαμές που ψάχνει για την Άβαλου, ο Ηρακλής που ξεκινάει για τον Κήπο 
των Εσπερίδων, ο Ιάσωνας που εκστρατεύει για το χρυσόμαλλο δέρας, ο Μωυσής 
που οδηγεί τους εβραίους στη Γη της Επαγγελίας, όλοι τους είναι ο ίδιος ήρωας, η 
ανθρώπινη ψυχή που αναζητάει κάποιο μονοπάτι προς το τέλειο, το ωραίο και το 
αληθινό· είναι η ανθρώπινη ψυχή που στενάζει μέσα στα δεσμά του δικού μας εγωι-
σμού και της αδιαφορίας του διπλανού μας· είναι η Πεντάμορφη που κοιμάται περι-
κυκλωμένη από τους δράκους της δήθεν πολιτισμένης σύγχρονης ζωής· είναι η ουρά-
νια φλόγα που τρεμοσβήνει μέσα μας, καταπιεσμένη από τους φόβους, τις καθημε-
ρινές μας έγνοιες για μικροπράγματα, από το χάσιμο της αληθινής μας ταυτότητας 
μέσα στο χάος του τεχνοκρατικού πολιτισμού και στα μεγαθήρια πόλεις που ζούμε.    

Ο Θεός της Καμπάλας είναι Άπειρη Ύπαρξη. Υπήρχε πριν προκαλέσει την 
εκδήλωση των εκπορεύσεων της ουσίας Του, πριν να γεννηθούν όλα όσα υπάρχουν, 
πριν απ’ όλες τις ζωές του πεδίου μας ή του κόσμου των καθαρών πνευμάτων. Αλλά 
δεν μοιάζει με τίποτα από όσα μπορούμε να κατανοήσουμε. Ακόμα και πριν εκδη-
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λωθεί, κάθε ύπαρξη βρισκόταν μέσα σ’ Αυτόν. Το Γνωστό υπήρχε μέσα στον Άγνω-
στο που είναι ο Αρχαίος των Ημερών.  

Η ανθρώπινη ιδέα για το Θεό είναι ότι Αυτός είναι δίχως όρια, δίχως περιο-
ρισμούς, Απεριόριστος ή Απεριόριστο Παγκόσμιο Φως. Και είπε ο Θεός: «Γεννηθήτω 
φως» και έγινε φως. Η πρώτη Αρχή αφυπνίστηκε και μπήκε σε δραστηριότητα. Σ’ αυ-
τή την πρώτη αντιληπτή εκπόρευση της Ακατάληπτης Θεότητας, σ’ αυτή την αστρα-
φτερή λαμπρότητα, αναγνωρίζουμε το Κέτερ, το Στέμμα, την πρώτη Σεφίρα (Σεφιρώθ, 
ενικός Σεφίρα), που είναι ο Πατέρας, ο Λόγος, ο Ουράνιος Άνθρωπος, ο Αρχαίος των 
Ημερών. Ο συνειδητός Θεός προβάλλει με όλη την ενεργεία Του και στη συνέχεια 
ακολουθούν δύο ακόμα εκπορεύσεις, σχηματίζοντας το σύμβολο ενός ακτινοβόλου 
τριγώνου. Η Χοκμάχ, η Σοφία, είναι η δεύτερη Σεφίρα, που είναι o Υιός, ο δεύτερος 
Λόγος, ο κοσμικός Χριστός. Η Μπινάχ, η Κατανόηση, είναι η τρίτη Σεφίρα, ο τρίτος 
Λόγος, το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, σ’ αυτό το πρώτο τρίγωνο, που είναι και το τρίγωνο του 
Θεϊκού Πατέρα, φανερώνεται η Ουράνια τριάδα, Πατέρας, Υιός και  Άγιο Πνεύμα. 

Περιγράφοντας το όραμα του για τα τέσσερα ιερά Ζώα και τους Είκοσι τέσσε-
ρις Γέροντες, ο Ιωάννης αποκαλύπτει τα μυστήρια της Σεφίρα Κέτερ και Μπινάχ. Στο 
όραμα του θυσιασμένου Αμνού, το οποίο περιβάλλουν τα τέσσερα Ζώα και οι Είκοσι 
τέσσερις Γέροντες, για το οποίο λέει πως είναι το μόνο άξιο για να ανοίξει το βιβλίο, 
μας εισάγει στα μυστήρια της Σεφίρα Χόκμα, που είναι η περιοχή του Χριστού, του 
δεύτερου προσώπου της Τριάδας, του Υιού. Είναι ο Λόγος που ο Πατέρας πρόφερε 
στην αρχή. Όλα τα στοιχεία με τα οποία δημιουργήθηκε ο κόσμος βρίσκονται μέσα 
στη Χόκμα. Αυτά τα στοιχεία συμβολίζονται από τα είκοσι δύο γράμματα του εβραϊ-
κού αλφαβήτου. Η Χόκμα είναι το κοσμικό αλφάβητο χάρη στο οποίο γράφτηκε το 
βιβλίο της Δημιουργίας. Γι’ αυτό ο  Ιωάννης, στην αρχή του Ευαγγελίου του, λέει: «Εν 
αρχή ήν ό Λόγος, και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν, και Θεός ήν ο Λόγος... Πάντα δι’ 
αύτου εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν…»    

Τα τρία πρώτα Ουράνια Σεφιρώθ χωρίζονται από τα κατώτερα µε ένα βαθύ 
χάσμα που οι καμπαλιστές ονομάζουν Άβυσσο. Αιωρούμενη πάνω στην Άβυσσο, στη 
Μεσαία Στήλη, κάτω ακριβώς από το Κέτερ και το Ουράνιο Τρίγωνο, βρίσκεται η  
μυστηριώδεις Σεφίρα Ντάατ ή Γνώση, η σφαίρα του Γίγνεσθαι, που θα μπορούσε να 
ερμηνευθεί σαν Αντίληψη, Σύλληψη, Συνειδητότητα, η οποία δεν παριστάνεται συνή-
θως στο Δένδρο της Ζωής.  Μετά από αυτή την Άβυσσο, έρχεται το δεύτερο τρίγωνο 
που θεωρείται σαν αντανάκλαση του πρώτου και έχει την ακμή του προς τα κάτω. 
Ονομάζεται τρίγωνο της Ηθικής, επειδή σε αυτό η σωστή συμπεριφορά είναι το κύριο 
στοιχείο. Εκεί γνωρίζουμε την αυστηρότητα του νόμου και μαθαίνουμε τι είναι το καλό 
και τι το κακό. Σχηματίζεται από την τέταρτη, πέμπτη και έκτη Σεφίρα. Δηλαδή τη 
Χέζεδ, ή Έλεος, που αντιπροσωπεύει το δικός μας Θεϊκό Είναι, το Άτμα. Συνεχίζει με 
τη Σεφίρα Γκεμπουράχ, που αντιπροσωπεύει τη Θηλυκή Πνευματική Ψυχή μας, το 
Buddhi, που εκφράζει την αυστηρότητα του νόμου και συμπληρώνεται με την Έκτη 
Σεφίρα Τιφερέθ, που αντιπροσωπεύει τον Ήλιο, ή την Ανθρώπινη Ψυχή μας. Σε αυτή 
την πορεία εξέλιξης η Σεφίρα Τίφερετ αποτελεί το κεντρικό σημείο. Είναι η (Καρδιά) 
και ο (Ήλιος) που δίνει Ζωή και συντηρεί όλα τα δημιουργήματα. Το Τίφερετ επι-
σκιάζει τις Νετσάχ, Χοντ και Γιεσόδ, όπως ο Ανώτερος Εαυτός (Ψυχή), επισκιάζει και 
φωτίζει τον Κατώτερο Εαυτό (Προσωπικότητα).    
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                                                               — ΑΙΝ 
—ΑΙΝ ΣΟΦ 

—ΑΙΝ ΣΟΦ ΑΟΥΡ 
 

 
Το δέντρο της Καμπάλας. 

 
Στη συνέχεια έρχεται ένα τρίτο τρίγωνο που μπορεί να θεωρηθεί σαν μία δεύ-

τερη αντανάκλαση του πρώτου, με την κορυφή πάλι προς τα κάτω. Σχηματίζεται από 
την έβδομη, όγδοη και ένατη Σεφιρώθ, δηλαδή τη Νετσάχ, τη Σταθερότητα ή Νίκη που 
είναι o Ηλιακός Νους, ή Χριστός Νους. Στον Άνθρωπο (Μικρόκοσμο), η Νετσάχ αντι-
προσωπεύει τις σκέψεις και τις λογικές διεργασίες (τον οργανωμένο ορθολογικό-
αναλυτικό νου μας). Συνεχίζει με την Χόδ που είναι το Αληθινό Ηλιακό Αστρικό Σώμα 
και αντιπροσωπεύει στον Άνθρωπο τη συγκινησιακή του φύση. Και τέλος συμπληρώ-
νεται με την Γιεσόδ την ένατη Σεφίρα, που είναι η Κυβική Πέτρα το Σεξ, το κέντρο και 
το θεμέλιο στο οποίο έλκεται η σεξουαλική δύναμη του Τρίτου Λόγου και πάνω στην 
οποία οφείλουμε να οικοδομήσουμε «το σπίτι μας». Η Γιεσόδ εκδηλώνει τη βασική 
σεξουαλική αρχή της συμπαντικής ζωής και αντιπροσωπεύετε από το ζωτικό ή 
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αιθερικό σώμα. Το τρίγωνο αυτό είναι ο κόσμος του καθαρού Πνεύματος και καλείται 
επίσης Τρίγωνο του Υιού, του Κοσμικού Χριστού, που εδώ εκφράζει τον Εαυτό του 
μέσο της Σεφίρα Τιφερέθ που αντιστοιχεί με το Αιτιατό μας σώμα, την ανθρώπινη 
ψυχή. Το κέντρο βαρύτητας αυτού του τρίγωνου, είναι η Ανθρώπινη Ψυχή που πά-
σχει. Αυτό το τρίτο τρίγωνο (Νετσάχ, Χόδ, Γιεσόδ), είναι το τρίγωνο της Μαγείας. 
Λέγεται έτσι, γιατί σ’ αυτούς τους κόσμους, είναι όπου ασκείται η υψηλή μαγεία. Εδώ 
τα πάντα γυρίζουν γύρω από το σεξ που είναι η δύναμη του τρίτου Λόγου. Είναι 
μέσω της σεξουαλικής δύναμης που η ζωή έρχεται στο φυσικό σώμα και σε όλους 
τους ζωντανούς οργανισμούς. Από αυτό το τρίγωνο έρχεται η γέννηση, ο θάνατος και 
η αναγέννηση. Τελικά, όλα αυτά τα ιδεώδη, συνοψίζονται σε μία απλή μορφή, στη 
Δεκάτη Σεφίρα, τη Μαλκούτ, το Βασίλειο, στο χαμηλότερο μέρος του Δέντρου της 
Ζωής και αντιπροσωπεύει το Φυσικό Σώμα. Είναι ο φυσικός κόσμος μας και θεωρεί-
ται μια πεσμένη Σεφιρώθ. Αυτός ο κόσμος υπάρχει χάριν της παρουσίας του σεξ.                                                                                                

Θα πρέπει να επισημανθεί πως (σε ό,τι αφορά τη διαίρεση του Δένδρου σε 
τρίγωνα), το Ουράνιο Τρίγωνο αναφέρεται στην όψη Πνεύμα του ανθρώπου. Το Ηθι-
κό Τρίγωνο είναι η όψη που αναφέρεται ως Ανώτερος Εαυτός ή ως Ψυχή. Η επόμενη 
τετράδα οι Σεφιρώθ (Νετσάχ, Χόδ, Γιεσόδ και Μαλκούτ), που βρίσκεται κάτω από το 
Ηθικό Τρίγωνο αναφέρεται στην Προσωπικότητα του ανθρώπου η οποία είναι το 
εργαλείο μέσω του οποίου η Ψυχή εργάζεται στην Ύλη. Ο διαχωρισμός σε Πνεύμα, 
Ψυχή και Προσωπικότητα γίνεται για λόγους κατανόησης. Στην πραγματικότητα όμως 
η ζωή αποτελεί μια ενότητα. Αυτές οι δέκα σφαίρες δεν είναι παρά εκπορεύσεις του 
Θεού, με άλλα λόγια θεϊκές ποιότητες που αντιστοιχήθηκαν ως Αρχάγγελοι και Αρχα-
γγελικά Τάγματα και πολλές άλλες αντιστοιχίες που συχνά διαφέρουν σε λεπτομέ-
ρειες ανάμεσα στις διάφορες σχολές. Όμως σε ανώτερα επίπεδα όλες αυτές οι σφαί-
ρες είναι Μία, όπως ένας είναι ο Θεός και μία είναι η Ζωή που στην ουσία είναι το 
ίδιο πράγμα.  

Κοιτάζοντας το Δέντρο, η δεξιά στήλη είναι του Ελέους, η Αρσενική, η αρι-
στερή είναι της Αυστηρότητας η Θηλυκή και η μεσαία είναι της Ευσπλαχνίας ή της 
ισορροπίας που λειτουργούν οι όψεις της συνείδησης στην οποία όλες οι ποιότητες 
συγκλίνουν. Όπως βλέπουμε το Δέντρο στη φωτογραφία, αυτό αντιπροσωπεύει το 
μακρόκοσμο. Για να αντιπροσωπεύσει τον άνθρωπο, πρέπει να φανταστούμε πως 
στεκόμαστε με την πλάτη γυρισμένη σε αυτό, ώστε η μεσαία στήλη να εφάπτεται με 
τη σπονδυλική μας στήλη. Η κάθε Σεφίρα, προέρχεται από τα βάθη της προηγούμε-
νης, ξεκινώντας από το Κέτερ και καταλήγοντας στο Μαλκούτ. Έτσι, η κάθε προηγού-
μενη Σεφίρα έχει μέσα της σε λανθάνουσα κατάσταση τις ιδιότητες των επομένων. 
Στην κάθε στήλη η κάθε Σεφίρα αποτελεί την προηγούμενή της στην κάθετη διάταξη, 
σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι η Γκεβούραχ είναι η Μπίναχ σε χαμηλότερο επί-
πεδο, όπως και η Χοδ είναι η Μπίναχ και η Γκεβούραχ σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. 
Ισχύει και το αντίστροφο. Η κάθε Σεφίρα, για να λειτουργήσει ολοκληρωμένα, πρέπει 
να εξισορροπηθεί. 

Τα δέντρα της Εδέμ είναι δύο: Το Δέντρο της Γνώσης - της επιστήμης του 
Καλού και του Κακού - που έχει να κάνει με ό,τι αφορά το σεξ και εκπροσωπείται στο 
φυσικό σώμα μας από τους σεξουαλικούς αδένες. Και το Δέντρο της Ζωής, που είναι 
το ανθρώπινο Ον, και συμβολίζεται στο φυσικό σώμα μας από τη σπονδυλική στήλη.  
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Η μελέτη τόσο του δέντρου της γνώσης όσο και της ζωής επιτάσσεται, ασχέ-
τως με το φιλοσοφικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο του μελετητή. Πώς θα 
μπορούσε να μελετηθεί σε βάθος το ανθρώπινο Όν εάν δεν γνωρίζει για το σεξ; Και 
τα δύο δέντρα ανήκουν στην Εδέμ, έχουν την ίδια ρίζα και αποτελούν τις δύο στήλες 
της Λευκής Στοάς, τη στήλη της Σοφίας και τη στήλη της Αγάπης. Η σοφία είναι το 
δέντρο της επιστήμης του καλού και του κακού και η αγάπη είναι το δέντρο της ζωής. 
Η μοιραία σκιά από το Δέντρο της Ζωής είναι το εγώ. Η μοιραία σκιά του Δέντρου της 
Γνώσης είναι η λαγνεία. Αυτός που τελειώνει με τη διαδικασία του εγώ, επιτυγχάνει 
να είναι ο Εαυτός του. Αυτός που τελειώνει με τη λαγνεία γίνεται ένας Χριστός. 

Από τη Σεφιρωθική Κορώνα, Πατέρα, Υιού και Αγίου Πνεύματος, γεννήθηκε ο 
δικός μας Εσώτερος ή Atman. Ο Εσώτερος έχει έξι κατώτερα οχήματα που διαποτί-
ζουν το ένα το άλλο και αποτελούν τον άνθρωπο. Όλα τα μέρη και οι εξουσίες του 
Εσώτερου, είναι οι καρποί του Δέντρο της Ζωής. Όταν ο άνθρωπος μπορέσει να 
επιστρέψει στην Εδέμ (μέσα από το ίδιο μονοπάτι από το οποίο έφυγε), θα είναι σε 
θέση να φάει τους καρπούς του Δέντρου της Ζωής. Τότε θα δούμε το Θεό πρόσωπο 
με πρόσωπο χωρίς να πεθαίνουμε. 

Υπάρχουν Δέκα κύματα ζωής που διαπερνούν και αλληλουποστηρίζονται 
μεταξύ τους χωρίς να μπερδεύονται. Αυτές οι Δέκα Αιώνιες εκπορεύσεις είναι οι Δέκα 
Σεφιρώθ της Καμπάλα. Οι Δέκα υποδιαιρέσεις του Δέντρου της Ζωής. Αυτές οι Σφαί-
ρες ύπαρξης απεικονίζουν τα περιεχόμενα και ταυτόχρονα τα βασικά στάδια εξέλιξής 
του Ανθρώπου και του Σύμπαντος. Οι Σφαίρες συνιστούν επίπεδα συνείδησης, που 
κάθε ύπαρξη - μικρή ή μεγάλη, ατομική ή ομαδική, μικροκοσμική ή μακροκοσμική – 
πασχίζει να κατακτήσει κατά την ανοδική πορεία της επάνω στο Δέντρο της Ζωής.  

Οι δώδεκα αισθήσεις μας (7 Τσάκρας ή Εκκλησίες + 5 αισθήσεις, τα δώδεκα 
φρούτα του Δέντρου της Ζωής), είναι συσχετισμένες με τη σπονδυλική μας στήλη που 
είναι η φυσική εκπροσώπηση του Δέντρου της Ζωής.  

Όταν ο άνθρωπος ενσαρκώνει στον εαυτό του τη Σεφιρωθική Κορώνα τότε ο 
Αρχαίος των ημερών θα φωτιστεί και θα βασιλεύσει σ’ αυτόν για πάντοτε. Ωστόσο, 
κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα, παρά μόνο μέσω του Υιού. Ο Υιός είναι ο Κοσμικός 
Χριστός στον εαυτό μας, είναι η Χοκμάχ, η Θεία Χριστική  Σοφία, η Γνώση που 
λάμπει στο βάθος της καρδιάς μας.  

Εμείς πρέπει να τοποθετήσουμε τον Χριστό στον εαυτό μας, κατακλύζοντας 
όλα τα οχήματα μας με άτομα Χριστικής Φύσης προκειμένου Αυτός να ανέβει στον 
Πατέρα, διότι κανείς δεν φτάνει στον Πατέρα παρά μόνο μέσω του Υιού και ο Υιός 
είναι στο βάθος της Κιβωτού της Διαθήκης και περιμένει τη στιγμή της υλοποίησης 
Του. Η κιβωτός της Διαθήκης είναι οι σεξουαλικοί αδένες. Μόνο μέσω της Σεξουα-
λικής μαγείας στον Τέλειο γάμο, μπορούμε να ενσαρκώσουμε τον Χριστό στον εαυτό 
μας και Αυτός να ανέβει στον Πατέρα. Μας έχει ήδη δοθεί η Κιβωτός10 της Διαθήκης 
και ο τρόπος της Σεξ. μαγείας, σε μας μένει τώρα η πραγμάτωση όλων αυτών.  

                                                 
10 Η κιβωτός του Νώε είναι το σύμβολο της ψυχής, που ένα άτομο προσπαθεί να 

δομήσει, για να επιβιώσει όταν βρεθεί από τη γη στον αστρικό ωκεανό. Αλλά αυτή η κιβωτός 
πρέπει να έλθει σε συνειδητή ύπαρξη και να φτιαχτεί με μεγάλο μόχθο, καθαρή διορατικότητα 
και βαθιά ενόραση στο μέλλον. Αυτό μπορεί να χρειαστεί μια ή πολλές ζωές· αλλά αν δε φτια-
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Υπάρχουν δύο τρόποι να προσεγγιστεί η Καμπάλα: Ο ένας είναι ο φιλοσο-
φικός και μεταφυσικός, όπου προσπαθούμε, γνωστικά και διαισθητικά, να εμβαθύ-
νουμε στα νοήματα της μεταφυσικής. Ο άλλος είναι ο πρακτικός, που επιχειρεί να 
αξιοποιήσει το σύστημα των αντιστοιχιών και του συμβολισμού, μέσα από τελετουρ-
γικά τυπικά και ασκήσεις διαλογισμού.  

Οι Σεφιρώθ έχουν τα δικά 
τους σημεία σε σχέση με το φυσικό 
μας σώμα και αποτελούν τον “Αδάμ 
Κάδμο” ή τον Αρχέτυπο Άνθρωπο 
και το περίφημο Δέντρο της Ζωής. 
Στις αρχαίες εικόνες του Αδάμ Κάδ-
μου βλέπουμε πάνω από το μέτωπο 
το Στέμμα ή Κέτερ. Οι Σεφιρώθ Χοκ-
μάχ και Μπινάχ είναι τα δύο ημι-
σφαίρια του εγκεφάλου. Οι Σεφιρώθ 
Γκεμπουράχ και Χέζεδ, είναι τα 
όργανα της δράσης, δηλαδή το αρι-
στερό και δεξί χέρι. Η Τιφερέθ είναι 
η καρδιά και τα ζωτικά όργανα του 
στήθους. Οι Σεφιρώθ Νετσάχ και 
Χόδ είναι το δεξί και αριστερό πόδι. 
Η Σεφίρα Γιεσόδ αναφέρεται στα 
όργανα πέψης, αναπαραγωγής και 
κοιλιάς. Τέλος, η Σεφίρα Μαλκούτ 
αντιστοιχεί στα πέλματα που αποτε-
λούν τη βάση ή το θεμέλιο του 
ανθρώπου πάνω στη γη.  

 
 

 
                                                                                                                     
χτεί, το μέλλον μπορεί να είναι πραγματικά επικίνδυνο μέσα στο χάος των καταιγίδων. Στην 
ιστορία της κιβωτού, υπάρχουν μερικά σημαντικά σύμβολα. Για παράδειγμα, ο Νώε περισυ-
νέλεξε όλα τα ζώα, αρσενικά και θηλυκά. Αυτό είναι το σύμβολο της τιθάσευσης των εγώ. 
Έπειτα υπήρχαν περιστέρια, που είναι το σύμβολο της επικοινωνίας με την πραγματικότητα, 
της επικοινωνίας ανάμεσα στους Ανώτερους και στους Κατώτερους κόσμους. Το βουνό πάνω 
στο οποίο προσάραξε η κιβωτός είναι το σύμβολο της επίτευξης της αθανασίας. Το άνοιγμα 
των θυρών της κιβωτού είναι η διαδικασία εισόδου σε ένα νέο πεδίο ύπαρξης. Πριν από τον 
Κατακλυσμό, όταν oι άνθρωποι, παντρεύονταν και γλεντούσαν και παζάρευαν, ο Νώε διάλεγε 
κιόλας τις πιο γερές βαλανιδιές για την κιβωτό του. Ο «κατακλυσμός» είναι το χάος της αν-
θρώπινης ηθικής. «Οι πιο γερές βαλανιδιές» είναι το σύμβολο όλων των πνευματικών αρχών 
πάνω στις οποίες είναι κτισμένη η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ομορφιά, ευγένεια και αθανασία. 
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Η ακτίνα της Δημιουργίας. 
 
 
Στο θέμα αυτό θα κάνουμε μόνο μία γενική αναφορά για να υπάρξει απλά μία 

γενική πληροφόρηση. Σκοπός είναι, να καταλάβουμε σε γενικές γραμμές την Ακτίνα 
της Δημιουργίας, σύμφωνα με την άποψη της Γνωστικής θεωρίας, για να μπορέσουμε 
να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα του βιβλίου. 
Εκείνο που μας ενδιαφέρει, είναι να ασχοληθούμε κυρίως με την ψυχολογική άποψη 
και την εργασία πάνω στον εαυτό μας, αφού έτσι κι αλλιώς όλα αυτά είναι πληρο-
φορίες που δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε μόνοι μας. Σύμφωνα με την άποψη της 
Γνωστικής φιλοσοφίας, η Δημιουργία του Σύμπαντος και της Ζωής, ξεκινά από το 
Απόλυτο και πραγματοποιείται δια μέσου του Λόγου: «Εν αρχή ην ο Λόγος».  

Υπάρχουν δύο βασικοί νόμοι που επιτρέπουν να υπάρχει και να στηρίζεται 
αυτή η Δημιουργία. Ο νόμος του τρία και ο νόμος του επτά. Με τις αρχές του νόμου 
του τρία είναι που πραγματοποιείται η Δημιουργία. Χρειάζονται τρεις δυνάμεις που 
όταν ενωθούν σε ένα σημείο μπορούν και δημιουργούν. Ο νόμος του επτά, είναι 
αυτός που οργανώνει και συντηρεί αυτή τη Δημιουργία.  

Οι Κόσμοι είναι αθροίσματα διαφόρων τύπων ύλης (Φυσικής, Αστρικής, Νοη-
τικής κτλ.), που είναι οργανωμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν ολοκληρωμένα 
σύνολα. Κάθε κόσμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος, γεννιέται, ζει και πε-
θαίνει. Έχει τη δική του ξεχωριστή λειτουργικότητα, ύπαρξη, ζωή και συνειδητότητα.  

Το Σύμπαν αποτελείται από μια διαδοχική σειρά Κόσμων, όπου ο κάθε ανώτε-
ρης τάξης Κόσμος, περιέχει μέσα του όλους τους Κόσμους κατώτερης τάξης από αυ-
τόν. Ο κάθε μικρότερος Κόσμος διατρέχει πάντα την τροχιά του μέσα στο μεγαλύτερο 
και πως όλες οι μορφές, δεν είναι παρά τρόποι έκφρασης ορισμένων Οντοτήτων ή 
Υπάρξεων, που τις κατέχουν για κύκλους συγκεκριμένης διάρκειας, προκειμένου να 
επιτύχουν κάποιο σκοπό και πως κάθε ζωή,  μεγάλη ή μικρή,  υπηρετεί τους δικούς 
της στόχους, όμως προάγει ταυτόχρονα και τους μεγαλύτερους στόχους του Όντος 
στο σώμα του Οποίου αποτελεί ακέραιο τμήμα. Το μικροκοσμικό υπάρχει μέσα στο 
μακροκοσμικό και το μικρότερο αποτελεί το παιδί του μεγαλύτερου, ενώ όλοι αυτοί οι 
κύκλοι μέσα σε κύκλους είναι παιδιά του Ενός Δημιουργού και αδέλφια μεταξύ τους. 
Αυτό υποδηλώνει πως η αντίληψη μας, για τους Κόσμους πως είναι ξεχωριστές μονά-
δες, είναι απλώς φαινομενική.    

Το δέντρο με τις Σεφιρώθ της Καμπάλα μας δείχνει καθαρά πώς ξεκινά η ακτί-
να Δημιουργίας των Κόσμων. Το Απόλυτο, το Αιν Σοφ Άουρ, είναι αυτό που καλούμε 
αγνό φως. Μέσα σε αυτό το φως, μόνο ένας νόμος το θέλημα του Θεού εκτελείται. 
Από αυτό το φως, αναδύονται οι τρεις κύριες δυνάμεις του σύμπαντος,  Κέτερ,  
Χοκμάχ και Μπινάχ, που διεισδύουν σε κάθε κοσμική μονάδα. Οι δυνάμεις αυτές 
εμφανίζονται με συμβολικά ονόματα στις διάφορες θρησκείες όπως:  
 

Πατήρ,      Υιός,          Άγιο Πνεύμα.   …  Χριστιανισμός 
Σίβα,         Βισνού,     Βράχμα.  ………     Ινδουισμός 
Όσιρις,      Ώρος,       Ίσις.    ………….     Αιγυπτ. Θρησκεία.  
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Στα Φιλοσοφικά κείμενα της κοσμογονίας ονομάζονται: 
Ενεργητική Αρχή,  Ισορροπητική Αρχή,  Παθητική Αρχή. 
Αρσενική Αρχή,   Ουδέτερη Αρχή,  Θηλυκή Αρχή.  
Στα κείμενα της επιστήμη τις συναντούμε με τους όρους: 
Θετικό,  Ουδέτερο,  Αρνητικό. 
 
Ο Κόσμος που απορρέει κατ’ ευθείαν απ’ αυτές τις τρεις πρωταρχικές δυνά-

μεις τον ονομάζουμε Πρωτόκοσμο και είναι ο Κόσμος που τον αποτελούν όλοι οι 
Πνευματικοί Ήλιοι (αόρατη σε εμάς).  

Αυτές τις τρεις κύριες δυνάμεις (Κέτερ, Χοκμάχ, Μπινάχ, ή Πατέρας, Υιός και 
Άγιο Πνεύμα), τις βρίσκουμε στη συνέχεια σε αυτό που καλούμε Μεγαλόκοσμο ή 
Αγιόκοσμο δηλ. στην ολότητα των Κόσμων, όπου περιλαμβάνονται όλες οι κοσμικές 
ενότητες που υπάρχουν στο διάστημα όπως, όλοι οι Γαλαξίες στο σύνολό τους με 
όλους τους Ήλιους, πλανήτες, κομήτες, κτλ. Ο Μεγαλόκοσμος αντιστοιχεί στην τέταρ-
τη Σεφίρα Χέζεδ και στηρίζεται από τους τρεις νόμους (του Πατέρα του Υιού και του 
Άγιου Πνεύματος). 

Οι τρεις κύριες δυνάμεις κατέρχονται στη συνέχεια από τον τεράστιο Μεγαλό-
κοσμο και δημιουργούν αυτό που καλείται Μακρόκοσμος (που είναι ένας Γαλαξίας 
όπως εμείς τον γνωρίζουμε δηλ. σαν ένα σύνολο ηλιακών συστημάτων) και αντι-
στοιχεί στην πέμπτη Σεφίρα Γκεμπουράχ. Οι τρεις κύριες δυνάμεις (Πατήρ, Υιός, Άγιο 
Πνεύμα), διεισδύουν και στηρίζουν τον Γαλαξία. Αλλά αυτός σαν δεύτερης τάξης 
κόσμος που είναι, επηρεάζεται και από τις τρεις κύριες δυνάμεις του Μεγαλόκοσμου 
και έτσι ελέγχεται από έξι νόμους. 

Μέσα στον Γαλαξία βρίσκεται ο Κόσμος των ηλιακών συστημάτων που το 
καθένα συνιστά τον Δευτερόκοσμο. Ο Κόσμος ενός ηλιακού συστήματος σχετίζεται 
με τους δικούς του τρεις νόμους, αλλά επηρεάζεται από τους έξι νόμους του Γαλαξία 
και τους τρεις νόμους του Μεγαλόκοσμου. Έτσι, το ηλιακό σύστημα ελέγχεται από 
δώδεκα νόμους και αντιστοιχεί στην έκτη Σεφίρα, Τιφερέθ. 

Οι αναρίθμητοι πλανήτες που περιστρέφονται στα Ηλιακά Συστήματα (αντι-
στοιχούν στις Σεφιρώθ Νετσάχ, Χόδ, Γιεσόδ), αποτελούν τον Μεσόκοσμο, ο οποίος 
είναι ο Κόσμος του συνόλου των πλανητών ενός ηλιακού συστήματος. Κάθε πλα-
νήτης μέσα στο κέντρο του διαπερνάται και στηρίζεται από τους δικούς του τρεις 
νόμους. Καθώς οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από το κέντρο του ηλιακού συστή-
ματος, προφανώς επηρεάζονται από τους δώδεκα νόμους του, συν τους έξι νόμους 
του Γαλαξία, συν τους τρεις νόμους του Μεγαλόκοσμου. Έτσι σχετίζονται με είκοσι-
τέσσερις νόμους. 

Μέσα σε κάθε πλανήτη βρίσκουμε τον Μικρόκοσμο, που αντιστοιχεί στη Σε-
φίρα Μαλκούτ και στον οποίο υπάγεται και ο άνθρωπος. Όλος ο Μικρόκοσμος του 
πλανήτη (η ζωή που υπάρχει πάνω σ’ αυτόν όπως πανίδα, χλωρίδα κ.λ.π.), στηρί-
ζεται και διαπερνάται από τους είκοσι-τέσσερις νόμους του πλανήτη, συν τους δώ-
δεκα νόμους του ηλιακού συστήματος, συν τους έξι νόμους του Γαλαξία και τους τρεις 
νόμους του Μεγαλόκοσμου, βρίσκουμε πως σχετίζεται με σαράντα-οκτώ νόμους, που 
επενεργούν και πάνω στα ανθρώπινα όντα μέσα από το εγκεφαλονωτιαίο, το μεγάλο 
συμπαθητικό και από το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. 
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Αυτοί οι σαράντα-οκτώ νόμοι σχετίζονται με τα σαράντα-οκτώ χρωμοσώματα 
των ανθρώπινων κυττάρων. (Σαράντα έξι χρωμοσώματα μέσα στα κύτταρα, συν δύο 
χρωμοσώματα που ανήκουν στο Ζωτικό Σώμα, το οποίο είναι το ανώτερο μέρος του 
φυσικού σώματος τα οποία η επιστήμη δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη τους λόγω άγνοι-
ας της αιθερικής όψης όλων των πραγμάτων). Αυτή η πολλαπλότητα των νόμων μας 
κάνει να βρισκόμαστε τοποθετημένοι σε ένα απομακρυσμένο σημείο μέσα στην ακτί-
να της δημιουργίας και πολύ μακριά από το φως και το θέλημα του Απόλυτου.  

Κάτω από τον Μικρόκοσμο υπάρχει μια ακόμα τάξη κόσμων ο Τριτόκοσμος, 
που αντιστοιχεί στους δορυφόρους ενός πλανήτη, όπως η Σελήνη. Αυτός σχετίζεται 
με ενενήντα-έξι νόμους (3+48+24+12+6+3= 96) και είναι ακόμα πιο μηχανικός από τον 
φυσικό κόσμο, από εκεί και κάτω αρχίζει να υπάρχει η Κόλαση. Εκεί ανήκουν και τα 
δικά μας ψυχολογικά ελαττώματα, (στους ενενήντα-έξι νόμους) και κάνουν την 
‘’ψυχή’’ μας δυστυχισμένη, σκλάβα της αμαρτίας και των νόμων της κόλασης.   

Το σημαντικότερο στοιχείο της έννοιας Κόσμος είναι η διαφορετική του συνει-
δητότητα. Αυτό δηλ. που κάνει τον έναν Κόσμο να ξεχωρίζει από τους άλλους, δεν 
είναι απλώς το μεγαλύτερο μέγεθος του και το γεγονός πως περιέχει μέσα του μικρό-
τερους Κόσμους, αλλά το ότι η συνειδητότητα του, ο βαθμός επίγνωσης του, είναι κα-
τά πολύ μεγαλύτερος του βαθμού επίγνωσης των κατώτερων Κόσμων του. Το Σύμπαν 
είναι στην πραγματικότητα μια τεράστια συνάθροιση συνειδησιακών καταστάσεων11. 
Τίποτε μέσα του δεν είναι άψυχο με την έννοια που δίνει στον όρο αυτό η επιστήμη. 
Οι τρείς αρχές (πνεύμα, Ψυχή, Υλη), της δημιουργίας βρίσκονται μέσα σε ό,τι έχει 
ύπαρξη, άρα όλη η ύλη που γνωρίζουμε είναι ζωντανή και, με το δικό της τρόπο, αυτή 
θα εμφανίζει οπωσδήποτε μια συνειδητότητα που είναι η έκφραση της ψυχικής της 
ιδιότητας, δηλ. το αποτέλεσμα της ένωσης Πνεύματος και Ύλης. Απλός υπάρχουν 
διάφοροι βαθμοί εμψύχωσης όπου η συνειδητότητα και η νοημοσύνη εκφράζεται δια-
φορετικά σε διάφορα επίπεδα και βαθμίδες. 

Παρατηρώντας στο προηγούμενο σύστημα των Συμπαντικών Κόσμων τα ονό-
ματά τους, βλέπουμε ότι ο πρώτος Κόσμος, ο Κόσμος του Απόλυτου ονομάζεται Πρω-
τόκοσμος ενώ ο Δευτερόκοσμος (που υπονοεί πως αυτός είναι ο δεύτερος κόσμος), 
είναι στην πραγματικότητα ο τέταρτος κόσμος. Μεταξύ δηλ. Πρωτόκοσμου και Δευτε-
ρόκοσμου μεσολαβούν δύο άλλοι Κόσμοι, ο Αγιόκοσμος και ο Μακρόκοσμος. Το ίδιο 
συμβαίνει μεταξύ Δευτερόκοσμου και Μικρόκοσμου, μεσολαβή ο Μεσόκοσμος). Αυτό 
φαίνεται εκ πρώτης όψεως κάπως παράξενο αλλά υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος 
που τα ονόματα των Κόσμων δόθηκαν μ’ αυτή τη σειρά. 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΣΜΟΣ: Η Θέληση του Απόλυτου  1 Νόμος 
ΑΓΙΟΚΟΣΜΟΣ:  Όλοι οι Γαλαξίες (Η πρώτη Τριάδα)  3 Νόμοι 
ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟΣ:  Ο Γαλαξίας μας 6 Νόμοι (3+3) 

                                                 
11 Τα άτομα απαρτίζουν μόρια, τα μόρια ενώσεις, οι ενώσεις κύτταρα, τα κύτταρα 

ιστούς, οι ιστοί όργανα, τα όργανα σώματα, τα σώματα κοινότητες. Οι κοινότητες τάξεις και 
φυλές· οι τάξεις κι οι φυλές βασίλεια· τα βασίλεια των πολλών βαθμίδων και των ποικίλων δε-
σμών απαρτίζουν έναν πλανήτη. Οι πλανήτες απαρτίζουν ένα ηλιακό σύστημα, τα Ηλιακά συ-
στήματα ένα αχανές σύστημα και συνεχώς χωρίς τελειωμό· πουθενά δε βρίσκεται μη διαιρέ-
σιμη απλούστευση και έσχατη πολυπλοκότητα. Όλα είναι σχετικά. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΚΟΣΜΟΣ: Ο Ήλιος μας (Απόλυτο ΙΙ)  12 Νόμοι (3+6+3) 
ΜΕΣΟΚΟΣΜΟΣ: Όλοι οι πλανήτες ενός Ηλιακού συστήματος. 24 Νόμοι   
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ: Πανίδα, Χλωρίδα της Γης – Άνθρωπος  48 Νόμοι  
ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΟΣ: Η Σελήνη  96 Νόμοι (3+6+12+24+48+3)  

 
Οι θεμελιακοί διαφορετικοί μεταξύ τους Κόσμοι είναι τρεις: Ο Πρωτόκοσμος, 

ο Δευτερόκοσμος και ο Μικρόκοσμος. Οι υπόλοιποι Κόσμοι αποτελούν αθροίσμα-
τα ομοίων περίπου μονάδων χωρίς θεμελιακές διαφορές.  

Έτσι ο Αγιόκοσμος και ο Μακρόκοσμος που είναι αντίστοιχα ο Κόσμος όλων 
των Γαλαξιών και ο Κόσμος ενός Γαλαξία στην ουσία είναι αθροίσματα Ηλιακών συ-
στημάτων. Ο δε Μεσόκοσμος είναι και αυτός ένα άθροισμα πλανητικών συστημάτων. 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η βασική εκδηλωμένη μονάδα στο σύμπαν, 
μετά την εκδήλωση του Απόλυτου και τη δημιουργία, είναι το Ηλιακό σύστημα. Έτσι ο 
Ήλιος από μεταφυσική άποψη, θεωρείται το άμεσο δημιούργημα της εκδήλωσης του 
Απόλυτου, ο δεύτερος κάτ’ ουσία Κόσμος, γι’ αυτό και ονομάστηκε  Δευτερόκοσμος. 

Αν το Απόλυτο είναι ο Θεός του σύμπαντος, ο Ήλιος είναι ο Θεός του Ηλιακού 
του συστήματος. Κάθε Ηλιακό Σύστημα είναι η εκδήλωση της ενέργειας και της ζωής 
μιας μεγάλης Κοσμικής Ύπαρξης, την Οποία από έλλειψη καλύτερου όρου αποκα-
λούμε Ηλιακό Λόγο. Όπως εκδηλώνεται το Απόλυτο και δρα με τριαδική εκδήλωση 
και επταδική  δράση κτλ., το ίδιο ακριβώς γίνεται σε μικρότερη κλίμακα με τη δράση 
του Ηλιακού Λόγου στη δημιουργία του πλανητικού συστήματος και όλων όσων 
υπάρχουν μέσα σ’ αυτό.  

Ο Ήλιος δημιουργεί και Αυτός κατ’ εικόνα και ομοίωση του Απόλυτου. Για το 
λόγο αυτό πολλές αποκρυφιστικές σχολές τον θεωρούν σαν ένα Απόλυτο μέσα στο 
δικό του σύστημα και του δίνουν τ’ όνομα Απόλυτο ΙΙ. Έτσι, ονομάζουν το Συμπαντικό 
Θεό, Απόλυτο Ι και τον Ηλιακό Θεό, Απόλυτο ΙΙ, ή συμβολικά Υιό του Θεού.  

Όπως ο Ήλιος δημιουργεί κατ’ εικόνα και ομοίωση του Απόλυτου, έτσι και ο 
άνθρωπος (Μικρόκοσμος), σε μικρότερη κλίμακα και με μέτρο την αναλογία, δημιουρ-
γεί και αυτός τον δικό του Κόσμο. Εσωτερικά τον ψυχισμό του και εξωτερικά το σώμα 
του κατ’ εικόνα και ομοίωση.  

Το Ηλιακό σύστημα παραμένει πάντως η βασική μονάδα του εκδηλωμένου 
Σύμπαντος, σαν το κύτταρο του Κόσμου. Η Ηλιακή αυτή οντότητα είναι για μας και 
για οτιδήποτε άλλο υπάρχει μέσα στο Ηλιακό σύστημα, δημιουργός και πατέρας μας. 
Είναι το όριο μέχρι το οποίο μπορεί να φθάσει η ανθρώπινη συνειδητότητα καθώς 
εξελίσσεται. Από εκεί και πέρα αυτή συγχωνεύεται με την Ηλιακή συνειδητότητα και 
εξελίσσεται πια σαν τμήμα αυτής και όχι σαν ξεχωριστή μονάδα. 

Όλες οι μεγάλες θρησκείες γνώριζαν το Νόμο του Τρία και τον συμπεριελάμ-
βαναν μέσα στα βασικά τους δόγματα. Ο Χριστιανικός όρος Πατήρ, αντιστοιχεί με την 
πρώτη ιδιότητα της Τριάδας, που η Μεταφυσική ονομάζει Θέληση και που εκδηλώ-
νεται σαν Πνεύμα, Ζωή, Ενέργεια. Ο όρος Άγιο Πνεύμα, αντιστοιχεί στην τρίτη ιδιό-
τητα της Τριάδας που η Μεταφυσική ονομάζει Νοημοσύνη και που εκδηλώνεται σαν 
Ύλη με την πλατειά της έννοια. Με τον όρο Υιός, η Χριστιανική θρησκεία αναφέρεται 
συμβολικά στη δεύτερη ιδιότητα της Τριάδας, την Αγάπη - Σοφία, που εκδηλώνεται 
σαν ψυχή ή συνειδητότητα των όντων. Η ψυχή αυτή είναι που παίζει το ρόλο του 
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ενδιάμεσου εξισορροπητικού στοιχείου, του μεσολαβητή με τη θρησκευτική ορολογία, 
μεταξύ των άλλων δύο. Με αυτή τη διευκρίνιση μπορούν και γίνονται πιο ξεκάθαρη 
από την παρανόηση οι όροι Υιός του Θεού και Ιησούς Χριστός, διευκρινίζοντας ότι: 
Στη θρησκευτική ορολογία Υιός του Θεού ονομάζεται το δεύτερο στοιχείο της Λογοϊ-
κής Τριάδας που εκφράζει τις ιδιότητες Αγάπης – Σοφίας και ονομάζεται συμβολικά 
Κοσμικός Χριστός ή Παγκόσμιο Χριστικό στοιχείο.  

Οι δάσκαλοι που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εκφράζουν τη δεύτερη ιδιό-
τητα της Λογοϊκής τριάδας, ονομάζονται συμβολικά Υιοί του Θεού. Ένας από αυτούς 
είναι και ο Δάσκαλος Ιησούς. Ο όρος Χριστός δεν είναι όνομα αλλά τίτλος, αξίωμα ή 
ιδιότητα και αποδίδεται σε κάποιον που εκφράζει ή που γίνεται αγωγός, της παγκόσμιας 
Χριστικής  ουσίας στο φυσικό, ή σε άλλα ανώτερα επίπεδα. 

Από τη σκοπιά του Νόμου του Τρία,  Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, δηλαδή οι 
τρείς ιδιότητες της Λογοϊκής Τριάδας, έρχονται ταυτόχρονα σε ύπαρξη κατά τη διαδι-
κασία της εκδήλωσης του Απόλυτου (το Οποίο είναι η αρχή των πάντων). Αφού 
άλλωστε η Τριάδα είναι ομοούσιος και αδιαίρετος, καμιά από τις ιδιότητές της δεν 
είναι κατώτερη ή ανώτερη από την άλλη.  

Ο δεύτερος νόμος της δημιουργίας, ο Νόμος του  Επτά, σχετίζεται με τη δράση 
και την κίνηση, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται και συντηρείτε η 
δημιουργία των τριαδικών όντων. Πιο απλά μπορούμε να πούμε πως ο Νόμος του 
Τρία μας λέει τί πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη οντότητα για να μπορεί να υπάρξει 
(τις τρείς αρχές) και ο Νόμος του Επτά μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η τριαδική 
αυτή οντότητα μπορεί να οργανώνει και να συντηρεί αυτή τη δημιουργία.  

Ας εξετάσουμε παρακάτω την εφαρμογή και τη δράση του Νόμου του Τρία. 
Είδαμε πως μόλις έγινε η δημιουργία, δηλαδή μόλις εκδηλώθηκε το Απόλυτο, σχημα-
τίστηκε η αρχική Λογοϊκή Τριάδα με τις τρείς κύριες ιδιότητες της, τη Θέληση, την 
Αγάπη - Σοφία και την Νοημοσύνη. Αφού όμως οτιδήποτε υπάρχει είναι τριαδικό, 
τότε και οι παραπάνω ιδιότητες είναι τριαδικές στη Φύση τους, δηλαδή η κάθε μια 
από τις παραπάνω ιδιότητες αποτελεί από μόνη της μία Τριάδα. Έτσι ο αρχικός τρια-
δικός Λόγος είναι στην ουσία ένα σύστημα τριών τριάδων: 

 
α). Η Τριάδα του Πνεύματος —1ος ΛΟΓΟΣ 
β). Η Τριάδα της Συνειδητότητας — 2ος  ΛΟΓΟΣ 
γ). Η Τριάδα της Ύλης — 3ος  ΛΟΓΟΣ  
 
Με την τριπλή τους εκδήλωση οι παραπάνω Τριάδες σχηματίζουν: Τις εννέα 

Δυναμικότητες ή Εκπορεύσεις. Τα εννέα Σεφιρώθ. Τις εννέα Αιτίες της Μύησης. Τα 
παραπάνω, μαζί με την ολότητα της εκδήλωσης ή το Όλο, παράγουν το δέκα (10) της 
τέλειας εκδήλωσης. Οι τρεις αυτές όψεις του Όλου είναι παρούσες σε κάθε μορφή και 
μπορούμε να τις απεικονίσουμε ως εξής: (σχήμα 1) 

Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του Μονάδα που είναι ακέραιο τμήμα του Hλια-
κού Λόγου, (της ανώτερης οντότητας μέσα στο ηλιακό μας σύστημα). Η Μονάδα αυτή 
αντανακλά τις ιδιότητές της στα κατώτερα πεδία σχηματίζοντας την Πνευματική Τρι-
άδα, εκφράζοντας μέσο αυτής σαν Πνεύμα, την ιδιότητα της Θέλησης. Σαν Ατομικότη-
τα ή Ψυχή την ιδιότητα της Αγάπης – Σοφίας. Και σαν Προσωπικότητα την ιδιότητα 
της Νοημοσύνης. 
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Σχήμα 1. 

 
Οι εκφράσεις αυτές της Πνευματικής Τριάδας (Πνεύμα, Ατομικότητα ή Ψυχή 

και Προσωπικότητα), είναι και αυτές τρισυπόστατες. Η κάθε μία απ’ αυτές περιέχει 
μέσα της και τις τρεις βασικές ιδιότητες Θέληση, Αγάπη-Σοφία και Νοημοσύνη. Έτσι 
και η ανθρώπινη ολότητα σαν μια ανεξάρτητη οντότητα είναι και αυτή τρισυπόστατη.  

Οι τρεις ιδιότητες της προσωπικότητας διέπονται:  
Από το στοιχείο της Νοημοσύνης, που η κύρια λειτουργία της είναι να διαιρεί, 

να διακρίνει και να διαχωρίζει. Στην πράξη αυτά εμφανίζονται σαν εγωισμός και 
ιδιοτέλεια. Από τις ιδιότητες της Ψυχής που εκφράζονται από την Αγάπη-Σοφία και η 
κύρια λειτουργία της είναι να ενώνει, να συσχετίζει και να έλκει. Στην πράξη αυτά 
εμφανίζονται σαν παγκόσμια αγάπη και ανιδιοτέλεια. Και από την ιδιότητα του Πνεύ-
ματος που διέπεται απ’ το στοιχείο της Θέλησης12.  
                                                 

12 Κάθε είδος ζωής στην εξελικτική κλίμακα της δημιουργίας, αποτελεί μια έκφραση της 
Θείας Βούλησης ή Θέλησης. Όταν η Θεία Βούληση σκεπάζεται από το πέπλο της ανθρώπινης 
ψυχής, τότε μεταβάλλεται σε επιθυμία, πόθο, έλξη και άπωση και σε ανάγκη για ικανοποίηση 
του εγώ. H επιθυμία αρχικά είναι η βουλητική αρχή που κινεί την ανθρώπινη ψυχή. Είναι η 
δημιουργική αιτία που ωθεί τον άνθρωπο σε δράση και συνεπώς σε σκέψη και εμπειρία. Ξεκι-
νά σαν ανάγκη για επιβίωση στην αρχή της ανθρώπινης εξέλιξης και στη συνέχεια, μέσω 
αυτοπροκαλούμενων και αυτοελεγχόμενων εμπειριών, που του προσφέρονται μέσω διαδοχι-
κών υπάρξεων, αναπτύσσει και οργανώνει μηχανισμούς πρόσληψης και ανταπόκρισης κα-
τάλληλους για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και στη συνέχεια της πνευματικής του 
φύσης. Αυτή η διαδικασία της μετάλλαξης προς το πειραματικότερο, αποτελώντας τον σκοπό 
της εκδηλωμένης ζωής, μπορεί να γίνει μόνο με την ενεργό βούληση του ανθρώπου και της 
επαναλαμβανόμενης μάθησης, ελεγχόμενης σταθερά από τον αδέκαστο Νόμο της Αιτίας και 
Αποτελέσματος. Έτσι η βούληση δίνει το δικαίωμα της απόφασης και επομένως τη δυνατό-
τητα της γρήγορης ή της αργοπορημένης εμπειρίας να αποκτά κάποιος ικανότητες και ταλέντα, 
να μετατρέπει τα ελαττώματα σε προτερήματα και τις αισθησιακές του αδυναμίες σε ανώτερες 
ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις. Βέβαια αυτό δεν είναι κακό, για όσο αυτό εξυπηρετεί την 
εμπειρία της ανθρώπινης Ουσίας (ψυχής), στον φυσικό κόσμο. Όταν αυτός ο κύκλος της 
εμπειρίας ολοκληρωθεί, τότε η ανθρώπινη «ψυχή» επιζητεί να απεγκλωβιστεί από τον κλοιό 
που οριοθετούν γύρω της οι αισθήσεις και το εγώ και προσπαθεί να διεισδύσει σε ένα ανώτε-
ρο επίπεδο εξέλιξης και ζωής και μέσω νέων προσπαθειών και εμπειριών να μεταβληθεί στα-
διακά σε πνευματική ψυχή ή σε Ουράνιο Άνθρωπο. Στο τωρινό στάδιο η βούληση του ανθρώ-
που δεν είναι ελεύθερη, επειδή λόγο της επιθυμίας, υπάρχουν περιορισμοί που προκύπτουν 
από τις ικανοποιήσεις των αισθήσεων και εγκλωβίζεται από τις συνέπειες του προσωπικού 
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Σχήμα 2. 

 
Οι τρεις αυτές πνευματικές ιδιότητες λειτουργούν μέσα σε κάθε άνθρωπο, 

μόνο που η χαμηλή εξέλιξη των περισσότερων, δεν τους επιτρέπει να έρθουν συνειδη-
τά σ’ επαφή μ’ αυτές. Όσο περισσότερο εξελίσσεται ο άνθρωπος, τόσο η δύναμη της 
Πνευματικής Τριάδας μεγαλώνει και μπορεί να ελέγχει την προσωπικότητα. Τότε ο 
άνθρωπος γίνεται λιγότερο εγωκεντρικός στα συναισθήματα, στις ιδέες και στους 
στόχους του. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η μεταστοιχείωση των κατώτερων ιδιοτήτων σε 
ανώτερες και δομηθούν τα ανώτερα σώματα (Αστρικό, Νοητικό και Αιτιατό), τότε ο 
άνθρωπος λειτουργεί πια σαν ψυχή, σαν ένας τέλειος Υιός του Θεού. Τα παραπάνω 
μπορούμε να τα απεικονίσουμε ως εξής: (σχήμα 2). 

                                                                                                                     
και του ιδιοτελούς. Ελεύθερη ανθρώπινη βούληση υπάρχει μόνο σε εκείνον που έχει ξεπερά-
σει τις αδυναμίες της προσωπικότητας που αφορούν την ικανοποίηση και την προβολή του 
εγώ. Έχει απαλλαγή από τους περιορισμούς της ύλης και από τη βουλιμία των αισθήσεων, τις 
οποίες θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει και να ρυθμίζει, που αντιλήφθηκε το παιχνίδι της 
ανθρώπινης εμπειρίας και συνειδητοποίησε τους εσωτερικούς νόμους καθώς και τον σκοπό 
της ζωής. Τότε η ατομική βούληση, απεγκλωβισμένη από τις ταυτίσεις που είναι αλυσίδες που 
δένουν την ψυχή στον κύκλο των μετενσαρκώσεων, μπορεί να είναι ελεύθερη από τον φυσικό 
κόσμο. Επομένως, όλες εκείνες οι ανθρώπινες δράσεις που βαίνουν καθοδικά από το απρό-
σωπο, το ανιδιοτελές, το δίκαιο και το μέτρο, προς το προσωπικό, το ιδιοτελές, το άδικο και 
την υπερβολή, δημιουργούν ένα μπλοκάρισμα στην αρχή της βούλησης, την περιορίζουν 
ασφυκτικά μέσα στην προσωπική επιθυμία και την εμποδίζουν να νιώθει αγνή αγάπη και να 
χρησιμοποιεί τη δημιουργική της ικανότητα για πνευματικά έργα. O καθένας από μας έχει τη 
δυνατότητα αλλά και το δικαίωμα να εκφράζει τις σκέψεις και τα αισθήματά του μέσα στα όρια 
που του θέτουν οι αισθήσεις του, οι επιθυμίες και οι απόψεις του, αρκεί να μην αντιστρατεύ-
εται τους νόμους και τις βουλές που απορρέουν από τον Πνευματικό Νόμο, απ’ όπου πηγάζει 
η ισχύς της ελεύθερης βούλησης, που είναι κάτι ιερό, αλλά και το μέτρο που την οριοθετεί. 
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Η Σωματική Δομή του Ανθρώπου. 
 
 
Το Ερμητικό αξίωμα  όπως είναι επάνω, το ίδιο είναι και κάτω, ή το κατ’ εικόνα 

και ομοίωση  αποδίδει στο ακέραιο τη σχέση του Κόσμου (Μακρόκοσμο), με τον άν-
θρωπο (Μικρόκοσμο). Ό,τι υπάρχει στον Μακρόκοσμο (Σύμπαν), υπάρχει και στον 
Μικρόκοσμο (άνθρωπο), ο οποίος είναι η μινιατούρα της σύνθεσης και της διαδικα-
σίας του σύμπαντος. Μελετώντας είτε το σύμπαν είτε τον άνθρωπο13, με μέτρο την 
αναλογία, διαπιστώνουμε τις αντιστοιχίες και τις σχέσεις μεταξύ τους.  

Ο Κόσμος με ό,τι περιλαμβάνει, από την υψίστη Οντότητα έως το ελάχιστο 
άτομο, είναι ένα σύνολο Ζωής πλεγμένο σαν δίχτυ, που ζει και πάλλεται στον ρυθμό 
που καθορίζεται από τη Μία Θεία Αρχή. Υπάρχουν άπειρες μονάδες ψυχές, όλες 
βγαλμένες από τη Μία Πηγή, οι οποίες καλυπτόμενες με πέπλα φτιαγμένα από Ου-
σία-ύλη και ζωή, ταξιδεύουν διαμέσου των διαφορετικών κόσμων με σκοπό να γνωρί-
σουν τη ζωή σε όλες τις εκφράσεις της και με αυτό τον τρόπο, να απελευθερώσουν τις 
εγγενείς δυνάμεις με τις οποίες προικίζονται από τη Θεία Πηγή.   

Το Πνεύμα είναι η πηγή της ζωής, το πραγματικό και αιώνιο στοιχείο του Κό-
σμου καθώς και της ατομικής μας φύσης. Όλα τα πράγματα έχουν την καταγωγή τους 
από αυτό. Έτσι, ο Κόσμος διακατέχεται και διαπερνάται από τη Μία Πνοή, που τρο-
ποποιούμενη σε επτά σημεία στον Χώρο, σχηματίζει επτά διαφορετικούς σταθμούς, 
από τους οποίους προκύπτουν επτά αρχές και επτά χώροι ή πεδία14. Έτσι ώστε, σε 
κάθε πεδίο, να υπάρχει και μια διαφορετική ποιότητα Πνεύματος - Ύλης, προικισμένα 
με ένα ποσοστό ανάλογης συνείδησης, ώστε να μπορεί να υπάρχει αντίληψη του 
χώρου - πεδίου στο οποίο βρίσκονται.  

Στον άνθρωπο, σαν μια ατομική συνείδηση που είναι και όντας ένας μικρόκο-
σμος, βρισκόμενος κάτω από τον νόμο της επταπλής διαφοροποίησης (εφόσον είναι 
πνεύμα που καλύπτεται από επτά διαφορετικά πέπλα ύλης), υπάρχουν εν δυνάμει 

                                                 
13 Ο άνθρωπος είναι, με την πλήρη ονομασία του όρου, «ένα μικροσκοπικό σύμπαν». 

Μέσα του περιέχει όλες τις ύλες που αποτελούν το σύμπαν και λειτουργούν οι ίδιες δυνάμεις, 
οι ίδιοι νόμοι που κυβερνούν τη ζωή του σύμπαντος. Γι’ αυτό, αν μελετήσουμε τον άνθρωπο, 
μπορούμε να μελετήσουμε ολόκληρο τον κόσμο, ακριβώς όπως αν μελετήσουμε τον κόσμο, 
μπορούμε να μελετήσουμε τον άνθρωπο. Αλλά ένας απόλυτος παραλληλισμός ανάμεσα στον 
άνθρωπο και στον Κόσμο ισχύει τότε μόνο, αν ο άνθρωπος θεωρηθεί με την πλήρη σημασία 
της λέξης, δηλ. ως ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος που έχει αναπτύξει μέσα του όλες τις έμφυ-
τες ικανότητές του. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αναπτυχτεί, που δεν έχει συμπληρώσει την 
πορεία της εξέλιξης του, δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν μια πλήρη εικόνα ή σαν το πλήρες σχέ-
διο του σύμπαντος – γιατί είναι ένας μισοτελειωμένος κόσμος. Αλλά‚ πριν από κάθε τι άλλο, 
είναι ανάγκη να κατανοήσουμε τη σχετικότητα του κάθε πράγματος και της κάθε εκδήλωσης 
ανάλογα με τη θέση που κατέχει στην κοσμική Τάξη.  

14 Οι Κόσμοι τα Πεδία και οι Διαστάσεις είναι διαφορετικά πράγματα. Οι Κόσμοι είναι 
συστήματα διαφόρων τύπων ύλης οργανωμένα έτσι, ώστε να αποτελούν ένα λειτουργικό 
σύνολο. Τα πεδία και οι διαστάσεις είναι φυσικές καταστάσεις με συστήματα ομοίων περίπου 
τύπων ύλης με συγκεκριμένες χωροχρονικές και κινητικές ιδιότητες.  
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μέσα του επτά κύρια επίπεδα συνείδησης και επτά είδη αντίστοιχων σωμάτων για 
την εκδήλωση του πνεύματος - συνείδησής του στους αντίστοιχους χώρους ή πεδία. 
Έτσι ο άνθρωπος, έχει εν δυνάμει τη δυνατότητα πρόσβασης και ύπαρξης σε όλες τις 
διαστάσεις, οι οποίες βρίσκονται τόσο έξω από αυτόν, όσο και μέσα του. Αλλά από 
τα επτά κύρια πεδία που υπάρχουν στο σύμπαν, ο άνθρωπος προς το παρόν, έχει 
συνειδητότητα και αντίληψη, μόνο στο φυσικό πεδίο και επικοινωνεί σ’ αυτό, μέσω 
των πέντε αισθήσεών του. Στόχος της εξέλιξης είναι να αποκτήσει προοδευτικά 
αντίληψη και συνειδητότητα (σχηματίζοντας και τα ανάλογα σώματα, όργανα, αισθή-
σεις, προσαρμοσμένα στη φύση του εκάστοτε πεδίου) και των υπολοίπων ανώτερων 
ψυχικών, νοητικών και πνευματικών συνειδησιακών καταστάσεων, εφόσον η ύπαρξη 
του είναι το σύνολο όλων αυτών. 

Έχουμε ακούσει να αναφέρονται ουράνιες περιοχές σαν επτά ουρανοί. Αυτό 
μας υποδεικνύει εύστοχα τις επτά αντικειμενικές διαστάσεις του υπάρχοντος κόσμου. 
Οτιδήποτε στο μεταφυσικό όπως και στο φυσικό Σύμπαν είναι επταπλό. Από αρχαι-
οτάτους χρόνους προσδιορίζονται ως ουρανοί και κολάσεις, ανάλογα με τις οντότητες 
που πλαισιώνουν τις περιοχές αυτών των «κόσμων» και τις συνθήκες που επικρα-
τούν εκεί. Έτσι, οι διαστάσεις ή οι Κόσμοι, αποτελούν μια επταπλή εκδήλωση και 
βρίσκονται εδώ, στον ίδιο χώρο και σε αυτή τη στιγμή, χωρίς να μπερδεύονται η μια 
με την άλλη, λόγω της διαφορετικής πυκνότητας και συχνότητας δόνησης που έχουν. 

 Για να μπορέσει να εισχωρήσει κάποιος πέρα από τον πρώτο ουρανό, πέρα 
από αυτό τον τρισδιάστατο κόσμο που βρισκόμαστε τώρα, θα πρέπει να χρησιμο-
ποιήσει σαν όχημα το κατάλληλο σώμα, το κατάλληλο ένδυμα, όπως εδώ έχουμε το 
φυσικό μας σώμα και ανταποκρίνεται σωστά σ’ αυτό το χώρο. Η λέξη σώμα σημαίνει, 
ένα φορέα, ένα όχημα ή όργανο της συνείδησης, ένα περίβλημα, μέσα από το οποίο 
αυτή μπορεί να έρχεται σε επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο. Πρέπει να κατανοή-
σουμε πως το σώμα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σκεύος, ένας μηχανισμός επικοι-
νωνίας, αφομοίωσης, εμπειρίας και προστασίας, που χρησιμοποιείται από μία ζωή 
με την συνείδηση της, για να εκδηλώνεται στους ανάλογους με τη μορφή κόσμους.   

Το σώμα κατασκευάζεται για τη ζωή - συνείδηση (ψυχή). Η ψυχή δεν έγινε για 
το σώμα και δεν είναι το προϊόν του σώματος... . Η πηγή κάθε ζωτικής κίνησης είναι η 
ψυχή, που δομεί τη μηχανή του σώματος και τη διατηρεί για κάποιο καιρό ενάντια 
στις εξωτερικές επιδράσεις... . Η στιγμιαία αιτία του θανάτου, δεν είναι η αρρώστια, 
αλλά η άμεση δράση της ψυχής, που αφήνει τη σωματική μηχανή, είτε επειδή δεν 
μπορεί να λειτουργήσει λόγω κάποιας σοβαρής βλάβης, είτε επειδή αποφασίζει να 
μην εργαστεί άλλο μ’ αυτή.  

Ό,τι υπάρχει στον Κόσμο, είναι ένας συνδυασμός πνεύματος και ύλης. Πνεύμα 
και ύλη αναπόσπαστα συνδεδεμένα μεταξύ τους αποτελούν το ενιαίο σύνολο κάθε 
ύπαρξης. Η ύλη είναι μορφή και δεν υπάρχει μορφή, που να μην εκφράζει μια ζωή. Το 
πνεύμα είναι ζωή και δεν υπάρχει ζωή, που να μη περιορίζεται από μια μορφή. Το 
πνεύμα δίνει τη δυνατότητα της συνείδησης και της αντίληψης, ενώ η ύλη παρέχει το 
χώρο και τον φορέα μέσω των οποίων το πνεύμα εκδηλώνεται και υπάρχει σε αντι-
κειμενικότητα. Απ’ την κατώτατη μορφή ζωής με το πυκνότατο σημείο σύμπτυξης, με-
χρι την ανώτατη και λεπτοφυέστερη εκδήλωση, όλες είναι μορφές έκφρασης μιας 
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Θείας Ύπαρξης σε εκδήλωση στον εξελικτικό της κύκλο σε χρόνο και χώρο. Έτσι, η 
μορφή γίνεται ένα μέσο για την εκδήλωση της φύσης εκείνου που ονομάζουμε Θεό. 

Το Σύμπαν είναι το πέπλο ύλης που περικαλύπτει τη Συμπαντική Συνείδηση, 
ενώ το ανθρώπινο σώμα15 είναι ένα πέπλο ύλης που περικαλύπτει την ατομική 
συνείδηση ή την ψυχή του ανθρώπου. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε τη θεμελιώδη 
αυτή αλήθεια συνύπαρξης Πνεύματος και Ύλης, ενός ζεύγους αχώριστου, τόσο σ’ ένα 
μικρόβιο, όσο και στον εκδηλωμένο Θεό. 

Ο ολοκληρωμένος Άνθρωπος αποτελείται από επτά χωριστά σώματα, όλα 
αόρατα εκτός του φυσικού. Τα σώματα αυτά διαιρούνται σε δύο τμήματα. Τα πρώτα 
τρία αντιπροσωπεύουν ό,τι είναι ανώτερο πνευματικό στον άνθρωπο, ενώ τα κατω-
τέρα τέσσερα16, σχετίζονται με τον υλικό κόσμο και συνδέονται με το φυσικό σώμα 
όσο αυτό ζει στη Γη. Η σύνδεση των δύο αυτών τμημάτων, δημιουργεί τον ολοκληρω-
μένο ανθρώπινο οργανισμό και τον καθιστά ικανό να έρχεται σε επαφή τόσο με τα 
κατώτερα βασίλεια της φύσης, όσο και με τις ανώτερες πνευματικές αξίες. Αυτά είναι: 

 
1.  Ατμικό σώμα (Άτμαν, Ο Εσώτερος).  
2.  Βουδικό σώμα, ή Θεϊκή ψυχή. 
3.  Αιτιατό σώμα, ή Ανθρώπινη Ψυχή 
------------------------------------------------------- 
4.  Νοητικό σώμα.  
5.  Συγκινησιακό ή Αστρικό σώμα.  
6 . Ζωτικό ή αιθερικό σώμα. 
7.  Κυτταρικό Φυσικό σώμα. 

                                                 
15 Ο «Θεός», πλάθει όντα και ζωογονεί τις μορφές τους με άπειρες παραλλαγές. Αυτές 

οι μορφές που εκδηλώνονται, αποκαλύπτουν την Θεότητα τους, μόνο στο βαθμό που κάθε 
μορφή μπορεί συνειδητά να βιώσει και να αντέξει. Η συνειδητή βίωση αυτής της δύναμης ση-
μαίνει ότι Είσαι αυτή η δύναμη και ότι ταυτοχρόνως την ακτινοβολείς προς όλες τις κατευ-
θύνσεις, ακόμα και μέσα στο ίδιο σου το σώμα. Γι’ αυτό στα σώματα, η χημική σύνθεση της 
ύλης που τα συνθέτει, αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση στο επίπεδο συνειδητότητας της συγκε-
κριμένης εκδήλωσης ζωής και προσδιορίζει το είδος των δονήσεων που μπορεί να αντέξει το 
σώμα. Όταν ένα σώμα υποβληθεί σε ακτινοβολία μεγαλύτερη από όση επιτρέπει το επίπεδο 
του, αυτό βλάπτει ολόκληρο το νευρικό του σύστημα και μπορεί να επιφέρει νευρικό κλονισμό 
ή ακόμα και ψυχική διαταραχή. Όταν οι δονήσεις αυτής της δύναμης υπερβούν το όριο αντο-
χής του σώματος, τότε αποβαίνουν θανατηφόρες. Γι’ αυτό το λόγο, το σώμα πρέπει να έχει την 
απαραίτητη δύναμη αντίστασης, αντοχής και συνοχής, για να αντέχει αυτή τη θεϊκή ακτινο-
βολία. Στα αρχαία Μυστήρια, όταν θελαν να μυήσουν ένα άτομο σε ένα ψηλότερο βαθμό 
Θεϊκής δύναμης, έπρεπε πρώτα να προετοιμάσουν το σώμα του υποβάλλοντάς το σε μία χημι-
κή διαδικασία, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να αντέξει την υψηλότερη δόνηση που θα δεχόταν 
κατά την διαδικασία της μύησης. 

16 Ο άνθρωπος είναι ένα πολυδιάστατο ον διότι διαθέτει ένα φυσικό, συγκινησιακό, 
νοητικό και ψυχικό σώμα τα οποία  είναι ταξινομημένα σε αυξανόμενη λεπτότητα. Εκφραζό-
μενοι διαφορετικά, θα λέγαμε πως πηγαίνουν από το υλικό και πυκνό σε λιγότερο υλικό και 
περισσότερο σαν ενέργεια. Η ύπαρξη αυτών των ενεργειακών σωμάτων δεν είναι πια μια θεω-
ρία περιορισμένη στη συνειδητότητα ευαίσθητων ατόμων που έχουν την ικανότητα να τα 
βλέπουν. Τώρα υπάρχουν μηχανικά μέσα με τα οποία τα φωτογραφίζουν.  
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Δύο από τα σώματα δεν αποχωρίζονται ποτέ ολοκληρωτικά πριν από τον φυ-
σικό θάνατο, αν και ο μερικός αποχωρισμός τους μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια 
αναισθητικών ουσιών ή σε περιπτώσεις βαριάς ασθένειας. Το σύνολο των δύο αυ-
τών σωμάτων μπορεί να οριστεί σαν Φυσικό σώμα.   

Το ένα από αυτά, είναι το Κυτταρικό Φυσικό σώμα, όπως το ξέρουμε με τις 
αισθήσεις του και περιλαμβάνει όλες τις αρχές και δυνάμεις από τις οποίες ορίζεται ο 
άνθρωπος. Σε κατάσταση εγρήγορσης δρούμε συνειδητά μέσα σ’ αυτό το σώμα, που 
είναι για μας, το όχημα της συνείδησής μας μέσα στον φυσικό τρισδιάστατο κόσμο. 
Αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως άνθρωποι σ’ αυτό το σώμα, είναι το αποτέλεσμα 
μιας συνείδησης περιορισμένη από τις πέντε αισθήσεις μας. Το κυτταρικό σώμα είναι 
ένας αυτόματος μηχανισμός ο οποίος διατηρείται σε συνοχή και ύπαρξη από το νήμα 
της ζωής και της συνείδησης που είναι αγκυροβολημένα στα αιθερικά κέντρα της καρ-
διάς και της κεφαλής. Η κυτταρική ζωή είναι η βάση του και συντονίζεται, επηρεάζεται 
και ζωογονείται από τη ροή του αίματος, που αλληλοδιαπερνά κάθε μέρος του και 
ευθύνεται για την καλή κατάστασή του.   

Το δεύτερο είναι το Ζωτικό (αιθερικό) σώμα, ή σώμα των αισθήσεων, που 
υπάγεται στην τέταρτη διάσταση. Ο εσωτερισμός διδάσκει και η σύγχρονη επιστήμη 
οδηγείται στο ίδιο συμπέρασμα, ότι πίσω από το κυτταρικό φυσικό σώμα με το εκτε-
ταμένο και πολύπλοκο νευρικό σύστημα του, υπάρχει ένα θερμοηλεκτρικό μαγνητικό 
σώμα, το αιθερικό, που είναι στενά συνδεδεμένο με το κυτταρικό σώμα. Αυτό το σώ-
μα αποτελείται από αιθερική ύλη17, ζει, κινείται και υπάρχει μέσα στη συμπαντική 
ενέργεια ή πράνα18 και  είναι ο συνεκτικός παράγοντας που διατηρεί το κυτταρικό 
σώμα σε ζωή και ύπαρξη. Δρα σαν αγωγός της ζωτικής αρχής, η οποία ενεργοποιεί 
την ύλη και δημιουργεί τη μορφή. 

                                                 
17 Ο αιθέρας, όπως ερμηνεύτηκε από τους επιστήμονες, είναι αόρατος, διαπερνά όλη 

την ύλη και διαχύνετε σε όλο το χώρο με κυματοειδή κίνηση, χωρίς όρια στο σύμπαν. Πρα-
κτικά δεν παρουσιάζει καμιά αντίσταση στην ενεργειακή ακτινοβολία, ακόμη και στο φως του 
ηλίου ή των πιο μακρινών αστεριών που ανακαλύφτηκαν. Είναι το μέσο που μεταδίδει τα 
ραδιοκύματα, τις ακτίνες Μπεκερέλ, τις ακτίνες Χ ή ακτίνες Ρέντγκεν, κλπ. Ο αιθέρας είναι 
προικισμένος με δημιουργική δύναμη στη γη και στο διάστημα... Επομένως ο αιθέρας του δια-
στήματος δομεί ηλιακά συστήματα, όπως και η ύλη, με συντονισμό και νοημοσύνη και παρέ-
χει σε όλα τα χημικά στοιχεία που σχηματίζει, τις ιδιότητες που είναι γνωστό ότι κατέχουν.  

18 «Πράνα» είναι ένας Σανσκριτικός όρος με τον οποίο προσδιορίζουμε μια συμπα-
ντική αρχή ενέργειας ή δύναμης, που αποτελεί την ουσία κάθε κίνησης, που εκδηλώνεται σαν 
βαρύτητα, ηλεκτρισμός, πλανητική κίνηση, μέσα σε όλες τις μορφές ζωής, από τις πιο υψηλές 
ως τις πιο χαμηλές. Μπορεί να ονομαστεί η ψυχή της Δύναμης και της Ενέργειας, σε όλες τις 
μορφές και καθώς λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, προκαλεί το είδος της δραστη-
ριότητας που εκδηλώνεται σαν σωματική δράση, σαν νευρικό ρευστό και σαν δύναμη σκέψης. 
Βρίσκεται σε όλες τις μορφές ζωής, από την αμοιβάδα ως τον άνθρωπο, από την πιο στοιχει-
ώδη μορφή φυτικής ζωής ως τις ανώτερες ζωικές μορφές. Και όπως η απόκρυφη φιλοσοφία 
διδάσκει, η «Πράνα» διαπερνά και βρίσκεται παντού και στα πάντα. Η «Πράνα» δεν πρέπει, 
να συγχέεται με εκείνο το τμήμα του Θείου Πνεύματος μέσα σε κάθε ψυχή, γύρω από το οποίο 
έλκεται ύλη και ενέργεια. Η «Πράνα» είναι απλά μια μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται 
από το Θείο Πνεύμα κατά την υλική του εκδήλωση και είναι συμπυκνωμένη μες στο Σπέρμα.  
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Αποτελεί το πρόπλασμα και το στήριγμα του κυτταρικού σώματος και τον κύ-
ριο αγωγό ενέργειας και δύναμης, από τις οποίες εξαρτάται η έκφραση μας στο φυσι-
κό κόσμο. Επομένως, το αιθερικό σώμα είναι η έκφραση και ο φορέας της ψυχής που 
ζωογονεί τη κυτταρική υλική μορφή και της δίνει τις ιδιαίτερες ιδιότητες και ποιότητες, 
εντυπώνει τις επιθυμίες της και τελικά την κατευθύνει με τη δραστηριότητα του νου. 
Καθορίζει και ρυθμίζει το κυτταρικό σώμα, παρέχοντας δύναμη και ενέργεια σε όλα 
τα μέρη του, μέσο των αιθερικών καναλιών ενέργειας, γιατί το αιθερικό σώμα είναι η 
βάση όπου γίνεται η αποθήκευση αυτών των ενεργειών από τις διάφορες υποκειμε-
νικές όψεις του ανθρώπου, καθώς και από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Δια-
πιστώθηκε ότι διαπερνά, υπογραμμίζει και εκτείνεται πέρα του κυτταρικού σώματος 
το οποίο καλύπτει σαν φωτοστέφανο. Το σύνολο των δύο αυτών σωμάτων απαρτίζει 
στην πραγματικότητα το ολοκληρωμένο Φυσικό σώμα. 

Το αιθερικό σώμα έχει δύο κύριες λειτουργίες, με πρώτη εκείνη της απορρό-
φησης του πράνα ή ζωτικότητας και της διανομής του σε κάθε σημείο του κυτταρικού 
σώματος. Η δεύτερη χρησιμεύει σαν ενδιάμεσο, ή σύνδεσμος, ανάμεσα στο φυσικό 
και στο αστρικό σώμα, μεταδίδοντας στο τελευταίο, τη συνείδηση των φυσικών αι-
σθητηριακών επαφών, ενώ στον εγκέφαλο και στο νευρικό σύστημα, μεταδίδει τη 
συνείδηση του αστρικού και των άλλων ανώτερων σωμάτων.  

Ακόμα, το αιθερικό σώμα αναπτύσσει μέσα του ορισμένα κέντρα και έναν αρι-
θμό μικρότερων δινών δύναμης, μέσο των οποίων μπορούμε να γνωρίσουμε τον αιθε-
ρικό κόσμο με τα αναρίθμητα αιθερικά του φαινόμενα. Αυτά τα κέντρα εξαρτώνται 
από την ποιότητα και από τη ζωντάνια του αιθερικού φορέα και από το αλληλοσυ-
μπλεκόμενο δικτυωτό στο οποίο τα κέντρα έχουν τη θέση τους και το οποίο στην ολό-
τητα του ονομάζεται ο ιστός (Ήσ. 59, 6), ή το ανθέμιο του χρυσίου (Εκκλ. 12, 6). Αν το 
δικτυωτό αυτό είναι απαλλαγμένο από προσκόμματα και αν οι αγωγοί του δεν είναι 
φραγμένοι, τότε οι ενέργειες μπορούν να κυκλοφορήσουν ανεμπόδιστες μέσα στο 
σώμα. Το έργο μας είναι να φτάσουμε στην κατανόηση αυτών των δυνάμεων και να 
μάθουμε τη φύση, την ισχύ, τον κραδασμικό τους ρυθμό και τη χρησιμότητά τους. 
Διότι οι φυσικές αισθήσεις, όσο μεγάλη και αν είναι η σπουδαιότητά τους, δεν μας δί-
νουν την δυνατότητα να έχουμε αντίληψη για όλο τον «κόσμο» που μας περιβάλει. 

Το αιθερικό σώμα διαχωρίζεται από το φυσικό μόνο μετά από ατύχημα, από 
θάνατο, ή την επίδραση αναισθητικών, όπως ο αιθέρας. Επειδή αυτό είναι ο συνδετι-
κός κρίκος ανάμεσα στον εγκέφαλο και στην ανώτερη συνειδητότητα, ο βίαιος διαχω-
ρισμός του από το σώμα με χρήση αναισθητικών προκαλεί αναισθησία. 

Στην πέμπτη διάσταση έχουμε το Αισθητικό, ή το σώμα των συναισθημάτων 
μας (γνωστό και σαν Συγκινησιακό ή Αστρικό σώμα). Αποτελείται από αστρική ύλη 
που είναι λεπτότερη της αιθερικής και εκτείνεται πέρα του υλικού σώματος κατά 5-10 
εκατοστά. Το χαρακτηριστικό του είναι η ικανότητά του να αισθάνεται. Οι συγκινή-
σεις, τα πάθη, οι επιθυμίες και τα συναισθήματα μας, καθορίζουν την ποιότητα αυτού 
του σώματος. Είτε συνειδητά είτε όχι, ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί το αστρικό σώμα 
κάθε φορά που εκφράζει μια συγκίνηση, με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιεί το νοη-
τικό σώμα κάθε φορά που σκέπτεται και το φυσικό σώμα κάθε φορά που εκτελεί μια 
φυσική εργασία. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα του φυσικού σώματος μέσω του 
ηλιακού πλέγματος είναι που σχετίζεται στενά με αυτό το σώμα.  
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Γενικά η πέμπτη διάσταση είναι ο χώρος του ψυχισμού μας. Σ’ αυτή μπορούμε 
να παρατηρήσουμε τον ψυχισμό μας πώς εκδηλώνεται και πια είναι η δράση του. Η 
επιθυμία εκδηλώνεται μέσω του αστρικού σώματος διότι αυτό περικλείει όλους τους 
τρόπους του αισθάνεστε. Μέσο της επιθυμίας είναι που ζωντανεύουν οι αισθήσεις 
για υλικές απολαύσεις και για ζωώδεις ορέξεις, όπως πείνα, δίψα, σεξουαλική επιθυ-
μία· καθώς και για κατώτερες μορφές αγάπης, μίσους, ζήλιας, υπερηφάνειας κτλ. Η 
επιθυμία, είναι το «κτήνος» μέσα μας, η δύναμη που περισσότερο από καθετί άλλο 
μπορεί να μας δέσει στη γη και να πνίξει τις υψηλές προσδοκίες, με τις ψευδαισθή-
σεις των αισθήσεων. Το φυσικό σώμα μας είναι απλά το περίβλημα, ο ανεύθυνος 
μεσάζων μέσα από τον οποίο μπορεί να ζήσει αυτό το «κτήνος».  

Η ακριβής υπηρεσία του αστρικού σώματος είναι να ντύνει σκέψεις, λέξεις και 
πράξεις με τη ζωηρότητα και τον ενθουσιασμό της αισθητικότητας, να τις προβάλλει 
και να τις διατηρεί με τη θετική τους αίσθηση, σε οποιανδήποτε σφαίρα του ανθρώ-
που που επιθυμεί να ενεργήσουν. Το αστρικό σώμα, με τους πόθους, ιδιοτροπίες, 
επιθυμίες, αισθήματα, κτλ. καταλήγει να είναι ο φορέας της πείρας, που κατά το μεγα-
λύτερο χρόνο της ζωής μας διαπλάθουμε τον εαυτό μας. Αυτό προκύπτει κυρίως μέσα 
από τις εμπειρίες και από τις δυνάμεις που ρέουν από τους δύο αντίθετους πόλους 
των συναισθημάτων που εκφράζονται ως χαρά - λύπη, ασφάλεια – αβεβαιότητα, 
θάρρος - φόβος, κτλ. Το αστρικό σώμα χρησιμεύει σαν μέσω μετάδοσης, σαν γέφυρα 
ή σαν συνδετικός κρίκος, για τις δονήσεις που κατευθύνονται από το νοητικό επίπεδο 
προς το φυσικό και αντίστροφα. Στον άνθρωπο η εξυπνάδα παράγεται από την ένω-
ση της επιθυμίας και της σκέψης. Η σκέψη δεν θα μπορούσε από μόνη της να δράσει 
πάνω στα κύτταρα του φυσικού εγκεφάλου, αλλά ενωμένη με την επιθυμία γίνεται 
ικανή να θέσει σε κίνηση τα φυσικά μόρια και να παράγει έτσι τη συνειδητότητα του 
εγκεφάλου, που περιλαμβάνει τη μνήμη και όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου νου, 
όπως εμείς τις γνωρίζουμε.  

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, το αστρικό σώμα πρέπει πρώτα να αναπτυχθεί 
πλήρως σαν μέσο μετάδοσης και στη συνέχεια να αναπτυχθεί σαν ανεξάρτητο όχημα 
με το οποίο ο άνθρωπος να μπορεί να λειτουργεί στο αστρικό επίπεδο συνειδητά. Σε 
πάρα πολλούς το αστρικό σώμα, είναι μόλις κάτι περισσότερο από μια μάζα ανοργά-
νωτης αστρικής ύλης, της οποίας οι κινήσεις και οι παλμοί ξεφεύγουν εντελώς από 
τον έλεγχο τους. Όλοι διαθέτουν και χρησιμοποιούν αυτό το σώμα, αλλά είναι λίγοι 
εκείνοι που έχουν συναίσθηση της ύπαρξης του ή που καταφέρνουν να κυριαρχή-
σουν επάνω του και να το χρησιμοποιήσουν εντελώς συνειδητά. Για ορισμένους 
ανθρώπους το αστρικό σώμα είναι ένας φορέας πλήρως αναπτυγμένος και τέλεια 
οργανωμένος, προικισμένος με δική του ζωή και παρέχει σ’ αυτούς που το διαθέτουν 
πολλές δυνατότητες.  

Ο παράγοντας που επηρεάζει το αστρικό σώμα είναι οι σκέψεις, διότι είναι 
τόσο στενά συνδεδεμένες με την αστρική υλη, που είναι σχεδόν αδύνατο για το μεγα-
λύτερο μέρος των ανθρώπων να σκέπτονται χωρίς την ίδια στιγμή να αισθάνονται, η 
να αισθάνονται χωρίς την ίδια στιγμή να σκέπτονται ως ένα σημείο. Έτσι κατά κύριο 
λόγο η οργάνωση και ο έλεγχος του αστρικού σώματος εξαρτάται από το νου. Χωρίς 
τη δύναμη της σκέψης το αστρικό σώμα δεν θα μπορούσε να οργανωθεί. Ένας οργα-
νωμένος πειθαρχημένος και δυνατός νους, μπορεί να πειθαρχήσει και να αναπτύξει 
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το αστρικό σώμα. Η καθαρότητα του Αστρικού σώματος εξαρτάται από τον εξαγνισμό 
του Υλικού σώματος και από την ανάπτυξη του Νοητικού σώματος.  

Κατά τη διάρκεια του ύπνου ο ψυχισμός του κάθε ανθρώπου εγκαταλείποντας 
το φυσικό του σώμα, συνεχίζει τις δραστηριότητες του με το αστρικό σώμα, το οποίο 
έχει σαν φυσικό περιβάλλον τον αστρικό κόσμο, που είναι ο κόσμος όπου πηγαίνει 
και μετά τον φυσικό θάνατο. Ένας μη αναπτυγμένος άνθρωπος, ζει μέσα στο ακόμα 
ανοργάνωτο αστρικό του σώμα, μια ζωή που μοιάζει με αόριστο όνειρο, από το 
οποίο κατά την αφύπνιση θυμάται λίγα η τίποτα. Αντίθετα, στην περίπτωση ενός 
αναπτυγμένου ανθρώπου, η ζωή στο αστρικό σώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι 
ενεργή, ενδιαφέρουσα και χρήσιμη και ο φυσικός εγκέφαλος μπορεί να διατηρεί τις 
αναμνήσεις. Η ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου είναι αδιάκοπα συνειδητή, τόσο στον 
φυσικό όσο και τον αστρικό κόσμο. 

Ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει κάποιος που είναι συνειδητοποι-
ημένος στο αστρικό του σώμα, είναι να ταξιδεύει, (το αστρικό σώμα μπορεί και κινεί-
ται με μεγάλη ταχύτητα και σε μεγάλες αποστάσεις), μακριά από το κοιμισμένο φυσι-
κό σώμα, συνειδητά και κατά βούληση, επιλέγοντας αυτός το ταξίδι και όχι αυτό να 
επιβάλετε από το υποσυνείδητο του. Μια τέτοια εμπειρία, στην οποία θα είμαστε συ-
νειδητοί, χωρίς να αγόμαστε και φερόμαστε από το περιεχόμενο του ασυνειδήτου 
μας, είναι πολύ ζωντανή και δύσκολα μπορούμε να τη θεωρήσουμε σα μη πραγματι-
κή. Ο έλεγχος που μπορούμε να έχουμε στα όνειρά μας και η ελευθερία με την οποία 
μπορούμε να κινηθούμε μέσα σε αυτά, επιλέγοντας οι ίδιοι, εφόσον θέλουμε, την κα-
τεύθυνση που θα ακολουθήσουν, μας δίνει ένα αίσθημα ευφορίας και ικανοποίησης, 
ενώ συγχρόνως μας βοηθά να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς μας. Οτιδήποτε δεν 
μπορούμε να κάνουμε στο ξύπνιο μας, γιατί μας εμποδίζουν οι διάφοροι φυσικοί και 
κοινωνικοί νόμοι, μπορούμε να το κάνουμε άνετα σε ένα «συνειδητό όνειρο», στο 
οποίο οι δυνατότητές μας είναι πραγματικά άπειρες. Δεν αρκεί μια στιγμή εγρήγορ-
σης, ή συνειδητότητας για να κάνει ένα όνειρο συνειδητό, αλλά απαιτείται η συνεχής 
παρουσία αυτής της συνειδητότητας19 σ’ όλη τη διάρκεια του «ονείρου».   

Αν σκεφτούμε ότι το ένα τρίτο της ζωής μας χάνεται μέσα στην ασυνείδητη 
διαδικασία του ύπνου, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη πρόκληση συνιστά η ανάπτυξη 
της ικανότητας να παραμένουμε σε πλήρη εγρήγορση καθώς ονειρευόμαστε, ακόμα 
και να τροποποιούμε κατά βούληση τα δρώμενα των ονείρων μας! Ωστόσο, το συ-
νειδητό ονείρεμα δεν είναι απλά ένα άκρως ενδιαφέρον και ευχάριστο παιχνίδι που 
μετατρέπει τις νύχτες μας στις πιο συναρπαστικές περιπέτειες. Θεωρείται πάνω απ’ 
όλα μια κορυφαία μέθοδος πνευματικής αφύπνισης. Μπορούμε να ρωτήσουμε επί 
τόπου μέσα στο συνειδητό όνειρό μας κάθε ηθοποιό και κομπάρσο του ονείρου μας 
να μας πει ποιός είναι και τι ακριβώς αντιπροσωπεύει. Αν αποφασίσουμε να γνω-
ρίσουμε άμεσα και από πρώτο χέρι την εμπειρία του συνειδητού ονείρου, θα πρέπει 
να ξέρουμε ότι η μαθητεία μας δε θα είναι εύκολη και γρήγορη. Πρέπει να επιμείνουμε 
αρκετό καιρό μέχρι να δείξει μια άσκηση τ' αποτελέσματα της. Χρειαζόμαστε έφεση, 
υπομονή, επιμονή και νηφαλιότητα για να πετύχουμε τελικά το σκοπό μας.  
                                                 

19 Ο τρόπος διαδικασίας της άσκησης αναφέρεται στο κεφάλαιο Συνειδητό Όνειρο. 
και στο βιβλίο μου, «Εισαγωγή στη Γνωστική φιλοσοφία»,  εκδόσεις  Δίον.  
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Σε όλες τις περιπτώσεις, το αστρικό σώμα, είναι πολύ ευαίσθητο σε κάθε σκέ-
ψη ή υποβολή που εισάγεται από την κάθε επιθυμία ή συγκίνηση. Αυτή η ευαισθησία 
στην αντίδραση, εξαρτάται από την ανάπτυξη του ανθρώπου και από την καθαρότητα 
του αστρικού του σώματος. Σε αυτό το σώμα βρίσκονται οι επτά εκκλησίες και κατ’ 
επέκταση οι επτά αισθήσεις του (τσάκρα), που αναφέρει η Αποκάλυψη. Επομένως η 
γνώση της σύνθεσης και ο τρόπος λειτουργίας του είναι πολύ χρήσιμος.   

Το τέταρτο σώμα του ανθρώπου είναι το σώμα των σκέψεών μας, το Νοητικό,  
που αντιστοιχεί  και αυτό στην πέμπτη διάσταση και έχει σχέση με την ποιότητα και 
αξία του νου, την διάνοια εκείνη που ο καθένας χρησιμοποιεί στην καθημερινή του 
ζωή. Το νοητικό σώμα δομείται, εκπαιδεύεται και εξελίσσεται με τη βοήθεια και την 
εξάσκηση της δημιουργικής φαντασίας, την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής έκφρασης και 
τη συνειδητή δόμηση αλτρουιστικών σκέψεων. Τότε γίνεται λαμπρότερο και αρχίζει 
να παρουσιάζει σαφέστερη οργάνωση και η ποιότητά του είναι τέτοια που του επιτρέ-
πει να καταστεί φορέας έκφρασης των βαθύτερων πνευματικών ιδιοτήτων μας. 

Ο νους είναι ένα πανίσχυρο εξελικτικό εργαλείο στα χέρια της Ψυχής αλλά 
μπορεί να γίνει και ο δυνάστης της εμποδίζοντας την εξελικτική της πρόοδο, αν πάρει 
αυτός τα ηνία. Η Ουσία, η συνείδηση, πρέπει να κυριαρχεί το νου δια μέσου της θέ-
λησης, και ο νους τα αισθήματα, γιατί απ’ αυτόν εξαρτάται η ανύψωση ή η κατάπτω-
σή μας. Είναι απαραίτητο, να μάθουμε να κοιτάμε τον νου σαν κάτι που πρέπει να 
κυριαρχήσουμε, σαν κάτι που, ας πούμε, χρειάζεται να εξημερώσουμε. Όλες οι θύελ-
λες της ύπαρξής μας προκύπτουν μέσα από τις αντιδράσεις του νου που προέρχονται 
από τις επιθυμίες μας και από τις επαφές που έχουμε με τον εξωτερικό κόσμο. Οφεί-
λουμε να ελευθερώσουμε το νου από κάθε είδους προκαταλήψεις, επιθυμίες, τρό-
μους, υπερηφάνειες, σχολές κτλ. και να ξαναγίνουμε ήρεμοι, αδιάφοροι μπροστά σε 
έπαινο, επίκριση, θρίαμβο και ήττα. Διότι οι αντιθέσεις όλων αυτών των εννοιών με-
τατρέπουν το νου μας σ’ ένα πεδίο μάχης, καθιστώντας τον έτσι ένα άχρηστο όργανο, 
που δεν μπορεί να εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ψυχής. Πρέπει να ελέγχουμε αυτές 
τις αντιδράσεις με το μαστίγιο της θέλησης. Όταν ο νους δεν εξυπηρετεί τους σκο-
πούς της Ψυχής αναγκαστικά εξυπηρετεί τους σκοπούς των παθών μας, μετατρέπο-
ντάς μας έτσι, σ’ ένα τυφλό και αδέξιο Ον, σκλάβο των παθών και των αισθητήριων 
αντιλήψεων του εξωτερικού κόσμου. Επομένως επείγει να αλλάξουμε τη διαδικασία 
αυτού του τύπου λογικής των αντιθέσεων με την διάκριση, που είναι η ορθή αντίληψη 
της αλήθειας και της κατανόησης, χωρίς την διαδικασία της λογικής.   

Τα τέσσερα αυτά σώματα που είδαμε ως τώρα, είναι τα εξωτερικά ενδύματα 
του «Ανώτερου Εαυτού». Αποτελούν όλα μαζί την ανθρώπινη Προσωπικότητα, δηλα-
δή το σύνολο των προσωπίδων ή φορέων με τις οποίες Αυτός εκδηλώνει την ύπαρξη 
του στον Κόσμο των Μορφών. Συμβολικά, παριστάνονται σαν ένα Τετράγωνο και 
συσχετίζονται με τα 4 στοιχεία της Αλχημείας: Γη, Νερό, Αέρα και Φωτιά αντίστοιχα.  

Τα σώματα σαν φορείς συνείδησης του ανθρώπου, θα μπορούσαν ίσως να 
κατανοηθούν καλύτερα με τον ακόλουθο παραλληλισμό. Όταν κάποιος έχει ανάγκη 
να ταξιδέψει στην ξηρά, χρησιμοποιεί σαν όχημα ένα τραίνο ή ένα αυτοκίνητο. Όταν 
θέλει να ταξιδέψει στη θάλασσα αλλάζει όχημα και παίρνει το πλοίο. Όταν πάλι θέλει 
να ταξιδέψει στον αέρα αλλάζει επίσης όχημα ανεβαίνοντας σ’ ένα αεροπλάνο. Και 
στις τρεις περιπτώσεις ο άνθρωπος παραμένει ο ίδιος, με μόνη τη διαφορά ότι έχει 
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αλλάξει τρία διαφορετικά οχήματα, ανάλογα με το είδος της ύλης που είχε να διασχί-
σει ταξιδεύοντας. Έτσι, όταν ο άνθρωπος, περιφέρεται και δρα στον φυσικό κόσμο, η 
συνείδηση του έχει σαν όχημά της το φυσικό σώμα και δρα μέσου αυτού. Όταν, είτε 
με τον ύπνο, είτε με τον θάνατο, περνάει στον αστρικό κόσμο, το όχημα του εκεί είναι 
το συγκινησιακό σώμα, που πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί εξ ίσου συνειδητά, 
όπως ακριβώς και το φυσικό σώμα. Το χρησιμοποιεί άλλωστε το σώμα αυτό ασυνεί-
δητα στη φυσική του ζωή όταν δοκιμάζει επιθυμίες και συναισθήματα, όπως και κάθε 
νύχτα στον ύπνο του. Όταν ο άνθρωπος περνάει προς τον επόμενο ουράνιο κόσμο, 
τον νοητικό, το όχημα της συνείδησης του εκεί είναι το νοητικό σώμα, που και αυτό 
επίσης το χρησιμοποιεί στη φυσική του ζωή καθημερινά όταν σκέπτεται.  

Το Αιτιατό και το Βουδικό (διαισθητικό), σώμα, αντιστοιχούν στην έκτη διά-
σταση. Στην ανθρώπινη συνειδητή ψυχή και τη θεϊκή ψυχή. Το αιτιατό, είναι το σώμα 
της συνειδητής δράσης και θέλησης, που αν το κατέχουμε, μπορούμε με τις δράσεις 
μας να διαμορφώνουμε καταστάσεις.  

Ο άνθρωπος σε σχέση με τα σώματά του έως το Αιτιατό, είναι ένας πολύπλο-
κος οργανισμός, που αποτελείται από τέσσερα μέρη, τα οποία μπορεί να έχουν σύν-
δεση ανάμεσα τους, ή να είναι ασύνδετα, ή η σύνδεσή τους να είναι κακή. Το παρά-
δειγμα με το αμάξι, το άλογο, τον αμαξά και το αφεντικό του, θα μας δώσει  μια καλύ-
τερη κατανόηση αυτών των καταστάσεων. 

Το αμάξι και το άλογο συνδέονται μεταξύ τους με τα φαλάγγια, το άλογο και ο 
αμαξάς με τα χαλινάρια και ο αμαξάς με το αφεντικό με τη φωνή του τελευταίου. Αλλά 
πρέπει ο αμαξάς να ακούει και να καταλαβαίνει τη φωνή του αφεντικού. Πρέπει να 
ξέρει πώς να οδηγεί το άλογο, το οποίο πρέπει να έχει γυμναστεί να υπακούει στα 
γκέμια και να είναι ζεμένο κανονικά στο αμάξι. Υπάρχουν λοιπόν, τρείς συνδέσεις 
ανάμεσα στα τέσσερα τμήματα αυτού του συγκροτήματος. Αν κάτι λείπει σε μια από 
τις συνδέσεις, το συγκρότημα δεν μπορεί να ενεργήσει σαν ένα ενιαίο σύνολο. Γι’ 
αυτό, οι «συνδέσεις» έχουν την ίδια σημασία, όσο και τα ίδια τα «σώματα».  

Ο αμαξάς είναι ο νους και για να μπορέσει να ακούσει τη φωνή του κυρίου του, 
θα πρέπει πρώτα απ’ όλα, να μην «κοιμάται», δηλ. να «επαγρυπνά». Μετά, μπορεί 
να αποδειχτεί ότι το αφεντικό μιλάει μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνει. Οπότε ο 
αμαξάς θα πρέπει να μάθει αυτή τη γλώσσα. Αλλά θα πρέπει, ταυτόχρονα, να μάθει 
να οδηγεί και να ταΐζει το άλογο, να ζεύει το αμάξι, να φροντίζει όλο το σύνολο και να 
το έχει πάντα σε ετοιμότητα, γιατί σε τί θα τον ωφελούσε να καταλαβαίνει το αφεντικό 
του και να μην είναι σε θέση να κάνει τίποτα; Το άλογο είναι η συναισθηματική πλευ-
ρά μας. Το αμάξι είναι το σώμα. Ο νους πρέπει να μάθει να ελέγχει το συναίσθημα. 
Το συναίσθημα πάντα σέρνει το σώμα πίσω του. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο αμαξάς, το 
άλογο και το αμάξι, είναι ένα πράγμα και οι «συνδέσεις» δηλ. η «κατανόηση του αμα-
ξά», που τον συνδέει με το αφεντικό, τα «γκέμια» που τον συνδέουν με το άλογο και 
τα «φαλάγγια» που συνδέουν το άλογο με το αμάξι, είναι ολότελα άλλο πράγμα.  

Πολλές φορές, τα σώματα είναι πολύ καλά και σε τάξη, άλλα δεν λειτουργούν 
οι «συνδέσεις». Τότε τί αξία έχει ολόκληρο το συγκρότημα; Το ίδιο, όπως και στην 
περίπτωση που δεν έχουν αναπτυχτεί τα σώματα. Ολόκληρο το συγκρότημα αναπό-
φευκτα επηρεάζεται όχι από τη θέληση του αφέντη, άλλα από άλλες καταστάσεις. 
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Έτσι, μπορούν να υπάρχουν τέσσερες ολότελα διαφορετικές καταστάσεις σε 
σχέση με τα δικά μας σώματα. Στη μία περίπτωση, όλες οι λειτουργίες να επηρεάζο-
νται από το φυσικό σώμα, το οποίο είναι ενεργητικό και όλα τα άλλα παθητικά σε 
σχέση με αυτό, με αποτέλεσμα οι φυσικές λειτουργίες να ρυθμίζουν το συναίσθημα, 
τη σκέψη και τη συνειδητότητα. Σε άλλη περίπτωση, το αστρικό σώμα να κυριαρχεί 
επάνω στο νοητικό και στο φυσικό, με αποτέλεσμα, το συναίσθημα να ρυθμίζει τις 
σωματικές και νοητικές λειτουργίες. Σε μια τρίτη περίπτωση, το νοητικό σώμα κυριαρ-
χεί επάνω στο αστρικό και το φυσικό και το αποτέλεσμα να είναι η σκέψη να ρυθμίζει 
τις σωματικές λειτουργίες και το συναίσθημα. Και στην τελευταία περίπτωση, το τέ-
ταρτο σώμα, το Αιτιατό, να κυριαρχεί επάνω στα πρώτα τρία και τότε η συνειδητότητα 
να ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες.   

Στην έβδομη διάσταση έχουμε τον θεϊκό μας Πατέρα, το ΑΤΜΑΝ. Είναι η πνευ-
ματική Μονάδα, το αληθινό Είναι μας. Το Θεϊκό πνεύμα που εκδηλώνεται σε αρσε-
νικό και θηλυκό. Ο Θεϊκός Πατέρας και η Θεϊκή Μητέρα. 

Οι παραδιαστάσεις (κολάσεις), υπάρχουν επίσης μέσα μας και είναι συνδεδε-
μένες με τα πάθη μας. Όταν βλέπουμε έναν εφιάλτη τότε βρισκόμαστε στις δικές μας 
παραδιαστάσεις. 

 
Η ανθρώπινη ολότητα και η σχέση της με τα πεδία του ηλιακού μας συστήματος. 
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Η Ψυχο-πνευματική Δομή του Ανθρώπου. 
 

 
Η Ατομική μας Ουσία. 
 
Η Ψυχο-πνευματική Δομή του Ανθρώπου δεν είναι τυχαία. Αρχίζει και απο-

τελεί έργο πνευματικής προβολής και δράσης από την Πνευματική Μονάδα, τον Θεϊ-
κό μας Πατέρα, το καθεαυτό Πνευματικό μας Ον, ή το εν ημίν Θείον, που είναι ο Αλη-
θινός μας Εαυτός, ο Εσώτατος Πνευματικός μας Πυρήνας, από τον οποίο απορρέουν 
όλα τα υπόλοιπα πνευματικά μέρει του ΕΙΝΑΙ μας και συνεχίζει με την διαβαθμισμένη 
συμμετοχή της Ατομικής μας Ουσίας (ψυχής) ως Ατομικού πλέον Πνεύματος μας. 
Ο Εσώτατος Πνευματικός μας Πυρήνας δεν υπόκειται στην λήθη της υλικής διάστα-
σης και δεν εμπλέκεται στη δίνη των παθών της ένσαρκης ζωής. Ό,τι συμβαίνει στη 
ζωή μας διαμορφώνεται από την Παγκόσμια Νομοτελειακή πραγματικότητα η οποία 
ανταποκρίνεται στην έκκληση του Πνεύματός μας.    

Ο Θεϊκός μας Πατέρας στέλνει ένα μέρος Του, την Ατομική μας Ουσία  εδώ 
στην ύλη με ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό, να γνωρίσει την Αλήθεια, το κρυμμένο 
νόημα των πραγμάτων, το μυστήριο της ύπαρξης. Να μάθει, να πάρει γνώση, να απο-
κτήσει την μαεστρία ώστε ο χειρισμός της ύλης και των καταστάσεων αυτού του 
κόσμου να γίνεται με τον καλύτερο συνειδητό τρόπο. Γι’ αυτό το λόγο, η Ατομική μας 
Ουσία μπορεί, κατέχει και χειρίζεται πολλαπλές αισθήσεις, υπεραισθήσεις και εξαι-
ρετικές φυσικές εξουσίες που μας τελειοποιούν όπως π.χ. η αγάπη ως καλοσύνη, η 
σοφία ως δικαιοσύνη, η διαίσθηση, η διόραση, η ενστικτώδη αντίληψη των κοσμικών 
αληθειών κ.ά. Εξασκώντας την Ουσία οι ικανότητές της εξελίσσονται και δυναμώνουν. 
Ο Πνευματικός Εαυτός ως ανθρώπινη Οντότητα, θεωρούμενη στο σύνολό της, έχει 
ήδη “αποφασίσει” και έχει “προκαλέσει” τη δράση Παγκόσμιων Νόμων για τη διαμόρ-
φωση του ειδικού “πλαισίου” ενσάρκωσης.  

Η Ατομική Πνευματική μας Συνειδησιακή Μονάδα, η Ατομική μας Ουσία 
είναι ένα Θεϊκό Πνευματικό μόριο του δικού μας Θεϊκού Πατέρα. Είναι η πηγή της 
ανθρώπινης ζωής, η θεία σπίθα μέσα σε κάθε ανθρώπινο Ον, είναι η ύπαρξή μας. 
Είναι κάτι τελείως καθαρό και αγνό, είναι ένα φως που αγγίζει την πραγματικότητα 
χωρίς προκαταλήψεις και περιορισμούς. Βρίσκεται πέρα από το καλό και το κακό και 
δεν γνωρίζει, δεν έχει την γνώση και την κατανόηση, ώστε να μπορεί να τα ξεχωρίζει. 
Σταδιακά, διαμέσου συνεχών επιστροφών στη φυσική ζωή και σύμφωνα με την 
εκπαίδευση και τις εμπειρίες της αποκτά αυτή τη γνώση.  

Το γεγονός της νέας επιστροφής20 στη φυσική ζωή (της επαναγέννησης), το 
συμπληρώνουν τρεις βασικές φάσεις που ολοκληρώνουν την κάθοδο της Ατομικής 
μας Ουσίας με τον ψυχισμό της στη διαμόρφωση των “πλαισίων” διά μέσου των 
οποίων το ένσαρκο Ον θα πορευτεί. Αυτές είναι: Σύλληψη, Κυοφορία, Γέννηση.  
                                                 

20 Βασικά η Ατομικής μας Ουσία σε κάθε επιστροφή στη φυσική ζωή, σκοπός της είναι 
να μάθει να διακρίνει το καλό από το κακό, να γίνεται πιο υπεύθυνη και δημιουργική και να 
κατορθώνει με δικές της αυτόβουλες προσπάθειες να κατακτά μεγαλύτερη Συνειδητότητα 



Αναστάσιος Β. Βλάχος 

53 
 

Σ’ αυτή τη χρονική περίοδο, από τη σύλληψη έως τη γέννηση, οριστικοποιού-
νται τα στοιχεία και χαρακτηριστικά του ένσαρκου Όντος. Η ίδια η Ατομική Πνευμα-
τική μας Συνειδησιακή Μονάδα, (Ουσία ή ψυχή), ανάλογα με το δεδομένο συνειδη-
σιακό της επίπεδο, προβάλλει μέσα στα Κοσμικά Επίπεδα τις αναγκαίες υπαρξιακές 
συνθήκες. Κοσμικές Οντότητες επιφορτισμένες μ’ αυτού του είδους τις αρμοδιότητες, 
“οφείλουν” να ανταποκριθούν άμεσα (γιατί αυτό είναι και το νόημα της ύπαρξής τους), 
στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε εξελισσόμενου Όντος, πάντα σε συνδυασμό με τη 
συνειδησιακή του κατάσταση και με ευρύτερους νομοτελειακούς παράγοντες όπως το 
νόμο Αιτίας και Αποτελέσματος (Νόμος του Κάρμα), της Ευσπλαχνίας και Δικαιοσύ-
νης, το νόμο της Υποτροπής και άλλους. Ο σωματότυπος, ποικίλες εγγενείς ροπές και 
τάσεις του ψυχισμού του, ο τόπος γέννησης, ο οικογενειακός και ο κοινωνικός περί-
γυρος, ακόμη και τα συγκεκριμένα άτομα με τα οποία θα συναφθούν ιδιαίτερες σχέ-
σεις, ο γενικότερος χώρος διαβίωσης και τα βασικά συμβάντα στην εξελισσόμενη 
ζωή του ατόμου συνθέτουν το ειδικό αλλά και το πλέον κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών 
μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η κοσμική του “εκπαίδευση” για την πνευματική 
του πορεία και την ελεύθερη συνειδησιακή εκδίπλωσή Του.   

Το τελικό σχέδιο, θα είναι μια σύνθεση της βούλησής της Ατομικής Πνευματι-
κής Συνειδησιακής μας Μονάδας, (Ουσία ή ψυχής μας), και του ατομικού και συλλο-
γικού κάρμα (το κάρμα της ψυχής, της ανθρωπότητας και των επιμέρους Λόγων: 
Πλανητικού, Ηλιακού και των υπολοίπων Λόγων). Αυτό το τελικό σχέδιο, θα κατευ-
θυνθεί ακολουθώντας πεπατημένες οδούς, αποτελούμενες από ενέργειες συγκεκριμέ-
νων άστρων και θα τεθεί υπό τον έλεγχό τους ξανά (αυτό αφορά μια ψυχή που δεν 
έχει ακόμα κατακτήσει μύηση που θα της επιτρέψει να ξεφύγει από τον αστρικό έλεγ-
χο). Θα ήθελα εδώ να τονιστεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η είσοδος της 
«ψυχής» στο σύμπλοκο ωαρίου – σπερματοζωαρίου είναι εκείνη που πυροδοτεί τη 
γονιμοποίηση και όχι απλά η σύζευξη των δύο αυτών υλικών δομών. Αυτές ανήκουν 
στο Αυτόματο, το οποίο τίποτα δεν μπορεί να κάνει από μόνο του και αν μια ψυχή δεν 
εισέλθει σε αυτό, τότε θα κινηθεί απλά από τη ζωική ενέργεια, θα «εξελιχθεί» αλλά 
για λίγο και μετά θα οδηγηθεί στον αφανισμό. Αυτό το γεγονός είναι μία από τις αιτίες 
της αποβολής όταν συμβεί. Η δύναμη της ψυχής σαν Δημιουργός Πατέρας, ζωοποιεί 
το σπερματοζωάριο όπως είναι λογικό να συμβεί, μιας και σ’ αυτό πρώτα αγκιστρώ-
νεται. Πάνω σ’ αυτόν το φορέα η ψυχή θα εισέλθει στην ύλη (ωάριο – Μητέρα) και 
αυτή είναι η αιτία που μόνο ένα σπερματοζωάριο εισέρχεται στο ωάριο. Όταν αυτό 
επιτευχθεί η ενέργεια της ψυχής αποκλείει τη ζωική ενέργεια πρόσκαιρα και κανένα 
άλλο σπερματοζωάριο δεν εισέρχεται σ’ αυτό το ωάριο. Ο Υιός γεννήθηκε.     

Όταν η ψυχή εγκατασταθεί, τότε τα γεγονότα οδηγούνται ταχύτατα σε διεκπε-
ραίωση. Το ένα κύτταρο δίνει δισεκατομμύρια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
μέσα από την ανυπέρβλητη δύναμη του Δημιουργού που εκφράζει. Η Τριάδα, Ψυχή – 
Σπερματοζωάριο – Ωάριο είναι μια πρωτόγονη αντανάκλαση των πνευματικών τριά-
δων, όπου εδώ τη θέση του Πατέρα κατέχει η ψυχή, η οποία και προφέρει τη λέξη της 
δημιουργίας. Η ηχώ της λέξης με τη δύναμη της ψυχής δομεί ένα στοιχειακό. Αυτό 
είναι εκπαιδευμένο να δομήσει το ανθρώπινο σώμα ως άλλος αρχιτέκτονας που στην 
επίβλεψή του έχει μυριάδες άλλους μικρότερου βαθμού τεχνίτες και επικεφαλής του 
μια ακόμα μεγαλύτερη ζωή που παίρνει οδηγίες κι αυτή από υψηλότερους κυρίους. 
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Όλα βαδίζουν βάσει σχεδίου και ακολουθούν την πεπατημένη, ένα έργο που τα στοι-
χειακά αυτά έχουν ολοκληρώσει άπειρες φορές. Όταν φτάσουν στο σημείο να δομή-
σουν το φύλο, αναμένουν την ψυχή να εκφωνήσει έναν άλλο φθόγγο ικανό να τους 
δώσει να καταλάβουν εάν θα υπερισχύσει το άρρεν ή το θήλυ και όταν το κάνει 
προχωρούν αναλόγως.  

Το γεγονός της σύλληψης είναι και η απαρχή διαμόρφωσης του σωματότυ-
που, του οποίου τα μορφικά χαρακτηριστικά, που προκύπτουν από δονητικές πλα-
νητικές επιρροές συνδυασμένες με γενετικούς παράγοντες του γονιδιώματος στα 
πλαίσια της κληρονομικότητας, θα αποτελούν εκείνα τα στοιχεία τα οποία και θα χα-
ρακτηρίζουν το “πλαίσιο” ενσάρκωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της γήινης ζωής. Η γονι-
διακή επιλογή κατά τη σύλληψη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνολική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η φυσική και η ψυχική ποιότητα συνεύρεσης των 
γονέων σ’ αυτήν τη φάση. Θετικές ή αρνητικές συγκινήσεις, ανάλογα συναισθήματα 
αλλά και άλλες ψυχοφυσικές καταστάσεις που βιώνει η μητέρα, θα επηρεάσουν τη 
γονιδιακή επιλογή με βιοχημικό τρόπο καθοριστικά. Με το στιγμιαίο γεγονός της σύλ-
ληψης συμπίπτει και ακολουθεί άμεσα το εκτυλισσόμενο στάδιο της κυοφορίας, 
κατά το οποίο εμφανίζονται οι αστρικές αποτυπώσεις και τα κληρονομικά χαρακτηρι-
στικά, στα πλαίσια της γενετικής κληρονομιάς του εκκολαπτόμενου εμβρύου, η οποία 
έχει ήδη καθορισθεί και είναι δεδομένη από την ένωση του ωαρίου με το σπερματο-
ζωάριο. Η κληρονομικότητα αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά, τον σωματότυπο, αλ-
λά και ευρύτερα όλες εκείνες τις προδιαθέσεις, τις τάσεις και τις ροπές του ψυχοφυ-
σικού κόσμου της ενσαρκωμένης Ουσίας που εκδηλώνονται διά μέσου του νευρικού 
συστήματος, των ενεργειακών κέντρων και της γενικότερης σωματικής φυσιολογίας.  

Οι αστρικές αποτυπώσεις, τα κληρονομικά χαρακτηριστικά και οι εξ αυτών 
πάγιες προδιαθέσεις και τάσεις-ροπές αποτελούν μόνιμα στοιχεία του εξελισσόμενου 
ατόμου, διότι είναι δομικά στοιχεία μέσα στον ψυχοφυσικό του κόσμο στο πλαίσιο 
εκδήλωσής του. Καθ’ όλη την εμβρυική περίοδο, ο τρόπος ζωής και η κατάσταση της 
μητέρας, θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις διαμορφώσεις, με αποτέλεσμα, 
προδιαθέσεις και τάσεις- ροπές να επαναδιαμορφώνονται, να ενεργοποιούνται ή να 
αδρανοποιούνται με την παρέμβαση δυναμικών γονιδιακών και περιβαλλοντικών επι-
δράσεων. Εκτός από τις δομικές κληρονομικές καταβολές- εγγραφές και τις πιθανές 
λειτουργικές επαναδιαμορφώσεις τους, το αναπτυσσόμενο έμβρυο κατά το στάδιο της 
κυοφορίας έχει αρκετή αισθητηριακή αντίληψη για τα συμβαίνοντα στο περιβάλλον 
του. Οι περιβόητες ενδομήτριες εμπειρίες προετοιμάζουν τον προσωρινό ένοικο της 
μητρικής κοιλίας για την ποιότητα της ζωής του σε νευροφυσιολογικό, ενεργειακό και 
κατ’ επέκταση σε ανάλογο ψυχολογικό επίπεδο. Γενικά, ό,τι συμβαίνει από τα πάσης 
φύσεως βιώματα της μητέρας, μεταφέρεται, “καταγράφεται” και “ενσωματώνεται” αντι-
στοίχως λειτουργικά, στον κυτταρικό οργανισμό του αναπτυσσόμενου εμβρύου και 
επιδρά καθοριστικά στο λειτουργικό μέρος της ψυχό - υλικής δομής του ατόμου. 

Όλα αυτά δεν αποτελούν αμετάβλητα στοιχεία του ενσαρκωθέντος Όντος-
Ανθρώπου αλλά πρώιμες καταστάσεις, που εκδηλώνονται συνήθως ως τάσεις-ροπές, 
συχνά ισχυρά ριζωμένες. Το εξελισσόμενο άτομο εκ των πραγμάτων θα μπει στην 
αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, η οποία τελικά θα αποτελέσει και παράγοντα 
της κοσμικής του “εκπαίδευσης”. Τελικά, ο ρόλος της μητέρας κατά την περίοδο της 
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εγκυμοσύνης – ασφαλώς και μεταγεννητικά - καταδεικνύεται καθοριστικός για την 
ποιοτική εξέλιξη του εμβρύου. Ο φυσιολογικός αρμονικός τρόπος ζωής, χωρίς ακρό-
τητες και εμπαθείς καταστάσεις, η εσωτερική χαρά, η αγάπη, η αισιοδοξία, η πίστη 
και κάθε ανώτερο επίπεδο συνειδητότητας της μητέρας, αποτελούν πραγματική ευλο-
γία για τη συνολική υπόσταση του νεοενσαρκωθέντος Όντος. 

Κατά τη στιγμή της γέννησης ολοκληρώνεται το γεγονός της ενσάρκωσης σε 
πρωτογενή βάση. Το νεογέννητο, εξερχόμενο από τη μήτρα της μητέρας του, “εκτίθε-
ται” πλέον εντελώς ακάλυπτο στο ευρύτερο Σύμπαν και συνεπώς είναι εξαιρετικά 
ευαίσθητο στις επιρροές των ισχυρών Κοσμικών Συσσωματώσεων. Τα Ουράνια σώ-
ματα, όπως και κάθε τι που υπάρχει στο Σύμπαν, έχουν τη δική τους ιδιαίτερη φύση 
και σύνθεση. Η ποιότητα των υλικών της σύστασης και της ενεργειακής υποδομής 
κάθε Ουράνιου σώματος εκδηλώνει συγκεκριμένες ιδιότητες, φυσικές αλλά και ψυχι-
κές, με ανάλογο δονητικό χαρακτήρα. Τελικά, τα Κοσμικά Σώματα ακτινοβολούν μέσω 
δονητικών ενεργειών τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, και με αυτόν τον τρόπο άλληλο-
επηρεάζονται ως προς τη διαμόρφωσή τους. Γι’ αυτούς τους λόγους, που εδώ εξετά-
ζονται εντελώς συνοπτικά, το νεογέννητο επηρεάζεται, “σφραγίζεται” ο ψυχικός του 
κόσμος με εκείνα τα χαρακτηριστικά που “μεταφέρουν” οι ιδιαίτερες δονήσεις των 
Κοσμικών Σωμάτων τα οποία βρίσκονται σε θέση επιρροής ως προς τη στιγμή και 
την περιοχή της γέννησής του. Πρόκειται για τις γνωστές “αστρικές σφραγίδες”, οι 
οποίες, από τη στιγμή της σύλληψης και σε συνδυασμό με τα κληρονομικά στοιχεία, 
ξεκινούν να “σφραγίζουν” τον σωματότυπο του νέοενσαρκωθέντος με ανάλογα χαρα-
κτηριστικά. Τη στιγμή της γέννησης κορυφώνονται οι αποτυπώσεις των “αστρικών 
σφραγίδων”21, ιδιαίτερα στον ψυχικό κόσμο του ατόμου, οι οποίες θα βιώνονται ως 
ψυχικές ιδιομορφίες που θα το συνοδεύουν καθ’ όλη την ένσαρκη ζωή του. 

Τα Πνευματικά Στοιχεία - Αρετές και ηθικές αξίες της Ατομικής μας Ουσίας 
(όπως το να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, το να μη λέμε ψέματα, το να μην κλέ-
βουμε κ.λπ.), εκδηλώσεις- απόρροιες του Πνευματικού Εαυτού, σημειοδοτούν την 
Πνευματική Υπόσταση, την αποστολή αλλά ταυτόχρονα και τη βαθμίδα συνειδησια-
κής εξέλιξης της ίδιας της Ατομικής μας Ουσίας. Αυτά τα στοιχεία - αποτυπώσεις, 
επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της τυπικής νόησης, του 
τρόπου του σκέπτεσθαι και της γενικότερης ψυχολογίας του ένσαρκου ατόμου. Παρα-
τηρώντας προσεκτικά, μπορούμε να δούμε ότι οι πνευματικές αρετές και ικανότητες 
που εκδηλώνουμε και αναπτύσσουμε στην ένσαρκη ζωή μας, είτε διευκολύνονται, είτε 
ασκούνται, είτε δοκιμάζονται από ευνοϊκές ή αρνητικές ιδιομορφίες και τάσεις-ροπές.  

Τελικά όλες αυτές οι εκφράσεις, σε συνδυασμό πάντα με το νόμο Αιτίας και 
Αποτελέσματος (Νόμος του Κάρμα), σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής 
έχουν ζωτική σημασία γιατί προσφέρουν στον άνθρωπο τις πλέον κατάλληλες συνθή-

                                                 
21 Είναι σημαντικό να βλέπουμε το ωροσκόπιο σαν ένα χάρτη αλληλένδετων ενεργεια-

κών δυνάμεων που περιμένουν να αποκαλυφθούν και να ερμηνευτούν. Πλανήτες, ζώδια, οίκοι 
και όψεις σ’ αυτόν το χάρτη μας αποκαλύπτουν τα θετικά και αρνητικά σημεία έκφρασης – 
εκδήλωσης του ψυχισμού μας.  Το έργο της ερμηνείας της σύνθεσης και της γνώσης αυτών 
των ενεργειακών δυνάμεων μας δίνει τη δυνατότητα γνώσης της ποιότητας του ψυχισμού μας 
με τον οποίο ερχόμαστε στη ζωή.   



                                         Η Δεύτερη Γέννηση 

56 
 

κες και προϋποθέσεις για την Πνευματική του εξέλιξη στην τρέχουσα φάση της. Ο 
σεβασμός και η μέγιστη αξιοποίησή τους αποτελούν Ιερό Τέλεσμα!  

Ο σκοπός της Ατομικής μας Ουσίας με την κάθοδό της στη Γη και η αναζήτη-
ση ενός φυσικού σώματος, με κάποια ξεχωριστά και σαφή σύνολα με τα απαραίτητα 
υλικά από τους δύο γονείς, είναι, προκειμένου να μπορέσει Αυτή να φτάσει σε μία 
πλήρη συνειδησιακή ανάπτυξη. Είναι κατανοητό ότι το σώμα δεν είναι η ίδια η Ου-
σία. Το σώμα φτάνει στην πλήρη ανάπτυξη από μόνο του αν προμηθευτεί με φυσική 
τροφή. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με την Ουσία, που χρειάζεται ψυχολογική τρο-
φή. Ένα πλήρως αναπτυγμένο σώμα δεν σημαίνει ότι κατέχεται και από μία πλήρως 
αναπτυγμένη Ουσία.  

Αυτό που κάνει όμορφο και λατρευτό κάθε νεογέννητο είναι η άδολη δράση 
της Ατομικής του Ουσίας, η οποία αποτελεί την αληθινή του πραγματικότητα. Οι επι-
θυμίες, οι ορέξεις, οι αρέσκειες και οι απαρέσκειες του, εκφράζουν το Είναι του όπως 
αυτό είναι. Ένα μωρό μας δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη, αφήνεται στα χέρια μας, 
βλέπει τα πράγματα έτσι όπως είναι, αλλά δεν τα καταλαβαίνει. Έτσι ποτέ δεν θα πα-
ρεξηγήσει κάποιον, ποτέ δεν θα εκφράσει μια προκατάληψη, αλλά και ούτε γνωρίζει 
ότι με ένα ξυράφι μπορεί να κοπεί ή ότι βάζοντας το χέρι του στη φωτιά θα καεί.   

Με τα σημερινά δεδομένα όμως, η αυθόρμητη και φυσιολογική ανάπτυξη της 
Ουσίας είναι δυνατή, μόνο κατά τη διάρκεια των πρώτων 3, 4 ή και 5 χρόνων το πολύ, 
δηλαδή στην πρώτη περίοδο της ζωής. Για να αναπτυχθεί περισσότερο χρειάζεται 
μια ειδική εκπαίδευση που δυστυχώς στην εποχή μας είναι ανύπαρκτη, έτσι Αυτή 
είναι καταδικασμένη να εκφυλιστεί. Όπως όλα τα όργανα, έτσι και η Ουσία αναπτύσ-
σεται μόνο ενώ την χρησιμοποιούμε. Όργανο που δεν χρησιμοποιείται ατροφεί.  

Στη συνέχεια, η Ατομική μας Ουσία καθώς είναι αθώα και άπειρη, διαιρείται 
και εγκλωβίζεται από τα διάφορα επίκτητα ψυχολογικά στοιχεία που αρχίζουν να 
εκδηλώνονται σε κάθε περιστατικό της ζωής, ταυτίζεται με αυτά και αναγκάζεται να 
εκφράζεται σύμφωνα με τους σκοπούς των. Ο βασικός λόγος εγκλωβισμού της Ου-
σίας σε μορφές ψυχολογικών χαρακτηριστικών, είναι ο εσφαλμένος τρόπος που λαμ-
βάνουμε και αφομοιώνουμε τις εντυπώσεις μας και αυτό λόγο λανθασμένης εκπαί-
δευσης που δεν διδάσκει τον άνθρωπο πώς να σκέφτεται. 

Η Ουσία φυλακίζεται σε μια άποψη του ψυχολογικού χαρακτηριστικού και η 
ικανότητά της να πλησιάζει την αλήθεια ελαττώνεται. Η έννοια ελάττωμα σημαίνει 
ακριβώς αυτό το πράγμα, αδυναμία προσέγγισης της αλήθειας. Έτσι σχηματίζεται 
σταδιακά γύρω από την Ουσία ένα κάλυμμα, το οποίο ο ονομάζουμε προσωπικό-
τητα, που την περιβάλλει, την μεταμφιέζει και αναλαμβάνει τον έλεγχο της, κοιμίζο-
ντάς την κατά κάποιο τρόπο, αφού δεν της επιτρέπει να έχει δικές της επιλογές.  

Τελικά μόνο ένα μικρό ποσοστό της Ατομικής μας Ουσίας (περίπου ένα 3%) 
μένει ελεύθερο χωρίς να έχει εγκλωβιστεί στα διάφορα επίκτητα ψυχολογικά στοιχεία, 
αλλά και αυτό ακόμη, είναι μπερδεμένο στο παιχνίδι της αυταπάτης, της δυαδικότη-
τας των αντιθέτων και στο ότι δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια να μείνει 
ξύπνιο, δραστήριο και σε εγρήγορση και έτσι, μη μπορώντας να αντιληφθεί την πρα-
γματικότητα, παραμένει κοιμισμένο.  
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Τα Ψυχολογικά στοιχεία (τα εγώ μας).  
 

Το Ον - Άνθρωπος συγκροτημένο με πνευματικά στοιχεία - απόρροιες της Ατο-
μικής του Ουσίας και ενσαρκωμένο σε φυσικό πλαίσιο, χαρακτηρισμένο από στοι-
χεία πλανητικής και κληρονομικής προέλευσης, από τις πρώτες ημέρες της γέννησής 
του, αρχίζει να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, να επικοινωνεί και να «φορτίζει» το 
σώμα του με ενέργεια και ζωτικότητα για να το αναπτύξει και να επιβιώσει όσο καλύ-
τερα μπορεί σε αυτό τον κόσμο. Κατά την πορεία της κοινωνικής του ζωής διαμορ-
φώνει τη νοοτροπία και την ψυχολογία του, μέσα από την επιρροή αντίστοιχων κατα-
στάσεων των συνανθρώπων του. Καθώς μεγαλώνει, αναγκάζεται κάτω από την κηδε-
μονία του κατεστημένου της κοινωνίας να διαμορφώνει αντιλήψεις, αρχές, αξίες, πι-
στεύω, ιδεολογίες, θεωρίες και τελικά στάσεις ζωής, μιμούμενος σε μεγάλο βαθμό 
τους άλλους και κυρίως τους πρώτους “δασκάλους” του από τον οικογενειακό, φιλικό 
και εκπαιδευτικό περίγυρο. Μ’ αυτό τον τρόπο αποκτά εμπειρίες, αλλά κάθε πληρο-
φορία ή ιδέα η οποία γίνεται τυφλά αποδεκτή και ρυθμίζει τις εσωτερικές του κατα-
στάσεις, χωρίς να έχει αφομοιωθεί φυσιολογικά μέσα από τις ιδιαίτερες προσωπικές 
συνειδησιακές διεργασίες, αποτελεί στοιχείο ξένο προς τη φύση του και από το στά-
διο εξέλιξής του. Οι απόψεις, οι αντιλήψεις, οι θεωρίες, οι δοξασίες, οι ιδεολογίες, οι 
μορφές αντίδρασης και συμπεριφοράς των άλλων, επιδρούν ισχυρά στο εξελισσόμε-
νο άτομο και στο μέτρο που τα αποδέχεται παθητικά, μιμητικά, μορφοποιούν αντί-
στοιχα τον ψυχό-νοητικό του κόσμο, αποτελώντας τελικά εξωγενή στοιχεία ενός πλα-
στού εαυτού - συνονθύλευτεις μίμησης. Παγιωμένες ξενόφερτες νοοτροπίες, αντιδρά-
σεις και συμπεριφορές δομούνται μέσα του και παίρνουν τη μορφή προσωπείων. Η 
ποιότητα ζωής αυτού του εξελισσόμενου ατόμου αντανακλάται πάντοτε μέσα απ’ αυ-
τόν τον ψυχό-νοητικό του κόσμο, προκαλώντας βιωματικές καταστάσεις ανάλογα με 
το πόσο συνειδητό είναι.  

Συνήθως κανείς δεν τον ενημερώνει ότι αυτές οι λαμβανόμενες από τον περί-
γυρο εντυπώσεις πιθανών να είναι λανθασμένες και να τον οδηγούν σε λάθος συ-
μπεράσματα και αποφάσεις και ότι με αυτόν τον τρόπο καταστρατηγείται η πνευματι-
κή του ελευθερία, φορμάρεται η ροή της αντίληψής του και μπλοκάρεται η εκδήλωση 
της ιδιαίτερης φύσης του. Παράλληλα οι περισσότεροι “εκπαιδευτές” του προσπα-
θούν με ποικίλα μέσα να του επιβάλουν τις δικές τους παγιωμένες αντιλήψεις και δο-
ξασίες, θεωρώντας τις ως “ορθές” και από κάθε άποψη “καλές” για αυτόν. Οι “εκπαι-
δευτές” αυτοί αγνοούν την τεράστια και καθοριστική για την εξέλιξή του σημασία της 
εκδήλωσης της ελεύθερης βούλησης, της προσωπικής ανακάλυψης, της αφομοίωσης 
και κατανόησης μέσα από τη μοναδική ατομική, ψυχική και πνευματική ιδιοσυστασία, 
η οποία σχετίζετε με την ευρύτερη ύπαρξή του και με την ιδιαίτερη πορεία της συνο-
λικής ατομικής του εξέλιξης. Κατά κανόνα, το άτομο αποκτά συνεχώς γνώσεις και έχει 
εμπειρίες χωρίς αρκετή προσωπική συνειδησιακή επεξεργασία και αφομοίωση, λόγω 
υπερβολικού μιμητισμού, όχι μόνον στη συμπεριφορά του αλλά ακόμη και στον τρό-
πο με τον οποίο κατανοεί τα πράγματα. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία γίνετε  νοθευ-
μένος, επαναληπτικός και βαρετός εντός και εκτός εαυτού, περιορίζοντας στο ελάχι-
στο την ατομική του ελευθερία και τη συνειδησιακή του εξέλιξη. Οι μορφοποιημένες, 
μέσα από ξένα συνειδησιακά “φίλτρα”, θεωρήσεις δεσμεύουν την αντίληψή του, κα-
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θώς αυτή φορμάρεται με άλλα πρότυπα που εμποδίζουν την άμεση και αληθινή συμ-
μετοχή του σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Με αυτό τον τρόπο αποκτά εμπειρίες οι 
οποίες θα καταχωρηθούν ανάλογα σε «καλές» και «κακές». Είναι φυσικό, το παιδί να 
προσπαθήσει να επαναλάβει τις πράξεις που του έχουν προξενήσει οι «καλές» εμπει-
ρίες. Δηλαδή θα φάει πάλι γλυκό, αλλά δεν θα ακουμπήσει ξανά την σόμπα. Στην 
προσπάθειά του για δράση, λόγω έλλειψης πείρας, θα στηριχθεί στην μίμηση. Έτσι 
για να επιτύχει κάτι που επιθυμεί, θα φωνάξει και θα χτυπήσει το χέρι του αγριεμένα 
στο τραπέζι, όπως ακριβώς έχει δει να κάνει ο πατέρας του όταν κάποτε μάλωσε με 
την μητέρα του. Και αφού δει ότι η αντιγραφόμενη πράξη φέρνει τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα θα την επαναλάβει. Η συχνή επανάληψη όμως διαφόρων πράξεων προκαλεί 
σιγά - σιγά μία κατάσταση συνήθειας. Στο τέλος, το μικρό παιδί θα μπορεί λόγω 
ακριβώς των συνηθειών αυτών, να μη φάει πολύ, να κλέψει, να πει ψέματα, να θυμώ-
σει κλπ. Γενικά, κάθε μορφή προσωπείου η οποία προκύπτει από “μηχανική” μίμηση 
εξωγενών στοιχείων, δεν σχετίζεται με την Ατομική του Ουσία, που είναι η εκδήλωση 
και παρουσία του Πνευματικού Εαυτού στο ένσαρκο επίπεδο ζωής του και φυσικά, 
όχι μόνον δεν υπηρετεί αλλά και παρεμποδίζει τη συνειδησιακή του εξέλιξη, καθώς το 
βυθίζει σε μία πλαστή ζωή αστοχίας. Κάθε μορφή μίμησης αποτελεί πράξη ψεύδους 
και υποκρισίας που είναι προδοσία προς τον Θεϊκό Πατέρα.  

Τελικά, το εγωικό προσωπείο που αναδύεται κάθε φορά είναι μία φόρμα συ-
μπεριφοράς, ένας ρόλος που επενδύεται η Ατομική μας Ουσία, λόγο λήθης του πρα-
γματικού Εαυτού της, καθώς από λανθασμένη αντίληψη και λόγο της ταύτισης μ’ αυτό 
το εκλαμβάνει κατά περίπτωση ως ένα μέρος του Εαυτού της. Το εκάστοτε περιστα-
σιακό εγωικό προσωπείο δεν αποτελεί μία σταθερή οντότητα αλλά μία ειδική στάση 
και συμπεριφορά της στιγμής, που εμφανίζεται λόγο ταύτισης ως κάτι υπαρκτό από 
την αυταπατώμενη Ατομική μας Ουσία η οποία του δίνει ζωή και υπόσταση. 

Φυσικά, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, οτιδήποτε αφομοιώνεται μέσα από 
τις συνειδησιακές διεργασίες ενός συγκεκριμένου ατόμου και επίσης εκφράζεται στην 
πράξη με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο και όχι με τον τρόπο κάποιου άλλου, είναι 
υπέρ της φυσικής εκδήλωσης του Πνευματικού του Εαυτού και της Πνευματικής του 
εξέλιξης. Οι ενσυνείδητες επιλογές μας, σε περιπτώσεις που εμπνεόμαστε από ανώ-
τερες εκδηλώσεις άλλων, δεν σχετίζονται με την παθητική μίμηση, δεν αποτελούν 
εξωγενή στοιχεία και γι’ αυτό δεν σχηματίζονται πλαστές υποδομές εαυτού από ξένες 
επιρροές· αντίθετα, μας εισάγουν στην Αληθινή Ζωή. 

Αυτά τα επίκτητα ως επί το πλείστον μη συνειδητά μιμητικά προσωπεία πα-
γιώνονται ως μόνιμα ψυχολογικά στοιχεία στον ψυχισμό μας. Αυτά τα μόνιμα πλέων 
ψυχολογικά στοιχεία του ψυχισμού μας τα ονομάζουμε «εγώ» ή ελαττώματα και 
καταλήγουν τελικά να εγκλωβίζουν στα ενδιαφέροντα και στους σκοπούς των περί-
που το 97% της Ατομικής μας Ουσίας άρα και του ψυχισμού μας. Επίσης, όταν μία 
αρετή ή μία ανάγκη φτάνει στα άκρα, επαναλαμβανόμενη τακτικά, δημιουργεί εγώ 
που εγκαθίσταται και αυτά μόνιμα στον ψυχισμό μας. Π.χ. υπάρχει η ανάγκη της 
διατροφής η οποία όταν φτάνει στα άκρα μπορεί να μετατραπεί σε λαιμαργία ή σε 
ψυχογενή ανορεξία. Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του για ικανοποίηση μπορεί ακό-
μα και να πεθάνει. Επίσης αν τραβήξουμε στα όριά της την αρετή της οικονομίας τότε 
θα έχουμε αντίστοιχα το ελάττωμα της σπατάλης ή της τσιγκουνιάς.  



Αναστάσιος Β. Βλάχος 

59 
 

Για παράδειγμα ας δούμε κάποιον που ξεκίνησε την ζωή του με δύσκολες συν-
θήκες και πάλεψε για οικονομική ευημερία. Τότε, ήταν απαραίτητο να ζει μια μετρη-
μένη ζωή με πολύ οικονομία, στερήσεις και πολύ δουλειά. Εκπλήσσεται κάποιος όταν 
ανακαλύπτει ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους συνεχίζουν με την ίδια συμπε-
ριφορά ακόμα και όταν γίνονται εκατομμυριούχοι. Σε πολλές λεπτομέρειες της ζωής 
φέρονται σαν να ήταν ακόμη φτωχοί και κακόμοιροι. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η 
Ουσία έχει μηχανοποιηθεί και εγκλωβιστεί αρχικά σε εντυπώσεις όπως στο: είναι 
σωστό να μην ξοδεύεις, είναι καλό να έχεις περισσότερα χρήματα, εγώ δεν μπορώ 
χωρίς να δουλεύω, κλπ. Η δουλειά και τα χρήματα, έχουν καταλήξει γι’ αυτόν, να μην 
είναι πια ένα μέσω για να ζει αξιοπρεπώς, αλλά γίνονται αυτοσκοπός και εγκλωβι-
σμένος σ’ αυτόν το σκοπό, χάνει πολλά πράγματα από την ζωή του.  

Βλέπουμε, ότι το εγώ είναι ένα δικό μας ψυχολογικό κατασκεύασμα (το οποίο 
είτε προϋπάρχει στον ψυχισμό μας από προηγούμενες υπάρξεις, ή το δημιουργούμε 
σ’ αυτή την ύπαρξη), το οποίο μας αυτό-εγκλωβίζει με συγκεκριμένες σκέψεις και συ-
ναισθήματα που μας επιβάλουν έναν συγκεκριμένο τρόπο δράσεις που αφορά μόνο 
αυτό το εγώ. Εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το αποτέλεσμα αυτού του τρό-
που ζωής θα δημιουργήσει εκτός από προβλήματα (τα οποία θα προκαλέσουν οι 
μηχανικές και λανθασμένες δράσεις μας) και την ανία η οποία είναι ένα πολύ σοβα-
ρό πρόβλημα για όλους. Αυτό είναι πολύ φυσικό αν σκεφτείτε ότι ζούμε χιλιάδες 
μέρες, πιστά αντίγραφα μεταξύ τους, αφού επαναλαμβάνουμε συνεχώς τις ίδιες σκέ-
ψεις και τις ίδιες πράξεις. Ζούμε και υποφέρουμε μηχανικά και σαν μοναδικό τρόπο 
διαφυγής εκλέγουμε συνήθως την απόκτηση υλικών αγαθών με την ελπίδα ότι αυτά 
θα μας κάνουν ευτυχισμένους. Αλλά πάντα ξεχνάμε ότι το μάτι (το εγώ), του ανθρώ-
που είναι αχόρταγο. Και η αιτία για όλα αυτά τα μόνιμα ψυχολογικά στοιχεία που 
υπάρχουν στον ψυχισμό μας, είναι οι λάθος Εντυπώσεις. Η Εντύπωση, είναι η πρω-
τογενής βασική υποδοχή για τη σύλληψη μίας ιδέας, που λαμβάνουμε από τον περί-
γυρό μας και τις οποίες αφήνουμε να εισέρχονται στον ψυχισμό μας ανεξέλεγκτα 
χωρίς κάποια ιδιαίτερη προσοχή ή μετατροπή.   

Ας δούμε πως λαμβάνουμε αυτές τις Εντυπώσεις (ιδέες)22, ακόμη και τώρα 
που είμαστε ενήλικες και υποτίθεται ότι αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και 

                                                 
22 Η σύλληψη της ιδέας για οποιαδήποτε σχετική ενέργεια προηγείται και αποτελεί την 

πρωταρχική αιτία- της εσωτερικής μας κινητοποίησης. Η ιδέα, προβάλλεται μέσα στο πεδίο 
της ατομικής συνειδητότητας ως ένα είδος “πρότασης”, είτε έρχεται κατόπιν δικής μας έκκλη-
σης είτε όχι. Η σύλληψη και η πραγμάτωση της ιδέας μπορεί να σχετίζεται με αισθητά-υλικά ή 
υπεραισθητά νοερά αντικείμενα ή καταστάσεις ή σχέσεις κάθε μορφής ή με οτιδήποτε άλλο 
επιθυμούμε και επιδιώκουμε να αποκτήσουμε ή να επιτύχουμε. Τα πάντα εκπροσωπούν και 
εκδηλώνουν ιδέες ή τελικά γίνονται αντιληπτά ως ιδέες, όλα στη ζωή μας, σε όλα τα επίπεδά 
της, πρώτα βιώνονται ως ιδέες. Οτιδήποτε συμβαίνει στα πλαίσια των αισθήσεων, των παρα-
τηρήσεων, των διαλογισμών, των νοητικών συλλήψεων, των επιθυμιών, των επιλογών, των 
προθέσεων, των θελήσεων, των αποφάσεων, των δράσεων, των πραγματώσεων και των συ-
νακόλουθων αποτελεσμάτων, γίνεται αντιληπτό και βιώνεται ως ιδέα και μέσω της ιδέας 
“χρωματίζετε” ως ανάλογο συνειδησιακό γεγονός. Η βαθειά κατανόηση αυτής της πραγμα-
τικότητας ανοίγει τον δρόμο της απελευθέρωσης της Αντίληψης, της Εσωτερικής Ειλικρίνειας 
και της Έντιμης και Υπεύθυνης Ζωής. 
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πως τις καταχωρούμε στον ψυχισμό μας. Η ζωή αυτή καθ' εαυτή μπαίνει στον ψυχι-
σμό μας την κάθε στιγμή με την μορφή εντυπώσεων. Η πραγματικότητα της ζωής μας 
είναι οι εντυπώσεις που παίρνουμε από αυτή. Αλλά τί είναι μία εντύπωση; Με απλά 
λόγια εντύπωση είναι κάτι που «τυπώνεται μέσα μας». Μία εικόνα, ένας ήχος, ένα 
γεγονός αφήνει μέσα στον ψυχισμό μας ένα ίχνος, ένα «αποτύπωμα». Δεν μπαίνει 
φυσικά στον ψυχισμό μας το ίδιο το γεγονός, αλλά μία «φωτογραφία» του, την οποία 
ονομάζουμε εντύπωση. Η ζωή μας έρχεται σε κύματα εντυπώσεων. Αυτός που βλέ-
πουμε να κάθεται π.χ. σε μια καρέκλα, αυτός που μας χαιρετά και μας χαμογελά, για 
μας, η πραγματικότητά του βρίσκεται στις εντυπώσεις που φθάνουν στον νου μας 
μέσω των αισθήσεων και παράγουν σ’ αυτόν την όποια εικόνα. Οι αντιδράσεις που 
εκδηλώνουμε προς τα έξω, είναι οι απαντήσεις σ’ αυτές τις εντυπώσεις. Δεν μπορού-
με να πούμε ότι έχει φτάσει ή ότι έχει μπει αυτό το άτομο στον εγκέφαλο μας, αυτό θα 
ήταν παράλογο, όμως εάν είναι μέσα μας η εικόνα του, τότε ο νους μας αντιδρά ως 
προς αυτό λέγοντας: «αυτός είναι ο φίλος μου… που με χαιρετά κλπ.». Όλα τα συμ-
βάντα της ζωής, η χαρά, η θλίψη, τα προβλήματα, οι έννοιες, αυτό που μας απασχο-
λεί, αυτό που μας φέρνει επιθυμίες, ελπίδα, απελπισία κτλ. όλα αυτά πάντα φτάνουν 
στο νου υπό μορφή εντυπώσεων - ιδεών. Στο εσωτερικό μας βρίσκονται μόνο εντυ-
πώσεις. Όλα τα αντικείμενα, όλα όσα βλέπουμε, υπάρχουν στο εσωτερικό μας σε κα-
λές, κακές και αδιάφορες μορφές εντυπώσεων. Όλοι μας καταπίνουμε «αμάσητες» 
(χωρίς να μετασχηματίζουμε), τις εντυπώσεις που δεχόμαστε από την ζωή. Με τις 
ευχάριστες εντυπώσεις μένουμε ευχαριστημένοι. Με τις δυσάρεστες μένουμε δυσαρε-
στημένοι. Αυτό συνεχίζεται επ’ άπειρον γιατί τα κύματα των εντυπώσεων είναι συνε-
χή. Η προσωπικότητα που έχουμε αποκτήσει (χωρίς κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση), 
λαμβάνει τις εντυπώσεις από την εξωτερική ζωή, έτσι όπως αυτή τις αντιλαμβάνεται, 
χωρίς να εξετάζει αν αυτό που καταχωρεί μέσα της από κάθε λαμβανόμενη εντύπω-
ση, είναι το σωστό, το αληθινό, ή το πρέπον. Μ’ αυτά τα δεδομένα, όπως η προσωπι-
κότητα τα έχει καταχωρήσει, σχηματίζονται ιδέες, γνώμες, πεποιθήσεις, θεωρίες και 
πιστεύω μας. O σχηματισμός όλων αυτών γίνεται πολύ γρήγορα και συχνά όταν δεν 
υπάρχει εποπτεία και προσοχή γίνονται λάθη.  

Ακριβώς πάνω σ’ αυτόν τον μη έλεγχο για το τί είδος εντυπώσεις αφήνουμε να 
εισέρχονται στον ψυχισμό μας βρίσκει την ευκαιρία το κάθε εγώ και εγκαθίσταται 
μέσα μας. Όταν έρθει μέσω των αισθήσεών μας μία εντύπωση, δεν πρέπει να μας 
ενδιαφέρει αν είναι ευχάριστη ή δυσάρεστη. Εκείνο που πρέπει να μας ενδιαφέρει 
είναι να την προλάβουμε στο σημείο εισόδου μέσα μας πριν γίνει «εν-τύπωση». Στο 
σημείο εισόδου έχουμε την δυνατότητα να την μετασχηματίσουμε (βλέπε σχετικά στο 
κεφάλαιο: Η μετατροπή των εντυπώσεων), να την αλλάξουμε έτσι ώστε να μην μπορεί 
να προκαλέσει αρνητικές καταστάσεις στον ψυχισμό μας.  

Τις εντυπώσεις που λαμβάνουμε και τις αντιδράσεις που προκύπτουν απ’ αυ-
τές σαν απάντηση, είναι σαφές ότι μπορούμε εάν θέλουμε να τις μετασχηματίσουμε. 
Αυτή η νέα μορφή του σκέπτεσθαι, μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν αφήνουμε τις 
εντυπώσεις να φθάνουν σε μας με έναν υποκειμενικό μηχανικό τρόπο. Αλλά για να το 
καταφέρουμε αυτό, χρειάζεται κάποια αυτοσυνειδησιακή προσπάθεια. Μέσα μας 
υπάρχουν πολλές εντυπώσεις που από λάθος δικό μας δεν τις μετατρέψαμε στο πα-
ρελθόν, με αποτέλεσμα πολλά μηχανικά αποτελέσματα τους, να εξελιχθούν σε εγώ 
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μας. Εάν εμείς δεν "μετασχηματίσουμε" την εντύπωση που μας προκαλεί ένα ποτήρι 
κρασί, προφανώς αυτή θα μετατρέπεται σε ένα εγώ μέθης. Εάν δεν "μετασχηματίσου-
με" την εντύπωση που μας προκαλεί ένα πρόσωπο του αντιθέτου φύλου, αναμφισβή-
τητα, αυτή θα μετατραπεί σε ένα εγώ λαγνείας.   

Μέσα μας υπάρχει, Θυμός, Απληστία, Φθόνος, Υπερηφάνεια, Τεμπελιά, Λα-
γνεία, κ.λ. Όλα αυτά τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά υπάρχουν στον ψυχισμό μας 
γιατί είναι αποτελέσματα χείριστου μετασχηματισμού εισερχόμενων εντυπώσεων. 
Έχουμε Θυμό, γιατί πολλές εντυπώσεις αυτού του τύπου, ήλθαν στο εσωτερικό μας 
και ποτέ δεν τις μετασχηματίσαμε. Έχουμε Απληστία γιατί αναμφίβολα πολλά πρά-
γματα μέσα μας την ξυπνάνε. Το χρήμα, τα κοσμήματα, τα σπίτια, κλπ. Όλα αυτά 
φθάνουν σε μας υπό μορφή εντυπώσεων όπως με μια πρόκληση ομορφιάς ή χαράς, 
κ.λ. Εντυπώσεις αυτού του τύπου, αν δεν μετασχηματισθούν, καταλήγουν να γίνουν 
εγώ Απληστίας. Έχουμε Λαγνεία, γιατί διάφορες μορφές εντυπώσεων έφθασαν στο 
νου μας με εικόνες ερωτικής μορφής, και εφ' όσον εμείς δεν μετατρέψαμε αυτές τις 
εντυπώσεις, αυτά τα λάγνα αισθήματα, αυτόν τον ανθυγιεινό ερωτισμό, το αποτέλε-
σμα ήταν να γεννηθούν στον ψυχισμό μας εγώ λαγνείας. 

Η λαγνεία, η απληστία, το μίσος, η υπερηφάνεια, κλπ. υπάρχουν μέσα στον 
ψυχισμό μας σε μορφή εντυπώσεων που πάλλονται συνεχώς. Η μηχανική αντανα-
κλαστική αντίδραση, σαν απάντηση σε κρούσεις τέτοιων εντυπώσεων, έχει κάνει να 
υπάρχουν μέσα μας όλα αυτά τα απάνθρωπα στοιχεία, τα εγώ, που στο σύνολο τους 
αποτελούν τον εαυτό μας. Αυτές οι μηχανικές αντιδράσεις, γίνονται πρακτικές εμπει-
ρίες στη ζωή μας και μας κυβερνούν.  

Αυτό που στην πραγματικότητα ζούμε, είναι η αντίδραση μας στις εντυπώσεις 
που λαμβάνουμε, ή έχουμε λάβει από τον Φυσικό Κόσμο. Από τα παιδικά μας χρόνια, 
το σώμα βαθμιαία συνηθίζει τις ισορροπίες αυτών των εντάσεων και τις μαθαίνει, 
καταλήγοντας να θεωρεί τη δράση τους σαν μια φυσιολογική κατάσταση. Από τις 
συνήθειες που αποκτάμε στη ζωή μέσο αυτών των καταστάσεων καταλήγουνε τελικά 
να σχετιζόμαστε με τον κόσμο. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τόσο ταυτι-
σμένοι με το ασταμάτητο ρεύμα σκέψης και συναισθημάτων, έτσι ώστε, να μην αντι-
λαμβάνονται την αυτόματη και μηχανική αλλαγή των ενδιαφερόντων που συμβαίνει 
μέσα τους την κάθε στιγμή. Θα μπορούσαμε να πούμε για αυτούς ότι ο νους τους 
βρίσκεται σε μόνιμη κατοχή από σκέψεις που έχουν την αφετηρία τους από κάποιο 
εγώ. Η σκέψη σ’ αυτούς απλά τους συμβαίνει, όπως συμβαίνει να γίνεται αυτόματα η 
πέψη, η κυκλοφορία του αίματος και η αναπνοή. Από πνευματική άποψη αυτό 
συνιστά έλλειψη συνειδητότητας, διότι όταν λέμε ότι κάποιος σκέφτεται, υποδηλώνει 
ότι υπάρχει από μέρος του επιλογή για το τι θα σκεφτεί και ότι η πραγματική του 
Ύπαρξη, η Ατομική του Ουσία, έχει κάποιο λόγο σ’ αυτό το ζήτημα. Για τους περισ-
σότερους ανθρώπους αυτό ακόμα δεν ισχύει.  

Αναρωτηθείτε πόσες από τις σκέψεις σας είναι πραγματικά δικές σας; Κάντε 
μια εικασία... . Γι’ αυτό λέμε ότι τα εγώ, αποτελούν το νου μας κατά κύριο λόγο, διότι 
κάθε ψυχολογική αντίδραση του νου, είναι αποτέλεσμα κάποιου εγώ. Κάθε αντίληψη 
που έρχεται από τις αισθήσεις στο νου, αυτός τη μεταφράζει σε πληροφορίες σύμ-
φωνα με το ιδιαίτερο ιδίωμα του εγώ που τις προκαλεί μέσα από προδικάσεις, επιθυ-
μίες, φόβους, αναμνήσεις, κακία, φανατισμό, μίσος, φθόνο, ζήλιες, πάθη, κτλ.   
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Αυτή η οντότητα, το εγώ, μέσω των σκέψεων και των συναισθημάτων με τα 
οποία μας ταυτίζει, παίζει χωρίς να το ξέρουμε, ρόλους από συλλογικές ταυτίσεις, 
όπως εθνικότητα, θρησκεία, φυλή, κοινωνική τάξη ή πίστη σε μια πολιτική παράταξη. 
Επίσης έχει απόψεις σε προσωπικές ταυτίσεις, όπως για την εξωτερική εμφάνιση, 
μνησικακίες ή αντιλήψεις για τον εαυτό μας ως καλό ή όχι τόσο καλό όσο οι άλλοι, ως 
επιτυχημένου ή αποτυχημένου. Όσο δεν έχεις καμία απολύτως επίγνωση αυτής της 
κατάστασης, ότι δηλ. μέσα σου βρίσκεται σε διαδικασία δράσης κάποιο εγώ, θεωρείς 
ότι είσαι Εσύ, αυτός που σκέπτεται, που έχει γνώμη, άποψη, αντίδραση και συναί-
σθημα, ενώ, στην πραγματικότητα είναι ο νους που κυριαρχείται από κάποιο εγώ.  

Τα εγώ μας δεν έπρεπε να υπάρχουν στον ψυχισμό μας. Είναι δημιουργήματα 
δικά μας κατά την διάρκεια των υπάρξεων μας μέσο ταύτισης με τις καταστάσεις της 
ζωής. Είναι επαναλαμβανόμενες συνήθειες που γίνονται σταθερές και μόνιμες στο 
νου μας. Όπως οργή, απληστία, λαγνεία, τεμπελιά, φθόνος, περηφάνια, λαιμαργία 
και κλπ. Ίδιες μηχανικές αυτόματες δράσεις σε ίδια γεγονότα ή καταστάσεις. Το εγώ 
συγκροτείται φαντασιακά ως συγκεκριμένες παγιωμένες αντιλήψεις, εσωτερικές στά-
σεις και τυποποιημένες συμπεριφορές, που δίνουν την ψευδαίσθηση ενός υπαρξια-
κού εγωικού κέντρου, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από μία 
υπαρξιακή ψευδαίσθηση της Ατομικής μας Ουσίας.  

Το κάθε εγώ είναι ένα πλήρες ενεργειακό μόρφωμα που δεν καλύπτει καμία 
πνευματική ανάγκη μας, αλλά δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο, ένα δεύτερο εαυτό που 
γίνεται η κινητήρια δύναμη στη ζωή των περισσότερων ανθρώπων, ελέγχοντας τις 
σκέψεις, τα λόγια, τα συναισθήματα, τις πράξεις και το μυϊκό συντονισμό τους και επί 
πλέον μηχανεύεται συνεχώς τρόπους συντήρησης και επικράτησής του, ιδιαίτερα στο 
κοινωνικό πλαίσιο ζωής όπου κατά κανόνα γίνετε ο ρυθμιστικός παράγων. Οι εσωτε-
ρικές και οι εξωτερικές μας αντιδράσεις, όπως και οι ποικίλες τυποποιημένες συμπε-
ριφορές, αποτελούν εναλλακτικές μορφές εμφάνισης και συναλλαγής του κάθε εγώ. 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι κάθε εγώ, αποτελείται από ένα εγκλωβισμένο 
κομμάτι της Ατομικής μας Ουσίας, από νου και ενέργεια. Το εγώ χρειάζεται την Ου-
σία για να του δίνη ζωή, καταφέρνει όμως και τη φυλακίζει στα δικά του αποκλειστικά 
ενδιαφέροντα. Το εγώ για να εκδηλωθεί πάντα χρησιμοποιεί (κλέβει), ενέργειες από 
τα πέντε κέντρα εκδήλωσης του ψυχισμού μας, (διανοητικό, συγκινησιακό, κινητικό, 
ένστικτο και σεξουαλικό). Μπορούμε να πούμε, πως κάθε εγώ, είναι μια ανεξάρτητη 
οντότητα μέσα μας, που έχει τα δικά της ενδιαφέροντα και σκοπό να εκπληρώσει, με 
ένα δικό της τρόπο σκέψης, με το ιδιαίτερό της κριτήριο, συγκίνησης και δράσης και 
μπορεί να έχει κάποια σχέση με κάποιο άλλο εγώ, ή να μην έχει. Το κάθε εγώ, έχει 
συγκεκριμένες αιτίες και όρους που το οδηγούν να εκφραστεί μέσα μας σε μια ιδιαί-
τερη στιγμή. Αυτή η διαδικασία είναι η αιτία ή ο μηχανισμός που μας κάνει συνήθως 
να έχουμε "αλλαγή διαθέσεων," επειδή αυτό που εκφράζει ένα εγώ, αντικαθίσταται 
από αυτό που εκφράζει ένα άλλο, κάνοντάς μας έτσι να είμαστε μια πολλαπλότητα 
και όχι ατομικότητα. Εμείς, λόγω του ότι δεν έχουμε μεγάλο ποσοστό ελεύθερης μη 
εγκλωβισμένης Ουσίας (συνείδησης), μπορούμε να αντιληφθούμε μόνο αυτό που 
συμβαίνει την κάθε στιγμή και όχι την ολότητα του ψυχισμού μας. Έτσι, κάθε φορά 
μέσα μας που εκδηλώνετε ένα εγώ, νομίζουμε ότι είμαστε Ατομικότητα. Βλέποντας την 
ζωή μας με ειλικρίνεια, θα παραδεχτούμε όλες αυτές τις πολυάριθμες εσωτερικές μας 
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αντιφάσεις και συγκρούσεις. Τα εγώ, ήταν, ή είναι συνήθως γνωστά στις διάφορες 
σχολές και θρησκείες, ως η λεγεώνα του Σατανά, ή ως ο Ιησούς που διώχνει τους 
εμπόρους από το ναό. Επίσης ως ο Μωυσής που δραπετεύει από την τυραννία των 
Αιγυπτίων. Ως η κάθοδος στην κόλαση προκειμένου να ολοκληρωθεί ένας μεγάλος 
στόχος, όπως εκείνοι που εκτελούνται από τον Ηρακλή ή τον Ορφέα, ή ως ο Δράκος 
που πρέπει να θανατωθεί από τον Ιππότη. Περιγράφονται επίσης ως σύνολα στο 
βουδισμό, ή ως η δολοφονία των απίστων στο Ισλάμ.  

Στον κόσμο τούτο, δεν υπάρχει λάθος, πάθος, ή αμάρτημα, που να μη εκπο-
ρεύεται από κάποιο εγώ, που είναι ο πειρασμός και ο γεννήτορας του κακού. Στην 
πραγματικότητα, μπορούμε να πούμε πώς, όπως η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται 
μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, έτσι η αιωνιότητα της κόλασης και του παραδείσου, 
βρίσκονται κι’ αυτές μέσα μας23.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Ο νους κάθε στιγμή δημιουργεί με τις σκέψεις μορφές κάποιου επιπέδου. Όταν μια 

σκέψη αποθάρρυνσης και φόβου γεννηθεί, αν την αφήσουμε να περάσει απαρατήρητη και 
δεν αποσύρουμε τον νου μας από αυτήν, θα γεννήσει πολλές όμοιές της, που όλες τους, θα 
έχουν την τάση να αναμασούν περασμένους πόνους, παλιά άγχη και φόβους και να κρίνουν 
βάσει του παρελθόντος το παρόν. Αναζητάμε την αιτία του πόνου έξω από μας και αποδί-
δουμε την ευθύνη για τα δεινά μας σε άλλους ανθρώπους και καταστάσεις. Όμως η αιτία 
όλων αυτών βρίσκεται στην ποιότητα των σκέψεων που εμείς δημιουργούμε. Άρα είναι θέμα 
δικής μας απόφασης και βούλησης να αλλάξουμε τη μοίρα μας απλώς αλλάζοντας και εγκαθι-
δρύοντας ένα νέο τρόπο σκέψης. Σε αυτή την περίπτωση η επιτήρηση των σκέψεών μας, είναι 
το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα της νέας επιθυμητής πραγματικότητας. 

http://en.wiktionary.org/wiki/Legion
http://en.wikipedia.org/wiki/Moses
http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptians
http://en.wikipedia.org/wiki/Inferno
http://en.wikipedia.org/wiki/Dragon
http://en.wikipedia.org/wiki/Knight
http://en.wikipedia.org/wiki/Skandhas
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam
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Η Προσωπικότητα. 
 
Ο άνθρωπος για να μπορέσει να εκδηλωθεί στον φυσικό κόσμο και να επικοι-

νωνήσει με τους ομοίους του χρησιμοποιεί την Προσωπικότητα. Αυτή δεν είναι τίποτε 
άλλο από μία «ποσότητα» ενέργειας η οποία χρησιμεύει για την ψυχολογική εκδήλω-
ση του ατόμου. Δεν είναι παρά ένα «ρούχο» το οποίο θα χρησιμοποιήσει το εγώ ή η 
Ατομική μας Ουσία για να δράσει. Είναι για αυτό το λόγο η ψυχολογική μας ταυτότη-
τα. Έτσι η προσωπικότητα, είναι ένα ενεργειακό όχημα που δημιουργείται κατά τα 
πρώτα επτά (7) χρόνια της ηλικίας μας (και αρχίζει να επιδεικνύει όλα τα εγώ μας, της 
τεμπελιάς, της υπερηφάνειας, της ζήλειας, της απληστίας, της οργής, του φθόνου, της 
λαιμαργίας, της φιλαυτίας, κλπ.) και μετά απλώς αυτή ισχυροποιείται από τον χρόνο 
και τις εμπειρίες της ζωής, αντιγράφοντας τρόπους συμπεριφοράς από τους άλλους 
για να ανταπεξέλθει στις διάφορες απαιτήσεις της κοινωνίας, να κερδίσει την επιδοκι-
μασία των μεγάλων και να συμμορφωθεί με τα κοινωνικά αποδεκτά πρότυπα. Αυτή η 
μάθηση βασίζεται στις έμφυτες ικανότητες24, δηλ. στο ακατέργαστο υλικό που είχε το 
παιδί από τη γέννησή του και καθοδηγείται από τις πραγματικές ή φανταστικές ανά-
γκες της κοινωνίας, του πολιτισμού, το οικογενειακό περιβάλλον, τα έθιμα της εποχής 
και από την μίμηση που κάνη το ίδιο το παιδί. Είναι ο διαμορφωμένος και ο προσω-
πικός τρόπος αντίδρασης μας στα πολλαπλά ερεθίσματα της ζωής, που εκδηλώνεται  
για παράδειγμα όπως το ιδιαίτερο στυλ που γελά, κλαίει, τρώει και θυμώνει κάποιος.    

Η προσωπικότητα καταλήγει τελικά να χρησιμεύει κυρίως σαν όχημα εκδήλω-
σης των ψυχολογικών μας χαρακτηριστικών. Έτσι, όταν κάποιος εκδηλώνει ένα ελάτ-
τωμα, αυτό που θα βγει προς τα έξω θα εκδηλωθεί με εξευγενισμένο ή χονδροειδή 
τρόπο, ανάλογα με το πως αυτός έχει εκπαιδευτή από το κοινωνικό του περίγυρο. 

                                                 
24 Η Γνωστική φιλοσοφία μας λέει, ότι ένα ανθρώπινο Όν μπορεί και εξελίσσεται δια-

μέσου συνεχών (συνολικά 108) επιστροφών στη φυσική ζωή. Με το θάνατο, η προσωπικότητα 
καταστρέφεται, η Ουσία όμως παραμένει και στο διάστημα αυτό επεξεργάζεται τις διάφορες 
εμπειρίες που έχει συλλέξει κατά τη διάρκεια της ζωής της στην προσωπικότητα. Η σοφία που 
αποκτάται με τον τρόπο αυτό, εμφανίζεται σε μια νέα ζωή, κάτω από μια νέα προσωπικότητα, 
σαν έμφυτες κλίσεις και τάσεις. Έτσι ο άνθρωπος σε κάθε νέα γέννηση, εκτός από τη φυσική 
κληρονομικότητα, που παίρνει από τους γονείς του, έχει και μια ψυχική κληρονομικότητα, μια 
προδιάθεση, που οφείλεται στην πείρα που έχει αποκτήσει στις προηγούμενες του υπάρξεις 
και καθορίζει το βαθμό εξέλιξής και το επίπεδο του ψυχισμού του. Επί πλέον, η γέννηση κά-
ποιου κάτω από συγκεκριμένες ζωδιακές επιδράσεις, δεν είναι τυχαίο γεγονός, αλλά προεπι-
λεγμένο. Δηλαδή, διαλέγεται το ζώδιο, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, έτσι ώστε να βοηθηθεί 
καλύτερα η Ουσία του στο να εκφράσει τις παρορμήσεις, να πάρει καινούριες εμπειρίες και 
να επανορθώσει τα τυχόν σφάλματα και αποτυχίες περασμένων υπάρξεων. Ο ψυχισμός αυ-
τός, δηλαδή οι προδιαθέσεις του ατόμου και οι έμφυτες κλίσεις και τάσεις του, έχουν ως δείκτη 
την ορισμένη θέση των πλανητών στα ζώδια τη στιγμή της γέννησής του. Η ενσάρκωση είναι 
επιθυμία και αίτημα της «ψυχής» να έρθει και να ζήσει. Ότι κάνουμε και ό,τι μας συμβαίνει, 
είναι απαίτησή της με σκοπό την τελειοποίησή μας. Αυτή είναι που αποφασίζει και ξέρει γιατί 
το κάνει. Τα πάντα ακολουθούν ένα ιεραρχικά δομημένο σχέδιο, δεν είναι τυχαία. Όλοι έχουμε 
μια συγκεκριμένη διαδρομή και έναν στόχο. Αν αυτός ο στόχος δεν ολοκληρωθεί, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να ξανάρθουμε. 
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Π.χ. η απληστία ενός αγρότη και ενός διανοούμενου, ίσως εκδηλωθεί με διαφορετικό 
τρόπο, αλλά και στις δυο περιπτώσεις θα είναι το ίδιο εγώ της απληστίας, που θα 
χρησιμοποιήσει την προσωπικότητα για να εκδηλωθεί. Έτσι μπορούμε να συμπε-
ράνουμε ότι η προσωπικότητα είναι ένα προσωπείο το οποίο κρύβει από τα μάτια 
των άλλων την πραγματικότητά μας.  

Κάθε προσωπικότητα είναι μοναδική γιατί η ενέργεια της Ουσίας που τη σχη-
μάτισε είναι μοναδική. Σύντομα όμως, ξεπερνά τον πρωταρχικό της ρόλο που είναι η 
προστασία της Ουσίας και αποκτάει μια ανεξάρτητη ζωή. Αυτό συμβαίνει, διότι, κα-
θώς η Ουσία είναι αθώα και άπειρη, κοιμάται, διαιρείται και εγκλωβίζεται από τα διά-
φορα επίκτητα ψυχολογικά στοιχεία που αρχίζουν να εκδηλώνονται σε κάθε περιστα-
τικό της ζωής, ταυτίζεται μ’ αυτά και αναγκάζεται να εκφράζεται σύμφωνα με τους 
σκοπούς των. Μ’ αυτόν τον τρόπο τα εγώ, καταφέρνουν και χρησιμοποιούν την ενέρ-
γεια της προσωπικότητας για όφελός τους. Αλλοιώνουν και εμποδίζουν την έκφραση 
της Ατομικής μας Ουσίας, κάνοντας την προσωπικότητα να εκφράζει μόνο τα δικά 
τους ενδιαφέροντα, αφαιρώντας της τον πραγματικό της ρόλο, που είναι να εκφράζει 
και να προστατεύει την Ουσία. Καθιστούν την προσωπικότητα ενεργητική και ψεύτι-
κη, κάτι το μη πραγματικό μέσα μας. Διότι η ενεργητικότητα της προσωπικότητας 
εμφανίζεται σχεδόν πάντα, σαν μια δύναμη που δρα ανεξέλεγκτα, χωρίς φαινομενικά 
να έχει κάποια σύνδεση με την ενέργεια της Ουσίας της και καταλήγει να δυναστεύει 
ολοκληρωτικά τη ζωή μας, με ένα πλέγμα από στάσεις και τρόπους συμπεριφοράς, 
που έρχονται σε αντίθεση με την αληθινή φύση της Ουσίας της. Τελικά η προσωπικό-
τητα καταλήγει να γίνει ένα όχημα έκφρασης και εκδήλωσης σχεδόν μόνο για τα εγώ.   

Κατά κανόνα, με τη σταδιακή ανάπτυξη αυτής της ψεύτικης προσωπικότητας 
καθώς μεγαλώνει το παιδί, συμβαίνει η Ουσία να εκδηλώνεται όλο και πιο σπάνια 
και όλο πιο ασθενικά και συχνά να σταματάει την ανάπτυξή της σε μία πολύ πρώιμη 
ηλικία. Το κέντρο βάρους της συνειδητότητας του παιδιού, μεταφέρεται σιγά - σιγά, 
όλο και περισσότερο στο εξωτερικό κάλυμμα της ψεύτικης προσωπικότητας που δεν 
είναι ο πραγματικός Εαυτός του. Έτσι η προσωπικότητα γίνεται σιγά - σιγά αυτή που 
αποφασίζει (δηλ. γίνετε ενεργητική) και μέσο αυτής τα εγώ βαμπιρίζουν την Ουσία, 
τρέφονται από αυτή, καθιστώντας την παθητική. Σε τέτοιες στιγμές η Ουσία μας κοι-
μάται, αγνοεί τον Εαυτό της, δεν τον θυμάται, είναι ένα ζωντανό πτώμα. Συμβαίνει 
συχνά η ανάπτυξη της Ουσίας ενός ενήλικου ανθρώπου, ακόμη και εκείνη ενός με 
ανώτερη εκπαίδευση, να έχει σταματήσει στο επίπεδο ενός παιδιού ηλικίας πέντε ή 
έξι ετών. Αυτό σημαίνει, ότι όλα όσα εκφράζονται μέσα απ’ αυτόν είναι στην πραγμα-
τικότητα ξένα. Αυτό που πραγματικά είναι δικό του, αυτό που ανήκει στην Ουσία του, 
συνήθως εκδηλώνεται μονάχα στα ένστικτα και στα πιο απλά συναισθήματά του.  

Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις, όπου η Ουσία ενός ανθρώπου αναπτύσσε-
ται παράλληλα με την προσωπικότητά του. Αυτές οι περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν 
πολύ σπάνιες εξαιρέσεις, ειδικά μέσα στις περιστάσεις της πολιτισμένης ζωής. Η 
Ουσία έχει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης σε ανθρώπους που ζουν εγγύτερα στη 
φύση, σε δύσκολες συνθήκες διαρκούς πάλης και κινδύνων. Αλλά κατά κανόνα, αντί-
θετα, η προσωπικότητα αυτών των ανθρώπων είναι πολύ λίγο αναπτυγμένη. Έχουν 
περισσότερο από αυτό που είναι δικό τους αλλά πολύ λίγο από αυτό που δεν είναι 
δικό τους που σημαίνει, ότι στερούνται μόρφωση και πολιτισμό. Μπορούμε να πούμε 
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ότι η προσωπικότητα είναι η αναπτυγμένη πλευρά που μεγαλώνουμε μαζί της και η 
Ουσία η μη αναπτυγμένη πλευρά του Εαυτού μας. Το θέμα ωστόσο είναι, ότι, η ανα-
πτυγμένη πλευρά δεν αποτελεί πραγματικά τον Εαυτό μας. Προσαρμόζεται σαν ένα 
στενό κουστούμι γύρω μας, που κάτω από ορισμένες περιστάσεις μπορεί να αφαιρε-
θεί και τότε εμφανίζεται το πραγματικό πρόσωπο, που είναι εντελώς διαφορετικό από 
αυτό που η προσωπικότητα μας έδειχνε. Το πραγματικό μας πρόσωπο, το πρόσωπο 
που παραμένει για πάντα μαζί μας ακόμα και αν απομακρυνθεί η προσωπικότητα, 
είναι η Ουσία, η οποία μπορεί να είναι αναπτυγμένη, πανέμορφη και γοητευτική ή 
υποανάπτυκτη και ακαλλιέργητη. Μπορεί κάποιος να διαθέτει μία ευγενική προσωπι-
κότητα, αλλά αυτό να μην είναι το πραγματικό του πρόσωπο. Πρέπει να κατανοηθεί 
πώς η συμπεριφορά μας μπορεί να αλλάξει όταν ορισμένες συνθήκες αλλάξουν 
όπως, ο φόβος να μην εκτεθούμε, η απώλεια φήμης, ή οι συνέπειες του νόμου που η 
προσωπικότητα μας είχε επιβάλει, κλπ. Το πιθανότερο τότε είναι ότι η συμπεριφορά 
μας θα προέρχεται από την Ουσία μας και θα είναι τελείως διαφορετική από αυτή 
που ίσως μια ευγενική προσωπικότητα μας είχε επιβάλει. Όταν ή προσωπικότητα 
είναι πιο εξελιγμένη από την Ουσία, ή η Ουσία είναι πιο εξελιγμένη από την προσω-
πικότητα υπάρχει ανισορροπία στην επικοινωνία και στην συμπεριφορά μας. Άτομα 
της υπαίθρου που έχουν αναπτύξει την Ουσία τους σε βάρος της προσωπικότητας, 
όταν έρχονται στην πόλη συνήθως βρίσκουν δυσκολία επικοινωνίας και συμπεριφο-
ράς. Αντίθετα άτομα της πόλης που έχουν αναπτύξει υπερβολικά την προσωπικότητα 
τους όταν βρίσκονται στην ύπαιθρο, όταν επικοινωνούν με απλά άτομα και αυτοί 
πολλές φορές βρίσκουν δυσκολία επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Γι’ αυτό χρειάζε-
ται να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ Ουσίας και προσωπικότητας.  

Το να κατέχουμε μια ισχυρή προσωπικότητα δεν είναι κακό. Μόνο μέσο της 
προσωπικότητας μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους συνανθρώπους μας σχετικά 
με ιδέες και ιδανικά. Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα στην πορεία της 
ζωής. Χρειάζεται να διαπλάσουμε τον χαρακτήρα μας και να μάθουμε τις υποχρεώ-
σεις μας μέσα στη ζωή, για να είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι σωστό σ’ αυτή. Η επι-
τυχία στη ζωή, στις κοινωνικές σχέσεις, η αυτοεκτίμηση, η αίσθηση της εκπλήρωσης 
των στόχων μας, η μόρφωση, η διανοητική μας ισορροπία, η ενημέρωση, η κριτική 
σκέψη, η αποφασιστικότητα, η σύνεση, η ευρύτητα πνεύματος και συναισθημάτων 
είναι στοιχεία απαραίτητα. Η βούληση πρέπει να συνδυάζεται με την λογική. Όλοι, ως 
ένα αποτέλεσμα της εκπαίδευσής μας, πρέπει να αποκτήσουμε ένα επάγγελμα για να 
μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Και κυρίως, αυτό που είναι πολύ βασικό, είναι 
η εξατομίκευση. Το να μην είμαστε δηλαδή ένα ακόμη άβουλο μέλος κάποιας μάζας. 
Δεν χρειάζεται να είμαστε οπαδοί της όποιας ιδεολογίας, ή θύματα υπόπτων επιρ-
ροών, ούτε να βάζουμε συνεχώς μπροστά το εγώ μας. Όλοι μας πρέπει να μπορούμε 
να εκφράζουμε προς το περιβάλλον μας σωστά τις απόψεις που θα απορρέουν από 
την Ουσία μας. Όλα αυτά μπορούν να εκφραστούν μόνο μέσα από την προσω-
πικότητα. Και αυτό είναι το σωστό. Το λάθος είναι ότι έχουμε αφήσει την Ουσία να 
εγκλωβιστεί από τα διάφορα επίκτητα εγώ, που διαμορφώνουν στη συνέχεια μια ψεύ-
τικη προσωπικότητα και χρησιμοποιούν την ενέργεια της για όφελός τους. Γι’ αυτό μια 
πολύ σημαντική στιγμή στην εργασία πάνω στον εαυτό μας είναι, όταν αρχίζουμε να 
διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα στην διαμορφωμένη εγωική  ψεύτικη προσωπικότη-
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τα και την Ουσία μας. Το έργο μας τότε είναι, πώς να κάνουμε την Ουσία, που είναι το 
πραγματικό κομμάτι μέσα μας, να αναπτυχθεί έτσι ώστε να μην υπάρχει δυισμός 
ανάμεσα στην επίκτητη προσωπικότητα και την έμφυτη Ουσία μας.  

Αν η Ουσία δεν αναπτυχθεί, ο άνθρωπος είναι μία αποτυχία εσωτερικά. Ίσως 
να είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, όμως αυτό συμβαίνει μηχανικά και έτσι στην 
πραγματικότητα, είναι η επίκτητη μίμηση ενός πολύ καλού ανθρώπου. Κατά συνέ-
πεια, ο μηχανικά καλός και ο μηχανικά κακός άνθρωπος, θεωρούνται το ίδιο κάτω 
από το φως της εσωτερικής ψυχολογίας. Μονάχα η κατανόηση μπορεί να κάνει την 
Ουσία να αναπτυχθεί και η κατανόηση μπορεί να εισχωρήσει μέσα μας μόνο από μια 
γνώση που θα διαθέτει δύναμη ζωής (ζων ύδωρ). Αυτή τη γνώση τη βρίσκουμε μόνο 
σε μια νέα και σωστή εσωτερική διδασκαλία. Ερχόμενοι σε επαφή με αυτή τη νέα 
γνώση, μ’ αυτή τη ζώσα Αλήθεια και εφαρμόζοντάς την πρακτικά, θα καταφέρουμε 
σταδιακά να αναπτύξουμε την εσωτερική κατανόηση μας και να κάνουμε την ψεύτικη 
προσωπικότητα να γίνει παθητική, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η Ουσία 
μας. Αν καταστρέφουμε τα εγώ της ψεύτικης προσωπικότητας τότε αυτή γίνεται αγνή, 
παθητική και όταν αυτά τα εγώ δεν βρίσκονται μέσα μας, τότε θα ανταποκρίνεται 
στον πραγματικό σκοπό της που είναι να εκφράζει και να προστατεύει την Ουσία. 

Κανένας εξωτερικός εξαναγκασμός δεν μπορεί να κάνει την Ουσία να ανα-
πτυχθεί. Δεν μπορείτε να αναγκάσετε ένα «μικρό παιδί» να αναπτυχθεί. Γιατί; Επειδή 
κάθε παιδί έχει δημιουργηθεί ως ένας αυτοαναπτυσσόμενος οργανισμός25 με απο-
τέλεσμα, μόνο το ίδιο να μπορεί να αναπτύξει τον εαυτό του. Εφόσον η Ουσία δεν 
μπορεί άμεσα από κάποια εξωτερική δύναμη να αναπτυχθεί, σχηματίζει γύρω της την 
προσωπικότητα με σκοπό να μάθει από αυτή. Η Ουσία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο 
μέσω μιας νέας ειδικής γνώσης προερχόμενη από μια εσωτερική διδασκαλία, που θα 
εισέλθει μέσα της αρχικά από την προσωπικότητα. Η προσωπικότητα, της μεταβιβά-
ζει αυτή την ειδική γνώση και τελικά αυτό σηματοδοτεί την παθητικότητα της προσω-
πικότητας. Αυτό όμως η προσωπικότητα δεν το γνωρίζει. Η νέα γνώση διαθέτει μία 
δύναμη που δεν προέρχεται από τη συνηθισμένη ζωή. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή 
μ’ αυτή τη δύναμη. Τότε η προσωπικότητα σταδιακά γίνετε παθητική, έτσι ώστε να 
μπορέσει να αναπτυχθεί η Ουσία. Αρχικά, στην πρώιμη ζωή, η Ουσία είναι ενεργητι-
κή, έπειτα γίνεται παθητική ενώ διαμορφώνεται η προσωπικότητα, τέλος, θα πρέπει 
να γίνει και πάλι ενεργητική, εις βάρος της προσωπικότητας. Το καθήκον μας είναι 
αφού έχει διαμορφωθεί η προσωπικότητα να την κάνουμε παθητική ως προς την Ου-
σία μας. Αν εμείς κατορθώσουμε να απελευθερωθούμε από την εσφαλμένη προσωπι-
κότητα, θα βρεθούμε πραγματικά σε εκείνη τη συνειδησιακή κατάσταση της αδιάκο-
πης ανάμνησης του ΕΙΝΑΙ μας.   
                                                 

25 Το γεγονός ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως ένας αυτοαναπτυσσόμενος οργανι-
σμός, κανένας  εξωτερικός εξαναγκασμός και κανένα κοινωνικό σύστημα, δεν μπορεί ποτέ να 
τον αναπτύξει συνηδησιακά. Στην πραγματικότητα, κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια θα τον 
αποκόψει ολοκληρωτικά από την Ουσία του. Όλη η μακρά διαδικασία και η εμπειρία της 
εσωτ. εργασίας, είναι για να περάσουμε από την προσωπικότητα στην Ουσία τα χαρίσματα 
που έχει αποκτήσει η προσωπικότητα. Αργά ή γρήγορα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στο 
ένα ή το άλλο μέρος, ξεσκεπαζόμαστε, και η Ουσία αποκαλύπτεται ως ο Εαυτός μας. Θυμάστε 
τους παλιούς χορούς μεταμφιεσμένων; Τα μεσάνυχτα έπρεπε να αποκαλυφθούμε. 
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Αν συμβολίσουμε με ένα κύκλο την Ουσία και με ένα άλλο την προσωπικότητα 
με ό,τι αυτή συμπεριλαμβάνει, αυτοί οι δυο κύκλοι, αντί να είναι ομόκεντροι και σε 
επαφή, ώστε να μας δίνουν τη δυνατότητα μιας συνεχόμενης συνειδητής αίσθησης 
και επαφής, συνήθως υπάρχει μια μη συμβατότητα στο ρυθμό τους. Ο κύκλος της 
προσωπικότητας, που επηρεάζεται από τις φωνές των εγώ, κινείται και απομακρύνε-
ται ακανόνιστα από τον κύκλο της Ουσίας – Πνεύματος, διότι έχει άλλα ενδιαφέροντα 
και αρκετά σύντομα αυτοί δεν έχουν επαφή μεταξύ τους. Τότε αυτό οδηγεί τον άνθρω- 
πο στην ψύχωση, τη διανοητική ασθένεια, στη κατάρρευση. Σε κάποια στιγμή, μέσα 
στο χρόνο αυτοί οι δυο κύκλοι αγγίζονται, διασταυρώνονται. Αυτό μπορεί να προέλ-
θει σαν αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων τα οποία ωθούν την προσωπικότητα προς 
την πνευματική πλευρά, όπως ψυχολογικά τραύματα, κατάθλιψη, έλλειψη πάθους, 
κάποιου σοκ, μια νέα γνώση κ.λ. Το σημείο που καλύπτουν οι δύο κύκλοι με την ένω-
ση τους όταν διασταυρώνονται (σχ.1), είναι η αρχή της διαδικασίας αφύπνισης και 
επαγρύπνησης. Το μέγεθος του σημείου που καλύπτει η ένωση των δυο κύκλων, φα-
νερώνει και το μέγεθος της συνειδητής επαγρύπνησής μας. Όταν φτάσει κάποιος στο 
σημείο να συγχωνεύσει τους δύο κύκλους σ’ έναν μόνιμα (σχ. 2), εκείνη την στιγμή 
αυτός έρχεται πραγματικά στη πλήρη ζωή και στη πλήρη συνεχή συνειδητότητα.    
 

   Ο κύκλος Ουσίας  πνεύματος. 

                                                    Σχήμα 2 
             Ο κύκλος της  προσωπικότητας.                

                 Σχήμα 1                                                        
 

Αν η προσωπικότητα αντιλαμβάνεται αυτά που συμβαίνουν στη ζωή της μόνο 
μέσω των πέντε αισθήσεων, δεν μπορεί να έχει επίγνωση της Ουσίας και επομένως 
δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις επιρροές της. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος εφόσον δεν 
έχει τις επιδράσεις της Ουσίας καταλήγει να βιώνει συναισθήματα φόβου, βίας, μί-
σους, εκδικητικότητας, ντροπής, αδιαφορίας, μοναξιάς, μπορεί να κρίνει, να χειραγω-
γήσει, να εκμεταλλευτεί, να επιδιώξει την εξωτερική δύναμη και πολλά άλλα που δεν 
έχουν να κάνουν με αυτά που η Ουσία θέλει να εξωτερικεύσει όπως αγάπη, συμπό-
νια και σοφία στις σχέσεις της με τους άλλους, που είναι ιδιότητες της. Ο άνθρωπος 
πρέπει να αρχίσει να ξυπνάει από τον ύπνο που του επιβάλει η προσωπικότητα και 
για να γίνει αυτό, πρέπει να αποκτήσει γνώση και να πεθάνουν πολλά εγώ. Η αυτο-
παρατήρηση είναι για να κάνει σε μας, τον πραγματικό Εαυτό μας, την Ουσία μας, 
ενσυνείδητη ως προς την προσωπικότητα, να γνωρίσει τελικά τι είναι αυτά που την 
αποτελούν. Αν δεν εργαζόμαστε μέσο της αυτοπαρατήρησης πάνω στην προσωπικό-
τητα, αυτή θα χρησιμοποιεί όλη την ενέργειά μας για τον εαυτό της μη αφήνοντας 
τίποτα για την Ουσία και έτσι αυτή θα λιμοκτονεί. Το αποτέλεσμα τότε θα είναι να 
παραμένουμε σπόροι, μισοτελειωμένα σπίτια, άνθρωποι με κοιμισμένη την Ουσία 
μας, παρόλο που δημιουργηθήκαμε ως αυτοαναπτυσσόμενοι οργανισμοί θα είμαστε 
ανώφελα πειράματα, αποτυχίες στο σκοπό της εξέλιξης, χωρίς να μας ωφελεί στο 
ελάχιστο ως προς αυτό η όποια θέση κατέχουμε μέσα στην κοινωνία. 
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Καθώς η προσωπικότητα αρχίζει να επηρεάζεται σταθερά και μόνιμα από την 
Ουσία, οι διαισθήσεις της, τα προαισθήματα και οι λεπτές αισθητήριες εντυπώσεις 
της, γίνονται σημαντικές γι’ αυτή. Διαισθάνεται πράγματα για τον εαυτό της, για τους 
άλλους και για τις καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται, τα οποία αδυνατεί να δικαιολο-
γήσει με βάση τις πληροφορίες που της δίνουν μόνο οι πέντε αισθήσεις της. Αρχίζει 
να αναγνωρίζει τις προθέσεις και να ανταποκρίνεται σε αυτές, παρά στις πράξεις και 
τα λόγια των άλλων. Μπορεί να αναγνωρίσει για παράδειγμα, μια ζεστή καρδιά κάτω 
από ένα σκληρό και θυμωμένο τρόπο και μια κρύα καρδιά κάτω από τα προσεγμένα 
και ευχάριστα λόγια. Μέσα από την εμπειρία, μαθαίνει να ξεχωρίζει αυτά τα ρεύματα 
μεταξύ τους και να εντοπίζει τα συναισθηματικά, ψυχολογικά και φυσικά αποτελέ-
σματα του καθενός. Μαθαίνει ποια ρεύματα παράγουν θυμό, διχαστικές σκέψεις και 
καταστροφικές πράξεις και ποια παράγουν αγάπη και εποικοδομητικές πράξεις. Με 
τον καιρό, μαθαίνει να εκτιμά και να ταυτίζεται με εκείνα τα ρεύματα που παράγουν 
δημιουργικότητα και αγάπη και να αμφισβητεί και να αποβάλλει τα ρεύματα που πα-
ράγουν αρνητικότητα και δυσαρμονία. Με αυτό τον τρόπο, αρχίζει να βιώνει την ενέρ-
γεια της Ουσίας της. Ο εμποτισμός της απ’ την Ουσία δεν κατακτάται εύκολα. Όπως 
χρειαζόμαστε χρόνο για να φτιάχνουμε μια προσωπικότητα μηχανική, αρνητική και 
κρύα· έτσι έχουμε ανάγκη τον ίδιο χρόνο για να διαλύσουμε αυτήν και να μορφοποιή-
σουμε άλλη. Οι πολύχρονες συνήθειες της προσωπικότητας υποχωρούν μόνο μέσα 
από μια συνειδητή δουλειά με μεγάλες συγκρούσεις, στερήσεις, αγώνα, πόνο, κρί-
σεις, υπηρεσία, θυσία, αγάπη και κατανόηση. Όταν τελικά η προσωπικότητα αρχίσει 
να υπηρετεί την ενέργεια της Ουσίας της, αρχίζει να επιτυγχάνει το στόχο της εξελικτι-
κής διαδικασίας που είναι και ο λόγος της ύπαρξης μας. Τότε κάθε κατάσταση δίνει 
την ευκαιρία να επιτρέψουμε στην Ουσία μας να λάμψει μέσα μας και να φέρουμε 
στο φυσικό κόσμο την αγάπη της για τη Ζωή. Τότε και μόνο τότε, η προσωπικότητα 
αποκτά την αληθινή της σημασία, που είναι να αποτελεί τη μάσκα της Ουσίας, εκείνο 
που είναι η εξωτερική εμφάνιση των εσωτερικών πνευματικών δυνάμεων. Όταν μια 
προσωπικότητα είναι σε ισορροπία με την Ουσία της, δεν διακρίνεις που τελειώνει 
αυτή και που αρχίζει η Ουσία, τότε είναι η "εμφάνιση του Θεού στη γη".    

Οι περισσότεροι από μας πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας στη διαδικασία της 
εξέλιξης περιορίζεται στη διάρκεια μίας μόνο ζωής. Αυτή η πεποίθηση έχει να κάνει  
μόνο με την αντίληψη της προσωπικότητας. Η αντίληψη όμως της Ουσίας, δεν έχει 
τους περιορισμούς της προσωπικότητας, είναι απέραντη και υπάρχει έξω από τα 
πλαίσια του χρόνου. Οι Ουσίες (ψυχές), που έχουν επιλέξει τη φυσική εμπειρία της 
ζωής, όπως τη γνωρίζουμε, σαν μια διαδρομή εξέλιξης μέσα στο γήινο σχολείο, σε 
γενικές γραμμές έχουν ενσαρκώσει την ενέργειά τους πολλές φορές σε πολλές ψυχο-
λογικές και σωματικές μορφές. Σε κάθε ενσάρκωση, η Ουσία δημιουργεί μια νέα προ-
σωπικότητα και ένα νέο σώμα που θα αποτελέσουν για τον άνθρωπο τη νέα βιωμα-
τική ολότητα της ύπαρξής του και για την Ουσία τα μοναδικά και απολύτως κατάλλη-
λα όργανα της συγκεκριμένης ενσάρκωσης. (Στο βιβλίο μου, Οι 12 Άθλοι του Ηρακλή 
εκδ. Δίον, γίνεται εκτεταμένη αναφορά για αυτό το θέμα). Η κάθε προσωπικότητα, είναι μία 
από τις πολλές εμπειρίες της Ουσίας και συνεισφέρει στην εξέλιξη της, με το δικό της 
ξεχωριστό τρόπο, τις δικές της ικανότητες και με μαθήματα που η Ουσία έχει ανάγκη 
να μάθει, συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά που όλα να ταιριάζουν με το σκοπό της. Με 
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την ύπαρξή μας κάθε φορά στο φυσικό κόσμο, και την προσωπική μας ζωή, κερδίζε-
ται εκείνη η εμπειρία που εκδηλώνεται στην Ουσία, σαν ικανότητα. Η προσωπικότητα 
και το φυσικό σώμα όταν εξυπηρετήσουν το σκοπό της ενσάρκωσης, η Ουσία τα 
αποδεσμεύει. Κάθε πράξη, σκέψη και συναίσθημα κινείται από μια πρόθεση η οποία 
είναι η αιτία για να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Αν συμμετέχουμε στην αιτία, δεν είναι 
δυνατόν να μη συμμετέχουμε και στο αποτέλεσμα. Μ’ αυτόν το τρόπο, είμαστε υπεύ-
θυνοι για κάθε μας πράξη, σκέψη και συναίσθημα, επομένως και για τους καρπούς 
της κάθε μας πρόθεσης. Τότε, είναι συνετό, να αντιλαμβανόμαστε τις πολλές προθέ-
σεις που διαμορφώνουν την εμπειρία μας, να ξεδιαλύνουμε ποιες από αυτές παρά-
γουν ποια αποτελέσματα και να τις επιλέγουμε σύμφωνα με τι θέλουμε να έχουμε.  

Κάθε αιτία που δεν έχει φέρει ακόμη το αποτέλεσμά της είναι ένα συμβάν που 
δεν έχει φτάσει ακόμη στην ολοκλήρωσή του. Είναι μια ανισορροπία ενέργειας που 
βρίσκεται στη διαδικασία της εξισορρόπησης της. Αυτή η εξισορρόπηση δεν συμβαί-
νει πάντα μέσα στη διάρκεια μιας ζωής. Συχνά η προσωπικότητα βιώνει αποτελέσμα-
τα που δημιουργήθηκαν από άλλες προσωπικότητες της Ουσίας της και αντίστροφα, 
δημιουργεί ενεργειακές ανισορροπίες που δεν μπορούν να εξισορροπηθούν μέσα στη 
δική της ζωή. Ο νόμος της Αιτίας και Αποτελέσματος είναι που εξισορροπεί τις ενέρ-
γειες της Ουσίας από τις δραστηριότητες των πολλών προσωπικοτήτων της. Οι δρά-
σεις και οι αντιδράσεις μας, κινητοποιούν ενέργειες που διαμορφώνουν εμπειρίες και 
μας αποκαλύπτουν τα μαθήματα που έχει να μάθει ακόμη η Ουσία. Όταν οι πράξεις 
μας δημιουργούν δυσαρμονία ή αρμονία και ενδυνάμωση σε κάποιον άλλο, εμείς οι 
ίδιοι, σε αυτή τη ζωή ή κάποια άλλη, θα νιώσουμε αυτές τις ιδιότητες να επιστρέφουν 
πίσω σε εμάς πάλι. Αυτό μας επιτρέπει να βιώνουμε τα αποτελέσματα των όσων 
δημιουργούμε και με αυτό τον τρόπο μαθαίνουμε να δημιουργούμε με υπευθυνότητα. 
Με άλλα λόγια, “Λαμβάνεις από τον κόσμο αυτά που του δίνεις”. Όσο περισσότερο 
καλλιεργούμε μέσα μας τις εν λόγω καταστάσεις με συνειδητές βουλητικές προσπά-
θειες, τόσο γρηγορότερη είναι η πρόοδος και η καλυτέρευση του χαρακτήρα μας. 

Κάθε Άνθρωπος, βαδίζει τον δικό του ιδιαίτερο δρόμο, ο οποίος είναι μοναδι-
κός, ανεπανάληπτος και με πολύ προσωπικά στοιχεία, που περιέχουν μέσα τους την 
πρωτοτυπία και την διαφορετικότητα που σταδιακά αναπτύσσουν την προσωπικότη-
τα να αποκτά ισχυρή βούληση, αγάπη, κατανόηση και ανεξαρτησία από τον εγωισμό 
και τις εξαρτήσεις του περιβάλλοντός της. Και τούτο διότι η σύνθεση, η ανθοδέσμη 
των εκδηλωμένων Αρετών, όπως και η σχετική υλικό-ψυχικό-νοητική δομή του είναι 
μοναδική, επομένως και η συνειδησιακή ποιότητά του είναι επίσης μοναδική. Συνε-
πώς και ο τρόπος του αντιλαμβάνεσθε αλλά και η εξελικτική του πορεία θα “χρωματί-
ζονται” από ποικίλες ιδιαιτερότητες μοναδικής σύνθεσης. Αυτός είναι και ο βασικός 
λόγος για τον οποίον συνήθως δεν μπορούμε να καταλάβουμε ολικά τον άλλον. Τελι-
κά, η εξελικτική ροή της ατομικής μας συνείδησης είναι ο έγκυρος εσωτερικός μας 
οδηγός για κάθε τι που επιχειρούμε να πραγματοποιήσουμε. Και αυτός ο οδηγός 
είναι μοναδικός· δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθεί από κάποιον άλλον. Κανείς δεν 
μπορεί να αντιληφθεί πλήρως το πλαίσιο και την ποιότητα της εξελικτικής ροής της 
ατομικής συνείδησης κάποιου άλλου ατόμου, όσο καλή θέληση και να έχει θα προ-
σπαθεί να τον ερμηνεύσει μέσα από το δικό του ιδιαίτερο ρεύμα αντίληψης και επο-
μένως θα τον αντιλαμβάνεται εντελώς διαφορετικά από αυτό που πραγματικά είναι.  
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Τα επτά κέντρα «τσάκρα». 
 

 
 
Τα σώματα του ανθρώπου όπως είδαμε, ουσιαστικά κάνουν την ανθρώπινη 

ψυχή ικανή να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο των μορφών, για να προετοιμάσει την 
ανθρώπινη οντότητα, όπως εν καιρώ, επιστρέψει στον Πατέρα της (εξ ου μη εξέλθει 
πλέον). Στενά συνδεδεμένα με το φυσικό όπως και με τα λεπτότερα σώματα μας, είναι 
τα κέντρα δύναμης, ή πυρήνες ενέργειας, που αποτελούν ένα σύστημα που φέρνει 
όλα τα μέρη του φυσικού σώματος, σε αλληλουχία μεταξύ τους με την ενέργεια της 
ζωτικής αρχής (πράνα). Τα κέντρα αυτά κυβερνούν το αδενικό σύστημα, το οποίο στη 
συνέχεια ελέγχει τα επτά κυρία σημεία του φυσικού σώματος: διανοητικό, συγκινησι-
ακό, ένστικτο, κινητικό, σεξουαλικό, ανώτερο διανοητικό και το ανώτερο συγκινησι-
ακό. Οι κύριες λειτουργίες των κέντρων είναι, να αναζωογονούν το φυσικό σώμα, να 
αναπτύσσουν αυτοσυνείδηση μέσα μας και να μεταδίδουν πνευματική ενέργεια.   

Στο αδενικό σύστημα έχουμε την απτή και εξωτερική έκφραση της ενέργειας 
του Ζωτικού Σώματος και των επτά κέντρων του τα οποία οι Σοφοί της άπω Ανα-
τολής την ονόμασαν τσάκρα και που το καθ’ ένα απ’ αυτά, είναι η πνευματική αντι-
στοιχία του αντίστοιχου αδένα. Αυτά τα επτά κέντρα, βρίσκονται σε ενεργειακή μορφή 
κοντά στην ίδια τοποθεσία όπου δραστηριοποιούνται οι επτά κύριοι αδένες του οργα-
νισμού μας, προμηθεύοντάς τους δύναμη και ζωή και οι οποίοι με τη σειρά τους είναι 
υπεύθυνοι για την σωστή λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού. Η δράση των αδέ-
νων και η αλληλεπίδραση των διάφορων αδενικών εκκρίσεων στον καθορισμό της 
σωματική δομής, της φυσικής υγείας, της ιδιοσυγκρασίας και της διανοητικής ικανό-
τητας του ατόμου είναι αναμφισβήτητη. Όλοι οι αδένες συνδέονται στενά με τη σεξου-
αλική ζωή. Όσο προχωρεί ο άνθρωπος στην κλίμακα της εξέλιξης, τόσο περισσότερο 
τα κέντρα αυτά αναπτύσσονται και όταν συμβαίνει το αντίθετο, τόσο αυτά αδρανούν. 

Η έδρα της ψυχικής αυτής δραστηριότητας, βρίσκεται στο κεφάλι και απ’ εκεί 
ολόκληρος ο μηχανισμός διευθύνεται και ενεργοποιείται μέσω της μεσολάβησης και 
των άλλων κέντρων δύναμης. Η ψυχή σαν ζωή, έχει την έδρα της στην καρδιά, ενώ 
σαν λογική πνευματική συνείδηση, έχει την έδρα της ανάμεσα στα φρύδια. Μέσω του 
εγκεφάλου, η ψυχή εμψυχώνει το σώμα με συνειδητή δραστηριότητα και με τη μεσο-
λάβηση της καρδιάς, όλα τα μέρη του σώματος διαποτίζονται από ζωή.  

Τα Κέντρα δύναμης «εδρεύουν» κοντά και κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης 
και στο κεφάλι. Αυτά αλληλοσυνδέονται μέσα από τη σπονδυλική στήλη (σχήμα 
σελίδας 225), με μια σχέση που είναι πολύ περίπλοκη για να αναλυθεί εδώ. Η σπον-
δυλική στήλη διαιρείται σε πέντε περιοχές. Αρχίζοντας από τη χαμηλότερη, υπάρχει η 
κοκκυγική, η ιερή, η οσφυϊκή ή των λαγόνων, η ραχιαία και η αυχενική ή η περιοχή 
του λαιμού. Η κατάσταση των αδένων, η υπερδραστηριότητα ή η υποτονικότητα τους, 
καθορίζεται από την κατάσταση αυτών των κέντρων. Οι αδένες είναι η ορατή υλική 
όψη, ενός πολύ μεγαλύτερου και πολυπλοκότερου συστήματος, που καθορίζεται και 
ελέγχετε από το χαρακτήρα της ψυχικής μας ζωής.   

 



                                         Η Δεύτερη Γέννηση 

72 
 

Κατά προσέγγιση, η θέση των εφτά κέντρων είναι η ακόλουθη: 
 

             ΚΕΝΤΡΑ ΑΔΕΝΕΣ 
1 Κέντρο βάσης σπονδυλικής Στήλης.  Επινεφρίδια  
2 Ιερό ή σεξουαλικό Κέντρο ή προστατικό.       Γενετήσιοι αδένες  
3 Κέντρο ηλιακού πλέγματος ή ομφαλικό  Πάγκρεας 
4 Κέντρο καρδιάς  Θύμος 
5 Κέντρο λαιμού  Θυρεοειδής 
6 Κέντρο ανάμεσα στα φρύδια  Υπόφυση  
7 Κέντρο κεφαλής  Επίφυση   

 

  

 
Το κέντρο στη βάση της σπονδυλικής στήλης, σχετίζεται με τη ζωτική ενέρ-

γεια και περιέχει το βασικό πυρ της ύλης (την Κουνταλίνι)26,  η οποία όταν ανυψωθεί 
κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, καθιστά δυνατή τη φώτιση. Έχει σχέση με την 
αυτοπροβολή και τα αρχέγονα ένστικτα μας όπως με την επιθυμία για δύναμη, κυρι-
αρχία, ολοκληρωτισμό, καταστροφή και χωριστηκότητα. Στη θετική του όψη, είναι πυ-
ρήνας αγνότητας, υπομονής και αυτοσυγκράτησης. Το κέντρο στη βάση της σπον-
δυλικής στήλης, σχετίζεται και με τα Γεννητικά όργανα.  

Το Ιερό ή σεξουαλικό κέντρο, βρίσκεται στην περιοχή των γεννητικών οργά-
νων και σχετίζεται με τη δημιουργική δύναμη και με την αυτοδιαιώνιση, όπως και με 
την επιθυμία για φυσική επαφή, την επιθυμία για σεξ και προσπάθειες να προσελκυ-
σθούν οι άνθρωποι από κινήσεις σώματος, από φωνή, χρώμα, ντύσιμο και άρωμα. 
Στη θετική του άποψη, χρησιμοποιείται για κάθε δημιουργική διαδικασία σε όλα τα 
πεδία και μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τη δύναμη της επίκλησης και της μετα-
τροπής της σεξουαλικής ενέργειας σε πνευματική. Στην αρνητική του άποψη, είναι 
εστία θυμού, μίσους, κακίας, αντιπάθειας και υποταγής στον πειρασμό. Όργανα που 
σχετίζεται: Σπλήνα, Ουροδόχος Κύστη, Νεφρά και με όλα τα υγρά του σώματος 

                                                 
26 Στη βάση της σπονδυλικής στήλης, στο Κοκκυγικό τσάκρα, βρίσκεται η φωτιά της 

Κουνταλίνι, είναι η ηλιακή φωτιά 3½ φορές τυλιγμένη σαν ένα φίδι μέσα σε αυτό το τσάκρα. 
Ρόλος της είναι να ελέγχει τη θερμότητα και το σύστημα ψύξης του σώματος και των οργάνων 
του και να είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στην ύλη και στο πνεύμα. Αυτή η φωτιά, όταν απε-
λευθερώνεται σαν αποτέλεσμα της εργασίας στον δεύτερο παράγοντα, της διεύρυνσης 
της συνείδησης και μιας καθαρής, αβλαβούς και θυσιαστικής ζωής (αυτά δίδονται 
αναλυτικά σε επόμενα κεφάλαια), μας μετατρέπει σε Θεούς. Καθώς ανέρχεται, διεγείρει τα 
κέντρα σε πιο ρυθμική και αρμονική δραστηριότητα προκαλώντας μεγαλύτερη ανάπτυξη και 
αύξηση της ακτινοβολίας τους, που με τη σειρά τους εισάγουν στο ανθρώπινο οργανικό σύ-
στημα μεγαλύτερες ενέργειες από αντίστοιχα ανώτερα πεδία. Η ενέργεια που εισρέει μ’ αυτό 
τον τρόπο στα Κέντρα δεν δημιουργεί περιπλοκές. Εάν εξαναγκαστεί αυτή η φωτιά με διά-
φορες μεθόδους να ανυψωθεί, χωρίς να έχουν εκπληρωθεί οι προηγούμενες προϋποθέσεις, 
το αποτέλεσμα είναι να κάψει πρόωρα το προστατευτικό κάλυμμα μεταξύ των κέντρων και ει-
σρέοντας σ’ αυτά, τα υπερδιεγείρει και δημιουργεί πόνο, ανωμαλίες και ασθένειες που δεν 
μπορούν να θεραπευτούν με τα σύγχρονα ιατρικά μέσα. Οι αληθινές ψυχικές ικανότητες δεν 
είναι εκείνες που αναπτύσσονται τεχνητά ή βεβιασμένα αλλά εκείνες που έρχονται σε ύπαρξη 
μόνο μέσο διεύρυνσης της συνείδησης, μιας ζωής θυσιαστικής υπηρεσίας και με ανάπτυξη 
των αρετών μας. 
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Το κέντρο στο Ηλιακό Πλέγμα, έχει σχέση με την αισθητήρια ζωή. Αρνητικά 
εξεταζόμενο (με την ασύμμετρη διέγερσή του), είναι ο πυρήνας της πλεονεξίας, της 
απληστίας και των αλλότριων βλέψεων όπως: Αποκτήματα, απληστία, μειωτική κρι-
τική, φλυαρία, κακοβουλία, συκοφαντία, προδοσία και διαμάχη. Στην θετική πλευρά 
του, όταν έχει εξαγνισθεί και είναι κάτω από απόλυτο έλεγχο, εκδηλώνει ειρήνη, πνευ-
ματική ηρεμία και ωραιότητα. Τότε αισθανόμαστε ότι υπάρχει προστασία από το φό-
βο και τις καταστρεπτικές επιθυμίες των άλλων, όπως και από τις δικές μας αρπακτι-
κές τάσεις. Το ηλιακό πλέγμα είναι το μεγαλύτερο θεραπευτικό κέντρο. Πολλές ψυχι-
κές δυνάμεις είναι αποτέλεσμα της άνθισης αυτού του κέντρου. Όταν γίνεται ένα με το 
κέντρο της καρδιάς εκφράζει ανώτερο ψυχισμό, ανθρωπιστικές δραστηριότητες, αγνή 
ευαισθησία κ.τ.λ. Σχετίζεται με: Πάγκρεας, Συκώτι, Στομάχι, Νευρικό Σύστημα.  

Το κέντρο της καρδιάς έχει σχέση με την κυτταρική ζωή και την ροή τού 
αίματος. Όταν εκδηλώνεται αρνητικά, είναι παράγων νωθρότητας και οκνηρίας που 
καταλήγει σε εκπόρνευση των ταλέντων και των αρετών. Η θετική πλευρά του είναι η 
αγνή ανιδιοτελής αγάπη και η προσφορά υπηρεσίας. Όργανα που σχετίζεται:  Καρ-
διά. Γενικότερη συσχέτιση: Κυκλοφοριακό, Ανοσοποιητικό και Ενδοκρινολογικό σύ-
στημα. Επηρεάζει το Αστρικό Σώμα.   

Το κέντρο του Λαιμού είναι το δυναμικό κέντρο του σώματος και έχει σχέση 
με την αυτοέκφραση (δημιουργική εργασία). Στην αρνητική του όψη εξαπολύει φθόνο 
και επιθυμία για προσωπική επικράτηση. Στη θετική του όψη είναι δύναμη δημιουρ-
γίας και τελειότητας για την εκδήλωση της Θείας θέλησης που εκφράζεται μέσω της 
εξαγνισμένης προσωπικότητας. Όργανα που σχετίζεται: Θυρεοειδής, Πνεύμονες, 
Φωνητικές Χορδές, Βρόγχοι.    

Το κέντρο μεταξύ των οφθαλμών, είναι η εστία της δύναμης και της λογικής. 
Στην αρνητική του όψη αντιπροσωπεύει υπερηφάνεια και διανοητική αλαζονεία. Σ’ 
αυτό πρώτα καταγράφεται η αμφιβολία. Στη θετική του εκδήλωση είναι το όργανο του 
τα πάντα βλέποντος οφθαλμού της θεότητας και η δύναμη της συγκέντρωσης, της 
αρμονίας και του κάλλους. Όργανα που σχετίζεται: Επίφυση και Όραση.  

Στο κέντρο στην κορυφή της κεφαλής, δεν υπάρχουν αρνητικοί κραδασμοί. 
Στον περισσότερο κόσμο, το κέντρο αυτό δεν είναι ακόμη αναπτυγμένο, εν καιρώ δη-
μιουργεί ένα φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι και αντιστοιχεί στην ανώτερη σοφία. 
Όργανα που σχετίζεται: Υπόφυση.    

Ανάλογα με την ανάπτυξη του ανθρώπου, αυτά τα κέντρα δύναμης, κυριαρ-
χούν με τη ζωντάνια τους και κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Τα κέντρα κάτω 
από το διάφραγμα κυβερνούν τη φυσική και ζωώδη ψυχική ζωή της υλικής μορφής, 
που τη συναντάμε τόσο στον άνθρωπο, όσο και στο ζώο. Στην πλειονότητά τους οι 
άνθρωποι, λειτουργούν χρησιμοποιώντας κυρίως αυτά τα τρία κέντρα. Η δραστηρι-
οποίηση τους δημιουργεί παρόρμηση για αγώνα και εξέλιξη και έτσι το άτομο μέσα 
από αυτή την κινητοποίηση αρχίζει να γίνεται ένα συνειδητό αισθανόμενο όν. 

Τα κέντρα πάνω από το διάφραγμα αφορούν την πνευματική και διανοητική 
ζωή και φέρνουν εκείνες τις δραστηριότητες με τις οποίες ο άνθρωπος αποδεικνύει ότι 
η θέση του είναι διαφορετική και ανώτερη απ’ αυτή του ζώου και ότι ανεβαίνει την 
κλίμακα της συνειδησιακής εξέλιξης. Καθώς αυτή η εξέλιξή του προχωρά, η ψυχή του 
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γίνεται όλο και περισσότερο δραστήρια και κυριαρχική στη σωματική και ψυχολογική 
του ύπαρξη και σιγά-σιγά αφυπνίζονται όλα τα ζωτικά μέρη της αιθερικής του δομής. 

Βαθμιαία τα ανώτερα κέντρα εντείνουν τη δραστηριότητα τους και η έμφαση 
της δύναμης που διαχέεται μέσα στο σώμα μετατοπίζεται στα κέντρα πάνω από το 
διάφραγμα. Τότε αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν ψυχή, σαν ολοκληρω-
μένη προσωπικότητα και ακόμη αργότερα, αντιλαμβάνεται τον κόσμο της θείας ζωής, 
τον αόρατο κόσμο των πνευμάτων που πιστοποιούν και την πραγματικότητα της 
ψυχικής ζωής.   

Ο μηχανισμός27 του ανθρώπινου οργανισμού, που εκδηλώνει ζωή, αυτοσυ-
νείδηση, νοήμονα σκοπό, καθώς και η ιδιοσυγκρασία, οι φυσικές ιδιότητες και ο νοή-
μων χειρισμός των εμπειριών της ζωής και του περιβάλλοντος, καθορίζονται από το 
ενδοκρινικό και το νευρικό του σύστημα. Η ηρεμία ή η δραστηριότητα28 ορισμένων 

                                                 
27 Συχνά αναφέρεται για τον ανθρώπινο οργανισμό ότι αποτελεί την τελειότερη μηχανή 

που υπάρχει. Όμως αν και αυτό δεν είναι τελείως λάθος, ωστόσο πρέπει κανείς να μελετήσει 
τον εαυτό του, όπως μελέτα μια νέα και πολύπλοκη μηχανή. Πρέπει να μάθει τα μέρη της, τις 
κύριες λειτουργίες της, τις συνθήκες της σωστής και τις αιτίες της εσφαλμένης λειτουργίας της 
και πολλά άλλα πράγματα που είναι δύσκολο να περιγραφτούν χωρίς να χρησιμοποιήσουμε 
μια ειδική γλώσσα, που είναι επίσης ανάγκη να ξέρουμε, για να μπορέσουμε να μελετήσουμε 
αυτή τη μηχανή.  

28 Μπλοκαρισμένα τσάκρα. Κάθε τσάκρα αντιστοιχεί και επηρεάζει κάποια περιοχή 
του ανθρώπινου σώματος και τις λειτουργίες της περιοχής αυτής. Δείτε τις αντιστοιχίες των 
τσάκρα και των ανθρώπινων λειτουργιών και εντοπίστε το δυσλειτουργικό τσάκρα για την 
περίπτωσή σας ανάλογα με τα συμπτώματα. Μπορεί να υπάρχουν πολλές περιοχές μπλοκα-
ρισμένες, αν αυτό ισχύει τότε σίγουρα θα πρέπει να επισκεφτείτε έναν ειδικό γιατρό. 

Το 1ο τσάκρα: (Σπονδυλική στήλη, οστά, νύχια, δόντια, πόδια, πρωκτός, έντερα, 
προστάτης, αίμα, κύτταρα, Επινεφρίδια). Όταν είναι μπλοκαρισμένο σας κάνει πιθανότατα να 
μην έχετε πολλές αντοχές και άμυνες. Κουράζεστε γρήγορα από το παραμικρό και αυτό σας 
οδηγεί στο να κάνετε άσχημες σκέψεις, να νοιώθετε αβεβαιότητα και να θέλετε να τα παρατή-
σετε. Μπορεί να κρυολογείτε εύκολα ή το κρύωμα σας να αργεί πολύ να περάσει και να σας 
ταλαιπωρεί. Μια άλλη ένδειξη μπλοκαρισμένου 1ου τσάκρα είναι η δυσκοιλιότητα καθώς 
επίσης και η τάση να προσπαθούμε να βρούμε ασφάλεια μέσα από την ύλη, όπως το φαγητό 
ή τα υλικά αγαθά. Οι επιθυμίες σας σάς οδηγούν σε εντάσεις και καταστροφές.  

Το 2ο τσάκρα: (Γεννητικά όργανα, και όλα τα υγρά του σώματος - αίμα, σπέρμα, 
ιδρώτας, στομαχικά υγρά, Γεννητικοί αδένες). Όταν είναι μπλοκαρισμένο σας κάνει να έχετε 
θέματα και προβλήματα γύρω από τη σεξουαλικότητά σας. Μπορεί το μπλοκάρισμα αυτό να 
εκδηλώνετε με προβλήματα που έχουν να κάνουν με άτομα του αντίθετου φύλου από εσάς αλ-
λά όχι απαραίτητα μέσα σε μια σεξουαλική σχέση. Χαρακτηριστικά συμπτώματα του συ-
γκεκριμένου μπλοκαρίσματος είναι η δυσκολία σωματικής επαφής, ακόμη και ένα χάδι να σας 
βγαίνει δύσκολα, η απουσία αυτοεκτίμησης και οι έντονες σεξουαλικές φαντασιώσεις.  

Το 3ο τσάκρα: (Μέση, κοιλιά, στομάχι, συκώτι, σπλήνα, νευρικό σύστημα, Πάγκρε-
ας). Όταν είναι μπλοκαρισμένο σας κάνει να έχετε ξεσπάσματα θυμού και έντασης ειδικά σε 
στιγμές που τα σχέδιά σας δεν υλοποιούνται ή να αισθάνεστε εντελώς αβοήθητοι μπροστά 
στις δυσκολίες και να βλέπετε παντού εμπόδια. Η κατάσταση που επικρατεί γύρω σας αν 
υπάρχει το μπλοκάρισμα πρέπει να σας κάνει να αισθάνεστε ότι ο λόγος σας δεν περνάει και 
ότι οι άλλοι δε σας ακούν και δε σας καταλαβαίνουν.  
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εστιακών σημείων ενέργειας στο ανθρώπινο αιθερικό σώμα καθορίζουν το χαρακτή-
ρα, τον τρόπο έκφρασης, καθώς και τον τύπο του φυσικού σώματος που θα κατέχει 
κάποιος. Οι δραστηριότητές του στο φυσικό κόσμο εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τις 
ιδιότητες της δύναμης που ρέει μέσα από τα κέντρα και καθορίζονται από τον έλεγχο 
ή την έλλειψη ελέγχου που ασκείται από την Ουσία (ψυχή).  

Κάθε σώμα (φυσικό, αιθερικό, αστρικό, διανοητικό), του ανθρώπου, έχει τα 
δικά του κέντρα ενέργειας, που βασικά αντιπροσωπεύουν τις αισθήσεις που έχει για 
να κινείται και να αντιλαμβάνεται τον ανάλογο χώρο του.    
 

Αντιστοιχία των κέντρων στον οργανισμό μας. 
 

Τα επτά κέντρα δύναμης (Τσάκρα), επηρεάζουν άμεσα τις επτά κύριες ανεξάρ-
τητες νοημοσύνες, που υπάρχουν στον κάθε φυσικό ανθρώπινο οργανισμό. Αυτές 
είναι η διανοητική, η συγκινησιακή, η ένστικτη, η κινητική, η σεξουαλική, η ανώτερη 
διανοητική (έδρα της συνειδητής σοφίας) και η ανώτερη συγκινησιακή (έδρα της 
συνειδητής αγάπης και συμπόνιας). Τις δυο τελευταίες πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν 
να τις χρησιμοποιούν. Όπως το κάθ’ ένα από τα κέντρα δύναμης έχει το βασικό και 
ουσιώδες σημείο του σε κάποιο ειδικό μέρος της οργανικής μηχανής, έτσι και οι επτά 
κύριες ανεξάρτητες νοημοσύνες, έχουν και αυτές ένα βασικό και ουσιώδες σημείο σε 
κάποιο ειδικό μέρος της ανθρώπινης οργανικής μηχανής και από εκεί με δράσεις 
απολύτως καθορισμένες ελέγχουν ολόκληρο τον οργανισμό. Κάθε δράση μας, έχει 
συγκεκριμένα αποτελέσματα πάνω στα κέντρα δύναμης και κατ’ επέκταση αυτά τα 
                                                                                                                     

Το 4ο τσάκρα: (Πλάτη, καρδιά, θώρακας, κυκλοφορικό σύστημα, δέρμα, χέρια, Θύμος 
αδένας). Όταν είναι μπλοκαρισμένο σας κάνει να έχετε υπερβολικά υψηλές άμυνες απέναντι 
στον πόνο σωματικό ή ψυχικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αισθάνεστε ότι δεν παίρνετε αγά-
πη και αυτό ισχύει γιατί εσείς δεν είστε ανοιχτοί στο να δεχτείτε την αγάπη και από την άλλη 
αν το μπλοκάρισμα είναι πολύ έντονο μετά από κάποιο σοκ ή αν υπάρχει πολύ καιρό τότε 
μπορεί να έχετε και εκδηλώσεις του σε καθαρά σωματικό επίπεδο όπως προβλήματα με την 
καρδιά σας ή συνεχόμενα ατυχήματα στην περιοχή του θώρακα ή ακόμη και να έχετε μια 
σχέση που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σεξ.  

Το 5ο τσάκρα: (Πνεύμονες, οισοφάγος, λαιμός, σαγόνι, μάγουλα, Θυρεοειδής αδέ-
νας). Όταν είναι μπλοκαρισμένο μπορεί να σας κάνει να έχετε προβλήματα στην εκφορά του 
λόγου, να δυσκολεύεστε να μεταφέρετε καθαρά τη σκέψη σας στους άλλους και ακόμη να 
χρησιμοποιείτε υβρεολόγιο στην καθημερινότητά σας. Αν το μπλοκάρισμα είναι προχωρημένο 
τότε αυτό μπορεί να σας φέρει πόνους στα άκρα, σίγουρο τραυλισμό και εγκλεισμό σας σε 
ένα περιοριστικό και μονότονο περιβάλλον.  

Το 6ο τσάκρα: (Αυτιά, μύτη, μάτια, πρόσωπο, Υπόφυση). Όταν είναι μπλοκαρισμένο 
σας κάνει να μπερδεύετε τη φαντασία με την πραγματικότητα και συχνά να παίρνετε λάθος 
αποφάσεις γιατί δεν κάνετε σωστή εκτίμηση των καταστάσεων. Μπορεί να έχετε προβλήματα 
στην όραση τα οποία επιδεινώνονται όσο περισσότερο αφήνετε το μπλοκάρισμα να υπάρχει. 
Από την άλλη μπορεί να λειτουργείτε υπερβολικά εγκεφαλικά και λογικά και να απορρίπτετε 
οτιδήποτε δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο.  

Το 7ο τσάκρα: (Εγκέφαλος, κρανίο, Επίφυση). Δε μπορεί από τη φύση του να είναι 
μπλοκαρισμένο. Είναι ή δεν είναι ανοιχτό. Δεν είναι ανοιχτό όταν δε μπορείτε να δεχτείτε ανώ-
τερες πνευματικές αλήθειες και όταν είστε πάρα πολύ έντονα εγκλωβισμένοι σε δυϊκή σκέψη.  
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αποτελέσματα μεταφέρονται άμεσα στις επτά κύριες ανεξάρτητες νοημοσύνες μας. 
Π.χ. όταν κάποιος θυμώνει, εκδηλώνει συγκεκριμένη σκέψη, συγκίνηση και κίνηση. 

Η διανοητική νοημοσύνη της ανθρώπινης οργανικής μηχανής εκφράζεται σαν 
σκέψη και λογική και έχει την έδρα της τον εγκέφαλο ή απλά το νου. Κατασκευασμέ-
νος για να επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων, βρίσκεται συνήθως σε χαώδη 
κατάσταση καθώς τυχαίες αντιλήψεις από τα Ανώτερα Κέντρα, αισθητηριακά δεδο-
μένα, μνήμες, σκέψεις και συμπεράσματα συνεχώς αλληλοπλέκονται και αλληλοαναι-
ρούνται. Η πάλη των αντιθέτων του νου (άσπρο- μαύρο χωρίς να λαμβάνουμε υπ’ 
όψιν μας τις άπειρες ενδιάμεσες διαβαθμίσεις του γκρίζου), μας κάνει αργούς στην 
αντίληψη και λανθασμένους στην δράση. Σωστά περιγράφεται από τους Αρχαίους ο 
νους σαν δάσος ή λαβύρινθος. Μέσα στον Λαβύρινθο του νου βρίσκεται ο φοβερός 
Μινώταυρος (το εγώ, το ελάττωμα). Εκεί μέσα ο άνθρωπος μπορεί να χάσει εύκολα 
τον δρόμο προς τον στόχο του. «Νόμιζα ότι… Μου είχαν πει πως… Την προηγού-
μενη φορά είχε γίνει έτσι… Μου φάνηκε ότι… Δεν το είχα καταλάβει…» είναι μερικές 
από τις δικαιολογίες που λέμε όταν η δράση μας, βασισμένη στην φαντασία μας και 
όχι στην πραγματικότητα, καταλήγει σε λανθασμένα και πολλές φορές καταστροφικά 
αποτελέσματα. Πολύ αργό σε ταχύτητα και μπορεί να γυμνασθεί με διάβασμα, ανα-
λυτική σκέψη, προσπάθεια συγκέντρωσης σε ένα θέμα και διαλογισμό. Η υπερβολική 
φθορά της διανοητικής ενέργειας, προξενεί φυσικές και ψυχικές διαταραχές, οι οποίες 
τελικά μπορεί να οδηγήσουν σε τρέλα, σχιζοφρένεια, υστερία, κτλ.    

Η συγκινησιακή νοημοσύνη της ανθρώπινης οργανικής μηχανής εκφράζεται 
σαν συγκίνηση και συναίσθημα. Κάθε συναισθηματική εκδήλωση εκφράζεται και 
απορρέει από αυτό το μέρος μέσω αγάπης, φροντίδας, θαυμασμού, θυμού, κλπ. 
Είναι ο κύριος πολιορκητικός κριός που χρησιμοποιεί το εγώ για να κάμψει την θέλη-
σή μας. Προσέξτε ότι μπορείτε να αντέξετε οποιαδήποτε πίεση του εξωτερικού κό-
σμου, όμως υποχωρείτε εύκολα μπροστά σε ένα συναίσθημα που σας σπρώχνει 
προς μία συγκεκριμένη δράση. Παρατηρώντας το συναίσθημα που υπάρχει σε μια 
δεδομένη στιγμή μπορούμε να αντιληφθούμε χωρίς λάθος το εγώ που μας διακατέχει 
(π.χ. άλλο είναι το συναίσθημα του φόβου και άλλο της λαιμαργίας). Ταχύτερο από 
τον νου βρίσκεται στην καρδιά, εκπαιδεύεται με ζωγραφική, άκουσμα κλασσικής μου-
σικής, διάβασμα ποιημάτων και γενικά με ενασχόληση στις Καλές Τέχνες. 

Η κινητική νοημοσύνη της ανθρώπινης οργανικής μηχανής είναι ημιαυτόνομη. 
Είναι αυτή που μας προσανατολίζει στο χώρο και κατευθύνει οποιαδήποτε κίνηση 
εκδηλώνουμε. Η διαφορά ανάμεσα στις ένστικτες και κινητικές λειτουργίες βρίσκεται 
στο ότι οι ένστικτες είναι έμφυτες ενώ οι κινητικές πρέπει πρώτα να διδαχθούν. Ως 
επί το πλείστον όμως, ο τρόπος της κίνησης εξαρτάται από καθορισμένες συνήθειες 
συγκεκριμένων εγώ. Η κατάχρηση της κινητικής λειτουργίας, όπως η υπερβολική γυ-
μναστική, επιφέρει μερική ή ολική βλάβη του φυσικού οργανισμού. Εκπαιδεύεται και 
μπορεί να αναπτυχθεί ακίνδυνα μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Η πλήρης ακινησία αλλά 
και η εντατική κίνηση προκαλούν μεγάλα προβλήματα υγείας στον οργανισμό. Είναι 
ταχύτερη από τις δύο προηγούμενες. Αν σκοντάψετε πρώτα θα ανακτήσετε την ισορ-
ροπία σας, κατόπιν θα αισθανθείτε φόβο και τελευταία ο νους σας θα εκπέμψει την 
σκέψη «πέφτω». Βρίσκεται στην σπονδυλική στήλη λίγο κάτω από τις ωμοπλάτες και 
εκπαιδεύεται με κολύμπι, περπάτημα, ιππασία, παιχνίδια και ότι απαιτεί κίνηση, ακό-
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μη και η εξωτερική εργασία μπορεί (αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα) να γίνει μέσον 
εκπαίδευσής της. Η συνεχής εκπαίδευση σε κάποιον τομέα, επιτρέπει στην κινητική 
λειτουργία να γίνει ενστικτώδης. Έτσι μπορεί να γίνεται κάποια εργασία χωρίς να 
παρεμβαίνουμε εμείς με την θέληση και την προσοχή μας. Παρατηρήστε ότι κάποτε 
βασανιστήκατε αρκετά για να μάθετε να περπατάτε. Τώρα όμως προχωράτε στον 
δρόμο, ανεβοκατεβαίνετε σκάλες και περνάτε εμπόδια χωρίς να δίνετε καμία σημα-
σία. Αυτό φτάνει μέχρι το σημείο να οδηγείτε αυτοκίνητο και να μην αντιλαμβάνεστε 
τίποτε (για μικρό χρονικό διάστημα φυσικά) όταν χάνεστε στην φαντασία κάποιου 
πράγματος που κάνετε ή που έχετε κάνει. 

Η ένστικτη νοημοσύνη της ανθρώπινης οργανικής μηχανής είναι σοφή και 
αυτοεκπαιδευόμενη. Ελέγχει ή εκδηλώνει λειτουργίες, όπως το να ρυθμίζει τις βιολο-
γικές λειτουργίες της αναπνοής, της κυκλοφορίας του αίματος, κλπ. Ταχύτερο από τα 
προηγούμενα, βρίσκεται στην περιοχή της λεκάνης, στο κατώτερο μέρος της σπονδυ-
λικής στήλης. Εκτελεί λειτουργίες που είναι ορισμένες από τη σοφία της φύσης, αλλά 
αρκετές είναι οι περιπτώσεις που και τα εγώ τη χρησιμοποιούν (όπως με τα εγκλημα-
τικά ένστικτα, κακές συνήθειες, κλπ.). Μπορούμε να επέμβουμε ακίνδυνα πολύ λίγο 
στις διεργασίες του. Δυστυχώς όμως παρεμβαίνουμε πολύ τακτικά με τον νου και τα 
συναισθήματα, με αποτέλεσμα να προξενούνται προβλήματα υγείας. Σχεδόν όλες οι 
ασθένειες του, κατατάσσονται στις λεγόμενες ψυχοσωματικές, όπου μεγάλο ρόλο 
στην δημιουργία τους, εξέλιξη και θεραπεία των προβλημάτων παίζει η προσωπικό-
τητα του ασθενούς. Μία σύγχρονη διαταραχή του ένστικτου κέντρου είναι η νευρική 
ανορεξία. Όταν κάποιος επέμβει υπερβολικά με την θέλησή του, εμποδίζοντας το 
ένστικτο να λειτουργήσει κανονικά, λόγω της εμμονής του στην λεπτή σιλουέτα, τότε 
κάποιες φορές το ένστικτο κέντρο «εκπαιδευόμενο» διακόπτει το ερέθισμα της 
πείνας. Έτσι είναι δυνατόν να πεθαίνει κάποιος από την ασιτία, αλλά να μην πεινάει.  

Η σεξουαλική νοημοσύνη της ανθρώπινης οργανικής μηχανής είναι υπεύθυνη 
για την δημιουργία της ζωής. Εισάγει ορμόνες στο αίμα και αναζωογονεί τον οργα-
νισμό μας γενικά, είναι δε η έδρα όλων των φυσικών και ζωτικών ενεργειών μας. Η 
κατάχρηση στο σεξ επιφέρει καταστροφή όλων των φυσικών και κοσμολογικών Αξιών 
μας. Είναι κέντρο αναπαραγωγικό αλλά και μεγάλης ευχαρίστησης, είναι ο τελικός 
σκοπός του εγώ. Μετά από μία διαδικασία ταύτισης με σκέψη και συναίσθημα το εγώ 
προσεγγίζει το σεξουαλικό κέντρο και απορροφά την ενέργεια την οποία χρειάζεται 
για να τραφεί. Ταχύτατο, έχει την έδρα του στον κόκκυγα και στα σεξουαλικά όργανα. 
Κυριολεκτικά ακαριαία, μπορεί να εκλέξει σύντροφο για την διαιώνιση του είδους. 
Μπορεί να γυμνασθεί μέσω κατάλληλης χρήσης του. Οι μαύροι μάγοι εκλέγουν να 
δυναμώσουν το εγώ μέσα από σκοτεινές πρακτικές. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκλέ-
γουν τον κοινό δρόμο της σεξουαλικής επαφής για τεκνοποίηση και ευχαρίστηση. 
Τέλος μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το σεξ για πνευματική και ηθική ανύψωση 
εκλέγοντας το μονοπάτι της Σεξουαλικής Αλχημείας. Η σεξουαλική ενέργεια προβαλ-
λόμενη προς τα μέσα και χρησιμοποιούμενη με έξυπνο τρόπο χρησιμεύει για την 
αναγέννησή μας μέσο της δημιουργίας των ανώτερων σωμάτων μας.  

Η λειτουργία των κατώτερων κέντρων είναι μηχανική και δεν απαιτείτε εκ μέ-
ρους μας καμία συνειδησιακή εγρήγορση. Το κινητικό κέντρο του σώματός μας για 
παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο ή να παίξει πιάνο, χωρίς την παρα-
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μικρή συμμετοχή της Συνείδησης. Σε όλους έχει συμβεί να προσπεράσουν το μέρος 
όπου πήγαιναν γιατί σκέφτονταν κάτι, να φάνε μεγάλη ποσότητα επειδή ήταν αφοσι-
ωμένοι στην τηλεόραση ή να μην ακούσουν τον συνομιλητή τους αν και τους ενδιέ-
φερε το θέμα συζήτησης.   

Τα σεξουαλικό είναι το πιο γρήγορο κέντρο. Το διανοητικό είναι το πιο αργό. 
Παρατηρήστε τι θα συμβεί σε ένα γλίστρημα στον δρόμο: Το ένστικτο κέντρο θα απε-
λευθερώσει αδρεναλίνη στον οργανισμό, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στο πρό-
βλημα. Έπειτα το κινητικό κέντρο θα κάνει τις κατάλληλες, αντανακλαστικές και ενστι-
κτώδεις, κινήσεις για να επανακτήσετε με ασφάλεια την ισορροπία σας. Κατόπιν θα 
αισθανθείτε φόβο για το γεγονός. Τέλος θα εμφανιστεί η σκέψη «ωχ, πήγα να πέσω 
και να χτυπήσω». Κανονικά έπρεπε να σκεφτούμε και να πούμε: Γλίστρησα. Χάνω 
την ισορροπία μου και θα πέσω. Θα χτυπήσω στο έδαφος και ίσως τραυματιστώ. Θα 
τεντώσω τώρα την μέση μου, πιέζοντας το δεξί μου πόδι κάτω και χτυπώντας τα χέρια 
προς το πλάι… . Καταλαβαίνετε ότι αν ενεργούσαμε έτσι, θα είχαμε πέσει πριν καν 
προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την σκέψη «γλίστρησα». Επειδή όλοι έχουν την σχε-
τική εμπειρία, είναι το απλούστερο παράδειγμα ταχύτητας των κέντρων που υπάρχει.    

Καθένα από αυτά τα μέρει της ανθρώπινης οργανικής μηχανής, έχει το δικό 
του τύπο και απόθεμα ενεργειών που χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του και το οποίο 
τις ανανεώνει κατά τη διάρκεια του ύπνου από το αιθερικό σώμα μέσα από το αντί-
στοιχο κέντρο του. Όταν γίνεται κατάχρηση σε ένα κέντρο από υπερβολική χρήση, 
τότε αυτό αναγκάζεται να κάνει χρήση ενέργειας άλλου κέντρου (κυρίως του σεξουαλι-
κού), που είναι διαφορετική και άλλου τύπου, με αποτέλεσμα να μην έχει τα αναμενό-
μενα αποτελέσματα και να δουλεύει με χαμηλότερη αποδοτικότητα (ανισόρροπα). 
Όταν υπάρχει κατάχρηση στα κέντρα (διανοητικό, συγκινησιακό, κινητικό και ένστι-
κτο), έχουν εξαντλήσει τη δική τους ενέργεια και «κλέβουν» σεξουαλική ενέργεια για 
την περαιτέρω λειτουργία τους. Τότε αισθανόμαστε σ’ αυτά μια ορισμένη "γεύση", μια 
σαφή απόχρωση, μια εμπάθεια, μια σφοδρότητα που δεν αφήνει τόπο για απορίες. 
Εκείνοι που απολαμβάνουν με πορνογραφικές ταινίες, τα μυθιστορήματα και νοσηρή 
ζωγραφική, χρησιμοποιούν σεξουαλική ενέργεια για το κέντρο της σκέψης. Όταν το 
συγκινησιακό κέντρο κλέβει σεξουαλική ενέργεια, έρχονται οι συναισθηματικότητες 
της ζήλιας, της ωμότητας κ.τ.λ. Όταν το κινητικό κέντρο δουλεύει με κλεμμένη ενέργεια 
του σεξ, τότε φαίνονται οι καταχρήσεις του όπως π.χ. στους παίχτες του ποδοσφαί-
ρου, στους σχοινοβάτες του τσίρκου, στους μοτοσικλετιστές των μεγάλων ταχυτήτων 
κ.τ.λ. Και όταν το κέντρο του ενστίκτου κλέβει σεξουαλική ενέργεια, τότε σπαταλάτε σε 
ενστικτώδεις πράξεις παθών, βιασμών κ.τ.λ. Η σεξουαλική σπατάλη τελειώνει στ' 
αλήθεια, όταν εγκαταστήσουμε μέσα μας μια τέλεια ισορροπία στα πέντε κέντρα μας 
και αυτό είναι μόνο δυνατό διαλύοντας το εγώ. Το θέμα της λανθασμένης λειτουργίας 
των πέντε κέντρων απαιτεί μελέτη και πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά για να 
μην εξαντλείτε η ενέργεια που έχουν. Αν συμβεί αυτό τότε το άτομο θα αρρωστήσει ή 
και θα πεθάνει ακόμη. Μια ισχυρή συναισθηματική κρίση, αφαιρεί τόση ενέργεια από 
το συναισθηματικό κέντρο ώστε μπορεί κάποιος να λιποθυμήσει ή να πάθει καρδιακή 
προσβολή. Όταν ένα κέντρο κουραστεί π.χ. ο νους από το διάβασμα, τότε πρέπει να 
βάλουμε κάποιο άλλο κέντρο σε λειτουργία για να τον ξεκουράσουμε και να μην 
φθάσουμε στην εξάντλησή του π.χ. να ακούσουμε μουσική ή να γυμναστούμε. 
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Εκείνο που πρέπει να καταφέρει κάποιος είναι να βάλει κάτω από τον έλεγχό 
του τα πέντε κατώτερα κέντρα. Έτσι θα δώσει σιγά - σιγά στα δύο Ανώτερα Κέντρα 
την δυνατότητα να λειτουργήσουν. Αυτό συμβαίνει αργά και οδυνηρά, ταυτοχρόνως, 
καθώς η Συνείδησή μας ελευθερώνεται από το εγώ και αφυπνίζεται. Είναι επείγον να 
εγκαταστήσουμε μια τέλεια ισορροπία στα κέντρα μας και αυτό είναι δυνατό μόνο 
διαλύοντας το εγώ. Σαν ισορροπία, νοούμε το κάθε κέντρο να δουλεύει αποκλειστικά 
και μόνο με το δικό του τύπο ενέργειας, χωρίς ποτέ να φτάνει με την κατάχρηση ως 
την εξάντληση αυτής της ενέργειας. Γι’ αυτό, έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε το 
θέμα της ισορροπίας των ενεργειών στα πέντε κέντρα απ’ όπου εκδηλώνεται ο ψυχι-
σμός μας. Αυτή η κατανόηση είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε σαν αποτέλεσμα 
τελικά να έχουμε την καθαρή ενέργεια που χρειάζεται το σεξουαλικό κέντρο για να 
δημιουργήσει τα ανώτερα σώματα. Ο ρόλος του σεξουαλικού κέντρου στη δημιουργία 
μιας γενικής ισορροπίας είναι βασικός. Η δύναμη που έχει το σεξ περικλείει πολλές 
και διαφορετικές δυνατότητες. Από αυτό απορρέει η βασική μορφή της μηχανικότητάς 
μας και η δυνατότητα της ελευθερίας μας μέσα από την Αλχημική σεξ. μετατροπή.  

Ακρότητες κάθε μορφής, που απορρέουν μέσα από την εκδήλωση των δικών 
μας εγώ, συνεχώς μας απορροφούν ενέργειες και μας οδηγούν έξω από αυτή την 
ισορροπία. Η ανησυχία, τα άγχη, το μίσος, ο φόβος, η ζήλεια και η απληστία, μας 
προκαλούν μεγάλη απώλεια ενεργειών. Οι μη ορθές σεξουαλικές δραστηριότητες, 
ναρκωτικά, αλκοόλ, σάπια τροφή και μια ζωή ατιμίας και εγωιστικών ενδιαφερόντων, 
μολύνουν το σώμα μας και απομυζούν πολύτιμη δημιουργική ενέργεια. Το σώμα είναι 
ο ναός του Θεού που υπάρχει μέσα μας και πρέπει να είναι αγνό και καθαρό, αν θέ-
λουμε να είμαστε φορτισμένοι με δημιουργική ενέργεια. Γενικά μπορούμε να πούμε, 
ότι τα εγώ, μάς ελέγχουν σαν μια μαριονέτα, μας κάνουν πλάσματα που κατευθύνο-
νται από τις περιστάσεις και μας απορροφούν ενέργειες μη επιτρέποντάς μας να 
εκφράσουμε τη συνειδητή θέληση της Ουσίας μας. Συνεχώς ψυχολογικά ταλαντευό-
μαστε σαν εκκρεμές, βρισκόμενοι μια στο ένα άκρο και μια στο άλλο (από την χαρά 
στην λύπη, από την αγάπη στο μίσος, κλπ.) και σχεδόν ποτέ δεν βρισκόμαστε στο 
κέντρο, εκεί όπου είναι η ισορροπία, η κατανόηση και η αλήθεια. Εμείς μέσω της 
αυτοπαρατήρησης, όπως θα δούμε και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πρακτικές, 
όπως το να κάνουμε ένα πράγμα την κάθε φορά, αφιερώνοντας αποκλειστικά και μό-
νο σ’ αυτό το χρόνο που χρειάζεται, χωρίς να φτάνουμε στα όρια μας, ή να ταυτιζόμα-
στε ταυτόχρονα και με κάτι άλλο, καταφέρνουμε να έχουμε ισορροπία στα κέντρα 
μας. Επίσης, ο τρόπος που ενεργούμε σε ορισμένους τομείς στη ζωής μας, όπως 
στην οικογένεια σαν καλός «Νοικοκύρης»29, ή με τον τύπο των σχέσεων που έχουμε 
                                                 

29 Υπάρχουν δυο τύποι καλού Νοικοκύρη: Ο πρώτος είναι αυτός που έχει μια περιο-
ρισμένη αίσθηση της οικογένειας που περιλαμβάνει μόνο τους δικούς του ανθρώπους. Όλες 
του οι προσκολλήσεις, οι σκέψεις, το μέλλον, είναι συσχετισμένα με αυτούς και εκπληρώνει 
όλες του τις υποχρεώσεις μόνο προς αυτούς. Στον δεύτερο τύπο, η έννοια της οικογένειας 
είναι παγκόσμια. Κατανοεί ότι κανείς δεν είναι καλύτερος ή χειρότερος από κάποιον άλλο, βρι-
σκόμαστε απλώς σε διαφορετικά σημεία του ταξιδιού μας και ό,τι ο καθένας είναι μια Ατομι-
κότητα και ότι αποτελεί μέρος της μεγάλης οικογένειας της ανθρωπότητας. Ο τύπος αυτός έχει 
πνευματικές ανησυχίες και δουλεύει εσωτερικά με τον εαυτό του για να επιτύχει μια πολύ 
ειδική ισορροπία. Εκτός από του να έχει εκπληρώσει σωστά τις κοινωνικές υποχρεώσεις του 
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με το φυσικό μας σώμα, με το ιδιαίτερο μας περιβάλλον (τους άλλους ανθρώπους 
γύρω μας) και με τον εσωτερικό μας κόσμο, συμβάλει στην ισορροπία των κέντρων 
μας. Αν στις σχέσεις αυτές δεν υπάρχει ισορροπία, τότε θα υπάρχει πόνος, δυσκο-
λίες και προβλήματα. Η αυτοπαρατήρηση μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε σε ποια 
από αυτές τις σχέσεις έχουμε ελλείψεις.    

Στη σχέση μας με το φυσικό σώμα. Εάν δεν συσχετιζόμαστε με το σώμα μας 
σοφά, θα αρρωστήσουμε. Χρειάζεται να ικανοποιούμε κάποιες βασικές ανάγκες του, 
όπως τροφή, ένδυση και στέγη, για να μπορεί στη συνέχεια αυτό να είναι αρωγός στο 
σκοπό της εσωτερικής μας ανάπτυξης. Είναι βασικό το σώμα μας να έχει ενέργεια, 
ζωτικότητα, υγεία και να κρατιέται σε κάποια φόρμα με τη γυμναστική χωρίς όμως 
υπερβολές. Ο τρόπος που εμείς σήμερα ικανοποιούμε αυτές τις ανάγκες του δεν είναι 
σε ισορροπία, π.χ. η λαιμαργία, η υπερβολή στο ντύσιμο, κλπ., μας κάνουν να ξοδεύ-
ουμε άσκοπα χρήματα και ενέργεια. Επίσης κάποια φυσική απερισκεψία μπορεί να 
κάνει το φυσικό σώμα μη δεκτικό ή να το καταστήσει άχρηστο. Το πώς λειτουργεί το 
σώμα μας ή ο οργανισμός για τις απαιτήσεις του έργου που πρέπει να κάνουμε έχει 
σημασία, για παράδειγμα: λειτουργούμε φυσιολογικά στον σεξουαλικό τομέα; Ή 
έχουμε τραύματα, ταμπού που μας εμποδίζουν το έργο μας; Πώς λειτουργούν το συ-
κώτι, το μυαλό, τα νεφρά και ο προστάτης (για τους άντρες) ή η μήτρα (για τις κυρίες); 
Τελικά να καταλάβουμε ότι το φυσικό σώμα είναι ένα εργαστήριο που παράγει και 
μετατρέπει ενέργειες, τις οποίες χρειαζόμαστε για να πραγματοποιούμε το Μεγάλο 
Έργο. Ένα άρρωστο σώμα δεν δίνει κανένα αποτέλεσμα και λογικά η δική μας εργα-
σία θα καθυστερεί. Προσέχοντας και φροντίζοντας το σώμα μας, διατηρούμε εσωτερι-
κή ηρεμία για να είναι βοηθός στην περιφρούρηση της εσωτερικής μας ισορροπίας.  
Οι αρνητικές συνήθειες, ή τα διάφορα βίτσια, ικανοποιούν υποκειμενικές ανάγκες των 
εγώ μας, κάνοντάς μας σκλάβους του εξωτερικού κόσμου με το να παίρνουμε πρά-
γματα που δεν τα χρειαζόμαστε άμεσα και δημιουργούν ανάγκες που δεν είναι απα-
ραίτητες, όπως η ανάγκη π.χ. για στέγη, μετατρέπεται σε απληστία με το να θέλουμε 
μεγάλα και περισσότερα σπίτια, καλό αυτοκίνητο, κλπ. Πολλές φορές το εσωτερικό 
κενό που νιώθουμε, νομίζουμε ότι μπορεί να γεμίσει με εξωτερικά πράγματα, όμως 
αυτό γεμίζει μόνο με εσωτερικά αποκτήματα. Εμείς πρέπει να γνωρίζουμε που είναι η 
ανάγκη, που η υπερβολή και που η απληστία. Το σώμα μας βρίσκεται συνεχώς στην 
υπηρεσία μας και δεν είναι σωστό να είμαστε αδιάφοροι γι’ αυτό, να το αγνοούμε ή 
να το χρησιμοποιούμε με ακατάλληλο και άδικο τρόπο. Πρέπει να το αγαπάμε, να 
είμαστε φίλοι του, να το καθαρίζουμε από όλα τα σκουπίδια και να το χρησιμοποι-
ούμε μόνο για ιερές και ανιδιοτελείς δραστηριότητες. Είναι το σπίτι μας. 

Το σώμα του κάποιος πρέπει να το φροντίζει ως το όχημα εκδήλωσης της ψυ-
χής. Να μην το εκθέτει σε σημαντικούς κινδύνους και φθορές αλλά ταυτόχρονα να μην 
                                                                                                                     
στη ζωή, οικογένεια, δουλειά, κλπ. προσπαθεί να έχει πάντα ένα καθαρό νου, μια αγνή καρ-
διά και ένα σωστά οργανωμένο και ορθά χρησιμοποιούμενο φυσικό σώμα. Επίσης υπάρχει 
σ’ αυτόν συμμόρφωση στις συνήθειες και τους νόμους του τόπου με τον οποίο το πεπρωμένο 
του είναι δεμένο και σοβαρή φροντίδα υπηρεσίας προσφερόμενης με αγάπη για την ευημερία 
εκείνων με τους οποίους συνδέετε. Ένα άτομο που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, που 
φέρεται άσχημα στον σύντροφο του ή που εγκαταλείπει το σπίτι του για τον ένα ή τον άλλο 
λόγο, αναμφισβήτητα δεν είναι καλός Νοικοκύρης του σπιτιού του. 
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εστιάζεται αποκλειστικά στη συντήρηση και διαμόρφωσή του για σκοπούς ματαιοδο-
ξίας. Όσο λιγότερος είναι ο ψυχικός έλεγχος στην προσωπικότητα τόσο οι αντιξοό-
τητες του σώματος επιδρούν δυσμενώς στην αποκαλούμενη απλοϊκά ψυχική σφαίρα. 
Για το λόγο αυτό βλέπουμε συχνά σε μαθητευόμενους η σωματική ανισορροπία να 
επιφέρει σοβαρές δυσλειτουργίες της συμπεριφοράς. Μέχρι να κατακτηθεί ένας ση-
μαντικός βαθμός ελέγχου από την ψυχή στην κατώτερη φύση, το σώμα πρέπει να 
φροντίζεται έως του σημείου απλά να επιτελεί ομαλά τις λειτουργίες του. 

Όσο καλύτερο σώμα έχουμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αναπτυχ-
θεί η συνειδητότητά μας. Είναι ασύλληπτη η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, 
τόσο υπάκουο και τόσο σοφού. Εξαιτίας αμέτρητων επιτευγμάτων και πολυάριθμων 
γεννήσεων σε άλλες μορφές, αποκτήσαμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτό το ανθρώ-
πινο σώμα. Το να το χρησιμοποιούμε άπρεπα είναι σαν να σπαταλάμε όλα τα επιτεύ-
γματα που κερδίσατε σ’ όλες αυτές τις αμέτρητες ζωές. Οι πνευματικές πρακτικές 
μπορούν να ασκηθούν μόνο με τη βοήθεια του σώματος. Στην πραγματικότητα το σώ-
μα είναι ο ναός του Θεού που υπάρχει μέσα μας. Αν το σώμα μας δεν έχει προβλή-
ματα, αυτό βοηθά και στις άλλες σχέσεις μας.    

Στις σχέσεις με το ιδιαίτερο μας περιβάλλον (τους άλλους ανθρώπους γύρω 
μας)30. Εάν δεν γνωρίζουμε να συσχετιζόμαστε με το ιδιαίτερο περιβάλλον μας, θα 

                                                 
30 Οι ανθρώπινες σχέσεις, απαιτούν αγώνα και θυσίες. Κανείς δεν είναι όμοιος με τον 

διπλανό του. Όλοι διαφέρουμε. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να 
είναι αρεστός σε όλα. Όλοι έχουμε ελαττώματα και "κουσούρια". Απαιτεί υπομονή, επιμονή 
και αμοιβαίες υποχωρήσεις, έως ότου κατακτηθεί (ναι, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι κατάκτη-
ση, εάν και εφόσον στηρίζονται σε αγάπη και αλήθεια), η χρυσή τομή και το "πάντρεμα" των 
αντιθέτων. Το "σε δέχομαι όπως είσαι" και το "δεν αλλάζω για κανένα" είναι παραινέσεις και 
στάση ζωής αδιέξοδη και άκρως καταστροφική. Τι θα πει δεν αλλάζεις για κανένα; Ποιός σου 
είπε καταρχάς πως είσαι τέλειος, για να μην αλλάξεις και ό,τι δεν απαιτούνται αμοιβαίες υπο-
χωρήσεις στις ανθρώπινες σχέσεις; Ποιός ή τι νομίζεις ότι είσαι; Τι θα πει "σε δέχομαι όπως 
είσαι"; Κι αν είσαι μέσα στην αυτοκαταστροφή και την πλάνη, γιατί κάποιος να σε δεχθεί 
όπως είσαι, εάν και εφόσον πράγματι νοιάζεται για σένα; Όποιος νοιάζεται και αγαπά, θέλει 
το καλό του διπλανού του. Πολλές φορές, μας πονάει ο προσωπικός αγώνας της αλλαγής και 
μεταμόρφωσης των αρνητικών του εαυτού μας. Εάν δεν έχουμε υγιή θέληση, σίγουρα μπο-
ρούμε να "βολευτούμε" σε πολλές παρέες, γνωστών και όσους συναντήσαμε σε κοινωνικές 
δραστηριότητες, για να καλύψουμε το κενό του χρόνου και της εξόδου μας. Σχέσεις συνήθειας 
ή συμφέροντος (κανόνας της σημερινής κοινωνίας), έχει καταστρέψει πολλούς συνανθρώπους 
μας. Είναι να αναρωτιέσαι, για ποιόν λόγο ήρθαμε σε αυτό τον κόσμο, στο ομολογουμένως 
σύντομο ταξίδι μας εδώ, αν όχι για να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Τι σπουδαιότερο 
υπάρχει και τι μεγαλείο και τι επιτυχία μπορεί κάποιος να ευχηθεί, πέρα από αυτή την θεϊκή 
συνιστώσα; Για να χτιστεί και να θεμελιωθεί μια υγιής σχέση, απαιτείται χρόνος και επιμονή. 
Απαιτείται να ξεπεραστεί το δίπολο εξουσίας και υποταγής που διακατέχει τον εαυτό όλων μας 
και να περάσει στο στάδιο των αμοιβαίων υποχωρήσεων, της κατανόησης και της υπερπήδη-
σης των εμποδίων που μολύνουν την επικοινωνία της καρδιάς και της ψυχής. Όταν όλοι και 
όλα κινούνται σε πλαίσιο ανταγωνισμού με τον διπλανό τους, τι σχέση μπορεί να στεριώσει, 
αν όχι σχέση καταστροφική ή σχέση ψεύδους και συμφέροντος; Δεν χρειαζόμαστε πολλούς 
ανθρώπους στην ζωή μας. Ίσα ίσα. Δεν έχουμε τον χρόνο επίγεια για να γνωρίσουμε πρα-
γματικά πολλούς ανθρώπους και να επενδύσουμε πορεία ζωής μαζί τους. Γνωστούς και συ-
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δημιουργούμε πολλές συγκρούσεις. Γεννιόμαστε στην επιφάνεια της Γης που είναι γε-
μάτη από άλλες ζωές. Η γέννηση απαιτεί από εμάς που ερχόμαστε να γνωρίσουμε 
τους εαυτούς μας, τι είμαστε και τα γιατί της ύπαρξής μας. Αυτή η ανακάλυψη δεν 
μπορεί ποτέ να έρθει σε μας πλήρως, παρά μόνο μέσω των ανθρωπίνων σχέσεων. 
Προσέχουμε αν σχετιζόμαστε με τους άλλους με τα εγώ ή με την Ουσία τους. Η αβλά-
βεια, η αλήθεια προς όλα τα πλάσματα, η αποχή από την κλοπή, από την ακράτεια 
(τάσεις προς αναζήτηση ηδονής), τη φιλαργυρία, να σεβόμαστε την ελεύθερη βούλη-
ση ή θέληση των άλλων και να μην θέλουμε να επιβάλουμε τη γνώμη μας, ή να ενοχ-
λούμε συνεχώς, αποτελούν τις προϋποθέσεις εκείνες που θα μας έκαναν τέλειο στις 
σχέσεις μας. Οι σχέσεις αρχίζουν με Γνωριμία και πρέπει να συνεχίζουν με Αμοι-
βαία Έλξη - Επικοινωνία - Εξιδανίκευση – Αποδοχή – Προσγείωση και να τελειώ-
νουν με Σεβασμό και Αγάπη. Οι σχέσεις με άτομα που έχουν εσωτερικές ανησυχίες 
και δουλεύουν εσωτερικά σίγουρα θα μας βοηθούσαν σημαντικά, αν όμως σχετιζόμα-
στε με άτομα που είναι υλιστές, που κρίνουν τους άλλους, με άτομα αρνητικά, τότε και 
εμείς ίσως να γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Ο κόσμος είναι ο καθρέφτης μας. Ο σκοπός 
μιας οντότητας είναι γνωστός μόνο όταν παρατηρηθεί σε δράση στα πλαίσια μιας 
πολύπλοκης δραστηριότητας μαζί με άλλα άτομα. Μπορούμε να μελετήσουμε ένα 
άτομο αν το βλέπουμε να δρα μαζί με άλλους σε μια ομάδα σαν ενεργό μέλος. Τότε ο 
σκοπός του αποκαλύπτεται διότι βγάζει προς τα έξω ό,τι είναι ως άτομο. Απελευθε-
ρώνει ό,τι νιώθει πως είναι ο σκοπός του ή ο δικός του τρόπος αντίδρασης στα πρά-

                                                                                                                     
μπαθούντες θα συναντήσουμε πολλούς. Ανθρώπους όμως που να τους αγαπάμε και να μας 
αγαπάνε πραγματικά, ελάχιστους. Το μόνο εύκολο είναι να σκληρύνεις και να κλείσεις την 
καρδιά σου και να αλλάζεις ανθρώπους σαν τα πουκάμισα, ή να κρίνεις τους πάντες και τα 
πάντα, αναζητώντας διαρκώς αιτίες και δικαιολογίες προκειμένου να επιβεβαιώσεις και να 
"καταπραΰνεις" τον εαυτό σου για την κενότητα στην οποία εσύ ο ίδιος επέλεξες να ζήσεις και 
να εξελιχθείς. Απαιτείται αυτό-κριτική και συγχώρεση του εαυτού μας και των σφαλμάτων μας. 
Απαιτείται  να αναλάβουμε και να αντικρύσουμε το φορτίο του πόνου από τις πράξεις και τις 
ανοησίες μας. Όλοι έχουμε αδικήσει κάποιον συνάνθρωπο ή αγαπημένο μας. Πως σταθήκαμε 
απέναντι σ’ αυτή μας την πράξη; Όλοι μας κρίναμε σκληρά και αναίτια συνανθρώπους μας. 
Παλεύουμε με καθημερινό και επίπονο αγώνα να το αλλάξουμε ή αυτό-δικαιολογούμαστε στην 
τάχα ξεχωριστή μας ατομικότητα; Υπάρχουν ένα σωρό ατέλειες πάνω μας που μας ζητάνε 
καθημερινά να τις επιδιορθώσουμε. Είναι κυριολεκτικά αγώνας μιας ολόκληρης ζωής που 
πρώτα απ' όλα, απαιτεί αυτεπίγνωση και συνειδητοποίηση να συνειδητοποιήσουμε και να 
γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Πολλοί θα πουν πως προσπαθούν ή δίνουν αγώνα, μα δεν βρί-
σκουν ανταπόκριση από τους συνανθρώπους τους ή τους αγαπημένους τους. Πράγματι, πο-
νάει πολύ το να αγωνίζεσαι σε προσωπικό επίπεδο και να μην υπάρχει ανταπόκριση στο 
περιβάλλον που διάλεξες ή αντίστοιχα σε επέλεξε. Εκεί θέλει πυγμή και διπλή προσπάθεια για 
να συνεχίσεις. Διότι δεν το κάνεις για εκείνους, μα για τον εαυτό σου. Γίνεσαι η εικόνα που θα 
ήθελες να δεις και να υπάρχει στον κόσμο. Αν δεν αρχίσουμε τον αγώνα από μέσα μας, πως 
αυτός θα εκδηλωθεί και έξω από εμάς; Δεν θα έρθει ποτέ καμιά θετική αλλαγή εάν δεν μετα-
μορφώσουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας ριζικά. Ας γίνουμε αδιάφοροι μέσα μας στην κακία, 
μα να μην την επιτρέπουμε όπου την συναντούμε. Όχι με καταναγκασμό, μα με συμβουλή και 
προειδοποίηση. Όποιος θέλει ας ακούσει και ας κατανοήσει. Κανείς μας δεν είναι αναμάρ-
τητος και "καθαρός" σε σύγκριση με τον διπλανό του. Αυτό θα πρέπει καθημερινά να το θυμί-
ζουμε στον εαυτό μας. Ας τολμήσουμε. Δεν έχουμε χρόνο όπως νομίζουμε. 
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γματα. Εκφράζει τα συναισθήματά του. Ο κόσμος είναι η σκηνή σας μόνο μέσω του 
έργου σας μπορεί να αποδειχθεί ο σκοπός σας. «Από τα έργα σας θα κριθείτε». Αυτά 
που αγαπάμε στους άλλους είναι μια αντανάκλαση όσων αγαπάμε στον εαυτό μας. 
Αυτά που μας ενοχλούν στους άλλους είναι μια σίγουρη ένδειξη για το τι πρέπει να 
κοιτάξουμε πιο προσεκτικά στον εαυτό μας. Κάθε άνθρωπος έρχεται στη ζωή μας για 
κάποιο λόγο. Εξαρτάται από εμάς να είμαστε ανοιχτοί στο μάθημα που έχει να μας 
διδάξει. Όσο περισσότερο κάποιος μας ενοχλεί, τόσο μεγαλύτερο το μάθημα.  

Και στη σχέση με το εσωτερικό μας έχουμε ανάγκες και ελλείψεις. Ο εσωτε-
ρικός κόσμος έχει μεγαλύτερη βαρύτητα για μας, από ότι ο εξωτερικός. Εάν δεν γνω-
ρίζουμε να συσχετιζόμαστε με τα διάφορα μέρη του Είναι ορθά, γίνεται κάτι περισσό-
τερο από αδύνατη η αληθινή φώτιση. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, η ματαιοδοξία, πο-
τέ δεν θα μας συσχετίσουν σοφά με το ανώτερο μέρος του Είναι. Εδώ είναι που πρέ-
πει να ψάξουμε για ευτυχία, ελευθερία και ειρήνη. Όταν ταυτισμένοι εξυπηρετούμε 
τους σκοπούς του κάθε εγώ, που δρα ανεξέλεγκτα μέσα μας δημιουργώντας παράλο-
γες επιθυμίες και εντάσεις, τότε δεν σχετιζόμαστε σωστά με τον εσωτερικό μας κό-
σμο. Με τις εσωτερικές μας στάσεις, που είναι οι ρυθμιστές της συμπεριφοράς μας, 
δημιουργούμε την πραγματικότητά μας, η οποία συμπεριλαμβάνει όλες τις σχέσεις 
που διαμορφώνουμε. Η ποιότητα των εσωτερικών στάσεων καθορίζει την ποιότητα 
της συμπεριφοράς και η ποιότητα της συμπεριφοράς καθορίζει την ποιότητα των σχέ-
σεων. Εσωτερικές στάσεις, συμπεριφορά και σχέσεις αλληλεπιδρούν, αλληλοπλέκο-
νται και αλληλοεξελίσσονται. Γι’ αυτό η αυτοπαρατήρηση είναι πολύ σημαντική, γιατί 
δίνει τη δυνατότητα στην Ουσία να δραστηριοποιείται και να γίνεται η αρχή η οποία 
θα επιβάλει ισορροπία και τάξη στον ψυχισμό μας. Από μας εξαρτάται να πλησιά-
σουμε το πνευματικό μας μέρος και να επωφεληθούμε απ’ αυτό. Αν η σχέση με το 
εσωτερικό μας είναι καλή, τότε και κάθε εξωτερική κατάσταση θα ξεπερνιέται σωστά.  

Η σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας προβάλλεται καταλυτικά σε κάθε σχέση 
με τους άλλους. Στον βαθμό που εκτιμούμε και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, αντί-
στοιχα εκτιμούμε, εμπιστευόμαστε, ωφελούμαστε και ωφελούμε τους άλλους. Δεν 
μπορούμε να παραβιάσουμε αυτήν τη νομοτελειακή πραγματικότητα, όσο και εάν 
σκεπτόμαστε ή επιθυμούμε διαφορετικά πράγματα. Με τις εσωτερικές μας στάσεις, 
που είναι οι ρυθμιστές της συμπεριφοράς μας, δημιουργούμε την πραγματικότητά 
μας, η οποία συμπεριλαμβάνει όλες τις σχέσεις που διαμορφώνουμε. Η ποιότητα των 
εσωτερικών στάσεων καθορίζει την ποιότητα της συμπεριφοράς και η ποιότητα της 
συμπεριφοράς καθορίζει την ποιότητα των σχέσεων. Εσωτερικές στάσεις, συμπερι-
φορά και σχέσεις αλληλεπιδρούν, αλληλοπλέκονται και αλληλοεξελίσσονται. Η ατο-
μιστική σκέψη πάντοτε διαφθείρει τη σχέση και την μετατρέπει σε πεδίο ωφελιμιστι-
κής συναλλαγής, ανταγωνισμών, συγκρούσεων και αθλιότητας. Σε όποια σχέση επι-
κρατεί ο εγωικός υποκειμενισμός, δεν υπάρχει κατανόηση.  

Τα τρία είδη των σχέσεων σωστά χρησιμοποιημένα γίνονται ένας μοχλός για 
μετατροπή της ζωής μας μέσω της μετατροπής των εισερχόμενων από τις αισθήσεις 
εντυπώσεων. Είναι φυσικά πολύ δύσκολο αλλά όχι και ακατόρθωτο να κρατάει 
κάποιος ισορροπίες σε αυτά τα πράγματα. Με ό,τι βρισκόμαστε σε σχέση, είναι ο 
καθρέφτης που μας δείχνει τι είναι σωστό και τι είναι εκτός ισορροπίας μέσα μας. Ο 
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τρόπος που προσφέρουμε τον εαυτό μας είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμε-
τωπιστεί. Γι’ αυτό πρέπει να κατανοήσουμε τη δυναμική των σχέσεων.   

Όσο περισσότερο ο άνθρωπος ανεβαίνει στην κλίμακα της συνειδησιακής 
εξέλιξης, τόσο τα κέντρα του αναπτύσσονται ανάλογα. Με άλλα λόγια τα κέντρα ακο-
λουθούν την εξέλιξη του ανθρώπου και όχι ο άνθρωπος τα κέντρα. Κατά συνέπεια, η 
κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και της αφύπνισης των κέντρων κρίνεται απα-
ραίτητη. Ο εξαγνισμός των σωμάτων στα όποια βρίσκονται τα κέντρα και που είναι 
πρωτίστως το αστρικό, το αιθερικό και το φυσικό σώμα, πρέπει να συνεχίσει να τρα-
βά την προσοχή μας. Καθετί που επιθυμούμε, φτιάχνει μια εικόνα στο νου μας. Αυτή 
η εικόνα διεγείρει τα σχετικά όργανα, αδένες και κέντρα, αναγκάζοντάς τα να υπερλει-
τουργήσουν διαταράσσοντας έτσι την κανονική ισορροπία μεταξύ τους θολώνοντας μ’ 
αυτό τον τρόπο τη νοητική μας όραση. Η διατήρηση της ισορροπίας των ενεργειών 
στα κέντρα είναι βασική, διότι τότε, εκτός των άλλων, παρουσιάζεται η δυνατότητα να 
αρχίσουν να εκφράζονται μέσα μας τα δύο ανώτερα κέντρα.  

Υπάρχουν διάφορα επίπεδα ανάπτυξης ανάμεσα στους ανθρώπους με διαφο-
ρετική συνειδητότητα και κατανόηση να χαρακτηρίζει το κάθε επίπεδο. Είναι πολύ 
δύσκολο να ορίσουμε αυτή τη διαφορά μεταξύ των ανθρώπων αλλά υπάρχει και μας 
το αποδεικνύει η ύπαρξη της διαφορετικότητας στη κατανόηση που μας επιτρέπει να 
δούμε την αλήθεια. Μερικές φορές το επίπεδο ενός ατόμου κρίνεται από την εξωτερική 
του εμφάνιση και την οικονομική ή κοινωνική του θέση. Όμως τα επίπεδα για τα 
οποία μιλάμε δεν έχουν σχέση με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, παρά μόνο με την 
εσωτερική μας επίτευξη ή πραγμάτωση. Συχνά μια εξωτερική επιτυχία είναι αποτυχία 
για το εσωτερικό μας επίπεδο και μια φαινομενική μας ήττα είναι νίκη του εσωτερικού 
επιπέδου. Τα σπουδαιότερα μαθήματα τα παίρνουμε σε στιγμές κρίσης όταν το εξω-
τερικό επίπεδο βρίσκεται σε κίνδυνο. Μια ειδική ψυχολογική παρατήρηση στον τρό-
πο έκφρασης του Είναι (βλέπε υποσημείωση Ν. 35-36) στον ψυχισμό των ανθρώπων, 
μας αποκαλύπτει ότι υπάρχουν επτά κύρια επίπεδα έκφρασής Του. Το πρώτο, είναι 
σ’ εκείνους που εκδηλώνουν συνήθως ένα χαμηλό ενστικτώδες επίπεδο έκφρασης 
διότι σ’ αυτούς επικρατεί κυρίως το ένστικτο και το κινητικό κέντρο. Το δεύτερο, είναι 
σ’ εκείνους τους ανθρώπους που ζουν κυρίως στον κόσμο των κατώτερων συγκινή-
σεων, των παθών και ζωικών επιθυμιών διότι έχουν ένα συγκινησιακό κυρίως επί-
πεδο έκφρασης. Το τρίτο, είναι σ’ εκείνους που έχουν ένα διανοητικό κυρίως επίπεδο 
έκφρασης και που βασίζουν όλες τις δράσεις τους στο διανοητικό κέντρο. Το τέταρτο, 
είναι σ’ εκείνους τους ανθρώπους που έχουν ένα  ισορροπημένο Ψυχολογικό επίπεδο 
έκφρασης του Είναι. Το πέμπτο επίπεδο, ανήκει σε εκείνους που έχουν το αστρικό 
σώμα. Το έκτο επίπεδο, ανήκει σε εκείνους που έχουν το νοητικό σώμα. Το έβδομο 
επίπεδο,31 ανήκει σε εκείνους που έχουν το αιτιατό σώμα. Τα ανθρώπινα όντα του 

                                                 
31 Ο υπ’ αριθ. 7 είναι αυτός που έχει πετύχει την πλήρη ανάπτυξη που είναι δυνατή για 

τον άνθρωπο και που κατέχει θέληση, συνειδητότητα, μια μόνιμη και αναλλοίωτη ατομι-
κότητα, αθανασία και πολλές άλλες ιδιότητες που, μέσα στην τυφλότητα και στην άγνοιά μας, 
τις αποδίδουμε στον εαυτό μας. Μόνο όταν καταλάβουμε, ως ένα σημείο, τον άνθρωπο υπ’ 
αριθ. 7 και τις ιδιότητές του, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τα ενδιάμεσα στάδια που, μέσα 
απ’ αυτά, μπορούμε να τον προσεγγίσουμε δηλ. να καταλάβουμε την πορεία της ανάπτυξης 
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πρώτου, δευτέρου και τρίτου επιπέδου, δεν καταλαβαίνουν ψυχολογικά ο ένας τον 
άλλο και αποτελούν τον κύκλο της σύγχυσης των γλωσσών του Πύργου της Βαβέλ. 
Τα τρία ανώτερα επίπεδα συνθέτουν το Ουράνιο Βασίλειο.  

Οι άνθρωποι του τετάρτου επιπέδου οδηγούν ορθά τα πέντε τους κέντρα χωρίς 
να τα ταυτίζουν με κάποιο εγώ και δεν βρίσκονται στον κύκλο της σύγχυσης των 
γλωσσών. Αλλά δεν βρίσκονται ούτε και στο Ουράνιο Βασίλειο. Για να αφυπνίσει 
κάποιος την φωτιά της Κουνταλίνι και να αρχίσει να εργάζεται προς το πέμπτο επίπε-
δο ανθρώπινων όντων, πρέπει πρώτα να εγκαθιδρύσει μέσα του την Ψυχολογική 
Ισορροπία. Και αυτό επιτυγχάνεται όταν δεν ταυτίζουμε κανένα από τα πέντε κέντρα 
μας με κάποιο εγώ. Επομένως, η γνώση του τι είναι, πώς δουλεύουν και με ποιο τρό-
πο ταυτίζουμε τα κέντρα με τα εγώ, μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε πως να 
έλθουμε σε Ψυχολογική Ισορροπία. Αν δεν γίνει αυτό, παραμένουμε απλά ένας 
"κοινωνικός" άνθρωπος, χωρίς την άμεση εμπειρία της Αλήθειας.  

Είναι απλό να αναγνωρίσεις κάποιον που δεν έχει Ψυχολογική Ισορροπία. 
Είναι αυτός, που εύκολα ξεχνιέται και ενθουσιάζεται από διανοητικές παρορμήσεις, 
συναισθήματα και παρορμήσεις του κινητικού, ένστικτου και σεξουαλικού κέντρου.  

Επομένως, για να εγκατασταθεί Ψυχολογική Ισορροπία32 απαιτείται να 
είμαστε σε συνειδητό έλεγχο των παρορμήσεων (που προέρχονται από τις εντυπώ-
σεις) και φορτίζουν τα πέντε κέντρα μας. Αυτό σημαίνει πως όταν μια σκέψη, ένα 
συναίσθημα, μια εντύπωση έρχεται, να μπορούμε συνειδητά, ακόμη και μέσω τρο-
μερών δοκιμασιών, να διακρίνουμε που στοχεύει, να τη μετατρέπουμε κατάλληλα και 
να διατηρούμε έτσι τον έλεγχο των κέντρων.  
                                                                                                                     
που είναι δυνατή για μάς. Ο άνθρωπος υπ’ αριθ. 6 είναι πολύ κοντά στον υπ’ αριθ. 7. Δια-
φέρει απ’ αυτόν μόνο στο ότι μερικές από τις ιδιότητές του δεν έχουν ακόμα γίνει μόνιμες. Ο 
άνθρωπος υπ’ αριθ. 5 επίσης αποτελεί για μάς μια ανεπίτευκτη ακόμη στάθμη ανθρώπου, 
γιατί αυτός έχει πετύχει την εσωτερική του ενότητα. Στην ατομική εξέλιξη εκάστης Μονάδας 
(ψυχής) οφείλεται η διαφορά της σοφίας, της αγνότητας και της ευφυΐας και ανάλογα με την 
αξιολόγηση της ποιότητας σε θεία, πνευματική, νοητική και φυσική, έγκειται η πνευματική 
ιεράρχηση και η απελευθέρωσή από τον κύκλο της Ανάγκης.   

32 Άλλη μια βοήθεια για την επίτευξη της Ψυχολογικής μας Ισορροπίας είναι οι τάσεις 
που υποδηλώνονται στο γενέθλιο αστρολογικό μας χάρτη. Οι οίκοι, τα ζώδια και οι πλανήτες 
μας αποκαλύπτουν το μήνυμα των άστρων. Ο κάθε οίκος αντιπροσωπεύει έναν τομέα της 
ζωής, τα ζώδια είναι όπου, με τη θέση τους στους οίκους υποδηλώνουν τη βασική μας ψυχο-
σύνθεση και συμπεριφορά στη ζωή και οι πλανήτες είναι όπου, με την κίνησή τους διαμέσου 
των οίκων και των ζωδίων μας φέρνουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ψυχής μας που χρεια-
ζόμαστε για την προσωπική μας εξέλιξη. Αυτός είναι ο τρόπος που το σύμπαν επικοινωνεί με 
μας και μας δείχνει τα αναγκαία ψυχολογικά εργαλεία που εμείς έχουμε διαλέξει για βοήθεια 
να πετύχουμε αυτή την ισορροπία και να εκπληρώσουμε τον καρμικό μας σκοπό. Η θέση της 
γενέθλιας Σελήνης στο χάρτη μας όσον αφορά τον Οίκο και το ζώδιο δείχνει τι έχουμε φέρει 
μαζί μας από προηγούμενες ζωές και πρέπει να το ξεπεράσουμε. Έτσι η θέση της Σελήνης 
συνδέεται με το Νότιο Δεσμό. Η γενέθλια θέση του Ήλιου δείχνει τι πρέπει να μάθουμε σε 
αυτή τη ζωή και συνδέεται με το Βόρειο Δεσμό. Οι πλανήτες που κυβερνούν τα ζώδια που βρί-
σκονται οι Δεσμοί είναι σημαντικοί για να δείξουν σε μας πως και τι τομέας στη ζωή μας χρει-
άζεται εξισορρόπηση στον άξονα των δεσμών. Το ωροσκόπιο δείχνει μόνο τάσεις. Είναι δικό 
μας θέμα να προσδιορίσουμε με την δική μας θέληση, πώς μία πλανητική θέση θα εκδηλωθεί. 
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Μπορούμε να πούμε πως ο Τέταρτος Τύπος ανθρώπου είναι ένα άτομο που 
έχει μάθει πως να σταματάει συνηθισμένες μηχανικές συμπεριφορές με το να παρα-
τηρεί τα πέντε κέντρα του από στιγμή σε στιγμή, παραμένοντας αντιληπτικός της εσω-
τερικής του κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα έχει αντίληψη και των εξωτερικών γεγονό-
των. Βρισκόμενος σ’ αυτή την κατάσταση έχει γνώση των εντυπώσεων που λαμβάνει 
και επομένως μπορεί και τις μετατρέπει συνειδητά κατάλληλα. Αυτή η μετατροπή δίνει 
ως αποτέλεσμα κατανόηση από στιγμή σε στιγμή στη συνείδηση. Είναι με αυτό τον 
τρόπο που μαθαίνουμε να σταματούμε τη σπατάλη ενέργειας στα πέντε κέντρα μας.   

Η αποθηκευμένη ενέργεια είναι που χρησιμοποιείται για την δημιουργία των 
ανώτερων σωμάτων. Δίχως Ψυχολογική Ισορροπία, δεν υπάρχει τρόπος να δημιουρ-
γηθούν τα ανώτερα σώματα, να ανεβούμε σε ανώτερα επίπεδα του Είναι και να έχου-
με πρόσβαση σε αληθινή Γνώση. Με πειθαρχημένη ζωή και αγνή σκέψη, η κατάστα-
ση των κέντρων, η ζωτικότητα και η κραδασμική δραστηριότητά τους γίνεται αυτόμα-
τα ορθή. Ο έλεγχος ενέργειας, και επομένως των κέντρων και του φυσικού σώματος 
είναι εφικτός μόνο αφού ο άνθρωπος έχει επιτύχει αγνότητα και αυτοκυριαρχία. Δεν 
του επιτρέπεται να γνωρίσει τους νόμους που κυβερνούν την ενέργεια μέχρι να μάθει 
μέσα από την πειθαρχία, τον έλεγχο της ζωικής φύσης και φτάσει σε ένα σημείο που 
δεν θα ταλαντεύεται πια από τις διαθέσεις και τον εγωισμό. Η δε προσπάθεια αφύ-
πνισής33 των κέντρων, δεν πρέπει να αναλαμβάνεται καθόλου, ενόσω έχουμε επίγνω-
ση συγκεκριμένων μη αγνών σημείων στη ζωή μας, ούτε όταν το φυσικό σώμα δεν 
είναι σε καλή κατάσταση.   

Το σώμα μας όπως και ο περίγυρός μας, η ζωή μας, οι συνάνθρωποί μας, μάς 
“μιλάνε” και μας αποκαλύπτουν διάφορες πληροφορίες. Το πρόβλημά μας είναι πως 
θα μάθουμε να τις διαβάζουμε και να αποκρυπτογραφούμε τα μηνύματα τους. Αυτό 
απαιτεί αρκετή παρατηρητικότητα και επίσης την καλή πρόθεση από μέρους μας. Δεν 
είναι πάντοτε βέβαιο ότι θέλουμε να ακούσουμε αυτό που η ζωή μας διδάσκει. Αν 
όμως έχουμε αποφασίσει να βαδίσουμε την ανιούσα οδό της πνευματικής εξέλιξης, 
τότε η παρατήρηση των αντιδράσεων του σώματός μας (όπως επίσης και των “μηνυ-
μάτων” που κρύβονται στα γεγονότα της ζωής), θα είναι για μας μεγάλη βοήθεια. 

 
 
 

 

                                                 
33 Η άτακτη ή βίαιη αφύπνιση των κέντρων με τη χρήση τεχνικών, όπως π.χ. με ειδικές 

αναπνευστικές ασκήσεις κ.ά., μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την περιστασιακή ενεργοποίηση 
κάποιων ιδιαίτερων ψυχικών ικανοτήτων, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ταυτόχρονη ποιοτική 
αλλαγή της συνειδητότητας, ούτε Πνευματική αλλαγή ή Φώτιση. Αντίθετα, σε αυτές τις περι-
πτώσεις υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σύγχυσης, πλάνης και εκτροπής από το υγιές και αγνό 
ρεύμα της Πνευματικότητας, με πολύπλευρες ενεργειακές, νευρικές και ψυχοσωματικές διατα-
ραχές, ενίοτε ακραίες. Επίσης η υπερβολική ανάπτυξη ενός κέντρου, ζημιώνει τα άλλα και έχει 
ως αποτέλεσμα έναν πολύ μονομερή ανθρώπινο τύπο, ανίκανο για περισσότερη ανάπτυξη.   
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Η γλώσσα των παραβολών. 
 

 
Η ερμηνεία που δίνει στις ιερές γραφές και κατ’ επέκταση στα Ευαγγέλια ο 

κλήρος μέσω της χριστιανικής παράδοσης έχει να κάνει συνήθως με το ηθικό και το 
υπερβατικό τους επίπεδο αγνοώντας ως επί το πλείστων το πρίσμα της ψυχολογικής 
προσέγγισης. Όσοι αγνόησαν το ψυχολογικό επίπεδο και θέλησαν να περάσουν 
απευθείας από το ηθικό επίπεδο σε καταστάσεις υπερβατικές, διαπίστωναν ότι το 
χάσμα ήταν πολύ μεγάλο για να υπερπηδηθεί. Για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος 
χρειάζεται η ψυχολογική προσέγγιση και αυτό, τα κείμενα των Ευαγγελίων το κάνουν 
μέσω των παραβολών.  

Η παραβολή είναι επίτηδες φτιαγμένη κατ’ αυτό τον τρόπο, ώστε μέσα από τις 
λέξεις και τις εικόνες της, να επιδρά στον άνθρωπο έτσι ώστε να ανυψώνει την κατα-
νόηση του σ’ ένα ανώτερο επίπεδο. Οι διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις στην πα-
ραβολή, παρουσιάζονται έτσι, ώστε να μπορεί να συλληφθεί απ’ αυτές μια ιδιαίτερη 
κατανόηση στον ψυχισμό μας, που σαν μια γέφυρα θα συνδέσει την ηθική και την 
υπερβατική ερμηνεία, την κατά γράμμα σημασία των λέξεων με το ψυχολογικό ανώτε-
ρο εσωτερικό νόημα. Απ’ αυτή την άποψη η παραβολή, είναι ένα μέσο που μεταμορ-
φώνει το νόημα και αυτό γίνεται μόνο σε όσους έχουν την τάση να τη συλλάβουν 
σωστά. Κατανοώ κυριολεκτικά κατά γράμμα, είναι ένα πράγμα και κατανοώ ψυχολο-
γικά είναι κάτι άλλο. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η παραβολή καλύπτει 
και περιφρουρεί κατά κάποιο τρόπο όλες τις ιερές γραφές, δηλ. γραφές που προορί-
ζονται να μεταδώσουν κάτι πέρα από την κυριολεκτική έννοια των λέξεων, ώστε η 
γνώση να μην πέσει εκεί που δεν πρέπει.  

Τα Ευαγγέλια μιλούν για μία πιθανή εσωτερική εξέλιξη, που την ονομάζουν 
δεύτερη γέννηση (που είναι ταυτόχρονα σωματική, συνειδησιακή και πνευματική 
αναγέννηση).  Αυτή είναι η κεντρική τους ιδέα και η γνώση αυτή δεν μπορεί να δοθεί 
ούτε άμεσα ούτε με εξωτερικό εξαναγκασμό. Για να τη δεχτεί κάποιος, πρέπει να αρχί-
σει να την κατανοεί από μόνος του. Φυσικά, ο άνθρωπος γεννιέται μία φορά. Η πρώ-
τη μας γέννηση συντελείται μέσα στον κόσμο των κυττάρων. Ωστόσο, όλες οι διδα-
σκαλίες του εσωτερισμού διδάσκουν πως είναι ικανός και για μια δεύτερη γέννηση. 
Αλλά αυτή η δεύτερη γέννηση ανήκει στον εσωτερικό του κόσμο. Γεννιέμαι για δεύ-
τερη φορά ή γεννιέμαι ξανά, σημαίνει αλλάζω κατά κάποιο τρόπο σωματικά, αλλά 
αλλάζω κυρίως πνευματικά. Πρωτίστως αποκτώ τα πνευματικά μου σώματα και εξε-
λίσσομαι με τη βοήθεια μιας ανώτερης ψυχολογίας σ’ ένα ανώτερο επίπεδο κατανόη-
σης που έχει να κάνει με τα ενδιαφέροντα της ψυχής και του πνεύματος.  

Μερικοί φτάνουν σ’ ένα στάδιο που αντιλαμβάνονται ότι η ζωή δεν τους ικανο-
ποιεί. Τότε, αρχίζουν πηγαία να ψάχνουν προς διάφορες κατευθύνσεις και να αναζη-
τούν διάφορους στόχους, προτού φτάσουν στο σημείο να μπορέσουν να δεχθούν 
κάποια διδασκαλία παρόμοια μ’ αυτή των Ευαγγελίων. Συνήθως εκείνο που μας ωθεί 
σε αυτό το μονοπάτι της εσωτερικής αναζήτησης είναι το γεγονός πως δεν παίρνουμε 
ικανοποιητικές απαντήσεις σε ερωτήματα που μας απασχολούν. Ίσως το θρησκευτι-
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κό δόγμα στο οποίο ανήκουμε, να μην καλύπτει πολλά από τα συστήματα σκέψης και 
διανόησης με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή ή τα προσεγγίζει επιφανειακά. 

Η εσωτερική αναζήτηση είναι ένα προσωπικό και αναφαίρετο δικαίωμα του 
κάθε ανθρώπου. Το επίπεδο της αναζήτησης πρέπει να καθορίζεται από τον ίδιο και 
δεν πρέπει να εμποδίζεται και να μπλοκάρεται από παράγοντες ξένους προς την βού-
λησή του. Σήμερα, παρότι τα πράγματα φαίνονται να είναι πιο εύκολα για τον επίδοξο 
αναζητητή σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από μερικούς αιώνες, 
εντούτοις η εσωτερική αναζήτηση θέλει προσοχή απέναντι σε οποιαδήποτε διδασκα-
λία. Διότι, σχεδόν όλες, παρουσιάζουν όμοια χαρακτηριστικά και χρειάζεται μέσα 
από τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που διαθέτουν να φιλτράρουμε και να αξιοποιή-
σουμε μόνο εκείνες τις πληροφορίες που είναι πραγματικά χρήσιμες και σωστές. 
Έτσι ώστε οι επιλογές και η αναζήτησή μας34, να μας εξασφαλίζουν κάποιο θετικό 
αποτέλεσμα και να έχουν τη δυνατότητα να μας πάνε ένα βήμα μπροστά στη συνει-
δησιακή μας εξέλιξη. 

Από την πρώτη κιόλας επαφή με τον εσωτερισμό, ερχόμαστε σε επαφή με ένα 
πλήθος γνώσεων, αρχών και παραδοχών που διαφέρουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό 
από εκείνα που έως τότε είχαμε αποδεχτεί. Η ζωή μας υφίσταται σταδιακά μια συνο-
λική αναδόμηση μέσο της παρατήρησης και της διεύρυνσης της συνειδητότητάς μας 
και ερχόμαστε σε επαφή με ενέργειες και καταστάσεις που μας ήταν άγνωστες ή δεν 
τις δίναμε τη δέουσα προσοχή. Ο κόσμος για μας πλέον αρχίζει να ερμηνεύεται με 

                                                 
34 Στην αρχή η αναζήτηση είναι εύκολη και ευχάριστη. Όμως, λίγο πριν φτάσουμε σε 

μια βαθύτερη κατανόηση ερχόμαστε αντιμέτωποι με εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις. 
Τότε η πίστη μας δοκιμάζεται διότι η πνευματική ανάπτυξη ασκεί μεγάλη πίεση στους τρεις 
φορείς μας και περνάμε ένα μακρύ χρονικό διάστημα με φυσικά, συναισθηματικά και νοητικά 
προβλήματα. Το εγώ με μορφή πελώριων συναισθηματικών κυμάτων απειλεί να μας πνίξει. Οι  
εισερχόμενες ενέργειες διεγείρουν τα αιθερικά κέντρα μας με αποτέλεσμα να πέφτουμε θύματα 
απρόσμενων παρορμήσεων και δυνάμεων. Είναι οι φόβοι, η αγωνία, οι αμφιβολίες, οι ενοχές, 
που αναδύονται από τα βάθη του ψυχισμού, αλλά και γεγονότα της ζωής που φαίνονται να 
έρχονται σαν δοκιμασίες ή σοβαρά εμπόδια που απειλούν να μας εκτρέψουν από την πορεία 
μας. Σε πρώτο στάδιο, οι πνευματικές αντιλήψεις και οι τεχνικές, τα ιερά βιβλία και οι θρη-
σκευτικές παραδόσεις, μας βοήθησαν να αφυπνιστούμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν 
είμαστε μόνο σώμα αλλά και πνεύμα και να ξεκολλήσουμε από τον κόσμο του ύπνου της 
καθημερινότητας. Τώρα όμως καλούμαστε να αντικαταστήσουμε αυτές τις πνευματικές αντιλή-
ψεις με ανώτερες και να θέσουμε σε εφαρμογή όσα μάθαμε. Στις αρχαίες αδελφότητες και 
στους ναούς, δινόταν ισχυρή έμφαση στη διαδικασία της μεταρσίωσης και έτσι η βαθύτερη 
γνώση δε μεταδιδόταν στους μαθητές πριν η προσωπικότητά τους μετασχηματιστεί σε μια 
ανώτερη βαθμίδα. Οι δάσκαλοι συνήθιζαν να δοκιμάζουν τους δόκιμους πολύ προσεκτικά 
φυσικά, συναισθηματικά και νοητικά για να ανακαλύψουν τα αδύνατα σημεία τους και να τα 
εξαλείψουν πριν αυτός εισέλθει στην πύλη των μυστηρίων. Όταν η προσωπικότητα ισχυρο-
ποιηθεί, το πρώτο σημάδι που παρατηρείται είναι μια ισχυρή έκφραση θέλησης για ελευθερία 
στο φυσικό, συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο, μια τάση ανεξαρτησίας. Αυτό δημιουργεί 
μεγάλες εντάσεις γύρω του, στην οικογένεια, στο κοινωνικό περιβάλλον, στην ομάδα του, ακό-
μα και στο έθνος, αν είναι σε σημαντική θέση. Καθώς η ενέργεια αυξάνει μέσα του, εστιαζό-
μενη κυρίως σε ιδιοτελή αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις, τον εξωθεί να ικανοποιήσει τις 
αναπτυσσόμενες επιθυμίες και προθέσεις του. 
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διαφορετικούς όρους. Κατά τα αρχικά στάδια της μαθητείας μας, αμφιβάλουμε σε κά-
ποιο βαθμό ως προς τις γνώσεις που μας διατίθενται και στο κατά πόσο αυτές είναι 
επαληθεύσιμες. Ταυτόχρονα με αυτή την αμφιβολία, αν κάποιος είναι και έντονα θρη-
σκευόμενος αντιμετωπίζει το πρόβλημα κατά πόσο οι νέες αυτές γνώσεις είναι ταιρια-
στές και αποδεκτές από τη θρησκεία του. Δεν βρίσκεται ακόμη σε ικανό επίπεδο να 
διακρίνει την ενότητα που κρύβεται πίσω από όλες τις δοξασίες ούτε και να ερμηνεύ-
σει με κάποιον άλλο τρόπο, περισσότερο συνθετικό, τις διδαχές του θρησκεύματος το 
οποίο επικαλείται. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στο χριστιανό θρησκευόμενο, όπου η 
απειλή της αίρεσης και της μετά θάνατον τιμωρίας τονίζεται υπερβολικά. Υπάρχει, με 
άλλα λόγια, στο σημείο αυτό ένας μεταφυσικός φόβος για το θρησκευόμενο, ο οποίος 
συνήθως διατηρείται επί μακρόν και αποτελεί σοβαρό εμπόδιο που πρέπει να ξεπε-
ραστεί και ξεπερνιέται όταν γίνει κατανοητή η αγαθή φύση της Θεότητας και η “φιλο-
σοφία” της δημιουργίας.  

Συνήθως ένας απλός μελετητής του εσωτερισμού αναζητά μόνο κείμενα, αλλά 
ένας πραγματικός εσωτερικός αναζητητής επιζητά και μια παράλληλη πρακτική δρα-
στηριότητα αυτοβελτίωσης και γι’ αυτό θα χρειασθεί ενδεχομένως κάποια στιγμή να 
προσχωρήσει σε κάποια οργάνωση για να μπορέσει να προχωρήσει στην αναζήτη-
ση του και να κάνει πράξη αυτή τη φιλοσοφία μέσα στην καθημερινή οικογενειακή και 
κοινωνική του ζωή. Θα πρέπει να έχει πάντα στο μυαλό του, πως γρήγορες λύσεις και 
έτοιμες συνταγές, δεν υπάρχουν στον τομέα αυτόν και πως ο δρόμος αυτός πολλές 
φορές είναι μακρύς, δύσκολος, ίσως και μοναχικός. Στην πορεία του πολλούς θα 
αφήσει πίσω και πολλοί θα τον προσπεράσουν. Αυτό όμως δεν έχει και τόσο μεγάλη 
σημασία, εκείνο που μετράει είναι οι εμπειρίες που αποκτά διότι τελικά αυτές μόνο 
παίρνει μαζί του.  

Μια διδασκαλία εσωτερικής ανάπτυξης πρέπει να δίνεται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μην πέσει μόνο επάνω στην εξωτερική πλευρά μας. Ως εξωτερική πλευρά, 
εννοείται η πλευρά εκείνη της ζωής που έχει να κάνει με την επαγγελματική ή την 
κοινωνική εγκόσμια πλευρά μας και πιστεύει μόνο σε ό,τι αντιλαμβάνεται με τις 
αισθήσεις μας. Αναγκαστικά βέβαια, θα πέσει πρώτα εκεί, αλλά πρέπει με βαθύτερη 
σκέψη, με πνεύμα ατομικής κατανόησης και με την εσωτερική μας συγκατάθεση να 
μπορεί να εισχωρεί σε βαθύτερα επίπεδα του ψυχισμού μας και να ξυπνά εκείνο που 
έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Αν δεν γίνει αυτό και την δεχθούμε απλά σαν μια 
ακόμη φιλοσοφική σκέψη και θελήσουμε να την εφαρμόσουμε έτσι απλά στην κοι-
νωνική ή στην επαγγελματική μας δραστηριότητα, αποδεικνύεται άχρηστη και ανό-
ητη. Ίσως μάλιστα να μας καταστρέψει. Οπότε θα την ποδοπατήσουμε. Όπως το επι-
σημαίνουν τα παρακάτω λόγια του Χριστού:  

«Μη δώτε το άγιον τοις κυσί μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν 
των χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς έν τοις ποσίν αυτών και στραφέντες 
ρήξωσιν υμάς» (Ματθ. 7, 6). Και επίσης: 

 «Δεν αποκάλυψε (ο Κύριος), στους πολλούς αυτό που δεν ανήκε στους πολλούς, 
αλλά το αποκάλυψε μονάχα στους λίγους για τους οποίους έκρινε ότι ταιριάζει, σε 
εκείνους που ήταν ικανοί να το συλλάβουν και να διαπλαστούν με αυτό. Γιατί ο Θεός 
εμπιστεύτηκε το άφατο μυστήριο του στον Λόγο, όχι στην γραπτή λέξη». (Στρωμ. 7.11).  
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Οι διδασκαλίες των Ευαγγελίων, βλέπουν τον άνθρωπο ψυχολογικά σαν ένα 
σπόρο που δεν έχει ακόμη αναπτυχτεί. Μας δείχνουν, πώς πραγματικά είμαστε τώρα 
στον συνηθισμένο μας κόσμο και πώς θα είμαστε όταν φτάσουμε στο ανώτερο σημείο 
της εξέλιξης μας. Η γνώση που υπάρχει στα Ευαγγέλια και μας ανοίγει την πόρτα γι’ 
αυτή την ανώτερη βαθμίδα ανάπτυξης, άλλοτε ονομάζεται Αλήθεια κι άλλοτε Λόγος. Ο 
Χριστός, αντιπροσωπεύει την Αλήθεια. Μιλούσε για ένα ανώτερο επίπεδο εξέλιξης και 
δίδαξε τον τρόπο για να το φτάσουμε και εμείς. Δίδαξε τη δεύτερη γέννηση (σωματική, 
συνειδησιακή και πνευματική αναγέννηση). Γι’ αυτό έλεγε: «Εγώ είμαι η οδός και η Αλή-
θεια και η Ζωή». 

Στην γλώσσα των Ευαγγελίων, κάθε οπτική εικόνα της εξωτερικής ζωής αντιπρο-
σωπεύει συνήθως μια ψυχολογική ιδέα, η οποία έχει την δυνατότητα να μεταμορφώνει 
και να δίνει σ’ αυτή την εικόνα ένα άλλο νόημα.  

Συχνά στα Ευαγγέλια συναντούμε τη λέξη ύδωρ. Στην κυριολεξία σημαίνει το 
φυσικό νερό. Αλλά σαν ψυχολογική ιδέα έχει ένα ειδικό ανώτερο νόημα. Ο Χριστός, 
μιλώντας στη Σαμαρείτιδα της είπε πως μπορούσε να της δώσει ζων ύδωρ (Ιωάν. 4, 13-
14). Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται το ζων ύδωρ (Ιερεμ. 11, 13), (Ησαϊας, 31-
17). Τι είναι λοιπόν αυτό το ζων ύδωρ;  

Στις Ευαγγελικές παραβολές, το ύδωρ, σημαίνει μιαν ειδική μορφή γνώσης, που 
ονομάζεται ζώσα Αλήθεια. Είναι ζώσα γιατί ζωντανεύει την εσωτερική κατανόηση του 
ανθρώπου, όταν τη δεχτεί και την εφαρμόσει πρακτικά. Σ’ αυτή τη διδασκαλία, ο 
άνθρωπος που δεν γνωρίζει τίποτα γ’ αυτή τη γνώση και φυσικά δεν την εφαρμόζει, 
ονομάζεται νεκρός. Η ιδέα είναι πολύ απλή. Κανείς δεν μπορεί ν’ αλλάξει, να γίνει δια-
φορετικός, να εξελιχτεί και να φτάσει να ξαναγεννηθεί, αν δεν γνωρίσει, δεν ακούσει και 
δεν ακολουθήσει αυτή την συγκεκριμένη ψυχολογική διδασκαλία της Αλήθειας. Ο 
άνθρωπος δεν μπορεί να την επινοήσει μόνος του. Μπορεί, βέβαια, να χτίσει στέρνες, 
αλλά δεν θα μπορούν να κρατήσουν το ζων ύδωρ, δηλ. την Αλήθεια. Όταν δεν υπάρχει 
η Αλήθεια αυτού του είδους μέσα του, η κατάσταση αυτή συγκρίνεται καμιά φορά με τη 
δίψα. Για όσους ακολουθούν λανθασμένες αλήθειες, λέγεται πως πίνουν πικρό, μολυ-
σμένο ή μη πόσιμο νερό. Ο Χριστός είπε: «Και όστις ποτίσει ένα των μικρών τούτων 
ποτήριον μόνον ψυχρού ύδατος εις όνομα μαθητού, αληθώς σάς λέγω, δεν θέλει χάσει 
τον μισθόν αυτού» (Ματθ. 10, 42). Με την κυριολεκτική ερμηνεία θα νομίσει κάποιος πως 
αυτό που χρειάζεται είναι να δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό σ’ ένα παιδί. Αλλά αν το νερό 
σημαίνει την Αλήθεια, τότε η φράση εννοεί τη μεταβίβαση της Αλήθειας. Και ο «μικρός» 
εδώ δεν σημαίνει ένα παιδί, αλλά κάποιος με λίγη κατανόηση. Έτσι, η φράση δίδω ένα 
ποτήρι νερό σημαίνει όχι μόνο πως δέχομαι την Αλήθεια, αλλά και ότι την μεταδίδω. 
Παράλληλα όμως θα πρέπει και ο άλλος να είναι έτοιμος και πρόθυμος να διδαχθεί. Ο 
νους του πρέπει να είναι σαν ένα δοχείο που δέχεται αυτό που χύνεται μέσα του. Όλα 
αυτά δεν μπορούν να εκφρασθούν λογικά, αλλά μπορούν να κατανοηθούν ψυχολογικά.  

Επίσης, στις Ευαγγελικές παραβολές, τόσο η λέξη λίθος όσο και η λέξη οίνος 
χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν αυτή την Αλήθεια, αλλά σε μια διαφορετική κλί-
μακα ψυχολογικού νοήματος. Ο λίθος αντιπροσωπεύει την εξωτερική μορφή της εσωτε-
ρικής Αλήθειας στην πιο άκαμπτη μορφή της, την στοιχειώδη πνευματική κατάσταση 
που υπάρχει πριν από την επέκταση της συνειδητότητας. Αντιπροσωπεύει την στέρεα 
αρχική βάση που πάνω της στηρίζεται η ανώτερη εξέλιξη. Οι εντολές χαράχτηκαν επά-
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νω σε πέτρα και είναι κλειδιά για τη Βασιλεία των Ουρανών! Η εσωτερική Αλήθεια που 
εκφράζεται σε μορφή πέτρας, πάντα πρέπει να κατανοείται ψυχολογικά και όχι να ακο-
λουθείται τυφλά κατά γράμμα. Το έργο που γίνεται σε μια ακατέργαστη πέτρα με την 
αφαίρεση των περιττών στοιχείων της, για να της δοθεί μια ποιότητα και ένα σχήμα, 
αντιστοιχεί στην ανάπτυξη των αρετών, οι οποίες στην ανθρώπινη ψυχή, αποτελούν τα 
στηρίγματα αλλά και τους καρπούς της πνευματικής γνώσης. Η τετραγωνισμένη και λει-
ασμένη πέτρα αντιπροσωπεύει τον άγιο και αφοσιωμένο άνθρωπο, με τον οποίο το Χέ-
ρι του Θεού θα χτίσει τον τοίχο του πνευματικού ναού. Στο λατομείο της προσωπικής 
ζωής ετοιμάζονται οι λίθοι για να μπορέσει να οικοδομηθεί ο Ναός του Σολομώντα. 

Ο Χριστός, που αντιπροσώπευε την εσωτερική Αλήθεια ή την Οδό, ή τον Λόγο, 
ονομάζεται ο λίθος που αποδοκίμασαν οι οικοδόμοι: «Ο λίθος τον οποίον αποδοκίμα-
σαν οι οικοδομούντες, ούτος έγινεν κεφαλής γωνία». Αυτή είναι μία παράξενη φράση. 
Όταν ο Χριστός ονομάζεται λίθος, αυτό σημαίνει πως ήταν λίθος βασικά για το κτίσιμο 
του νέου ανθρώπου, που επιδιώκει τη δεύτερη γέννηση. Ολόκληρη η διδασκαλία του, 
έτεινε στο να μεταμορφώσει την πέτρα σε νερό και τελικά το νερό σε κρασί.  

Ας δούμε πως χτίστηκε ο Πύργος της Βαβέλ αναφορικά μ’ αυτή την γνώση που 
ονομάζεται Αλήθεια. Η ιστορία είναι πολύ παράξενη και έχει πολύ λίγο νόημα, αν την 
πάρουμε στην κυριολεξία της. Αρχίζει λέγοντας πως μετά τον καιρό του Νώε και της Κι-
βωτού όλοι οι άνθρωποι είχαν μια κοινή γλώσσα. Ήλθαν από την Ανατολή. Στην γλώσ-
σα των παραβολών, η Ανατολή συμβολίζει την πηγή της εσωτερικής Αλήθειας. Έφθα-
σαν σε μία πεδιάδα, δηλ. κατέβηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο κατανόησης από ένα ψη-
λότερο που ήταν και μετά άρχισαν να σκέπτονται ότι μπορούσαν μόνοι τους να κάνουν 
κάτι, άσχετα από τη γνώση της Αλήθειας που ήταν κτήμα τους στην Ανατολή. Άρχισαν 
να χτίζουν ένα Πύργο δηλ. νόμισαν ότι θα μπορούσαν, με τις δικές τους ιδέες και 
σκέψεις, να φθάσουν σ’ ένα ψηλότερο επίπεδο, που εδώ ονομάζεται ουρανός. Άρχισαν, 
να χτίζουν μόνοι τους, αλλά τονίζεται ότι χρησιμοποιούσαν πλίνθους αντί για πέτρες, 
λάσπη αντί για ασβέστη, δηλ. κατώτερο υλικό στη θέση του ανώτερου.(Γέν. 11, 1-9) 

Αυτή η ιστορία αναφέρεται στον άνθρωπο που προσπαθεί, με τη συνηθισμένη 
του γνώση, να φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης. Γι’ αυτό ο Πύργος ήταν μία 
αποτυχία και έγινε η αιτία η ανθρωπότητα να παύσει να μιλάει μία κοινή γλώσσα. Ακο-
λούθησε σύγχυση γλωσσών, δηλ. έπαψε να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον, γιατί δεν 
υπήρχε πια ένα κοινό έδαφος κατανόησης, που μόνο μία κοινή αντίληψη για το καλό 
μπορεί να δώσει. Η Βαβέλ η πολλαπλότητα, τα πολλά δικά μας εγώ και η χωριστηκό-
τητα που αυτά φέρνουν, πήρε τη θέση της ενότητας. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση 
μας, μια Βαβέλ. 

Για να φθάσει κάποιος, σε μιαν ανώτερη κατάσταση μέσα του, πρέπει να ζητάει 
με το σωστό τρόπο και πρέπει να γνωρίζει τί να ζητήσει. Ο Χριστός λέει: «Αιτείτε και 
δοθήσετε υμΐν», αλλά τονίζει πως δεν πρέπει να ζητάμε υλικά πράγματα, παρά μόνο 
βοήθεια για την εσωτερική μας ανάπτυξη και κατανόηση. Είπε ότι αυτός που ζητά θα 
του δοθεί· και εκείνος που ψάχνει θα βρει αυτό που αναζητά, αλλά πρέπει να ξέρει τί να 
ζητά. Αν δεν γνωρίζουμε τίποτα για την Αλήθεια που περιέχει και φανερώνει η πέτρα και 
το ύδωρ, της εσωτερικής γνώσης, πώς μπορούμε να ξέρουμε τι να ζητούμε; Στην Κυρι-
ακή Προσευχή διατυπώνονται ορισμένα σωστά αιτήματα.  
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Στα Ευαγγέλια, αυτούς που εφαρμόζουν την ανώτερη Αλήθεια με την κατά 
γράμμα ερμηνεία της και που συνηθίζουν να αποδίδουν το δικό τους επίπεδο κατα-
νόησης και σε ανθρώπους που βρίσκονται πάνω από αυτούς συνειδησιακά, τους 
αντιπροσωπεύουν «οι Ιουδαίοι». Έτσι ο καθένας μας συμβολικά είναι Ιουδαίος, 
όταν δεν μπορεί να ξεχωρίσει το ψυχολογικό νόημα, από το γράμμα του Νόμου.  

Στο θαύμα στην Κανά αναφέρεται πως ο Χριστός μετέτρεψε το νερό σε κρασί. 
Λέγεται ότι ζήτησε από τους υπηρέτες να γεμίσουν τα πέτρινα δοχεία με νερό και ότι 
μετά μετέτρεψε το νερό σε κρασί. Μ’ άλλα λόγια, αυτό σημαίνει πως υπάρχουν τρία 
στάδια κατανόησης της ίδιας εσωτερικής Αλήθειας και της σχέσης του ανθρώπου προς 
την Αλήθεια της δεύτερης γέννησης. Το πρώτο είναι αυτό που αντιστοιχεί στο αρχικό 
επίπεδο εσωτερικής κατανόησης, της πέτρας. Το δεύτερο είναι αυτό που αντιστοιχεί σε 
ένα ανώτερο επίπεδο εσωτερικής κατανόησης της ίδιας Αλήθειας και συμβολίζεται με το 
νερό. Και το τρίτο είναι  αυτό που αντιστοιχεί στο τελικό στάδιο εσωτερικής κατανόησης 
αυτής της ίδιας Αλήθειας και συμβολίζεται με το κρασί.  

Όπως είναι φυσικό, η ιδέα του κρασιού οδηγεί στην ιδέα της αμπέλου που πα-
ράγει το κρασί. Η ανώτερη Αλήθεια, που οδηγεί σε ένα ψηλότερο επίπεδο αυτοανά-
πτυξης, δεν εμφανίζεται αυτόματα στη ζωή, αλλά προέρχεται από εκείνους που ήδη 
έχουν φθάσει σ’ αυτό το επίπεδο. Ο Χριστός δίδαξε αυτή την Αλήθεια και αυτή την Αλή-
θεια ως μια σχολή διδασκαλίας, την ονόμασε άμπελο και ο προορισμός της ήταν να 
κάνει καρπούς. Αν δεν έκανε, καιγόταν. Ο Χριστός αποκαλεί τον εαυτό του άμπελο και 
λέει στους μαθητές του: «Εγώ είμαι η άμπελος, σεις δε τα κλήματα….» (Ιωάν. 15, 5). 

Ο άνθρωπος θεωρείται ικανός για μια ειδική ανάπτυξη εσωτερικής εξέλιξης και 
γι’ αυτό ιδρύθηκαν «αμπελώνες», για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις γι’ αυτή 
την ανάπτυξη. Φυσικά όχι πραγματικοί αμπελώνες, αλλά Σχολές Αναγέννησης όπου 
δίδασκαν γι’ αυτή την ειδική εσωτερική εξέλιξη.  

Οι Σχολές Αναγέννησης (αμπελώνες), μπορούν να μας βοηθήσουν να συνδε-
θούμε με την Πηγή, για να ξαναβρούμε τον δρόμο προς τον Δημιουργό, να γίνουμε η 
κληματίδα που είναι ενωμένη με την άμπελο. «Εγώ είμαι ή άμπελος, σεις δε τα κλή-
ματα…». Κι’ αν γίνουμε τα κλήματα, θα έχουμε την αιώνια ζωή. Για να τροφοδοτείται 
και ν’ ανθίζει, κάθε κληματίδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την πηγή, την άμπελο, 
το Πνεύμα του Χριστού και τότε θα δίνει άνθη και φρούτα, μεταμορφώνοντας την 
προσωπική, περιορισμένη ανθρώπινη συνείδηση μας, σε μια απεριόριστη παγκό-
σμια συνείδηση. Αυτή είναι η ιδέα που ανήκει στον όρο αμπελώνας. Το αποτέλεσμα 
είναι η παραγωγή κρασιού. Ο άνθρωπος αρχίζει να ενεργεί από την Αλήθεια κι έτσι 
γίνεται ένας Νέος Άνθρωπος. 
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Η έννοια της πίστης. 
 

 
Η Πίστη στην αληθινή πνευματική της διάσταση, είναι κυριολεκτικά άγνωστη 

για τη συνήθη νοητική κατάσταση του ανθρώπου, παρά τις ατελείωτες μελέτες, ανα-
φορές, συζητήσεις κ.τ.λ. Το συνηθέστερο, ως πίστη θεωρείται ένα είδος νοητικής πε-
ποίθησης ή λογικής ή ακόμη και παράλογης επιφανειακής βεβαιότητας για κάτι που 
υπάρχει ως “Υπέρτατο Ον” ή είναι δυνατόν να συμβεί ως γεγονός. Η διαμορφωμένη 
αυτή πίστη με τη μορφή μίας νοητικής πεποίθησης, όσο “υψηλή” και “πνευματώδης” 
και εάν είναι, ό,τι μεγαλειώδες ή παρήγορο και εάν υπόσχεται, όσο και εάν δονεί τον 
συναισθηματικό μας κόσμο προσωρινά, δεν παύει να αποτελεί μία φαντασιακή εικο-
νική κατασκευή, μία νεκρή νοητική περιγραφή χωρίς βιωματικό συμμετοχικό αντί-
κρισμα. Αυτή η “πίστη” δεν είναι παρά μία ειδική μορφή νοητικής προκατάληψης, που 
πολλές φορές είναι φοβικής και συμφεροντολογικής μορφής, που συνήθως εξελίσσε-
ται σε άκαμπτο νοητικό φανατισμό εγωικής υποκρισίας. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να 
είναι θεωρητικά πεπεισμένοι για την ύπαρξη του “Θεού”, όπως υποκειμενικά τον φα-
ντάζονται. Μπορεί να μάχονται και έως θανάτου για τις σχετικές ιδέες τους, αλλά στον 
προσωπικό τους βίο, εσωτερικά και εξωτερικά, να ενεργούν εντελώς αντίθετα προς το 
υποτιθέμενο γνωστό “θείο θέλημα”. Οι πεποιθήσεις αυτές παραμένουν ως νοητικές 
αντιλήψεις του ατόμου ή και προεκτείνονται στον ψυχικό του Κόσμο με τη μορφή φα-
νατικών θέσεων που στην πραγματικότητα αποτελούν ψυχολογικά συμπλέγματα που 
πολλές φορές είναι παθολογικής διάστασης. 

Ο καθένας μας φαντάζεται πως είναι εύκολο να κατανοήσει τι είναι πίστη. Στα 
Ευαγγέλια όμως μας δείχνετε κατά κάποιο τρόπο η δυσκολία απόκτησης αυτής της 
κατάστασης. Εκεί μας τονίζεται ιδιαίτερα ό,τι ακόμη και οι μαθητές του Χριστού δεν 
είχαν πίστη. Και τους Έλεγε: Γιατί είστε τόσο δειλοί; Πώς δεν έχετε πίστη; (Μάρ. 4, 40). 
Ω, γενεά άπιστος... . Διά την απιστία υμών. (Ματθ. 17, 17-20). Και φανταστείτε πως 
ήταν μαθητές Του, οι πιο κοντινοί Του! Κάθε μέρα έβλεπαν τα θαύματα και άκουγαν 
τις παραινέσεις και τις ομιλίες Του. Παρ’ όλα αυτά τους Έλεγε πως δεν είχαν πίστη. 
Τις δυνατότητες του Χριστού τις πίστευαν και τις γνώριζαν από αυτά που έβλεπαν, 
άκουγαν και άγγιζαν, αλλά δεν ήταν σίγουροι για την δική τους δυνατότητα να κάνουν 
τα ίδια. Οι δικές τους δυνάμεις για να πραγματοποιήσουν κάτι ανάλογο δεν είχαν 
αναπτυχτεί ούτε ως σπόρος σιναπιού, διότι αν είχαν πίστη έστω και ως σπόρο σινα-
πιού θα είχαν τη δυνατότητα να μετακινήσουν και βουνά.  

Έτσι, γίνεται φανερό ότι αυτό που αποκαλούμε πίστη, δεν αποκτιέται και δεν 
εδραιώνεται σε μας, με ό,τι οι αισθήσεις μας αποκαλύπτουν από εξωτερικά γεγονότα. 
Εμείς, μπορεί να αποδεχθούμε κάποια πράγματα που συμβαίνουν εξωτερικά γιατί 
μας το επιβεβαιώνουν οι αισθήσεις μας, αλλά αυτό καθ’ εαυτό το γεγονός και η απο-
δοχή του δεν αναπτύσσει κάτι βαθύτερο και αξιόλογο μέσα μας, πέρα από το θαυμα-
σμό και την περιέργεια. Για να αποκτήσουμε αυτό που αποκαλούμε πίστη, χρειάζεται 
να αναπτύξουμε κάποιες ιδιαίτερες ιδιότητες που θα μας έδιναν τη δυνατότητα να 
φθάσουμε σε εκείνο το ανώτερο επίπεδο της εσωτερικής κατανόησης που ανήκει 
στην πίστη. Γι’ αυτό, η πίστη ορίζεται σαν ένας σπόρος μέσα στον άνθρωπο, που 
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έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης, αλλά δεν είναι κάτι το προκαθορισμένο. Για να προ-
σεγγίσουμε αυτό το ανώτερο επίπεδο κατανόησης, το πρώτο βήμα, βασίζεται στην 
απόφαση να θελήσει το άτομο να γνωρίσει την Αλήθεια. Από τη στιγμή που το απο-
φασίσει, ενεργοποιεί νόμους που θα το ωθήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση. Ο ερευ-
νητής αυτού του είδους χρειάζεται να διαθέτει ένα ανεξάρτητο πνεύμα και να αντι-
μετωπίζει τα πάντα σαν ένα νέο αντικείμενο έρευνας, χωρίς να περιορίζεται από τις 
πεποιθήσεις του. Αυτό το ανώτερο επίπεδο αντίληψης προσεγγίζεται με μια ορισμένη 
κατηγορία γνώσης και ιδεών, που ορίζονται ως κάτι το πρακτικό, που άμεσα έχει 
βιώσει κάποιος μέσα από την έρευνα και τον πειραματισμό. Για την απόκτησή της, 
χρειάζεται απόλυτη πειθαρχία και συνεχής εξάσκηση μιας εξαιρετικά συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας μέσω των τριών παραγόντων.  

Βασικό και απαραίτητο για την αρχική προσέγγιση αυτού του ανώτερου επιπέ-
δου αντίληψης και κατανόησης είναι η συνειδητοποίηση της κατάστασης και της ποι-
ότητας ανάπτυξης που έχουμε πετύχει στο «Είναι»35 μας (στην ψυχοδομή μας). Η 
γνώση του επίπεδου36 που βρίσκεται το Είναι μας, μέσα από το οποίο εκφράζεται 
και εκδηλώνεται η Ατομική μας Ουσία, κρίνεται απαραίτητη. Απαραίτητο επίσης καθί-
σταται να διαπιστώσουμε τη δική μας Γνώση, το τι πραγματικά γνωρίζουμε για την 
εξωτερική και εσωτερική μας ζωή, ποια είναι η Σοφία (η συνισταμένη γνώσης και 
κατανόησης), δηλ. η ικανότητα που εμείς διαθέτουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τη 

                                                 
35 Το Είναι μας, μάς το δείχνει η εσωτερική μας κατάσταση, η οποία έχει πολλές και 

διαφορετικές όψης όπως: Έλλειψη εσωτερικής ενότητας και η έλλειψη ακόμα και εκείνων των 
ιδιοτήτων που μας αρέσει να αποδίδουμε στον εαυτό μας, όπως π.χ. καθαρή συνειδητότητα, 
ελεύθερη βούληση, ατομικότητα και την ικανότητα να ενεργούμε. Επίσης το διακρίνει  ενεργη-
τικότητα ή παθητικότητα, τάση προς την αλήθεια ή το ψέμα, ειλικρίνεια ή ανειλικρίνεια, θάρ-
ρος ή ανανδρία, αυτοέλεγχος ή έκλυση, εγωισμός, τάση προς αυτοθυσία, υπερηφάνεια, μα-
ταιοδοξία, έπαρση, φιλοπονία, οκνηρία, ηθικότητα, ανηθικότητα. Επίσης είμαστε μεγαλοπρε-
πείς ή μίζεροι, γενναιόδωροι ή τσιγκούνηδες, αγνοί ή λάγνοι, βρισκόμαστε στο έλεος των 
αρνητικών συναισθημάτων κλπ. Ποτέ δεν είμαστε ένας και ο ίδιος άνθρωπος. Το κύριο γνώρι-
σμα του «Είναι» μας, που εξηγεί και όλες τις ελλείψεις του, είναι ο συνειδησιακός του ύπνος. 
Όλα αυτά φυσικά προσδιορίζουν ότι, τα κύρια χαρακτηριστικά στο Είναι μας, είναι τα πολλά 
εγώ. Οι καταστάσεις του Είναι και τρόποι ύπαρξης του Είναι, σε όλες τις διαστάσεις και σε 
όλες τις μορφές τους, στον εσωτερικό και στον εξωτερικό τρόπο ζωής, κατά κανόνα συμπί-
πτουν με την εκάστοτε βαθμίδα συνειδησιακής εξέλιξής μας και περιγράφουν τις “εκπαιδευτι-
κές” μας ανάγκες. Οι υλικές οι ψυχικές και οι νοητικές καταστάσεις στο συνειδησιακό Είναι 
μας, αξιοποιούμενες μέσα από ελεύθερα επιλεγμένες συνειδητές μεταμορφωτικές διεργασίες, 
ανοίγουν τον δρόμο εκδήλωσης του Πνευματικού μας Είναι.   

36 Το επίπεδο του Είναι, είναι η ικανότητα που έχει το Είναι, η Ουσία μας (η ψυχή 
μας) να εκφράζεται μέσα από μας. Είναι το ηθικό, ψυχολογικό μας επίπεδο, αυτό που είμαστε 
εσωτερικά και που συνήθως καθορίζεται από τα διάφορα εγώ μας. Δεν έχει να κάνει με 
θέματα κοινωνικά, εργασίας, φυλής, φύλου, κ.λπ., δηλ. θέματα εξωτερικού τύπου. Μπορούμε 
να φανταστούμε μια σκάλα επιπέδων του Είναι (την σκάλα του Ενώχ). Στα χαμηλότερα επί-
πεδα βρίσκομε άτομα με 0% συνείδηση και όσο ανεβαίνουμε συναντάμε μεγαλύτερα ποσοστά 
συνείδησης. Το επίπεδο του Είναι, είναι αυτό που καθορίζει μεταξύ των ανθρώπων τα διαφο-
ρετικά συνειδησιακά επίπεδα κατανόησης και αντιληπτικότητας. Η αυτοπαρατήρηση και οι 
περιστάσεις της ζωής μάς πληροφορούν για το επίπεδο του δικού μας Είναι.  
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γνώση μας για να ανταπεξέλθουμε στις διάφορες καταστάσεις της ζωής. Στη ζωή, 
πάντα μπροστά μας βρίσκονται δύο δρόμοι, ο οριζόντιος και ο κάθετος, σχημα-
τίζοντας ένα σταυρό μέσα μας που θα πρέπει να επιλέξουμε πως θα τους βαδίσουμε.  

Η οριζόντια γραμμή του σταυρού μάς δείχνει το δρόμο της συνηθισμένης ζω-
ής, το δρόμο της προσωπικότητας, αντιπροσωπεύει το χρόνο και εκφράζει τους συνη-
θισμένους ρόλους και τρόπους που υποδυόμαστε στη ζωή. Ένα σύνολο από αυτομα-
τοποιημένες συμπεριφορές και αντιδράσεις, προκειμένου να επιτύχουμε τις επιμέ-
ρους επιθυμίες μας που μας κάνουν θύματα των καταστάσεων του περιβάλλοντος, 
των γεγονότων και των τυφλών ορμών από το φυσικό, συναισθηματικό και νοητικό 
σώμα. Τον χαρακτηρίζει το ότι σ’ αυτό το δρόμο ψάχνουμε τα εξωτερικά πράγματα, 
χρήματα, θέσεις, δόξα, σ’ αυτόν είναι γραμμένα όσα περνάμε στη ζωή, απογοητεύ-
σεις, αρρώστιες, κλπ.  

Η κάθετη γραμμή του σταυρού είναι διαφορετική, μας δείχνει τον κάθετο 
δρόμο, που καθορίζει τη συμπεριφορά μας για το τί βασικά θέλουμε και πώς θέλουμε 
να το κάνουμε. Εκφράζει την πνευματική ανάπτυξη και έχει να κάνει με τη συνείδη-
ση37 και το δικό μας επίπεδο του Είναι, τον πραγματικό μας Εαυτό και αντιπρο-
                                                 

37 Η συνείδηση είναι το αποτέλεσμα ανάπτυξης της Ουσίας. Είναι ο έλεγχος, από την 
Ουσία (ψυχή), της ορθότητας των πράξεών μας. Η συνειδητότητα είναι κατάσταση εγρήγορ-
σης κατά την οποία το άτομο έχει πλήρη επίγνωση και αίσθηση για κάτι. Είναι ενημερότητα, 
επαγρύπνηση, πλήρης προσοχή, αντιληπτικότητα στο τι συμβαίνει τόσο στον εσωτερικό ψυ-
χολογικό του χώρο όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Η συνείδηση μέσα στον σημερινό 
φυσιολογικό άνθρωπο λέγεται ότι είναι 97% κοιμισμένη σε διάφορα επίπεδα ψυχολογικού 
ύπνου. Ο ψυχολογικός ύπνος είναι ένας τρόπος να περιγραφεί η έλλειψη συνειδητότητας. Η 
κοιμισμένη συνείδηση διαμορφώνεται μέσω της γοητείας, ή του ανακριβούς μετασχηματισμού 
των εντυπώσεων. Για να ξυπνήσει τη συνείδηση κάποιος πρέπει να κατανοήσει πρώτα ότι 
αυτή κοιμάται, έπειτα να αρχίσει να καταλαβαίνει από που υποκινείται κάθε ώθηση δράσης, 
σκέψης και κίνησης που κάνει και μετά να προχωρήσει στην εξάλειψη αυτών των καταστά-
σεων, αυτών των «εγώ», αυτό πετυχαίνεται μέσω της περισυλλογής και της αυτοπαρατήρη-
σης. Μόνο ξυπνώντας συνείδηση μπορεί να επιτευχθεί αληθινή ριζική αλλαγή μέσα μας. Τα 
βασικά εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να οριοθετήσουμε και να προσανατολίσουμε καλύτε-
ρα την προσωπικότητά μας, ώστε να μπορούμε να είμαστε συνειδητά παρόντες σε κάθε δρά-
ση της ζωής μας, είναι η Προσοχή, η Συγκέντρωση, η Μνήμη και η Δημιουργική Φαντασία. 

Η Προσοχή είναι εκείνη η κατάσταση ή στάση της συνειδητότητας κατά την οποία 
είναι σταθερά και αδιάκοπα προσηλωμένη και επικεντρωμένη πάνω σε αυτό που κάνουμε ή 
μελετάμε, ώστε όλα τα άλλα αισθητά ή νοητικά αντικείμενα, να αποκλείονται από το βεληνεκές 
της. Για να γίνει αυτό, δηλαδή για να διατηρείται συγκεντρωμένη η προσοχή, υπεισέρχεται 
στο παιχνίδι η Θέληση του ατόμου η οποία συγκεντρώνει και εστιάζει τις αχτίνες της συνειδη-
τότητας, με όλες τις δυνάμεις τους, σε μια περιορισμένη περιοχή, φυσική, νοητική ή ηθική, 
ανάλογα με τον τομέα, που θέλει να δράσει. Έτσι η Προσοχή, δεν είναι χωριστή λειτουργία ή 
ιδιότητα του νου, όπως είναι η φαντασία ή η λογική, αλλά είναι ένας τρόπος δράσης και 
έκφρασης της Θέλησης και η Θέληση είναι η κεντρική ζωοποιός δύναμη, που πηγάζει από την 
Ουσία μας, από το Είναι μας. Η Προσοχή μπορεί να κατευθυνθεί και να ασκηθεί με οποιαδή-
ποτε από τις πέντε φυσικές αισθήσεις, ή σε μερικές από αυτές συνδυασμένα, αν το αντικεί-
μενο είναι εξωτερικό. Μπορεί να κατευθυνθεί και να ασκηθεί εσωτερικά, όπως σε εικόνες της 
φαντασίας, σε σκέψεις και σε ιδέες γενικά. Τότε η εστίασή της φωτίζει με άμεσο και σκόπιμο 
τρόπο ένα σύνολο ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι έτσι ωθούνται στο να απασχολήσουν 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformation_of_impressions&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Transformation_of_impressions&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Meditation
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Self-observation&action=edit
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Self-observation&action=edit
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σωπεύει την αιωνιότητα. Η πραγματικότητά μας, η Ουσία μας, υπάρχει μέσα στην 
αιωνιότητα, όχι μέσα στο χρόνο. Τον ανεβαίνουμε μέσα από προσπάθειες, στερή-
σεις, κρίσεις, πόνου, υπηρεσίας και θυσίας.  

Στον κάθετο δρόμο μπαίνουμε όταν βρισκόμαστε σε ενθύμηση του εσωτερικού 
Εαυτού μας (της Ατομικής μας Ουσίας). Εκείνες τις στιγμές ζούμε σε ένα διαφορετικό 
επίπεδο αντίληψης απ’ ότι όταν ζούμε στα ενδιαφέροντα του οριζόντιου δρόμου. 
Ζούμε τη στιγμή και βρισκόμαστε στο εδώ και τώρα, νιώθοντας να επιδρά κάτι ανώ-
τερο μέσα μας το οποίο μας φέρνει σε μια διαφορετική κατανόηση των πραγμάτων 
και μας κάνει να νιώθουμε καταστάσεις γαλήνης, ευδαιμονίας και αγάπης. Δεν μας 
επιτρέπει να ζούμε καταστάσεις και συμβάντα του παρελθόντος ή να ζούμε σε φα-
νταστικά μελλοντικά γεγονότα, διότι, κατά κάποιον τρόπο, είμαστε σε επικοινωνία με 
την Ουσία (ψυχή) μας. Όταν βρισκόμαστε σ’ αυτό το επίπεδο αντίληψης, μπορούμε 
να επιδράσουμε αποφασιστικά επάνω στις οριζόντιες απόψεις της πρακτικής ζωής38  
                                                                                                                     
τη συνείδηση μας. Η Προσοχή είναι η αίτια και το ψυχολογικό εργαλείο διοργάνωσης της συ-
νείδησης για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να τον κατέχουμε. Η Συγκέντρωση συμπυ-
κνώνει όσα αποκτήσαμε με την Προσοχή. Δηλαδή, είναι η ικανότητα της συνείδησης να παρα-
μένει σταθερά στο στόχο της όσο μεγαλύτερο χρόνο γίνεται. Είναι το σταμάτημα των μεταβαλ-
λόμενων τροποποιήσεων του νου, ο οποίος κρατιέται σε μία εικόνα, ώστε να μπορεί να την 
αναπαράγει τέλεια με τη μεσολάβηση της Μνήμης και της Δημιουργικής Φαντασίας. Η Μνήμη 
είναι εκείνη η ψυχολογική ικανότητα της συνείδησης που μας επιτρέπει να ανακαλέσουμε 
προηγούμενες ψυχικές καταστάσεις, ή αντικείμενα, να τις αναγνωρίσουμε ως δικές μας και να 
τις τοποθετήσουμε σε μια ορισμένη χωροχρονική στιγμή του παρελθόντος. Η Δημιουργική 
Φαντασία ως ψυχολογική λειτουργία, έχει οριστεί ως η ικανότητα της συνείδησης να επεξερ-
γάζεται, συνδυάζει, συνθέτει, ή απλοποιεί τα ήδη γνωστά στοιχεία, με τρόπο αναπαραγωγικό, 
υποκειμενικό ή αντικειμενικό.   

38 Ακούμε συχνά " Η ζωή είναι μικρή ". Δεν είναι τα άσπρα μαλλιά και οι ρυτίδες που 
μας κάνουν να καταλάβουμε αν κάποιος έχει ζήσει πολύ, επειδή αυτά απλώς μας δείχνουν ότι 
κάποιος έχει υπάρξει πολύ. Δεν αποτελούν τα χρόνια απόδειξη του πόσο ζήσαμε, γιατί μικρό 
είναι το κομμάτι που ζούμε πραγματικά απ' τη ζωή μας. Όσο για το υπόλοιπό της, κατά βάθος 
δεν είναι ζωή, αλλά μονάχα άδειος χρόνος. Άλλο ζω και άλλο υπάρχω. Δύο έννοιες τόσο 
διαφορετικές που όμως εύκολα συγχέονται. Η ζωή μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις περιόδους. 
Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον. Από αυτές εκείνη που ζούμε τώρα έχει ήδη φύγει, εκείνη που θα 
ζήσουμε επαφίεται στο τυχαίο και η μόνη σίγουρη είναι εκείνη που έχουμε ήδη ζήσει. Το 
μέλλον είναι η μόνη περίοδος που δεν ξέρουμε αν θα έρθει και αν θα έχουμε την ευκαιρία να 
τη ζήσουμε. Το παρελθόν αποτελεί την περίοδο που εμείς δεν έχουμε καμιά εξουσία πάνω 
του. Μόνο είναι το κομμάτι που μας θυμίζει τα λάθη και τις κατακτήσεις μας. Τέλος υπάρχει 
και εκείνη η περίοδος, που δεν έχει την χρονική έκταση μιας "περιόδου", αλλά μιας στιγμής. 
Είναι αυτή που ζούμε τώρα, και ήδη έχει φύγει. Είναι η μόνη στιγμή που τον πρώτο λόγο 
έχουμε εμείς. Ο Εαυτός μας. Τρεις διαφορετικές περίοδοι, με τρεις διαφορετικούς ρόλους η 
κάθε μια, που συνθέτουν το πάζλ των αναμνήσεων, των πράξεων και των προσδοκιών μας, 
συνθέτουν ό,τι αποκαλούμε Ζωή. Καμία περίοδος δεν ανταλλάσσεται με κάποια άλλη, καμία 
δεν έχει περισσότερη αξία από τις άλλες. Εμείς όμως επιμένουμε να ξοδεύουμε την μια για να 
ζήσουμε την άλλη. Σπαταλώντας την μόνη περίοδο που αποφασίζουμε Εμείς, τη στιγμή, περι-
μένουμε να μας ανταμείψει το Μέλλον. Και αν μας ανταμείψει τελικά, πάλι εμείς εκεί. Θα χαρί-
σουμε ό,τι κερδίσαμε περιμένοντας εκ νέου να μας δώσει την επόμενη ανταμοιβή. Ας αναρω-
τηθούμε όμως γιατί αυτή η εμμονή με το μετά, με το μέλλον; Μια σύντομη αναδρομή στο πα-
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και να αλλάξουμε ολοκληρωτικά το πεπρωμένο κάνοντας τη ζωή μας ολοκληρωτικά 
διαφορετική από αυτό που είμαστε. Με τα ίδια δεδομένα των αισθήσεων όπως αυτά 
παρουσιάζονται και στον οριζόντιο δρόμο, οι αντιδράσεις μας ως προς αυτά, όταν 
βρισκόμαστε στον κάθετο δρόμο, όταν ζούμε τη στιγμή, όταν βρισκόμαστε σε ενθύμη-
ση του Εσωτερικού Εαυτού μας, θα είναι διαφορετικές. Διότι αυτές, δεν θα προέρχο-
νται, δεν θα πηγάζουν από τα εγώ, αλλά από ένα διαφορετικό ανώτερο επίπεδο που 
δεν ενδιαφέρεται να εξυπηρετήσει τα ενδιαφέροντα του εγώ, αλλά τα ενδιαφέροντα 
της Ουσίας, του Πνεύματός μας. Στο νου και στα εγώ δεν αρέσει αυτό, διότι δεν συ-
μπαθούν το παρόν, την εδώ και τώρα στιγμή, δεν έχουν συνηθίσει να αισθάνονται 
απώλεια του ελέγχου τους επειδή αυτά λειτουργούν πάντα με το παρελθόν και με 
υποσχέσεις για το μέλλον.  

Την κάθε στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε κάποιο σημείο του κάθετου και του ορι-
ζόντιου δρόμου. Στο σημείο αυτό, η τριβή μεταξύ Ουσίας και Προσωπικότητας, είναι 
που καθορίζει την συνειδησιακή μας κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Σ’ αυτό το σημείο 
βρισκόμαστε λόγω κάποιων εγώ που μας επιβάλουν κάποιες αυτόματες αντιδράσεις 
και συμπεριφορές και μας κατευθύνουν τη ζωή και ως εκ τούτο, χαρακτηρίζουν και το 
επίπεδο του Είναι μας. Αν εμείς μείνουμε ταυτισμένοι με αυτές τις καταστάσεις, αν 
δεν κάνουμε καμιά προσπάθεια να τις ξεπεράσουμε, τότε βαδίζουμε μόνο στον οριζό-
ντιο δρόμο. Αν όμως βρισκόμαστε σε αυτοπαρατήρηση και είμαστε συνειδητοί για το 
τι μας συμβαίνει και προχωράμε εξαλείφοντας αυτά τα εγώ, ή υπερβαίνουμε τις κατα-
στάσεις, τότε ανεβαίνουμε από στιγμή σε στιγμή και στον κάθετο δρόμο αλλάζοντας 
ταυτόχρονα και το επίπεδο του Είναι μας.  

Το ανέβασμα επιπέδου δεν μπορεί να γίνει μέσα από την συνηθισμένη αντα-
νακλαστική αυτόματη ανταπόκριση στις καταστάσεις, όπως συμβαίνει συνήθως. Για 
να ανεβεί το επίπεδο του Είναι μας, χρειάζεται μια ελεγχόμενη συνειδητή προσπάθεια 
ανάπτυξης της συνείδησης που επιτυγχάνεται με την εξάλειψη των εγώ και την 
ανάπτυξη της ψυχολογικής μας κατανόησης, αλλιώς μπορεί να είμαστε κολλημένοι 
στο ίδιο επίπεδο για πολύ καιρό. 

Το Είναι δεν μπορεί να αναπτυχθεί από μόνο του. Για να το αλλάξουμε θα πρέ-
πει πρωτίστως και δω ακριβώς μπαίνει η γνώση  να αντιληφθούμε την κατάστασή 
μας και ταυτόχρονα να μάθουμε το τι πρέπει να κάνουμε για την καλυτέρευσή του. 

                                                                                                                     
ρελθόν θα μας αποδείξει ότι δεν υπάρχει ούτε μια περίοδο της ζωής μας που να μην προετοι-
μάζουμε το μέλλον. Από την παιδική ηλικία, περνώντας από τα σχολικά χρόνια, και καταλή-
γοντας ενήλικες πάντα βαδίζουμε στο ίδιο μοτίβο.. "Κουράσου "τώρα", ξόδεψε τον χρόνο σου 
"τώρα" ώστε να μην έχεις πρόβλημα στο "μέλλον". Σπούδασε "τώρα", μάζεψε χρήματα "τώρα" 
ώστε να ζήσεις ένα καλύτερο "αύριο". Ποιος αλήθεια μας έχει διαβεβαιώσει ότι το "αύριο" θα 
έρθει, ότι το "μέλλον" που χτίζουμε θυσιάζοντας το "τώρα" θα μας περιμένει να το γευτούμε; Τι 
αφέλεια αλήθεια; Ζούμε σαν να επρόκειτο να ζήσουμε για πάντα. Ποτέ δεν αναλογιζόμαστε 
πόσο αδύναμοι είμαστε, δεν παρατηρούμε πόσο γρήγορα περνά ο καιρός. Τον χάνουμε σαν 
να είχαμε άλλον τόσο και ακόμα περισσότερο. Κι όλα αυτά ενώ είναι, πολύ πιθανό η μέρα 
που σπαταλούμε να είναι η τελευταία της ζωής μας. Όταν λοιπόν παραπονιόμαστε ότι "Η ζωή 
είναι μικρή", κλείνουμε τα μάτια μπρός στην δική μας συνειδητή σπατάλη. Ψάξε την αξία στον 
χρόνο σου και άρχισε να ζεις, να ζεις για τον εαυτό σου, να ζεις τη στιγμή! Μην αφήνεις να 
σου κλέψουν έστω και μια μόνο μέρα, αν δεν είναι σε θέση να σου την ανταποδώσουν. 
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Από τον συνδυασμό ταυτόχρονης και σωστής ένωσης Είναι και γνώσης, γεννιέται η 
κατανόηση και κατ’ επέκταση η επίγνωση που μας δίνει τη δυνατότητα της αλλαγής 
και της σωστής δράσης. Υπάρχουν διάφοροι βαθμοί γνώσης όπως και Είναι. Στη 
σωστή εξέλιξη η γραμμή της γνώσης και η γραμμή του Είναι αναπτύσσονται ταυτό-
χρονα και παράλληλα βοηθώντας η μία την άλλη. Για να κατανοούμε, πρέπει να μά-
θουμε, και η μάθηση σημαίνει να αντιληφθούμε μέσα μας την αλήθεια ενός πράγμα-
τος που διδασκόμαστε. Η αληθινή μελέτη σε κάθε τομέα της γνώσης συνίσταται στο 
να εξετάζεται κατ’ επανάληψη το υλικό της μελέτης μας τόσο προσεκτικά, ώστε τελικά, 
να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της συνείδησής μας και να μπορεί οποτεδήποτε, 
με αφορμή κάποιο σχετικό κίνητρο, να χρησιμοποιείται αυτόματα από τον νου. Η 
γνώση και η κατανόηση είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να γνωρίζω 
πολλά πράγματα, αλλά μπορεί ποτέ να μην έχω αντιληφθεί την αλήθεια κανενός από 
αυτά μέσα μου. Σ’ αυτή την περίπτωση, δεν κατανοώ αυτό που γνωρίζω, αν και μπο-
ρεί να το διατηρώ στη μνήμη μου. Για ένα ορισμένο επίπεδο του Είναι, μόνο ορισμένη 
και συγκεκριμένη γνώση είναι δυνατή, διότι η δημιουργική κατανόηση, είναι η συνι-
σταμένη ανάπτυξης Είναι και γνώσης. Το Είναι δέχεται τη γνώση και τη μετασχημα-
τίζει σε κατανόηση39, αν δεν γίνει αυτό για κάποιο λόγο, η γνώση απλά παραμένει 
στη μνήμη και δεν επηρεάζει τον ίδιο τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Συνεπώς, η ποιότη-

                                                 
39 Οι λέξεις Γνώση, Κατανόηση και Σοφία, στη κοινή γλώσσα συχνά χρησιμοποιού-

νται, σαν να ήσαν ταυτόσημες, με την τεχνική τους όμως εκδοχή η σημασία τους είναι διαφο-
ρετική. Γνώση είναι δυνατόν να την ορίσουμε σαν το σύνολο των αποκαλύψεων και της πεί-
ρας του ανθρώπου, εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί μέσο των πέντε αισθήσεων, συσχετί-
ζεται, ελέγχεται και προσδιορίζεται με τη χρήση της ανθρώπινης διανοίας. Γνώση είναι εκείνο 
για το οποίο αισθανόμαστε ότι έχουμε τη διανοητική βεβαιότητα και που μπορούμε να επαλη-
θεύουμε με πείραμα. Είναι η επιτομή των τεχνών και των επιστημών. Αφορά κάθε τι που έχει 
σχέση με τη δόμηση και την ανάπτυξη της πλευράς «μορφή» των πραγμάτων. Ενδιαφέρει 
επομένως, την υλική πλευρά της ανθρώπινης εξέλιξης και τα σώματα του ανθρώπου. Η κατα-
νόηση μπορεί να ορισθεί ως η εμπειρία που προέρχεται από το κάθε ατομικό βίωμα που γίνε-
ται άμεσα αντιληπτό και κατασταλάζει στη συνείδηση ως ιδιάζουσα προσωπική γνώση, μέσο 
ειδικής προσέγγισης κάθε γεγονότος ή πράγματος με το οποίο εμπλέκεται το άτομο, αισθητη-
ριακά ή ψυχικά. Αλλά έξω από τη σφαίρα της πρακτικής δραστηριότητας, οι άνθρωποι δεν 
έχουν ξεκάθαρη αντίληψη της ψυχολογικής κατανόησης που επιτυγχάνεται με την εξάλειψη 
των εγώ. Υπάρχει κατανόηση μόνο όταν ο νους και η καρδιά βρίσκονται σε τέλεια αρμονία για 
κάτι. Τότε αυτό που κατανοώ δεν έχει πια τη δύναμη να μου προκαλεί άγνοια και σύγκρουση. 
Η Σοφία αφορά την ανάπτυξη της ζωής μέσα στη μορφή και την πρόοδο του πνεύματος στους 
αδιάκοπα μεταβαλλόμενους Φορείς, και τις διευρύνσεις της συνείδησης από ζωή σε ζωή. 
Αφορά την πλευρά της εξέλιξης που είναι η Ζωή. Επειδή αφορά την ουσία των πραγμάτων και 
όχι τα πράγματα καθ’ εαυτά, είναι η ενορατική σύλληψη της αλήθειας, χωρίς την παρέμβαση 
του λογικού, και η έμφυτη εκείνη εποπτεία, που μπορεί να κάμει τη διάκριση μεταξύ του ψεύ-
τικου και του αληθινού. Σοφία είναι η επιστήμη του πνεύματος, ακριβώς όπως γνώση είναι η 
επιστήμη της ύλης. Η γνώση είναι χωριστική και αντικειμενική, διαιρεί και διαφοροποιεί. Η 
σοφία είναι συνθετική και υποκειμενική, ενώνει και συγχωνεύει. Στην ατομική εξέλιξη εκάστης 
Μονάδας (ψυχής) οφείλεται η διαφορά της σοφίας, της αγνότητας και της ευφυΐας τους και 
ανάλογα με την αξιολόγηση της ποιότητάς τους σε θεία, πνευματική, νοητική και φυσική, έγκει-
ται η πνευματική τους ιεράρχηση και η απελευθέρωσή τους από τον κύκλο της Ανάγκης. 
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τα της αποδοχής της γνώσης, εξαρτάται από το επίπεδο του Είναι. Το χαμηλό Είναι 
λαμβάνει λίγα ή τίποτα, και η γνώση που παρέχεται σε ένα χαμηλό Είναι, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί λανθασμένα και να μην κατανοηθεί σωστά. Αυτό είναι το φλέγον 
ζήτημα που πρέπει διαρκώς να μας το υπενθυμίζουν. Αν η γνώση ξεπερνάει το Είναι 
ή το Είναι ξεπερνάει τη γνώση που εμείς έχουμε, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε μία 
μονόπλευρη ανάπτυξη η οποία δεν μπορεί να μας πάει μακριά, διότι αναγκαστικά θα 
καταλήξει σε κάποιες εσωτερικές αντιφάσεις και θα σταματήσει να προχωράει.  

Κάποιος μπορεί να ξέρει πολλά και να είναι γενικά πολυμαθής, αλλά να έχει 
ένα πολύ χαμηλό ηθικό επίπεδο, να είναι ικανός να κλέβει, να μοιχεύει κλπ. Τότε σε τι 
του είναι χρήσιμη όλη αυτή η μεγάλη πολυμάθεια αφού δεν έχει αναπτύξει παράλλη-
λα και το Είναι του και έχει πολλά ελαττώματα;  

Σε σοβαρές σχολές εσωτερισμού, απ’ τα πρώτα κιόλας βήματα, υπάρχουν οι 
συνθήκες εκείνες ώστε κάθε εσωτερική εργασία να προχωρεί ταυτόχρονα και στις 
δύο κατευθύνσεις, τόσο της γνώσης όσο και του Είναι. Και αυτό γίνεται γιατί γνωρί-
ζουν πως η αύξηση της γνώσης πρέπει να οδηγεί οπωσδήποτε και στην ανάπτυξη 
της κατανόησης και ότι αυτή δεν είναι δυνατή χωρίς μια ανάλογη ανάπτυξη του Είναι. 
Για να δεχτεί κάποιος την ανώτερη γνώση, πρέπει να έχει καλό Είναι για να αποτε-
λέσει το αλάτι μέσα του. Αν πάρουμε τη γνώση σαν Χλώριο και το Είναι σαν Νάτριο, 
αν κάποιος δεν έχει αρκετό Νάτριο μέσα του για να ενωθεί με το Χλώριο που παίρνει 
απ’ έξω, δεν θα κάνει αλάτι μέσα του. Το Χλώριο τότε γίνεται δηλητήριο γι’ αυτόν. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, η απόκτηση γνώσεων προκαλεί τα χειρότερα αποτελέσματα, 
γιατί αναπτύσσει το εγώ και στο μέλλον το εγώ καθιστά κάθε μεταμόρφωση αδύνατη. 
Χωρίς μεταμόρφωση, κανένας δεν μπορεί να γίνει ο αληθινός Εαυτός του. Έτσι λοι-
πόν με τη γνώση του δικού μας Είναι και με το τι πραγματικά γνωρίζουμε και μέσα 
από τη σωστή ένωση τους, αναπτύσσεται η κατανόηση που μας δίνει τη δύναμη να 
αλλάξουμε εσωτερικά. Από τη στιγμή που θα φθάσουμε να καταλάβουμε ότι ο πρα-
γματικός σκοπός της ζωής μας, με όλες τις απολαβές της, στην πραγματικότητα είναι 
ένα μέσο για να εξασφαλίζει τις συνθήκες εκείνες που θα μας δίνουν τη δυνατότητα 
να εργασθούμε για αυτό τον ανώτερο εσωτερικό σκοπό, τότε ακριβώς, σε αυτό τον 
νέο τρόπο σκέψης, υπάρχει το προανάκρουσμα της πίστης.  

Δεν είναι δυνατό να υπάρχει μέσα μας αυτός ο σπόρος της πίστης, όσο πι-
στεύουμε ότι η ζωή έτσι όπως την ζούμε είναι αυτοσκοπός και μάλιστα ο μόνος. Σ’ 
αυτά τα ανώτερα επίπεδα ο άνθρωπος πρέπει να υποτάξει ό,τι έχει και δεν έχει μέσα 
του. Δεν μπορεί να ενεργεί όπως του αρέσει, διότι αρχίζει να κατανοεί τί σημαίνει ότι 
οι άνθρωποι γεννιούνται πάνω σε αυτή τη γη ως αυτοαναπτυσσόμενοι οργανισμοί40 
και ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθήκον για όλους, που πρέπει να ακολουθηθεί, προ-
κειμένου να επιτευχθεί αυτή η ολοκλήρωση, αυτή η ανάπτυξη, η οποία αποτελεί το 
πραγματικό νόημα τού να βρίσκονται πάνω σε αυτό τον πλανήτη. 

Στη ζωή όμως, όλοι νιώθουν πως πρέπει να κάνουν ό,τι τους αρέσει. Αυτός 
όμως που θέλει πραγματικά να αξιοποιήσει την πίστη του και να της δώσει δύναμη, 
πρέπει να φτάσει στο σημείο να υπακούει σ’ αυτό το ανώτερο πνευματικό επίπεδο 

                                                 
40 Ο άνθρωπος σε αντίθεση με τα ζώα, είναι ένας αυτοαναπτυσσόμενος συνειδησι-

ακά οργανισμός και ειδικά ως ένα πείραμα αυτοεξέλιξης.  
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που βρίσκεται μέσα του. Αυτός που έχει πίστη δεν είναι πια μόνο ένας άνθρωπος 
που βαδίζει τον οριζόντιο δρόμο της ζωής, αλλά «δυο». Από τη μία είναι ο άνθρωπος 
του οριζόντιου δρόμου και από την άλλη αυτός που έχει αντίληψη και του κάθετου 
δρόμου, ο οποίος του δείχνει τις δυνατότητες που έχει στη ζωή του και πως μπορεί να 
τις πραγματοποιήσει εδώ και τώρα, αυτή τη στιγμή και όχι μετά το θάνατο.  

Η καθαρή Πίστη είναι προσιτή άμεσα, εκδηλώνεται φυσιολογικά μέσα μας, 
χωρίς νοητικές επιχειρηματολογίες, πέρα από τις υποδείξεις ή τις προτροπές άλλων, 
χωρίς ατομιστικές ψυχολογικές ωθήσεις, χωρίς φοβικά κίνητρα. Στην Αυτεπίγνωση, 
καθώς ο άνθρωπος βρίσκεται σε ανάμνηση Εαυτού, η Δύναμη της Πίστης εκδηλώνε-
ται αυθόρμητα, άμεσα, χωρίς νοητικοψυχολογικές διαδικασίες, πέρα από κάθε αίτη-
μα ή προσμονή, απελευθερώνοντας επίσης άμεσα τη δημιουργική του Φύση και το 
Πνευματικό του δυναμικό. 

Η εμπιστοσύνη στον Ανώτερο Εαυτό, αποτελεί λειτουργική εκδήλωση και στοι-
χείο επιβεβαίωσης της Πίστης. Πώς θα ήταν δυνατόν άλλωστε να υπάρξει Πίστη χω-
ρίς να συντρέχει αυτή η εμπιστοσύνη; Η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν προσφέρει “έδα-
φος”, “χώρο” για την παρουσία της Πίστης. Η διχαστική και δηλητηριώδης αμφιβολία, 
οι φόβοι κάθε μορφής, η ανασφάλεια, όλα αυτά τα φαινομενικά πανίσχυρα παράγω-
γα του κάθε εγώ καταρρέουν και εξαφανίζονται μπροστά στον δυναμισμό της αυθόρ-
μητης φυσικής εμπιστοσύνης στον Ανώτερο Εαυτό. Αυτή η ακέραιη, αρραγής εμπι-
στοσύνη, δεν απορρέει από την ιδέα ενός χωριστού ή απόμακρου, έστω ισχυρού και 
προστατευτικού “Όντος”, καθώς η αντίληψη του “μέρους”, του “χωριστού”, μικρού ή 
μεγάλου, έχει εκλείψει εντελώς. Οι νοητικές και συναισθηματικές καταστάσεις «εμπι-
στεύομαι τον θεό κ.τ.λ.», θεωρώντας τον ως “υπέρτερο” που υπάρχει κάπου αλλού, 
είναι κινήσεις εγωικής ανασφάλειας όπου δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αληθινή εμπι-
στοσύνη. Η πλήρης εμπιστοσύνη δεν “απευθύνεται” σε κάποιο “αντικείμενο” χωριστό 
αλλά στην Ολότητα. Στην αληθινή Πίστη, το Άτομο έχει επίγνωση του συνολικού δυ-
ναμικού του Πνεύματός του. Δεν υπάρχει εσωτερική διάσπαση. Δεν υπάρχει διαίρε-
ση, δεν υπάρχουν “χάσματα” μέσα από τα οποία εισέρχεται κάθε μορφή πλάνης και 
αρνητικής κατάστασης που τελικά δεν αποτελούν στοιχεία του Όντος-Ανθρώπου. 

Στην πραγματικότητα, αυτή η ανεξαρτησία αφορά το εξελισσόμενο Άτομο το 
οποίο βιώνει την κατάσταση Εμπιστοσύνης στον Ανώτερο Εαυτό, που δεν είναι ακρι-
βώς κατάσταση αλλά Πνευματική Συνείδηση. Η βίωση της Πνευματικής Φύσης και η 
Πίστη με συνακόλουθη την άνευ όρων εμπιστοσύνη, αποτελούν μία αδιάσπαστη 
Ολότητα. Μία στιγμή ενός τέτοιου πνευματικού γεγονότος είναι δυνατόν να μεταμορ-
φώσει εξελικτικά κάθε άνθρωπο, αναβαθμίζοντας συνειδησιακά ολόκληρη τη ζωή 
του. Η συνειδησιακή βίωση της Πίστης και της εμπιστοσύνης, καθώς ακτινοβολεί και 
εκφράζει δυναμικά την Εσωτερική Ενότητα του Πνεύματος, προβάλλεται και επιδρά 
καταλυτικά στη συνολική υπόσταση του ανθρώπου, και ιδικά στον εγκέφαλο όπου 
δημιουργούνται νέες συνθήκες πληρέστερης αρμονικής λειτουργίας και ενοποιημένης 
αντίληψης, η οποία προσφέρει νέα δεδομένα συνειδησιακής εξέλιξης και εκδήλωσης 
του Πνευματικού Δυναμικού. Η πραγμάτωση Πνευματικών συμβάντων αυτής της τά-
ξης δεν αποτελεί καμιά άγνωστη, απλησίαστη ή δύσκολη υπόθεση. Πρόκειται για το 
απλούστερο των πραγμάτων, άμεσα προσιτό για κάθε άνθρωπο· αρκεί μόνον να 
υπάρξει Εσωτερική Ειλικρίνεια, καθαρή Προσοχή και απλή Αυτεπίγνωση. 
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Η παραβολή που δείχνει την αποδοχή αυτού του ανώτερου επιπέδου της πί-
στης είναι το επεισόδιο με τον Εκατόνταρχο: (Λουκ. 7, 2-10). Ο Εκατόνταρχος εξέφρα-
σε με τα λόγια του την ουσιώδη ιδέα της πίστης: «Διό ουδέ εαυτών αξίωσα προς σε 
έλθει». (Διά τούτο δε θεώρησα τον εαυτό μου άξιο στο επίπεδο σου να έλθω σ’ εσένα). 
Ο Εκατόνταρχος καταλάβαινε ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα συνείδησης μέσα 
στον κάθε άνθρωπο. Και πως το κατώτερο επίπεδο πρέπει να υπακούει στο ανώτερο, 
ακριβώς όπως και αυτός υπάκουε στους ανώτερους του, που είχαν μεγαλύτερη εξου-
σία απ’ αυτόν, γιατί έτσι είναι στη φύση των πραγμάτων. Καταλάβαινε πως ό,τι έκανε 
και έλεγε ο Χριστός πήγαζε από ένα ανώτερο επίπεδο συνειδητότητας. Επειδή τα 
καταλάβαινε αυτά, διέκρινε την πηγή της δύναμης του Χριστού και γι’ αυτό ο Χριστός 
είπε: «Λέγω υμίν, ουδέ εν το Ισραήλ τοσαύτην πίστη εύρον». 

Αφού η ιδέα της πίστης είναι δεμένη με τη δύναμη του να κάνει κάποιος τις 
εξωτερικές καταστάσεις να τον υπακούν, εξυπακούεται ότι συμβαίνει το ίδιο και με τις 
εσωτερικές του καταστάσεις. Μ’ άλλα λόγια, ο άνθρωπος μπορεί να αναγκάσει τις 
εναλλασσόμενες σκέψεις και διαθέσεις του, να υπακούσουν σε κάτι άλλο μέσα του, 
επειδή αυτό το κάτι άλλο έχει τη δύναμη να εξουδετερώνει τις επιδράσεις τους. Με μια 
πρώτη ματιά, μπορεί να νομίσει κάποιος ότι ο άνθρωπος που έχει πίστη, έχει τη  
δύναμη να ενεργεί. Αλλά το νόημα δεν είναι ακριβώς αυτό.  

Η συνηθισμένη ιδέα που έχουμε για τη δύναμη, είναι λίγο  πολύ συνδεδεμένη 
με τη βία ή την επιβολή. Όμως η ιδέα της δύναμης που δίνει η πίστη είναι διαφορε-
τική. Ένας άνθρωπος με το να έχει πίστη, έχει δύναμη γιατί τα πράγματα δεν τον 
έλκουν πια όπως πριν, δεν ασκούν άλλο πια σαγηνευτική και υπνωτιστική δύναμη 
επάνω του και έτσι χάνουν τη δύναμη τους, γίνονται αδύναμα γι’ αυτόν. Η πίστη δίνει 
τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί κάτι, γιατί κάνει το αντίθετό του να χάνει τη δύνα-
μη του και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Μ’ αυτή την έννοια η πίστη μοιάζει με την Αλή-
θεια που έχει δύναμη πάνω στο ψέμα, μόνο και μόνο επειδή κάνει το ψέμα ανίσχυρο.  

Η δύναμη της πίστης δεν έρχεται από έξω, από τη θέση, από την κοσμική δύ-
ναμη ή από οτιδήποτε εξωτερικό. Δεν αντλεί τη δύναμη της απ’ αυτή την πηγή. Δεν 
σχηματίζεται σ’ εκείνο το εξωτερικό μέρος του νου που ασχολείται με τα καθήκοντα 
και τις φροντίδες της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή πηγάζει από μέσα μας, από ένα 
ανώτερο επίπεδο του Είναι μας, όπου Αυτό, έχει την δύναμη να μην επιτρέπει την 
εκδήλωση των εγώ και την ταύτιση που αυτά επιφέρουν, αλλά να δίνει τη δυνατότητα 
να μπορεί να εκδηλώνεται η ψυχή και το πνεύμα μέσα από μας. Αυτά είναι που έχουν 
τη δύναμη να πράττουν. Αυτά είναι που επιτρέπουν στην πίστη να έχει δύναμη. 

Ζω σύμφωνα με τα ορατά, σημαίνει ζω στην οριζόντια γραμμή της ζωής. Ζω 
σύμφωνα με την πίστη, σημαίνει ζω στην κάθετη γραμμή, σ’ ένα άλλο επίπεδο. Δρω 
από πίστη σημαίνει δρω από κάτι που ξεπερνά τον συνηθισμένο εαυτό μου, δηλ. δρω 
έξω από τον τομέα της αγάπης για τον εαυτό μου και των συμφερόντων της προσω-
πικότητας. Σκέπτομαι σύμφωνα με τις γνώσεις και τις ιδέες της πίστης, σημαίνει σκέ-
πτομαι έξω από τις συνηθισμένες ιδέες και τρόπους που εξυπηρετούν τα διάφορα εγώ 
μου και δρω με νέο τρόπο που απορρέει από την συνείδηση μου και όχι από το νου. 
Γι’ αυτό πίστη σημαίνει διαρκή εσωτερική προσπάθεια, μια διαρκή αλλαγή των τά-
σεων και αντιδράσεων του νου στη συνηθισμένη σκηνή της ζωής. Δεν μπορούμε να 
ανησυχούμε  και να πιστεύουμε ταυτόχρονα. Αυτά τα δύο δεν μπορούν να μοιράζο-
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νται τον ίδιο χώρο, την ίδια χρονική στιγμή, την ίδια συχνότητα. Το να πιστεύεις βα-
θιά και δυνατά δεν είναι για τους αδύνατους στην καρδιά, στο φώς ή στους στόχους. 
Ο παράγοντας Πίστη πρέπει να είναι 100% παρών. Τίποτα λιγότερο δεν γίνεται απο-
δεκτό. Όταν δεν διακρίνετε μία λύση σε αυτά που συμβαίνουν στην καρδιά σας, 
κάντε αυτό που μπορείτε να κάνετε και εμπιστευτείτε τον εσωτερικό Θεό σας και το 
Σύμπαν να κάνουν αυτά που εσείς δεν μπορείτε. Σας ζητείται να παραμείνετε γαλή-
νιοι μέσα στην καταχνιά της μάχης, να κρατάτε αδιατάρακτα μέσα σας την θεϊκή βε-
βαιότητα πως θα βγείτε αλώβητοι από όλα όσα δεν επιθυμούν για σας το καλύτερο 
από την ζωή και από το φώς. 

Το περιστατικό της καταιγίδας (Μάρ. 4, 35 - 41) μας αφηγείται πως η πίστη στον 
εσωτερικό ατομικό μας Χριστό μας σώζει από αυτού του είδους τις καταστάσεις. Ενώ 
τα κύματα μαίνονταν ο Ιησούς κοιμόταν ήσυχος και αμέριμνος. Στην αρχή οι μαθητές 
του προσπάθησαν όπως μπορούσαν να απομακρύνουν τα νερά, αλλά οι άνεμοι λυσ-
σομανούσαν και τα κύματα σηκώνονταν θηρία. Έχασαν το κουράγιο τους. Έντρομοι 
και αγανακτισμένοι ξύπνησαν τον Ιησού: «Μην κοιμάσαι, κοντεύουμε να πνιγούμε».  

Όταν σηκώθηκε ο Ιησούς τους μάλωσε για την απιστία τους και τους είπε: 
«Γιατί είστε τόσο δειλοί, άνθρωποι ολιγόπιστοι;» Ύστερα στράφηκε προς τη μανια-
σμένη Θάλασσα και τους τρελούς ανέμους και απλώς πρόβαλε προς τα έξω την αδι-
ατάραχτη εσωτερική γαλήνη και ειρήνη του και όλα γαλήνεψαν. Αυτή είναι μια καθα-
ρή εσωτερική κατάσταση, που δημιουργείται πρώτα εσωτερικά και κατόπι επεκτεί-
νεται εξωτερικά. Εφόσον οι σκέψεις μας έχουν ως κέντρο τους την ειρήνη, τότε αυτή 
την κατάσταση θα βλέπουμε και έξω. 

Σε πολλούς προκαλεί έκπληξη που ο Ιησούς μάλωσε τους μαθητές του. Το 
θεωρούν φυσικό που φοβήθηκαν την καταιγίδα και που τον ξύπνησαν. Ναι, αλλά για 
τον Ιησού ο φόβος αυτός ήταν μια έλλειψη πίστης. Έπρεπε να είχαν συναισθανθεί 
πως από την στιγμή που ο Ιησούς ήταν μαζί τους, έστω και κοιμισμένος, δεν κινδύ-
νευαν καθόλου. Τι αξία θα είχε να μην φοβηθούν αν ήταν ξύπνιος μαζί τους; Έπρεπε 
να του έχουν την ίδια εμπιστοσύνη κι όταν ήταν κοιμισμένος, γι’ αυτό τους μάλωσε.   

Εδώ, είναι μια συμβολική διήγηση, όπου ο καθένας μας όταν βρίσκεται με την 
βάρκα του στην ταραγμένη θάλασσα των συναισθημάτων του, πρέπει να αντιμετωπί-
σει την θύελλα που μαίνεται μέσα του, την καταιγίδα και τον άνεμο, (τα ανεξέλεγκτα 
συναισθήματα και τις χαοτικές του σκέψεις). Ο ατομικός εσωτερικός Χριστός του, βρί-
σκεται κι’ αυτός μέσα σ’ αυτή την βάρκα, όμως κοιμάται και πρέπει να τον ξυπνήσου-
με για να σηκωθεί και να πει στις ταραγμένες σκέψεις και συναισθήματα: «Σωπάστε! 
Σταματήστε!».Το να έχει κάποιος πίστη ισοδυναμεί με το να ξέρει πως στα βάθη της 
ύπαρξης του υπάρχει ένας χώρος βαθιάς ειρήνης, σιωπής και ανάπαυσης, απολύτως 
ανεπηρέαστος από τα εξωτερικά γεγονότα. Σε αυτό τον χώρο ζει ο ατομικός μας Χρι-
στός, μια δύναμη τόσο φωτεινή και ισχυρή, που οι εχθρικές δυνάμεις, είναι υποχρεω-
μένες να τη σεβαστούν ακόμα κι αν κοιμάται. Σ’ αυτόν μπορούμε να στραφούμε κάθε 
φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις δυσκολίες και τις μπόρες της καθημερινό-
τητας και να βγαίνουμε σώοι από την ανταριασμένη Θάλασσα των συναισθημάτων, 
φόβου, αγωνίας, θυμού, παραπόνων και ενοχών. Θα πρέπει πάντα να έχουμε αυτού 
του επιπέδου πίστη, επειδή στο πνευματικό θείο επίπεδο, υπάρχουν πράγματα που 
δεν τα γνωρίζουμε, που δεν τα έχουμε ακόμα δει ή ζήσει.  
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Οι άνθρωποι σήμερα βασανίζονται σχεδόν για το τίποτε. Δεν σκέφτονται ποτέ 
πως φέρουν μέσα τους την μεγαλύτερη δύναμη, τον Χριστό, που αντιπροσωπεύει την 
αγάπη, την σοφία και την αλήθεια μέσα τους. Όταν συμβαίνουν μεγάλες αναταράξεις 
στην ψυχή μας, τα πάντα κατευνάζονται γρήγορα αν καλέσουμε σε βοήθεια την αγά-
πη και την σοφία. Η σοφία δρα πάνω στον άνεμο (την σκέψη) και η αγάπη γαληνεύει 
την Θάλασσα (τα συναισθήματα). Αυτό που αντιπροσωπεύει ο Χριστός, μπορεί να 
προσεγγιστεί μόνο εσωτερικά, με την πίστη, η οποία πρέπει να είναι κάτι το ζωντανό 
και αδιάλειπτα ενεργητικό μέσα μας, για να μπορέσει να φέρει την υπέρτατη αλχημεία 
της, που είναι η δημιουργία ενός νέου Ανθρώπου. Μια πίστη παθητική, που βασίζεται 
μόνο σε ό,τι αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις, είναι άχρηστη και δεν συντελεί στην αυτό-
δημιουργία μας. Όταν ρώτησαν τον Χριστό οι μαθητές του γιατί δεν μπόρεσαν να 
θεραπεύσουν το επιληπτικό παιδί (Ματ. 17, 14-21), αυτός τους απάντησε: «Διά την 
απιστία υμών». Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τις δυνάμεις τους, αλλά δεν μπόρεσαν 
να το θεραπεύσουν, ούκ ίσχυσαν όπως λέει ο πατέρας του παιδιού στο Χριστό. Τους 
ήταν αδύνατο, γιατί δεν είχαν ούτε καν το μικρότερο κόκκο πίστης. Ούτε θα είχαν 
πίστη ακόμη και αν έβλεπαν το παιδί θεραπευμένο, γιατί η πίστη δεν δημιουργείται 
από την εξωτερική μαρτυρία των θαυμάτων.  

Όταν είπαν στο Χριστό ότι οι μαθητές του δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το 
επιληπτικό παιδί, αυτός αμέσως αναφώνησε: «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη». 
(Ω, γενεά χωρίς πίστη που στρέφεσαι σ’ όλες τις κατευθύνσεις). Δηλ. απιστία, συνε-
πάγεται στροφή σε πολλές κατευθύνσεις, δηλ. το να ζει κάποιος στην οριζόντια γραμ-
μή της ζωής. Ένας άνθρωπος χωρίς πίστη, είναι μ’ αυτή την έννοια, διεστραμμένος. 
Στρέφεται σε πολλές και διάφορες κατευθύνσεις, χωρίς ποτέ να ξέρει που πηγαίνει. 
Και στη συνηθισμένη ζωή, οι άνθρωποι πάντα στρέφονται σε διάφορες κατευθύν-
σεις, τη μία πιστεύοντας σε ένα πράγμα την άλλη σε άλλο, σε κάθε γνώμη που ακού-
νε, σε κάθε αλλαγή περιστάσεων, κλπ. Δεν έχει παρά να παρατηρήσει κάποιος τον 
εαυτό του για να διαπιστώσει αυτή την αλήθεια. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι φα-
ντάζονται πως έχουν μία μόνιμη εσωτερική σταθερότητα και ότι οι γενικές συνθήκες 
της ζωής τους παραμένουν ίδιες. Αν δεν ξέρουμε τί πιστεύουμε ή γιατί το πιστεύουμε, 
απομακρυνόμαστε πολύ από εκείνο που η Πηγή της Ζωής θα ήθελε να είμαστε. 

Έτσι η πίστη, δεν έρχεται σε μένα επειδή αποδέχομαι κάτι το ασυνήθιστο όπως 
τα θαύματα, αλλά έρχεται διότι αντιλαμβάνομαι και έχω από βιωματική εμπειρία την 
απόλυτη βεβαιότητα ύπαρξης ενός ανώτερου επιπέδου αντίληψης του οποίου οι 
αισθήσεις δεν αποτελούν την αφετηρία του και αφήνομαι στις επιρροές αυτού του 
επιπέδου να ενεργήσουν μέσα μου, έχοντας ταυτόχρονα και την απόλυτη βεβαιότητα 
πως υπάρχει μία Αλήθεια ανώτερη από την αλήθεια που μας παρουσιάζουν οι 
αισθήσεις. Αυτό το ανώτερο επίπεδο αντίληψης, έχει τη βάση του και απορρέει από τη 
δική μας Ουσία (ψυχή), από τον Χριστό που υπάρχει μέσα μας και είναι η ελπίδα της 
δόξας μας (Κολ. 1, 27) και κατ’ επέκταση από το πνεύμα μας.  

Αν το σώμα και η προσωπικότητας μας αφεθούν στις επιρροές μόνο της ψυχής 
και του πνεύματος και όχι των εγώ μας όπως συμβαίνει συνήθως, τότε θα έχουμε τη 
δυνατότητα «να μετακινήσουμε και βουνά».  
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Η βασιλεία των ουρανών. 
 

 
Ο Χριστός είπε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη Βασιλεία των Ου-

ρανών να έρχεται σαν κάτι που μπορούμε να το δούμε με τα μάτια: «Ου έρχεται η 
βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως». (Λουκ. 17, 20-21). 

Επίσης ο Απ. Παύλος μας λέει: «Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι οι με σάρ-
κα και αίμα τη βασιλεία του Θεού δε δύνανται να την κληρονομήσουν, ούτε η φθορά 
κληρονομεί την αφθαρσία» (Κορίν. Α΄ 15, 49-50). 

Η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι κάτι που υπάρχει στον εξωτερικό χώρο, 
αλλά είναι μία εσωτερική κατάσταση ανάπτυξης, που μπορεί να την πραγματοποιή-
σει ο καθένας. Δεν τίθεται θέμα χρόνου και χώρου, του πότε και που, γιατί βρίσκεται 
σαν μία ανώτερη δυνατότητα πάντα μέσα μας και αποτελεί το αντικείμενο της τελικής 
μας επίτευξης. Εμείς όμως, από λάθος κατανόηση, «πιστεύουμε»41 ότι αυτό έχει σχέ-
ση με μία μελλοντική μεταθανάτια κατάσταση και όχι με κάτι που μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί σ’ αυτή την επίγεια ζωή εδώ και τώρα, όπως σε πολλές παραβολές αναφέ-
ρεται. Η αιτία που έχουμε ανόητα, θλιβερά, ακόμα και κακά παραδείγματα θρησκευ-
τικής ζωής, οφείλεται στη σύγχυση αυτών των ιδεών.  

Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι ανάμεσα στα δύο επίπεδα, που συχνά ονο-
μάζονται γη και ουρανός, υπάρχουν πολλές ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. Υπάρχουν βα-
θμίδες γης και βαθμίδες ουρανού. Δηλαδή, τόσο το γήινο όσο και το ανώτερο επίπεδο 
ανάπτυξης, περιέχουν μία κλιμάκωση από μια ελάχιστη ως μία μέγιστη βαθμίδα. Από 
την ανώτερη βαθμίδα του επιπέδου της γης δεν περνάμε άμεσα στη χαμηλότερη 
βαθμίδα της Βασιλείας των Ουρανών. Για να περάσουμε από το ψηλότερο σκαλοπάτι 
του κατώτερου επιπέδου, στο χαμηλότερο του ανώτερου, είναι ανάγκη να υποστούμε 
μια αλλαγή, μια μετατροπή, χρειάζεται μια αναγέννηση μέσω «νερού και πνεύματος», 
χρειάζεται να υποστούμε τη δεύτερη γέννηση. 

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής π.χ. (που έπαιξε το ρόλο του Προδρόμου στη διδα-
σκαλία του Χριστού), δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Αλλά δεν είχε φθάσει 
ακόμη στο κατώτερο επίπεδο της Βασιλείας των Ουρανών. (Λουκ. 7, 28). 

Ο Χριστός λέει καθαρά ότι ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών ήταν με-
γαλύτερος απ’ αυτόν: «Μείζων εν γεννητοίς γυναικών προφήτης Ιωάννου του Βαπτι-
στού ουδείς εστίν. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού μείζων αυτού έστι». 
Επίσης μας λέει ότι: «εγεννήθη εκ γυναικός» δεν είχε δηλ. υποστεί τη δεύτερη γέννη-

                                                 
41 Το κοινό χαρακτηριστικό των ανθρώπων είναι ότι μπερδεύουν την πεποίθηση με 

την πίστη. Πεποίθηση είναι κάτι για το οποίο δεν έχεις αποδείξεις, αλλά εσύ νομίζεις ότι είναι 
έτσι. Και η πίστη είναι κάτι για το οποίο έχεις αποδείξεις. Παράδειγμα η ύπαρξη εξωγήινων 
πολιτισμών. Μπορείτε να έχετε την πεποίθηση και όχι την πίστη ότι υπάρχουν, για τον λόγο 
ότι δεν έχετε αποδείξεις. Αντίθετα δεν μπορείτε να πείτε «έχω την πεποίθηση ότι η φωτιά 
καίει», αλλά «πιστεύω ότι η φωτιά καίει» για τον λόγο ότι έχετε αποδείξεις. Όλοι έχουν καεί 
κάποια στιγμή. Αυτό το μπέρδεμα των εννοιών μας προκαλεί πολύ μεγάλη δυσκολία στο να 
«τρυπήσουμε» τον τοίχο των αισθήσεων και να δούμε πέρα από την ύλη.  
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ση. Βρισκόταν ακόμη στο επίπεδο το λεγόμενο γη, στο ψηλότερο σκαλοπάτι της, 
αλλά όχι ακόμη στο χαμηλότερο σκαλοπάτι της Βασιλείας των Ουρανών. Ο ίδιος ο 
Ιωάννης λέει ότι δεν έχει γεννηθεί για δεύτερη φορά, ότι ανήκει ακόμα στο επίπεδο 
της γης: «Ο ων εκ της γης εκ της γης έστι και εκ της γης λαλεί» (Ιωάν. 3, 30 - 31). 

Ο Χριστός δίδασκε τη μετάνοια, τη δεύτερη γέννηση και τη Βασιλεία των 
Ουρανών. Αξίζει να κατανοήσουμε τη λειτουργία της μετάνοιας42 και της μεταμέλειας, 
σαν βασική προϋπόθεση στην πορεία μας προς την τελείωση.  

                                                 
42 Μετανοώ σημαίνει, μετατοπίζω τα όρια του Νου μου και αλλάζω.  
Η Μεταμέλεια είναι κάτι το διαφορετικό, είναι η συναισθηματική συνήθως αντίδρασή 

μας σε μια ενέργεια που την θεωρούμε λάθος, όπου συνήθως την ξανά-επαναλαμβάνουμε. 
Είναι η διαρκής τύψεις κάποιου για τις προηγούμενες κακές πράξεις του. Π.χ. Μεταμέλεια είναι 
η συχνή απόφαση ενός καπνιστή να κόψει το τσιγάρο που την αναιρεί μετά από λίγες ώρες ή 
μέρες. Η μεταμέλεια ενεργοποιείται από τις ενοχές για το λάθος που κάνουμε και είναι συνυ-
φασμένη με την ιδέα της τιμωρίας. Πόσοι καπνιστές, θα μετάνιωναν για το κάπνισμα, αν πα-
ρόλη την ψυχολογική εξάρτηση που τους ασκεί, δεν είχαν καμία πιθανή επίπτωση στην υγεία 
τους; Μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε πως η μεταμέλεια γίνεται συνήθως κάτω από 
ψυχολογική πίεση και φόβο, χωρίς να έχει επέλθει πραγματική κατανόηση του προβλήματος 
και είναι μια αντανακλαστική συναισθηματική αντίδραση.  

Η Μετάνοια όμως είναι μια βασική και συνεχής στάση του Νου μας προς την Ελευθέ-
ρια. Δεν είναι κάποιες στιγμές έκλαμψης και συντριβής, είναι μια διαρκής λειτουργία, μια στά-
ση ζωής, μέχρι τη στιγμή της απόλυτης εκδήλωσης του ατομικού Χριστού μέσα μας. Εμβαθύ-
νοντας στη νομοτέλεια της μετάνοιας αξίζει να σταθούμε στην Συγχώρεση που είναι ο θεμέλιος 
λίθος της έμπρακτης εκδήλωσης της Αγάπης ανθρώπου προς άνθρωπο.  

Συγχωρώ σημαίνει βρίσκομαι με κάποιον στον ίδιο χώρο, συνυπάρχω, συγκλίνω, συ-
ναινώ και, κατ’ επέκταση, παρέχω συγγνώμη. Είναι μια συνειδητή στάση να συν-χωράμε, με 
τον πλησίον μας. Όταν αρνούμαστε να συγχωρούμε θωρακίζουμε την ψυχή μας και αντιδρού-
με αρνητικά σε αυτό που μας πλήγωσε, μας πόνεσε και μας φόβισε. Διαπιστώνουμε πως στην 
ουσιαστική σχέση συγχώρεσης και μετάνοιας είναι απαραίτητο να μειώνουμε το εγώ μας, για 
να διευρύνουμε την Συνείδηση μέσα από τον πλησίον μας. Κλειδί αναγκαίο για όλα αυτά είναι 
η Ελεύθερη Βούληση και η Αγάπη. Ή έστω η προσπάθεια μας να αγαπούμε.  

Ας σταθούμε λίγο παραπάνω στο ζήτημα της μη συγχώρεσης, γιατί η άρνηση συγχώ-
ρεσης, μας κρατά δεμένους με τους εχθρούς μας, σε ζωή και σε θάνατο! Η άρνηση να συγχω-
ρήσουμε κάτι που συνέβη στο παρελθόν δηλητηριάζει και κυριαρχεί σε ολόκληρη τη ζωή μας. 
Εκείνοι που ισχυρίζονται πως η εκδίκηση είναι γλυκιά και είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, 
παραλείπουν να πουν επίσης, πως μέχρι να το φάνε πρέπει να το μεταφέρουν νύχτα μέρα μα-
ζί τους, μπορεί και μια ολόκληρη ζωή! Αρνούμενοι να συγχωρήσουν, στην ουσία αρνούνται 
να απαλλαγούν από όσα τους πονάνε. Το οδυνηρό συμβάν έγινε. Πέρασε. Τέλειωσε. Επιλέ-
γοντας να κολλήσουμε σε αυτό, το κρατάμε συνεχώς στη μνήμη μας και έτσι είναι σαν αυτό να 
επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Αυτοί που ορκίστηκαν να μην ξεχάσουν το κακό που τους 
έγινε και να μη συγχωρήσουν εκείνον που τους έβλαψε, στην ουσία αποφασίζουν να προσδε-
θούν επάνω του. Είναι σαν να έχουν ερωτευτεί τον εχθρό τους! Ο νους τους είναι συνεχώς σε 
αυτόν. Και έτσι εκείνον που περισσότερο αντιπαθούν, τον κουβαλούν μαζί τους νυχθημερόν. 
Είναι αυτή η ευφυέστερη επιλογή; Στην πραγματικότητα η άφεση αμαρτιών είναι ένα δώρο όχι 
για τον εχθρό, αλλά για τον εαυτό μας. Και ίσως είναι ο εαυτός μας που πάνω απ’ όλα χρειά-
ζεται τη συγχώρεση μας. Εκείνοι που δυσκολεύονται να συγχωρήσουν τους άλλους δυσκο-
λεύονται εξίσου να συγχωρήσουν και τον εαυτό τους. Στην καρδιά μας φυλάμε συχνά με 
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Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δίδασκε τη μετάνοια και την ιδέα της Βασιλείας των 
Ουρανών, αλλά ποτέ δεν μίλησε για δεύτερη γέννηση. Δεν είχε γεννηθεί – άνωθεν. Οι 
επιδράσεις που ανήκουν σ’ αυτό το ανώτερο επίπεδο, που ονομάζεται Βασιλεία των 
Ουρανών, δεν είχαν ακόμα φθάσει ως αυτόν. Δεν είχε γεννηθεί  εκ Πνεύματος. Ο Χρι-
στός τον συνδέει με τον Ηλία και ένας από τους λόγους, είναι ότι ο Ιωάννης και ο 
                                                                                                                     
μεγαλύτερο ζήλο, εκείνους που μας πλήγωσαν, παρά εκείνους που μας αγάπησαν. Σε κάθε 
περίπτωση, η καταδίκη του εαυτού μας και των άλλων λιγοστεύει τη ζωή μας, εφόσον αναγκά-
ζει τον νου να σταματάει στο ασυγχώρητο συμβάν. Γι’ αυτό η συγχώρεση είναι στην ουσία 
μια έξυπνη επιλογή και ένα μέσο για να μας επιστραφεί η ζωή μας, γιατί μας καθιστά ελεύ-
θερους. Σκεφτείτε, δεν είναι ο αδύναμος ο γεννημένος θύμα, που παραχωρεί τη συγχώρεση, 
αλλά ο δυνατός, που την επιλέγει ως μια συνειδητή πράξη απελευθέρωσης του εαυτού του 
από τον ρόλο του θύματος και από την υποχρέωση να συντηρεί μέσα του την πικρία, τον 
θυμό, την καχυποψία και την ανάγκη εκδίκησης. Πρόκειται για μια πράξη λύτρωσης. Συγχω-
ρώντας ελευθερώνουμε τον φυλακισμένο εαυτό μας. Νέες σχολές σκέψης μας συνιστούν να 
μάθουμε την τέχνη της συγχώρεσης, αν θέλουμε να έχουμε καλύτερη σωματική και ψυχική 
υγεία, βελτιωμένη ποιότητα ζωής και περισσότερη χαρά. Είναι ένας τρόπος για να αρνηθούμε 
την εξουσία που ένα ολέθριο παρελθόν μπορεί να έχει στη ζωή μας. Η ικανότητα να θεραπεύ-
ουμε τα τραύματα μας, να αναπληρώνουμε αυτό που χάθηκε, να προχωράμε παρακάτω είναι 
μια βασική δεξιότητα επιβίωσης. Εκείνοι που αρνούνται να συγχωρέσουν, επιμένουν να πεν-
θούν και έτσι η ψυχή τους αιμορραγεί μόνιμα. Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μας που αρνεί-
ται πεισματικά να δώσει άφεση αμαρτιών στον θύτη. Προσπαθεί να μας πείσει πως η συγχώ-
ρεση είναι αδυναμία και ανοησία και γι’ αυτό δεν την προσφέρει, διότι την αντιμετωπίζει ως 
ένα είδος δώρου προς τον θύτη. Εδώ όμως είναι που παίζεται ένα εξαιρετικά λεπτό παιχνίδι, 
φαινομενικά εις βάρος του άλλου, αλλά τελικά είναι σε βάρος του εαυτού μας. Η άρνηση να 
ξεχάσουμε και να συγχωρήσουμε είναι ένα είδος εξουσίας. Κρατά πάντα τον θύτη ένοχο και 
αιχμάλωτο στον ρόλο του. Αλλά ταυτόχρονα κρατά και εμάς στον ρόλο του θύματος και του 
αδύναμου. Η άποψη που θέλει τους θύτες ασυγχώρητους καταδικάζει τα θύματα τους να πα-
ραμένουν μόνιμα σε αυτό τον ρόλο. Αυτή η παράδοξη κατάσταση είναι στην ουσία ένας μηχα-
νισμός αυτό-υπονόμευσης. Όποιος το συνειδητοποιήσει καταλαβαίνει αμέσως γιατί η συγ-
χώρεση είναι όντως μια ευφυής επιλογή. Μερικές φορές η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο. 
Υπάρχουν κάποτε τραύματα πολύ βαθιά, καταστάσεις που μοιάζουν ασυγχώρητες. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να θεραπευτεί ο βαθύς θυμός, η πίκρα, το παράπονο. Αυτή η 
επούλωση δεν συντελείται σε μια στιγμή. Όμως, η επιθυμία να βγούμε από την κατάσταση 
του πόνου είναι από τα σημαντικότερα βήματα προς την εσωτερική ειρήνη. Καθώς αναζητάμε 
να κατανοήσουμε τον δικό μας πόνο και τους περιορισμούς μας, αρχίζουμε να κατανοούμε τις 
αντίστοιχες καταστάσεις και εκείνων που μας έβλαψαν. Στην πραγματικότητα, αυτό που 
χρειάζεται συγχώρεση είναι η συμπεριφορά. Καταδικάζουμε ανθρώπους διότι τους ταυτίζουμε 
με τη συμπεριφορά τους, με τις πράξεις τους. Όμως, η ταυτότητά μας, η πραγματικότητα μας 
είναι η Ατομική Ουσία μας, η συμπεριφορά είναι ένα λάθος που πηγάζει από ένα εγώ και 
χρειάζεται διόρθωση. Η συγχώρεση αυτού του λάθους οδηγεί στη διόρθωση. Η άρνηση συγ-
χώρεσης είναι τιμωρία. Δεν είμαστε η συμπεριφορά μας· πρέπει να το τονίσουμε ξανά και 
ξανά. Σπανίως ένας άνθρωπος αμαρτάνει εσκεμμένα. Οι πιο πολλοί αμαρτωλοί είναι απλώς 
αμαθείς: «Δεν γνωρίζουσι τί ποιούσι». Γι αυτό προφανώς από τον Σταυρό ο Χριστός ένοιωσε 
την ανάγκη να ζητήσει τη συγχώρηση του Πατέρα του για αυτούς που τον σταύρωσαν. Κατά 
βάθος όλοι ζητάμε αγάπη. Πίσω από κάθε λανθασμένη ή διαστρεβλωμένη επιθετική συμπε-
ριφορά, κρύβεται η απελπισμένη μας έκκληση για αγάπη. Εκείνος που πρώτος θα αφυπνιστεί 
και θα ανταποκριθεί με αγάπη, έχει επιλέξει και τη συγχώρεση.  
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Ηλίας αντιπροσώπευαν παρόμοια 
στάδια κατανόησης της Αλήθειας 
και του Λόγου. Ο προφήτης Ηλί-
ας43 περιγράφεται μ’ αυτά τα 
λόγια:«Άνθρωπος δασύτριχος και 
περιεζωσμένος την οσφύν αυτού 
με ζώνη δερμάτινη» (Βασιλ. Δ, 1-8). 
Και ο Ιωάννης περιγράφεται: «Αυ-
τός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα 
αυτού από τριχών καμήλου και 
ζώνην δερματίνην περί την οσφύν 
αυτού» (Ματθ. 3, 4). Στην γλώσσα 
των παραβολών, τα ρούχα αντι-
προσωπεύουν το τι φοράει ο νους 
μας. Φοράει αυτό που νομίζει για 
Αλήθεια44 και ανάλογα με το τι 

                                                 
43 Έχει ιδιαίτερη σημασία η εικόνα που δείχνει τον Ηλία με το πύρινο άρμα του να 

κατευθύνεται στον ουρανό και να πετάει κάτω το μανδύα του (τη γνώση του) στον Ελισαίο. 
Δεν σφάλει όποιος βλέπει στον Ηλία την ίδια την ανθρώπινη ψυχή που, από το γήινο πεδίο, 
διαμέσου ενός πύρινου άρματος εκτοξεύεται πίσω στον ουρανό, όπου ζει χωρίς να πεθάνει. 
Και τον Ελισαίο ως εκείνον που παραμένει πίσω και “ελίσσεται” με τη γνώση που του άφησε 
ο Ηλίας, ανάμεσα στα ζεύγη των αντιθέτων μέχρι να βρει το δρόμο της επιστροφής. Για αυτό 
έχει τα χέρια του σε πορεία ανόδου προς τον ουρανό. Ούτε και σφάλει όποιος θεωρεί ότι είναι 
η ψυχή και όχι ο Ηλίας που καταδιώκεται, κρύβεται στην έρημο, ταΐζεται από τα πουλιά του 
Θεού και τελικά ακούει τη λεπτή αύρα της φωνής Του και πως Ηλίας, πύρινος προφήτης και 
ανθρώπινη ψυχή είναι τρεις δυνάμεις σε μια, που φέρνουν φωτιά από τον ουρανό και 
κατατροπώνουν τους προφήτες του Βάαλ. Ο Ηλίας είναι το σύμβολο μιας ψυχής που θα 
κληθεί να επιστρέψει όχι για μια φορά, αλλά ξανά και ξανά, μέχρι να συντρίψει τον Αντίχριστο 
μέσα του και να αναστηθεί. (Βασιλ. Γ’ ΙΘ.).  

44  Γενικότερα, η πραγματικότητα ή η αλήθεια, δεν μεταβιβάζεται, αυτή καθεαυτή, από 
κανέναν άλλον, από καμία διδασκαλία ή προτροπή, όσο μεγαλειώδης και εάν είναι αυτή. Στην 
καλύτερη περίπτωση, η αλήθεια είναι δυνατόν να σκιαγραφηθεί περιγραφικά, έως ένα σημείο, 
ή να προταθεί απλώς κάποια κατεύθυνση έρευνας για αυστηρά ατομική εργασία. Η Αλήθεια 
αποκαλύπτεται μόνον βιωματικά και άμεσα, χωρίς καμία μεσολάβηση. Άλλωστε, κανείς δεν 
μπορεί να δει την Αλήθεια μέσα από το ιδιαίτερο αντιληπτικό πεδίο κάποιου άλλου. Ο ενδια-
φερόμενος αναζητητής χρειάζεται να στρέφει πολύπλευρα και ολιστικά την προσοχή του μέσα 
στις πραγματικότητες της ζωής, για να συλλαμβάνει το αληθινό νόημα των συμβάντων της 
ύπαρξης, Εαυτού και Κόσμου, με συμμετοχικό βιωματικό τρόπο. Η γνωστή προσκόλληση σε 
μία παθητική ψυχολογία αναμονής ή ψευδαισθητικής ελπίδας πνευματικής βοήθειας από 
άλλους ανθρώπους ή ανώτερους παράγοντες αδρανοποιεί τη βούλησή μας, μπλοκάρει την 
εκδήλωση του πνευματικού δυναμικού μας και την ομαλή ροή της ψυχοσωματικής μας ενέρ-
γειας. Άλλωστε και οι γνήσιες πνευματικές διδασκαλίες όλων των εποχών και όλων των λαών, 
ως έργο τους έχουν να αποκαλύπτουν κυρίως δρόμους πνευματικών δυνατοτήτων, ανοιχτούς 
διαδρόμους προσωπικής ανακάλυψης, για κάθε κλίμακα εξέλιξης της ανθρώπινης Ψυχής. Η 
πραγματοποίηση μίας τέτοιας πορείας είναι υπόθεση καθαρά ατομική. 
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πιστεύει, είναι και η φύση του ενδύματος, είτε αυτό είναι σκέτη γνώμη ή βαθύτερη 
πεποίθηση. Αν η αλήθεια έχει κατανοηθεί εξωτερικά, τότε αντιπροσωπεύεται σαν 
ένδυμα φτιαγμένο από εξωτερικά πράγματα. Αφού οι περιγραφές των ρούχων του 
Ηλία και του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι παρόμοιες, αυτό σημαίνει στην κρυφή 
γλώσσα των παραβολών, ότι ήταν στο ίδιο επίπεδο αναφορικά με την κατανόηση της 
Αλήθειας. Οι τρίχες και το δέρμα είναι τα πιο εξωτερικά πράγματα. Άρα η κατανόηση 
τους ήταν εξωτερική, όχι εσωτερική. Η ζώνη που αντιπροσωπεύει αυτό που συνε-
νώνει ψυχολογικά, ήταν και αυτή από δέρμα. Δηλ. η συνοχή οφείλονταν σε κάτι το 
εξωτερικό και όχι εσωτερικό. Η τροφή αντιπροσωπεύει τις ιδέες που μ’ αυτές τρέφεται 
κάποιος. Ο Ιωάννης τρέφεται με άγριο μέλι και ακρίδες. Δηλ. οι ιδέες εξαρτώνται από 
κάτι εξωτερικό.  

Αν συγκρίνουμε αυτά που λέγονται για τα ρούχα του Χριστού και για τα ρούχα 
του Ιωάννη, μπορούμε να δούμε ότι ο Χριστός, φορούσε την Αλήθεια με πολύ δια-
φορετικό τρόπο απ’ ότι ο Ιωάννης. Όταν οι στρατιώτες που τον σταύρωσαν, μοίρα-
σαν τα ιμάτια του, λέγεται ότι: «ήν δε ο χιτών άρραφος, εκ των άνωθεν υφαντός δι’ 
όλου». Ήταν υφασμένος από την κορυφή, δηλ. από ψηλά. Το ψηλά, άνωθεν και εσω-
τερικά, σημαίνουν το ίδιο πράγμα.  

Ο Ιωάννης ζούσε την τραχύτητα της δογματικής Αλήθειας που δεν τον είχε ακό-
μα οδηγήσει σ’ εκείνο που αποτελεί το κορύφωμα δηλ. σε μια νέα αντίληψη, σ’ ένα 
νέο επίπεδο κατανόησης του καλού. Όταν κάποιος ενεργεί και κρίνει από το δόγμα, 
από τους κανόνες, από τα κυριολεκτικά νοήματα, είναι τραχύς και συχνά ανελέητος 
γιατί παίρνει τα πράγματα στην κυριολεξία. Η Βασιλεία των Ουρανών όμως δεν βρί-
σκεται εκεί. Γι’ αυτό ο Χριστός είπε τα παρακάτω λόγια γι’ αυτόν, που δεν ήταν ντυμέ-
νος με το μαλακό ένδυμα των υιών της Βασιλείας. Το ένδυμα του ήταν τραχύ  τομάρι 
καμήλας και δερμάτινη ζώνη: «Αλλά τι εξήλθατε ιδείν; Άνθρωπο έν μαλακοίς ιματίοις 
ημφιεσμένον; Ιδού οι τα μαλακά φορούντες εν τοις οίκοις των βασιλέων εισίν».  

 Και σε κάποιο άλλο σημείο ο Χριστός εξηγεί στο Νικόδημο ότι πρέπει να γεν-
νηθεί άνωθεν: «Αμήν, αμήν, λέγω σοι, εάν μη τις γεννηθεί άνωθεν ου δύναται ιδείν 
την βασιλείαν του θεού» (Ιωάν. 3, 34). Και αλλού πως «Η Βασιλεία των Ουρανών είναι 
εντός υμών». Ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί εσωτερικά, σε μια κατάσταση που 
μπορεί να την πετύχει με εσωτερική αλλαγή και έτσι να γίνει ένας άλλος Άνθρωπος. 
Το τι πρέπει να προσέξει μέσα του, με ποιο τρόπο να σκέπτεται, σε τι πρέπει να 
αρχίσει να δίνει αξία, ποιοι να είναι οι στόχοι του που θα του χρησίμευαν σαν το 
μέσο που θα τον οδηγήσει ως εκείνο το ψηλότερο επίπεδο που ονομάζεται Βασιλεία 
των Ουρανών, διδάσκονται για μας από τον Χριστό.  

Πολλά μπορούν να εμποδίσουν τον άνθρωπο να κινηθεί προς αυτό το ψηλό-
τερο επίπεδο, αλλά ένα από τα κυριότερα είναι ο Φαρισαίος που υπάρχει μέσα του. 
(Ο Φαρισαίος μέσα μας είναι η ψεύτικη προσωπικότητά μας, που πάντοτε προσποι-
είται ότι είναι αυτό που δεν είναι). «Ουαί δε υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υπο-
κριταί. … Μωροί και τυφλοί. Τις γαρ μείζων έστιν, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων τον 
χρυσόν;» (Ματθ. 23, 13 - 17). Ο Χριστός συχνά κατηγόρησε τους Φαρισαίους επειδή 
δεν είχαν εσωτερική κατανόηση. Λέει πολλά για την ματαιοδοξία τους, την αλαζονεία 
τους, την υποκριτική ηθική τους και την αυτό-δικαίωση τους. Αλλά τονίζει ιδιαίτερα 
την αμαρτία της υποκρισίας τους. Ό,τι έκαναν ήταν για τα προσχήματα, χωρίς αυτό 
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να βγαίνει από την ψυχή τους, καταδικάζοντας έτσι τον εαυτό τους. Μιλούσε για 
αυτούς όταν προσδιόριζε την αμαρτία κατά του Αγίου Πνεύματος.  

Αυτός που λειτουργεί υπακούοντας στα έθιμα, στις τρέχουσες φιλοσοφίες, 
στους τυποποιημένους ηθικούς κανόνες και επιταγές του καθωσπρεπισμού, ανα-
πτύσσει μέσα του ένα μόρφωμα, το οποίο αντικαθιστά τέλεια την πραγματική φωνή 
της συνείδησης. Αυτό το μόρφωμα του υπαγορεύει τι να κάνει και του δημιουργεί 
τύψεις αν δεν το κάνει, όμως αυτό δεν είναι η αληθινή συνείδηση, αλλά η φωνή όλων 
των επηρεασμών που έχει δεχθεί όπως π.χ. η φωνή της ανάγκης να είναι αρεστός 
στους άλλους. Δεν είναι παρά μια φωνή της υποκρισίας του, που υποδύεται την 
αληθινή ηθική. 

Η ιδέα της Βασιλείας των Ουρανών δίνεται σε όλες οι παραβολές των Ευαγγε-
λίων. Η αφετηρία της διδασκαλίας του Χριστού για το μυστήριο της Βασιλείας είναι η 
παραβολή του Σπορέα. Σ’ αυτή βλέπουμε ότι ο άνθρωπος σπάρθηκε σαν σπόρος στη 
γη, σαν υλικό για τη Βασιλεία των Ουρανών. (Στην πραγματικότητα δεν αναφέρεται 
κανένας σπόρος). Και ελάλησεν αυτοίς πολλά εν παραβολαίς λέγων: «Ιδού, εξήλθεν ο 
σπείρων του σπείρειν» (Ματθ. 13, 3-4, 19-20). Ο Σπορέας, έσπειρε ανθρώπους.  

Αυτή είναι η πρώτη καταπληκτική ιδέα που κρύβεται στην παραβολή. Οι άν-
θρωποι σπέρνονται στη γη σαν υλικό για εξέλιξη, με προορισμό τη Βασιλεία των Ου-
ρανών, μερικοί, στην άκρη του δρόμου, μερικοί ανάμεσα σε αγκάθια και μερικοί σε 
καλό έδαφος, οι οποίοι είναι και οι μόνοι ικανοί για εσωτερική εξέλιξη, που καταλήγει 
στο επίπεδο της Βασιλείας. Είναι φανερό πως εννοεί ανθρώπους γιατί όταν ο Χρι-
στός εξήγησε ιδιαίτερα την παραβολή στους μαθητές του, τους είπε: «Παντός ακού-
οντος τον λόγον της βασιλείας κα μη συνιέντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το 
εσπαρμένον εν τη καρδία αυτού. Ούτος έστιν ο παρά την οδόν σπαρείς».  

Κάτω από το πρίσμα της Βασιλείας των Ουρανών, η ανθρωπότητα στη Γη 
είναι ένα πείραμα εσωτερικής εξέλιξης. Αρχικά, έδωσε την ιδέα της Βασιλείας, κάτω 
από το πρίσμα της σποράς ανθρώπινων όντων επάνω στη γη. Ύστερα, αναφέρεται 
στη διδασκαλία που σπέρνεται επάνω σ’ αυτά τα όντα και που έχει την ικανότητα να 
τα αφυπνίσει και να τα εξελίξει.  

Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτοίς λέγων: «Ωμοιώθη η βασιλεία των ουρα-
νών άνθρωπο σπείραντι καλόν σπέρμα εν τω αγρώ αυτού. …». (Ματθ. 13, 24-30).  

Αυτή η διδασκαλία που δίδεται στη γη, πρέπει να γίνει δεκτή, να κατανοηθεί 
και να ακολουθηθεί από εκείνο το τμήμα της ανθρωπότητας που είναι ικανό να εξελι-
χτεί σε κάθε ιδιαίτερη χρονική στιγμή. Ο καλός σπόρος είναι ο Λόγος της Βασιλείας. 
Ο αγρός είναι η ανθρωπότητα. Ανακατεύεται με πλάνες και με πράγματα που σκαν-
δαλίζουν και τα οποία παρομοιάζονται με τα ζιζάνια, ένα φυτό που μοιάζει με σιτάρι 
και όταν αρχίζει να αναπτύσσεται  δεν μπορεί αμέσως να ξεχωριστεί από αυτό. 

Γιατί γίνεται αυτή η ανάμιξη του αληθινού με το ψεύτικο; Η αιτία γίνεται φανερή 
στη φράση: «Εν δε τω καθεύδειν τους ανθρώπους ήλθεν αυτού ο εχθρός και έσπειρε 
ζιζάνια ανά μέσον του σίτου και απήλθεν» (Ματθ. 13, 25). δηλ. μέσα στον ύπνο τους! 
Αυτό δεν μπορεί φυσικά να σημαίνει πως μια ορισμένη νύκτα όταν οι άνθρωποι είχαν 
κοιμηθεί, ήρθε ο διάβολος και έσπειρε ζιζάνια. Το λάθος έρχεται αναπόφευκτα και 
μολύνει την αρχική διδασκαλία και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που δεν μπορείς να το 
ξεχωρίσεις από την Αλήθεια. Ο λόγος βρίσκεται στο ότι οι άνθρωποι κοιμούνται ψυ-
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χολογικά. Δεν μπορούν να μείνουν ξύπνιοι και να κατανοήσουν ολοκληρωτικά το νόη-
μα της διδασκαλίας που τους δίνεται. Πολλά λέγονται στα Ευαγγέλια για την κατά-
σταση του ύπνου και για την ανάγκη της αφύπνισης. Συχνά λέγεται ότι οι απόστολοι 
κοιμήθηκαν, στην κυριολεξία δεν εννοείται σωματικός ύπνος. Συχνά επίσης αναφέρε-
ται η ανάγκη για εγρήγορση: «γρηγορείτε. Α δε υμΐν λέγω, πάσι λέγω. Γρηγορείτε». 
Και κάπου αλλού λέει: «Γρηγορείτε συν ούκ οίδατε γάρ πότε ο κύριος της οικίας έρ-
χεται» (Μάρκος, 13, 35). Αυτό έχει σχέση με μία κατάσταση εσωτερικής εγρήγορσης ή 
επίγνωσης που αφορά κυρίως το δικό μας Είναι και την μη ταύτιση με τα πράγματα ή 
τα συμβάντα της ζωής την κάθε στιγμή και ειδικά στις κρίσιμες στιγμές. Να επαγρυ-
πνείτε και να προσεύχεστε, είναι η κληρονομιά που άφησε ο Χριστός στους τολμη-
ρούς. Το να επαγρυπνείς σημαίνει να τα κάνεις όλα ξύπνιος. Ποτέ μην αισθανθείς 
τόσο τέλειος ώστε να μειώνεις την επαγρύπνηση σου.  

Η παραβολή των ζιζανίων μάς δείχνει πως η προσβολή της σωστής κατανό-
ησης από εσφαλμένη, γίνεται από την αρχή κάθε φοράς που η διδασκαλία για το 
ανώτερο σπέρνεται σε κάποιο τμήμα της ανθρωπότητας. Ο σίτος, στην παραβολή, 
είναι η αληθινή, γνήσια, μορφή της διδασκαλίας και τα ζιζάνια είναι οι πλάνες που 
αναπόφευκτα ανακατεύονται μ’ αυτήν. Αυτές οι πλάνες δεν μπορούν να διαχωριστούν 
από την Αλήθεια χωρίς να την βλάψουν. Οι καταστάσεις στη ζωή του κάθε ανθρώπου 
δεν του επιτρέπουν να είναι συνέχεια ξύπνιος στην Αλήθεια που έρχεται από ένα 
ανώτερο επίπεδο. Όταν πιέζεται από τα γεγονότα, τα καθήκοντα και τις συγκρούσεις 
της καθημερινότητας, η διδασκαλία για την εσωτερική εξέλιξη, φεύγει από το νου του. 
Μπερδεύεται με τις δικές του προκαταλήψεις και του φαίνεται μακρινή και μη πραγμα-
τική. Τότε αλλάζει ή παραλείπει κάτι που του φαίνεται πώς έρχεται σε αντίθεση με 
κάτι που δεν κατανοεί. Ό,τι είχε καταλάβει όταν ήταν εσωτερικά ξύπνιος το χάνει ή το 
μπερδεύει με άλλα νοήματα. Το έξω καταβροχθίζει το μέσα. Τότε κοιμάται με την 
Ευαγγελική έννοια. Έτσι εξηγείται πώς μπορεί να διαστρεβλωθεί κάθε εσωτερική 
διδασκαλία. Μ’ αυτόν και με άλλους τρόπους, μαζί με το γνήσιο και το αληθινό, ανα-
πτύσσονται πολλά λάθη και πλάνες. Γι’ αυτό λέγεται πως στον ύπνο των ανθρώπων, 
ήρθε ο εχθρός και έσπειρε ζιζάνια μαζί με το σιτάρι.  

Το πώς γίνεται δεκτός ο Λόγος της Βασιλείας των Ουρανών περιγράφεται στις 
παραβολές του κόκκου Σινάπεως και της γυναίκας με το προζύμι. Η αποδοχή είναι το 
πρώτο απαραίτητο πράγμα: «Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών κόκκο σινάπεως, 
όν λαβών άνθρωπος έσπειρεν εν τω αγρώ αυτού.… «Όμοία εστίν η βασιλεία των 
ουρανών ζύμη, ήν λαβούσα γυνή ανέκρυψεν εις αλεύρου σάτα τρία, έως ου εζυμώθη 
όλον» (Ματθ. 13, 31-33). Στην πρώτη παραβολή λέγεται πως ο άνθρωπος όχι μόνο 
παίρνει ο ίδιος το σπόρο, δηλ. δέχεται τη διδασκαλία της Βασιλείας με δική του πρω-
τοβουλία και θέληση, αλλά σπέρνει τον μικρότερο απ’ όλους τους σπόρους στον 
αγρό του, σ’ αυτό που είναι δικό του. (Ο Λουκάς λέει στον δικό του κήπο). Ο σπόρος 
μεγαλώνει και γίνεται δένδρο. Ανεβαίνει με λεπτότητα και πληρότητα νοήματος από 
ένα κατώτερο επίπεδο κατανόησης, προς ένα ανώτερο. Τα πτηνά του ουρανού (οι 
σκέψεις), έρχονται και βρίσκουν κατάλυμα στα κλαδιά αυτού του δέντρου (της 
διδασκαλίας), που αναπτύσσεται. Στη δεύτερη παραβολή επίσης μάς λέγεται πως η 
γυναίκα παίρνει το προζύμι και το κρύβει σε τρία μέρη αλευριού. Το κρύβει γιατί δεν 
μιλάει κάποιος για ό,τι είναι πολύτιμο. Δέχτηκε κρυφά μέσα στην καρδιά της σαν κάτι 
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καλό τη διδασκαλία της Βασιλείας και δούλεψε κρυφά. Είδε το καλό της και επηρεά-
στηκε ολόκληρο το Είναι της. Έκρυψε το προζύμι σε τρία σάτα (στις τρεις όψεις της 
προσωπικότητας, φυσική, συναισθηματική και νοητική). Το προζύμι είναι η διδασκα-
λία (το νερό που σε ζωντανεύει),  που η Ψυχή, η γυναίκα, την κρύβει στην προσωπι-
κότητα, για να την ζυμώσει. 

Μετά την παραβολή της γυναίκας με το προζύμι, Άλλην παραβολήν παρέθηκεν 
αυτοίς λέγων: «Ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών άνθρωπο σπείραντι καλόν σπέρμα 
εν τω αγρώ αυτού…. Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω». (Ματθ. 13, 24-30, 37-43).  Είναι 
φανερό το νόημα των ζιζανίων, γιατί αντιπροσωπεύουν τόσο τη διαστρεβλωμένη 
διδασκαλία όσο και τα κακά αποτελέσματα που προκύπτουν απ’ αυτήν. Είναι όλες οι 
πλάνες και το κάθε τι που δημιουργεί προσκόμματα στην ανάπτυξή μας για ένα ανώ-
τερο επίπεδο. Και αιτία για όλα αυτά είναι ο συνειδησιακός μας ύπνος.  

Το ίδιο φανερό είναι και το νόημα για τον σπόρο της Βασιλείας, τον σίτο, που 
είναι τόσο η ίδια η σωστή διδασκαλία όσο και τα αποτελέσματα της. Αυτά επενερ-
γούν σε εκείνους που είναι φυτεμένοι σε καλό έδαφος.  

Η φράση που μεταφράζεται τέλος του κόσμου ή το πλήρωμα του αιώνος, δεν 
υπονοείται η καταστροφή της υλικής γης. Κάθε μορφή διδασκαλίας για τη Βασιλεία, 
από την έναρξή της ως το κορύφωμα της, είναι ένας αιώνας. Είναι μια χρονική περί-
οδος που χαρακτηρίζεται από μια ορισμένη διδασκαλία για την εσωτερική εξέλιξη ή 
για το επίπεδο της Βασιλείας των Ουρανών. Όταν τελειώσει αυτή, σπέρνεται με νέα 
μορφή η ίδια διδασκαλία προσαρμοσμένη στις συνθήκες που επικρατούν σε εκείνη 
την εποχή. Εμφανίζεται μία νέα συγκομιδή, αλλά ανακατεμένη πάλι με ζιζάνια. Γίνεται 
ένας νέος θερισμός και μία νέα διαλογή και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.  

Η ιδέα της εκλογής σχετίζεται με την παραβολή: «Πάλιν όμοια έστιν η βασιλεία 
των ουρανών σαγήνη βληθείση εις την θάλασσαν και εκ παντός γένους συναγαγούσι. 
...» (Ματθ. 13, 47-51). Είναι φανερό πως δεν μπορούν όλοι να πετύχουν τη Βασιλεία 
των Ουρανών σε ένα ορισμένο χρονικό κύκλο. Στην παραβολή του γάμου που δεν ήλ-
θαν οι καλεσμένοι, μας δείχνεται ότι, απ’ όσους έχουν τη δυνατότητα να την πετύ-
χουν, ελάχιστοι κάνουν την προσπάθεια. Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι να ξυπνή-
σουν με τη βία, χωρίς τη δική τους θέληση. Είναι απαραίτητο γι’ αυτό το είδος ξυπνή-
ματος να μπει σε δράση η ελεύθερη επιλογή, διαφορετικά δεν θα είχε καμιά αξία αν 
ξυπνούσε κάποιος τεχνητά. Εξέλιξη μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από προσπάθειες 
προσωπικής θέλησης. Λόγω του χαρακτήρα του, αυτό που πρέπει να εξελιχθεί δεν 
μπορεί να μας δοθεί απ’ έξω, από κάποιον άλλο, πρέπει να το αναπτύξουμε μόνοι 
μας μέσα από δική μας προσπάθεια. Ο χρόνος που απαιτείται είναι μακρύς και 
ορισμένα πράγματα όπως η εργασία πάνω στον ψυχολογικό εκμηδενισμό των εγώ 
μας και στο να θυμόμαστε τον εσωτερικό Εαυτό μας, απαιτεί ειδική προσπάθεια και 
σε μόνιμη βάση. Σε ένα τέτοιο άτομο αναφερόταν ο Χριστός όταν είπε: «Κατακτά το 
βασίλειο των ουρανών με τη βία». Βία σημαίνει ύψιστος βαθμός αγώνα και μόχθου.  

Μερικοί κατηγορούν αυτούς που ασχολούνται με την εσωτερική αναζήτηση και 
εξασκούν πνευματικές πειθαρχίες, ότι είναι εγωκεντρικά και αντικοινωνικά άτομα. 
Αυτό όμως που θα έπρεπε να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι ότι για πολλούς, 
αυτός είναι ο δρόμος προς την πραγματική έλλειψη εγωισμού που επιτρέπει την αλη-
θινή υπηρεσία στην κοινωνία. Εφόσον ένα άτομο δεν έχει βρει το εσωτερικό κέντρο 
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της δύναμης, της ηρεμίας, των αξιών, των πεποιθήσεων και του σκοπού της ζωής του, 
θα παραμένει ένα μηχανικό ρομπότ που πολύ λίγα έχει να προσφέρει σ’ αυτούς που 
είναι γύρω του και θα χρειάζεται να παίρνει από την κοινωνία. Ένας είναι –κοινωνι-
κός - γιατί έχει πιο πολύ ανάγκη να πάρει και όχι γιατί μπορεί να δώσει.  

Η κάμπια ζει τη ζωή της παίρνοντας. Όλη την ώρα τρώει και δεν προσφέρει και 
πολλά στους γύρω της. Μετά κλείνεται στο κουκούλι της και μεταμορφώνεται από μια 
καθόλου ελκυστική ύπαρξη κολλημένη στη γη, σε μια πανέμορφη πεταλούδα που 
τρώει λίγο και προσφέρει πολύ ομορφιά με την εμφάνιση και την κίνηση της.  

Με τον ίδιο τρόπο, άνθρωποι που βρίσκονται στον πνευματικό δρόμο αποκό-
βονται από τις εξωτερικές δραστηριότητες τους και κλείνονται προσωρινά σ’ ένα κου-
κούλι από πνευματικές πειθαρχίες για να μπορέσουν να έρθουν σ’ επαφή με τον εσω-
τερικό Εαυτό τους. Κάποτε θα βγουν σιγά - σιγά από αυτό το μεταμορφωτικό στάδιο 
με θαυμάσιες ιδιότητες που θα μπορούν να προσφέρουν στους γύρω τους ειρήνη, 
αγάπη και σοφία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές η μοναξιά, είναι μία πολύ 
σημαντική εξελικτική διαδικασία, που μπορεί να μας οδηγήσει σε απίστευτο πλούτο 
γνώσεων - κατανόησης των πραγμάτων γύρω μας, που ούτε καν το υποψιαζόμαστε.  

Ήδη περνώντας μέσα από τα διάφορα γεγονότα της ζωής οι νόμοι της φύσης 
μας διδάσκουν πολλά πράγματα και φτάνουμε σ’ ένα επίπεδο. Η φύση αναπτύσσει 
τον άνθρωπο μέχρι ένα ορισμένο σημείο και μετά τον εγκαταλείπει για να εξελιχθεί 
παραπέρα μέσα από τις δικές του προσπάθειες και επινοήσεις, ή για να ζήσει και να 
πεθάνει έτσι όπως γεννήθηκε, ή να εκφυλιστεί και να χάσει κάθε ικανότητα για εξέ-
λιξη. Η περίπτωση της εξέλιξης (πάντα αναφερόμαστε ως προς την εξέλιξη της συνει-
δησιακής μας κατάστασης), προϋποθέτει την ανάπτυξη ορισμένων εσωτερικών ιδιοτή-
των και χαρακτηριστικών που δεν μπορούν ν’ αναπτυχθούν μόνα τους.  

Η πείρα και η παρατήρηση, δείχνουν ότι αυτή η εξέλιξη είναι δυνατή μόνο με 
προσπάθειες ορισμένου είδους σε συγκεκριμένες συνθήκες, από μέρος του ίδιου του 
ατόμου και με κατάλληλη βοήθεια από εκείνους που άρχισαν παρόμοια εργασία 
παλαιότερα και έχουν κιόλας φτάσει σ’ έναν ορισμένο βαθμό εξέλιξης, ή τουλάχιστο 
σε κάποια γνώση των μεθόδων. Μετά απ’ αυτά, θα πρέπει να κατανοήσουμε πως 
στην πορεία της εξέλιξης, οφείλουμε να μάθουμε με ποια έννοια και προς ποια κατεύ-
θυνση πρέπει να γίνουμε διαφορετικά πλάσματα. Η συνειδησιακή εξέλιξη σε σχέση 
με τη μάζα της ανθρωπότητας είναι μια σπάνια εξαίρεση γιατί απαιτεί πρωτίστως 
προσωπική προσπάθεια. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν ν’ αναπτυχθούν και να 
γίνουν διαφορετικοί, γιατί, ή απλά δεν το θέλουν ή δεν ξέρουν τίποτε για αυτή την ειδι-
κή εξέλιξη. Η βασική ιδέα είναι πως για να γίνει διαφορετικό πλάσμα κάποιος πρέπει 
να το θέλει πάρα πολύ και για πάρα πολύ καιρό. Μια περαστική ή μια αόριστη 
επιθυμία που βασίζεται στη δυσαρέσκεια για τις εξωτερικές συνθήκες δεν μπορεί να 
δημιουργήσει το κατάλληλο κίνητρο. Η συνειδησιακή εξέλιξη εξαρτάται από την κατα-
νόηση μας, για το τι μπορεί να κερδίσουμε και το τι πρέπει να εγκαταλείψουμε και ν’ 
απαρνηθούμε για το σκοπό αυτό. Αν δεν το θέλουμε αρκετά δυνατά, η εξέλιξη μας δεν 
προχωρά. Σ’ αυτή τη μέθοδο ανάπτυξης δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε οποιαδή-
ποτε εξωτερικά πράγματα. Δεν υπάρχει ανάγκη να φύγουμε από την οικογένειά μας ή 
από το επάγγελμα μας ή τις ευθύνες μας και να εγκαταλείψουμε οποιοδήποτε πλούτο 
ή αντικείμενο. Υπάρχει μόνο η ανάγκη να γίνουμε εσωτερικά ελεύθεροι από τις προ-
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σκολλήσεις. Η ίδια η ζωή, μας δείχνει μέσα από την οδύνη μας και τις δυσάρεστες 
καταστάσεις, που έχουμε προσκολληθεί. 

 Στην παραβολή με τα δίχτυα και τον διαχωρισμό των καλών από τα άχρηστα 
ψάρια η ιδέα της εκλογής είναι φανερή. Η ίδια ιδέα του διαχωρισμού παρουσιάζεται 
και στην παραβολή των ζιζανίων. Στη ζωή, η εκλογή υπάρχει σε κάθε τομέα ανθρώ-
πινης επιδεξιότητας, άλλοι είναι άριστοι και άλλοι χείριστοι και πάντα γίνεται μία 
επιλογή των καλύτερων. Με λίγα λόγια, η έννοια της εκλογής είναι ταυτόσημη με την 
έννοια της δικαιοσύνης. Οι επόμενες δύο παραβολές αναφέρονται στην εσωτερική 
εκλογή, για το τι πρέπει να κάνει το άτομο εσωτερικά, μέσα του, για να κερδίσει τη 
Βασιλεία των Ουρανών χρησιμοποιώντας την ιδέα της αγοραπωλησίας. Το αγοράζω 
προσδιορίζει αυτό που παίρνω και το πουλώ αυτό που απορρίπτω.  

«Πάλιν όμοια εστίν η βασιλεία των ουρανών θησαυρό κεκρυμμένω εν τω 
αγρώ, … ος ευρών έναν πολύτιμον μαργαρίτην απελθών πέπρακε πάντα όσα είχε και 
ηγόρασεν αυτόν» (Ματθ.13, 44 - 46).  

Ο καλός έμπορος ξέρει τι να αγοράσει και τι να πουλήσει. Τι το ιδιαίτερο όμως 
πρέπει να απορρίψει, να πουλήσει πριν μπορέσει να αγοράσει; Όταν ο πλούσιος 
άρχοντας ρώτησε τον Χριστό τι έπρεπε να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή 
δηλ. για να πετύχει τη Βασιλεία των Ουρανών ή το επίπεδο του απόλυτα αναπτυγμέ-
νου ανθρώπου, ο Χριστός του είπε: «Πάντα όσα έχεις πώλησον» (Λουκ. 18, 22). Και 
αλλού λέει: «Πωλήσατε τα υπάρχοντα υμών». Ο Χριστός τελικά φανερώνει στους 
μαθητές του τι πρέπει να πουληθεί, το τι πρέπει να απορρίψουν. Αυτό είναι η ανησυ-
χία και η αγωνία τους: «Τις δε εξ υμών μεριμνών δύναται προσθείναι επί την ηλικία 
αυτού πήχη ένα;» «Υμών δε ο πατήρ οίδεν ότι χρήζετε τούτων. Πλην ζητείτε την βασι-
λεία του Θεού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν» (Λουκ. 12, 25-33). Εδώ μάς φανε-
ρώνεται εκείνο που πρέπει ο άνθρωπος να πουλήσει για να αγοράσει το μαργαριτάρι 
ή το θησαυρό. Πρέπει να πουλήσει, δηλ. να απορρίψει ορισμένες πλευρές του εαυτού 
του, όπως πολλές εσφαλμένες ιδέες, τρόπους σκέψης και συναισθήματος, πολλές 
περιττές ανησυχίες κλπ., οπότε, με το να απορρίψει με το να τα πουλήσει όλα αυτά, 
θα είναι σε θέση να αγοράσει αυτό που γι’ αυτόν έχει πραγματική αξία. Δεν μπορεί 
να αγοράσει τίποτα καινούργιο, αν πρώτα δεν πουλήσει για να βρει τα χρήματα και 
να αγοράσει εκείνο που έχει πραγματική αξία. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να στρέ-
ψουμε τη δραστηριότητα μας στο πως να αποκτήσουμε αυτό το μαργαριτάρι (τη συ-
νείδηση) και πως να δημιουργήσουμε ένα ιδικό κέντρο δραστηριότητας, ένα κέντρο 
βάρους στον εαυτό μας γι’ αυτή την ειδική εσωτερική εργασία.  

Τι είναι το κέντρο βάρους; Είναι το σημείο όπου συγκλίνουν όλες οι δυνάμεις. 
Το δικό μας κέντρο βάρους βρίσκεται εκεί όπου συγκλίνουν οι δικές μας αξίες και 
προσπάθειες. Αυτές στο σύνολο τους κατά κύριο λόγο στην τωρινή κατάσταση συ-
γκλίνουν στην εξυπηρέτηση της προσωπικότητάς μας, που με τη σειρά της εξυπηρετεί 
τα εγώ μας, τα οποία εξυπηρετούν τον δικό τους σκοπό και κατά συνέπεια μας τρα-
βούν στις δικές τους διαφορετικές κατευθύνσεις. Συνεπώς δεν υπάρχει μια συνέχεια 
σκοπού και ούτε χρόνος γι’ αυτή την ειδική εσωτερική εργασία, διότι, συνεχώς αλλά-
ζουμε ενδιαφέροντα που εξυπηρετούν τα εγώ μας, με συνέπεια να χάνουμε συνεχώς 
ενέργειες και να έχουμε ανισορροπία στα κέντρα. Αν θέλουμε πραγματικά να αποκτή-
σουμε αυτό το μαργαριτάρι (τη συνείδηση), πρέπει να αλλάξουμε το κέντρο βάρους 
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μας, που τώρα βρίσκεται στα ενδιαφέροντα της προσωπικότητάς μας και να το στρέ-
ψουμε προς τα ενδιαφέροντα της Ουσίας μας, τα οποία θα μας έδιναν μια συνέχεια 
σκοπού και μια ενιαία θέληση για να πετύχουμε αυτή την εσωτερική αλλαγή.  

Στην παραβολή με τους νέους και παλιούς ασκούς (Ματθ. 9, 17), μας δίνεται ο 
τρόπος του πως πρέπει να προετοιμαστεί κάποιος, ώστε να μπορεί να λάβει χωρίς 
πολλές επιπτώσεις την νέα διδασκαλία.  

Παλαιά χρησιμοποιούσαν ασκούς ραμμένους από δέρμα ζώων για να βάζουν 
το κρασί.  Ο λόγος που δεν φύλαγαν το νέο κρασί σε παλιούς ασκούς είναι γιατί στο 
νέο κρασί, δημιουργούνται ζυμώσεις όπου τα απελευθερωμένα αέρια κατάστρεφαν 
τους παλαιούς ασκούς και το κρασί χυνόταν. Έβαζαν επομένως το νέο κρασί σε 
νέους ασκούς, στερεούς, ικανούς ν’ αντέξουν σε πιέσεις. Ο Ιησούς συνέκρινε την 
διδασκαλία του με το νέο κρασί, επειδή αυτή έπρεπε να χυθεί μέσα σε ανθρώπους 
που θα ήταν ικανοί ν’ αντέξουν όλες τις μεταβολές που αναγκαστικά αυτή θα προκα-
λούσε μέσα τους. Το να βάλεις νέο κρασί σε νέους ασκούς  είναι το να δώσεις και να 
πάρουν, την νέα εσωτερική διδασκαλία προετοιμασμένοι για αυτήν άνθρωποι, ψυχι-
κά, νοητικά, συναισθηματικά και σωματικά.  

Δεν μπορεί να πάρει ο καθένας μια αυτού του τύπου διδασκαλία με καινούρ-
γιες ιδέες, χωρίς ταυτόχρονα να ανανεώσει όλο το φυσικό και ψυχικό μηχανισμό του 
με την εφαρμογή μιας πιο αγνής ζωής. Αν απλά παίρνει μόνο γνώσεις, οι φουσκωμέ-
νοι παλαιοί  ασκοί σύντομα θα σκάσουν καθώς δεν θα υπάρχει καμιά νέα προετοιμα-
σία ανάμεσα στα σχήματα τους και τις καινούργιες δυνάμεις που λαμβάνουν. Πολλές 
ζυμώσεις μπορούν να γίνουν μέσα μας, όχι μόνο στα φυσικά μας όργανα αλλά και 
στα συναισθήματα και στις σκέψεις μας, όταν ακούσουμε μια νέα εσωτερική διδα-
σκαλία. Γιατί, όπως το κρασί και μια εσωτερική διδασκαλία δεν είναι κάτι το άψυχο. 
Αντίθετα είναι  ζωντανή και φέρνει πολλές αλλαγές. Όταν αρχίζει η ζύμωση, αισθανό-
μαστε τόσο αναστατωμένοι και ερεθισμένοι που μας φταίνε οι πάντες. Αυτού του 
είδους αντιδράσεις οφείλονται στο ότι οι ασκοί είναι παλιοί και πολύ χρησιμοποι-
ημένοι και ότι δεν έχει γίνει καμιά προσπάθεια ανανέωσης.  

Εμείς είναι που πρέπει να εργαζόμαστε καθημερινά για να μεταμορφώσουμε 
τους ασκούς μας, τους εαυτούς μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το νέο 
κρασί, χωρίς αυτό να μας προκαλέσει παρόμοιες αντιδράσεις.   

Για να φτάσεις να γίνεις νέος ασκός θα χρειασθεί να γνωρίσεις την δική σου 
ύπαρξη και να ξεπεράσεις πολλές από τις δυσκολίες της ζωής και γι’ αυτό χρειάζεται 
προετοιμασία. Αυτό σημαίνει να είσαι έτοιμος να γίνεις διαθέσιμος για την αλήθεια, 
όχι να είσαι απλά περίεργος, ή να ενδιαφερθείς μόνο διανοητικά για αυτή. Αλλά να 
αρχίσεις την αναζήτηση, να ριψοκινδυνέψεις ό,τι έχει σχέση με άλλες επιθυμίες, ώστε 
η μόνη σου επιθυμία νύκτα – μέρα να είναι να γνωρίσεις την αλήθεια, να γνωρίσεις 
εκείνο που Είναι, εκείνο από το οποίο προερχόμαστε, την πηγή του στόχου προς τον 
οποίο πηγαίνουμε. Χρειάζεται να αφυπνίζεσαι ώστε να βγεις από τα όνειρα που κου-
βαλάς, να πετάξεις πολύ περιττό βάρος, πολλές αποσκευές που νομίζεις πως είναι 
πολύτιμες. Θα χρειαστεί να αποβάλεις όλα αυτά με τα οποία είσαι ταυτισμένος και 
που υπήρξαν τα εγώ σου, να καθαριστείς από όλες τις ιδεολογίες, τις φιλοσοφίες, 
τους προγραμματισμούς, από όλα όσα σε δίδαξαν οι άλλοι, από όλα τα προσωπεία 
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που φοράς και δεν σε αφήνουν να δεις το αρχικό σου πρόσωπο. Αν δεν είναι ολο-
κληρωτική αυτή η κάθαρση, δεν θα είσαι έτοιμος.     

Ο Χριστός μας δείχνει επίσης ποιοι και πως μπορούν να μπουν στη βασιλεία 
των ουρανών: «Αφήστε τα παιδιά να έλθουν σ’ εμέ, μη τα εμποδίζετε, διότι σε τέτοι-
ους ανήκει ή βασιλεία των ουρανών…» (Μάρ. 10, 13), (Ματθ.18, 13). Το παιδί και ο γέ-
ροντας αντιπροσωπεύουν τις δύο αρετές, την αγάπη και τη σοφία, που οφείλουμε να 
μάθουμε και να αναπτύξουμε κατά την διάρκεια της ζωής μας. Το παιδί είναι η αγάπη, 
η απλότητα45 έχει δύναμη και ενέργεια, θέλει να δει, να δράσει, να αγγίξει τα πάντα 
και να εκδηλώσει όλες τις δυνατότητες του. Ο γέροντας είναι η σοφία που παρατηρεί, 
αναλύει και εξάγει συμπεράσματα. Πρέπει όμως αυτά τα δύο να βαδίζουν μαζί.  

Σήμερα παντού γύρω μας βλέπουμε ανθρώπους που είναι επικριτικοί και αδι-
άλλακτοι και να συμπεριφέρονται σαν γερογκρινιάρηδες και αυτό φυσικά δεν είναι 
Σοφία. Επίσης υπάρχουν νεαροί που εσωτερικά είναι γέροντες, άψυχοι, αδιάφοροι, 
μπουχτισμένοι, σε ανία, τίποτε δεν τους ενδιαφέρει, καμιά δραστηριότητα δεν τους 
παρακινεί, είναι ανίκανοι να νοιώσουν σκιρτήματα, δέος, ενθουσιασμό και φυσικά 
αυτοί δεν είναι παιδιά. Αντίθετα, υπάρχουν γέροντες που έχουν νεαρή την καρδιά, 
πλούσια, ανεξάντλητη και παρ’ όλη την ηλικία τους θα λέγαμε ότι είναι αληθινά παι-
διά. Αγάπη στην καρδιά και σοφία στο μυαλό πρέπει να διαθέτουμε. Η καρδιά οφεί-
λει να παραμένει αιωνίως νέα, το μυαλό πρέπει να είναι πολύ ηλικιωμένο, το αντίθε-
το, θα ήταν καταστροφικό. Αν γίνουμε σαν τα παιδιά, με μια καρδιά πάντα ζωντανή, 
αξιαγάπητη, που να ενδιαφέρεται για όλους, να χαίρεται με τα λίγα, να συγχωρά και 
να ξεχνά γρήγορα τις προσβολές, τις λύπες και τις αποτυχίες, με μια καρδιά προδια-
τεθειμένη ν’ αγαπά, ν’ αγκαλιάζει τον κόσμο όλο, που δεν σκληραίνει, που δεν παγώ-
νει, που ζει σε έναν κόσμο απλότητας και ειρήνης, που δεν κρίνει και δεν καταδικάζει, 
                                                 

45 Η απλότητα είναι μια συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής που δεν κινείται με 
κανέναν κακό λογισμό. Πρώτο γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι η απλότητα. Απερίεργη 
σκέψη, ανυπόκριτη συμπεριφορά, ομιλία φυσική και ανεπιτήδευτη. Ο απλός άνθρωπος είναι 
αυτός που δεν παίζει κανένα ρόλο πέραν του να είναι ο Εαυτός του. Όταν θέλει να βελτιώσει 
τον εαυτό του, δεν προσπαθεί να αναπτύξει ένα νέο ρόλο τον οποίο και θα παίζει. Αυτό που 
κάνει είναι να αναπτύσσει μια καινούρια ιδιότητα (π.χ. της πραότητας) του Εαυτού του. Ο μη 
σύνθετος άνθρωπος είναι αυτός που πέραν του Εαυτού του και των ιδιοτήτων του, δεν έχει 
άλλα «πρόσωπα», άλλους εαυτούς ρόλους που φανερώνει ανά περιστάσεις. Είναι αυτός που 
ανεξάρτητα του τι κάνουν οι άλλοι ή το τι γίνεται γύρω του, είναι και παραμένει ο Εαυτός του. 
Φυσικά και εκφράζει τις απαιτούμενες ιδιότητες του Εαυτού του ανάλογα των περιστάσεων 
αλλά κάνει ακριβώς αυτό και μόνο αυτό. Απλότητα σημαίνει το να είσαι εσύ, ο Εαυτός σου και 
να εκφράζεις τις ιδιότητές σου όταν και όπως κρίνεις ότι απαιτούν οι περιστάσεις. Δε σημαίνει 
να απαρνείσαι τον Εαυτό σου παίζοντας κάποιο ρόλο, μιμούμενος κάποιον άλλο ή κάποιο 
άλλο πρότυπο. Έτσι αρνείσαι τον ίδιο σου τον Εαυτό βάζοντάς τον στην άκρη καθώς γίνεσαι 
«κάποιος άλλος» ή «κάτι άλλο». Κι όσο περισσότερο είσαι ένας «άλλος», τόσο περισσότερο 
παύεις να «είσαι Εσύ», τόσο περισσότερο ξεφτίζεις την Ατομικότητά σου, πουλώντας την για 
«ένα πιάτο φακή». Πως όμως κάποιος μπορεί να πάψει να είναι ένας «άλλος» και να γίνει ο 
Εαυτός του; Απλούστατα, με το να μη είναι οι εξωτερικές του εκδηλώσεις, αυτές του σώματος, 
σε αντίθεση με τη ψυχική του κατάσταση (νοητική και συναισθηματική). Να φέρεται και να 
πράττει όπως αισθάνεται και να αισθάνεται όπως φέρεται και πράττει. Να πιστεύει τις από-
ψεις του και να αναζητά την αλήθεια, χωρίς να αντιτίθεται στον Εαυτό του. 
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τότε δεν γερνάμε. Δεν είναι τα ελαττώματα των παιδιών που πρέπει να μιμηθούμε 
αλλά τα προσόντα τους, την υπακοή και την εμπιστοσύνη που τα κάνει ν’ ακούν τους 
γονείς τους, να μαθαίνουν και να ενεργούν με βάση τις συμβουλές τους. 

Εκείνος που είναι πάντα δυσαρεστημένος, λυπημένος, απογοητευμένος, καχύ-
ποπτος, ανήσυχος έχει καρδιά γέροντα. Δεν αγαπά, δεν ενδιαφέρεται για τίποτε και 
δεν προχωρά. Πολύ συχνά εξάλλου το μυαλό ενός τέτοιου ανθρώπου έχει μείνει στην 
παιδική ηλικία και η καρδιά του έχει γεράσει. Με την εντύπωση πως έχουν ενηλικι-
ωθεί, πολλοί αισθάνονται δυνατοί, ελεύθεροι, κύριοι του πεπρωμένου τους, πιστεύ-
ουν πως δεν έχουν πια ανάγκη τον Ουράνιο Πατέρα και την Θεϊκή Μητέρα και απο-
κόπτουν τον σύνδεσμο απ’ αυτούς. Από την στιγμή όμως αυτή και μετά, όλες οι δυ-
στυχίες πέφτουν πάνω τους, ο Ουρανός δεν απασχολείται πια μαζί τους, γιατί, είναι 
ενήλικες! Αν παρέμεναν συνεχώς παιδιά, αν δηλαδή αντί να θέλουν να επιδεικνύουν 
πάντα την ανεξαρτησία τους ως προς τον Ουρανό, αν ένιωθαν την ανάγκη να αφε-
θούν στην καθοδήγηση του, να ακολουθούν τις συμβουλές του, να τον εμπιστεύονται 
και να πορεύονται χέρι - χέρι με τους θεϊκούς γονείς τους, Αυτοί θα συνέχιζαν να τους 
φροντίζουν και θα τύγχαναν της προστασίας τους όπως συμβαίνει εδώ καθημερινά 
με τα παιδιά. Ο Ουρανός δεν θα προστρέξει σε βοήθειά σας, παρά μόνο αν είστε 
παιδί, ακόμα κι αν είστε γέροντας. Η παιδική ηλικία και τα γεράματα δεν είναι κακά 
αυτά καθ’ αυτά υπό την προϋπόθεση να ξέρουμε τι είναι εκείνο που πρέπει να είναι 
νεαρό και τι γερασμένο και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα στην πνευματική 
ζωή. Πρέπει να είμαστε παιδιά για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση. 
Μόνο που η ενηλικίωση αυτή δεν βρίσκεται εκεί που την τοποθετούμε εμείς. Ακόμα 
και στα εκατό τους χρόνια οι περισσότεροι δεν είναι πραγματικά ενήλικες. Δεν διαθέ-
τουν την Πνευματική ωριμότητα, να βλέπουν καθαρά. Η πνευματική ζωή περιλαμβά-
νει περιόδους μεταμόρφωσης που σηματοδοτούν την μετάβαση από την παιδική ηλι-
κία στην εφηβεία και μετά στην ενηλικίωση. Όσο δεν θα έχετε αναγνωριστεί σαν ενή-
λικας από τον Ουρανό, πρέπει να ενεργείτε σαν ένα ταπεινό και υπάκουο παιδί για 
να μπορέσετε να εισέλθετε στην Βασιλεία του. Συχνά επικρατεί η αντίληψη πως πρέ-
πει να υπακούμε και να υποκύπτουμε στον οποιονδήποτε. Όχι, το όλο θέμα είναι ότι 
πρέπει να είμαστε πιστοί, αφοσιωμένοι, δεκτικοί και υπάκουοι μονάχα προς τον εσω-
τερικό Θεό μας... όχι προς στους ανθρώπους.  

Με τα δεδομένα αυτά, τα λόγια του Ιησού γίνονται πιο κατανοητά: «Αν δεν γί-
νεται σαν τα παιδιά δεν θα μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών». Ενώ έχετε τις υπο-
χρεώσεις ενός ενήλικα, να θέλετε πάντα να παραμείνετε παιδί του Ουρανού, γεμάτο 
εμπιστοσύνη, πεπεισμένο για την ύπαρξη Γονέων εκεί ψηλά που σας αγαπούν. Τότε 
όλες οι δυσκολίες σας θα διευθετούνται επειδή οι Ουράνιοι γονείς δεν αφήνουν ποτέ 
το παιδί τους μόνο κι έρημο, αλλά προστρέχουν πάντα σε βοήθειά του.  

Είπε επίσης στους μαθητές του: «Κάποιος πλούσιος είχε διαχειριστή, τον οποί-
ον κατηγόρησαν ότι σπαταλά την περιουσία του. Τότε τον εφώναξε και του είπε. …» 
(Λουκάς, 16, 1-13). 

«Κι εγώ, σας λέω να κάνετε φίλους μέσα από ανέντιμα πλούτη». Κατόπι προ-
σθέτει: «όποιος είναι αξιόπιστος στα λίγα είναι αξιόπιστος και στα πολλά...». Ο Ιη-
σούς εδώ παρουσιάζει την υπόθεση ενός οικονόμου που αποδεικνύεται ανέντιμος και 
άπιστος ως προς τον Κύριο του και αφού έχει επαινέσει την απιστία, μετά μας επαινεί 
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την αξιοπιστία! Αν λοιπόν, δεν φανήκατε αξιόπιστοι ως προς τα ανέντιμα πλούτη, 
ποιος θα σας εμπιστευτεί τα αληθινά; Ενθαρρύνει επομένως ταυτόχρονα ο Ιησούς την 
αξιοπιστία και την απιστία; Η παραβολή αυτή φαίνεται να είναι ακατανόητη. Για να 
αντιληφθούμε το νόημα της, είναι απαραίτητο να δούμε τον άνθρωπο με τις δύο φύ-
σεις του, την ανώτερη και την κατώτερη. Αποκαλούμε την ανώτερη φύση Ατομικότη-
τα46 και την κατώτερη προσωπικότητα. Η Ατομικότητα εκφράζεται με την σοφία, την 
αγάπη και την αλήθεια. Η σοφία φέρνει στον άνθρωπο το φως, την αληθινή γνώση 
που βασίζεται στις αιώνιες Αρχές. Η αγάπη του δίνει την χαρά για την ζωή και την 
ευτυχία. Η αλήθεια του δίνει την ελευθερία. Δυστυχώς η πλειοψηφία των ανθρώπων 
ψάχνει την ελευθερία, την ευτυχία και το φως, μέσα από τις εκφράσεις της κατώτερης 
του φύσης που αντιπροσωπεύεται από την προσωπικότητα, η οποία, έτσι όπως είναι 
δομημένη το μόνο που καταφέρνει είναι να μας οδηγεί στην υποδούλωση του υλι-
σμού, στις στεναχώριες και στα λάθη, παρ’ όλες τις σαγηνευτικές της εμφανίσεις.  

Εκείνο που παρακωλύει κατά κύριο λόγο, το πνεύμα να καταλαβαίνει, να δημι-
ουργεί και να δρα ελεύθερα, είναι η προσωπικότητα. Δεν υπάρχει μάλιστα χειρότερη 
μεροληψία απ’ αυτή της προσωπικότητας η οποία εξάπτεται, αμύνεται, εκδικείται και 
αλλάζει συνεχώς άποψη. Όσο περισσότερο χαλιναγωγούμε την προσωπικότητα και 
αυτοκυριαρχούμαστε, τόσο πιο πολύ απελευθερωνόμαστε και κάνουμε πιο ισχυρή 
την Ατομικότητα. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να εξοντώσουμε, να εξαφανίσουμε 
την προσωπικότητα. Όχι, αλλά αυτή οφείλει να είναι στην υπηρεσία της Ατομικότητας 
και τότε το ανθρώπινο πνεύμα θα μπορεί να κάνει θαύματα.  

Όταν ο άνθρωπος έρχεται στην γη, μπαίνει στην υπηρεσία του ενός κυρίου, 
του φυσικού σώματος με όλα του τα ένστικτα. Αργά ή γρήγορα όμως, «απολύεται», 
δηλαδή πεθαίνει. Αν είναι έξυπνος, πρέπει να κάνει σκέψεις όμοιες με εκείνες του 
οικονόμου της παραβολής (τι θα μου απομείνει όταν ο κύριος μου θα μού αφαιρέσει 
την διαχείριση των αγαθών του; ...). Ο οικονόμος γνωρίζει πολύ καλά πως όταν εγκα-
ταλείψει το φυσικό του σώμα, αυτό το αιωνίως δυσαρεστημένο αφεντικό, θα συνε-
χίσει να επιθυμεί τις απολαύσεις του πάνω στην γη αλλά δεν θα διαθέτει πια το μέσο 
(το φυσικό σώμα), για να τις επιτύχει. Έχοντας όμως διατηρήσει στο αστρικό επίπεδο 
τις ίδιες ανάγκες του να τρώει, να πίνει και να γεύεται κάθε είδους απολαύσεις, θα 
μπει στον πειρασμό να ζητιανεύσει, να κατέβει δηλαδή κοντά στους γήινους ζωντα-
νούς με σκοπό να ικανοποιηθεί μέσα απ’ αυτούς. Αυτό είναι που συμβαίνει στους 
ανθρώπους που παραμένουν πολύ πιστοί στην προσωπικότητα. Όταν βρεθούν στην 
αντίπερα όχθη, γίνονται επαίτες και πηγαίνουν σε όλα τα νοσηρά μέρη, εκεί όπου 
διασκεδάζει το πλήθος για να συμμετέχουν στις ηδονές του.  

Ο άπιστος όμως οικονόμος για τον οποίο κάνει λόγο ο Ιησούς στην παραβολή 
του ήταν έξυπνος47, δεν ήθελε να μπει στην ομάδα αυτή των πνευμάτων που ζητια-

                                                 
46  Η προσωπικότητα είναι η έκφραση, η εικόνα των εκδηλώσεων του ανθρώπου, ενώ 

η Ατομικότητα είναι η έκφρασης της εντός μας Ουσίας. H προσωπικότητα οφείλει να ελέγχεται 
από την Ατομικότητα ούτως ώστε ενεργοποιημένη από αυτήν, να καταστεί υπόδειγμα αρετής.  

47 Η λέξη «έξυπνος», που συνδέεται άμεσα με τη διανόηση στις μέρες μας, έχει χάσει 
το αρχικό της νόημα. Σημαίνει εξ + ύπνος, αφυπνίζομαι από τον ύπνο. Και φυσικά από τον 
ύπνο της ενασχόλησης με τις υλικές δραστηριότητες. Έξυπνος είναι αυτός που αφυπνίζεται 



                                         Η Δεύτερη Γέννηση 

118 
 

νεύουν. Αποφάσισε  να κάνει φίλους με την βοήθεια ανέντιμου πλούτου, για να μειώ-
σει τα χρέη των χρεοφειλετών του κυρίου του. Δηλαδή αντί να δίνει στην κατώτερη 
του φύση, υπερβολικές απολαύσεις όπως κάνει συνήθως η πλειοψηφία των ανθρώ-
πων, αυτός μείωσε την δόση των απολαύσεων που πίστευε πως χρωστούσε σε αυτή. 
Και τις δυνάμεις, τις σκέψεις, τον χρόνο που περίσσεψε από αυτή του τη δράση τα 
αφιέρωσε στην Ατομικότητα, στους αόρατους φίλους των αιώνιων περιοχών. 

Αποδείχτηκε επομένως άπιστος ως προς την προσωπικότητα, για να δημιουρ-
γήσει φίλους χάρη στα πλούτη που εκμαίευσε ανέντιμα, άδικα, από αυτήν. Όταν το 
φυσικό σώμα δεν ικανοποιεί όλες τις ορέξεις του, τότε ενδυναμώνεται το ανώτερο μέ-
ρος του ανθρώπου που δεν είναι πια υποχρεωμένο να προμηθεύει τόσες πολλές 
δυνάμεις και ρευστές εκπορεύσεις. 

Αν ερμηνευτεί αυτή η παραβολή κατ’ αυτό τον τρόπο, καταλαβαίνουμε γιατί ο 
οικονόμος επαινέθηκε από τον Κύριο του, την Ατομικότητα. Επειδή μια απιστία, μια 
αδικία, είναι επιτρεπτή. Μόνο αυτή που διαπράττουμε ως προς την προσωπικότητα, 
ως προς κάτι που είναι κατώτερο και εντελώς εφήμερο. Δεν έχουμε το δικαίωμα να 
είμαστε ανέντιμοι και αναξιόπιστοι απέναντι στην Ατομικότητα. Ο κόσμος όμως, ως 
επί το πλείστον, είναι πιστός στα πάθη του, στην προσωπικότητα και παραμελεί την 
προσευχή, το διαλογισμό και τις πνευματικές ασκήσεις, είναι δηλ. άπιστος στον 
Θεϊκό Κόσμο. Ο Ιησούς λέει στην παραβολή πως ο ανέντιμος οικονόμος χάρισε μο-
νάχα ένα μέρος από τα χρέη στους χρεοφειλέτες του. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να 
φτάνει κάποιος στα άκρα, δηλαδή μέχρι την απονέκρωση και τον απόλυτο ασκητι-
σμό. Ο Ιησούς δείχνει πως ο άνθρωπος οφείλει να εργάζεται για τον πρώτο Κύριο 
(την Ατομικότητα), αλλά δεν έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει τελείως τον δεύτερο 
(την προσωπικότητα). Πρέπει να είναι άπιστος στον δεύτερο κύριο αλλά μέχρις ενός 
μέτρου. Δεν πρέπει να σκοτώσετε την προσωπικότητα η οποία είναι υπέροχη όταν 
βρίσκεται στην υπηρεσία της Ατομικότητας. Χωρίς την προσωπικότητα δεν μπορούμε 
να κάνουμε τίποτα πάνω στην γη. Όταν όμως αυτή θέλει να παίζει πρωταρχικό ρόλο, 
δεν μπορεί παρά να δίνει κακές συμβουλές. 

Επειδή θα έλθει αναγκαστικά για τον καθένα μας η στιγμή που θα μας απολύ-
σει ο κύριος μας, οφείλουμε να προετοιμαστούμε και να δημιουργήσουμε φίλους σ’ 
ένα άλλο επίπεδο. Η φράση της παραβολής είναι συμβολική: «Εγώ σας λέω να κάνε-
τε φίλους μέσα από ανέντιμα πλούτη». Μειώνοντας τις δόσεις που οφείλομε στον κα-
τώτερο κύριο μας (το στομάχι, στα συναισθήματα, στις σκέψεις μας και γενικά στην 
προσωπικότητα μας), κάνουμε φίλους οι οποίοι θα μας υποδεχθούν αργότερα στις 
Αιώνιες περιοχές. «Αν λοιπόν δεν φανήκατε αξιόπιστοι ως προς τα ανέντιμα πλούτη, 
ποιος θα σας εμπιστευτεί τα αληθινά»; Αυτό πάει να πει πως αν δεν είστε πιστοί στην 
Ατομικότητα όσον αφορά τα μικροπράγματα της γήινης πραγματικότητας δεν θα είναι 
δυνατόν να σας εμπιστευτούν τα πλούτη του πνεύματος.  

                                                                                                                     
στα θέματα της ψυχής και του πνεύματος. Αυτό ήταν το αρχικό νόημα, που φυσικά μαζί με 
χιλιάδες άλλες έννοιες λέξεων έχει παραποιηθεί. Η πονηριά στις μέρες μας θεωρείται συνώ-
νυμη με την εξυπνάδα. Στην Κυριακή προσευχή όμως λέγεται: «αλλά ρήσαι ημάς από του 
πονηρού»... Ποιοι είναι οι σημερινοί πονηροί στο περιβάλλον μας; Έχετε σκεφτεί ποτέ; 
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Και όταν ο Ιησούς λέει: αποδώσατε στον Καίσαρα αυτό που ανήκει στον Καί-
σαρα και στον Θεό αυτό που ανήκει στον Θεό υπονοεί ότι πρέπει να δίνουμε στην 
προσωπικότητα που εκπροσωπεί τον Καίσαρα ή την γήινη πραγματικότητα, όσα 
πρέπει για να ζήσει και να μην πεθάνει, όχι όμως τα πάντα. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει 
να τα κατευθύνουμε προς την Ατομικότητα. 

Ο Ιησούς τελειώνει την παραβολή μιλώντας για δύο κυρίους. «Κανένας δεν 
μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει 
τον άλλο. … Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στον Θεό και στο Μαμωνά». Δεν μπο-
ρείτε να υπηρετείτε ταυτόχρονα την ανώτερη και την κατώτερη σας φύση. Και αναφέ-
ρεται αλλού: «γιατί αυτό που εκτιμούν οι άνθρωποι ο Θεός το απεχθάνεται». Εκείνο 
που είναι αγαπητό για την προσωπικότητα και τον κόσμο, είναι απεχθές για την Ατο-
μικότητα και το Πνεύμα. Η προσωπικότητα επιζητά διαρκώς την επιδοκιμασία του 
πλήθους, ενώ η Ατομικότητα επιζητά εκείνη του Θείου Κόσμου.  

«Μη θησαυρίζετε για τον εαυτό σας θησαυρούς στη γη, όπου ο σκόρος και ή 
σαπίλα τους καταστρέφουν και όπου οι κλέφτες κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν, 
αλλά θησαυρίζετε για τον εαυτό σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε 
σαπίλα τους καταστρέφει και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη και κλέβουν. Διότι 
όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί  θα είναι και η καρδιά σου». (Ματθ. 6, 19 - 21). Για τον 
Ιησού υπάρχουν δύο διαφορετικές τράπεζες, της γης και του Ουρανού. Είναι ο ίδιος ο 
άνθρωπος που της αντιπροσωπεύει με την προσωπικότητα και την Ατομικότητα του 
και που λειτουργούν ταυτόχρονα στον εσωτερικό του κόσμο. 

Η τράπεζα της προσωπικότητας, αποτελείται σε γενικές γραμμές από τρεις δια-
φορετικές υπηρεσίες. Την υπηρεσία του φυσικού σώματος, των συναισθημάτων που 
δημιουργεί σχέσεις βασισμένες στο συμφέρον και της σκέψης που κάνει λογαριασμό 
πάντοτε για τα οφέλη που θα αποκομίσει, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να πείσει τον 
κόσμο πως αυτό που κάνει, αισθάνεται και σκέφτεται, εμπνέεται από αγάπη και 
σεβασμό για τον πλησίον.  

Η σκουριά προσβάλλει τα μέταλλα και γενικότερα το ορυκτό βασίλειο, το οποίο 
αντιστοιχεί συμβολικά στο φυσικό σώμα. Επομένως συμβολίζει οτιδήποτε καταστρέ-
φει το υλικό σώμα.  

Μιλώντας για σκουλήκια ο Ιησούς, ήθελε να δείξει τους εχθρούς που μας επιτί-
θενται στο επίπεδο των συναισθημάτων, δηλ. ορισμένες επιθυμίες που μας κατατρώ-
γουν. Όπως όταν η καρδιά είναι γεμάτη με μίσος, αβεβαιότητα, υπεροψία, περιφρό-
νηση, βία, τότε γίνεται λεία των σκουληκιών. Τα σκουλήκια αναπτύσσονται σε ένα 
υγρό περιβάλλον (σύμβολο παθών του αστρικού επιπέδου), ενώ αν εκτεθούν στη ζέ-
στη του Ήλιου πεθαίνουν, πράγμα που συμβολίζει ότι η ανώτερη Αγάπη (ηλιακή 
θερμότητα), καταστρέφει αυτά τα είδη αισθημάτων και παθών.  

Οι κλέφτες είναι το σύμβολο των εχθρών που έχουμε στο νου και στις σκέψεις 
μας που εργάζονται μέσα στο σκοτάδι για να μας πάρουν τις εμπνεύσεις, την πίστη 
κλπ. Εκείνου του οποίου η νόηση είναι σκοτεινιασμένη ή μισοκοιμισμένη, θα δεχθεί 
την επίθεση των κλεφτών επειδή παντού όπου βασιλεύει το σκοτάδι έρχονται αμφιβο-
λίες και ανησυχίες που μας αφήνουν απoγυμνωμένους, αδύναμους, εξαντλημένους 
και αποτελούν την απόδειξη ότι κλέφτες μας επισκέφτηκαν και ξεσήκωσαν τα υπάρ-
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χοντά μας. Όταν μας λείπει η δύναμη, η χαρά, η γαλήνη, τότε σημαίνει ότι μας επι-
σκέφτηκαν οι κλέφτες. 

Η σκουριά, τα σκουλήκια και οι κλέφτες αντιστοιχούν επομένως στα επίπεδα 
φυσικό, αστρικό και νοητικό. Στους τεμπέληδες η θέληση δέχεται την επίθεση της 
σκουριάς. Η καρδιά ενός φιλήδονου και γεμάτου από πάθη ανθρώπου, κατατρώγεται 
από τα σκουλήκια. Και το σκοτεινιασμένο μυαλό δέχεται την επίσκεψη των κλεφτών.  

Είναι ενάντια στις τρεις αυτές κατηγορίες εχθρών που μας λέει να προσέχουμε 
ο Ιησούς: «Μην μαζεύετε θησαυρούς πάνω στην γη». Όταν κάποιος σιγά, σιγά βυθί-
ζεται στην απραξία, στα πάθη και στις σκοτεινές σκέψεις, μαζεύει θησαυρούς μέσα 
στην τράπεζα της κατώτερης φύσης του, στην οποία η σκουριά, τα σκουλήκια και οι 
κλέφτες θα του επιτεθούν αργά ή γρήγορα.  

Ο Ιησούς επίσης μας λέει ότι: «όπου είναι ο θησαυρός σας εκεί θα είναι και η 
καρδιά σας». Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε μιας και τα πάντα αλλά-
ζουν πάνω στην γη. Δεν πρέπει να είμαστε πολύ δεμένοι, ταυτισμένοι, προσκολλη-
μένοι, με τα πράγματα της, γιατί δεν κρατά κάποιος αιώνια τα σπίτια του, τα εργοστά-
σια του, τα αυτοκίνητα του, ούτε καν την γυναίκα του (ή τον άνδρα της), ούτε καν τα 
παιδιά. Έτσι, την μέρα που ο άνθρωπος χάνει αυτό που βρίσκεται μέσα στο θησαυ-
ροφυλάκιο της προσωπικότητας του, αν αυτό αδειάσει, θα αδειάσει και η καρδιά του.   

Σαν προσκόλληση αναφέρεται κάθε πράγμα, πρόσωπο, εμπειρία, ή ακόμα και 
ιδέα που νομίζουμε πως χωρίς αυτή-ο δεν μπορούμε να ευτυχήσουμε και αισθανόμα-
στε δυστυχία όταν δεν την-το έχουμε. Πρέπει να διακρίνουμε τις προσκολλήσεις από 
την αγάπη. Οι προσκολλήσεις αναβλύζουν από συναισθηματισμό και από διάφορα 
εγώ, τα οποία δεν εκδηλώνουν πραγματική αγάπη, με αποτέλεσμα, ό,τι προέρχεται 
από αυτά να μην είναι και το σωστό. Ζούμε με τον συνεχή φόβο της απώλειας εκεί-
νων των πραγμάτων από τα οποία εξαρτιόμαστε για την αίσθηση της ασφάλειάς μας. 
Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στην περίπτωση των σχέσεων. Ορισμένες σχέσεις όπως 
μεταξύ συζύγων, παιδιού  γονέα, αδελφού  αδελφής, μεταξύ φίλων ή εραστών, κλπ. 
μας παρέχουν συναισθηματική ή ακόμα και οικονομική ασφάλεια. Έχουμε προγραμ-
ματιστή να πιστεύουμε ότι δεν θα μπορούσαμε να υπάρξουμε χωρίς αυτές τις σχέ-
σεις. Οι προσκολλήσεις είναι η αιτία κάθε οδύνης. Όταν αισθανόμαστε δυστυχισμέ-
νοι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως υπάρχει κάποια προσκόλληση που μας εμπο-
δίζει να αισθανόμαστε εντάξει και μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε λανθασμένα πολ-
λές καταστάσεις γύρω μας. Οι προσκολλήσεις που καταδυναστεύουν την συνείδησή 
μας δημιουργούν τη δική μας διαστρεβλωμένη εικόνα του γεμάτου αλλαγή κόσμου, 
ανθρώπων και καταστάσεων γύρω μας. Εμείς δημιουργούμε όλες τις γύρω μας κατα-
στάσεις ανάλογα με τα πιστεύω μας, σκέψεις, συγκινήσεις, φαντασία, αξίες και πρά-
ξεις. Πολύ απλά έχει λεχθεί, πως: Ό,τι πιστεύεις πως είσαι, αυτό θα είσαι. Ό,τι πι-
στεύεις πως είναι οι άλλοι, αυτό θα είναι. Ό,τι πιστεύεις για αλήθεια, αυτό θα είναι. 
Ό,τι κάνεις στους άλλους, αυτά θα κάνουν και εκείνοι σε σένα. Αυτό μπορούμε να το 
δούμε πολύ καθαρά. 

 Υπάρχουν βασικά τρεις κατηγορίες προσκόλλησης που σχετίζονται με τις 
ανάγκες μας: Ασφάλειας, αισθησιακής απόλαυσης και κυριαρχίας.  

Οι προσκολλήσεις κυριαρχίας, περιέχουν μέσα τους το θυμό, το φόβο, την 
πίκρα και γενικά τη σύγκρουση με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Προσπαθούμε 
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με πολύ λεπτούς τρόπους να κάνουμε το δικό μας, ν’ αλλάξουμε τους άλλους ώστε να 
κάνουν αυτά που θέλουμε ή αυτό που μας βολεύει. Μπορεί να το κάνουμε αυτό με 
πολύ θυμωμένα δυνατά λόγια ή με καλόπιασμα, ή με το να υποκρινόμαστε τον αδύ-
νατο, τον πληγωμένο και τον αβοήθητο. Ο στόχος είναι να γίνουν τα πράγματα όπως 
τα θέλουμε εμείς κι όχι όπως οι άλλοι.  Βλέπουμε τότε τον καθένα υποσυνείδητα σαν 
ένα πλάσμα που πρέπει να ελέγξουμε ή σαν μια απειλή για την κυριαρχία μας.  

Δεν υπάρχει αληθινή αγάπη κάτω από τέτοιες συνθήκες. Είναι φανερό ότι για 
να μάθουμε να αγαπάμε πρέπει να έχουμε αυτονομία. Εάν κάποιος δεν είναι κύριος 
των ψυχολογικών του διαδικασιών ή εξαρτάται ψυχολογικά από έναν άλλον, δεν είναι 
ικανός να αγαπήσει. Η εξάρτηση εμποδίζει την αγάπη, γι’ αυτό χρειάζεται να τελειώ-
σουμε με την εξάρτηση. Να γίνουμε αφεντικά του εαυτού μας και κύριοι των δικών 
μας ψυχολογικών διαδικασιών. 

Όταν ο Ιησούς έλεγε: «Μην μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη... αλλά να 
μαζεύετε θησαυρούς στον Ουρανό», ήθελε να πει, να μην είμαστε δεμένοι από τις 
τρεις κατώτερες αρχές της προσωπικότητας, αλλά να είμαστε συνδεδεμένοι με τις 
τρεις ανώτερες αρχές της Ατομικότητας μας. Οι θησαυροί της Ατομικότητας μπορούν 
να αποκτηθούν μόνο μέσα από την εργασία της θέλησης, της καρδιάς και της νόησης. 
Η καρδιά πρέπει να έχει σαν ιδανικό την θεϊκή αγάπη, ο νους την θεϊκή σοφία και η 
θέληση την θεϊκή δύναμη. Είναι η δραστηριότητα που εμποδίζει την σκουριά να δια-
βρώνει, είναι η αγάπη που σκοτώνει τα σκουλήκια και είναι η σοφία που μας προφυ-
λάσσει από τους κλέφτες. Αυτοί είναι οι θησαυροί που οφείλουμε να μαζεύουμε.  

«Είναι ευκολότερο να περάσει μία καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά 
να μπει πλούσιος στην βασιλεία του Θεού». (Μάρ. 10, 25). Πολλοί έχουν εξηγήσει αυτά 
τα λόγια, βασιζόμενοι στο γεγονός στο πόσο δύσκολο είναι για ένα πλούσιο, που 
εκδηλώνεται με σκληρότητα και εγωισμό, να γίνει αποδεκτός στην Βασιλεία του Θεού. 
Και δεν έλαβαν σοβαρά υπ’ όψη τους την εικόνα της καμήλας.   

Η γνωστική επιστήμη μας πληροφορεί για την δομή, την ύπαρξη και τον ρόλο 
των διαφόρων σωμάτων του ανθρώπου, πράγματα τα οποία η επιστήμη ακόμα 
αγνοεί. Μέσα στον άνθρωπο η έδρα όλων των συναισθημάτων, επιθυμιών, συγκινή-
σεων και παθών συγκροτούν το αστρικό σώμα. Οι λάγνες επιθυμίες, η πλεονεξία, η 
απληστία, η ανάγκη του να κατέχει, να ικανοποιείται διαρκώς, αποτελούν εκφράσεις 
του αστρικού σώματος και αν αυτό το σώμα, δεν είναι χαλιναγωγημένο και εκπαιδευ-
μένο, φουσκώνει όλο και περισσότερο και γίνεται ένας τερατώδης όγκος. Η περίπτω-
ση ενός πλουσίου ο οποίος επιθυμεί να συγκεντρώνει διαρκώς υλικά αγαθά, καταλή-
γει στο να έχει ένα γιγαντιαίο αστρικό σώμα το οποίο φυσικά τον εμποδίζει να περά-
σει από την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Διότι στην Βασιλεία του Θεού δεν γίνο-
νται αποδεκτά παρά μόνο τα όντα που έχουν μάθει την θυσία, την αποποίηση και την 
αυταπάρνηση. Όπως η καμήλα, που έμαθε να της αρκούν και να προσαρμόζεται στα 
λιγοστά που βρίσκει στην έρημο και μπορεί να περπατά μέρες ολόκληρες χωρίς να 
τρώει και να πίνει τίποτα. Έχει ένα μικρό αστρικό σώμα και γι’ αυτό αποτελεί το σύμ-
βολο του Μύστη ο οποίος ικανοποιείται με πολύ λίγα και είναι ικανός να περνά, 
χωρίς να υποκύπτει, τις χειρότερες συνθήκες.  

Όταν ο Ιησούς είπε πως η καμήλα μπορούσε να περάσει από την τρύπα μιας 
βελόνας, δεν αναφερόταν στο φυσικό, αλλά στο αστρικό της σώμα. 
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Το αστρικό σώμα, το οποίο είναι η έδρα των συναισθημάτων και των παθών, 
αρχίζει να εκδηλώνεται στον άνθρωπο με την έναρξη της εφηβείας. Η αθωότητα, η κα-
θαρότητα, η αγνότητα των παιδιών προέρχονται από το γεγονός ότι το αστρικό σώμα 
δεν είναι ακόμα ανεπτυγμένο μέσα τους. Το παιδί βιώνει συναισθήματα, καταλαβαί-
νει αυτό που του εξηγούν, όμως το αστρικό σώμα θα αρχίσει ολοκληρωτικά να εκδη-
λώνεται γύρω στα δεκατέσσερα του χρόνια. Τότε είναι που αφυπνίζεται και ενεργο-
ποιεί όλες τις εκδηλώσεις του πάθους, σεξουαλικότητας, επιθετικότητας, πλεονεξίας 
κ.λπ. Να λοιπόν μια ακόμα εξήγηση των λόγων του Ιησού: «Αν δεν γίνετε όπως τα 
παιδιά δεν θα εισέλθετε στην Βασιλεία του Θεού». Το παιδί θα μπει στην Βασιλεία 
επειδή δεν έχει ένα παραφουσκωμένο και πομπώδες αστρικό σώμα το οποίο θα το 
εμπόδιζε να μπει. Η καμήλα, είναι συμβολική, το ίδιο και το παιδί στην παρούσα πε-
ρίπτωση. Ο Ιησούς δεν ήθελε να απαγορεύσει στους ανθρώπους να ενηλικιωθούν 
αλλά τους προέτρεπε να χαλιναγωγήσουν το αστρικό τους σώμα του οποίου οι επι-
θυμίες και οι απαιτήσεις του, τους αποκλείουν την είσοδο στην Βασιλεία η οποία εί-
ναι μια συνειδησιακή κατάσταση γαλήνης, αρμονίας και φωτός. Προφανώς το αστρι-
κό σώμα είναι αναγκαίο. Το γεγονός ότι η Κοσμική Νοημοσύνη δημιούργησε τον 
άνθρωπο με ένα αστρικό σώμα είναι επειδή αυτό έχει έναν ρόλο να διαδραματίσει. 
Χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να βιώσει ούτε επιθυμίες, ούτε συναισθή-
ματα και θα του έλειπε κάτι, δεν πρέπει όμως να το αφήσει να αναπτυχθεί υπέρμετρα.  

Η πρόσβαση στην Βασιλεία του Θεού είναι δύσκολη διότι πρέπει να μπούμε 
εκεί περνώντας από την στενή πόρτα για την οποία μιλά ο Ιησούς. (Ματ. 7, 13-14). 
«Μπείτε μέσα από τη στενή πύλη επειδή, πλατιά είναι η πύλη, και ευρύχωρος ο δρό-
μος που φέρνει στην απώλεια, και πολλοί είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα απ' αυτή. 
Επειδή, στενή είναι η πύλη, και θλιμμένος ο δρόμος που φέρνει στη ζωή, και λίγοι 
είναι αυτοί που τη βρίσκουν».  

Στενή είναι η πόρτα και στενός ο δρόμος που οδηγεί στην ανάπτυξη όλων των 
δυνατοτήτων του ανθρώπου, αλλά πολύ λίγοι είναι εκείνοι που βρίσκουν αυτήν την 
πόρτα και αυτόν τον δρόμο. Αυτός ο δρόμος πηγαίνει πράγματι εναντίον της φύσης, 
εναντίον του κόσμου, εναντίον της κανονικής και συνηθισμένης κοινωνικής ζωής, ενα-
ντίον του εαυτού μας, εναντίον όλων, είναι ένας δρόμος πολύ πικρός. Βασίζεται σε 
αρχές άλλης τάξης, βρίσκεται υποταγμένος σε άλλους νόμους. Αυτό εξηγεί το γιατί ο 
δρόμος είναι τόσο δύσκολος και αποκλειστικός και γι’ αυτό ονομάστηκε: «Το Μονο-
πάτι της Κόψης του Ξυραφιού». Η στενή αυτή πόρτα που επιτρέπει την πρόσβαση 
στην Βασιλεία του Θεού είναι η γνώση της Αλχημικής  μετατροπής της σεξουαλικής 
ενέργειας η οποία τελικά θα μας οδηγήσει στην πύλη της Μύησης. 

 Η Μύηση είναι μία επιβεβαίωση και επιβράβευση για τον άνθρωπο που μέσω 
της εκπαίδευσης και της προσπάθειας έχει μάθει πώς να ξεφορτώνεται τις αδυναμίες 
του και όλες του τις αρνητικές τάσεις.  

Όπως το φίδι, που για να αλλάξει δέρμα περνά από ένα στενό μέρος, έτσι και 
εκείνος, που προετοιμάζεται να περάσει από την στενή πύλη θα του αφαιρεθεί το 
παλιό δέρμα, δηλαδή οι κακές του συνήθειες και οι λανθασμένες του αντιλήψεις. 
Χάρη  στο γεγονός αυτό, θα μείνει με νέες σκέψεις, νέα συναισθήματα και νέα συμπε-
ριφορά. Για αυτό το λόγο όλες οι αληθινές θρησκείες και μυστικές παραδόσεις δίνουν 
έμφαση στην ανάγκη για εξαγνισμό και ψυχολογική αγνότητα. Αυτός ο οποίος καθα-
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ρίζει τον εαυτό του από όλο αυτό που είναι διεφθαρμένο μπορεί τότε να κληρονο-
μήσει το Βασίλειο ή με άλλα λόγια, να γίνει ένα με τον δικό του εσωτερικό Εαυτό. Ο 
Ουράνιος Άνθρωπος μέσα μας, δεν μπορεί να αναμιχθεί με την διεφθαρμένη μας 
ψυχή. «Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι όπως ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος».   

Κατά την διάρκεια της ύπαρξής του ο άνθρωπος περνά από τρεις πύλες: εκείνη 
της γέννησης από την οποία περνούν όλοι. Εκείνη του θανάτου από την οποία 
περνούν και πάλι όλοι. Την πύλη της Μύησης όμως την περνούν μόνο όσοι είναι 
ικανοί για μεγάλες θυσίες και απαρνήσεις.   

«Πολλοί δε, οι οποίοι είναι πρώτοι, θα γίνουν τελευταίοι, και εκείνοι που είναι 
τελευταίοι, θα γίνουν πρώτοι. … Πολλοί είναι οι καλεσμένοι, ολίγοι όμως είναι οι 
εκλεκτοί». (Ματθ. 19, 30 και 20, 1-16). Στην παραβολή αυτή, η στάση του γαιοκτήμονα 
προς τους εργάτες φαίνεται άδικη και παράλογη. Κυρίως μάλιστα, αν θεωρήσουμε 
πως ο ιδιοκτήτης του αμπελιού αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον Θεό, συμπεραίνουμε 
πως παίρνει αυθαίρετες αποφάσεις και πως δεν ενεργεί με βάση την δικαιοσύνη. 
Γιατί να μην πληρωθούν περισσότερα αυτοί που εργάστηκαν ολόκληρη την ημέρα 
απ’ αυτούς που δούλεψαν μονάχα μια ώρα;... Και πώς συμβαίνει οι τελευταίοι να 
γίνονται πρώτοι και οι πρώτοι, τελευταίοι; 

Αναφέρεται πως ο γαιοκτήμονας βγήκε αρχικά το πρωί, γύρω στην πρώτη 
ώρα, μετά ξαναβγήκε γύρω στην τρίτη, την έκτη, την ένατη και την ενδέκατη ώρα. Με 
τα σημερινά δεδομένα οι ώρες αυτές φαίνονται ακατανόητες. Πρέπει να δούμε πως 
κατανοούσαν τις ώρες της ημέρας την εποχή εκείνη οι τότε Ιουδαίοι. Η ημέρα των Ιου-
δαίων τότε, διαιρείτο σε δώδεκα ώρες και ξεκινούσε στις έξι το πρωί. Η πρώτη επο-
μένως ώρα αντιστοιχεί στις έξι το πρωί, η τρίτη στις οκτώ, η έκτη στις έντεκα, η ένατη 
στις δύο μετά το μεσημέρι και η ενδέκατη ώρα στις τέσσερις το απόγευμα. Βλέποντας 
τες έτσι, αυτές οι ώρες αντιστοιχούν σε αστρολογικά δεδομένα. Για το ίδιο Ζωδιακό 
σημείο, οι θέσεις του ήλιου στον ουρανό στις έξι, οκτώ, έντεκα, κλπ., είναι διαφορετι-
κές και για κάθε μια απ’ αυτές τις ώρες υπάρχει ένας νέος αστερισμός που ανατέλλει, 
ένας νέος Ωροσκόπος. Μελετώντας το θέμα από αυτή την αστρολογική άποψη, μας 
δείχνει πως οι εργάτες που προσλήφθηκαν σε διαφορετικές ώρες είχαν διαφορετικό 
Ωροσκόπο και ως εκ τούτο δεν είχαν όλοι τις ίδιες ικανότητες και προσόντα. 

Στην ζωή όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες και προσόντα. 
Διαπιστώνουμε συχνά πως μερικοί που είναι πρώτοι εκεί όπου απαιτείται σοφία, 
εξυπνάδα ή γνώση, έρχονται τελευταίοι στον τομέα της δύναμης και της φυσικής 
αντίστασης και πολλοί που είναι πολύ δυνατοί και πολύ γεροδεμένοι δεν έχουν ίχνος 
μυαλού. Έτσι έχουν τα πράγματα στην ζωή. Αυτοί που είναι πρώτοι σ’ ένα τομέα 
είναι ίσως τελευταίοι σ’ έναν άλλο.  

Είδαμε πως η εικόνα της αμπέλου είναι μία σχολή γνώσης, που αν κάποιος 
κάνει πράξη αυτή τη γνώση, οδηγείτε σε ένα ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης. Η παρα-
βολή μιλά για έναν γαιοκτήμονα, ένα «αμπέλι» και εργάτες που προσελήφθηκαν σε 
διαφορετικές ώρες της ημέρας, δηλ. μπήκαν στην εσωτερική σχολή σε διαφορετικά 
χρονικά διαστήματα, έλαβαν όμως τον ίδιο μισθό έστω κι αν οι πρώτοι εργάστηκαν 
δώδεκα ώρες και οι τελευταίοι μονάχα μια. Αυτό με μια πρώτη ματιά φαίνεται άδικο. 
Η διαφορά αυτή ανάμεσα στους μισθούς αποδεικνύει πως υπάρχουν εργασίες και 
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εργάτες διαφορετικών επιπέδων, αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως οι εργάτες 
που προσλήφθηκαν σε διαφορετικές ώρες δεν είχαν όλοι τις ίδιες ικανότητες.   

Η διήγηση αυτή είναι μια περίληψη της συνειδησιακής μας εξέλιξης. Πρέπει να 
αντιληφθούμε πως η συνειδησιακή εξέλιξη, οι ικανότητες και οι αρετές δεν είναι ίδιες 
σε όλους μας. Αυτοί που μπήκαν τελευταίοι στην εσωτερική σχολή κατάφεραν εργα-
ζόμενοι ποιο εντατικά να έχουν τα ίδια αποτελέσματα και καλύτερα στην εσωτερική 
τους ανάπτυξη από αυτούς που άρχισαν την εσωτερική εργασία πρώτοι. Πώς οι 
πρώτοι γίνονται τελευταίοι; Με το να μην εξελίσσονται. Χρησιμοποιώντας μόνο τις 
στοιχειώδη δυνατότητες της ύπαρξής μας δεν εξελισσόμαστε. Ενώ αν χρησιμοποι-
ούμε τις δυνατότητες του πνεύματος εξελισσόμαστε πολύ γρήγορα προσπερνούμε 
τους άλλους και ερχόμαστε πρώτοι. Στην ζωή, εκείνος που μένει στάσιμος χωρίς ποτέ 
ν’ αλλάζει ούτε επίπεδο, ούτε άποψη, καταλήγει τελευταίος, ενώ εκείνος που προσπα-
θεί να ακολουθεί τα εξελικτικά ρεύματα μπορεί να γίνει πρώτος. Να πώς οι πρώτοι 
γίνονται τελευταίοι και πώς οι τελευταίοι πρώτοι. Τώρα τα πάντα ξεκαθαρίζουν και 
γίνονται λογικά στην παραβολή αυτή. Οι εργάτες της πρώτης ώρας φαίνεται πως δεν 
ήταν ίσως οι πλέον ικανοί και ενώ είχαν εργαστεί πολύ περισσότερο, το μεροκάματο 
που έλαβαν δεν ξεπερνούσε εκείνο των εργατών της ενδεκάτης ώρας οι οποίοι επιτέ-
λεσαν ίσως ένα πολύ πιο σοβαρότερο και λεπτότερο έργο. Δεν υπάρχει επομένως 
καμιά αδικία. Όλοι πληρώθηκαν με βάση την δικαιοσύνη και την σοφία και όμως, 
στην παραβολή αναφέρεται πως λαμβάνοντας τον μισθό τους, οι εργάτες της πρώτης 
ώρας καταφέρονταν εναντίον του ιδιοκτήτη του αμπελιού... Το ότι εξανέστησαν πάει 
να πει πως δεν είχαν καταλάβει τους νόμους της εξέλιξης. Για να μην ξεπεραστούν, 
δεν έχουν άλλη επιλογή από το να εργαστούν προς την δική τους εξέλιξη! Αυτό επι-
τυγχάνεται αναπτύσσοντας μέσα τους αγάπη και σοφία. Ούτε η επανάσταση ούτε ο 
θυμός μπορούν να μας βοηθήσουν, μόνο η αγάπη και η σοφία. Αν φοβάστε ή ζη-
λεύετε πως κάποιος άλλος θα σας ξεπεράσει, αυτό δείχνει πως δεν διαθέτετε αυτές 
τις δυο αρετές. Εκείνος που διαθέτει αγάπη, δεν ανησυχεί, ούτε ζηλεύει, επειδή αι-
σθάνεται πλούσιος. Αν θέλετε να γίνεται πρώτοι, μελετήστε, διαλογιστείτε, εργαστείτε 
με την αγάπη και την σοφία και θα ξεπεράσετε όλους τους άλλους.  

Η παραβολή των σοφών και μωρών παρθένων (Ματθ. 25, 1-13), γίνεται σε μας 
κατανοητή, αν αντιληφθούμε το τί συμβολίζουν τα δεδομένα της.    

Το λάδι του λυχναριού, αντιπροσωπεύει την ζωτική δύναμη που μας ζωογονεί 
και προέρχεται από τη σωστή κατανόηση και εφαρμογή στη ζωή της διδασκαλίας του 
Χριστού. Αυτό το λάδι όμως δεν μπορεί να δοθεί ούτε και βρίσκεται προς πώληση 
στην αγορά. Μπορούμε να το αποκτήσουμε μόνο με την θυσία και την αδιάλειπτη 
προσφορά του ίδιου του εαυτού μας και το παρασκευάζουμε μέσα μας, με θετικά 
συναισθήματα και σκέψεις.  

Η ψυχή, τόσο στον άνδρα, όσο και στην γυναίκα, είναι πάντοτε μια νεαρή 
κοπέλα, μια παρθένα που πρέπει να τηρεί μια δεκτική στάση για να προσελκύσει το 
αιθέριο αυτό στοιχείο με την προσφορά της μέσα στον κόσμο. Οι πέντε σοφές παρθέ-
νες αντιπροσωπεύουν εκείνες τις ψυχές (ανθρώπους), που απόκτησαν με την πνευ-
ματική προσπάθεια, τις αρετές που αντιπροσωπεύουν το λάδι για το λυχνάρι τους. 
Δηλαδή την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη, την αγάπη, τη σοφία, και την αλήθεια. 
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Οι πέντε μωρές παρθένες αντιπροσωπεύουν εκείνους τους ανθρώπους που 
κατά την διάρκεια της ζωής τους, δεν έκαναν καμία πνευματική προσπάθεια, δεν έζη-
σαν καμία πνευματική εμπειρία, παρά μόνον εκδήλωναν προς τα έξω τα πέντε αντί-
στοιχα ελαττώματα των παραπάνω αρετών όπως: Να στερούνται καλοσύνης, διότι 
ήταν αποκλειστικά απασχολημένοι με την ικανοποίηση των επιθυμιών και των φιλο-
δοξιών τους. Διέπρατταν παντός είδους αδικίες. Έτρεφαν μίσος για τους άλλους. 
Ήταν όλος διόλου παράλογοι, έκαναν τα πάντα με την μεγαλύτερη απερισκεψία και 
δεν έφερναν εις πέρας καμία καλή πράξη, διότι τους έλειπε πλήρως η διάκριση. Δια-
κρινόταν στην τέχνη του ψεύδους και στην κατασκευή ψευδών ιστοριών. 

Οι φρόνιμες παρθένες ξεχωρίζουν από τις μωρές γιατί έχουν λάδι στα λυχνά-
ρια τους. Προσέξτε, αρνούνται να δώσουν το λάδι Τους στις άλλες, αλλά τους λένε να 
πάνε στη ζωή και να το αγοράσουν. Όλες τους είχαν λυχνάρια, αλλά μόνο οι μισές 
είχαν μέσα λάδι και αυτές καλούνται «έξυπνες» ή «όχι ανόητες». Είναι πρακτικές. 
Κατάλαβαν τι χρειαζόταν για να φθάσουν σ’ αυτό το ψηλότερο επίπεδο, που εδώ 
αντιπροσωπεύεται από τον γαμπρό. Οι πέντε μωρές παρθένες που δεν είχαν τον 
χρόνο να ετοιμάσουν το λάδι για το λυχνάρι τους δεν μπόρεσαν να βρεθούν δίπλα 
στον νυμφίο, «Αλήθεια, δεν σας γνωρίζω, σήμερα έρχεστε για πρώτη φορά».  

Ο νυμφίος για τον οποίο μιλά ο Ιησούς στην παραβολή αυτή και για τον οποίο 
πρέπει να προετοιμαζόμαστε, είναι ο εσωτερικός μας Χριστός. Είναι γι’ Αυτόν που 
πρέπει να έχουμε λάδι επειδή είναι μια φλόγα, και μια φλόγα έχει ανάγκη να τρο-
φοδοτείται. Η φλόγα είναι ο νυμφίος και το λάδι, είναι η τροφή του. Το φως όμως δεν 
θα έρθει παρά μόνον όταν θα διαθέτετε αρκετό λάδι για να τροφοδοτήσετε την φλόγα 
που θα ελκύσει τον νυμφίο. 

«Αγρυπνάτε γιατί δεν ξέρετε ούτε την ημέρα ούτε την ώρα». Αγρυπνάτε, δεν 
πάει να πει «μην κοιμάστε» γιατί τόσο οι σοφές παρθένες όσο και οι μωρές αποκοι-
μήθηκαν και η παραβολή δεν λέει πουθενά πως αυτό ήταν σφάλμα. Αγρυπνάτε, πάει 
να πει να βρίσκεστε σε πνευματική εγρήγορση για να γνωρίσετε την ώρα που θα 
έρθει ο νυμφίος. Αν κατά την διάρκεια της ζωής σας, δεν κάνατε καμία πνευματική 
προσπάθεια, δεν ζήσατε καμία πνευματική εμπειρία, ο νυμφίος δεν σας έχει δει ποτέ, 
δεν σας γνωρίζει! Ο νυμφίος δεν είναι κακός, αρνείται όμως να τον ενοχλούν μωρές 
και τρελοί. Γινόμαστε αποδεκτοί από τον νυμφίο, μόνο αν είμαστε όπως οι πέντε 
σοφές παρθένες και εκδηλώνουμε μέσα μας τις πέντε αρετές που αποτελούν το εισι-
τήριο εισόδου στην νέα ζωή. 

Όλες οι ρήσεις και οι παραβολές στα Ευαγγέλια, περιέχουν ένα πυκνό νόημα 
που αποκαλύπτεται καθώς αλλάζουμε επίπεδα στο Είναι μας. Καθένας που διαθέτει 
κάποια διάκριση και κατανόηση διαβάζοντας τα Ευαγγέλια για πρώτη φορά, γνωρίζει 
αμέσως ότι αυτές οι γραφές, αυτά τα λόγια, είναι εντελώς διαφορετικά από οτιδήποτε 
γράφτηκε ποτέ μέχρι σήμερα. Αν εμείς μελετάμε αυτούς τους στίχους και μετά μέσα 
από βαθύ διαλογισμό προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε την βαθύτατη σημασία 
τους, τότε διαμορφώνεται θα λέγαμε, μια αμοιβαία ανταλλαγή μεταξύ του Είναι και της 
γνώσης που καταλήγει σε κατανόηση. Ας γίνει κατανοητό, πως αυτές οι γραφές 
ασχολούνται μόνο με την Εσωτερική μας ανάπτυξη. Ο Άνθρωπος της Βασιλείας 
γεννιέται απ’ αυτές τις εσωτερικές μεταβολές.  
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Τα καθοριστικά σημεία για την  
Ουράνια Βασιλεία. 

 
 
Με βάσει όσα αναφέρθηκαν έως τώρα, μπορούμε να έχουμε κάποια καλύτερη 

κατανόηση ως προς τα δυο καθοριστικά σημεία που μπορούν να μας οδηγήσουν 
σίγουρα προς στην  Ουράνια Βασιλεία όπως μας τα αναφέρει ο Ιησούς. Το ένα είναι: 
«Εί τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν 
αυτού και ακολουθείτω μοι».  (Ματθ. 16, 24). Και το άλλο, όταν εξηγεί στο Νικόδημο 
ότι πρέπει να γεννηθεί άνωθεν: «Αμήν, αμήν, λέγω σοι, εάν μη τις γεννηθή άνωθεν 
ου δύναται ιδείν την βασιλείαν του θεού». (Ιωάν. 3, 3 - 4). Ο Ιησούς είπε στον Νικό-
δημο, πως ήταν αναγκαίο να ξαναγεννηθεί, να γεννηθεί από νερό και πνεύμα, για να 
μπορέσει να απολαύσει τις παροχές, που αντιστοιχούν σε μια αληθινή ψυχή.  

Το ζήτημα της Δεύτερης Γέννησης δεν το είχε κατανοήσει ο Νικόδημος, ούτε 
επίσης έχει κατανοηθεί από όλες τις Βιβλικές αιρέσεις. Ο Νικόδημος ήταν σοφός, 
γνώριζε σε βάθος τις Ιερές Γραφές, αλλά παρόλα αυτά, δεν καταλάβαινε και είπε: 
“Πως μπορεί ένας άνθρωπος να Γεννηθεί όταν είναι γέρος; Μπορεί να εισέλθει δεύ-
τερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και να Γεννηθεί;” Είναι ξεκάθαρο, ότι όποιος 
δεν κατανοεί την διπλή σημασία των Βιβλικών στίχων και ακολουθεί το νεκρό γράμ-
μα, αυτός που ποτέ δεν γνώρισε την Αλχημική σεξουαλική μετατροπή, ερμηνεύει αυτά 
τα λόγια του Ιησού με τον δικό του τρόπο, και πιστεύει ότι με το βάπτισμα της σέκτας 
του ή κάτι παρόμοιο, το πρόβλημα της Δεύτερης Γέννησης έχει ήδη επιλυθεί. Αλλά 
αυτή η Δεύτερη Γέννηση που ο Ιησούς ανάφερε στον Νικόδημο, αφορά τόσο την αλλα-
γή της συνειδησιακής, όσο και της σωματικής του κατάστασης, δηλ. ο άνθρωπος με 
την νέα αυτή Γέννηση γίνεται και αισθάνεται διαφορετικός. Πρέπει να γεννηθεί – άνω-
θεν – να αναγεννηθεί εσωτερικά, όπως το πουλί Φοίνικας μέσα από της στάχτες του.  

Με το να απαρνηθείς τον εαυτό σου, μας προτρέπει και μας υποδείχνει, πως 
πρέπει να απαρνηθούμε αυτά τα επίκτητα ψυχολογικά στοιχεία, τα εγώ και την προ-
σωπικότητα που εγκλωβίζουν την Ατομική μας Ουσία, η οποία είναι το πραγματικό 
κομμάτι του Εαυτού μας.   

Το να πάρεις τον σταυρό σου, έχει να κάνει καθαρά με την Δεύτερη Γέννη-
ση που αναφέρεται στο Νικόδημο. Πέρα από άλλους συμβολισμούς που αποδίδονται 
στο σταυρό (βλέπε στο κεφάλαιο Σταυρός Αρχαίο σύμβολο), αυτός είναι και ένα φαλ-
λικό σύμβολο και έτσι έχει σχέση με τη γέννηση και όπου υπάρχει γέννηση σε ολό-
κληρη την πλάση είναι καθαρά ένα σεξουαλικό θέμα. Δεν υπάρχει γέννηση στη φύση 
χωρίς σεξουαλική πράξη. Ούτε και η δεύτερη γέννηση μπορεί να συμβεί χωρίς αυτή.   

Στο πρώτο θαύμα που ο Ιησούς πραγματοποίησε στο Γάμο στην Κανά βρίσκε-
ται το μυστικό για να αφυπνίσουμε την Κουνταλίνι. Η πρώτη διδασκαλία που μας 
έδωσε, ήταν η μετατροπή του νερού σε κρασί μέσα από τον γάμο, ανοίγοντας έτσι για 
μας τον δρόμο της Ουράνιας Βασιλείας, μέσα από τη Σεξ. Αλχημεία, που πρέπει να 
εξασκείται μόνο από παντρεμένα ζευγάρια, μεταβάλλοντας το νερό σε κρασί φωτός 
του Αλχημιστή, δείχνοντας μας το πως μπορούμε να πραγματωθούμε σε βάθος.  
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Με το «και ν’ ακολουθήσεις». Ο Ιησούς μας προτρέπει να κάνουμε το έργο 
που έκανε και ο Ίδιος, δηλ. να δώσουμε τη γνώση για την Ουράνια Βασιλεία με αφι-
λοκερδή και μη εγωιστικό τρόπο και στους άλλους, για να μπορέσουν και αυτοί να 
ξεπεράσουν τον πόνο και τους νόμους που είμαστε υποταγμένοι. 

Ο Ιησούς με το: «να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να πάρεις τον σταυρό σου 
και ν’ ακολουθήσεις», μας υποδείχνει τρεις δράσεις, τρεις ταυτόχρονες εργασίες θα 
λέγαμε, που πρέπει να εκπληρώσουμε για να μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία 
των Ουρανών. Η σύνθεση όλης της εσωτερικής εργασίας είναι αυτές οι τρεις ταυτό-
χρονες εργασίες, αυτοί η τρεις παράγοντες:   

 
1. Ο θάνατος των ψυχολογικών μας στοιχείων.  
2. Η αλχημική γέννηση των ανώτερων σωμάτων μέσω της μεταβολής των σεξου-
αλικών ενεργειών μας.  
3. Και η θυσία προς την ανθρωπότητα δίνοντας την γνώση. 
 
Ήδη περνώντας μέσα από τα διάφορα γεγονότα της ζωής έχεις μία γνώση. Οι 

μηχανικοί νόμοι της φύσης σ’ έχουν διδάξει πολλά πράγματα. Έχεις φτάσει σένα επί-
πεδο. Από δω όμως και πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα πού δεν γνωρίζεις και 
αποκλείεται να τα γνωρίσεις μέσα από την μηχανικότητα. Χρειάζεται μία επανάστα-
ση. Ένας νέος προσανατολισμός στη προσπάθεια για τη γνώση. Αυτοί οι τρεις παρά-
γοντες είναι το κλειδί αυτής της γνώσης. Χαρακτηρίζονται ως οι παράγοντες της επα-
νάστασης της συνείδησης, γιατί το να ξυπνήσεις την συνείδηση είναι μια επανάστα-
ση, είναι μια συνειδητή ατομική και μόνο προσπάθεια. Εξελίσσομαι σημαίνει πριν 
απ’ όλα γνωρίζω, κατανικώ δυνάμεις που νεκρώνουν μέσα μου διάφορες ιδιότητες 
και εν συνεχεία, στα μέτρα που αυτές οι φθοροποιές δυνάμεις ελέγχονται, μεταμορ-
φώνονται εντός μου σε δυνάμεις ζωής και βρίσκω σιγά - σιγά τον Εαυτό μου.  

Μια αληθινή διεύρυνση της συνείδησης πρέπει να αυξάνει τη δεκτικότητα και 
τη δυνατότητα διάκρισης των διαφόρων καταστάσεων. Αυτό όμως προϋποθέτει την 
ανάπτυξη ορισμένων εσωτερικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που συνήθως πα-
ραμένουν υπανάπτυκτες γιατί δεν μπορούν ν’ αναπτυχθούν από μόνες τους. Η πείρα 
και η παρατήρηση δείχνουν πως αυτή η διεύρυνση είναι δυνατή με προσπάθειες 
ορισμένου είδους μόνο από εμάς τους ίδιους. Ο τρόπος που ζούμε σήμερα δυστυχώς 
δεν μας οδηγεί σε αυτή την εξελικτική διεύρυνση. Από μόνη της η ζωή εδώ στο 
επίπεδό μας δεν έχει καμία αξία κανένα νόημα ή λόγο. Είναι πολύ σύντομη, πολύ μη 
πραγματική, πολύ εφήμερη, πολύ απατηλή, για να μπορεί κάποιος ν’ απαιτεί κάτι απ’ 
αυτή, για να χτίσει κάτι πάνω σ’ αυτή, για να δημιουργήσει κάτι απ’ αυτή. Πραγμα-
τικά η ζωή δεν μπορεί να εξηγηθεί από μόνη της. Ούτε οι δυστυχίες της, ούτε οι χαρές 
της,  ούτε η αρχή της, ούτε το τέλος της, ούτε τα πιο μεγάλα κατορθώματά της έχουν 
κάποιο νόημα. Αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή, έρχονται μέσα από τον νόμο 
αιτίας και αποτελέσματος, αυτόματα, μηχανικά, συνήθως χωρίς καμία συνειδητή βού-
ληση δική μας. Το όλο νόημά της, βρίσκεται στο ότι μπορεί να αξιοποιηθεί από ορι-
σμένους, ως ένα μέσο που θα τους εξασφαλίζει τις συνθήκες εκείνες, που θα τους έδι-
ναν τη δυνατότητα να μπορέσουν να πετύχουν τη δεύτερη γέννηση. (Αυτό άλλωστε 
είναι και το εσωτερικό νόημα των διδασκαλιών που έχουν εσωτερική προέλευση και 
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ιδιαίτερα του Χριστιανισμού). Αλλά αυτή η νέα γέννηση, δεν μπορεί να είναι τυχαία ή 
αποτέλεσμα μόνο εξωτερικών αιτιών και συνθηκών, όπως είναι η γέννησή μας στο 
φυσικό κόσμο. Είναι ένα ζήτημα θέλησης, επιθυμίας και προσπάθειας μόνο του ίδιου 
του ατόμου. Για να προχωρήσουμε προς την συνειδησιακή μας εξέλιξη, δηλ. να γί-
νουμε διαφορετικά πλάσματα, πρέπει να το θέλουμε πάρα πολύ και για πολύ καιρό. 
Μια περαστική ή μια αόριστη επιθυμία που βασίζεται στη δυσαρέσκεια για τις εξωτε-
ρικές συνθήκες δεν μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο κίνητρο. Η συνειδησιακή 
ολοκλήρωση δεν είναι για όλους. Η τεράστια πλειονότητα των ανθρώπων ζει σε από-
λυτη αδράνεια και είναι ευχαριστημένη με τον τρόπο της ζωής της. Δεν είναι έτοιμοι 
για συνειδησιακή ολοκλήρωση και θα ήταν ανόητο να διαταράξει κάποιος τη ζωή 
τους. Υπάρχει όμως μια μικρή μειονότητα που είναι ανήσυχη αλλά αποφασισμένη να 
ασχοληθεί με τον εσωτερικό της κόσμο και είναι από φυσικού της προορισμένοι για 
ολοκλήρωση και για συνειδητότητα. Οποιοσδήποτε θέλει να μετατραπεί σε δυο φορές 
γεννημένο, καθένας που επιθυμεί την εσωτερική αυτοπραγμάτωση, πρέπει να εισέλ-
θει στο μονοπάτι της επανάστασης της συνείδησης. Αυτό είναι το μονοπάτι της Κό-
ψης του Ξυραφιού. Αυτό το μονοπάτι είναι γεμάτο κινδύνους από μεσα και από έξω. 
Ο Ιησούς ποτέ δεν είπε ότι ο νόμος της εξέλιξης θα οδηγούσε όλα τα ανθρώπινα 
πλάσματα στην τελειότητα και στον τελικό στόχο. Ο Ιησούς στα τέσσερα ευαγγέλια, 
δίνει έμφαση στην δυσκολία του να εισέλθει κάποιος στην Βασιλεία. «Προσπαθήστε 
να εισέλθετε από την ευθεία οδό, διότι σας λέγω ότι πολλοί θα προσπαθήσουν να 
εισέλθουν και δεν θα μπορούν». Ο Νόμος της φυσικής επιλογής, υπάρχει σε κάθε τι 
που έχει δημιουργηθεί. Δεν αποφοιτούν σαν επαγγελματίες, όλοι οι σπουδαστές που 
εισέρχονται σε μία σχολή. Ο Ιησούς, έδειξε αποκλειστικά μία μόνον πόρτα και ένα 
μόνον μονοπάτι: “Στενή είναι η πύλη και δύσβατη είναι η οδός που οδηγεί στο Φως, 
και ελάχιστοι είναι αυτοί που την βρίσκουν”. Η Πύλη και η Οδός είναι σφραγισμένα 
από μία μεγάλη Πέτρα. Ευτυχής όποιος μπορεί να κυλίσει μακριά αυτή την Πέτρα. Η 
συνειδησιακή εξέλιξή μας εξαρτάται από την κατανόησή μας για το τι μπορούμε να 
κερδίσουμε και τι πρέπει να εγκαταλείψουμε ή ν’ απαρνηθούμε για το σκοπό αυτό. Αν 
δεν το θέλουμε και μάλιστα αρκετά δυνατά και δεν κάνουμε τις αναγκαίες προσπά-
θειες δε θα εξελιχθούμε συνειδησιακά ποτέ.  

Αυτού του είδους εξέλιξη είναι κατορθωτή αποκλειστικά και μόνο μέσω της 
προσωπικής προσπάθειας με συνέχεια σκοπού και με μια ξεκάθαρη κατανόηση πολ-
λών πραγμάτων τα περισσότερα από τα οποία η σύγχρονη μόρφωση αγνοεί ή τα 
περιφρονεί. Όπως, υποφέροντας θεληματικά και προσπαθώντας να ακολουθήσουμε 
τη φωνή της συνείδησής μας χωρίς υποχωρήσεις κανενός είδος. Το να υποφέρεις θε-
ληματικά προϋποθέτει ανάλογο βαθμό προσωπικής θέλησης. Η αυτοσυνείδηση είναι 
διακριτικό μόνο του ανθρώπου. Όλα τ’ άλλα είδη είναι υποταγμένα στους νόμους της 
φύσης και εξελίσσονται μέσα απ’ αυτούς. Μόνο ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να 
επιταχύνει ή να επιβραδύνει την συνειδησιακή εξελικτική του άνοδο. Οι περισσότεροι, 
όπως αναφέραμε ήδη, έχουν την τάση να πέφτουν ασυνείδητα σ’ ένα τέλμα και να 
αναπτύσσονται μέσα από τις συμφορές της ζωής. Τη στιγμή όμως που η εξέλιξη γίνε-
ται συνειδητά φέρνει ριζικές αλλαγές μέσα μας με ένα ισορροπημένο τρόπο. Κάνει το 
νου μας λογικό, την καρδία μας ευαίσθητη και την συνειδητότητα μας σοφή. Αυτό 
είναι το αποτέλεσμα της εργασίας με τους τρεις παράγοντες!  
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Allegorie du Grand CEuvre, in alchymiae de S. Michelspacher, 1616 

 
Το μεγάλο έργο. Το να μπεις στο δρόμο για το μεγάλο έργο, στην αρχή είναι σαν να 

κυνηγάς να πιάσεις λαγό με κλειστά μάτια. Τελικά ο αλχημιστής οδηγείται από τον γοργοπό-
δαρο Ερμαϊκό λαγό στην αρχική μυσταγωγική διαδρομή, όπου του δείχνει τη σωστή πρώτη 
ύλη, πίσω από την ακατέργαστη όψη της και μέσα από τις επτά βαθμίδες της διαδικασίας, με 
την οποία πραγματοποιείται η αναγέννηση του εαυτού του και της ύλης. Στις διαβαθμίσεις της 
σκάλας που ανεβαίνει, γράφονται τα ονόματα των διαφόρων φάσεων του αλχημικού έργου: 
Διάκαυση, Εξύψωση προς τα θεία, Λύση, Εξαγνισμός, Διύλιση, Πήξη, Βαφή. Ο ναός της μυ-
σταγωγίας και της γνώσης βρίσκεται σ’ ένα σπήλαιο στα σπλάχνα της γης, (της δική μας γης, 
στο φυσικό σώμα μας). Ο Ήλιος και η Σελήνη, σύμβολα της αρσενικής και θηλυκής αρχής, 
δείχνουν το έργο που προέκυψε από αυτό το γάμο σε αυτό το σπήλαιο, ώστε να μπορέσει να 
αναγεννηθεί ο Φοίνικας που συμβολίζει το φιλοσοφικό χρυσό. Η γνώση της επίδρασης των 
Ζωδίων και των πλανητών, που αντιστοιχούν το καθένα και σε μια χημική ουσία, με κορυφαία 
θέση του Ερμή, η κυριαρχία των τεσσάρων στοιχείων (φωτιά, αέρας, νερό, γη), που έχουν εξέ-
χουσα θέση στην εικόνα και η μετατροπή των ευτελών μετάλλων σε χρυσό, είναι τα καθήκοντα 
του αλχημιστή.  
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Να απαρνηθείς τον εαυτό σου. 
 

Υπάρχουν, στο εσωτερικό μας, δύο άνθρωποι που ζουν σε συνεχή πάλη, ο ένας ενα-
ντίον του άλλου, ένας ουράνιος και ένας ζωικός άνθρωπος. Ο ζωικός άνθρωπος θέλει να λύσει 
όλα τα πράγματα προς όφελός του, και να ενεργεί όπως του φαίνεται καλύτερα. Ο ουράνιος 
άνθρωπος μιλάει σε μορφή προαισθήσεων. Η φωνή του είναι η «φωνή της σιωπής», οι πρά-
ξεις του είναι πάντα σωστές και δημιουργούν ευτυχία. Ο ζωικός άνθρωπος, είναι ο νους, που 
εδρεύει στο κεφάλι, με τις επτά εισόδους του. Ο ουράνιος άνθρωπος, είναι ο Εσωτερικός 
Δάσκαλος.                                                               Α.Δ. Samael Aun Weor.                                                                

 
Πρώτος παράγοντας.  

 
Στα τέσσερα Ευαγγέλια συχνά αναφέρεται και απαιτούν την ανάγκη της «αφύ-

πνισης» και του «θανάτου», για να μπορέσει κάποιος να πραγματώσει τη «δεύτερη 
γέννηση». Αλλά δεν λένε πως να Αφυπνιστείς. Αυτές οι τρεις προϋποθέσεις, δηλ. να 
ξυπνήσουμε (συνειδησιακά), να πεθάνουν μέσα μας όλα τα εγώ και να μπορέσουμε 
να πραγματώσουμε τη δεύτερη γέννηση, δεν δίνονται σε απλή ξεκάθαρη μορφή και 
σε συσχέτιση ό,τι αφορά το ένα με το άλλο. Για να επιτευχθεί ο «θάνατος», προϋπο-
τίθεται ότι πρέπει να ελευθερωθούμε από προσκολλήσεις και ταυτίσεις που τις διατη-
ρούν ζωντανές μέσα μας χιλιάδες εγώ. Αλλά για το πώς θα εξαλείψουμε αυτά τα εγώ 
από τον ψυχισμό μας, τα Ευαγγέλια δεν μας δίνουν κάποιο συγκεκριμένο τρόπο για 
να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Την απάντηση (όπως η γνωστική φιλοσοφία μας 
πληροφορεί), μας τη δίνει η δυνατότητα της αφύπνισης, που όταν έρχεται, μας δίνει 
και τη λύση. Αφυπνίζομαι, σημαίνει ότι αρχίζω να αντιλαμβάνομαι την απόλυτη μηχα-
νικότητα και την πλήρη αδυναμία μου και αρχίζω να γνωρίζω τη φύση των δυνάμεων 
που με κρατούν σ’ αυτή την κατάσταση του ύπνου (δεν υπάρχει κάποιος οργανικός 
λόγος που μας αναγκάζει να κοιμόμαστε συνειδησιακά).   

Η προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για να αρχίσουμε να έχουμε επιτυ-
χία σ’ αυτό τον τομέα της αφύπνισης είναι η Αυτοπαρατήρηση. Χωρίς κατάλληλα 
εφαρμοσμένη αυτοπαρατήρηση, δεν θα κατανοήσουμε ποτέ τη σύνδεση και τη συ-
σχέτιση ανάμεσα στις διάφορες λειτουργίες του οργανισμού μας. Δεν θα καταλάβου-
με ποτέ πώς τα πάντα σχεδόν μας «συμβαίνουν» λόγο της κυριαρχίας που έχουν 
επιβάλει στον ψυχισμό μας τα εγώ. Για να μάθουμε όμως τις μεθόδους της αυτοπαρα-
τήρησης, απαιτείται μια ορισμένη κατανόηση των λειτουργιών και των χαρακτηριστι-
κών της ανθρώπινης οργανικής μηχανής. Εφαρμόζοντας την αυτοπαρατήρηση, απο-
κτάμε μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του εαυτού μας, η οποία θα μας βοη-
θήσει στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην εξάλειψη των εγώ μας.   

Η αυτοπαρατήρηση είναι μια αίσθηση της Ατομικής μας Ουσίας. Βάζοντάς 
την σε δραστηριότητα μάς βοηθά να αντιληφτούμε αυτά που συμβαίνουν στον ψυχι-
σμό μας. Αυτή η αίσθηση στους πιο πολλούς έχει ατροφήσει, διότι δεν την βάζουν σε 
δράση (ίσως να μην την έχουν διδαχτεί). Το να μπορούμε να παρατηρούμε το δικό 
μας ψυχισμό είναι το πρώτο βήμα για να φθάσουμε στην διάλυση των ψυχολογικών 
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μας στοιχείων. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι η αυτοπαρατήρηση πρέπει να 
την πειραματιστούμε. Υπάρχουν δύο τύποι παρατήρησης48: Η εξωτερική, που 
γίνεται σε αντικείμενα που είναι έξω από εμάς και η εσωτερική (αυτοπαρατήρηση), 
που γίνεται μέσα στον ψυχισμό μας. Και στα δυο αυτά είδη παρατήρησης χρειάζεται 
να κατευθύνουμε ενεργά την Προσοχή49 μας, πάνω στο σημείο που θα παρατη-
ρήσουμε. Εμείς αντιλαμβανόμαστε μόνο ό,τι προσέχουμε. Η Αντίληψη50 είναι 
λειτουργία της Ουσίας. Εργαλείο για την αντίληψη είναι η προσοχή.  

                                                 
48 Η παρατήρηση, ως πρωτογενής αντιληπτική κίνηση, ανοίγει τον κύκλο αντίληψης 

και δράσης —είναι η πρώτη επικοινωνιακή κίνηση της Αντίληψης-Πνεύματος μέσα στους χώ-
ρους της πραγματικότητας. Η αντιληπτική αποτελεσματικότητα της παρατήρησης και η καθα-
ρότητα της επικοινωνίας με το παρατηρούμενο αντικείμενο εξαρτάται άμεσα από την ποιοτική 
κατάσταση και από την ευρύτητα της συνειδητότητάς μας. Η παρατήρηση ως καθαρή προσο-
χή έχει εξαιρετικά ευρύτερες και μη συνήθεις διαστάσεις καθοριστικές για την Πνευματική 
εξέλιξη, οι οποίες υπερβαίνουν ασύγκριτα τις δυνατότητες της γραμμικής νοητικής αντίληψης. 
Η άμεση παρατήρηση ανοίγει τον δρόμο της Ενορατικής Αντίληψης, της βιωματικής συμμετο-
χικής κατανόησης της αληθινής φύσης του Είναι, του Εαυτού και του Κόσμου.   

49 Το ζήτημα της Προσοχής είναι εξαιρετικά σοβαρό και καθοριστικό για την εξέλιξη της 
αναζήτησης και χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί συνολικά η κατάσταση της απροσεξίας στην 
οποία είμαστε συνήθως βυθισμένοι. Η Προσοχή είναι φυσική κίνηση της Ατομικής μας Ουσί-
ας ή της Αντίληψης· δεν είναι κάτι το οποίο θα αποκτηθεί ή θα επιτευχθεί με προσπάθεια ή με 
κάποια τεχνική μέθοδο. Η Προσοχή εξαρτάται από την Πνευματική κατάσταση του κάθε αν-
θρώπου, από το πόσο συνειδητός είναι σε δεδομένη στιγμή —γιατί αυτή μπορεί να υπάρξει 
μόνον στο συνειδητό παρόν. Στο πεδίο της προσοχής η κίνηση της παρατήρησης ρέει ανε-
μπόδιστα και συμβαδίζει με την καθαρή αυτεπίγνωση και η πραγματικότητα σε ένα πρώτο 
επίπεδο γίνεται αντιληπτή άμεσα ως έχει αν φυσικά δεν υπάρχει καμία νοητική ή ψυχολογική 
εμπλοκή ούτε τάση προσκόλλησης σε κάποιο εγώ. Η Προσοχή εμποδίζεται και εκτρέπεται σε 
απροσεξία όταν υπάρχει αφηρημάδα και μη ενθύμηση Εαυτού. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι 
όταν η αφηρημάδα συνδέεται με την λήθη του Εαυτού, τότε ο «Άνθρωπος» απουσιάζει στην 
κυριολεξία από τον Εαυτό του και το αντικείμενο απασχόλησης του, γίνεται περισσότερο 
σημαντικό από το ίδιο το Πνευματικό Ον. Με την παρουσία της Προσοχής, η ενεργειακή κατά-
σταση του Ανθρώπου αναβαθμίζεται και η ενέργεια αυξάνεται. Με τη διαθέσιμη πλέον ενέρ-
γεια γίνεται αντιλήψιμη η Ολότητα εντός και εκτός του ατόμου. Η Προσοχή, ως ολική καθαρή 
εποπτεία, είναι έκφραση της Αντίληψης του καθ’ εαυτού Πνεύματος και αποτελεί ύψιστο 
γεγονός στην ανθρώπινη εξέλιξη. Η προσοχή είναι η προβολή του Φωτός της Συνείδησης 
μέσα στους χώρους εκδήλωσης του ΟΝΤΟΣ. 

50  Η Αντίληψη, πνευματική στη φύση της, είναι παρούσα, φωτίζοντας τα πάντα σε κά-
θε συγκεκριμένη νοητική απεικόνιση οποιουδήποτε αντικειμένου ή γεγονότος, που διαμορφώ-
νεται ασταμάτητα μέσα στην “οθόνη” της συνειδητότητάς μας, αλλά παραμένει από τη φύση 
της αυτάρκης και ανεξάρτητη από κάθε αισθησιονοητική δραστηριότητα διότι από τη φύση της 
αυτόφωτη, αποτελεί πηγή συνειδησιακού φωτός. Η φωτεινή φύση της Αντίληψης μας δίνει 
πρωταρχικά τη δυνατότητα να παρατηρούμε. Τα εξωτερικά μέσα της αντίληψης (οι αισθήσεις 
μας), έχοντας από τη φύση τους εγγενείς περιορισμούς και επιρρέπεια, μας προσφέρουν ελλι-
πή στοιχεία της πραγματικότητας, αρκετά μόνο για τις ανάγκες της υλικής επιβίωσης, μη ικα-
νοποιητικά όμως για τις συνειδησιακές ανάγκες κατά την εξελικτική μας πορεία. Συνεπώς, από 
ένα εξελικτικό σημείο και μετά, εκείνο που πρωτεύει είναι η απελευθέρωση της Αντίληψης από 
τους συμβατικούς περιορισμούς των αισθήσεων μας. 
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Για την Ατομική μας Ουσία υπάρχει μόνο ό,τι Αυτή προσέχει. Αυτό περι-
λαμβάνει και τον Εαυτό της. Το ξύπνημα ξεκινά από τον ηθελημένο διαχωρισμό και 
σωστό χειρισμό της προσοχής σε τρία (3) μέρη. Αρχικά με την αντίληψη και συ-
νεχή επίγνωση της Ίδιας της Ουσίας. Στην συνέχεια προς οτιδήποτε άλλο δεν 
ανήκει στην Ίδια και τέλος, στην επίγνωση της προσπάθειας ότι πραγματώνει 
αυτόν τον διαχωρισμό. Αυτή η διαίρεση της προσοχής σε τρία (3) μέρη είναι σκό-
πιμη για να μπορέσουμε να έχουμε επίγνωση δυο ή περισσοτέρων πραγμάτων ταυ-
τόχρονα. Να έχουμε δηλ. ταυτόχρονη επίγνωση του περιβάλλοντος και του Εαυτού 
μας μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον. Όταν η Ουσία προσέχει και έχει αντίληψη και επί-
γνωση του Εαυτού της, τότε αυτό ονομάζεται ανάμνηση Εαυτού. Έτσι η ανάμνηση 
Εαυτού καταλήγει να είναι μια μορφή μερικής αφύπνισης, ή πορείας προς το Φως.   

Ο παρατηρητής είναι η ίδια η Ατομική μας Ουσία, η οποία πρέπει να έχει 
συνεχή επίγνωση και αντίληψη του ίδιου του Εαυτού της και ταυτόχρονα να έχει και 
επίγνωση της προσπάθειας που κάνει για να πετύχει αυτό τον διπλό διαχωρισμό σε 
παρατηρητή και παρατηρούμενο. Όταν αυτό συμβαίνει τότε η Ατομική μας Ουσία 
“συγχωνεύεται” με την πνευματική της φύση, φωτίζεται, ανακαλύπτει, μεταμορφώνεται 
και δρα συνειδητά και δημιουργικά, εκδηλώνοντας τις ενδογενείς αρετές της σε όλα τα 
επίπεδα παρουσίας της ύπαρξής της (πνευματικά, νοητικά, ψυχικά και υλικά). Όταν 
αυτό δεν συμβαίνει τότε η Ατομική μας Ουσία “συγχωνεύεται” ξανά με τις συνήθεις 
εγωικές ψυχολογικές καταστάσεις της και ξεχνάει το Αληθινό Πνευματικό της Είναι. 

Το παρατηρούμενο είναι οτιδήποτε άλλο δεν ανήκει στην ίδια. 
Η παρατήρηση αποτελεί κομβικό σημείο στη ροή της αντίληψης μας. Η δυνα-

μική της παρατήρησης σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίον παρατηρούμε την πρα-
γματικότητα, ή αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικότητα. Κάθε Παρατηρητής 
(η Ατομική μας Ουσία), δημιουργεί τον εσωτερικό συνειδησιακό του κόσμο, είτε από 
ερεθισμούς που δέχεται από μία προϋπάρχουσα εντός του πραγματικότητα, είτε από 
τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίον διενεργείται η πράξη της παρατήρησης. Καθώς η 
παρατήρηση συνδέεται άμεσα με τον Παρατηρητή, είναι πνευματική έκφρασή του· επί 
της ουσίας είναι ο «οφθαλμός» του και επομένως ο τρόπος το τι και πως βλέπει αυ-
τός ο «οφθαλμός», εξαρτάται από την πνευματική και συνειδησιακή κατάσταση του 
Παρατηρητή. Το γεγονός ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία αντίληψης μεταξύ των ανθρώ-
πων, δεν απορρίπτει την ύπαρξη ιδιαίτερης και ιδιόμορφης μοναδικής σύνθεσης αντί-
ληψης που διαμορφώνεται στον αντιληπτικό κόσμο κάθε Ατομικού Πνεύματος. Η συ-
νήθως ισοπεδωτική πεποίθηση ότι παρατηρούμε και βλέπουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο 
και την ίδια πραγματικότητα, αποτελεί πλάνη και μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση 
ότι βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι δήθεν “αντικειμενικά”.  

Στην αρχή αυτής της διαδικασίας, ο παρατηρητής είναι αυτό το 3% περίπου 
ελεύθερης Ατομικής Ουσίας που εμείς διαθέτουμε αρχικά και που αρχίζουμε να το 
δραστηριοποιούμε. Ο παρατηρούμενος είναι τα διάφορα εγώ και το πώς αυτά δρουν 
μέσα από τα πέντε κέντρα μας. Βάζοντας σε αυτή τη δραστηριότητα την Ουσία, της 
δίνουμε δύναμη και αρχίζει να ξυπνάει από την ύπνωση που της είχαν φέρει τα εγώ. 
Αυτό μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πως άλλο πράγμα είναι η εκδήλωση των εγώ 
και άλλο η εκδήλωση της Ατομικής Ουσίας μέσα μας. Αυτές οι δύο λειτουργίες είναι 
διαφορετικές και επιδιώκουν διαφορετικούς σκοπούς μέσα μας.   
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Όταν ξυπνάμε, όταν βάζουμε σε δραστηριότητα την Ουσία, όταν αυτή γίνεται ο 
παρατηρητής, τότε ήμαστε σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση, ζούμε την στιγμή. Τότε 
αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει στα κέντρα μας (νου, καρδιά, κίνηση και 
σεξ) και «βλέπουμε» τις διάφορες δράσεις και αντιδράσεις των εγώ μέσα από τις επι-
θυμίες μας. Τότε αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας.  

Και αυτό συμβαίνει διότι, όπως έχει αναφερθεί, η ίδια η Ατομική μας Ουσία 
έχει στις καθορισμένες στιγμές, συνεχή επίγνωση και αντίληψη του ίδιου του Εαυτού 
της και ταυτόχρονα έχει και επίγνωση της προσπάθειας που κάνει για να πετύχει αυτό 
τον διπλό διαχωρισμό σε παρατηρητή και παρατηρούμενο. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
πως σταματάει και η δράση των εγώ μέσα μας, απλά εμείς τώρα μπορούμε να αντι-
ληφθούμε το πως κάθε εγώ δρα σ’ εμάς. Με την αυτοπαρατήρηση γνωρίζουμε τον 
τρόπο δράσεις των εγώ μας. Όσο καιρό αυτά λειτουργούσαν μέσα μας, εδραίωσαν 
κάποιες συνήθειες, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να σπάσουν αμέσως μόλις τις αντι-
ληφθούμε. Για να γίνει αυτό απαιτείται προετοιμασία και «πονηριά». Σε πρώτη φάση, 
προσεγγίζουμε αυτά τα εγώ για να τα αξιολογήσουμε και να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο λειτουργούν, χωρίς να κάνουμε καμία προσπάθεια εξάλειψής τους, ώστε 
αυτά να μη μας επιτεθούν ή να υψώσουν άμυνες. Αργότερα, όταν γνωρίζουμε τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, προχωράμε στην εξάλειψής τους.    

Όταν κάποιος αρχίζει να παρατηρεί τον εαυτό του, θα καταγράψει μια ολό-
κληρη αλυσίδα από πολύ σημαντικές πλευρές του Είναι του. Πρώτα απ’ όλα, θ’ αντι-
ληφτεί, με αλάθευτη καθαρότητα, ότι οι περισσότερες από τις πράξεις του είναι ασυ-
νείδητες. Τα περισσότερα από τα συναισθήματά του είναι μηχανικά. Τα περισσότερα 
από τα λόγια του δεν είναι σχηματισμένα ή ελεγμένα εκ των προτέρων. Οι περισ-
σότερες από τις σκέψεις του είναι αντιφατικές και δεν έχουν καμία βάση μέσα του. Θα 
ανακαλύψει πως οι προσκολλήσεις που καταδυναστεύουν την συνείδησή του δημι-
ουργούν τη δική τους διαστρεβλωμένη εικόνα του κόσμου, ανθρώπων και κατα-
στάσεων γύρω του. Θ’ αντιληφτεί ότι στην πραγματικότητα, ενεργεί αυτόματα σε κάθε 
επίδραση εξωτερικών ερεθισμάτων και ότι δεν έχει καμιά κυριαρχία επάνω στον εαυ-
τό του. Και ότι αν παραμένει ο ίδιος και δεν κάνει τίποτα το αναπάντεχο, αυτό οφεί-
λεται απλούστατα στο ότι δεν έγιναν απρόβλεπτες εξωτερικές αλλαγές. Θα πειστεί 
επίσης ότι δεν υπάρχει τίποτα το μόνιμο μέσα του που να μπορεί να ρυθμίσει τις 
διάφορες καταστάσεις που του συμβαίνουν και ότι εξουσιάζεται από τυχαία γεγονό-
τα, που το καθ’ ένα απ’ αυτά, φέρνει στην επιφάνεια και ένα νέο εγώ, το οποίο αντι-
καθιστά αυτό που ήδη υπήρχε. Θα νιώσει απόλυτα ότι τα πάντα του «συμβαίνουν». 

Καθώς αρχίζουμε να ζούμε την στιγμή και να παρατηρούμε τι συμβαίνει μέσα 
μας, έρχεται όλο και πιο πολύ εγρήγορση στις μηχανικές μας αντιδράσεις και γεννιέ-
ται πάνω τους μια μορφή κυριότητας. Επειδή τα εγώ μας είναι το 97% του ψυχισμού 
μας, στην αρχή κερδίζουν αυτή τη μάχη, εμείς όμως μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την 
κατάσταση, δίνοντας δύναμη στην Ουσία μας με την συνεχή εφαρμογή της ψυχολο-
γικής αυτοπαρατήρησης. Έτσι, σιγά - σιγά αναπτύσσουμε αυτή την «αίσθηση» και 
μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε με άμεσο τρόπο, τις πολλές και διάφορες εκδηλώ-
σεις του ψυχισμού μας να γίνονται ξεκάθαρες και συγκεκριμένες. Θα μπορέσουμε να 
δούμε να ακούσουμε και να αγγίξουμε αυτά τα εγώ που υπάρχουν στον εσωτερικό 
μας κόσμο και που χρησιμεύουν σαν βασικό θεμέλιο της ιδιοσυγκρασίας μας. 
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Σίγουρα δεν αρχίζουμε σαν Δάσκαλοι. Είναι δύσκολο στην αρχή να παρακο-
λουθήσουμε την δράση ενός εγώ ταυτόχρονα και στα πέντε κέντρα. Αρχίζουμε με το 
να παρατηρούμε το εγώ στο κέντρο εκείνο που μας έγινε περισσότερο αισθητό και 
σιγά - σιγά, σύμφωνα με το πώς βάζουμε σε εφαρμογή αυτή την εργασία, μπορούμε 
να παρατηρούμε τη δράση του ταυτόχρονα και σε άλλα κέντρα. Το να παρατηρείς τον 
δικό σου τρόπο ομιλίας, γέλιου, βαδίσματος κλπ. χωρίς να ξεχνάς τον εσωτερικό 
Εαυτό σου, το να ζεις στη στιγμή51, δηλ. να βάζεις σε δραστηριότητα το ελεύθερο 
ποσοστό Ουσίας που έχεις και ταυτόχρονα να αισθάνεσαι τη δράση του εγώ μέσα 
σου, είναι δύσκολο. Ωστόσο, είναι βασικό αν θέλεις το ξύπνημα της συνείδησης.   

Αρχίζοντας με την δραστηριότητα της αυτοπαρατήρησης συνειδητοποιούμε 
πως οτιδήποτε κάνουμε, νιώθουμε, λέμε, ή σκεπτόμαστε, ποτέ δεν θυμόμαστε ταυτό-
χρονα και τον εσωτερικό Εαυτό μας την κάθε στιγμή. Ποτέ δεν συνειδητοποιούμε πως 
πρέπει να είμαστε παρόντες εσωτερικά στο εδώ και τώρα και συνειδητοί σε ό,τι κά-
νουμε. Οι άνθρωποι δεν θυμούνται τον εσωτερικό Εαυτό τους ούτε ακόμη και όταν 
κοιτάζονται με προσοχή σε ολόσωμο καθρέφτη. Αυτή η μή θύμηση του Εαυτού μας, 
είναι στην πραγματικότητα η αιτία των αιτιών όλης της ανθρώπινης άγνοιας. Όταν 
κάποιος φτάνει στο να καταλάβει πως δεν θυμάται και ότι δεν είναι συνειδητός με τις 
δράσεις και αντιδράσεις του εαυτού του, είναι πολύ κοντά στο ξύπνημα της συνείδη-
σης. Όταν δεν είμαστε σε αυτοπαρατήρηση, δεν έχουμε αντίληψη ότι μέσα μας βρί-
σκεται σε δράση κάποιο εγώ μας. Λόγω αυτής της άγνοιας αντιδρούμε μηχανικά στα 
διάφορα ερεθίσματα που πηγάζουν από την εκδήλωση αυτού του εγώ και η αυτού 
του τύπου αντίδραση, μας κάνει θύμα του. Η αυτοπαρατήρηση μάς δίνη την δυνατό-
τητα να έχουμε αντίληψη της μάχης που υπάρχει ανάμεσα στα εγώ και στην Ουσία.   

Μια από τις βασικές νοητικές δομές, μέσω των οποίων καταλήγει να δραστη-
ριοποιεί την ύπαρξή του το εγώ, είναι η ταύτιση. Όταν ταυτίζομαι με κάτι, το κάνω 
ίδιο μ’ εμένα. Το προικίζω με μια αίσθηση εαυτού, κι έτσι γίνεται μέρος της ταυτότη-
τάς μου. Μέσα από την ταύτιση που επιφέρει το εγώ52, έρχεται η γοητεία και στην 

                                                 
51 Το να είσαι σε επαγρύπνηση σημαίνει να έχεις συνειδητά επίγνωση το περιβάλλον, 

να ζεις στη στιγμή, στο παρόν. Οι περισσότεροι δεν έχουν επίγνωση ούτε ακόμα και αυτού 
του φυσικού τους σώματος. Η φώτιση της επαγρύπνησης δεν υπάρχει κυρίως λόγου του 
φόβου και της ανησυχίας για αυτό που πρόκειται να συμβεί στο προσεχή μέλλον. Αυτό τους 
κάνει να έχουν πολύ λίγη πραγματική επίγνωση, αλλά ειδικά τώρα, αυτό επιδεινώνεται περισ-
σότερο από τα μέσα ενημέρωσης και από τον τύπο της εκπαίδευσης. Εάν ένας επιτύχει το 
ξύπνημα της συνείδησης θα δοκιμάσει τελικά την κατάσταση της επαγρύπνησης όχι μόνο 
κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και όταν το φυσικό σώμα κοιμάται και επιπλέον και μετά το 
θάνατο, διότι αυτή θα του επιτρέπει να συνεχίσει να είναι συνειδητός σε ανώτερους κόσμους, 
ανεξάρτητα από την κατάσταση που βρίσκεται το φυσικό του σώμα.   

52 Το εγώ είναι πάντα σε ταύτιση με τη μορφή. Μορφές δεν είναι μόνο υλικά αντι-
κείμενα και σώματα. Πιο βασικές από τις εξωτερικές μορφές πράγματα και σώματα  είναι οι 
σκέψεις μορφές που συνεχώς εμφανίζονται ως μια φωνή μέσα στο κεφάλι σου, που ποτέ δε 
σταματάει να μιλάει. Όταν κάθε σκέψη απορροφά εντελώς την προσοχή σου, όταν είσαι τόσο 
ταυτισμένος με τη φωνή μέσα στο κεφάλι σου και με τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν, 
ώστε να χάνεις τον Εαυτό σου, τότε είσαι ολότελα ταυτισμένος με τη μορφή και, συνεπώς, 
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συνέχεια ο ύπνος της συνείδησης53. Μ’ αυτό τον τρόπο αφηνόμαστε να μας 
απορροφήσει ολοκληρωτικά το εγώ. Η ταύτιση είναι μια στάση, μια κατάσταση, όπου 
όλη η προσοχή μας, εστιάζεται σε ένα μόνο πράγμα που ενδιαφέρει αποκλειστικά και 
μόνο κάποιο εγώ αποκλείοντας όλα τα άλλα ενδιαφέροντα. Αυτό συμβαίνει διότι η 
Ατομική μας Ουσία δεν έχει συνεχή επίγνωση54 και αντίληψη του ίδιου του Εαυτού 
                                                                                                                     
εγκλωβισμένος στη λαβή του εγώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ολοκληρωτική έλλειψη επίγνωσης 
της ενότητάς σου με την πηγή, την Ουσία, το Είναι σου. 

53  Η Συνείδηση είναι μια λειτουργία που η ποιότητα της συνεχώς μεταλλάσσεται, ανά-
λογα με την παρουσία μας στον κόσμο. Η αφύπνισή της είναι θέμα αύξησης της συχνότητας 
δόνησης της Ουσίας (Αντίληψης). Η ανάπτυξή της σχετίζεται με την ανάπτυξη της ίδιας της 
Ουσίας. Η Συνειδητότητα είναι ένα χαρακτηριστικό τόσο της Ουσίας όσο και της Συνείδησης 
και είναι συνάρτηση της συνειδησιακής ενέργειας που συσσωρεύεται από την Ουσία και 
εξαρτάται από τον χειρισμό της προσοχής που κάνει. Η Συνειδησιακή ενέργεια καταναλώνεται 
από την Προσωπικότητα με τα εγώ της μέσω της ταύτισης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεπε-
ραστούν οι ρόλοι που προστάζουν τα εγώ, έτσι που η παρουσία του ανθρώπου μέσα στον 
κόσμο, να εκφράζεται από την Ουσία του, γνήσια, αυθεντικά και ανεπηρέαστα από τα τυπο-
ποιημένα στοιχεία συμπεριφοράς. Τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι πάτε πέρα από το μυα-
λό. Ανάπτυξη της συνειδητότητας σημαίνει ικανότητα να μπορούμε να βλέπουμε και να σκε-
φτόμαστε σε διαφορετικές κλίμακες. Συνειδητότητα είναι το να γνωρίζεις. Αφήστε την συνειδη-
τότητα να είναι η κινητήρια δύναμη στη ζωή σας.    

54 Η «Επίγνωση» είναι όρος αναφοράς κατ’ εξοχήν στην Πνευματική Εαυτό-παρουσία, 
ανεξάρτητη από αισθητηριακά ερεθίσματα, σκέψεις και συναισθήματα. Η Επίγνωση δεν είναι 
“προϊόν” κάποιας προσπάθειας, δεν επιτυγχάνεται, δεν κατακτάται, δεν προκύπτει από κανέ-
ναν παράγοντα. Είναι ο ίδιος ο Πνευματικός Παράγων σε καθαρή Αντίληψη του Εαυτού του. Η 
Επίγνωση δεν είναι πνευματική κίνηση, όπως η παρατήρηση, η προσοχή, η ενατένιση και ο 
διαλογισμός· δεν δημιουργείται από κανέναν άλλον παράγοντα ή δράση —απλά, αυτό-
ϋπάρχει, ακτινοβολεί, φωτίζει ολόκληρο το συνειδησιακό πεδίο ως Πνευματική Παρουσία, 
λόγω απουσίας της λήθης του Εαυτού. Η Παρατήρηση και η Προσοχή αποτελούν πνευματικές 
κινήσεις της ίδιας της Αντίληψης. Είναι εκδηλώσεις του Πνευματικού Δυναμικού του ανθρώ-
που, οι οποίες, αυθόρμητα παρούσες και σε άμεση, απρόσωπη, ελεύθερη δράση, γίνονται 
πύλες της καθαρής Επίγνωσης. Ωστόσο, η επίγνωση συμπίπτει με την κίνηση της προσοχής 
—δεν έπεται αυτής. Στην Επίγνωση ο άνθρωπος έχει παύσει να “ξεχνάει” τον Εαυτό του, σε 
οντολογικό επίπεδο, καθώς απουσιάζουν οι κινήσεις προσκόλλησης και ταύτισης με τα πα-
ροδικά εγωικά προσωπεία. Ωστόσο, μέσα στη ρύμη του λόγου, είναι δυνατόν η επίγνωση, 
όπως και η προσοχή κ.ά., να αναφερθεί καταχρηστικά ως κατάσταση· Π.χ.: «αυτός έχει προ-
σοχή ή επίγνωση» ή «είναι σε κατάσταση προσοχής ή επίγνωσης» κ.ά. Αυτές οι έννοιες οι 
οποίες περιγράφουν φαινομενικά και συμβατικά γεγονότα, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί, 
παραποιούν εντελώς την έννοια της επίγνωσης, που είναι η ατόφια Εαυτό-παρουσία του 
Πνευματικού Είναι. Η επίγνωση υπάρχει με φυσικό τρόπο όταν το ενσυνείδητο Ον “κατοικεί εν 
Εαυτώ” και δεν βρίσκεται μέσα στους δαιδάλους των προσκολλήσεων με τα ατομιστικά τους 
ενδιαφέροντα και τις παθογένειες του εγώ. Η καθαρή επίγνωση, φυσικά, δεν διαμορφώνεται 
ούτε επηρεάζεται από τις καταστάσεις του κατώτερου εαυτού μας, αλλά τις συμπεριλαμβάνει 
μέσα στη συνολική της εποπτεία. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε επίγνωση των καταστάσεων 
στις οποίες βρισκόμαστε και τις οποίες βιώνουμε στη συνολική μας ύπαρξη σε δεδομένη στι-
γμή. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε απλώς πληροφοριακή γνώση αυτών των καταστάσεων, 
αλλά ότι σε συνειδησιακό, πνευματικό επίπεδο μπορούμε να τις βλέπουμε με αποστασιοποι-
ημένο τρόπο, χωρίς να ταυτιζόμαστε και χωρίς να διαχωριζόμαστε από αυτές. Δεν είμαστε μεν 
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της. Αυτό δηλώνει ότι εμείς στην πράξη δεν βρισκόμαστε σε συνεχή ενθύμηση του 
Εσωτερικού μας Εαυτού, ότι έχουμε “ξεχάσει” την ίδια την... Οντότητά μας. Και τότε η 
Ουσία μας μέσω έλξης ή αποστροφής προσκολλάται στα παρατηρούμενα αντικείμενα 
και σε κατάσταση πλήρη ταύτισης σύρεται μέσα από τις διαμορφωμένες εξαρτήσεις 
της απ’ αυτά. Με αποτέλεσμα, να χάνει την επίγνωση του Είναι, να απομακρύνεται 
από την καθαρή πνευματική της πηγή, να διασπάται σε ιδιόρρυθμα εγωικά προσω-
πεία και να εμπλέκεται βάση παλαιάς τυποποιημένης γνώσης που έχει για αυτά σε 
νοητική αυτόματη αναγνώριση των παρατηρούμενων. Αυτή η μη συνειδητή διαδι-
κασία που κατά κανόνα καταλήγει στην ψυχολογική ταύτιση με τα παρατηρούμενα, 
περιορίζει και διαστρεβλώνει την αντίληψη και την έκφραση της Ουσίας και τελικά 
μας βυθίζει σε “πνευματικό ύπνο”. Τελικά, λόγω πτώσης της αντίληψης στη θεώρηση 
των πραγμάτων η Ατομική μας Ουσία ως παρατηρητής στις συγκεκριμένες στιγμές 
δεν παρατηρεί αληθινά, δεν επικοινωνεί, ή δεν αντιλαμβάνεται το παρατηρούμενο 
αντικείμενο όπως είναι στην πραγματικότητα, λόγω το ότι προβάλλει επάνω σ’ αυτό 
τις ποικίλες υλικο-ψυχικο-νοητικές σχετικές με αυτό προκαταλήψεις και αντιλήψεις 
της και η εικόνα που τελικά διαμορφώνεται δεν αποδίδει την πραγματικότητα.  

Για να μπορεί κάποιος να θυμάται τον Εαυτό του (το βαθύ Εσωτερικό του 
Είναι), θα πρέπει κατ’ αρχή να θυμάται πως μέσα του υπάρχουν δύο. Ότι υπάρχει ο 
Ίδιος, δηλαδή η Ουσία του και υπάρχει και ο άλλος, τα επίκτητα ψυχολογικά του 
ελαττώματα, τα εγώ του, με τα οποία οφείλει να παλέψει. Από την άποψη αυτή, η 
ταύτιση είναι μία πανίσχυρη κατάσταση και η απελευθέρωσή μας από αυτή είναι εφι-
κτή μόνο χάρη στη συνεχή ενθύμηση του Εσωτερικού μας Εαυτού. Στην κατάσταση 
που βρισκόμαστε, ποτέ δεν είμαστε ελεύθεροι από ταυτίσεις. Η ταύτιση βρίσκεται πα-
ντού σε κάθε στιγμή της καθημερινής μας ζωής. Είναι μια κατάσταση σχεδόν μόνιμη 
για μας, είναι η πρωταρχική έκφραση της προσωπικότητάς μας. Κάθε ταύτιση δίνει 
περισσότερη δύναμη στο εγώ που την παράγει, κι έτσι η δυνατότητα μίας ριζικής 
αλλαγής μέσα μας γίνεται όλο και πιο δύσκολη για μας.  

Όταν αρχίζουμε την σωστή αυτοπαρατήρηση μερικές μορφές ταύτισης παύ-
ουν να υπάρχουν. Αυτό φαίνεται στους άλλους, σαν εμείς να μην έχουμε ενδιαφέ-
ροντα, ή πως είμαστε αδιάφοροι. Γι’ αυτό ίσως να μας βρίσκουν πληκτικό οι γνωστοί 
μας, γιατί εκείνοι είναι συνεχώς ταυτισμένοι με κάτι. Σε κατάσταση ταύτισης δεν 
μπορείς να νιώθεις και να κρίνεις σωστά, το δε αντικείμενο της ταύτισης δεν παίζει 
κανένα ρόλο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Να αγρυπνείτε και να προσεύχεστε, είναι η 
κληρονομιά που άφησε ο Χριστός στους τολμηρούς. Το να αγρυπνείς σημαίνει να τα 
κάνεις όλα ξύπνιος χωρίς να είσαι ταυτισμένος με κάτι. Να προσευχηθείς είναι να 
αισθανθείς τη φλογερή επιθυμία να είσαι στο Είναι σου. Η παραπάνω συνειδητο-
ποίηση είναι πολύ δύσκολο να βιωθεί μέσα στις συνθήκες και στους ρυθμούς της 
καθημερινότητας, ωστόσο, είναι δυνατό να επιτευχθεί.  

                                                                                                                     
αυτές οι καταστάσεις, στην Πνευματική Διάσταση της Ύπαρξής μας ως Ατομική μας Ουσία, 
όμως ταυτόχρονα είμαστε αυτές οι καταστάσεις στο πλαίσιο εκδήλωσής μας στον κόσμο και 
ως εκ τούτου αντιδρούμε ανάλογα στις εισερχόμενες εντυπώσεις. Οι καταστάσεις του τωρινού 
μας Είναι επαναδιαμορφώνονται συνεχώς ανάλογα με το περιεχόμενο των εισερχομένων 
εντυπώσεων και του τρόπου αντίδρασής μας σε αυτές. 
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Όταν κάποιος ξυπνάει από το συνηθισμένο του ύπνο το πρωί, νομίζει ότι βρί-
σκεται σε μια καλύτερη κατάσταση συνειδητότητας, διότι μπορεί να κινείται, να μιλάει 
με άλλους, να κάνει διάφορους υπολογισμούς, να αποφεύγει τον κάθε κίνδυνο και να 
κάνει γενικά διάφορα πράγματα. Αν όμως κοιτάξει κάπως βαθύτερα στον εσωτερικό 
του κόσμο, τις σκέψεις του, τις αιτίες των πράξεων του, θα δει πως βρίσκεται στην 
ίδια σχεδόν κατάσταση με αυτή όταν κοιμόταν. Διότι δεν μπορεί να σταματήσει τη 
ροή των σκέψεων, να ελέγξει τη φαντασία, τα συναισθήματά και την προσοχή του. Ζει 
σ' έναν υποκειμενικό κόσμο μεταβαλλόμενων απασχολήσεων, επιθυμιών, θυμαπα-
τών, ματαιοδοξιών κ.τ.λ. που αποτελείται απ' αυτά που νομίζει πως συμπαθεί, ή δε 
συμπαθεί, που νομίζει ότι θέλει, ή δε θέλει. Δε βλέπει τον πραγματικό κόσμο, γιατί ο 
κόσμος αυτός είναι κρυμμένος από τον τοίχο της φαντασίας του55. Δεν έχει επίγνωση 
του Εαυτού του. Ζει μέσα σε συνειδησιακό ύπνο. Κοιμάται56. Είναι μια μηχανή, τα 
πάντα του συμβαίνουν. Αυτό που ονομάζουμε εγρήγορση, δεν είναι παρά ένας άλλος 
ύπνος και μάλιστα πολύ πιο επικίνδυνος από το νυχτερινό ύπνο στο κρεβάτι μας. Ή, 
θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα χειρότερος, γιατί στον ύπνο στο κρεβάτι του κά-
ποιος είναι παθητικός, δηλ. δεν μπορεί να κάνει κάτι που να βλάπτει άλλους. Όταν 
όμως είναι ξύπνιος, μπορεί κάθε στιγμή τα αποτελέσματα των πράξεών του ν’ αντα-
νακλούν στους άλλους και πάνω του. Αυτός ο συνειδησιακός ύπνος είναι ένας από 

                                                 
55 Η πιο απτή μορφή της μηχανικής φαντασίας είναι αυτή του σεναρίου. Στην οθόνη 

του νου παίζεται μια ταινία στην οποία ή είμαστε άμεσα οι ήρωες, οι πρωταγωνιστές ή έμμεσα 
θίγεται ένα περιστατικό που σαν θέμα του έχει να τονίσει ανασφάλειες, φόβους, ελπίδες, 
έλξεις και απώσεις. Στις 99% των περιπτώσεων της μηχανικής φαντασίας, οι πλοκές των σε-
ναρίων που διαδραματίζονται στην οθόνη του νου, δίνουν την εντύπωση ότι «αφήνουν το γήι-
νο έδαφος», αφού ο πρωταγωνιστής (το εγώ), κάνει πράγματα, εκτελεί κατορθώματα, που 
ξεφεύγουν τελείως από τα όρια που βάζει η καθημερινή ρεαλιστική πραγματικότητα. Πολλές 
φορές πάλι, στην οθόνη του νου δεν παίζεται καμιά μυθιστορία με συγκεκριμένη υπόθεση, 
αλλά απλώς φευγαλέα και σε ανύποπτο χρόνο και τόπο, παρουσιάζεται στο νου κάποια εικό-
να για να φύγει σε λίγο και να παραχωρήσει σ’ άλλη τη θέση της. Η επίτευξη της σιωπής του 
νου, η απελευθέρωση από όλες αυτές τις αυτοπεριστροφικές κινήσεις του, είναι η χρήση της 
βούλησης. Με ειδικές ασκήσεις εξαναγκάζουμε το νου να σιωπήσει. Παράλληλα όμως είναι 
αναγκαίο να ασκηθεί και βαθιά αυτοπαρατήρηση ώστε να βρεθούν οι αιτίες δράσης της  
μηχανικής φαντασίας, γιατί ποτέ αυτή δεν είναι τυχαία, κάτι θέλει και για κάτι μιλάει. Αυτό το 
κάτι είναι η ρίζα της και ο λόγος που την κάνει να εμφανίζεται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 
μηχανική φαντασία είναι για εσωτερική κατανάλωση. Δεν είναι για να πειστούν οι άλλοι αλλά 
για να αυτοτονωθεί ο εγωισμός και να πνιγεί κάθε πιθανή επανάσταση της βαθύτερης 
ανθρώπινης Ουσίας.  

56 Ο όρος «ημισυνειδητός άνθρωπος», κάτι ανάλογο με το «μισοκοιμισμένος», αναφέ-
ρεται στον άνθρωπο με τη συνήθη νοητική αντίληψη, χωρίς ανεξάρτητη αυτεπίγνωση και χω-
ρίς ταυτόχρονη επίγνωση των συμβαινόντων εντός και εκτός αυτού. Αυτό ισχύει ακόμη και 
όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τυπικά τι σκέπτεται, τι αποφασίζει και δραστηριοποιείται “μηχανι-
κά” και ανελεύθερα κάτω από την επιρροή άλλων παραγόντων, χωρίς να αντιλαμβάνεται την 
μηχανικότητα και την ανελευθερία του. Αυτή ακριβώς η κατάσταση επιφανειακής γνώσης των 
συμβαινόντων χαρακτηρίζεται εδώ ως «ημισυνειδητή» κατάσταση, όπου στην πραγματικότη-
τα ο άνθρωπος, αν και σε εγρήγορση, είναι βυθισμένος σε ένα είδος “πνευματικού ύπνου”, 
γεγονός το οποίο δεν υποπτεύεται καν. 
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τους λόγους που αποτυγχάνουμε και αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες, ή χάνουμε 
μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε και να μάθουμε κάτι σημαντικό ή ασυνήθιστο. Για πα-
ράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας σπάνια προσέχουμε τη φωνή, τα χαρα-
κτηριστικά του προσώπου ή τη μυρωδιά των άλλων. Δε βλέπουμε πώς κινούν τα 
χέρια τους, τα δάχτυλα ή τα μάτια τους σε ορισμένες στιγμές, ή πώς αλλάζουν τη φω-
νή τους. Δε δίνουμε προσοχή στον τρόπο με τον οποίο περπατούν, ή σε ποιές στι-
γμές με τι λόγια και χειρονομίες μας εντυπωσιάζουν. Μπορούμε να αποκτήσουμε πο-
λύτιμη γνώση αν είμαστε προσεκτικοί. Η προσεκτικότητα είναι μια κατάσταση εγρή-
γορσης και έντονης ευαισθησίας, η οποία δεν χάνει κανένα ερέθισμα και το καταγρά-
φει χωρίς λάθος. Το προσεκτικό άτομο έχει μάτια που βλέπουν και ευαίσθητα αυτιά 
και αντιλαμβάνεται αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Η προσεκτικότητα δεν είναι πα-
ρατήρηση ή συγκέντρωση, αν και περιλαμβάνει αυτές τις σημαντικές αρετές. Στην 
προσεκτικότητα, η ικανότητα της παρατήρησης και της συγκέντρωσης επαυξάνεται 
και χρησιμοποιείται για να συλλάβει το απροσδόκητο. Η προσεκτικότητα πρέπει να 
χρησιμοποιείται και πάνω στον εαυτό μας. Δρούμε, σκεφτόμαστε, νιώθουμε και μιλά-
με χωρίς να δίνουμε προσοχή σ’ αυτό που κάνουμε και στο πώς επηρεάζει εμάς και 
τους άλλους. Μπορούμε να ανακαλύψουμε σπουδαίες πληροφορίες για τον εαυτό 
μας και τους άλλους όταν χρησιμοποιούμε την προσεκτικότητα μας. Εξαιτίας της 
έλλειψής της χάνουμε σημαντικά γεγονότα, τα οποία παρουσιάζονται πολύ σύντομα 
και με λίγη έμφαση. Δεν καταφέρνουμε να δούμε τις ψυχολογικές αντιδράσεις των 
ανθρώπων. Χάνουμε όχι μόνο εντολές, αλλά υποδείξεις και υπαινιγμούς και δεν δια-
κρίνουμε τον κίνδυνο ή την πολύτιμη αξία κάποιου πράγματος που κλωτσούμε με το 
πόδι μας. Δεν καταγράφουμε το προσωπικό μήνυμα που περιέχεται σε μια ασυνή-
θιστη συνομιλία. Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε, ότι οι στιγμές κατά τις οποίες ξεγε-
λιόμαστε ή χάνουμε μια πολύτιμη ευκαιρία, είναι οι στιγμές στις οποίες κοιμόμαστε ή 
είμαστε απρόσεχτοι, στιγμές τις οποίες μόνο ένα προσεχτικό μάτι και ένα προσεχτικό 
ή συνειδητό αυτί μπορεί να τις συλλάβει. Πολλά ψυχικά φαινόμενα και αγγίγματα των 
Ανώτερων Κόσμων και πολλές επαφές του Εσωτερικού Οδηγού μας χάνονται εξαιτίας 
έλλειψης προσεκτικότητας.  

Όσο ο άνθρωπος κοιμάται συνειδησιακά, είναι βυθισμένος σε όνειρα και δεν 
μπορεί να καταλάβει πως κοιμάται. Αν το καταλάβαινε θα ξυπνούσε. Δεν έχει την πα-
ραμικρή ιδέα τί χάνει με αυτόν το συνειδησιακό ύπνο του. Ο άνθρωπος έχει από τη 
φύση του τη δυνατότητα να είναι ένα αυτοσυνείδητο Ον. Έτσι δημιουργήθηκε και 
τέτοιος γεννιέται. Αλλά γεννιέται ανάμεσα σε κοιμισμένους συνειδησιακά ανθρώπους 
και φυσικά σιγά - σιγά αποκοιμιέται και αυτός ανάμεσά τους. Κάθε προσπάθεια να 
ξυπνήσει, του τη σταματούν αμέσως. Πολλά συντείνουν σ’ αυτό, από την μίμηση του 
παιδιού με αυτά που κάνουν οι μεγαλύτεροι, ως τη λεγόμενη εκπαίδευση. Χρειάζονται 
πολλές προσπάθειες και πολύ βοήθεια για να ξυπνήσει αργότερα, αφού προηγου-
μένως έχει συσσωρεύσει χιλιάδες συνήθειες που του επιβάλλουν τον ύπνο. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις ο άνθρωπος χάνει τη δυνατότητα αφύπνισης από την παι-
δική του ηλικία και ζει όλη του τη ζωή σε ύπνο και πεθαίνει σε ύπνο.  

Τί μπορεί να κάνει κάποιος μέσα σε συνειδησιακό ύπνο; Το μόνο που μπορεί 
είναι να έχει διάφορα καλά ή δυσάρεστα «όνειρα». Η αιτία του βαθύ ύπνου στη ζωή 
μας είναι η γοητεία. Γοητευμένοι με πράγματα της ζωής, όπως τις απολαύσεις, τους 
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φίλους, τις γυναίκες, τα λεπτά, τις ιδιοκτησίες, τα παιδιά μας, την σκληρή δουλειά, 
κλπ. όλοι βρισκόμαστε σε κάποιο όνειρο που μας κρατά γοητευμένους, με αποτέλε-
σμα το κάθε εγώ να βρίσκει έδαφος εκδήλωσης και κανείς να μην θυμάται τον πρα-
γματικό εσωτερικό Εαυτό του.  

Μόνο αυτός που αντιλαμβάνεται απόλυτα το συνειδησιακό του ύπνο, μπορεί 
να καταλάβει την αναγκαιότητα μιας μακρόχρονης και σκληρής εργασίας για να ξυ-
πνήσει. Η αυτοπαρατήρηση είναι η μόνη μέθοδος αυτοαλλαγής και το μόνο που μπο-
ρεί να μας αφυπνίζει από τη συνεχή ταύτιση. Για να καταλάβει κάποιος τι σημαίνει να 
είναι ξύπνιος, πρέπει να έχει εμπειρίες ξυπνήματος, που θα του επιτρέψουν να αντι-
ληφθεί την διαφορά των δύο καταστάσεων. Όπως υπάρχει διαφορά μεταξύ του ονει-
ρεύομαι το βράδυ, σε σχέση με την κατάσταση του να είμαι ξύπνιος το πρωί, κατά τον 
ίδιο τρόπο βιώνει κάποιος το «ξύπνημα» σε διάφορα επίπεδα αντιληπτικότητας τόσο 
κατά την διάρκεια της ημέρας, όσο και όταν ονειρεύεται κατά την διάρκεια της νύκτας.  

Όταν βάζουμε σε δράση την αίσθηση της ψυχολογικής αυτοπαρατήρησης, 
τότε καταφέρνουμε και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση συγκέντρωσης, επαγρύπνη-
σης και ταυτόχρονης ενθύμησης του Εσωτερικού Εαυτού μας, ζούμε στη στιγμή και ο 
νου μας ελέγχεται από την Ουσία μας. Βρισκόμενοι σ’ αυτή την κατάσταση, έχουμε 
επίγνωση πώς και πότε, εκδηλώνεται ένα εγώ και ότι μειώνεται η δύναμη που έχει 
αυτό επάνω μας. Τη στιγμή που αποκτάμε επίγνωση του εγώ, αυτό παύει πια να 
εκφράζεται μέσα μας. Το εγώ μπορεί και εκδηλώνεται μόνο όταν βρισκόμαστε σε 
κατάσταση μη επίγνωσης. Επίγνωση και εγώ δεν μπορούν να συνυπάρξουν.  

Κάνοντας ένα πείραμα π.χ. με το θυμό θα μας δώσει αυτή την γεύση. Στην 
αρχή διαπιστώνουμε ότι πρώτα έρχεται ο θυμός και έπειτα παρατηρούμε και έχουμε 
την επίγνωσή του. Ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα, σταδιακά, θα διαπιστώσουμε 
πως όταν έρχεται ο θυμός, έρχεται ταυτόχρονα η παρατηρητικότητα και η επίγνωση. 
Και τελικά, διαπιστώνουμε πως όταν ετοιμάζεται να εμφανιστεί ο θυμός, η παρατηρη-
τικότητα και η επίγνωση βρίσκονται ήδη εκεί. Και από την ημέρα που η παρατηρητι-
κότητα και η επίγνωση υπάρχουν πριν το θυμό, δεν υπάρχει πια καμιά πιθανότητα 
να εμφανιστεί ο θυμός. Ο θυμός και κάθε εγώ μπορεί να ζήσει μόνο όταν του δίνουμε 
την ενέργειά μας. Δεν έχει δική του ενέργεια. Είναι εξαρτημένος από τη δική μας 
συνεργασία. Με την παρατήρηση, αυτή η συνεργασία σπάει, δεν την υποστηρίζουμε 
πια. Με αυτό τον τρόπο περιορίζουμε τον τρόπο δράσης του.  

Παρατηρώντας ένα εγώ αντιλαμβανόμαστε πώς συμπεριφέρεται σε όλα τα 
Κέντρα και γνωρίζουμε όλα τα παιχνίδια του στο νου, στην καρδιά, στο κινητικό, 
ένστικτο και σεξουαλικό. Προφανώς, ένα εγώ λαγνείας, μπροστά σ' ένα άτομο του 
αντιθέτου φύλου, έχει ένα διαφορετικό τρόπο έκφρασης στο σεξουαλικό κέντρο, στην 
καρδιά και στον εγκέφαλο. Μέσω του διανοητικού μπορεί να εκφράζεται με λογικές 
δικαιολογίες, υπεκφυγές κλπ. Στην Καρδιά, σαν ένας πόνος, σαν στοργή, σαν μια 
αγάπη φαινομενικά αγνή, μέχρι τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε κάποιος να γράψει 
στίχους, να δικαιολογηθεί και να πει πως «εγώ δεν αισθάνομαι λαγνεία γι' αυτό το 
άτομο, αλλά αυτό που αισθάνομαι είναι αγάπη», κλπ. Με προσεκτική παρατήρηση 
όμως στο σεξουαλικό κέντρο θ' ανακαλύψει πως υπάρχει κάποια δραστηριότητα 
μπροστά σ' αυτό το άτομο. Τότε γίνεται φανερό ότι δεν υπάρχει στοργή και αγάπη, 
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αλλά μόνο λαγνεία μεταμφιεσμένη. Με προσεκτική παρατήρηση σ’ αυτά τα τρία κέν-
τρα ανακαλύπτει κάποιος τις «κινήσεις» του εγώ. 

Η αυτοπαρατήρηση δεν είναι η διαδικασία του να σκεπτόμαστε ή να κρίνουμε 
τον εαυτό μας, αλλά η τέχνη του να ζούμε τη στιγμή (στο εδώ και τώρα), να είμαστε 
επάγρυπνοι και σε πλήρη αντίληψη των εσωτερικών και εξωτερικών καταστάσεων 
για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να γίνουμε αντικειμενικοί και συνειδητοί ως 
προς αυτόν. Είναι για να επαληθεύσουμε τη δική μας μη συνειδητή - μηχανική αντα-
πόκριση στην αντιμετώπιση των γεγονότων και των καταστάσεων που μας συμβαί-
νουν και τη δυνατότητα της αμερόληπτης παρατήρησής τους. Το γυμναστήριο είναι η 
ίδια η ζωή, η οικογένεια, η δουλειά μας. Στην αλληλό - συσχέτιση υπάρχει αυτό – 
ανακάλυψη, γι’ αυτό δεν πρέπει να αποφεύγουμε τον κόσμο. Το κακό δεν είναι ότι 
κάποια εγώ καθορίζουν την συμπεριφορά μας, αλλά το να μην τα αναγνωρίζουμε 
μέσο της αυτοπαρατήρησης. Σ' αυτή την εργασία δεν πρέπει ν' αφήνουμε απαρατή-
ρητη ούτε την πιο ασήμαντη σκέψη. Οποιαδήποτε επιθυμία, αρνητική σκέψη, ή αντί-
δραση, όσο περαστική και να είναι, πρέπει να είναι αιτία παρατήρησης, γιατί αυτή 
προέρχεται από κάποιο εγώ. Τα ελαττώματα που έχουμε κρυμμένα μέσα μας, βγαί-
νουν αυθόρμητα στην επιφάνεια, κι αν είμαστε επάγρυπνοι και σε επιφυλακή, τα βλέ-
πουμε. Εάν περάσουμε από μια σκηνή θυμού θα πρέπει να καταλάβουμε όλα όσα 
συνέβησαν. Ας υποθέσουμε ότι είχαμε ένα μικρό διαπληκτισμό με κάποιον, νευριά-
σαμε λίγο και είχαμε μια μικρή στενοχώρια. Είναι φανερό ότι χρειάζεται να καταλά-
βουμε τι ακριβώς μας συνέβη. Στο σπίτι, πρέπει να συγκεντρωθούμε βαθιά σ' αυτό 
που συνέβη εμβαθύνοντας στους λόγους που μας έκαναν να ενεργήσουμε μ' αυτόν 
τον τρόπο και μαλώσαμε με τον άλλον. 

Τότε μέσα από λεπτομερή ανάλυση θα ανακαλύψουμε π.χ. ότι κατά την διάρ-
κεια της εφόδου του θυμού, κάτι διαφορετικό απ' τον «θυμό», σφετερίστηκε τους εγκε-
φάλους μας. Θα ανακαλύψουμε ότι αυτό το εγώ του θυμού57 είχε άλλες ρίζες όπως, 

                                                 
57 Ο θυμός γεννιέται από την επιθυμία. Η επιθυμία εμφανίζεται από τις σκέψεις. Επο-

μένως, μόνο οι σκέψεις είναι υπεύθυνες και για το θυμό και για την επιθυμία. Όπως ακριβώς 
δεν μπορείτε να έχετε ύφασμα χωρίς κλωστή ούτε κλωστή χωρίς βαμβάκι, έτσι δεν μπορείτε 
να έχετε θυμό χωρίς επιθυμία ή επιθυμίες χωρίς σκέψεις. Μια φωτιά μπορεί να σας βλάψει, 
ακόμα και όταν καίει σε κάποια απόσταση από σας. Αφού αυτό ισχύει για μια φωτιά που 
καίει εξωτερικά, τότε πόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είστε όταν η φωτιά μαίνεται μέσα στην 
ίδια σας την καρδιά. Αυτή η φωτιά της επιθυμίας και του θυμού έχει μια εκπληκτική ικανότητα 
να καταστρέφει όλες τις ανθρώπινες ιδιότητες και να καταπνίγει τη θεϊκή σπίθα που υπάρχει 
μέσα σας, αφήνοντας να παραμένει μόνο η δαιμονική φύση. Αυτή η φωτιά της επιθυμίας ποτέ 
δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Έχει μια ακόρεστη όρεξη που είναι χωρίς τέλος. Οποιαδήποτε 
καύσιμα δίνετε στη φωτιά, είτε είναι ξύλο, πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, ποτέ δεν είναι αρκετά. 
Αυτή η φωτιά της επιθυμίας και του θυμού, δεν έχει κανέναν απολύτως κορεσμό. Ο θυμός 
είναι η πηγή πολυάριθμων δυσκολιών και σας εκθέτει σε αμέτρητα προβλήματα. Καταστρέφει 
την αξιοπρέπειά σας και φθείρει την αρχή της ανθρωπιάς που βρίσκεται μέσα σας. Στη αρχή 
ο θυμός έρχεται με πολύ λεπτή μορφή και βαθμιαία διαβρώνει τα πάντα. Από τη στιγμή που 
θα αφήσετε να έρθει μέσα σας ο θυμός, θα είναι αδύνατον να απαλλαγείτε απ’ αυτόν. Είναι το 
πιο επικίνδυνο δηλητήριο και δεν πρέπει να του δίνετε ούτε τον ελάχιστο χώρο για να έχει 
στήριγμα μέσα σας. Στο αυτοκίνητο το κόκκινο πίσω φως ανάβει σαν προειδοποίηση πριν 
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την πληγωμένη  αυτοαγάπη μας, την αυτοσπουδαιότητά μας, την ανυπομονησία μας, 
την ευθιξία μας, την ματαιοδοξία μας, κτλ., να εκεί μερικά ελαττώματα που ήταν η 
αιτία να εκδηλωθεί ο θυμός και μας έκαναν να φερθούμε με αυτόν τον ανάρμοστο 
τρόπο. Σε άλλες περιπτώσεις «θυμού» σφετερίζονται τους εγκεφάλους μας εγώ όπως 
ζηλοτυπίας, μίσους, ματαιωμένης επιθυμίας, εγωιστικών χρηματικών κινήτρων, δικα-
στικών ζητημάτων, φόβου, ή λόγω ειδικών καταστάσεων ψυχής, νου, σώματος, 
γλώσσας, κλπ. Τελικά διαπιστώνουμε ότι πίσω από το εγώ του θυμού, κρύβονται και 
βρίσκονται σε δράση ένα σύνολο από εγώ, στα οποία μέσα σε κάθε ένα απ' αυτά 
βρίσκεται εγκλωβισμένη η Ουσία μας και θα πρέπει να τα μελετήσουμε και να τα 
κατανοήσουμε σε βάθος ξεχωριστά το κάθ’ ένα.  

Αναμφίβολα, σε μια σκηνή ζήλιας υπεισέρχονται επίσης πολλά εγώ. Εάν ένας 
άνδρας π.χ., συναντά απρόοπτα την σύζυγο του να μιλάει με κάποιον άλλο άνδρα με 
οικείο τρόπο, ίσως θα ζηλέψει και να δημιουργήσει επεισόδιο στην γυναίκα του. 
Είναι φανερό ότι εάν παρατηρήσουμε αυτή την σκηνή θα δούμε ότι το εγώ της αυτό-
αγάπης, αισθάνθηκε πληγωμένο, τα εγώ της ζήλιας και του θυμού δραστηριοποι-
ήθηκαν. Μόνο στο πεδίο της καθημερινής ζωής γίνεται δυνατή η αυτοανακάλυψη, η 
απελευθέρωση και το ξύπνημα της συνείδησης. Έτσι είναι φανερό πως οποιαδήποτε 
σκηνή και συμβάν, οποιοδήποτε γεγονός, μπορεί να μας χρησιμεύει για να ανακαλύ-
πτουμε μέσα μας τα διάφορα εγώ, να ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Εάν δεν ενερ-
γούμε με αυτόν τον τρόπο, η συνείδηση μας θα συνεχίσει να είναι εγκλωβισμένη 
μέσα στα ψυχικά επιπρόσθετα και δεν θα ξυπνήσουμε ποτέ. Έτσι γίνετε απαραίτητο 
για την πραγματική ανάπτυξή μας, να κατανοήσουμε και να εξαλείψουμε (όπως περι-
γράφετε σε επόμενο κεφάλαιο): Τον θυμό, για να γεννηθεί μέσα μας η γαλήνη και η 
γλυκύτητα. Την απληστία, για να γεννηθεί μέσα μας η φιλανθρωπία. Τον φθόνο, για 
να γεννηθεί μέσα μας το αίσθημα της συνεργασίας και η ευτυχία για το καλό και την 
πρόοδο του πλησίον μας. Την υπερηφάνεια, για να γεννηθεί μέσα μας η ταπεινοφρο-
σύνη. Την τεμπελιά, για να γεννηθεί μέσα μας το αίσθημα της ενεργητικότητας. Μόνο 
μέσα από συνεχή αυτοπαρατήρηση θα ανακαλύπτουμε αυτές τις ιδιάζουσες αντιφα-
τικές ψυχολογικές καταστάσεις που συνυπάρχουν στον ψυχισμό μας και οι οποίες 
χρειάζονται την κατανόηση μας.  

Τι είναι μια αντιφατική ψυχολογική κατάσταση; Είναι δυο διαμετρικά αντί-
θετες ψυχολογικές καταστάσεις που συνυπάρχουν στον ψυχισμό μας, όπως, αγάπη 
– μίσος, περηφάνια – ταπεινότητα, αγαθότητα - σκληρότητα, κλπ. Ανάμεσα σε δύο αυ-
τού του είδους αντιφατικές ψυχολογικές καταστάσεις, έτσι όπως εμείς είμαστε ψυχο-
λογικά τοποθετημένοι, είμαστε συνειδητοί μόνο ως προς τη μια κατάσταση την κάθε 
                                                                                                                     
σταματήσει. Κατά τον ίδιο τρόπο, πριν εκραγείτε από το θυμό, τα μάτια σας κοκκινίζουν, τα 
χέρια σας αρχίζουν να τρέμουν και όλο  το σώμα σας ζεσταίνεται. Τη στιγμή που αρχίζετε να 
έχετε οποιοδήποτε απ’ αυτά τα συμπτώματα, είναι καλύτερο να φύγετε αμέσως από το μέρος 
που βρίσκεστε, να πάτε σ’ ένα μοναχικό σημείο και να καθίσετε εκεί, μέχρις ότου επιστρέψει η 
γαλήνη. Από τη στιγμή που ο θυμός θα εκφραστεί με λόγια, μπορεί να μας οδηγήσει σε ατέ-
λειωτες περιπλοκές και προβλήματα. Ακόμα και αν ο θυμός σας είναι δικαιολογημένος και 
υπερασπίζεστε την αλήθεια, θα πρέπει να μάθετε πώς να εκφράζετε την αλήθεια αυτή μ’ ένα 
γλυκό και αποδεκτό τρόπο που θα είναι ευπρόσδεκτος από τον άλλο, χωρίς να τον πληγώ-
σετε. Ο καθένας οφείλει να μάθει να ελέγχει το θυμό του αναπτύσσοντας την αγάπη. 
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δεδομένη φορά, και ποτέ και με τις δυο ταυτόχρονα. Στις δυο αυτές αντιφατικές κατα-
στάσεις, είναι σαν να υπάρχει ένας τοίχος ανάμεσά τους που δεν μας αφήνει να 
έχουμε ταυτόχρονη αντίληψη και των δύο τους. Περνάμε από τη μία πλευρά του τοί-
χου στην άλλη, ξεχνώντας την προηγούμενη ψυχολογική μας κατάσταση, χωρίς να 
βιώνουμε κανένα σοκ  δηλαδή, χωρίς καμία αίσθηση αντίφασης, γιατί έχουμε εκπαι-
δευτεί, έχουμε μάθει, έχουμε προγραμματιστεί μέσω της προσωπικότητας, πάντα να 
έχουμε αντίληψη μόνο μια ψυχολογική μας κατάσταση.  

Οι εσωτερική τοίχοι που ανυψώνονται ανάμεσα στις αντιφάσεις, είναι τεχνητά 
κατασκευάσματα της προσωπικότητας που εμποδίζουν τα σοκ των αντιφάσεων να γί-
νουν αισθητά. Μας εμποδίζουν από το να βλέπουμε τί πραγματικά είμαστε, τι κάναμε 
τι είπαμε. Αν δύο αντιφατικές πλευρές ερχόταν ξαφνικά στην αντίληψή μας, το αποτέ-
λεσμα θα ήταν ένα βίαιο σοκ. Αν κάποιος ένιωθε όλες τις αντιφάσεις που υπάρχουν 
μέσα του, δεν θα ενεργούσε και δεν θα ζούσε τόσο εφησυχασμένα. Εξαιτίας της δρά-
σης αυτού του εσωτερικού τοίχου, μέσα από τον οποίο δεν βλέπει τις ψυχολογικές 
αντιφατικές καταστάσεις του, και μέσα από τη διαρκή δραστηριότητα της αυτοδικαίω-
σης και της υπνωτικής επίδρασης των εικόνων του εαυτού του, κάποιος μπορεί να 
περάσει χρόνια στην εσωτερική εργασία, ακόμη και όλο τον καιρό του, χωρίς να έχει 
καταφέρει να δει, πώς αυτή εφαρμόζεται στον εαυτό του, στο εδώ και τώρα. Δηλαδή 
παραμένει κοιμισμένος, παρόλο που η εσωτερική εργασία προσπαθεί να τον ξυπνή-
σει κάθε στιγμή. Για να μετακινηθεί κάποιος από εκεί που βρίσκετε, είναι απαραίτητο 
να διαιρεί τον εαυτό του σε παρατηρητή και παρατηρούμενο. Μία αύξηση, μία διεύ-
ρυνση, της συνειδητότητας - πράγμα που αποτελεί στόχο της εσωτ. εργασίας - θα είχε 
αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα να φέρει τις αντιφάσεις στο φως. Την ίδια στιγμή, αυτό 
θα συνοδευόταν απαραίτητα από μία μεταβολή στην αίσθηση του εαυτού του. Ό,τι 
ονομάζουμε εαυτό - η ιδέα μας για τον εαυτό μας - θα άλλαζε. Αν συλλογιστείτε για 
λίγο, θα αντιληφθείτε το λόγο που θα επακολουθούσε αναπόφευκτα αυτή η αλλαγή. 
Οι αντιφάσεις κρατούν το Είναι μας εκεί που είναι. Η συνειδητοποίηση των αντιφάσε-
ων μέσω της εσωτ. εργασίας, αλλάζει το Είναι. Αν αλλάξει το Είναι, αλλάζει και η αί-
σθηση του εαυτού - η αίσθηση τού τί είμαι - η ιδέα που έχω για τον εαυτό μου μετα-
μορφώνομαι. Κάποιοι το παίρνουν αυτό αρνητικά αλλά είναι λάθος. Πώς μπορείτε να 
γίνετε ένας άλλος άνθρωπος, αν εξακολουθείτε να επιμένετε να είστε το ίδιο άτομο; 

Όταν εξαφανιστεί μία αντίφαση και γίνουν ταυτόχρονα αποδεκτές οι δύο πλευ-
ρές, τότε λαμβάνει χώρα μία πραγματική αλλαγή στο Είναι. Αντί να είμαστε συνειδη-
τοί ως προς μία πλευρά και στη συνέχεια ως προς την άλλη, πράγμα που σημαίνει 
μία δυαδικότητα, οι δύο πλευρές έρχονται σε επαφή και σχηματίζουν μία ενότητα. 
Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη, παραμένουν ίδιες. Ένα 
τρίτο πράγμα δημιουργείται, που δεν είναι Ναι ή Όχι αλλά Ναι και Όχι. Αυτό αποτε-
λεί ένα από τα πρώτα βήματα προς την ενότητα του Είναι, γιατί το Είναι μας για την 
ώρα, είναι, σα να λέμε, μία δυαδικότητα διαιρεμένη σε μία αποδεκτή και σε μία μη 
αποδεκτή πλευρά, σε μία φωτεινή και σε μία σκοτεινή πλευρά, ή μάλλον, θα έλεγα, με 
μία πλευρά να βρίσκεται για μία στιγμή στη συνειδητότητά μας και η άλλη να βρί-
σκεται στο σκοτάδι, και μετά, σε αντίθετη θέση, με την πλευρά που βρισκόταν στο 
σκοτάδι, να έρχεται στη συνειδητότητα και η πλευρά που βρισκόταν στη συνειδητό-
τητα, να έρχεται στο σκοτάδι.   
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Αυτό μπορούμε να το αναπαραστήσουμε με ένα κυκλικό φύλο χαρτιού που 
πάνω του είναι καταγεγραμμένα όλα μας τα εγώ 
και τοποθετούμε από πάνω του ένα άλλο κυκλικό 
μαύρο φύλο χαρτιού στο οποίο ένα τμήμα είναι 
αποκομμένο (βλ. σχήμα). Αυτό το υπερκείμενο κυ-
κλικό μαύρο φύλο περιστρέφεται διαρκώς και στο 
τμήμα του αποκομμένου μέρους, ή τα εγώ που 
υπάρχουν και φαίνονται μέσα σ’ αυτό το συγκεκρι-
μένο τμήμα του κύκλου, γίνονται συνειδητά όταν 
υπάρχει δράση. Ως αποτέλεσμα όλα τα υπόλοιπα 
να βρίσκονται σκεπασμένα και συνεπώς εμείς να 
μην έχουμε την αντίληψή τους. Το έργο μας είναι, 
να αφαιρέσουμε αυτόν τον υπερκείμενο κύκλο, 

έτσι ώστε όλα τα εγώ να μπορούν να έρθουν στη συνειδητότητα ταυτόχρονα. Μέσα 
στη συνηθισμένη ζωή, είμαστε συνειδητοί μόνο ως προς ένα πολύ μικρό μέρος του 
εαυτού μας. Πραγματική συνειδητότητα σημαίνει να αντιλαμβανόμαστε τα πάντα μαζί. 
Είναι μία κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος γνωρίζει ταυτόχρονα όλα όσα 
γενικότερα ξέρει, και μονάχα μέσα σ’ αυτή την κατάσταση μπορεί να δει πόσο λίγα 
ξέρει και πόσες αντιφάσεις υπάρχουν μέσα του. Πραγματική συνείδηση για μας, ση-
μαίνει να νιώθουμε τα πάντα μαζί, αφού πρώτα εξαλείψουμε σταδιακά όλα εκείνα τα 
εγώ που την κρατάνε κοιμισμένη. 

Με την αυτοπαρατήρηση βλέπουμε τα αποτελέσματα που έχει σε μας η εκδή-
λωση και η δράση των διαφόρων εγώ. Συνειδητοποιούμε ότι το εγώ είναι ακριβώς το 
αντίθετο από τον αληθινό μας Εαυτό, ότι είναι μια ψευδαίσθηση που έχει δημιουρ-
γηθεί από μάς, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε να παίζουμε το παιχνίδι μας στην 
κοινωνία και να μην ρωτάμε ποτέ για τα αληθινά πράγματα. Ότι το εγώ είναι όλες οι 
επιθυμίες και όλες οι φιλοδοξίες μας. Ότι θέλει να είναι πάντοτε στην κορυφή των 
πάντων και δεν μας επιτρέπει ποτέ να έχουμε ούτε μια αναλαμπή του αληθινού Εαυ-
τού μας. Ότι παράγει μόνο δυστυχία, βάσανα, πόνο, καυγάδες, ανησυχία, αγωνία, 
τρέλα και όλα τα είδη των εγκλημάτων. Συνειδητοποιούμε ότι τα εγώ είναι αυτά που 
μας κάνουν να υποφέρουμε, που μας φέρνουν πόνο, αυτόματες αντιδράσεις, δύσκο-
λες καταστάσεις και πολλά άλλα. Μόνο όταν έχετε τη δύναμη να απομακρύνετε τα 
άσχημα χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος σας, όπως τα 
αρνητικά συναισθήματα58, μίσος, οργή, ζήλεια, υπεροψία, απληστία και  εγωισμός, 
                                                 

58  Τα συναισθήματα σχετίζονται με τις διάφορες επιθυμίες, με τις διεκδικήσεις, τους 
φόβους και τις ψυχικές αντιδράσεις στις ποικιλόμορφες σχέσεις μας με τους άλλους. Δημιουρ-
γούνται από εγωικούς παράγοντες με τη συνδρομή και τη συνεργασία της σκέψης. Επομένως, 
λόγω αυτού του τρόπου εγωηκής θεώρησης, αυτά τα συναισθήματα μεταβάλλονται συχνά στα 
αντίθετά τους: άλλοτε συμπαθούμε κάτι και άλλοτε το αντιπαθούμε κ.τ.λ. Όλα αυτά τα συναι-
σθήματα είναι συνδεδεμένα με τον χρόνο· αναδύονται, κορυφώνονται και διαλύονται μέσα 
στις διαδρομές του ψυχολογικού χρόνου. Τα περισσότερα συναισθήματα και, βέβαια, όλα τα 
αρνητικά έχουν υψηλό δείκτη παθητικότητας, καθώς δεν απορρέουν από συνειδητή επιλογή 
των πραγμάτων αλλά από τον εγωικό φόβο, είναι μάλλον αντιστάσεις ή αντιδράσεις στον φό-
βο. Όταν δεν υπάρχει φόβος τότε ο ψυχικός “χώρος” ελευθερώνεται και εκδηλώνονται ανώτε-
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τότε θα είστε σε θέση να δοκιμάσετε τη γλυκύτητα της ευσπλαχνίας, τη γλυκύτητα της 
θυσίας, της φιλανθρωπίας, της συμπάθειας και τη γλυκύτητα της θείας αγάπης. Κατα-
νοώντας όλα αυτά, γεννάται ο λόγος να τα διαλύσουμε και να ελευθερωθούμε από 
όλα τα δεσμά τους. Προσπαθώντας να κατανοήσουμε ουσιαστικά οποιοδήποτε ελάτ-
τωμα ψυχολογικού τύπου, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Χωρίς 
υπεκφυγές, δικαιολογίες και συγγνώμες κανενός είδους, πρέπει να αναγνωρίσουμε 
τα δικά μας λάθη. Θυμηθείτε, δεν έχουμε έρθει εδώ για να ευχαριστήσουμε κανέναν· 
έχουμε έρθει για να πεθάνουμε ψυχολογικά προκειμένου να κρυσταλλωθεί ο Χριστός 
μέσα μας. Είναι απαραίτητο να αυτοεξερευνηθούμε για να αυτογνωριστούμε βαθύ-
τατα και να αρχίσουμε από την βάση, από το μηδέν. Δυστυχώς ο Πιλάτος, το δαιμό-
νιο του νου, πάντα νίπτει τα χέρια του, ποτέ δε φταίει, ποτέ δεν αναγνωρίζει τα λάθη 
του. Ο εσωτερικός Φαρισαίος είναι εμπόδιο για την κατανόηση. Το να υποθέτουμε ότι 
είμαστε ενάρετοι είναι παράλογο.  

Να θυμάστε ότι αυτή η εσωτερική εργασία είναι για να σας αλλάξει και αν δεν 
κατανοήσετε εσείς οι ίδιοι ότι πρέπει να αλλάξετε, και να επιθυμήσετε να γνωρίσετε 
πώς να αλλάξετε, είναι ανώφελο να επιχειρείτε να συνδεθείτε μ’ αυτή. Αυτή η εργασία 
είναι για εκείνους που επιθυμούν να ξυπνήσουν από τους «ψυχολογικά νεκρούς». 
Υπάρχει μια βαθμιαία μετάβαση από επαγρύπνηση σε επαγρύπνηση και κάθε βαθ-
μιαίο ξύπνημα έπεται του θανάτου κάποιου εγώ. Στην επαγρύπνηση η Ουσία μας 
αναπτύσσεται και μεταμορφώνεται. «Αγρυπνάτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε 
σε πειρασμό». «Δεν μπορείτε να αγρυπνάτε χωρίς να προσεύχεστε, και δεν μπορείτε 
να προσεύχεστε χωρίς να αγρυπνάτε». 

 
 
 

                                                                                                                     
ρα συναισθήματα ως υπαρξιακά βιώματα της Ατομικής μας Ουσίας. Τα έντονα συγκινησιακά 
συναισθήματα τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά το υλικό σώμα αλλά και το ενεργειακό μας 
σύστημα. Ωστόσο, η προσπάθειά μας να καταστείλουμε βίαια την εκδήλωση των συναισθη-
μάτων, θα προκαλέσει δυσλειτουργίες και βλάβες, ενώ δεν θα οδηγήσει σε καμία απελευθέ-
ρωση ή ανώτερη συνείδηση. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και τα αρνητικά συναισθήματα, εάν 
δεν παραταθούν στον χρόνο μέσω της σκέψης, εάν δεν μεταβληθούν σε σχετικές επαναλαμ-
βανόμενες σκέψεις, δεν θα έχουν ιδιαίτερες βλαπτικές ενέργειες. Η συνέχειά τους στον φαύλο 
κύκλο άλληλοτροφοδοσίας σκέψεων - συναισθημάτων είναι που διαταράσσει, φθείρει και 
προκαλεί ασθένειες σε βιολογικό ή σε ψυχολογικό επίπεδο. Το πρακτικό κλειδί για την απαλ-
λαγή μας από αυτόν τον καταστρεπτικό “μηχανισμό” σκέψεις - συναισθήματα, είναι η απαλλα-
γή από εκείνες τις σκέψεις που τον τροφοδοτούν και τον στηρίζουν. Η ορθή συνειδητοποίηση 
και η δημιουργική διαχείριση των συναισθημάτων είναι όταν αυτά βλέπονται με προσοχή και 
κατανόηση πέρα από οποιαδήποτε εγωνοητική παρέμβαση. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυ-
τή τη διαχείριση των συναισθημάτων είναι να εξαλείψουμε με τον ψυχολογικό θάνατο σταδια-
κά όλα εκείνα τα εγώ που τα προκαλούν και να έχουμε μια σωστή μετατροπή των εισερχό-
μενων εντυπώσεων. Τότε η δημιουργικότητά μας εκδηλώνεται ελεύθερα, τα συναισθήματα 
φωτίζονται, κατανοούνται και μεταμορφώνονται αποκαλύπτοντας τη βαθύτερη Ουσία τους. 
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Η ταύτιση και ο ρόλος μας μέσα στη ζωή. 
 

 
Αν παρατηρήσουμε προσεχτικά την οποιαδήποτε μέρα της ζωής μας, θα δού-

με ότι σίγουρα δεν ξέρουμε να ζούμε συνειδητά. Η ζωή μας μοιάζει με κινούμενο τρέ-
νο που τρέχει πάνω στις σταθερές σιδηροτροχιές των μηχανικών άκαμπτων και πα-
ράλογων συνηθειών μιας επιφανειακής ύπαρξης. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι 
ουδέποτε σκεφτόμαστε να τροποποιήσουμε τις συνήθειες που μας κρατούν απολιθω-
μένους. Φαίνεται ότι δεν κουραζόμαστε να επαναλαμβάνουμε πάντα τα ίδια, αντί να 
ζούμε, φυτοζωούμε και δεν δεχόμαστε νέες εντυπώσεις. Είμαστε άνθρωποι μηχανι-
κοί, λόγος αρκετός για να λείπει κάθε αληθινό συναίσθημα από τη ζωή μας.  

Αν κάποιος άρχιζε συνειδητά τη μέρα του, η μέρα αυτή θα ήταν πολύ διαφο-
ρετική από τις άλλες. Μια μέρα ουδέποτε υστερεί σε σπουδαιότητα αν πράγματι θέ-
λουμε να μετασχηματιζόμαστε ριζικά. Όταν κάποιος παίρνει το σύνολο της ζωής του 
σαν αυτή την ίδια τη μέρα που ζει, όταν δεν αφήνει γι' αύριο αυτό που πρέπει να 
γίνεται σήμερα κιόλας, φθάνει πραγματικά στο να γνωρίσει τι σημαίνει εργασία πάνω 
στον εαυτό του. Ωστόσο, μερικοί που τους αρέσει η εργασία πάνω στον εαυτό τους, 
δικαιολογούν την αμέλεια τους με φράσεις όπως: "Η δουλειά του γραφείου δεν μου 
επιτρέπει να εργαστώ με τον εαυτό μου". Τέτοια λόγια χωρίς νόημα, κενά, μάταια, 
παράλογα, χρησιμεύουν μόνο για να δικαιολογούν τη νωθρότητα, την τεμπελιά, την 
έλλειψη αγάπης για το Μεγάλο Σκοπό. Τέτοιοι άνθρωποι, αν κι έχουν πολλές πνευμα-
τικές ανησυχίες, είναι φανερό ότι δεν θ' αλλάξουν ποτέ. Το να αυτό-παρατηρούμαστε 
είναι επείγον, δεν σηκώνει αναβολή, καθυστερήσεις, αν θέλουμε την αληθινή αλλαγή.  
Η καθημερινή ζωή, το επάγγελμα, η δουλειά, αν και ζωτικά για την ύπαρξη, συγκρο-
τούν τον ύπνο της συνείδησης. Το να ξέρει κάποιος ότι η ζωή είναι ύπνος δεν σημαί-
νει ότι το έχει κατανοήσει. Η κατανόηση έρχεται με την αυτοπαρατήρηση και την εντα-
τική εργασία πάνω στον εαυτό του στην καθημερινή του ζωή.  

Η Γνωστική διδασκαλία διδάσκει ότι ο άνθρωπος γεννιέται ατελής, ανολοκλή-
ρωτος. Η εσωτερική εργασία σχετίζεται με το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να μετα-
μορφώσει και να ολοκληρώσει τον εαυτό του. Αυτή η εργασία δεν είναι για εκείνους 
που δεν είναι υπεύθυνοι. Είναι για αυτούς που έχουν υπάρξει υπεύθυνοι, που έχουν 
αναλάβει διάφορα καθήκοντα και που απέκτησαν κάποια σύνεση μέσα από την επα-
φή με τη ζωή. Για εκείνους δηλαδή που έχουν συνειδητοποιήσει, ότι μέσα στη ζωή 
δεν μπορεί να γίνεται το δικό τους και ότι η ίδια η ζωή αποτελεί μία δύναμη αντίστα-
σης σε εκείνο, που με τη φαντασία τους πετυχαίνουν χωρίς καμία προσπάθεια. Αυτή 
η εργασία είναι για εκείνους που έχουν φθάσει σ’ αυτό που η εσωτερική διδασκαλία 
αποκαλεί «το επίπεδο του Καλού Νοικοκύρη». 

Ο καλός Νοικοκύρης υποδηλώνει κάποιον που έχει καταφέρει και έχει γίνει 
κάτι μέσα στη ζωή με σκληρή δουλειά και προσπάθεια. Εκείνον που έχει παλέψει και 
έχει κερδίσει, που έχει μία δουλειά, μια έγκυρη θέση, ή μία οικογένεια με τις ευθύνες 
της και κλπ. Αν δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο, τότε είμαστε φαντασιοκόποι. Η εσωτ. 
διδασκαλία λέει επιπλέον, ότι αν δεν φτάσουμε στο επίπεδο του καλού Νοικοκύρη, 
τότε η ίδια δεν θα μπορεί να ενεργήσει σωστά πάνω μας, διότι τα κέντρα μας δεν θα 
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διαθέτουν μέσα τους τίποτα αξιόλογο και αρκετή εμπειρία για να φέρουμε εις πέρας 
μία συνηθισμένη προσπάθεια, δεν θα διαθέτουμε καμία σοφία ζωής.  

Η εσωτ. εργασία δεν είναι για να μεταμορφώσει την εξωτερική ζωή, την οικο-
νομική, την πολιτική, ή την κοινωνική θέση μας. Έχει να κάνει με τον μετασχηματισμό 
και την ολοκλήρωση αυτού του ατελούς πράγματος που ονομάζεται «εαυτός μας» και 
ότι αυτό είναι απολύτως δυνατό, μόνο όταν έχει υπάρξει κάποιος υπεύθυνος σοβαρά 
και σωστά. Η εσωτ. εργασία σχετίζεται με την Ψυχομεταμόρφωση και βασίζεται στη 
συγκεκριμένη ιδέα ότι ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε πειραματικά ως ένας αυτό-
αναπτυσσόμενος οργανισμός, έχει ένα συγκεκριμένο δρόμο να ακολουθήσει προκει-
μένου να φτάσει στην προαναφερθείσα κατάσταση του εαυτού του, αφού θα έχει 
ασχοληθεί αρκετά με τη ζωή και θα έχει κατακτήσει ένα ορισμένο επίπεδο Είναι.    

Να θυμάστε ότι ζωή είναι ένα ποτάμι (Η ζωή συμβολίζεται από ένα ποτάμι ή 
ορμητικό ρεύμα, αλλά ποτέ από λίμνη ή πηγάδι. Η κίνηση επιβεβαιώνεται από τη 
ζωή. Παντοτινή και καθολική κίνηση είναι η βάση της ύπαρξης. Πρέπει κανείς να μά-
θει να αγαπά την κίνηση, όχι τόσο την εξωτερική όσο την εσωτερική.), μέσα στο οποίο 
πρέπει να βρεθούμε για ένα διάστημα, αλλά σταδιακά, πρέπει να κολυμπήσουμε και 
να βγούμε έξω. Ναι, πρέπει να βρεθούμε μέσα σε αυτό το ποτάμι, για να γίνουμε 
πραγματικοί άντρες και γυναίκες. Το θέμα είναι να βγούμε από αυτό αργότερα. Αν 
ποτέ δεν βυθιστείτε μέσα του, δεν θα υπάρχει καμιά εμπειρία.  

Όλοι είμαστε εδώ σε αυτόν τον πλανήτη ο καθένας με ένα ρόλο που έχει να 
παίξει, αλλά όλοι έχουμε κοιμηθεί, και αντί να παίζουμε το ρόλο μας όπως κάνει ένας 
ηθοποιός, εμείς έχουμε θεωρήσει το ρόλο ως τον εαυτό μας. Δηλαδή, έχουμε ταυτιστεί 
με το ρόλο μας και έτσι έχουμε γίνει αυτό που ο ρόλος προστάζει. Φανταστείτε έναν 
ηθοποιό που υποδύεται το βασιλιά πάνω στη σκηνή, ξαφνικά να νομίζει ότι είναι 
πραγματικά βασιλιάς και να βγαίνει έξω στο δρόμο με τις ενδυμασίες και το στέμμα 
του. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί και σ’ εμάς.  

Μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας συνειδητά ή μηχανικά. Αλλά παρόλο που η 
ανθρωπότητα ως ένα σύνολο, παραμένει ταυτισμένη και κοιμισμένη ψυχολογικά και 
δεν μπορεί να ξυπνήσει, μεμονωμένα άτομα είναι δυνατό να το κατορθώσουν αν προ-
σπαθήσουν να ξυπνήσουν απ’ αυτόν τον ύπνο που ο ρόλος τους προστάζει. Το να 
αρχίσετε να προσλαμβάνετε τη ζωή σας συνειδητά, είναι ένας τρόπος για να αρχίσετε 
να ξυπνάτε. Για παράδειγμα, αν δεν ακολουθήσετε τα αρνητικά συναισθήματά σας σε 
μία ιδιαίτερη στιγμή, η μηχανική πλευρά θα χάσει ενέργεια και η συνειδητή θα κερδί-
σει. Αυτή η πάλη διαδραματίζεται πάντοτε μέσα σε κάποιον που αρχίζει να κατανοεί 
πρακτικά την εσωτ. εργασία. Όποτε δεν ακολουθείτε τη μηχανική αντίδρασή59 σας 
                                                 

59  Έχετε εκπαιδευτεί από το σύστημα να αντιδράτε και όχι να δράτε, να νομίζετε ότι ο 
μόνος τρόπος δράσης είναι η αντίδραση η οποία σας έρχεται αυτόματα στο μυαλό και στη συ-
νέχεια εκδηλώνεται αυτόματα και στο κινητικό σας κέντρο. Πιστεύετε ότι εκείνο που σας έρχε-
ται αυτόματα είναι ταυτόχρονα και σωστό και συνήθως το ονομάζετε «ένστικτο». Επιμένετε σε 
αυτήν την λανθασμένη εκπαίδευση παρόλο που η πείρα σας δείχνει ότι οι περισσότερες αυτό-
ματες αντιδράσεις σας (ακόμα και οι υποτιθέμενες συνειδητές), καταλήγουν να έχουν ανεπιθύ-
μητο αποτέλεσμα και επομένως μόνο σωστές δεν είναι. Το να δώσεις να καταλάβει κάποιος 
ότι έχει λανθασμένη εκπαίδευση είναι τρομερά δύσκολο. Η ιδέα αλλαγής της αντίδρασης ώστε 
να γίνει συνειδητή δράση, δεν είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστεί. Απαιτείται ειδική μακρόχρονη 
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και επίπονη εκπαίδευση για αυτό. Αλλά αν επιχειρηθεί μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο αντιμετωπίζεις καθημερινές καταστάσεις ή και μπορεί να αλλάξει την ζωή σου, αφού η 
ποιότητά της εξαρτάται από τις αντιδράσεις σου. Ένα 10% της ζωή μας είναι τυχαία γεγονότα 
όπως: Ένα αυτοκίνητο μπορεί να καθυστερήσει μετά από μια μηχανική βλάβη… .Το αεροπλά-
νο μπορεί να καθυστερήσει και να μας βγάλει τελείως έξω από το πρόγραμμά μας… . Ένας 
οδηγός μπορεί να κάνει μια απερίσκεπτη ενέργεια μέσα στην κίνηση της πόλης προκαλώντας 
μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας… . Δεν έχουμε κανένα έλεγχο σε αυτό το 10%. Όμως η διαφο-
ρά έγκειται στο υπόλοιπο 90%. Αυτό το ποσοστό το καθορίζεις αποκλειστικά εσύ και είναι 
αποτέλεσμα των αντιδράσεών σου. Πώς γίνεται αυτό; Με τον τρόπο που εσύ αντιδράς και 
αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις. Ας δούμε ένα παράδειγμα με τα ακόλουθα σενάρια… . Τρως 
πρωινό με την οικογένειά σου και η κόρη σου κατά λάθος ρίχνει τον καφέ πάνω στο σακάκι 
σου. Δεν έχεις τον έλεγχο επάνω σε αυτό που συνέβη. Το τι ακολουθεί μετά όμως, εξαρτάται 
από την αντίδρασή σου. Αρχίζεις τις φωνές και σηκώνεσαι απότομα από την καρέκλα σου λέ-
γοντας στην κόρη σου το πόσο απρόσεκτη είναι. Αυτή αρχίζει να κλαίει. Μετά επιτίθεσαι στη 
γυναίκα σου λέγοντας ότι αυτή φταίει επειδή άφησε στην άκρη του τραπεζιού το φλιτζάνι του 
καφέ. Ακολουθεί μια σύντομη έντονη λογομαχία. Πηγαίνεις στο δωμάτιό σου και αλλάζεις γρή-
γορα. Επιστρέφοντας στην κουζίνα βλέπεις ότι η κόρη σου κλαίει ακόμη με αποτέλεσμα να 
έχει χάσει το λεωφορείο για το σχολείο της. Παίρνεις στο αυτοκίνητό σου για να την πας εσύ 
στο σχολείο της. Επειδή έχεις αργήσει, τρέχεις για να προλάβεις ξεπερνώντας το επιτρεπόμε-
νο όριο ταχύτητας. Ένας τροχονόμος σε σταματάει και σου δίνει κλήση. Έχοντας καθυστερή-
σει 15 λεπτά φτάνεις με την κόρη σου στο σχολείο και επιπλέον έχεις και μια κλήση. Η κόρη 
σου φεύγει χωρίς να σε χαιρετίσει. Όταν 20 λεπτά αργότερα φτάνεις στην δουλειά σου, συνει-
δητοποιείς ότι έχεις ξεχάσει τον χαρτοφύλακά σου. Η μέρα σου ξεκίνησε απαίσια. Και φυσικά 
δεν φτιάχνει καθώς περνάει η ώρα. Γυρίζεις σπίτι. Εκεί υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να 
λύσεις σχετικά με την κόρη και με την γυναίκα σου που άκουσαν ό,τι άκουσαν… . Είχες μια 
κακή μέρα και αυτό από δική σου αιτία γιατί δεν είχες τον έλεγχο στο συμβάν με τον καφέ.  

Να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει αν αντιδρούσες διαφορετικά … . Ο καφές πέφτει 
επάνω σου. Η κόρη σου σε κοιτάει με μάτια ανοιχτά και είναι έτοιμη να κλάψει. Με γλυκό τρό-
πο λες: «Μην ανησυχείς γλυκιά μου, πρέπει όμως να είσαι πιο προσεκτική την επόμενη φο-
ρά». Σκουπίζεσαι με μια πετσέτα και αλλάζεις σακάκι. Παίρνεις τον χαρτοφύλακά σου και επι-
στρέφεις στην κουζίνα βλέποντας από το παράθυρο την κόρη σου να ανεβαίνει στο λεωφο-
ρείο για το σχολείο της. Γυρίζει και σε χαιρετάει με το χέρι της. Φτάνεις στη δουλειά σου με 
ελάχιστη καθυστέρηση. Βλέπεις την διαφορά που υπάρχει; Δύο διαφορετικά σενάρια ξεκίνη-
σαν και τα δύο την ίδια στιγμή τελείωσαν όμως τελείως διαφορετικά. Γιατί; Διότι οι αντιδρά-
σεις σου ήταν διαφορετικές. Αν και δεν έχεις έλεγχο στο 10% των γεγονότων που συμβαίνουν 
τυχαία, το υπόλοιπο 90% των γεγονότων καθορίζεται από τις αντιδράσεις σου. Αν κάποιος 
λέει αρνητικά πράγματα για σένα, μην γίνεις σαν «σφουγγάρι». Άσε την επίθεση που δέχεσαι 
να κυλίσει σαν νερό. Δεν πρέπει να αφήσεις τα αρνητικά σχόλια να σε επηρεάσουν. Αν 
αντιδράσεις κατάλληλα δεν θα καταστρέψεις την ημέρα σου. Μια λάθος αντίδραση όμως μπο-
ρεί να καταστρέψει μια φιλία, να απολυθείς, να θυμώσεις ή να εκνευριστείς απίστευτα. Πώς 
αντιδράς εάν κάποιος σε εμποδίσει στην κίνηση του δρόμου; Χάνεις την ψυχραιμία σου; 
Εκνευρίζεσαι; Ανεβαίνει η πίεσή σου; Και τι έγινε αν φτάσεις 10 λεπτά αργότερα στην δουλειά 
σου; Γιατί επιτρέπεις σε ένα αυτοκίνητο να χαλάσει την ημέρα σου; Το αφεντικό σου λέει ότι 
χάνεις την δουλειά σου; Γιατί χάνεις και τον ύπνο σου και γίνεσαι χάλια; Χρησιμοποίησε το 
άγχος σου από την θετική του πλευρά και ψάξε να βρεις μία νέα δουλειά. Το αεροπλάνο έχει 
καθυστέρηση; Όπως φαίνεται θα χαλάσει το πρόγραμμα της ημέρας σου. Γιατί επιτίθεσαι 
φραστικά στον υπάλληλο που κόβει τα εισιτήρια; Δεν έχει καμία ανάμειξη αυτός σε αυτό που 
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προς τη ζωή και προς τους ανθρώπους, η συνειδητή πλευρά κερδίζει ενέργεια. «Οτι-
δήποτε κάνουμε συνειδητά είναι δικό μας, αλλά εκείνο που κάνουμε μηχανικά, χάνε-
ται». Θα αντιληφθείτε από αυτό το σχόλιο, ότι δύο άνθρωποι μπορούν να ζουν μία 
ίδια ζωή εξωτερικά, αλλά ο ένας να καταλήξει με τίποτα και ο άλλος με πολλά παρόλο 
που και οι δύο θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Γιατί; Επειδή ο πρώτος ταυτίζεται και ζει 
για το ρόλο του, ενώ ο δεύτερος παίζει το ρόλο του σαν ηθοποιός, χωρίς να ταυτίζεται 
μ’ αυτόν, είναι συνειδητός ότι αυτό που κάνει είναι μόνο ένας ρόλος. Δεν χρειάζεται 
να πάτε σε ένα μοναστήρι ή σε ένα βουνό για να ζήσετε τη ζωή σας πιο συνειδητά. 
Αυτή η εργασία και μέθοδος αφύπνισης, είναι για εκείνους που βρίσκονται μέσα στη 
ζωή, και η ίδια η ζωή παρέχει το υλικό πάνω στο οποίο θα εργαστούμε.  

Δεν είναι ακριβώς ότι η ζωή παρέχει το υλικό πάνω στο οποίο μπορούμε να 
εργαστούμε, αν και αυτό ισχύει, αλλά μάλλον ο τρόπος που προσλαμβάνουμε τη ζωή, 
είναι το υλικό πάνω στο οποίο πρέπει να εργαστούμε. Η ζωή είναι ένα καλειδοσκόπιο 
γεγονότων που πάντοτε περιστρέφεται. Το λάθος είναι, ότι οι άνθρωποι προσλαμβά-
νουν τα γεγονότα της ζωής και τις αντιδράσεις τους προς αυτά, ως το ίδιο πράγμα. 
Αυτά είναι δυο ξεχωριστά πράγματα. Ένα είναι να αντιληφθούμε και να κατανοή-
σουμε το πώς προσλαμβάνουμε τα γεγονότα, τα περιστατικά και τα προβλήματα και 
το άλλο είναι το πώς αντιδρούμε (μηχανικά ή συνειδητά), ως προς όλα αυτά. Αλλά, 
δυστυχώς, λίγοι άνθρωποι φτάνουν να κατανοούν αυτή την ιδέα.  

Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπο να ξυπνήσει από αυτόν τον υπνωτισμό; Η 
Γνωστική διδασκαλία εξηγεί, πώς μόνο μέσα από την αυτοενθύμηση, η οποία μας 
παρέχει το πρώτο συνειδητό Σοκ και με την συνεχή αυτοπαρατήρηση μπορεί να επι-
τευκτή από αυτόν τον ύπνο το ξύπνημα και παράλληλα, με το να μη συνοριζόμαστε, 
να μην ταυτιζόμαστε, να μην δικαιολογούμε60 και οικτίρουμε τον εαυτό μας, να μην 
                                                                                                                     
συμβαίνει. Χρησιμοποίησε τον χρόνο σου για να διαβάσεις λίγο περισσότερο… . Μίλα με 
τους υπόλοιπους επιβάτες… . Κάνε κάτι άλλο που θα βρεις να κάνεις… . Αν εκνευριστείς βγαί-
νει κάτι; Χρειάζεται θέληση για να δώσουμε στον εαυτό μας την άδεια να νοιώσει μια διαφο-
ρετική πλευρά της ζωής. Αν θέλουμε να παίρνουμε, πρέπει να μάθουμε να δίνουμε πρώτα… . 
Μπορεί να μείνουμε με άδεια χέρια βέβαια, αλλά η καρδιά μας θα είναι γεμάτη από αγάπη… . 
Πραγματικά όλα όσα κάνουμε, όλα όσα δίνουμε, όλα όσα λέμε, ακόμη και όλα όσα σκεφτό-
μαστε είναι σαν ένα μπούμερανγκ. Αργά ή γρήγορα θα γυρίσουν σε εμάς… . 

60 Απλά πρέπει να προσπαθείς να μην καταδικάζεις ή να δικαιολογείς τις δράσεις σου. 
Όταν καταδικάζεις ή όταν δικαιολογείς αποδέχεσαι την μηχανική απόφαση «αυτό είναι σω-
στό» ή «αυτό είναι λάθος» με αποτέλεσμα να μην ερευνάς τους λόγους που έκανες το σωστό 
ή το λάθος. Αν δεν ξέρεις την αιτία της λάθος δράσης δεν μπορείς να τη διορθώσεις. Αν δεν 
ξέρεις την αιτία της σωστής δράσης δεν μπορείς να την επαναλάβεις. Αν κάνεις κάτι μία φορά 
και βγει σωστό, δεν σημαίνει ότι αν το ξανακάνεις θα ξαναβγεί σωστό. Αυτό είναι κάτι που 
σίγουρα είναι κοινή εμπειρία για όλους. Η κάθε δράση πρέπει να γίνεται με τελείως εξειδικευ-
μένο τρόπο. Κάθε περιβάλλον και κάθε περίσταση, όσο και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν 
λεπτές διαφορές που καθιστούν την επανάληψη μιας ίδιας δράσης σχετικά αδύνατη. Έτσι 
χρειάζεται: Παρατήρηση των σκέψεων που κάνουμε, η οποίες είναι αποτέλεσμα του ενδιαφέ-
ροντος ή του κινήτρου που έχουμε και των εξωτερικών ερεθισμάτων.  Παρατήρηση των συναι-
σθημάτων που δημιουργούνται. Το συναίσθημα είναι αποτέλεσμα της σκέψης που κάνουμε. 
Παρατήρηση του τρόπου δράσης μας. Το πώς θα κάνουμε κάτι αποκαλύπτει κρυφές αιτίες της 
συμπεριφοράς μας όπως πχ. φόβους ή ανασφάλειες. Παρατήρηση των αποτελεσμάτων της 
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υποκύπτουμε σε αρνητικά συναισθήματα χωρίς καμία πάλη, να μην πιστεύουμε στις 
σκέψεις που εμφανίζονται όταν βρισκόμαστε σε αρνητικές καταστάσεις, να μην επι-
τρέπουμε τον εαυτό μας να ψεύδεται, να μη ζούμε μέσα σε εικόνες του εαυτού μας, 
και εκατοντάδες άλλα πράγματα, που μελετάμε σε αυτό το σύστημα. Αλλά το υπέρ-
τατο στοιχείο όλων, είναι η αυτοενθύμηση. Αν αφήσουμε έξω την αυτοενθύμηση, αφή-
νουμε έξω την πραγματική ψυχική πράξη, που εκτελείται εσωτερικά, και η οποία δίνει 
το πρώτο συνειδητό Σοκ. Μόνο μέσα από αυτό το συνειδητό σοκ, διαχωριζόμαστε 
από αυτόν τον παράξενο «ύπνο». 

Μόλις αρχίσετε να συνειδητοποιείτε εσείς προσωπικά, το μήνυμα αυτής της 
διδασκαλίας, θα είστε σε θέση να διαβάζετε τα Ευαγγέλια με ένα νέο τρόπο, θα δια-
πιστώσετε και θα διακρίνετε από μόνοι σας το πραγματικό νόημά τους μέσα από το 
φως της εσωτερικής διδασκαλίας. Τίποτα δεν είναι πιο απελευθερωτικό από αυτό για 
τον θρησκόληπτο νου που κρατά φυλακισμένους πολλούς ανθρώπους. 

Ας επιστρέψουμε σε αυτόν τον ύψιστο παράγοντα στον οποίον επικεντρώνεται 
η διδασκαλία, στο να παρέχουμε στον εαυτό μας το πρώτο συνειδητό Σοκ με την 
αυτοενθύμηση. Αυτό το σοκ δίνεται στο σημείο των εισερχόμενων εντυπώσεων μόνο 
συνειδητά. Αυτή η παροχή του πρώτου συνειδητού Σοκ αποτελεί τη διάκριση ανάμε-
σα σε έναν άνθρωπο βυθισμένο μέσα στη ζωή, που βρίσκεται κάτω από όλες τις 
υπνωτικές επιδράσεις της και σε έναν άλλον που αρχίζει να διαχωρίζει τον Εαυτό του 
από τον «ύπνο» και κινείται προς την κατεύθυνση της συνειδητής ανθρωπότητας, την 
οποία ο Χριστός αποκαλεί «Βασιλεία των Ουρανών».  

Η ανθρώπινη ψυχολογική μηχανή  μπορεί να εργάζεται πολύ καλά χωρίς να 
της παρέχεται το πρώτο συνειδητό Σοκ υπηρετώντας τη Φύση. Αλλά ο άνθρωπος δη-
μιουργήθηκε ως ένας αυτοαναπτυσσόμενος οργασμός, όχι μόνο για να υπηρετεί τη 
Φύση, αλλά και για να υπηρετεί μία άλλη τάξη νόμων, που αναφέρονται σε κάθε 
σελίδα των Ευαγγελίων. Αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να είναι συνειδητός γι’ 
αυτά που κάνει. Δημιουργήθηκε με τη δυνατότητα να θυμάται τον Εαυτό του, αλλά 
στην τωρινή κατάσταση ψυχολογικού ύπνου που έχει φτάσει, μόνο με το να παρέχει 
στον Εαυτό του αυτό το συνειδητό Σοκ, μπορεί να συνειδητοποιηθεί και να ξυπνήσει. 

Για να αναπτυχθεί κάποιος, πρέπει να πάψει να είναι μονόπλευρος. Όποιος 
βρίσκεται, υπό μία έννοια, κοντά στο επίπεδο του Καλού Νοικοκύρη (δηλαδή, που 
έχει προσαρμοστεί κάπως λογικά, υπεύθυνα, καλλιεργημένα στην εξωτερική ζωή), 
διαθέτει ένα μικρό, αναπτυγμένο κομμάτι, που χρησιμοποιείται για τα πάντα. Το να 
αναπτυχθούμε, σημαίνει να γινόμαστε όλο και λιγότερο μονόπλευροι. Δυστυχώς οι 
άνθρωποι παγιώνονται και γίνονται δύσκαμπτοι, και δεν ερευνούν τον εαυτό τους, 
έτσι ώστε να μπορέσουν να δουν πού και πώς κόλλησαν σε μία ιδέα, σε μία εικόνα, 
σε μία άποψη, σε ένα σύνολο φράσεων, και σε μία κριτική σχετικά με τα πάντα.  

Για το πρώτο περίπου μισό της ζωής, είναι επαρκής η λειτουργία της επίκτητης 
προσωπικότητας που χρησιμοποιούμε και μας σχετίζει με τον κόσμο. Έρχεται όμως ο 

                                                                                                                     
δράσης μας χωρίς επαναλαμβάνω να βγάζετε το βιαστικό πόρισμα «καλό ή κακό». Παρα-
τηρείτε τι πήγε «στραβά» για να το διορθώσετε ή τι πήγε «ίσια» για να το επαναλάβετε την 
σωστή στιγμή και κατάσταση. Όλο αυτό αν και μπορεί να σας φαίνεται απλό ή γνωστό δεν 
είναι καθόλου εύκολο να το εφαρμόσετε.  
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καιρός, όπου και άλλες δυνατότητες – λειτουργίες, που ανήκουν στα κέντρα μας, χρει-
άζονται να αναγνωριστούν ή να εκφραστούν. Τότε χρειαζόμαστε επειγόντως μια εξι-
σορρόπηση, δηλαδή, να φέρουμε στη συνειδητότητά μας αυτές τις δυνατότητες – λει-
τουργίες. Αλλιώς οι αχρησιμοποίητες δυνατότητες– λειτουργίες, αρχίζουν να προβάλ-
λονται και να γίνονται αντιληπτές μόνο στους άλλους.  

Προσέξτε πότε συμπεριφέρεστε με έναν τρόπο που σας εκπλήσσει. Τότε μπο-
ρείτε να είστε βέβαιοι ότι ένα υποανάπτυκτο κέντρο απελευθερώνει ενέργεια μέσα 
από εσάς, δηλαδή την απελευθερώνει με έναν ανόητο, παιδιάστικο τρόπο (παιδιάστι-
κο = υποανάπτυκτο). Και αυτό συμβαίνει απλά γιατί η Ουσία δεν είναι αναπτυγμένη 
σ’ εκείνο τον τομέα. Οτιδήποτε υποανάπτυκτο μέσα μας (που δεν του δόθηκε η ευκαι-
ρία να αναπτυχθεί), μπορεί να ενεργεί με έναν καθαρά βίαιο, παρορμητικό τρόπο και 
έτσι να δείχνει κακό. Όταν όμως αναπτύσσεται, εισέρχεται στη δική του νοημοσύνη 
και χρησιμότητα. 

Σε όλες τις προσπάθειες «αυτογνωσίας» ο άνθρωπος προσπαθεί να συνει-
δητοποιήσει τις νοητικές του πλάνες αλλά και τις συναισθηματικές του ταυτίσεις. 
Εκείνο όμως που είναι πιο δύσκολο από όλα να συνειδητοποιήσει είναι οι σωματικές 
του ταυτίσεις. Το γεγονός δηλαδή ότι το ίδιο το σώμα του έχει μάθει να δουλεύει με 
συγκεκριμένο τρόπο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την εμπειρία που προκύπτει στο 
ζήτημα αυτό από τη συνειδητοποίηση του πώς το ίδιο το σώμα μας έχει δική του προ-
σωπικότητα και έχει μάθει να στέκεται κάπως, να κινείται κάπως και να μην υπακούει 
όταν του ζητούμε να κινηθεί ή να κάνει κάτι διαφορετικό.  

Αυτή η εργασία αποκαλείται, δεύτερη εκπαίδευση και μία από τις κύριες ιδέες 
της είναι να ισορροπήσει τα κέντρα για να γίνουμε άνθρωποι υπ’ αριθμόν 4, ισορρο-
πημένοι άνθρωποι. Αλλά η δυσκαμψία, εύκολα το αποτρέπει αυτό. Πρέπει λοιπόν οι 
άνθρωποι που περιέχουν κάτι περισσότερο και σοβαρότερο μέσα τους, να αρχίσουν 
να συλλογίζονται εκεί γύρο ας πούμε στα 30, σχετικά με την ανάγκη για αναγνώριση 
όλων των υποανάπτυκτων στοιχείων που φέρουν μέσα τους. Σε κάθε περίπτωση, αν 
αυτό δεν γίνει κατά τη μέση ηλικία, θα χάσει το ενδιαφέρον, θα χάσει το νόημα. Και 
τότε προκύπτουν όλων των ειδών τα προβλήματα.  

Η υποανάπτυκτη σκοτεινή πλευρά μας, δεν είναι μόνο αυτά που αρνούμαστε 
να παραδεχτούμε σχετικά με τον εαυτό μας, αλλά και αυτά που αρνούμαστε να χρη-
σιμοποιήσουμε. Το κάθε κέντρο είναι ένας νους, που παρέχει μία εντελώς διαφο-
ρετική οπτική. Όλες οι οπτικές είναι απαραίτητες. Ένας άνθρωπος πρέπει να εργά-
ζεται πάνω σε αυτό το μικρό, μονόπλευρο Είναι που έχει και να το βελτιώνει, επι-
τρέποντας να εισχωρούν νέοι τρόποι κατανόησης και νέα ενδιαφέροντα. Συνεπώς 
εδώ έχουμε και μπορούμε να έχουμε, πολλά πράγματα να κάνουμε μέσα στη ζωή 
μας. Υπάρχει το διανοητικό, το συναισθηματικό, το σεξουαλικό, το κινητικό και το 
ενστικτώδες κέντρο. Όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνουμε να συνεργάζονται. Τότε, 
μέσα μας δεν θα υπάρχουν αντιφάσεις. 
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Σχετικά με τον συνειδησιακό μας ύπνο. 
 

 
Η Γνωστική φιλοσοφία, μάς υποδεικνύει με συγκεκριμένες ιδέες και κατευθύν-

σεις, πως, μέσω της αυτοπαρατήρησης, μπορούμε να αποκτήσουμε ένα ανώτερο επί-
πεδο συνειδητότητας, που το ονομάζουμε αυτοσυνειδητότητα, αυτοενθύμηση ή αυτε-
πίγνωση. Και αυτός είναι ο λόγος που η εσωτερική εργασία ξεκινάει με την αυτό-
παρατήρηση. Ένας άνθρωπος πρέπει να παρατηρεί τον εαυτό του και ταυτόχρονα 
πρέπει να έχει επίγνωση και του πραγματικού του Εαυτού. Έτσι ώστε σταδιακά, να 
μπορεί να διαχωρίζει αυτόν τον Εαυτό, από αυτό  το μηχανικό κατασκεύασμα  που 
υπήρξε μέχρι τώρα. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα συνειδητότητας για τον άνθρωπο:  

 
1. Κατάσταση φυσικού Ύπνου με Όνειρα. 
2. Επονομαζόμενη Κατάσταση Ξύπνιου. 
3. Κατάσταση Αυτοενθύμησης, Αυτεπίγνωσης. 
4. Αντικειμενική Συνειδητότητα.  
 
Έτσι όπως είναι σήμερα η ανθρωπότητα, ζει στην επονομαζόμενη δεύτερη 

κατάσταση, του ξύπνιου, όπου τα πάντα συμβαίνουν με το μόνο τρόπο που μπορούν 
να συμβούν, μέσα από τις αναρίθμητες αλυσίδες Αιτίας- Αποτελέσματος. Η κατάστα-
ση συνειδητότητας που επιζητούμε να φτάσουμε, είναι η τρίτη κατάσταση, της αυτό-
ενθύμησης. Το πρώτο βήμα ωστόσο είναι να συνειδητοποιήσουμε, μέσα από την 
προσπάθεια της μη επικριτικής αυτοπαρατήρησης, ότι δεν θυμόμαστε τον Εαυτό μας 
και ότι στην πραγματικότητα βρισκόμαστε διαρκώς σε μία κατάσταση «συνειδησια-
κού ύπνου» και όπου μέσα σε αυτήν διάγουμε όλη τη ζωή μας, λέμε χιλιάδες λόγια 
κάθε μέρα, κάνουμε έρωτα, σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον, κλπ.  

Μόνο όταν αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι κοιμόμαστε, ότι είμαστε μηχα-
νικοί στις δράσεις μας και όχι συνειδητά όντα, είναι που αρχίζουμε να ξυπνάμε. Πολ-
λά λέγονται στην Καινή Διαθήκη σχετικά για την αναγκαιότητα της αφύπνισης. Η λέξη 
για την «αφύπνιση» μεταφράζεται εκεί ως «επαγρύπνηση». Στα Ευαγγέλια, ο στόχος 
προς τον οποίο πρέπει να κατευθύνεται ένας άνθρωπος είναι η Ουράνια Βασιλεία και 
για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει πρώτα να φτάσει σε μία κατάσταση αυτοενθύμησης, 
δηλαδή, στην τρίτη κατάσταση συνειδητότητας, να θυμάται και να αντιλαμβάνεται τον 
πραγματικό Εαυτό του, που αντιπροσωπεύετε εδώ προς το παρόν από την Ατομική 
του Ουσία. Να νιώθει όλο και περισσότερο αυτό το κάτι που βρίσκεται πιο εσωτερικά 
και που υπάρχει ξέχωρα από την προσωπικότητα των εγώ που εμείς εκδηλώνουμε. 
Να νιώθει την πραγματικότητα όπως αυτή μας υποδείχνεται στην Κυριακή Προσευχή, 
η οποία ξεκινάει με την ανύψωση του Εαυτού μας «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς»... 
(θυμίζοντάς μας πως η Ατομική μας Ουσία προέρχεται από ένα πολύ υψηλό επίπεδο 
στην κατερχόμενη Ακτίνα της Δημιουργίας – από το Γαλαξιακό επίπεδο). 

Στις παραβολές, υπάρχει εκτός από την κυριολεκτική τους έννοια και ένα ξέχω-
ρο ψυχολογικό νόημα. Αυτή η ψυχολογική κατανόηση είναι που ανυψώνει τον άν-
θρωπο πάνω από το αισθησιακό επίπεδο του νου. Ο Χριστός είπε: «Το πνεύμα είναι 
εκείνο το οποίον ζωοποιεί, η σαρξ δεν ωφελεί ουδέν, οι λόγοι, τους οποίους εγώ λαλώ 
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προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι… .» (Ιωάν. 6, 63). Η δύναμη του εξωτερικού κό-
σμου και της επιστήμης, κάνει τους πάντες να νομίζουν ότι η κατεύθυνση της ανάπτυ-
ξης του ανθρώπου κατευθύνεται έξω από αυτόν, στη διερεύνηση και τον έλεγχο της 
ύλης. Τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, τονίζεται ότι ο άνθρωπος που 
κυβερνάται από τις αισθήσεις του και πιστεύει μόνο στις πραγματικότητες που φανε-
ρώνονται από αυτές και δεν διαθέτει καθόλου ιδέες που μπορούν να αναπτύξουν την 
ψυχολογική κατανόηση, αποκαλείται ως ένας νεκρός άνθρωπος. Είναι νεκρός ψυχο-
λογικά, πνευματικά, παρότι σωματικά είναι ζωντανός. Ο Χριστός είπε ότι είναι απα-
ραίτητο για έναν άνθρωπο να «εισέλθει στη ζωή». Να εισέλθει σε μία μορφή κατανό-
ησης που δεν θα βασίζεται στις αισθήσεις, αλλά σε μία πνευματική κατανόηση του 
Εαυτού του και των Άλλων.  

Λέγεται στον Ιεζεκιήλ (3, 21, /18, 9-28, /33, 13-16): «Η ψυχή που χάνει το στόχο 
(που αμαρτάνει), θα πεθάνει», αλλά ο προφήτης προσθέτει ότι αν ένας άνθρωπος 
«επιστρέψει» από το μηχανικό τρόπο συμπεριφοράς του και προσπαθήσει να ζει 
σύμφωνα με αυτά που έχει διδαχτεί, τότε, «σίγουρα θα ζήσει, και δεν θα πεθάνει». Με 
το να εναντιώνεται στον εαυτό του - δηλαδή, να εναντιώνεται σ’ αυτά που φέρει μέσα 
του και διαμορφώνουν την ψυχή του - θα ανακαλύψει μέσα του μία νέα ζωή, ένα νέο 
νόημα, γιατί θα ζει μέσα από μία ακολουθία ιδεών που αναφέρονται σε ένα ανώτερο 
επίπεδο εσωτερικής ψυχολογίας. Αν κάποιος που ζει ακολουθώντας την ανεξέλικτη 
διαμορφωμένη ψυχή μέσα του, η οποία, σχεδόν σαν ένα ζώο, αποτελεί την κύρια 
έδρα της επιθυμίας και της φιλαυτίας του, αν ένας τέτοιος άνθρωπος «επιστρέψει», 
τότε «Πάσαι αι ανομίαι αυτού, τας οποίας έπραξε, δεν θέλουσι μνημονευθή εις αυτόν’ 
εν τη δικαιοσύνη αυτού, την οποίαν έπραξε, θέλει ζήσει». Όλα αυτά αναφέρονται στην 
αφύπνιση από τον ύπνο, με το να εναντιωθούμε στη μηχανική συμπεριφορά μας, στις 
μηχανικές σκέψεις, απόψεις και συναισθήματά μας.   

Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται δύο είδη ανθρώπων. Ο ένας είναι ο «ψυχι-
κός άνθρωπος», δηλαδή, αυτός που ακολουθεί την ανεξέλικτη διαμορφωμένη ψυχή 
μέσα του, που αν δεν την εναντιωθεί, δεν αναπτύσσεται, παραμένοντας έτσι ένα αντι-
κείμενο της επιθυμίας και φιλαυτίας. Ο άλλος είναι ο «πνευματικός άνθρωπος». Ο 
Χριστός μιλάει συχνά σχετικά για την αναγκαιότητα τού να γεννηθούμε από το πνεύ-
μα και να γίνουμε ένας πνευματικός άνθρωπος. Μας λέει: «Μεγαλυτέραν ταύτης αγά-
πην δεν έχει ουδείς, του να θυσιάσει τις την ψυχήν αυτού ίνα έναντιωθεί στην ψυχή 
του υπέρ των φίλων αυτού» (Ιωάν. 15, 13). Το να εναντιωθούμε στην ψυχή μας είναι 
αυτό που πρέπει να κάνουμε σε αυτή την εργασία. Αν κατανοήσετε ότι αυτή η ανεξέ-
λικτη ψυχή είναι η έδρα κάθε επιθυμίας, ματαιοδοξίας, περηφάνιας, ζήλειας και κλπ., 
θα κατανοήσετε γιατί η εσωτερική εργασία ξεκινάει, στην πρακτική της πλευρά, με τη 
διδασκαλία ότι πρέπει κάποιος να αρχίσει να εναντιώνεται στη μηχανικότητα μέσα 
του. Πως το κάνει αυτό; Με την αυτοπαρατήρηση, με το να παρατηρεί ειλικρινά τί 
είναι μηχανικό μέσα στο Διανοητικό, Συναισθηματικό, Κινητικό και στο Ενστικτώδες 
Κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο θα δει ότι είναι εγκλωβισμένος σ’ ένα σωρό από συνή-
θειες. Ότι λέει τα ίδια πράγματα συνεχώς, ότι αντιδρά στα γεγονότα, θυμώνει και 
γίνεται αρνητικός πάντα με τον ίδιο τρόπο. Όλα αυτά, τον κρατούν σε μία κατάσταση 
ύπνου  δηλαδή, στο δεύτερο επίπεδο συνειδητότητας. Όλη αυτή η ειδική ψυχολογική 
εσωτερική εργασία, είναι έτσι ρυθμισμένη με κάθε λεπτομέρεια, που αν την κατανοή-
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σετε και την εφαρμόσετε θα διαμορφώσετε μία νέα ψυχολογία μέσα σας, ξέχωρη από 
την πολλαπλή χαοτική ψυχολογία των πολλών εγώ, που κατέχουν συνήθως οι 
άνθρωποι και την αντιλαμβάνονται ως ένα πραγματικό ολοκληρωμένο εαυτό. 

Ας προσπαθήσουμε τώρα να κατανοήσετε με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, 
τί σημαίνει να ακούτε, να κατανοείτε, να επιθυμείτε και να εφαρμόζετε αυτή την εργα-
σία. Πάρτε ένα μόνο σημείο, ότι πρέπει, μέσω της αυτοπαρατήρησης να παρατηρείτε 
την προσωπικότητά σας. Για την ώρα, είστε ένας συνηθισμένος μηχανικός άνθρω-
πος που ακολουθεί απλά τα μεταβαλλόμενα εγώ του και που ζει κάτω από τον υπνω-
τισμό τού φανταστικού εαυτού (φαντάζεστε ότι διαθέτετε ένα μόνιμο και πραγματικό 
Εαυτό). Μέσω τώρα της μακράς αυτοπαρατήρησης, αυτή η ψευδής ιδέα του εαυτού 
σας, σταδιακά απομακρύνεται. Αυτό συμβαίνει όταν αρχίζει η προσωπικότητα να γί-
νετε παθητική. Έτσι όπως είστε τώρα, γίνεστε θύματα των πιο κουτών και μικρών 
εγώ, που αναλαμβάνουν τον έλεγχό σας και που φανταζόσαστε ότι γνωρίζουν πρα-
γματικά τί είναι σωστό και λάθος. Αν ακούτε, κατανοείτε και αρχίζετε να εφαρμόζετε 
την εσωτερική διδασκαλία, θα σας αποκαλύπτεται σταδιακά τί είναι πραγματικά καλό 
και τι κακό. Για παράδειγμα, όλα τα αρνητικά συναισθήματα, όλες οι μορφές εσωτερι-
κής ταραχής και εσωτερικών λογαριασμών ενάντια στους άλλους, όλες οι μορφές 
αυτοδικαίωσης και πάνω από όλα η ταύτιση, είναι κακά και πρέπει να εργάζεστε ενά-
ντια τους με κάθε δυνατό τρόπο, μέσα στην καθημερινή ζωή. 

Ας πάρουμε σχετικά με όλα αυτά, κάποιον που είναι γεμάτος περηφάνια η 
οποία είναι απόρροια της φιλαυτίας. Ένας άνθρωπος με την περηφάνια και την 
φιλαυτία σε έξαρση μέσα του, θα θέλει πάντοτε να γίνεται το δικό του. Είναι φυσικά 
πεπεισμένος ότι κατανοεί και ξέρει τί είναι καλό και τί κακό, τί σωστό και τί λάθος, και 
ενεργεί ανάλογα, αλλά στην ουσία κάνει το δικό του  δηλαδή, ενεργεί μέσα από τη 
φιλαυτία ή την αυτοθέλησή του. (Η περηφάνια είναι μία εκδήλωση της φιλαυτίας και η 
αυτοθέληση είναι μία εκδήλωση και των δύο). Σε αυτή την περίπτωση, δεν ακούει, δεν 
κατανοεί και δεν υπακούει την Γνωστική διδασκαλία. Πιθανότατα θα προσθέσει μο-
νάχα την ιδέα της διδασκαλίας στην περηφάνια του και θα την χρησιμοποιεί όπως 
τον βολεύει. Θα νιώθει έτσι τον εαυτό του σπουδαιότερο και η προσωπικότητά του θα 
συνεχίζει να παραμένει ενεργητική. Με άλλα λόγια, η εσωτ. διδασκαλία, δεν θα φτά-
νει στα ενδότερα βάθη του, για να αρχίσει κάτι ουσιαστικό για την ανάπτυξη της Ου-
σίας του. Η μηχανική επίκτητη προσωπικότητα κατευθύνει τη ζωή του. Έτσι η αυτόθέ-
ληση και η φιλαυτία έρχονται πρώτες και η αρχές της εσωτερικής εργασίας δεύτερες. 
Για πολύ καιρό η ταπεινότητα γι’ αυτόν δεν έχει ενδιαφέρων και δεν συλλαμβάνει τις 
πολλές μορφές εσωτερικών αντιλήψεων που συνδέονται με τη στιγμιαία απουσία της 
περηφάνιας. Η περηφάνια είναι ένα καλά κρυμμένο χαρακτηριστικό μέσα σε όλους 
μας που δεν είναι εύκολο να παρατηρηθεί. Μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι πιστεύ-
ει στη Γνωστική διδασκαλία, αλλά να μην την εφαρμόζει. Όταν όμως την εφαρμόζει, 
αρχίζει να γίνετε διαφορετικός. Στα πρώτα στάδια της εφαρμογής της θα παλέψει 
σκληρά ανάμεσα στις απαιτήσεις των αισθήσεων και του πνεύματος, διότι, οποιαδή-
ποτε ξαφνική περίσταση, μπορεί αστραπιαία να τον ταυτίζει με κάποιο εγώ.  

Δικαιολογούμε την περηφάνια μας πολύ εύκολα, αλλά, όταν αρχίζουμε με την 
εσωτερική αντίληψη να γευόμαστε αυτό το ψυχρό, σκληρό, ανελέητο χαρακτηριστικό, 
συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι να το μαλακώσουμε και να βάζουμε τον 
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εαυτό μας στη θέση εκείνων που εξαιτίας του, τους καταδικάζουμε, ή που νιώθουμε 
καλύτεροι τους. Μία από τις διακρίσεις ανάμεσα στην περηφάνια και τη ματαιοδοξία 
είναι ότι, η ματαιοδοξία θέλει να είναι πρώτη, όπως εκείνοι οι δύο μαθητές που ήθε-
λαν να καθίσουν ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά του Χριστού στον Ουρανό, αλλά 
η περηφάνια βρίσκεται μάλλον σε εκείνο που είπε ο Πέτρος, όταν διακήρυξε: «Αν 
πρέπει να πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε αρνηθώ». Το έκανε όμως μέσω του φόβου. 

Υποθέστε τώρα πως, μέσω της αυτοπαρατήρησης αρχίζετε να βλέπετε την πε-
ρηφάνια ως μία προσωπική, καθημερινή εμπειρία. Στην πραγματικότητα διακρίνετε 
έναν από τους δύο γίγαντες που προπορεύονται και αποφασίζουν για τη ζωή σας. Αν 
κατανοείτε κάτι από την εσωτ. εργασία και έχετε αρχίσει να επιθυμείτε να κρατηθείτε 
σε αυτή και να τοποθετείτε τις αρχές της, ψηλότερα από τον εαυτό σας, παλεύοντας 
ενάντια στην περηφάνια και τις μορφές με τις οποίες αυτή εκφράζεται στη ζωή σας, 
τότε η εσωτ. εργασία θα αρχίσει να δημιουργεί μέσα σας μία νέα ψυχολογία, ένα νέο 
πρόσωπο. Θυμηθείτε, η εσωτ. εργασία είναι για να αλλάξει εντελώς αυτό που είστε 
και όχι για να σας προσθέσει κάτι σ’ αυτό που τώρα είστε. Δεν μπορείτε να κάνετε 
αυτή την εργασία και να παραμένετε οι ίδιοι. Δεν μπορείτε να προσθέσετε νέο κρασί 
στο παλιό ασκί του εαυτού σας. Αναρωτηθείτε κάποιοι από σας, αν έχετε αλλάξει και 
αν επιθυμείτε πραγματικά να αλλάξετε τον εαυτό σας, ή είστε γεμάτοι έπαρση; Και αν 
επιθυμείτε να αλλάξετε, τί είναι αυτό που πρέπει να αλλάξετε, σύμφωνα με όσα κατα-
νοείτε από τη Γνωστική διδασκαλία; Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω αυτά τα λόγια: 
«Το να ενεργείτε σύμφωνα με την Γνωστική διδασκαλία και την εσωτερική εργασία, 
σημαίνει να θυμάστε τον εαυτό σας». Τότε πρέπει να τοποθετήσετε την εσωτερική 
εργασία ενάντια στην αυτοθέλησή σας. Όπως και ο ίδιος ο Χριστός δεν έκανε το δικό 
Του θέλημα αλλά το θέλημα Εκείνου που Τον είχε στείλει.  

Αν τώρα νομίζετε ότι αυτό σημαίνει μία εγκατάλειψη του εαυτού σας, κάνετε 
λάθος. Απεναντίας αυτό σας βοηθά να βρείτε τον Εαυτό σας και να χάσετε όλο αυτό 
το συνονθύλευμα που θεωρούσατε ως εαυτό. Γιατί σ’ αυτή την κατάσταση αυτοενθύ-
μησης, στην Τρίτη κατάσταση συνειδητότητας, έχουμε επιδράσεις που δεν μπορούμε 
να τις έχουμε διαφορετικά. Προσπαθήστε να θυμάστε τον Εαυτό σας, μην σκέφτεστε 
απλά για αυτό, αλλά προσπαθήστε να το πραγματοποιήσετε και αν για την ώρα δεν 
μπορείτε να πετύχετε τίποτα ως προς αυτό, τότε προσπαθήστε να σταματάτε τις σκέ-
ψεις σας, και να διαχωρίζεστε από την τρέχουσα εσωτερική κατάστασή σας θεωρώ-
ντας την ασήμαντη, διότι αυτή, δεν είναι Εσείς. Αυτό μπορεί να υψώσει κάτι μέσα σας 
μέχρι το επίπεδο της τρίτης κατάστασης συνειδητότητας.   

Ένα από τα βασικά εμπόδια, μεταξύ των άλλων, για να μπορέσουμε να φτά-
σουμε στην Τρίτη κατάσταση συνειδητότητας μέσα μας, είναι οι εικόνες, οι ρόλοι και 
οι στάσεις μας61, που έχουμε αναπτύξει για να επιβάλουμε και να αναδείξουμε την 
                                                 

61  Μία εικόνα, είναι μία μορφή φαντασίας όπου βλέπουμε μια ευχάριστη, ακόμη και 
θαυμαστή πλευρά του εαυτού μας, τόσο καλή, διακριτική και ευγενική, που δεν ανταποκρίνε-
ται στην πραγματικότητα με αυτό που πραγματικά είμαστε. Πραγματικά, είναι πολύ ενοχλητικό 
όταν μας αγγίζει η διαπίστωση η οποία δεν έχει τίποτα ή ελάχιστα να κάνει με τις ιδέες μας 
που η εικόνα για τον εαυτό μας, μας παρουσιάζει. Γι’ αυτό είμαστε πάντοτε εύθικτοι σχετικά με 
κάτι που δεν είναι πραγματικό μέσα μας  που έχει να κάνει με κάποια προσποίηση  δηλαδή με 
κάποια εικόνα μας. Όσο ζούμε από την πλευρά του τοίχου που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτό 
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προσωπικότητά μας. Οι εικόνες, οι ρόλοι και οι στάσεις, μας εμποδίζουν από κάθε 
πραγματική κατανόηση του εαυτού και της ζωής μας, και μας κάνουν να εξαρτιόμαστε 
από τις εξωτερικές συνθήκες. Ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος από εικόνες, ρόλους 
ή στάσεις, δεν μπορεί να διαχωρίσει τον Εαυτό του εύκολα απ’ όλα αυτά. Αυτό για-
τρεύεται βλέποντας σταδιακά τις εικόνες του, αντιλαμβανόμενος τους ρόλους του και 
συνειδητοποιώντας τις στάσεις του μέσο της αυτοπαρατήρησης.   

Η αυτοπαρατήρηση, υπάρχει για να φέρει αλλαγή στον εαυτό μας. Είναι μία 
μέθοδος αλλαγής του Είναι, γιατί αρχίζει να μας κάνει συνειδητούς εκεί που δεν 
ήμασταν, και αυτή η συνειδητότητα που είναι φως, μας ελευθερώνει. Ιδού τα λόγια 
του Παύλου: «Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά επειδή παν το 
φανερούμενον φως είναι. Διά τούτο λέγει: Σηκώθητι ο κοιμώμενος και ανάστηθι εκ 
των νεκρών, και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός» (Εφεσ. 5, 13-14). Εκείνο για το οποίο δεν 
είμαστε αρκετά συνειδητοί, είναι σκοτεινό για μας. Πρόκειται για ένα μέρος του εαυ-
τού μας, το οποίο πρέπει να το φέρουμε στο φως της συνειδητότητας μέσω της αυτό-
παρατήρησης. Απ’ αυτό θα προκύψει μία γνώση που θα έκανε τις εικόνες του εαυτού 
μας, που μέχρι τώρα ασκούσαν εξουσία πάνω μας, να καταρρεύσουν.    

Πώς μπορεί τώρα, ένας άνθρωπος να είναι ευτυχής μέσα του, όταν είναι τελεί-
ως ασυνείδητος ως προς τους ρόλους, τις εικόνες και τις επίκτητες στάσεις που επε-
νεργούν πάνω του όλη την ημέρα; Συνειδητοποιώντας το αυτό είναι πολύ χρήσιμο, 
ενώ εφαρμόζετε τη σπουδαία πειθαρχία της αυτοπαρατήρησης, να προσέχετε τί σας 
ενοχλεί και τί καταστρέφει την ευτυχία που είστε ικανοί να βιώσετε. Προσπαθήστε να 
ανακαλύψετε κατά πόσο όλο αυτό οφείλεται σε μία εικόνα του εαυτού σας που δεν 
ικανοποιήθηκε από τη συμπεριφορά κάποιου, ή σε ένα ρόλο που θέσατε σε λειτουρ-
γία και δεν επιδοκιμάστηκε, ή σε μία στάση που δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτέλε-
σμα. Πώς είναι δυνατόν να ελευθερωθούμε και να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρά-
γματα και τους ανθρώπους έτσι όπως πραγματικά είναι, αν είμαστε γεμάτοι από εικό-
νες και στάσεις, που μάς τυφλώνουν; Πώς είναι δυνατόν να φανταζόμαστε ότι μπο-
ρούμε να δημιουργούμε απλές σχέσεις, όταν καταλήγουμε στους τυποποιημένους ρό-
λους μας και στον κομπασμό μας. Προσπαθήστε να προσέξετε πότε μιλάτε μέσα από 
τις στάσης και τους ρόλους σας. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, προσπαθήστε να 
το προσέξετε σε άλλους που κάνουν το ίδιο πράγμα. Όλα αυτά ανήκουν στην προσω-

                                                                                                                     
που φανταζόμαστε και σε αυτό που είμαστε μας κρατά επαναπαυμένους και εμποδίζει την 
πραγματική συνείδηση να μας προσεγγίσει και να δούμε την αντίφαση. Αυτή η σκοτεινή πλευ-
ρά  η μη αναγνωρισμένη, η μη συνειδητή  πρέπει να αναμιχθεί με την άλλη πλευρά.  

Το επόμενο σημείο είναι οι ρόλοι. Όλοι έχουν κάποιους τυποποιημένους ρόλους που 
χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Συχνά, άνθρωποι που στη συνηθισμένη ζωή μοιά-
ζουν να είναι άνετοι και να μιλούν πολύ, γίνονταν σιωπηλοί όταν δεν μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν τους συνηθισμένους ρόλους στη ζωή τους. Μερικοί ρόλοι είναι διακριτικοί· άλλοι 
είναι κραυγαλέα φανεροί στους πάντες, εκτός από τον άνθρωπο που τους παίζει. Μερικοί ρό-
λοι είναι σχεδιασμένοι απλώς και μόνο για να τραβήξουν την προσοχή των άλλων. Όταν μιλά-
τε σε κάποιον με πολλούς ρόλους, έχετε την εντύπωση ότι δεν βρίσκεται εκεί, όπως όταν μιλά-
τε σε ανθρώπους που έχουν πολύ ισχυρές εικόνες για τον εαυτό τους. Το τρίτο σημείο είναι οι 
στάσεις που διαμορφώνονται πολύ εύκολα από την ανατροφή. Διδάσκεστε ότι αυτή η οπτική 
είναι σωστή και στη συνέχεια δημιουργείτε μία στάση που να συμφωνεί με αυτή την οπτική. 
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πικότητα, την οποία πρέπει να κάνουμε παθητική μέσω της αυτοπαρατήρησης και 
μέσα από την επίγνωση και την κατανόηση που προκύπτει από αυτήν. 

Ένας στόχος είναι να είμαστε ευτυχείς ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθή-
κες. Κάποιος που έχει φτάσει σε ένα στάδιο κατά το οποίο διαθέτει κάτι ανεξάρτητο 
από τις εξωτερικές συνθήκες, κάτι που είναι ανεξάρτητο από την αποτυχία ή την επι-
τυχία, το κρύο ή τη ζέστη, τη δυσκολία ή την ευκολία, τη στέρηση ή την αφθονία, ένας 
τέτοιος άνθρωπος, όποιες και αν είναι οι περιστάσεις που επηρεάζουν, είτε αυτές 
είναι φυλακή είτε όχι, είτε βρίσκεται μέσα στην κακουχία ή την άνεση, είτε περιβάλ-
λεται από στοιχεία πλούτου, εξουσίας ή φτώχιας, παραμένει ανεπηρέαστος. 

Λέγεται, ότι κάποιος που εγείρει διαρκώς απαιτήσεις, είναι δυστυχής. Τί ση-
μαίνει να δημιουργείτε απαιτήσεις; Σημαίνει ότι η ευτυχία σας εξαρτάται από το να 
είναι τακτοποιημένα ορισμένα πράγματα, σύμφωνα με τον τρόπο που εσείς θεωρείτε 
σωστό. Δεν σας αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, ή αυτές οι περιστάσεις, αντιτίθεστε σε 
αυτό ή στο άλλο, κλπ. Σε μία τέτοια περίπτωση, εγείρετε απαιτήσεις και η ευτυχία 
σας θα εξαρτάται από εξωτερικά πράγματα, τα οποία, αν δεν είναι αυτό που εσείς 
θεωρείτε σωστό, θα σας βυθίσουν στην κατάθλιψη και την αρνητικότητα. Ένας τέτοι-
ος άνθρωπος, δεν διαθέτει μία επαρκώς αναπτυγμένη εσωτ. κατάσταση για να μπο-
ρεί να παραμένει ανεξάρτητος από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της ζωής. 
Μπορεί να εκπλήσσεστε όταν ακούτε ότι είναι δυνατόν πολλές φορές, αν ασκείτε την 
εσωτ. εργασία, να βρείτε ευτυχία παρότι τα πάντα πάνε στραβά. Γνωρίζετε τη ρήση, 
ότι όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή αποτελούν ένα μέσο και όχι ένα σκοπό. Αλλά έχετε 
συλλογιστεί τί υποδηλώνει αυτό; Όποιες και αν είναι οι περιστάσεις σας, μπορούν να 
θεωρηθούν από την οπτική της εσωτ. εργασίας, ως ένα μέσο για την εφαρμογή της 
μη-ταύτισης. Οι άνθρωποι παίρνουν τη ζωή ως ένα σκοπό και κάνουν πράγματα στη 
ζωή, με αυτή την οπτική. Πάντοτε επιζητούν αποτελέσματα. Δουλεύουν για αποτελέ-
σματα. Αν συναντήσουν αποτυχία, γίνονται δυστυχείς. Αλλά σε αυτή την διδασκαλία 
ακούμε ότι δεν πρέπει να εργαζόμαστε για αποτελέσματα, αλλά να εφαρμόζουμε σε 
ό,τι και αν κάνουμε, τη μη-ταύτιση και την αυτοενθύμηση. Αν η ευτυχία σας εξαρτάται 
από τον έπαινο των άλλων, είστε μία μηχανή. Αν η ευτυχία σας βασίζεται στο να βγά-
ζετε χρήματα, και πάλι είστε μία μηχανή, γιατί μπορεί να χάσετε τα χρήματά σας και 
να καταστραφείτε. Αν η ευτυχία σας βασίζεται στο να σας φέρονται σωστά, σύμφωνα 
με την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας σίγουρα κάτι πάει στραβά. Το να δημιουρ-
γείτε διαρκώς εσωτερικούς λογαριασμούς που προκύπτουν από την έγερση απαιτή-
σεων, δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει μία πηγή εσωτερικής γαλήνης του νου. Το να 
σκέφτεστε διαρκώς ότι τα πράγματα δεν είναι όπως θα τα θέλατε να είναι, μπορεί μό-
νο να σας κάνει συνεχώς δυστυχείς και αρνητικούς. Εσείς οι ίδιοι πρέπει να ξυπνή-
σετε και να συγκρατείτε μέσα σας το μυστικό της ευτυχίας. Και αυτή η συγκράτηση 
σημαίνει να σφραγίζετε τον εαυτό σας από τις επιδράσεις που ασκούσαν μέχρι τώρα 
πάνω σας τα εξωτερικά γεγονότα, οι εξωτερικές συνθήκες. Όλοι μας έχουμε αποκτή-
σει παράλογους χαρακτηριστικούς τρόπους να συμπεριφερόμαστε προς τους άλλους 
ανθρώπους και τις εξωτερικές συνθήκες. Ακριβώς εδώ είναι που μπορεί κάποιος να 
διαχωρίσει τον εαυτό του, προσέχοντας μέσω της αυτοπαρατήρησης πώς αντιδρά 
στη στιγμή. Ναι, αξίζει πραγματικά να το προσέχουμε αυτό και μάλιστα συχνά κατά 
τη διάρκεια της κάθε ημέρας. 
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Ανάπτυξη της αυτοπαρατήρησης. 
 
 

Ο άνθρωπος είναι μία πολλαπλότητα. Δεν έχει μια Ατομικότητα αλλά πάρα 
πολλά εγώ. Μπορούμε να πούμε, ότι δεν είναι ένας  αλλά πολλοί. Μέσα του υπάρχου 
εν δυνάμει, ένα πλήθος - από ανθρώπους - διαφορετικών μεγεθών, διαφορετικών ηλι-
κιών και διαφορετικών ενδυμασιών, που πορεύονται όλοι μαζί σε αταξία. Σ’ αυτό το 
πλήθος, υπάρχουν άνθρωποι ευχάριστοι, δυσάρεστοι, μορφωμένοι, αμόρφωτοι, άρ-
ρωστοι και υγιείς, ευγενικοί και αγενείς. Ένας- δύο ή αρκετοί από αυτούς, μπορεί να 
ενδιαφέρονται για τις ιδέες της εσωτερικής διδασκαλίας. Οι υπόλοιποι μπορεί να μην 
ακούν αυτά που η εσωτ. διδασκαλία λέει, ή να τα χαρακτηρίζουν ανοησίες, κλπ. Όλες 
αυτές οι φωνές μπορούν να ακουστούν να μιλάνε μέσα μας, ανά πάσα στιγμή, αν πα-
ρατηρούμε τον εαυτό μας. Το να λέμε τώρα «αυτά όλα είμαι Εγώ», σημαίνει να ταυτι-
ζόμαστε μαζί τους και αυτό σαν αποτέλεσμα έχει τίποτα να μην μπορεί να αλλάξει σε 
μας. Όλα αυτά, συνδέονται άμεσα με το επίπεδο του Είναι μας που χαρακτηρίζεται 
από πολλαπλότητα και στερείται ενότητας. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε 
προσωπικά μέσω της αυτοπαρατήρησης. Έχετε δει τον εαυτό σας να πορεύεται σαν 
ένα πλήθος από εγώ, με κάποια από αυτά να είναι καλά, κάποια κακά, κάποια κουρε-
λιασμένα, κάποια εγώ με εξεζητημένες ενδυμασίες, κάποια καλοπροαίρετα, κάποια 
συκοφαντικά, κάποια τολμηρά, κάποια εγώ να λυπούνται τον εαυτό τους, κάποια 
νοήμονα, κάποια ανόητα, κάποια λίγο αναπτυγμένα, κάποια υποανάπτυκτα και παι-
δαριώδη, και πάει λέγοντας; Αυτή η φάλαγγα που πορεύεται ποικιλοτρόπως, αποφα-
σίζει, οδηγεί και ρυθμίζει τη ζωή μας για λογαριασμό μας. Αυτά τα εγώ, είναι που μας 
κάνουν να ενεργούμε έτσι ή αλλιώς, να σκεφτόμαστε και να λέμε ό,τι τα ευχαριστεί, 
να μας αρέσει ή να μην μας αρέσει ό,τι αυτά ορίζουν και το πρόβλημα είναι ότι τα 
πιστεύουμε και τα θεωρούμε ως «αυτά όλα είμαι Εγώ ο ίδιος». 

 Αποτελεί μία τεράστια απελευθέρωση το να φτάσουμε στη συνειδητοποίηση, 
ότι δεν χρειάζεται πια να πιστεύουμε, ή να ακολουθούμε ένα εγώ της στιγμής. Αυτό 
αποτελεί την αρχή της εσωτερικής ελευθερίας και μία συγκεκριμένη μικρή μετακίνηση 
προς την κατεύθυνση του πραγματικού «Εαυτού μας». Συχνά έχουμε κάποια δυσάρε-
στα εγώ να οδηγούν για μας τη ζωή μας και τα οποία απολαμβάνουν να μας κάνουν 
δυστυχείς. Και είναι έξυπνα στην προσποίηση. Για παράδειγμα, λένε με έναν γλυκό, 
θλιμμένο τρόπο ή μάλλον μας κάνουν να λέμε πράγματα όπως: «Αν μόνο είχα συνα-
ντήσει αυτή την διδασκαλία νωρίτερα, θα ήταν τόσο διαφορετική η ζωή μου». Προκα-
λούν αυτή τη σκέψη και εμείς νομίζουμε ότι είναι μία δική μας αληθινή σκέψη.  

Τα εγώ μας προκαλούν σκέψεις και εμείς τις θεωρούμε ως δικές μας. Τα αρνη-
τικά εγώ - δηλαδή, τα εγώ που μπορούν να αναπνεύσουν κανονικά μόνο όταν κάποι-
ος είναι αρνητικός - είναι πολύ έξυπνα από αυτή την άποψη. Όταν βρίσκεστε σε μία 
λογική κατάσταση, περιμένουν μέχρι να μπορέσουν να προκαλέσουν μία σκέψη που 
να σας κάνει αρνητικούς. Έπειτα, τρέφονται απ’ αυτή την αρνητική κατάστασή σας. 
Όλο αυτό γίνεται τόσο απλό και ξεκάθαρο μόλις κατακτήσουμε μία πρακτική κατανό-
ηση σε σχέση με τα εγώ και χάσουμε την ψευδαίσθηση ότι αυτά είναι ο Εαυτός μας. 
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Προκειμένου κάποιος να φτάσει να γνωρίσει τον εαυτό του, πρέπει να τον πα-
ρατηρεί. Χωρίς αυτοπαρατήρηση δεν μπορεί να υπάρξει καμία αυτογνωσία. Όλοι βέ-
βαια, φαντάζονται ότι γνωρίζουν τον εαυτό τους και ζουν μέσα σε αυτή την ψευδαί-
σθηση. Και ακριβώς αυτή η ψευδαίσθηση είναι που τους εμποδίζει από το να συνει-
δητοποιήσουν ότι δεν τον γνωρίζουν. Διότι στη θέση της αυτογνωσίας έχουν μπει 
φανταστικές εικόνες του εαυτού τους οι οποίες δεν τους αντιπροσωπεύουν αλλά 
απλά περιπλέκουν τη ζωή τους με προσποιήσεις και τους οδηγούν σε λανθασμένες 
κατευθύνσεις. Φροντίζοντας αυτές τις εικόνες, σαν να επρόκειτο για τις πολύτιμες 
κούκλες τους, σπάνια πιάνουν ακόμη και μία αναλαμπή του Εαυτού τους, και αν τύχει 
να συμβεί αυτό, τότε εκείνοι αγκαλιάζουν ακόμη πιο σφιχτά τις κούκλες τους.  

Λέγοντάς τα όλα αυτά, δεν υπερβάλλω. Ζούμε, έχοντας τις πιο γελοίες ιδέες 
για τον εαυτό μας με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αλλάξουμε, να αναπτυχθούμε 
και να κατανοήσουμε κάτι καινούργιο. Χρειαζόμαστε έναν πραγματικό αντικειμενικό 
ψυχολογικό καθρέφτη. Αλλά πόσοι θα μπορούσαν να επιβιώσουν αν τους αφαιρού-
σαν τον φανταστικό τους καθρέφτη, που είτε τους κολακεύει, είτε τους οικτίρει και 
τους υποτιμά και τον αντικαθιστούσαν με έναν πραγματικό ψυχολογικό καθρέφτη; 
Δεν θα τρελαινόμασταν όλοι, αν βλέπαμε τα πάντα μέσα μας έτσι όπως ακριβώς 
είναι; Ένας άνθρωπος πρέπει να διεισδύσει σιγά - σιγά, σταδιακά μέσα του, πριν 
μπορέσει να αντέξει μία τέτοια εμπειρία και τότε, η συνειδητότητά του θα μεγεθυνόταν 
αφάνταστα. Η αυτογνωσία του σε μια τέτοια περίπτωση, θα ήταν βαθιά και γνήσια, 
βασισμένη στη μακρά, μη επικριτική αυτοπαρατήρηση. Αν αυτό συνέβαινε, όλη η 
ιδέα, η επίγνωσή και η αίσθηση του εαυτού του, θα άλλαζαν σε τέτοιο βαθμό, που θα 
προσέγγιζε τη θέαση του πραγματικού του Εαυτού που αποτελεί τον πραγματικό 
στόχο μας. Ας μας γίνει ξεκάθαρο, ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τον πραγμα-
τικό μας Εαυτό, αν είμαστε παραγεμισμένοι από ψευδαισθήσεις, ψέματα και προ-
σποιήσεις. Θα συναντήσετε πάρα πολλούς ανθρώπους να γερνάνε και να στερεύουν, 
επειδή εξακολουθούν να φροντίζουν τις νεκρές κούκλες τους και εξακολουθούν να 
προσκολλούνται σε αυτό που δεν είναι ο εαυτός τους, χάνοντας έτσι, κάθε πιθανή 
επαφή με τις ουσιαστικές πηγές της πραγματικής τους ύπαρξης. Σε μία τέτοια περί-
πτωση, η προσωπικότητα έχει νικήσει. Και αυτό θα οφείλεται στις ψεύτικες εικόνες 
τους που λατρεύουν και προσκολλούνται.  

Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θυμόμαστε τον Εαυτό μας. 
Μονάχα μέσα από μακρά, ειλικρινή αυτοπαρατήρηση, μπορούμε να αρχίσουμε να 
αναγνωρίζουμε ότι μας συμβαίνει αυτό. Αυτοενθύμηση, σημαίνει να διαθέτουμε ένα 
στοιχείο βουλητικού ελέγχου. Είναι μία μορφή του να πράττουμε και να κάνουμε αυτό 
που θέλουμε Εμείς. Στην αρχή σε μία μικρή κλίμακα, όπως για παράδειγμα, να 
ελέγχουμε τον εαυτό μας σε ένα ξέσπασμα θυμού, ή να συμπεριφερθούμε διαφορε-
τικά σε κάποια περίσταση, εκεί που θα είχαμε συμπεριφερθεί μηχανικά ως συνήθως. 
Είναι απαραίτητο για έναν άνθρωπο να αρχίσει να παρατηρεί πρώτα από όλα πώς 
συμπεριφέρεται. Αν δεν έχετε ιδέα πώς συμπεριφέρεστε, αν δεν μπορείτε καθόλου να 
δείτε τον εαυτό σας, αλλά είστε εντελώς ταυτισμένοι με αυτόν, τότε κάθε εργασία 
πάνω του είναι ανώφελη. Δεν θα έχετε ιδέα τί είναι αυτή η εργασία ή, πού συνίσταται 
το σημείο εφαρμογής της σ’ εσάς.  
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Το να παρατηρούμε αυτά που βλέπουμε, είναι διαφορετικό από το να τα κοι-
τάμε. Στην πραγματικότητα προσέχουμε μονάχα ένα ψήγμα από αυτά που βλέπουμε. 
Βλέπετε, ας πούμε, ένα σπίτι χίλιες- δυο φορές. Έχετε καμία ιδέα πόσα παράθυρα 
διαθέτει; Βλέπετε το δρόμο στον οποίο ζείτε κάθε μέρα. Έχετε παρατηρήσει τα σπίτια 
του, τα μαγαζιά του, τη μορφή τους, το περίγραμμα, το χρώμα τους, και τα λοιπά; Πό-
σα σκαλιά οδηγούν στο διαμέρισμά σας; Ποιο είναι το χρώμα των ματιών του τάδε; 
Το να παρατηρούμε αυτά που βλέπουμε, σημαίνει να προσλαμβάνουμε νέες εντυπώ-
σεις. Το να προσλαμβάνουμε περισσότερες εντυπώσεις, σημαίνει να αυξάνουμε τη 
συνειδητότητα. Αν πάψετε να προσλαμβάνετε νέες εντυπώσεις, δεν μπορείτε να μά-
θετε τίποτα νέο. Το να διαβάσετε ένα βιβλίο για κάτι σχετικά με το οποίο δεν γνωρί-
ζετε τίποτα, σημαίνει να προσλαμβάνετε νέες εντυπώσεις και έτσι νέα ενέργεια. Αν 
αρνείστε, τότε δεν είστε πολύ νοήμονες. Η εσωτερική διδασκαλία λέει ότι το πρώτο 
σημάδι της νοημοσύνης, είναι η ικανότητα προσαρμογής. Όταν οι άνθρωποι αρνού-
νται να προσαρμοστούν σε νέες περιστάσεις, αρχίζουν να πεθαίνουν. Δεν προσλαμ-
βάνουν νέες εντυπώσεις, έτσι η τροφή των εντυπώσεων δεν επαρκεί και οι ίδιοι απο-
νεκρώνονται. «Ο αριθμός των νεκρών ψυχολογικά ανθρώπων, που περπατούν στους 
δρόμους, αν πραγματικά τον γνωρίζατε, είναι απίστευτος». Αν συνειδητοποιήσετε ότι 
πάντοτε λέτε και κάνετε τα ίδια πράγματα, υιοθετείτε τις ίδιες στάσεις και έχετε τις 
ίδιες απόψεις και τις ίδιες προκαταλήψεις τότε θα δείτε ότι στην πραγματικότητα, 
είστε ένας απονεκρωμένος άνθρωπος. Είστε ψυχολογικά νεκροί, πολύ πριν γίνετε 
σωματικά νεκροί. Αλλά αυτή η συνειδητοποίηση ότι είστε ένας νεκρός άνθρωπος, 
είναι εφικτή μονάχα μέσα από το φως της αυτοπαρατήρησης. 

Το να παρατηρείτε τον εαυτό σας, είναι διαφορετικό από το να παρατηρείτε 
ένα λεωφορείο ή ένα δέντρο. Προκειμένου να παρατηρήσετε ένα λεωφορείο ή ένα 
δέντρο, είναι απαραίτητη η εξωτερική προσοχή. Το να δείτε απλά ένα λεωφορείο ή 
ένα δέντρο, απαιτεί μηδενική προσοχή. Για να τα παρατηρήσετε - το χρώμα, το σχή-
μα, και τα λοιπά - απαιτείται κατευθυνόμενη προσοχή. Βλέπετε εκατοντάδες λεωφο-
ρεία και δέντρα κάθε μέρα αλλά δεν τα παρατηρείτε. Αποτελούν όλα μία ασαφή θολή 
εικόνα. Με τον ίδιο τρόπο και η εσωτερική ζωή σας αποτελεί μία ασαφή θολή εικόνα. 
Δεν την παρατηρείτε, αλλά την αντιλαμβάνεστε με ένα αόριστο τρόπο, όπως κάνετε με 
τα λεωφορεία και τα δέντρα. Αν δεν αντιλαμβανόμασταν σε κάποιο βαθμό την εσω-
τερική ζωή μας, δεν θα μπορούσαμε να εστιάσουμε την εσωτερική προσοχή πάνω σε 
αυτήν, όπως αν δεν αντιλαμβανόμασταν σε κάποιο βαθμό τον εξωτερικό κόσμο, δεν 
θα μπορούσαμε να εστιάσουμε την προσοχή πάνω του. Κατανοήστε, ότι μας δίνεται 
ένα σημείο αναφοράς για να αρχίσουμε να αυξάνουμε τη συνειδητότητα σε σχέση με 
τις εξωτερικές ή τις εσωτερικές μας καταστάσεις. Η ανάπτυξη της αυτοπαρατήρησης 
οδηγεί στην ανάπτυξη άλλων εσωτερικών αισθήσεων που τελικά μας οδηγούν σε μία 
αυξημένη ευαισθησία ως προς τα Ανώτερα Κέντρα με τα διαρκή τους μηνύματα προς 
εμάς. Σε μία τέτοια περίπτωση, δεν μας ελέγχει πια η εξωτερική ζωή, έτσι όπως αυτή 
μας αποκαλύπτεται μόνο από τις πέντε αισθήσεις μας, αλλά διαθέτουμε και μία δεύ-
τερη πηγή κινητοποίησης από τα Ανώτερα Κέντρα, ξέχωρη από τα μεταβαλλόμενα 
γεγονότα της εξωτερικής ζωής. Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε και να εισπράττουμε 
εντυπώσεις και από τις δύο πλευρές, εξωτερικές και εσωτερικές και να λειτουργούμε 
με μια τελείως διαφορετική κατανόηση των πραγμάτων.  
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Η ψεύτικη προσωπικότητα είναι στραμμένη μόνο προς τα έξω. Για να αρχί-
σουμε να «ακούμε» εσωτερικά, σύμφωνα με την έννοια της εσωτερικής διδασκαλίας, 
η ψεύτικη προσωπικότητα πρέπει να γίνει σταδιακά, παθητική. Αν δεν υπήρχε τίποτα 
να ακούσουμε εσωτερικά, αυτή η εσωτ. εργασία, ο εσωτερισμός, η θρησκεία, δεν θα 
υπήρχε, και κάθε εσωτ. ανάπτυξη θα ήταν απλά ένα όνειρο και μια σκέτη ανοησία. 
Ωστόσο η εσωτ. διδασκαλία λέει, ότι όχι μόνο διαθέτουμε ανώτερα ή καλύτερα μέρη 
στα συνηθισμένα κέντρα μας, αλλά ότι έχουμε και δύο πλήρως Ανώτερα αναπτυ-
γμένα κέντρα, που λειτουργούν μέσα μας πάντοτε, αλλά τα οποία δεν μπορούμε να 
«ακούσουμε». (Η θεραπεία των κουφών στην Καινή Διαθήκη, εννοεί αυτή την ψυχολο-
γική κωφότητα). Κάποιος που βασίζεται αποκλειστικά στις εξωτερικές αισθήσεις, 
είναι «κουφός» υπό αυτή την έννοια. Όλα όσα διδάσκει πρακτικά η εσωτ. διδασκα-
λία, δεν είναι σχεδιασμένα για να μας κάνουν καλούς - ό,τι και αν σημαίνει αυτό -  
αλλά για να καταστήσουν παθητική μία μάζα από τεχνητή παρεμβατική ύλη (που το 
πρώτο στρώμα της ανήκει στην ψεύτικη προσωπικότητα), έτσι ώστε να μπορέσουμε 
να αρχίσουμε να «ακούμε». Θα ήταν ανώφελο να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε 
επαφή με τα Ανώτερα Κέντρα, έτσι όπως είμαστε. Πρέπει να καθαριστεί μία τεράστια 
ποσότητα ρυπαρότητας - όπως με τους στάβλους του Αυγεία, στο μύθο του Ηρακλή.  

Η κύρια πηγή ρυπαρότητας είναι το να αποδίδουμε στον Εαυτό μας αυτό που 
δεν κατέχουμε όπως, συνειδητότητα, θέληση, ικανότητα του να πράττεις, κλπ. Εφό-
σον βρισκόμαστε σε μία τέτοια κατάσταση εσωτερικά, είναι απαραίτητο να παρατη-
ρήσουμε τον εαυτό μας. Με την αυτοπαρατήρηση και με την ανάπτυξη των εσωτε-
ρικών αισθήσεων, θα αρχίζουμε να αγγίζουμε εντυπώσεις από τα Ανώτερα Κέντρα, 
θα ανακαλύπτουμε έναν άλλον κόσμο στον οποίο ανήκουμε πραγματικά. Θα βρούμε 
αυτόν τον εσωτερικό κόσμο, πολύ πιο ταιριαστό, γιατί μέσα από αυτούς τους δύο 
μεταβιβαστές, το Ανώτερο Διανοητικό και Συναισθηματικό Κέντρο, θα μας μιλάει ο 
συνειδητός κύκλος της ανθρωπότητας.  

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ πληρέστερα στην ιδέα της αυτοπαρατήρησης. Η 
εξωτερική προσοχή αυξάνει τη συνειδητότητά μας σε σχέση με τα εξωτερικά αντικεί-
μενα και η εσωτερική προσοχή αυξάνει τη συνειδητότητά μας ως προς μία σκέψη ή 
ένα συναίσθημα. Αν παρατηρείτε μία σκέψη ή ένα συναίσθημα - που είναι εντελώς 
διαφορετικά και προέρχονται από διαφορετικά κέντρα - θα συνειδητοποιήσετε ότι 
πρόκειται για κάτι που είναι μέσα σας, αλλά που δεν είστε Εσείς. Όταν δεν παρα-
τηρείτε την εσωτερική ζωή σας, αυτή συγχωνεύεται με σας και εσείς συγχωνεύεστε με 
αυτήν και τα πάντα βρίσκονται στο σκοτάδι. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι, βασανιζό-
μαστε και ξεγελιόμαστε. Για αυτό είναι χρήσιμο να επιτρέψουμε μία ακτίνα φωτός με 
την αυτοπαρατήρηση να διεισδύσει μέσα μας, για να γινόμαστε όλο και πιο συνει-
δητοί ως προς το τί Εμείς, δεν είμαστε. Αν παίρνετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
σας ως τον Εαυτό σας - αν λέτε αυτά είμαι Εγώ - βρίσκεστε εσωτερικά σε σύγχυση 
και στο σκοτάδι. Είναι μακρύ ταξίδι, το να ξεφορτωθείτε αυτό που Εμείς, δεν είμαστε - 
αυτό που δεν είμαι Εγώ. Στην αρχή, δυσκολεύεστε να πείτε σχεδόν σε όλες τις σκέ-
ψεις, τα συναισθήματα, τις αισθήσεις: «Αυτό δεν είμαι Εγώ». Το αντίθετο, θα πείτε: 
«Μα αυτό είμαι Εγώ». Όχι, αυτό δεν είναι και το γεγονός ότι μπορείτε να το παρα-
τηρήσετε το αποδεικνύει. Εφαρμόζοντας αυτή την εσωτερική εργασία σιγά, σιγά μας 
οδηγεί όλο και πιο κοντά στον πραγματικό Εαυτό, που δεν μπορείτε να τον παρατη-
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ρήσετε. Αυτός είναι ο σκοπός σε σχέση με τον οποίο η αυτοπαρατήρηση αποτελεί το 
μέσο. Κατανοήστε ότι η ανάπτυξη της εσωτερικής αίσθησης, που αποκαλείται αυτό-
παρατήρηση, δεν είναι ένας αυτοσκοπός αλλά ένα μέσο για ένα σκοπό  δηλ. είναι το 
μέσο για να διαχωριστείτε από αυτό που δεν είναι ο πραγματικός Εαυτός σας.   

Με οτιδήποτε ταυτίζεστε, εξωτερικό ή εσωτερικό, τότε αυτό έχει δύναμη πάνω 
σας και σας κάνει να το υπηρετείτε. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε και δεν γεννή-
θηκε για να είναι ένας δούλος, αλλά εξαιτίας του ισχυρού και διαρκούς υπνωτισμού 
της ζωής, πέφτει σε ύπνο και τότε είναι δούλος όλων των πραγμάτων με τα οποία 
ταυτίζεται. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το έξυπνο κόλπο, η ανθρωπότητα κρατιέται 
εκεί που είναι, και έτσι παράγεται ατέλειωτος εντελώς ανώφελος πόνος και δυστυχία. 
Λοιπόν, παύετε να ταυτίζεστε με ό,τι μπορείτε να παρατηρήσετε εσωτερικά. Αυτή 
είναι η απαρχή της εσωτερικής ελευθερίας. Με την παρατήρηση, τόσο επί τόπου όσο 
και εκ των υστέρων, διαχωρίζεστε από όλες αυτές τις επιδράσεις. Αυτό είναι ένα θαυ-
μάσιο δώρο. Και αν το εφαρμόσετε, τα αποτελέσματα είναι θαυμαστά. Τότε ίσος θα 
μπορούσε να υπάρξει μέσα μας η αυθεντική αίσθηση του Είναι σας62.  Πρέπει όμως 
να παραμένετε ξύπνιοι προκειμένου να το καταφέρετε αυτό. Μόλις γνωρίσετε και 
κατανοήσετε αυτή την κατάσταση, αυτό το μυστικό, θα έχετε κάτι συγκρίσιμο με το 
πολύτιμο μαργαριτάρι που αναφέρεται στα Ευαγγέλια.   

Αυτό που μπορεί να δώσει μεγάλη βοήθεια στο να υπάρχει πρόσβαση στους 
ανώτερους «κόσμους» είναι το να ζούμε  από στιγμή σε στιγμή, να παρατηρούμε τον 
εαυτό μας και να εφαρμόζουμε τον ψυχολογικό θάνατο για να  ελευθερώνεται η Ου-
σία από τα ψυχολογικά ελαττώματα και μέσο της Αλχημικής γέννησης να κατασκευ-
άζομαι τα ανώτερα σώματα, που δίνουν πρόσβαση και μετακίνηση με συνειδητό 
τρόπο σε όλες τις διαστάσεις. 
                                                 

62  Πώς θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει μέσα μας η αυθεντική αίσθηση του Είναι μας, 
όταν τα εγώ νιώθουν και σκέφτονται αντί για Εμάς; Πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα 
στην αίσθηση του εγώ και την αίσθηση του Είναι. Η αίσθηση του Είναι, είναι πάντα σωστή, 
αλλά η αίσθηση του εγώ είναι μια ψεύτικη αίσθηση. Μόνο η Συνείδηση μπορεί να δώσει μια 
αληθινή αίσθηση. Αλλά η αληθινή Συνείδηση του Είναι, είναι παγιδευμένη στην πολυπλοκότη-
τα των εγώ που κουβαλάμε μέσα μας και για να την αποκτήσουμε πρώτα απ’ όλα πρέπει να 
διαλύσουμε αυτά τα εγωικά πρόσθετα. Καθώς θα τα διαλύουμε, η φωνή της Συνείδησης θα 
γίνεται κάθε φορά περισσότερο ισχυρή και καθώς θα έχουμε αίσθηση της Συνείδησης θα 
αντιληφθούμε ότι η ψεύτικη αίσθηση του εγώ ήταν που μας οδηγούσε σε λάθη. Αλλά αυτό 
είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, επειδή στη ζωή όλοι μας έχουμε υποφέρει και σε κάθε 
στιγμή νιώθαμε εδώ στην καρδιά, κάτι που ονομάζεται «Αίσθηση». Αυτό το κάτι πάντα το θε-
ωρούσαμε ως τη φωνή της Συνείδησής μας. Το θεωρούσαμε ως την αίσθηση Εαυτού και στην 
οποία έχουμε υπακούσει ως το μοναδικό πράγμα που μπορεί να μας οδηγήσει στον ίσιο δρό-
μο. Αλλά δυστυχώς κάναμε λάθος. Η απόδειξη του λάθους μας είναι ότι πολύ αργότερα είχαμε 
άλλη αίσθηση εντελώς διαφορετική, και πάλι πολύ αργότερα είχαμε επίσης άλλη αίσθηση τε-
λείως διαφορετική. Επομένως ποια από αυτές ήταν η αληθινή; Υπήρξαμε θύματα αυταπάτης, 
πάντα μπερδεύαμε την αίσθηση του εγώ, με την αίσθηση του Είναι. Το να φτάσεις να νιώσεις 
πραγματικά και να αποκτήσεις την ακριβή Αίσθηση του Είναι, είναι κάτι τρομερό! Σε κάθε πε-
ρίπτωση και καθώς θα περπατάμε σ’ αυτό το δύσκολο μονοπάτι της Αυτογνωσίας και της 
Αυτό-παρατήρησης, σταδιακά, θα μάθουμε να έχουμε την σωστή αίσθηση, θα μάθουμε να 
αναγνωρίζουμε την Αυθεντική Αίσθηση της Υπερβατικής Συνείδησης του Είναι. 
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Περιεχόμενο και δομή του εγώ. 
 

 
Το εγώ προσπαθεί πάντα να κρατεί την Ατομική μας Ουσία σε ταύτιση με τη 

μορφή, και άρα απώλεια του Εαυτού σε κάποια μορφή. Μορφές δεν είναι μόνο υλικά 
αντικείμενα και σώματα. Πιο βασικές από τις εξωτερικές μορφές -πράγματα και σώ-
ματα - είναι οι σκεπτομορφές που συνεχώς εμφανίζονται στη συνειδητότητά μας. 
Υπάρχουν ενεργειακές διαμορφώσεις, λεπτοφυέστερες και λιγότερο πυκνές απ’ ότι η 
ύλη, αλλά, παρ’ όλα αυτά, είναι μορφές. Τα εγωικά προσωπεία είναι νοητικές “δομές”, 
τυποποιημένες “μορφές-σκέψης” και ως “μονάδες ενέργειας” δημιουργούν με νοητική 
“ύλη” ψεύτικες μορφές όντων που φαινομενικά διαθέτουν συνείδηση. Στην πραγματι-
κότητα, όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στο πεδίο συνειδητότητας της Ατομικής μας Ου-
σίας, με τη συνδρομή των ικανοτήτων της φαντασίας της, η οποία είναι παγιδευμένη 
στη διαδικασία παραγωγής ψεύτικων εαυτών. Αυτές οι νοητικές σχηματοποιήσεις 
αποτυπώνονται, χαράσσονται, “υλοποιούνται” στον φυσικό εγκέφαλο του ατόμου και 
από εκεί ανακυκλώνονται στο συνειδησιακό πεδίο αντίληψής του. Ο νους μας είναι 
ολοκληρωτικά προϊόν εξαρτημένης μάθησης του παρελθόντος.  

Το εγώ αναδύεται όταν η αίσθηση της Οντότητας του «Υπάρχω», μπερδεύεται 
με τη μορφή. Αυτό είναι το νόημα της ταύτισης. Αυτή είναι η λησμονιά της Ύπαρξης, 
το πρωταρχικό λάθος, η ψευδαίσθηση του απόλυτου διαχωρισμού και ο πραγματικός  
εφιάλτης. Όταν ένα εγώ δημιουργείτε και αναπτύσσετε μέσα μας δια μέσω του νου, 
και της σεξουαλικής ενέργειας, τοποθετείτε σε κάποιο κέντρο της ανθρώπινης μηχα-
νής μας, και από εκεί συνεχίζει να δρα και να ελέγχει κάποιο τομέα του νου και της 
ψυχολογικής μας χώρας. Ορισμένες όψεις αυτών των εαυτών, ιδιαίτερα όταν έχουν 
ενοχικό περιεχόμενο, εάν δεν είναι συμβατές με τις τρέχουσες κοινωνικές αξιολογή-
σεις και απαιτήσεις, απωθούνται στους υποσυνείδητους “χώρους” των ψυχολογικών 
αποβλήτων του ατόμου, μέσα από τους οποίους δρουν υπογείως εις βάρος της 
ελευθερίας και της ψυχονοητικής υγείας. Αυτός ο “στοιχειωμένος” κόσμος του ατόμου, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να λάβει δραματικές διαστάσεις και μορφές επικίν-
δυνης “κατάληψης”! Όλη αυτή η ψυχολογική διαδικασία συνεχούς κατασκευής και 
ανακατασκευής του “εαυτού” βυθίζει το άτομο σε “πνευματικό ύπνο”, όπου αυτό επεν-
δύεται εναλλακτικά άλλοτε αγγελικές και άλλοτε τερατώδεις μορφές εμφάνισης και 
συμπεριφοράς, με όλες τις ενδιάμεσες παραλλαγές, προς δόξα του εγώ!  

Τελικά, το εγωικό προσωπείο που αναδύεται την κάθε φορά είναι μία φόρμα 
συμπεριφοράς, ένας ρόλος που επενδύεται η Ατομική μας Ουσία, καθώς από λανθα-
σμένη αντίληψη εκλαμβάνει κατά περίπτωση αυτό το παροδικό εγωικό προσωπείο ως 
εαυτό. Το εκάστοτε περιστασιακό εγωικό προσωπείο δεν αποτελεί μία σταθερή οντό-
τητα αλλά μία ειδική στάση και συμπεριφορά της στιγμής, που εμφανίζεται ως κάτι 
υπαρκτό, ενώ η μόνη αφετηρία και βάση της φαινομενικής του ύπαρξης είναι ο παγι-
ωμένος τρόπος σκέψης και μνήμης, με ό,τι χαρακτηριστικά και στοιχεία έχει υπ’ όψιν 
της η αυταπατώμενη Ατομική μας Ουσία για τον υποτιθέμενο εαυτό του. Κάθε εγωικό 
προσωπείο εμφανίζεται στην επιφάνεια της συνειδητότητας μέσα από “μηχανικές”- μη 
συνειδητές συνειρμικές διαδικασίες, όπου η μνήμη, και συνήθως η “εμπαθής” μνήμη, 
προσδιορίζει το περιεχόμενό του. Αυτό το τυποποιημένο περιεχόμενο της μνήμης 
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δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι το εκάστοτε αναδυόμενο εγωικό προσωπείο, που 
κραυγάζει «είμαι αυτό... » ή «είμαι εκείνο...», αποτελεί και μία σταθερά υπαρκτή οντό-
τητα, ενώ η ύπαρξή της είναι δεδομένη μόνο μέσα στο δάσος του εγκεφάλου και στη 
φαντασία του ημισυνειδητού ατόμου. Κάθε “τμήμα” αυτού του εαυτού μας δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά μνήμες συγκεκριμένης αντίληψης και συμπεριφοράς —περιστασια-
κή προβολή και παύση της προβολής μέσα στην “οθόνη” της συνειδητότητάς μας- 
που εμφανίζετε στιγμιαία ως ανάμνηση μίας ειδικής τυποποιημένης αντίληψης και 
σύντομα αποτραβιέται (δεν εξαλείφετε, αποτραβιέται), όταν έχει παιχτεί το παιχνίδι 
του ή όταν ένα άλλο εγώ πάρει τη θέση του. Το μόνο που μένει ως σταθερή Οντότητα 
είναι η Ατομική μας Ουσία, αναζητώντας νόημα ύπαρξης και ζωής διά μέσου των 
εγωπροσωπειακών πειραματισμών και συνειδησιακών “περιπετειών”.  

Οι διαφορές μεταξύ των εγωικών προσωπείων μπορεί να είναι σε ακραίο βαθ-
μό αντιφατικές, με διαφορετικές ποιότητες ή κατευθύνσεις, περιεχόμενο και επιθυμίες. 
Κατά κανόνα, δεν “συνεννοούνται” μεταξύ τους· στην πραγματικότητα, δεν “γνωρίζει” 
καν το ένα το άλλο, και στην πράξη μεταβάλλουν τη ζωή του ατόμου σε πεδίο μάχης. 
Κάθε εγωικό προσωπείο, τη στιγμή της περιστασιακής βασιλείας του, παριστάνει τον 
απόλυτο “άρχοντα”, “διεκδικητή” των πάντων αλλά και “αυθεντικό” εκπρόσωπο της 
ανθρώπινης ύπαρξης. Λόγω του μεγάλου εγωισμού του... δεν βλέπει τα άλλα εγωικά 
προσωπεία. Αυτό που συνδέει αυτά τα προσωπεία είναι οι μνήμες, συσσωρευμένες 
εμπειρίες και τυποποιημένοι συνειρμοί. Με αυτά τα δεδομένα, η ζωή του ατόμου δεν 
έχει Ατομική πνευματική συνοχή και γεμίζει από συντρίμμια παθογενών εαυτών. Τα 
κλασικά λογοτεχνικά έργα περιγράφουν εκτεταμένα τη δραματουργία της ανθρώπινης 
ψυχολογίας και την πορεία του ανθρώπου από το σκοτάδι της άγνοιας και των 
παθών έως το φως της αφύπνισης και της Πνευματικής Αυτοπραγμάτωσης.  

Από τα προλεχθέντα, χρειάζεται να τονιστεί ιδιαίτερα ότι αυτά τα φανταστικά 
προσωπεία εμφανίζονται στην αντίληψη του ατόμου και το υποκινούν σε πραγματι-
κές, σχετικές με αυτά δραστηριότητες, μόνον όταν αυτό είναι πνευματικά κοιμισμένο, 
— όχι συνειδητό, ακόμη και εάν γνωρίζει την κατάσταση θεωρητικά. Όταν η Ατομική 
μας Ουσία είναι σε κατάσταση αυτεπίγνωσης, τότε όλα αυτά τα απατηλά προσωπεία 
χάνουν την ισχύ τους και τελικά αποτραβιούνται από την σκηνική παρουσία. Συνή-
θως, όμως, η Ατομική μας Ουσία, έχοντας “ξεχάσει” το Αληθινό της Είναι, σε κατά-
σταση άγνοιας και αυταπάτης, ταυτίζεται και επενδύεται αυτές τις μάσκες των δια-
φόρων προσωπείων, ανάλογα με την περίσταση στην οποία βρίσκεται και με τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην εσωτερική και κυρίως στην εξωτερική της ζωή. Τα 
εγωικά προσωπεία αποτελούν έτοιμες και ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες αντιδράσεις, 
τόσο ομοιότυπες και προσαρμοσμένες στα δεδομένα κάθε περίστασης, ώστε να 
εμφανίζουν την εικόνα σταθερής προσωπικής στάσης και συμπεριφοράς, καθώς το 
άτομο βιώνει και εκφράζει αυτό που, “μηχανικά”- συνειρμικά, θυμάται ότι είναι. Η 
ομοιοτυπία αυτή στην πραγματικότητα επαναλαμβάνει μη συνειδητά τις όψεις των 
διάφορων εαυτών που έχει επενδυθεί η συνείδησή του, η οποία τελικά αυτοπεριορί-
ζετε με αυτόν τον τρόπο. Κάθε εγωικό προσωπείο εμφανίζεται και αντιμετωπίζει, με 
τον ίδιο πάντα τρόπο, συγκεκριμένα γεγονότα της ζωής, για τα οποία αυτό-προ-
τείνεται ως το αρμοδιότερο και το πλέον κατάλληλο για την περίπτωση. Αυτή η “μηχα-
νική” επανάληψη φαίνεται να διασφαλίζει, έστω και ψεύτικα, ένα στοιχειώδες επίπε-
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δο αυτό-επιβεβαίωσης και “εγκυρότητας” του ατόμου προς τους άλλους συνανθρώ-
πους, στα πλαίσια της Κοινωνικής ζωής. Αυτή η επαναληπτική ομοιοτυπία τείνει να 
εκμηδενίζει την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα της ανθρώπινης εκδήλωσης.  

Με αυτόν τον τρόπο στενεύει και περιορίζεται η έκφραση του πνευματικού 
δυναμικού, των ενδογενών αρετών και ικανοτήτων του ανθρώπου. Η ίδια η “μηχανι-
κή” επαναληπτικότητα τελικά είναι ο “μηχανισμός” παραγωγής και συντήρησης 
αυτών των προσωπείων. Μπλεγμένο το άτομο μέσα στους δαιδάλους αυτού του 
ψεύδους, είναι αναγκασμένο εκ των πραγμάτων να φτιασιδώνει συνεχώς τον υποτι-
θέμενο εαυτό του, διαιωνίζοντας την “αναγκαία” εγωική υποκρισία. Το ψεύδος τελικά 
έχει εισδύσει τόσο πολύ στον άνθρωπο, ώστε χρησιμοποιείται “συνειδητά”, εάν μπο-
ρεί να ειπωθεί κάτι τέτοιο, για λόγους διαφυγής ή εκμετάλλευσης.  

Η Ατομική μας Ουσία, εμπλέκεται σ’ αυτά τα ατομιστικά δράματα, αλλά ποτέ 
δεν αλλάζει η καθ’ εαυτό Πνευματική της Φύση. Όλα αυτά συμβαίνουν στο πεδίο 
αντίληψής Της, αλλά και στη ζωή Της φυσικά, με τη μορφή πολυποίκιλων συνειδη-
σιακών περιπετειών μέσα στους κόσμους της ενσώματης διαβίωσής της. 

Το εγώ έχει την τάση να εξισώνει το έχω με το υπάρχω: Έχω άρα υπάρχω. Και 
όσο περισσότερα έχω, τόσο περισσότερο υπάρχω. Το εγώ ζει μέσω σύγκρισης. Το 
πώς σε βλέπουν οι άλλοι, γίνεται ο καθρέφτης που σου λέει πώς είσαι και ποιος 
είσαι. Η αίσθηση αξίας του εγώ συνδέεται στις περισσότερες περιπτώσεις με την αξία 
που έχεις στα μάτια των άλλων. Χρειάζεσαι τους άλλους για να σου δώσουν μια 
αίσθηση εαυτού και, αν ζεις σε έναν πολιτισμό που σε μεγάλο βαθμό εξισώνει την 
αίσθηση της αξίας που έχεις για τον εαυτό σου, με το πόσα και τι έχεις, αν δεν μπο-
ρέσεις να κοιτάξεις πέρα απ’ αυτή τη συλλογική πλάνη, θα είσαι καταδικασμένος να 
κυνηγάς υλικά αγαθά για όλη την υπόλοιπη ζωή σου με τη μάταιη ελπίδα ότι θα βρεις 
την αξία και την ολοκλήρωση της αίσθησης του Εαυτού σου εκεί.   

Το εγώ επιθυμεί να έχει πάντα περισσότερα. Κανένα εγώ δεν μπορεί να κρα-
τήσει για πολύ χωρίς την ανάγκη για περισσότερα. Επομένως, η επιθυμία διατηρεί το 
εγώ ζωντανό πολύ περισσότερο από το έχω. Κι έτσι, η ρηχή ικανοποίηση του έχω 
αντικαθίσταται πάντα από περισσότερη επιθυμία. Αυτή η ψυχολογική ανάγκη για πε-
ρισσότερα, δηλώνει στην πραγματικότητα περισσότερα πράγματα με τα οποία θα 
ταυτιστείς63. Είναι μια εθιστική ανάγκη και όχι μια αυθεντική. Όσοι είναι ανίκανοι να 
κοιτάξουν πέρα από τη μορφή οχυρώνονται ακόμα πιο βαθιά μέσα στις πεποιθήσεις 
τους, δηλ. στο νου τους. Το εγώ θέλει πάντα κάτι από τους άλλους ανθρώπους ή κα-
ταστάσεις. Υπάρχει πάντα μια κρυφή ατζέντα, μια αίσθηση ανεπάρκειας και έλλειψης 
που πρέπει να καλυφθεί. Χρησιμοποιεί ανθρώπους και καταστάσεις για να πάρει αυ-
τό που θέλει και, ακόμα κι όταν το πετυχαίνει, δεν είναι ποτέ ικανοποιημένο για πολύ. 
Συχνά εμποδίζεται ως προς τους στόχους του και ως επί το πλείστον, το κενό μεταξύ 

                                                 
63 Όταν κάποιος είναι φτωχός εσωτερικά, ψάχνει έξω αυτό που του λείπει από μέσα. 

Γι’ αυτό είναι που τα υλικά πράγματα κατέληξαν να πάρουν γιγάντιες αναλογίες, και λόγω αυτ-
ών, ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να κλέψει, να εκμεταλλευτεί, να πει ψέματα, να σκοτώ-
σει. Είναι αλήθεια ότι όλοι χρειαζόμαστε χρήματα. Πρέπει να μάθουμε να διακρίνουμε μεταξύ 
των άμεσων φυσικών μας αναγκών και της ψυχολογικής εξάρτησης από τα πράγματα. Ούτε 
απαρνούμενοι, ούτε ζηλεύοντας το χρήμα, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτή την σχέση. 
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του «θέλω» και «αυτού που υπάρχει» γίνεται μόνιμη πηγή ταραχής και αγωνίας. Το 
συναίσθημα που διέπει όλη τη δραστηριότητα του εγώ είναι ο φόβος της ανυπαρξίας, 
ο φόβος64 τού να είσαι «κανένας», ο φόβος του θανάτου. Όλες του οι δραστηριότητες 
                                                 

64 Ο φυσικός, άμεσος φόβος, ευθέως αντιληπτός προκύπτει από συγκεκριμένα γεγο-
νότα και δεν παρατείνεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Γεγονός και φόβος συντρέχουν, αλλά δεν 
υπάρχει συνέχεια. Αυτός ο φόβος έχει ενεργητική φύση και είναι προϊόν φυσικής, βιολογικής 
άμυνας, καθώς απορρέει ακαριαία και χωρίς δική μας πρωτοβουλία από την ενεργοποίηση 
αρμόδιων εγκεφαλικών λειτουργιών αυτοπροστασίας του υλικού σώματος σε περιπτώσεις 
άμεσου φυσικού κινδύνου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι καν φόβος αλλά εντελώς 
φυσικός, σωματικός συναγερμός για λόγους άμεσης αντιμετώπισης αιφνίδιων εξωτερικών 
κινδύνων. Ο Ψυχολογικός συνειρμικός φόβος, συνεχώς επαναλαμβανόμενος προκύπτει 
από μνήμες του παρελθόντος επικίνδυνων ή επίμονων γεγονότων, φυσικού αλλά και ψυχικού 
περιεχομένου. Αυτές οι μνήμες λειτουργούν κυρίως συνειρμικά καθώς αναδύονται στη συνεί-
δηση ή και από ερεθισμούς τρεχόντων γεγονότων τα οποία θυμίζουν σχετικό επώδυνο παρελ-
θόν. Αυτός ο φόβος έχει παθητική φύση και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το παρελθόν ή με 
το “ύποπτο” για ανέχειες, κινδύνους και οδύνες μέλλον. Επεκτεινόμενος στον εγωικό μας κό-
σμο ο ψυχολογικός συνειρμικός φόβος αλληλεπιδρά με τις εγώ-μνήμες και κατασταλάζει ως 
“αίσθηση” υπαρξιακής ανασφάλειας και άγχους εγωικής επιβίωσης. Αυτός ο φόβος καλλιεργεί 
μία ανταγωνιστική ψυχολογία που εκ των πραγμάτων θα εξελιχθεί σε ήπιες ή και σε ακραίες 
μορφές εσωτερικής και εξωτερικής βίας προς πάσα κατεύθυνση. Με αυτές τις φοβικές πονη-
ριές και με την πανουργία της ατομιστικής σκέψης, ενισχύονται συνεχώς τα ποικίλα εγωικά 
προσωπεία αντιμετώπισης υπαρξιακών κινδύνων, κυρίως στον κοινωνικό χώρο στον οποίον 
ζούμε. Στα πλαίσια αυτού του φόβου, η μη εκτίμηση και η μη σχετική αναγνώριση και αποδο-
χή μας από τον κοινωνικό περίγυρο ισοδυναμεί με θάνατο. Αξιοσημείωτο είναι ότι το συντρι-
πτικό ποσοστό των συνηθισμένων σκέψεων καταντάει να είναι φόβος καθώς λειτουργεί προ-
σκολλημένη και εξαρτημένη από το δικό μας κατασκεύασμα, το εγώ. Τελικά, δεν μπορεί να 
προκύψει ψυχολογικός φόβος χωρίς τη σχετική κινητοποίηση της σκέψης με τις ατέρμονες 
επαναληπτικές κινδυνολογικές περιγραφές!  

Η επιθετικότητα είναι ψυχολογικά επενδυμένος φόβος. Χωρίς τον φόβο δεν μπορεί να 
υπάρξει ούτε καν διάθεση επίθεσης· δεν υπάρχει ζήλια, ζηλοφθονία ούτε κίνηση κατακτητικό-
τητας. Η αντιδραστικότητα, η επιθετικότητα και γενικότερα η βία αντλούν ενέργεια από τον φό-
βο και δομούνται, μορφοποιούνται από αυτήν την ενέργεια σε ψυχικό επίπεδο. Ο φόβος συν-
δέεται ιδιαίτερα και με την κατάσταση επιθυμίας ή αποστροφής. Φοβόμαστε μήπως δεν ικανο-
ποιηθούν οι επιθυμίες μας αλλά και μήπως υποχρεωθούμε να υποστούμε και να βιώσουμε 
δυσάρεστα γεγονότα και επώδυνες καταστάσεις εφόσον η σκέψη είναι συνεχώς μπλεγμένη με 
ζητήματα ευχαρίστησης ή δυσαρέσκειας που ακατάπαυστα προβάλλονται φαντασιακά σε 
μελλοντικά γεγονότα. Ο φόβος υπό την επιρροή φανερών ή αφανών ενοχικών στοιχείων, διχά-
ζει τον συνήθη νου, εισάγοντας σκέψεις αμφιβολίας. Η αμφιβολία είναι μία από τις πλέον 
ύπουλες, δηλητηριώδεις καταστάσεις· δεν είναι φυσιολογική, παρά τις διάφορες δικαιολογίες 
περί σύνεσης, άμυνας κ.τ.λ. Η φοβική και διαιρετική φύση της αμφιβολίας πάντοτε συσκοτίζει 
και περιορίζει την αντίληψη και τη συνειδητότητα και διαφθείρει τον ψυχικό και τον νοητικό 
μας κόσμο. Στην πραγματικότητα, η αμφιβολία είναι νοητικός φόβος και σε όλες τις περιπτώ-
σεις προκαλεί δυσλειτουργίες στη ροή της ψυχικής ενέργειας. Όλα αυτά μας καλούν σε μία 
εντελώς διαφορετική διαχείριση της συνολικής εγωικής μας στάσης. Ο ίδιος ο φόβος ως 
εσωτερικό κάλεσμα, μπορεί να γίνει δύναμη αφύπνισης και μεταμορφωτικής αλλαγής, εφόσον 
έχουμε την υπαρξιακή υπευθυνότητα να τον δούμε άφοβα και κατάματα. Με την καθαρή 
Εαυτό-παρουσία ο φόβος αποκαλύπτει τα μυστικά του. 
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είναι σχεδιασμένες για την εξάλειψη αυτού του φόβου, αλλά το περισσότερο που 
μπορεί να κάνει το εγώ είναι να τον καλύψει προσωρινά με ένα νέο απόκτημα. Γιατί 
υπάρχει ο φόβος; Επειδή το εγώ προκύπτει και αναφύεται μέσω της ταύτισης με τη 
μορφή και, βαθιά μέσα του, γνωρίζει ότι καμία μορφή δεν είναι μόνιμη, και ότι όλες 
είναι παροδικές. Έτσι, υπάρχει πάντα ανασφάλεια γύρω του, ακόμα κι αν εξωτερικά 
εμφανίζεται σίγουρο. Ο φόβος, ενώ σχετίζεται με τα συναισθήματα, έχει ιδιαίτερη 
σημασία καθώς εμφανίζεται στον Άνθρωπο με διάφορες μορφές, σε σχέση με τα εξε-
λικτικά στάδια της συνολικής του συνειδησιακής πορείας. Σε κάθε εξελικτικό στάδιο ο 
φόβος “εξειδικεύεται” σε σχέση με το συνειδησιακό εύρος που του αντιστοιχεί, καθώς 
ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και βιώνει την ύπαρξη με διαφορετικό τρόπο.   

Ένα εγώ που θέλει κάτι από ένα άλλο -και ποιο εγώ δε θέλει- παίζει συνήθως 
κάποιο είδος ρόλου για να καλύψει αυτές τις «ανάγκες» του, είτε πρόκειται για υλικό 
κέρδος, αίσθηση δύναμης, ανωτερότητα ή ιδιαιτερότητα ή κάποιο είδος σωματικής ή 
ψυχολογικής ικανοποίησης. Συνήθως οι άνθρωποι δεν έχουν καμία συναίσθηση των 
ρόλων που παίζουν. Προσωποποιούν αυτούς τους ρόλους. Μερικοί ρόλοι είναι δια-
κριτικοί· άλλοι είναι κραυγαλέα φανεροί στους πάντες, εκτός από τον άνθρωπο που 
τους παίζει. Μερικοί ρόλοι είναι σχεδιασμένοι απλώς και μόνο για να τραβήξουν την 
προσοχή των άλλων. Το εγώ τρέφεται από την προσοχή των άλλων που αποτελεί για 
αυτό μια μορφή ψυχικής ενέργειας. Το εγώ δεν ξέρει ότι η πηγή κάθε ενέργειας είναι 
μέσα σου, κι έτσι την αναζητεί έξω. Αυτό που επιδιώκει το εγώ, είναι αναγνώριση, 
έπαινο, θαυμασμό ή απλώς με κάποιο τρόπο να αναγνωριστεί η ύπαρξή του. Ένας 
ντροπαλός άνθρωπος που φοβάται την προσοχή των άλλων δεν είναι απαλλαγμένος 
από εγώ, αλλά έχει ένα αμφίρροπο εγώ που θέλει αλλά και φοβάται την προσοχή των 
άλλων. Ο φόβος είναι ότι η προσοχή μπορεί να πάρει τη μορφή αποδοκιμασίας ή κρι-
τικής, δηλαδή κάτι που μειώνει την αίσθηση του εαυτού αντί να την εξυψώσει. Έτσι, ο 
φόβος του ντροπαλού ανθρώπου για την προσοχή είναι μεγαλύτερος από την ανάγκη 
του γι’ αυτήν. Η ντροπαλότητα συμβαδίζει συχνά με μια αυτοαντίληψη που είναι κυρί-
ως αρνητική, την πεποίθηση ότι το άτομο είναι ανεπαρκές. Πολλοί άνθρωποι ταλα-
ντεύονται μεταξύ αισθημάτων κατωτερότητας και ανωτερότητας, ανάλογα με τις κατα-
στάσεις ή τους ανθρώπους με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Επομένως, όποτε 
αισθάνεσαι ανώτερος ή κατώτερος απ’ οποιονδήποτε, αυτό είναι δράσει από εγώ 
μέσα σου. Μερικά εγώ, αν δεν μπορούν να πάρουν έπαινο ή θαυμασμό, θα συμβιβα-
στούν με άλλες μορφές προσοχής και θα παίζουν ρόλους για να τις προκαλέσουν. Αν 
δεν μπορούν να πάρουν θετική προσοχή, επιδιώκουν αρνητική, προκαλώντας μια 
αρνητική αντίδραση σε κάποιον άλλο. Μερικά παιδιά το κάνουν αυτό. Κάνουν αταξίες 
για να κερδίσουν την προσοχή. Μερικά εγώ διαπράττουν εγκλήματα στην αναζήτησή 
τους για φήμη. Επιδιώκουν την προσοχή με το να γίνουν διαβόητοι μέσω καταδίκης 
τους από άλλους ανθρώπους. «Πείτε μου, σας παρακαλώ, ότι υπάρχω, ότι δεν είμαι 
ασήμαντος», φαίνονται να λένε. Αυτού του είδους οι παθολογικές μορφές του εγώ δεν 
είναι παρά οι πιο ακραίες εκδοχές φυσιολογικών εγώ.  

Ένας πολύ κοινός ρόλος είναι αυτός του θύματος και η μορφή της προσοχής 
που επιδιώκει είναι συμπόνια ή οίκτος ή το ενδιαφέρον των άλλων για τα προβλή-
ματά μου, «για μένα και την ιστορία μου». Φυσικά, από τη στιγμή που θα ταυτιστώ 
με μια ιστορία παίζοντας το ρόλο θύματος, δε θέλω να τελειώσει, το εγώ δε θέλει να 
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δοθεί τέλος στα «προβλήματά» του, επειδή αποτελούν μέρος της ταυτότητάς του. Αν 
κανείς δεν ακούει τη λυπητερή μου ιστορία, μπορώ να τη λέω στον εαυτό μου ξανά 
και ξανά και να αισθάνομαι αυτολύπηση, να έχω έτσι μια ταυτότητα σαν κάποιος που 
η ζωή ή οι άλλοι ή η μοίρα ή ο Θεός τού φέρονται άδικα. Δίνει ορισμό στην εικόνα του 
εαυτού του, τον κάνει κάποιον κι αυτό είναι το μόνο που μετράει για το εγώ.  

Στα πρώτα στάδια πολλών σχέσεων από αυτές που αποκαλούμε αισθημα-
τικές, το παίξιμο ρόλων είναι αρκετά κοινό προκειμένου να προσελκύσουμε και να 
κρατήσουμε - αυτόν που αντιλαμβάνεται το εγώ - ως εκείνον που θα με κάνει ευτυχι-
σμένο/η, θα με κάνει να νιώθω ξεχωριστή/ός και θα ικανοποιεί όλες μου τις ανάγκες. 
«Θα παίζω αυτόν/ήν που θέλεις να είμαι, κι εσύ θα παίζεις αυτήν/όν που θέλω να 
είσαι». Αυτή είναι μια άρρητη και μη συνειδητή συμφωνία. Ωστόσο, το παίξιμο ρόλων 
είναι δύσκολη δουλειά, κι έτσι αυτοί οι ρόλοι δεν μπορούν να διατηρηθούν επ’ αόρι-
στον, ιδιαίτερα όταν αρχίζουν να συζούν. Όταν αυτοί οι ρόλοι παύουν να παίζονται 
καλά, τότε το εγώ, γυμνωμένο από τη ματαιωμένη του επιθυμία, μετατρέπεται σε θυμό 
που κατευθύνεται προς το/τη σύντροφο επειδή απέτυχε να απομακρύνει το φόβο και 
την αίσθηση έλλειψης που αποτελούν μέρος ης εγωικής αίσθησης εαυτού.  

Το μεγαλύτερο μέρος της σκέψης των περισσότερων ανθρώπων είναι ακού-
σιο, αυτόματο και επαναληπτικό. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα είδος νοη-
τικών παρασίτων και δεν εκπληρώνει κανέναν αληθινό σκοπό. Για την ακρίβεια, δε 
σκέφτεσαι· η σκέψη σού συμβαίνει. Η λέξη «σκέφτομαι» υποδηλώνει βούληση. Υπο-
δηλώνει ότι έχεις κάποιο λόγο στο ζήτημα, ότι υπάρχει επιλογή από τη μεριά σου. Για 
τους περισσότερους ανθρώπους δεν ισχύει ακόμα αυτό. Η λέξη «σκέφτομαι» είναι 
εξίσου λανθασμένη με το «χωνεύω» ή «κυκλοφορώ το αίμα μου». Η πέψη συμβαίνει, 
η κυκλοφορία συμβαίνει και η σκέψη συμβαίνει. Η φωνή μέσα στο κεφάλι έχει δική 
της ζωή. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι στο έλεος αυτής της φωνής· κατέχονται 
από τη σκέψη, από το νου. Όταν είσαι ταυτισμένος με αυτή τη φωνή, αυτό δεν το 
γνωρίζεις. Το εγώ δεν είναι μόνο ο απαρατήρητος νους, η φωνή μέσα στο κεφάλι που 
προσποιείται ότι είναι εσύ, αλλά και τα απαρατήρητα συναισθήματα που είναι η 
αντίδραση του σώματος σ’ αυτό που λέει αυτή η φωνή. Η φωνή μέσα στο κεφάλι λέει 
μια ιστορία που το σώμα την πιστεύει και αντιδρά σ’ αυτήν. Αυτές οι αντιδράσεις 
είναι τα συναισθήματα, τα οποία με τη σειρά τους ανατροφοδοτούν με ενέργεια τις 
σκέψεις που τα δημιούργησαν. Έτσι συντηρείτε ένας φαύλος κύκλος μεταξύ άκριτων 
σκέψεων και συναισθημάτων, που προκαλεί συναισθηματικό πλάσιμο ιστοριών.  

Η φωνή του εγώ διαταράσσει συνεχώς τη φυσική κατάσταση ευεξίας του σώ-
ματος. Σχεδόν κάθε ανθρώπινο σώμα βρίσκεται κάτω από πολλή καταπόνηση και 
στρες, όχι επειδή απειλείται από κάποιον εξωτερικό παράγοντα, αλλά από μέσα, από 
το νου. Το σώμα έχει προσκολλημένο πάνω του τα εγώ και δεν μπορεί παρά να 
αντιδρά σε όλα τα δυσλειτουργικά πρότυπα σκέψης που συνθέτουν τα εγώ. Έτσι, ένα 
ρεύμα αρνητικού συναισθήματος συνοδεύει αυτή την ατέρμονη και ψυχαναγκαστική 
σκέψη. Τι είναι αρνητικό συναίσθημα; Ένα συναίσθημα που είναι τοξικό για το σώμα 
και παρεμβαίνει στην ισορροπία και στην αρμονική του λειτουργία. Ο φόβος, το 
άγχος, ο θυμός, η μνησικακία, η θλίψη, το μίσος ή η έντονη αντιπάθεια, η ζήλια, ο 
φθόνος όλα διαταράσσουν την ενεργειακή ροή μέσα στο σώμα, επηρεάζουν την καρ-
διά, το ανοσοποιητικό σύστημα, την πέψη, την παραγωγή ορμονών κ.λ.π. Ένα συναί-
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σθημα που βλάπτει το σώμα μολύνει επίσης τους ανθρώπους με τους οποίους έρχε-
ται σε επαφή και έμμεσα, μέσω μιας διαδικασίας αλυσιδωτής αντίδρασης, αμέτρη-
τους άλλους που δεν έχεις συναντήσει ποτέ. Υπάρχει ένας κοινός όρος για όλα τα 
αρνητικά συναισθήματα: δυστυχία.  

Τα θετικά συναισθήματα έχουν αντίθετη επίδραση στο σώμα. Ισχυροποιούν 
το ανοσοποιητικό σύστημα, τονώνουν και θεραπεύουν το σώμα. Πράγματι, το κά-
νουν, αλλά χρειάζεται να γίνει διάκριση ανάμεσα σε θετικά συναισθήματα που παρά-
γονται από το εγώ και σε βαθύτερα συναισθήματα που απορρέουν από τη φυσική 
σου κατάσταση και τη σύνδεσή σου με την πραγματική σου Ύπαρξη. Τα θετικά συ-
ναισθήματα που παράγονται από το εγώ περιέχουν ήδη εντός τους το αντίθετό τους, 
στο οποίο μπορούν γρήγορα να μετατραπούν. Όπως, αυτό που το εγώ αποκαλεί 
αγάπη είναι κτητικότατα και εθιστική εξάρτηση που μπορεί να μετατραπεί σε μίσος 
μέσα σε δευτερόλεπτα. Η προσδοκία σε σχέση με ένα επικείμενο περιστατικό, μετα-
τρέπεται εύκολα στο αντίθετό της -αίσθησης προδοσίας ή απογοήτευσης - όταν το 
περιστατικό τελειώσει ή δεν εκπληρώνει τις προσδοκίες του εγώ. Ο έπαινος και η 
αναγνώριση σε κάνουν να αισθάνεσαι ευτυχισμένος τη μια μέρα· το να σε επικρίνουν 
ή να σε αγνοούν σε κάνει να αισθάνεσαι αποκαρδιωμένος και δυστυχισμένος την 
επόμενη. Η απόλαυση ενός ξέφρενου πάρτι μετατρέπεται σε πλήξη το επόμενο πρωί 
και πολλά άλλα. Τα συναισθήματα που παράγονται από το εγώ προέρχονται από την 
ταύτιση του νου με εξωτερικούς παράγοντες που είναι όλοι φυσικά ασταθείς και υπο-
κείμενοι σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή. Τα βαθύτερα συναισθήματα, δεν είναι στην 
πραγματικότητα συναισθήματα, αλλά καταστάσεις της Ύπαρξης σου. Συναισθήματα 
υπάρχουν μόνο εντός της σφαίρας των αντιθέτων. Οι καταστάσεις της Ύπαρξης σου 
μπορεί να συσκοτίζονται, αλλά δεν έχουν αντίθετα. Απορρέουν από μέσα σου ως 
αγάπη, χαρά και γαλήνη, που είναι όψεις της αληθινής σου φύσης.  

Αν κάποιος έχει περισσότερα, γνωρίζει ή μπορεί να κάνει περισσότερα από 
μένα, το εγώ αισθάνεται να απειλείται επειδή το αίσθημα του «λιγότερου» μειώνει τη 
φανταστική αίσθηση περί του εαυτού του σε σχέση με τον άλλον. Μπορεί ακόμα και 
να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τον εαυτό του μειώνοντας, επικρίνοντας ή υποτι-
μώντας την αξία των αποκτημάτων, των γνώσεων ή των ικανοτήτων του άλλου. Ή, το 
εγώ μπορεί να αλλάξει τη στρατηγική του και, αντί να τον ανταγωνίζεται, να εξυψώσει 
τον εαυτό του με το να τον συναναστρέφεται αν είναι σημαντικός στα μάτια των άλ-
λων. Το πολύ γνωστό φαινόμενο της δήθεν τυχαίας αναφοράς ονομάτων διάσημων 
ανθρώπων που γνωρίζεις, αποτελεί μέρος της στρατηγικής του εγώ για την απόκτηση 
ανώτερης ταυτότητας στα μάτια των άλλων και, συνεπώς, και στα δικά του μάτια, μέ-
σο της σχέσης του με κάποιον «σημαντικό». Οι περισσότεροι άνθρωποί θέλουν να 
εξυψώσουν την ταυτότητά τους τη νοητική εικόνα τού ποιοι είναι μέσω της συνανα-
στροφής με κάποιον διάσημο. Πιστεύουν ότι μέσα από αυτόν μπορεί να γίνουν κάτι 
περισσότερο. Η παράλογη απόδοση υπερβολικής αξίας στη φήμη είναι απλώς μία 
από τις πολλές εκδηλώσεις της εγωικής παραφροσύνης στον Κόσμο μας. Μερικοί 
διάσημοι πέφτουν στο ίδιο σφάλμα και ταυτίζονται με το συλλογικό αποκύημα της 
φαντασίας, την εικόνα που έχουν δημιουργήσει γι’ αυτούς οι άνθρωποι και τα ΜΜΕ, 
κι αρχίζουν πραγματικά να βλέπουν τον εαυτό τους σαν ανώτερο από τους κοινούς 
θνητούς. Ως αποτέλεσμα, αποξενώνονται όλο και περισσότερο από τον Εαυτό τους 
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και τους άλλους, γίνονται όλο και περισσότερο δυστυχισμένοι, όλο και περισσότερο 
εξαρτημένοι από τη συνεχιζόμενη δημοτικότητά τους. Τριγυρισμένοι μόνο από ανθρώ-
πους που συντηρούν τη διογκωμένη εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, γίνονται 
ανίκανοι να συνάψουν γνήσιες σχέσεις. Γνήσια σχέση, είναι εκείνη που δεν κυριαρ-
χείται από το εγώ και που δεν κατασκευάζει εικόνες για ιδιοτελή σκοπό, αλλά εκείνη 
στην οποία δεν υπάρχει καθόλου το «θέλω». Το εγώ ή θέλει πάντα κάτι ή, αν πιστεύει 
ότι δεν υπάρχει τίποτα να πάρει από τον άλλο, βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης 
αδιαφορίας: Δε νοιάζεται για σένα. Εφόσον, οι τρεις κυρίαρχες καταστάσεις των εγω-
ικών σχέσεων είναι: Επιθυμία, ματαιωμένη επιθυμία (θυμός, αγανάκτηση, ψόγος, 
γκρίνια) και αδιαφορία. Παραιτήσου από το ν’ αυτοπροσδιορίζεσαι - ή να προσδιορί-
ζεις τον εαυτό σου στους άλλους. Και μη νοιάζεσαι για το πώς σε προσδιορίζουν οι 
άλλοι. Όταν σε προσδιορίζουν, περιορίζουν τον εαυτό τους, επομένως είναι δικό τους 
πρόβλημα. Όποτε συναλλάσσεσαι με ανθρώπους, μην είσαι εκεί ως λειτουργία ή 
ρόλος, αλλά ως πεδίο συνειδητής Παρουσίας,  

Η βία είναι ένας πρωτόγονος, αλλά ακόμα εξαιρετικά διαδεδομένος τρόπος με 
τον οποίο το εγώ προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει δίκιο. Με ανθρώπους που έχουν 
μεγάλη έλλειψη συνειδητότητας, οι λεκτικές αντιπαραθέσεις μπορούν εύκολα να οδη-
γήσουν σε σωματική βία. Τι είναι μια λεκτική αντιπαράθεση; Δύο ή περισσότεροι 
άνθρωποι εκφράζουν τις απόψεις τους και αυτές οι απόψεις διαφέρουν. Το κάθε άτο-
μο είναι τόσο ταυτισμένο με τις σκέψεις που συνθέτουν την άποψή του, ώστε αυτές οι 
σκέψεις «πετρώνουν» σε νοητικές θέσεις, στις οποίες προσδίδεται μια αίσθηση εαυ-
τού. Με άλλα λόγια: ταυτότητα και σκέψεις συγχωνεύονται. Από τη στιγμή που θα 
συμβεί αυτό, όταν υπερασπίζομαι τις απόψεις (σκέψεις) μου, αισθάνομαι και ενεργώ 
σαν να υπερασπίζομαι τον ίδιο μου τον εαυτό. Ασυνείδητα, αισθάνομαι και ενεργώ 
σαν να μάχομαι για επιβίωση, κι έτσι τα συναισθήματά μου αντανακλούν αυτή την 
ασυνείδητη πεποίθηση. Γίνονται ταραγμένα. Είμαι αναστατωμένος, θυμωμένος, αμυ-
ντικός ή επιθετικός. Πρέπει να νικήσω με κάθε κόστος, διαφορετικά θα εκμηδενιστώ. 
Αυτή είναι η ψευδαίσθηση. Το εγώ δε γνωρίζει ότι οι νοητικές θέσεις δεν έχουν καμία 
σχέση με το ποιος είσαι, επειδή το εγώ είναι ο ίδιος ο μη παρατηρούμενος νους. 
Παραιτήσου από την ταύτιση με το νου σου και, το ποιος είσαι πέρα από το νου, θα 
αναδυθεί από μόνο του.  

Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους αξιοθαύμαστα, χωρίς ιδιοτέ-
λεια, ανταποκρινόμενοι πλήρως σε οτιδήποτε απαιτεί η στιγμή απ’ αυτούς. Είναι ένα 
μ’ αυτό που κάνουν, ένα με το Τώρα, ένα με τους ανθρώπους ή το καθήκον που υπη-
ρετούν. Η επίδραση που έχουν αυτού του είδους οι άνθρωποι πάνω στους άλλους 
πάει πολύ πιο πέρα από τη λειτουργία που επιτελούν. Προκαλούν μείωση του εγώ σε 
όσους έρχονται σε επαφή μαζί τους. Ακόμα και άνθρωποι με ισχυρό εγώ μερικές φο-
ρές αρχίζουν να χαλαρώνουν, να κατεβάζουν τις άμυνες τους και να σταματούν να 
παίζουν τους ρόλους τους όταν συναλλάσσονται μαζί τους. Δεν προκαλεί έκπληξη το 
γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν χωρίς εγώ είναι εξαιρετικά επιτυ-
χημένοι σ’ αυτό που κάνουν. Όποιος είναι ένα μ’ αυτό που κάνει οικοδομεί τη νέα γη.  

Υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι που μπορεί να είναι τεχνικά καλοί σ’ αυτό που 
κάνουν αλλά που το εγώ τους σαμποτάρει συνεχώς τη δουλειά τους. Μόνο ένα μέρος 
της προσοχής τους είναι στην εργασία που εκτελούν· το άλλο μέρος είναι στον εαυτό 
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τους, το εγώ τους απαιτεί προσωπική αναγνώριση και σπαταλάει ενέργεια σε μνη-
σικακία αν δεν εισπράττει αρκετή - και δεν είναι ποτέ αρκετή. «Μήπως κάποιος άλλος 
εισπράττει περισσότερη αναγνώριση απ’ ότι εγώ;» Ή, το κύριο εστιακό σημείο της 
προσοχής τους είναι το κέρδος ή η εξουσία και η δουλειά τους δεν είναι τίποτα περισ-
σότερο από ένα μέσο προς αυτό το σκοπό. Όταν η δουλειά δεν είναι παρά μέσο για 
ένα σκοπό, δεν μπορεί να είναι υψηλής ποιότητας. Όταν εμφανίζονται εμπόδια ή δυ-
σκολίες στη δουλειά τους, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν σύμφωνα με τις προ-
σδοκίες τους, όταν οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι βοηθητικοί ή συνεργάσιμοι, αντί να 
γίνουν αμέσως ένα με τη νέα κατάσταση και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
παρούσας στιγμής, αντιδρούν στην κατάσταση και διαχωρίζουν τον εαυτό τους απ’ 
αυτήν. Υπάρχει ένα εγώ που νιώθει προσωπικά θιγμένο ή αγανακτισμένο και μια 
τεράστια ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται σε άχρηστες διαμαρτυρίες ή θυμό, ενέρ-
γεια που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση της κατάστασης, αν δεν 
χρησιμοποιούνταν εσφαλμένα από το εγώ. Επιπλέον, αυτή η αντενέργεια δημιουργεί 
νέα εμπόδια και αντίθεση. Πολλοί άνθρωποι είναι πραγματικά ο χειρότερος εχθρός 
του εαυτού τους. Σαμποτάρουν χωρίς να το ξέρουν τη δική τους δουλειά, όταν στε-
ρούν τους άλλους από βοήθεια ή πληροφορίες ή προσπαθούν να τους υπονομεύ-
σουν για να μη γίνουν πιο επιτυχημένοι ή καταξιωμένοι απ’ αυτούς. Η συνεργασία 
είναι ξένη για το εγώ, εκτός κι αν υπάρχει κάποιο δευτερεύον κίνητρο. Το εγώ δε γνω-
ρίζει ότι όσο περισσότερο συμπεριλαμβάνεις τους άλλους, τόσο πιο ομαλά ρέουν τα 
πράγματα και τόσο ευκολότερα σου έρχονται όλα. Όταν δίνεις ελάχιστη ή και καμία 
βοήθεια στους άλλους ή βάζεις εμπόδια στο δρόμο τους, το σύμπαν -με τη μορφή 
ανθρώπων και περιστάσεων - σου δίνει ελάχιστη ή και καμία βοήθεια επειδή έχεις 
αποκοπεί από το Όλον. Το ασυνείδητο κεντρικό αίσθημα «ότι δεν είμαι αρκετός» του 
εγώ το κάνει να αντιδρά στην επιτυχία κάποιου άλλου, λες και αυτή η επιτυχία είχε 
πάρει κάτι απ’ αυτό. Δε γνωρίζει ότι η δυσφορία σου για την επιτυχία κάποιου άλλου 
περικόπτει τις δικές σου πιθανότητες για επιτυχία. Για να προσελκύσεις την επιτυχία, 
πρέπει να την καλωσορίζεις όπου τη βλέπεις.  

Μια ασθένεια μπορεί να ισχυροποιήσει ή να εξασθενήσει το εγώ. Αν παραπο-
νιέσαι, νιώθεις αυτολύπηση ή δυσφορείς που είσαι άρρωστος, το εγώ σου γίνεται 
ισχυρότερο. Γίνεται επίσης ισχυρότερο αν κάνεις την αρρώστια μέρος της ταυτότητας 
σου: «Είμαι πάσχων. Υποφέρω από την τάδε αρρώστια». Α, τώρα λοιπόν ξέρουμε 
ποιος είσαι. Μερικοί άνθρωποι, από την άλλη, που στην κανονική τους ζωή έχουν 
ισχυρό εγώ, γίνονται ξαφνικά μειλίχιοι και καλοσυνάτοι και πολύ πιο συμπαθητικοί 
όταν αρρωσταίνουν. Μπορεί να αποκτούν ενοράσεις που ίσως δεν είχαν ποτέ στη 
φυσιολογική τους ζωή. Μπορεί να αποκτούν πρόσβαση στην εσωτερική τους γνώση 
και αίσθηση ικανοποίησης και να λένε σοφά λόγια. Έπειτα, όταν καλυτερεύουν, η 
ενέργεια επιστρέφει και το ίδιο κάνει και το εγώ. Όταν είσαι άρρωστος, το ενεργειακό 
σου επίπεδο είναι αρκετά χαμηλό και η ευφυΐα του οργανισμού μπορεί να αναλάβει 
τα ινία και να χρησιμοποιήσει την εναπομείνασα ενέργεια για την ίαση του σώματος· 
έτσι, δεν απομένει αρκετή ενέργεια για εγωική σκέψη και συναίσθημα. Το εγώ κατα-
ναλώνει σημαντικές ποσότητες ενέργειας. Σε μερικές περιπτώσεις, όμως, το εγώ δια-
τηρεί τη λίγη ενέργεια που απομένει και τη χρησιμοποιεί για τους δικούς του σκο-
πούς. Περιττό να πούμε ότι όσοι άνθρωποι βιώνουν ενίσχυση του εγώ κατά τη διάρ-
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κεια της ασθένειας χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να αναρρώσουν. Μερι-
κοί δεν αναρρώνουν ποτέ, κι έτσι η αρρώστια γίνεται χρόνια και μόνιμο μέρος της 
εσφαλμένης αίσθησης του εαυτού τους.  

Πόσο δύσκολο είναι να ζεις με τον εαυτό σου; Ένας από τους τρόπους με τους 
οποίους το εγώ προσπαθεί να ξεφύγει από την έλλειψη ικανοποίησης της προσωπι-
κής αίσθησης εαυτού είναι να διευρύνει και να ισχυροποιεί αυτή την αίσθηση ταυτι-
ζόμενο με μια ομάδα - έθνος, πολιτικό κόμμα, εταιρεία, θεσμό, αίρεση, λέσχη, συμμο-
ρία, ποδοσφαιρική ομάδα. Σε μερικές περιπτώσεις, το εγώ φαίνεται να διαλύεται εντε-
λώς καθώς κάποιος αφιερώνει τη ζωή του δουλεύοντας ανιδιοτελώς για το ευρύτερο 
καλό της ομάδας χωρίς να απαιτεί προσωπικές ανταμοιβές, αναγνώριση ή αύξηση 
του κύρους του. Τι ανακούφιση αισθάνεσαι το να ελευθερώνεσαι από το τρομερό 
φορτίο του προσωπικού εαυτού! Τα μέλη της ομάδας νιώθουν ευτυχισμένα και ικανο-
ποιημένα, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά δουλεύουν, πόσες θυσίες κάνουν. Φαίνο-
νται σαν να έχουν πάει πέρα από το εγώ. Το ερώτημα είναι: Έχουν πραγματικά ελευ-
θερωθεί ή μήπως το εγώ μετακινήθηκε απλώς από το προσωπικό στο συλλογικό;  

Το συλλογικό εγώ εμφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά με το προσωπικό εγώ, 
όπως, την ανάγκη για σύγκρουση και εχθρούς, την ανάγκη για περισσότερα, την ανά-
γκη να έχει δίκιο έναντι άλλων που έχουν άδικο κ.ο.κ. Αργά ή γρήγορα, η ομάδα θα 
έρθει σε σύγκρουση με άλλες ομάδες, επειδή επιζητεί ασυνείδητα τη σύγκρουση και 
χρειάζεται αντίθεση για να προσδιορίσει το όριό της και, έτσι, την ταυτότητά της. Τα 
μέλη της θα βιώσουν στη συνέχεια την οδύνη που ακολουθεί αναπόφευκτα κάθε 
πράξη που παρωθείται από το εγώ. Σ’ αυτό το σημείο, μπορεί να αφυπνιστούν και να 
συνειδητοποιήσουν ότι η ομάδα τους έχει ένα ισχυρό στοιχείο παραφροσύνης. Μερι-
κοί άνθρωποι, σ’ αυτό το σημείο, γίνονται κυνικοί ή πικρόχολοι και από κει και πέρα 
αρνιούνται κάθε αξία. Αυτό σημαίνει ότι υιοθέτησαν γρήγορα ένα άλλο σύστημα πε-
ποιθήσεων, όταν το προηγούμενο αναγνωρίστηκε ως απατηλό και, κατά συνέπεια, 
κατέρρευσε. Δεν αντιμετώπισαν το θάνατο του εγώ τους, αλλά το έβαλαν στα πόδια 
και επανενσαρκώθηκαν σε ένα νέο εγώ.  

Το συλλογικό εγώ είναι συνήθως περισσότερο ασυνείδητο απ’ ότι τα άτομα 
που αποτελούν αυτό το εγώ. Για παράδειγμα, ο όχλος (που είναι προσωρινά συλλο-
γική εγωική οντότητα), είναι ικανός να διαπράξει ωμότητες που το άτομο, μακριά από 
τον όχλο, δε θα ήταν ικανό να διαπράξει. Τα έθνη επιδίδονται συχνά σε συμπεριφορά 
που θα αναγνωριζόταν αμέσως ως ψυχοπαθητική αν τη συναντούσαμε σε ένα άτομο.   

Πολλές συνήθειες από τον συνολικό τρόπο ζωής και από την ψυχολογία του 
ατόμου υποστηρίζουν τις δομές του εγώ, “προσθέτουν” με επαναληπτικές διαδικασίες 
στοιχεία ποικίλων μορφών που διογκώνουν και ταυτόχρονα συντηρούν τη φαινομενι-
κή υπόστασή του. Πρόκειται για την εσωτερική και εξωτερική φλυαρία, ατέρμονες πα-
θητικές δραστηριότητες του ημισυνειδητού ατόμου, οι οποίες αποτελούν πραγματική 
μάστιγα για τον συνειδησιακό του κόσμο. Η συνεχής περιγραφή των καταστάσεων 
και η συνεχής αφήγηση της προσωπικής ζωής του ατόμου προκύπτουν κυρίως από 
τη βαθιά ψυχολογική και υπαρξιακή ανάγκη του να υποστηρίξει εντός και εκτός εαυ-
τού την “εγκυρότητα” της “οντότητάς” του, προβάλλοντας το οποιοδήποτε προσωπείο 
έχει διαμορφώσει και έχει επενδυθεί σε δεδομένο χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό, στα 
πλαίσια της Αυτογνωσίας και στην πορεία της Απελευθέρωσης της Αντίληψης, να 
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εντοπιστούν οι βασικές μορφές που λαμβάνει αυτό το γεγονός της εσωτερικής και της 
εξωτερικής φλυαρίας, καθώς και οι εκτεταμένες συνέπειές τους στην κατάσταση της 
ατομικής συνειδητότητας. 

Μεγάλο μέρος της καθημερινής ομιλίας του ατόμου δεν υπηρετεί καμία πρα-
γματική ανάγκη, ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά, και επομένως πρόκειται μάλλον για 
φλυαρία παρά για δημιουργική ομιλία ή για λόγο, ο οποίος ασφαλώς είναι έκφραση 
πνευματικής τάξης. Η συνομιλία με άλλα άτομα συνήθως έχει εθιμοτυπικό χαρακτήρα, 
είναι τυποποιημένη, “μηχανική”- μη συνειδητή. Η τυπική αδιάφορη “καλημέρα”, χωρίς 
την ταυτόχρονη επίγνωση ότι εκείνη τη στιγμή εκφράζεται η ευχή για μία καλή ημέρα, 
οι συνειρμικές αναφορές στον καιρό, στα νέα της οικογένειας και της γειτονιάς, στα 
ζητήματα υγείας, στις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, στα αθλητικά νέα κ.ά., με 
φορμαρισμένες λεκτικές εκφράσεις και περιγραφές, κατ’ αρχάς υποκαθιστούν τεχνητά 
την επικοινωνία των ίδιων των συνομιλητών, που επί της ουσίας δεν υπάρχει. 

Εν συνεχεία, όταν κάποια μορφή στοιχειώδους επικοινωνίας αποκατασταθεί, 
έστω τυπικά σε έδαφος κοινής αναγνώρισης, και η συζήτηση “ζεσταθεί” και πάρει πε-
ρισσότερο προσωπικό χαρακτήρα, τότε όλες αυτές οι αναφορές συνθέτουν μία κυριο-
λεκτικά περιγραφική αφήγηση των εσωτερικών καταστάσεων και της συνειδησιακής 
στάθμης του αφηγητή. Το άτομο, σε μία κίνηση προβολής του εαυτού, διηγείται “μη-
χανικά” τη ζωή του, επαναλαμβάνοντας τα ίδια και τα Ίδια, λες και ο συνομιλητής του 
δεν άκουσε τίποτε ή δεν πείστηκε ακόμη για την εγκυρότητα των λεγομένων. Στην 
πραγματικότητα, όλη αυτή η άσκοπη επί της ουσίας αφήγηση, κινούμενη ασυνείδητα, 
στοχεύει να “υποδηλώσει” και να “αποδείξει” τη δήθεν υπαρκτή οντολογική διάσταση, 
ακόμη και του αυτό-προβαλλόμενου εγώ, με όλα τα μασκαρέματα που έχουν επινοη-
θεί από το ίδιο το αυταπατώμενο ημισυνειδητό άτομο. 

Στην εξωτερική φλυαρία, η πολλαπλή επανάληψη των ίδιων ζητημάτων που 
αφορούν τη ζωή του ατόμου, και ιδιαίτερα στοιχείων και χαρακτηριστικών της προ-
σωπικότητάς του, των διαφόρων προσωπείων όπως: «εγώ ο τάδε... που είμαι “αυτός” 
και “αυτός”... », αποτελεί βασικό καθεστώς-συνθήκη όπου βασίζεται η φαντασιακή 
διατήρηση του εγώ, εντός και εκτός του ατόμου. Με όλη αυτήν την εξωτερική επανα-
ληπτική λεκτική φλυαρία “αναγνωρίζεται”, “διογκώνεται”, “συντηρείται”, γενικά επιχει-
ρείται η επιβεβαίωση του εγώ, εντός και εκτός του ατόμου. Το άτομο, δέσμιο συνειδη-
σιακά και ψυχολογικά σε αυτήν την εγωιστική “επιχείρηση”, απορροφημένο στην 
ακατάσχετη αφηγηματική φλυαρία, εμπλουτισμένη με ανάλογα συναισθήματα, δεν 
“βλέπει” και δεν “ακούει” τον ακροατή ή συνομιλητή του. Ακόμη και οι ενδεχόμενες 
φραστικές, λεκτικές, υβριστικές επιθέσεις προς τον συνομιλητή ή προς οποιονδήποτε 
άλλον, είτε απ’ ανόητη συνήθεια είτε διότι αισθάνεται ότι με κάποιον τρόπο κινδυνεύει 
είτε διότι δεν αισθάνεται κατανόηση ή αποδοχή, αποτελούν επίσης περιεχόμενο της 
φλυαρίας, όπου, μέσω βίας πλέον, επιχειρείται η επιβεβαίωση του εγώ, υπό την πίε-
ση της ανασφάλειας του ατόμου. Η λεκτική φλυαρία συνήθως συνοδεύεται και από 
αντίστοιχες ενδεικτικές κινήσεις του ατόμου και χειρονομίες, οι οποίες στην πραγματι-
κότητα αποτελούν μέρος της φλυαρίας, καθώς εκφράζουν το ίδιο περιεχόμενο. 

Όλο αυτό το ανειλικρινές, επί της ουσίας σκηνοθετημένο, αφηγηματικό παρα-
λήρημα, τελικά αποκλείει την πραγματοποίηση και την ικανοποίηση της βαθιάς και 
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φυσικής πνευματικής επιθυμίας του ατόμου να επικοινωνήσει εκδηλώνοντας την 
αληθινή κατανόηση και την ενδογενή πνευματική αγάπη στους συνανθρώπους του. 

Καθώς αναδύεται η νέα συνειδητότητα, μερικοί άνθρωποι θα νιώσουν ότι κα-
λούνται να σχηματίσουν ομάδες που αντανακλούν τη φωτισμένη συνειδητότητα. Τα 
άτομα που αποτελούν αυτές τις ομάδες δε θα είναι συλλογικά εγώ και δε θα νιώθουν 
την ανάγκη να προσδιορίσουν την ταυτότητα τους μέσα από αυτές, ούτε για να προ-
σδιορίσουν το ποιοι είναι. Ακόμα κι αν τα άτομα που συνθέτουν αυτές τις ομάδες δεν 
είναι εντελώς απαλλαγμένα από το εγώ, θα υπάρχει σ’ αυτούς αρκετή επίγνωση ώστε 
να αναγνωρίσουν το εγώ στον εαυτό τους ή σε άλλους μόλις εμφανίζεται. Όμως απαι-
τείται συνεχή εγρήγορση, αφού το εγώ θα προσπαθήσει να πάρει τα ηνία και να επι-
βληθεί με όποιον τρόπο μπορεί. Η διάλυση του ανθρώπινου εγώ με τη μεταφορά του 
μέσα στο φως της επίγνωσης, θα είναι ένας από τους κύριους σκοπούς αυτών των 
ομάδων, είτε είναι φωτισμένες επιχειρήσεις, φιλανθρωπικές οργανώσεις, σχολεία ή 
Κοινότητες ανθρώπων που ζουν μαζί. Φωτισμένες ομάδες θα εκπληρώσουν μια ση-
μαντική αποστολή στην έγερση της νέας συνειδητότητας. Όπως οι εγωικές ομάδες σε 
τραβούν μέσα στην ασυνειδησία και την οδύνη, η φωτισμένη ομάδα μπορεί να είναι 
μια δίνη συνειδητότητας που θα επιταχύνει την πλανητική μεταβολή.  

Μια ισχυρή Πνευματική πρακτική είναι να επιτρέπεις συνειδητά τη μείωση του 
εγώ όταν αυτή συμβαίνει, χωρίς να προσπαθείς να την επιδιορθώσεις. Σου συνιστώ 
να πειραματίζεσαι μ’ αυτή την άσκηση από καιρό σε καιρό. Για παράδειγμα, όταν κά-
ποιος σε κριτικάρει, σε κατηγορεί ή σε βρίζει, αντί να ανταποδώσεις αμέσως τα ίσα ή 
να υπερασπιστείς τον εαυτό σου - μην κάνεις τίποτα. Επίτρεψε να μειωθεί η εικόνα 
του εαυτού σου και μπες σε εγρήγορση για να αντιληφθείς πώς αισθάνεσαι βαθιά 
μέσα σου. Για μερικά δευτερόλεπτα μπορεί να νιώθεις άβολα, σαν να έχει συρρικνω-
θεί το μέγεθός σου. Έπειτα μπορεί να αισθανθείς μια εσωτερική ευρυχωρία που σου 
δίνει την αίσθηση έντονης ζωντάνιας. Δεν έχεις μειωθεί καθόλου. Στην πραγματικό-
τητα, έχεις διευρυνθεί. Τότε μπορεί να φτάσεις σε μια εκπληκτική συνειδητοποίηση: 
όταν είσαι φαινομενικά μειωμένος με κάποιο τρόπο και παραμείνεις σε απόλυτη μι 
αντίδραση, όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, συνειδητοποιείς ότι τίποτα αληθι-
νό δεν έχει μειωθεί και ότι μέσα από το να γίνεσαι «λιγότερος» γίνεσαι «περισσότε-
ρος». Όταν δεν υπερασπίζεσαι πια τον εαυτό σου ούτε προσπαθείς να ισχυροποιή-
σεις τη μορφή του, βγαίνεις από την ταύτιση της νοητικής εικόνας του εαυτού σου. 
Μέσα από το ότι γίνεσαι λιγότερος (κατά την αντίληψη του εγώ), στην πραγματικότητα 
υφίστασαι διεύρυνση και κάνεις χώρο για να εμφανιστεί η πραγματικότητα σου, η 
Ύπαρξη σου. Η αληθινή δύναμη, αυτός που είσαι πέρα από τη μορφή, μπορεί τότε να 
λάμψει μέσα από τη φαινομενικά αποδυναμωμένη μορφή. Αυτό εννοεί ο Χριστός όταν 
λέει «απαρνήσου τον εαυτό σου» ή «γύρνα και το άλλο μάγουλο». Αρνηθείτε (κι επο-
μένως διαλύστε) την ψευδαίσθηση του εαυτού. Αν ο εαυτός -το εγώ- ήταν αληθινά 
Αυτός που Είμαι, θα ήταν παράλογο να τον «απαρνηθώ». Αυτό που στο εγώ φαίνεται 
σαν αδυναμία, στην πραγματικότητα είναι η μόνη αληθινή δύναμη. Αυτή η πνευμα-
τική αλήθεια είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από τις αξίες του σύγχρονου πολιτισμού μας 
και από τον τρόπο που μαθαίνει τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται. Αυτό δε ση-
μαίνει, φυσικά, ότι πας γυρεύοντας για κακομεταχείριση ή ότι κάνεις τον εαυτό σου 
θύμα ασυνείδητων ανθρώπων. Μερικές φορές μια κατάσταση μπορεί να απαιτεί να 
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πεις σε κάποιον «άδειασε μου τη γωνιά» ρητά και κατηγορηματικά. Χωρίς εγωική 
αμυντικότητα, θα υπάρχει δύναμη πίσω από τα λόγια σου, αλλά όχι αντιδραστική 
βία. Αν είναι απαραίτητο, μπορείς επίσης να πεις «όχι» σε κάποιον σταθερά και ξε-
κάθαρα και θα είναι αυτό που αποκαλώ «υψηλής ποιότητας όχι», που είναι απαλλα-
γμένο από κάθε αρνητικότητα.  

Μια άλλη πλευρά αυτής της πρακτικής είναι να απέχεις από κάθε προσπάθεια 
ισχυροποίησης του εαυτού μέσο επίδειξης και επιθυμίας να ξεχωρίζεις, να κάνεις 
εντύπωση ή να απαιτείς προσοχή. Μπορεί αυτό να περιλαμβάνει και το να απέχεις 
πότε - πότε από το να εκφράζεις τη γνώμη σου όταν όλοι εκφράζουν η δική τους, και 
να παρατηρείς πώς αισθάνεσαι. Ο Χριστός σε μια από τις παραβολές του διδάσκει: 
Όταν σε προσκαλέσουν, πήγαινε να καταλάβεις την τελευταία θέση – όταν – εκείνος 
που σε κάλεσε να σου πει: «Φίλε μου πήγαινε πιο μπροστά»· τότε θα τιμηθείς μπρο-
στά σε όλους που κάθονται μαζί σου στο τραπέζι. Διότι ο καθένας που υψώνει τον 
εαυτό του θα ταπεινωθεί και εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί.  

Τελικά για να ελευθερωθείς από το εγώ πρέπει να έχεις επίγνωσή της ύπαρξης 
του, αφού επίγνωση και εγώ είναι ασύμβατα. Επίγνωση είναι η δύναμη που είναι 
κρυμμένη εντός της παρούσας στιγμής. Γι’ αυτό μπορούμε επίσης να την αποκαλέ-
σουμε Παρουσία. Κι αυτός είναι επίσης ο λόγος που η απελευθέρωση από το εγώ 
δεν μπορεί να γίνει στόχος προς επίτευξη κάποια στιγμή στο μέλλον. Μόνο όταν είσαι 
παρών εδώ και τώρα και εφαρμόζοντας τον ψυχολογικό θάνατο από στιγμή σε στιγμή 
(όπως αυτός δίνετε στο επόμενο κεφάλαιο), μπορείς να ελευθερωθείς από το εγώ, όχι 
χτες ή αύριο αλλά εδώ και τώρα.  
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Η τεχνική διάλυσης του εγώ. 
 
 
Η τεχνική διάλυσης του εγώ είναι να πεθαίνουμε ψυχολογικά (να εξαλείφουμε 

από τον ψυχισμό μας το εγώ), από στιγμή σε στιγμή και για να γίνει αυτό πρέπει να 
είμαστε προσεκτικοί συνεχώς στο χώρο που ζούμε. Ο όρος Ψυχολογικός ή μυστικι-
στικός θάνατος είναι η διαδικασία που κάποιος πρέπει να υποβληθεί, προκειμένου 
να επιτευχθεί η απελευθέρωσή του από τα εγώ.  

Το εγώ είναι σαν ένα δέντρο, που οι μεγάλες κύριες ρίζες το συγκρατούν και οι 
μικρές ρίζες οι τόσο ασήμαντες είναι αυτές που απλώνονται μέσα στην γη και απορ-
ροφούν τους χυμούς, για να το θρέψουν. Από εκεί τρέφεται το δέντρο (το εγώ). Το 
δέντρο δεν είναι δυνατό να το αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο γιατί είναι πολύ δυνατό. 
Μπορούμε όμως να κόβουμε τις μικρές ρίζες του διαδοχικά και με αυτό τον τρόπο να 
ατροφεί και σιγά - σιγά να πεθαίνει. Οι χοντρές ρίζες που στηρίζουν το δέντρο συμ-
βολίζουν τα κύρια ελαττώματα, όπως είναι η λαγνεία, η εκδίκηση, ο θυμός, η υπερη-
φάνεια, η ζήλια, η τεμπελιά, η απληστία, το μίσος, ο φόβος και διάφορα άλλα. Οι μι-
κρές ρίζες αντιπροσωπεύουν τις λεπτομέρειες, εκείνες τις μικροσκοπικές εκδηλώσεις 
που ανήκουν σε αυτό ή εκείνο το εγώ. Μικροσκοπικές εκδηλώσεις των ελαττωμάτων 
μας, που δεν πιστεύουμε πως είναι ελαττώματα. Αυτές όμως οι μικρές εκδηλώσεις, οι 
λεπτομέρειες, είναι η τροφή του. Το κάθε εγώ δεν το αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο 
γιατί είναι πολύ δυνατό. Μπορούμε όμως να κόβουμε τις μικρές του ρίζες διαδοχικά, 
που εδώ αντιστοιχούν με τα πολύ μικρά γεγονότα και καταστάσεις που το απαρτί-
ζουν, μικρές λεπτομέρειες, που από εκεί τρέφεται και με αυτό τον τρόπο να ατροφεί 
και σιγά - σιγά να πεθαίνει. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να προσέχουμε τις λεπτομέρειες 
στη συμπεριφορά μας όσο και αν δεν είναι σπουδαίες. 

Ας υποθέσουμε ότι ανακαλύπτουμε μέσω της αυτοπαρατήρησης τη δράσει 
ενός εγώ μέσα στα κέντρα μας (νου, καρδιά και σεξ). Αυτό το εγώ, όπως ήδη έχει ανα-
φερθεί, είναι ένα μέρος του ψυχισμού μας, κρυσταλλωμένες απόψεις και αναπόσπα-
στο μέρος του δικού μας νου65 και θέλουμε να το διαλύσουμε. Σίγουρα ο ίδιος ο νους 
                                                 

65 Στην καθημερινότητά του ο άνθρωπος ζει στον κόσμο των αισθήσεων και των επι-
θυμιών μέσα από τις οποίες ο νους αναγκάζετε να βλέπει τα πράγματα στρεβλά. Για να είναι 
ακριβείς και αληθινές οι αισθητικές παρατηρήσεις πρέπει να είναι απαλλαγμένες από τις δυ-
νάμεις της επιθυμίας. Η επιθυμία ενεργοποιείται μέσω της θέλησης, των νοητικών ικανοτήτων 
και ιδιοτήτων του ατόμου, με αποτέλεσμα να καταλήγει να είναι η βάση της εξέλιξης και της 
ζωής. Η επιθυμία, είναι στην πραγματικότητα η ενέργεια που κινεί το φυσικό και τον πνευμα-
τικό εαυτό μας, ενώ η θέληση είναι η κατευθυντήρια δύναμη. Οι καταστάσεις στις οποίες βρι-
σκόμαστε, έλκονται προς εμάς μέσω των επιθυμιών μας. Οτιδήποτε είμαστε σωματικά, νοη-
τικά ή πνευματικά έχει κτιστεί μέσω της επιθυμίας. Οι σωματικές επιθυμίες, σαρκικές ως προς 
το σκοπό τους, μπορεί να γίνουν δυνάμεις για το κακό, όταν ισχυροποιηθούν από ένα νου με 
κακές προθέσεις. Οι σκοποί και η θέλησή μας διεγείρουν επιθυμίες που αναπτύσσονται και 
κυριαρχούν το νου, όπως οι συνήθειες κυριαρχούν το σώμα. Αν οι δραστηριότητές μας επιφέ-
ρουν την ικανοποίηση εγωιστικών ενδιαφερόντων όπως, φήμη, περιουσία, θέση και υπόληψη, 
τότε είναι υλικές. Αν φέρνουν στη ζωή μας την επιθυμία να εκφράσουμε αγάπη, υπομονή, με-
γαλοψυχία, ευγένεια, καλοσύνη, υπηρεσία προς τους άλλους, τότε θα έχουν σαν αποτέλεσμα 

http://en.wikipedia.org/wiki/Moksha
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μας δεν μπορεί, δεν έχει την δύναμη και την εξουσία να διαλύσει ένα κομμάτι του, τον 
ίδιο τον εαυτό του (το εγώ κατέχει το νου, είναι νους). Μπορεί να το καταπιέσει, να το 
μεταφέρει σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά να το διαλύσει να το εξαφανίσει τελείως δεν 
μπορεί. Επομένως, για να το διαλύσουμε χρειαζόμαστε μια δύναμη ανώτερη από το 
νου, μια δύναμη που να είναι ικανή από μόνη της να ελαττώσει το κάθε εγώ, σε κο-
σμική σκόνη. Ευτυχώς υπάρχει σ’ εμάς αυτή η δύναμη και βρίσκεται στο πνευματικό 
μας μέρος. Αυτή είναι η Εσώτερη Μητέρα μας.  

Οι Αλχημιστές του μεσαίωνα την ονόμαζαν «ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΣ», η Παρθένος της 
Θάλασσας66, που οδηγεί τον Αλχημιστή, είναι το Αστέρι που μας προσανατολίζει στο 
θυελλώδη ωκεανό. Είναι η ΑΖΟΕ της Ερμητικής Επιστήμης, είναι ο Θεός Μητέρα. Η 
Μαρία, σε καθέναν από μας, είναι το ξεδίπλωμα του Αγίου Πνεύματος που μας διδά-
σκει και μας κατευθύνει στο εσωτερικό μας, συμβολισμένη πάντοτε με το ΙΕΡΟ ΦΙΔΙ 
(Κουνταλίνι), των Μεγάλων Μυστηρίων. Μόνο η Θεϊκή Μητέρα μας έχει την δύναμη 
και την εξουσία να αποσυνθέσει τα ψυχολογικά ελαττώματα.  

Τη στιγμή που ανακαλύπτουμε με την αυτοπαρατήρηση την εκδήλωση κάποι-
ου εγώ μέσα μας, πρέπει να παρακαλέσουμε τη θεϊκή μας Μητέρα να το καταστρέψει. 
Συγκεντρωμένοι πάντα στην καρδιά επικαλούμαστε με ειλικρίνεια την βοήθειά της 
ώστε Αυτή να μας εξαλείψει το εγώ που εκδηλώνεται, λέγοντας: «Θεϊκή μου Μητέρα 

                                                                                                                     
Πνευματική ανάπτυξη. Ό,τι σπέρνουμε θερίζουμε. Τα πράγματα που φέρνουν απόλαυση και 
άνεση στο υλικό επίπεδο δεν είναι λάθος, εκτός αν τα λατρεύουμε ή τα χρησιμοποιούμε εγωι-
στικά. Όταν η Εσωτερική Φιλοσοφία ονομάζει τον κόσμο των αντικειμένων απατηλό, τούτο 
σημαίνει ότι είναι απατηλός όχι υπό την έννοια ότι τα αντικείμενα δεν υπάρχουν, αλλά υπό την 
έννοια ότι η δική μας αξιολόγηση γι’ αυτά είναι πλασματική διότι τα θεωρούμε σαν αιτίες να 
ικανοποιούμε τις επιθυμίες μας. Η έλξη ή η αποστροφή που ασκούν πάνω μας τα αντικείμενα 
δεν βρίσκεται σ’ αυτά, αλλά στις εσωτερικές μας παραστάσεις μνήμης από το παρελθόν, όχι 
μόνο αυτής της ζωής αλλά και προηγούμενων ενσαρκώσεων. Οι επιθυμίες αυτές καθαυτές, 
αβοήθητες από τη δύναμη της σκέψης, θα ήσαν ακίνδυνες. Ενεργοποιημένες όμως από αυτήν 
κάνουν τον άνθρωπο τον χειρότερο εκπρόσωπο του ζωικού βασιλείου. Το να βρίσκεται κά-
ποιος μέσα στα πράγματα, αλλά να μην είναι σκλάβος τους, απαιτεί μακρόχρονη πάλη. 

66 Οι πράξεις εξαγνισμού της Παρθένου Μητέρας και ο δρόμος προς την τελειότητα 
έχουν σκοπό τη κυοφορία του Χριστού μέσα Της. Ο αντίποδας της Παρθένου είναι οι Ιχθείς. 
Το σύμβολο του Ψαριού ήταν και είναι ακόμα το σύμβολο του Χριστού. Ο ωκεανός στον οποίο 
κολυμπάει το Ψάρι λέγεται στα λατινικά “mare” και τα ονόματα Μαίρη και Μαρία προέρχονται 
από αυτή τη ρίζα. Είναι η ίδια ρίζα για τη λέξη «μητέρα»: mother (Αγγλικά), madre (Ισπανικά 
και Ιταλικά), mere (Γαλλικά), mae (Πορτογαλικά). Στις γλώσσες αυτές η λέξη θάλασσα είναι 
αντίστοιχα mar, mare, mer, mar! Η λέξη mare είναι επίσης συνδεδεμένη με τη λέξη “mater” από 
την οποία προήλθε η λέξη “matter” (ουσία, ύλη), όπως επίσης και οι λέξεις material (υλικός), 
maternal (μητρικός), matriarchy (μητριαρχία). Εξάλλου, δεν είναι η θάλασσα η μητέρα όλων 
των μορφών της φύσης, και δεν είναι η ίδια η φύση που αστρολογικά κυβερνάται από την 
Παρθένο και τη Σελήνη; Η Παρθένος είναι στενά συνδεδεμένη με τη Μητέρα του Ωκεανού Μαί-
ρη. Η προέλευση του ονόματος Μαίρη (Miriam) είναι αρχαιότερη κι από τη Λατινική γλώσσα. 
Το όνομα Miriam προήλθε από την σανσκριτική λέξη “maya” που σημαίνει ωκεανός (στην 
εσωτ. φιλοσοφία όμως έχει την ένοια της «ψευδαίσθησης») και από την εβραϊκή λέξη “mayim” 
(που σημαίνει νερό) προέρχεται το όνομα Miriam.  
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διέλυσε αυτό το ελάττωμα67» και την φανταζόμαστε να τυλίγει το εγώ στις φλόγες με 
το πυρογενές δόρυ της. Το εγώ μπορούμε να το φανταστούμε σαν δαιμόνιο, ή με την 
μορφή που μας παρουσιάζεται στα όνειρά μας, π.χ. έναν ταύρο για τον θυμό. Η 
παράκληση γίνεται με αυτοσυγκέντρωση και πίστη. Αυτή, έχει την δύναμη να το κάνει 
και το εγώ διαλύεται έτσι απλά. Με βοήθεια της θεϊκής μας Μητέρας μπορούμε να 
διαλύσουμε τις μικρές ρίζες (λεπτομέρειες) του εγώ σε μικρό χρονικό διάστημα. Με 
την συγκεκριμένη τεχνική βαδίζουμε σωστά και μεθοδικά και με υπομονή θα φτά-
σουμε στο σημείο που το δέντρο του εγώ θα αρχίσει να τρικλίζει. Το εγώ δεν διαλύε-
ται με την μια προσπάθεια, αλλά χρειάζεται πολλές, όπως χρειάστηκαν πολλές υπάρ-
ξεις για να εδραιωθεί.      

Τον τρόπο αυτό της εξάλειψης των ψυχολογικών μας λεπτομερειών τον ονομά-
ζουμε θάνατο στην πορεία. Τον λέμε έτσι, διότι αυτή η εργασία είναι μια συνεχής 
διαδικασία που γίνεται από στιγμή σε στιγμή. Πρέπει να ζητάμε τη διάλυση του εγώ 
που εκφράζεται μέσα από κάθε λεπτομέρεια που ανακαλύπτουμε μέσω της αυτοπα-
ρατήρησης την κάθε στιγμή. Με το θάνατο στην πορεία στερούμε, αφαιρούμε πολύ 
δύναμη από το ελάττωμα. Καθώς το εγώ φθίνει, η Ουσία μας λειτουργεί πιο καθαρά. 
Οι πράξεις μας γίνονται πιο ορθές. Τα λόγια μας γίνονται πιο εύστοχα. Τα κίνητρά 
μας γίνονται πιο ορθά. Η πλαστότητα πέφτει. Η υγεία μας βελτιώνεται, γιατί το εγώ 
δρα σαν ένα έλκος στα λεπτοφυή σώματά μας. Για την εξάλειψη του όμως, πρέπει να 
χρησιμοποιούμε την εσωτερική δύναμη που έχει την απαιτούμενη εξουσία. Είναι αδύ-
νατο να διαλύσουμε τα εγώ με το νου μας, διότι αυτός δεν κατέχει την απαιτούμενη 
δύναμη και εξουσία. Η θεϊκή Μητέρα σταματάει, εμποδίζει την αχαλίνωτη εκδήλωση 
των εγώ. Εφόσον υπάρχουν τα ανεπιθύμητα στοιχεία που προσωποποιούν τα εγώ 
μέσα μας, είναι φανερό ότι θα υπάρχει πόνος. Η Ουσία, εγκλωβισμένη μέσα σ’ όλα 
αυτά τα υποκειμενικά στοιχεία της ατυχίας, διαδικάζεται σύμφωνα με τον ίδιο της τον 
εγκλωβισμό. Διαλύοντας το εγώ, αποδεσμεύουμε το ποσοστό Ουσίας που είχε δε-
σμεύσει για να υπάρχει, σπάμε τη μποτίλια που κρατούσε την Ουσία ως τώρα φυλα-
κισμένη. Η εξάλειψη των ελαττωμάτων απελευθερώνει Ουσία αλλά όχι Συνείδηση. Για 
να μετατραπεί η Ουσία σε Συνείδηση χρειάζονται συνειδητές και ηθελημένες προ-
σπάθειες προς την σωστή κατεύθυνση. Με διαλογισμό μετατρέπουμε την ελεύθερη 
Ουσία σε συνείδηση, σε ψυχή και αυτή είναι πια που έχει τις εμπειρίες.  

Στα Ευαγγέλια λέγεται πολύ ξεκάθαρα: Ποιό το όφελος να κερδίσεις τον κόσμο 
αν χάσεις την ψυχή σου; Αν η ψυχή σου ήταν κάτι που το είχες σίγουρο, τα θρη-
σκευτικά γραπτά δεν θα επέμεναν στο ότι πρέπει να προσπαθήσουμε για να τη σώ-
σουμε. Την ψυχή τη διαμορφώνουμε σ’ αυτή τη ζωή με βάση αυτό που μας εμψυχώ-
νει68. Αν τα κίνητρα, τα ιδανικά, οι φιλοδοξίες μας είναι περαστικές, πράγματα της 
στιγμής και η ψυχή μας θα είναι επίσης εφήμερη και υποταγμένη σ’ αυτό που θέ-

                                                 
67  Η Θεϊκή μητέρα, ενισχύεται από τον Σεξουαλικό ηλεκτρισμό, στο σιδηρουργείο των 

Κυκλώπων. Είναι γι’ αυτό προτιμότερο να Την καλούμε σε βοήθεια σ’ εκείνες τις στιγμές για 
να αποσυνθέτει οποιοδήποτε εγώ.  

68  Ψυχή είναι το σύνολο από πνευματικές δυνάμεις που οφείλουν να κρυσταλλωθούν 
μέσα μας. Οποιοδήποτε εγώ όταν αποσυντεθεί αντικαθίσταται από κάποια αρετή, δύναμη, 
ισχύ, ή νόμο, που κρυσταλλώνεται στην προσωπικότητα μας. 
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λουμε. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. (Ματθ. 6, 21). 
Κερδίζοντας κάποιος ολόκληρο τον κόσμο και ζώντας μόνο στον οριζόντιο δρόμο, 
χάνει την ψυχή του, χάνει τη δυνατότητα να εξελιχτεί εσωτερικά. Γι’ αυτό η ψυχή δεν 
είναι κάτι το σίγουρο· καθώς η εσωτερική εξέλιξη προχωρεί, μας δίνεται η δυνατότητα 
να σώσουμε την ψυχή. Μπορούμε να αλλάξουμε τόσο τον εαυτό μας, ώστε όλα όσα 
κάποτε νομίζαμε για αληθινά και τα αισθανόμασταν σαν καλά, να αλλάξουν. Μπο-
ρούμε να αρχίσουμε να ζούμε, να αισθανόμαστε, να επιθυμούμε και να αγαπάμε δια-
φορετικά. Αν συμβεί αυτό, αποκτάμε μία διαφορετική εσωτερική σχέση με τον Εαυτό 
μας. Τότε η ζωή μας αρχίζει να αλλάζει. 

Μόνο με τη φωτιά της θεϊκής μας Μητέρας, μπορούμε να σωθούμε. Καμία θε-
ωρία ή οποιοδήποτε σύστημα, δεν μπορεί να μας πάει στην ελευθερία. Εκείνοι που 
θέλουν να αποβάλουν το εγώ με τον νου, κάνουν λάθος. 

Υπάρχουν 49 υποσυνείδητα επίπεδα στο νου μας για κάθε εγώ. Στα πιο επι-
φανειακά, υπάρχουν εγώ που με την αυτοπαρατήρηση μπορούμε να τα αντιληφθούμε 
εύκολα, όπως τεμπελιά, θυμός, εγωισμός, κ.α. Αλλά σε βαθύτερα επίπεδα υπάρχουν 
εγώ που δεν τα αντιλαμβανόμαστε εύκολα.  

Μπορούμε να πούμε ότι ο ψυχισμός μας μοιάζει όπως η Σελήνη που έχει δύο 
πρόσωπα, το φωτεινό που βλέπουμε και το σκοτεινό που δεν μπορούμε να δούμε. 
Έτσι και εμείς στον ψυχισμό μας βλέπουμε μόνο ένα μέρος της ψυχολογικής μας 
κατάστασης (το φωτεινό). Και αυτό συμβαίνει διότι η δική μας προσωπικότητα, έτσι 
όπως είναι εκπαιδευμένη, είναι ένα φίλτρο για τα εγώ μας και δεν τα αφήνει να εκδη-
λωθούν όπως αυτά πραγματικά είναι. Ανάλογα με την εκπαίδευση που έχει κάποιος, 
σε πολλά εγώ δεν τους δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν, χωρίς αυτό όμως να σημαί-
νει πως δεν τα έχουμε κιόλας (π.χ. προσωπικότητα με αυστηρούς ηθικούς κανόνες 
δεν επιτρέπει να εκφραστεί το εγώ της κλοπής). Θα παθαίναμε σοκ αν είχαμε αντίλη-
ψη το πώς πραγματικά είναι ο ψυχισμός μας. Η δουλειά μας είναι να αλλάξουμε τον 
εσωτερικό μας κόσμο, αφού πρώτα τον παραδεχθούμε και τον γνωρίσουμε.   

Αν εμείς θέλουμε να αρχίσουμε να βλέπουμε την κρυμμένη πλευρά της ψυχο-
λογικής μας κατάστασης, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα εξής:   

Στα όνειρα, που εκεί καθώς δεν υπάρχει το φίλτρο της προσωπικότητας, ανα-
βλύζουν και εκφράζονται τα πιο βαριά ελαττώματα, όπως αυτά υπάρχουν στον ψυχι-
σμό μας. Στα όνειρα μας κλέβουμε, σκοτώνουμε, βιάζουμε, κλπ., ο Πλάτωνας έλεγε 
πως τον άνθρωπο τον γνωρίζουμε από τα όνειρα του.  

Στην κριτική που ασκούμε στους άλλους. Η περισσότερη κριτική69 που κάνουν 
οι άνθρωποι για τους άλλους είναι ένα μέσο για να δημιουργήσουν μια ψεύτικη 
                                                 

69 Το να κάνεις κριτική (μεγαλόφωνα ή μόνο με τη σκέψη δεν έχει διαφορά), είναι μια 
από τις αγαπημένες στρατηγικές του «εγώ» για την ενίσχυση του εαυτού του. Κάθε κριτική  
είναι μια μικρή ιστορία που πλάθει ο νους και που την πιστεύεις απόλυτα. Όταν είσαι στη 
λαβή ενός τέτοιου «εγώ», η κριτική, ιδιαίτερα σε σχέση με άλλους ανθρώπους, είναι μη συνει-
δητή, πράγμα που σημαίνει ότι δε γνωρίζεις τι κάνεις. Η απόδοση αρνητικών ετικετών σε 
ανθρώπους, είτε κατάμουτρα ή, συνηθέστερα, όταν μιλάς γι’ αυτούς σε άλλους ή ακόμα και 
όταν τους σκέπτεσαι, είναι συχνά μέρος αυτής της συνήθειας. Οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί 
είναι η πιο άξεστη μορφή απόδοσης ετικετών και της ανάγκης του «εγώ» να έχει δίκιο και να 
θριαμβεύει πάνω στους άλλους με τελεσίδικες ετυμηγορίες που δεν μπορούν να αμφισβητη-
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εικόνα για τον εαυτό τους. Νομίζουν ότι μειώνοντας τους άλλους, μπορούν αυτοί να 
εμφανίζονται ανώτεροι. Το να βρίσκει λάθος σε άλλους είναι ένα πολύ λεπτό μέσο 
αυτοεξαπάτησης και υποκρισίας και είναι το αποτέλεσμα ενός συμπλέγματος κατωτε-
ρότητας. Συνήθως αυτό που κριτικάρουμε και μας ενοχλεί, αυτό πραγματικά περισ-
σεύει μέσα μας. Τα συγκεκριμένα εγωικά πρότυπα τα οποία μας κάνουν να αντιδρού-
με εντονότερα με τους άλλους και που τα αντιλαμβανόμαστε εσφαλμένα ως ταυτότητά 
τους, είναι συνήθως τα ίδια πρότυπα που υπάρχουν και σ’ εμάς, τα οποία όμως 
είμαστε ανήμποροι ή απρόθυμοι να τα διακρίνουμε στον εαυτό μας.    

Τι είναι εκείνο που βρίσκουμε πιο ενοχλητικό, που μας ταράζει περισσότερο 
στους άλλους; Ο εγωισμός τους; Η απληστία τους; Η ανάγκη τους για εξουσία και 
έλεγχο; Η ανειλικρίνεια, ανεντιμότητα, ροπή προς τη βία ή, οτιδήποτε άλλο; Οτιδή-
ποτε μας αγανακτεί και με το οποίο αντιδρούμε έντονα όταν το βλέπουμε σε κάποιον 
άλλο υπάρχει επίσης και μέσα μας. Προβάλουμε στους άλλους ασυνείδητα, χωρίς 
να το καταλαβαίνουμε, τα κομμάτια εκείνα του εαυτού μας που αποφεύγουμε ή που 
αρνούμαστε ότι τα έχουμε. Όταν κάποιος ή κάτι μας εκνευρίζει και μας κάνει να θυ-
μώνουμε, όταν μας πατάει τα κουμπιά και μας κάνει να βγαίνουμε εκτός εαυτού, στην 
πραγματικότητα μας δείχνει κάποιο κρυμμένο κομμάτι του εαυτού μας, που επιμελώς 
                                                                                                                     
θούν, φθάνοντας μέχρις του να έχουμε κραυγές, τσιρίδες, ακόμα και, σωματική βία. Η αγανά-
κτηση (που λατρεύει το «εγώ»), η οποία μπορεί να συνοδεύεται επίσης και από ένα ισχυρό-
τερο συναίσθημα όπως ο θυμός ή κάποια άλλη μορφή ταραχής, είναι το συναίσθημα που συ-
νοδεύει την κριτική και τη νοητική απόδοση ετικετών στους ανθρώπους και φορτίζει περισσό-
τερο ενεργειακά το «εγώ». Η κριτική μετατρέπεται πολλές φορές στη συνέχεια σε αντιδραστι-
κότητα με μια αίσθηση ανωτερότητας από την οποία ισχυροποιείται και τρέφεται ακόμα πιο 
πολύ το «εγώ». Όταν κριτικάρεις, κατά συνεκδοχή, εσύ έχεις δίκιο και αυτοί τους οποίους 
κριτικάρεις ή ενάντια στα οποία αντιδράς έχουν άδικο. Τίποτα δεν ισχυροποιεί περισσότερο 
το «εγώ» με το να έχει δίκιο και να έχει άδικο κάποιος άλλος, πράγμα που συνεπάγεται πάντα 
ότι «δε θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό». Το να έχεις δίκιο σε τοποθετεί σε μια θέση φανταστι-
κής ηθικής ανωτερότητας σε σχέση με τον άνθρωπο ή την κατάσταση που κρίνονται. Αυτή την 
αίσθηση ανωτερότητας είναι που ποθεί διακαώς το «εγώ» και μέσα από την οποία μαγεύεται. 
Και όλα αυτά γίνονται γιατί δεν κατανοείς ότι όλα γίνονται από την έλλειψη συνειδητότητας 
που υπάρχει στους άλλους. Μέσα στο νου σου βλέπεις εχθρούς και βγάζεις τον εαυτό σου 
ανώτερο ή δικαιωμένο. Κι αυτό για το οποίο αντιδράς όταν το βλέπεις σε κάποιον άλλο, το 
ισχυροποιείς στον εαυτό σου. Εάν θέλετε να θριαμβεύσετε στη ζωή, μην επικρίνεται καθένα. 
Αυτός που επικρίνει άλλους είναι αδύνατος, ενώ ένας που είναι επικριτικός με τον εαυτό του 
από στιγμή στη στιγμή είναι γίγαντας. Η κριτική είναι άχρηστη επειδή βλάπτει την υπερηφά-
νεια άλλων και προκαλεί την αντίδραση του θύματος ενάντια σε αυτόν που την κάνει. Εάν 
θέλετε αληθινά να πετύχετε, μην επικρίνετε κανένα. Διότι αυτός που επικρίνει άλλους έχει 
πολλούς εχθρούς. Να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι έχουν την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία 
έμφυτη μέσα τους και ως εκ τούτο παράγουν μια αντίδραση (δυσαρέσκεια, μίσος, κ.λπ.) που 
κατευθύνεται προς αυτόν που τους επικρίνει. Ένας που επικρίνει άλλους αποτυγχάνει αναπό-
φευκτα. Ένας που θέλει να διορθώσει τους άλλους πρέπει καλύτερα να αρχίσει με τη διόρθω-
ση του εαυτού του. Αυτό δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα και είναι λιγότερο επικίνδυνο. Δεν 
είναι απαραίτητο να μπαίνετε σε μάχες με ανθρώπους που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο συνεί-
δησης με εσάς. Μην είστε κριτικοί αλλά ρεαλιστές, υπάρχουν άνθρωποι που είναι  εδώ μόνον 
μερικές ζωές, αυτοί δεν διευρύνονται με τον ίδιο τρόπο που το κάνετε εσείς. Αυτοί είναι εκεί 
όπου είναι.  
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έχουμε αποφύγει να δούμε, ή απλά το έχουμε παραμελήσει και θα πρέπει να το ανα-
πτύξουμε. Ας μας χρησιμεύσει έτσι η κριτική προς τους άλλους σαν καθρέφτης, για να 
βλέπουμε τις δικές μας ελλείψεις και ελαττώματα. Εύκολα ο άνθρωπος ανακαλύπτει 
το άχυρο στον οφθαλμό του αδελφού του και, ως τυφλός, δεν αντιλαμβάνεται την 
δοκό που υπάρχει στο δικό του μάτι. «Μην κρίνετε, για να μην κριθείτε, γιατί με την 
κρίση που κρίνετε, θα κριθείτε. Όλα όσα σας δίνονται να δείτε εξωτερικά είναι μόνο 
μια αντανάκλαση από αυτό που φωλιάζει μέσα στην καρδιά σας και ο κόσμος και οι 
άνθρωποι είναι αυτό που είστε εσείς». 

Σε ειδικές καταστάσεις όπως πολέμου, φτώχιας ή καταστροφών, αναβλύζουν 
εγώ της κρυμμένης ψυχολογικής μας πλευράς (όπου άτομα κατά τα άλλα καλά, μπο-
ρούν να βιάσουν, να σκοτώσουν, κλπ.). Οι πιο δύσκολες και κρίσιμες καταστάσεις 
στη ζωή, αποδεικνύονται πάντοτε οι καλύτερες για την αυτοανακάλυψη. Σε τέτοιες 
ανυποψίαστες στιγμές, ξεπηδούν πάντοτε τα πιο κρυφά εγώ κι αν είμαστε επάγρυ-
πνοι, τα ανακαλύπτουμε.     

Όλα τα προαναφερόμενα μας βοηθούν να δούμε καλύτερα τον εαυτό μας και 
να ρίξουμε φως στο υποσυνείδητο μας, μεγαλώνοντας έτσι το ποσοστό συνείδησης 
που θα μας επιτρέψει να μπούμε στο κρυφό μέρος της ψυχολογικής μας πλευράς, 
που κάτοικοι της είναι οι δαίμονες της επιθυμίας, της πλεονεξίας, της υπερηφάνειας, 
κλπ. Για να μπορέσουμε να νικήσουμε αυτά τα απάνθρωπα στοιχεία, πρέπει να τα 
καταστρέφουμε με την φωτιά. Να καταστρέφουμε αυτή την ψυχολογική πόλη που 
φέρνουμε στο εσωτερικό μας. Αυτή τη μεγάλη Βαβυλώνα (Αποκ. 18, 1-24) (19, 1-10), τη 
μητέρα όλων των αποστροφών της γης. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, η ουράνια Ιερουσα-
λήμ θα οικοδομηθεί μέσα μας. Διευρύνοντας τη συνείδηση, γίνεται κάποιος πιο περι-
εκτικός και διακρίνει την εξωτερική και εσωτερική πλευρά κάθε γεγονότος και σχέσης. 
Η διευρυμένη συνείδηση είναι η μόνη δύναμη που μεταμορφώνει τη ζωή μας, γιατί 
κάθε αλλαγή της, επιφέρει μια αντίστοιχη αλλαγή στη χημεία των σκέψεων, των αι-
σθημάτων και στο σώμα μας μέσω μιας αντίστοιχης αλλαγής στα αιθερικά κέντρα, 
που ελέγχουν τους αδένες και τα όργανα. Η ειλικρίνεια, η υγιής σταθερή αναζήτηση 
της Αλήθειας, η καθαρότητα των προσωπικών κινήτρων, η εμπιστοσύνη στην ακε-
ραιότητα και στη Δικαιοσύνη του Πνεύματος, αποτελούν δικλείδες ασφαλείας στις 
διάφορες απατηλές παγίδες αλλά και ταυτόχρονα το εσωτερικό δυναμικό έλξης της 
Αγάπης και της Σοφίας μέσα και έξω από εμάς. Όλη αυτή η καταπληκτική εργασία 
γίνεται μέσα μας δια μέσο της Αυτοπαρατήρησης, της Κατανόησης, της Θέλησης και 
της Προσευχής με την παράκληση στη Θεϊκή Μητέρα Κουνταλίνι. Η τεχνική είναι να 
μελετήσουμε τι είναι το εγώ, τι έχει από εμάς και εμείς τι έχουμε από αυτό, γενικά, τι 
αποτελεί το εγώ. Η Συνείδηση που αυτό το εγώ έχει μας ανήκει, αυτή η συνείδηση 
είναι ίση σε ποσότητα με τον έλεγχο που έχει αυτό το εγώ πάνω μας.  

Ο Χριστός είπε μια μεγάλη αλήθεια: «Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη, αλλά μαχαίρι. 
Ήλθα να χωρίσω  άνθρωπο από τον πατέρα του και θυγατέρα από την μητέρα της και 
νύμφη από την πενθερά της. Και εχθροί του ανθρώπου οι οικιακοί αυτού». (Ματθ. 10, 
34-36). Όποιος πάρει σπαθί από τον Χριστό και κάνει πόλεμο μέσα του με τους 
εχθρούς του (τα εγώ του), αυτός θα σωθεί γιατί θα αγρυπνά… . Κανένας δεν μπορεί 
να έχει ειρήνη, μέχρι να φθάσει σε μια κατάσταση ισορροπίας, στην οποία η πνευ-
ματική του πρόοδος να μην εμποδίζεται από κανένα φυσικό, συναισθηματικό, νοη-
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τικό, προσωπικό η κοινωνικό πρόβλημα. Το ξίφος στο οποίο Αυτός αναφέρεται, είναι 
το σύμβολο της δύναμης, της θέλησης και της αποφασιστικότητας. Η ειρήνη πραγμα-
τώνεται μόνο με αυτές τις δυνάμεις. 

«Οικιακοί» σημαίνουν όλα όσα βρίσκονται μέσα στην ψυχολογική μας χώρα, 
μέσα στο δικό μας σπίτι (σώμα). Αντιπροσωπεύουν ψυχολογικές σχέσεις, ιδέες, τά-
σεις, γνώμες, απόψεις και σκέψεις που σχετίζονται μ’ εμάς. Όλα αυτά ήσαν καλά ως 
ένα στάδιο της εξέλιξής μας, αλλά τώρα είναι εναντίον μας γιατί είναι άχρηστα και 
πρέπει να αλλάξουν με τη δική μας δύναμη, θέληση και αποφασιστικότητα. Όταν 
συνειδητοποιηθεί αυτή η αλήθεια, αναγκάζεσαι να σκεφτείς με ένα νέο διαφορετικό 
τρόπο. Αλλάζεις πρώτα απ’ όλα τον τρόπο σκέψης για τον εαυτό σου, για το νόημα 
της ζωής και το σκοπό της. Δεν μπορείς πια να δέχεσαι όλα όσα σκεπτόσουν, αισθα-
νόσουν, επιθυμούσες και επεδίωκες στην προηγούμενη κατάστασή σου. Οι «οικια-
κοί» σου, τα εγώ σου, βρίσκονται σε μια αναστάτωση. Δεν μπορείς πια να βρίσκεσαι 
σε αρμονία με τον εαυτό σου, χάνεις την προηγούμενη σχέση με αυτόν. Αυτός δεν 
είναι ένας συνηθισμένος πόλεμος. Αυτή η μάχη στην οποία τώρα εμπλέκεσαι, δεν 
είναι μια διαμάχη ανάμεσα σε σένα και μερικούς άλλους. Αυτό που μάχεσαι τώρα 
είναι η δική σου αδυναμία, οι δικές σου κακές συνήθειες, οι περιορισμοί και οι αδυ-
ναμίες σου. Δεν πολεμάς εναντίον άλλων. Γι’ αυτό μην τα παρατάς, μέχρι να πετύχεις 
τη νίκη, μέχρις ότου τα ελέγξεις και γίνεις ο απόλυτος κύριός τους. Αυτός που πετυχαί-
νει μια νίκη στη διαμάχη αυτή, όσο μικρή και αν είναι, επωφελείται από τις συνέπειες, 
καθώς η κατάκτησή του αυτή δεν αφορά μόνο τον ίδιο του τον εαυτό αλλά ακτινοβολεί 
στην ανθρωπότητα διαμέσου της ανιδιοτελούς υπηρεσίας. 

Κατανοήστε, ότι ένα ψηλότερο επίπεδο συνειδητότητας, σημαίνει να αποκτή-
σουμε έναν άλλον τρόπο σκέψης. Η κατανόηση μπορεί να αναπτυχθεί, μόνο όταν 
εφαρμοστεί στο Είναι μας μία νέα γνώση. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι το πρώτο 
που πρέπει να αλλαχτεί, προκειμένου να υποβληθούμε σε μία αλλαγή του Είναι. 
Σκεφτόμαστε μέσα από τη γνώση που διαθέτουμε. Όταν ένας άνθρωπος διατηρεί την 
ίδια στάση, ή σκέφτεται με τον ίδιο συνηθισμένο τρόπο, τότε μένει πάντα ίδιος. Με 
ένα νέο τρόπο σκέψης σχετικά με τον εαυτό μας, τους άλλους και το νόημα της ζωής 
(μέσα από τις ιδέες της εσωτερικής διδασκαλίας), οι στάσεις μας αναπόφευκτα θα 
αλλάξουν και τότε, αλλάζουμε και εμείς επειδή θα αρχίσει να αφυπνίζετε η θαμμένη 
συνείδηση, η οποία δεν μπορεί να ενεργήσει μέσα μας, όσο έχουμε αυτές τις ψευδείς 
αντιλήψεις σχετικά με τον εαυτό μας, τους άλλους και τη ζωή. Ακριβώς αυτή η νέα 
σκέψη, αυτή η μετάνοια, που μας παρέχει η εσωτερική εργασία, είναι που μας ενερ-
γοποιεί όταν βιωθεί συναισθηματικά, να αλλάξουμε. 

Αυτό σημαίνει πως αλλάζεις την ψυχή σου. Γιατί η ψυχή σου δεν είναι κάτι 
ωραίο ή έτοιμο, αλλά κάτι που σχηματίζεται μέσα σου ανάλογα με αυτό που υπη-
ρετείς και πιστεύεις για αληθινό και σωστό. Αν δεν υπάρξει ο θάνατος των εγώ, δεν 
μπορεί να υπάρξει ριζική αλλαγή μέσα σου.  
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Η επί του όρους ομιλία. 
 
 
Σ’ όλη την επί του Όρους Ομιλία του ο Χριστός, μιλάει για το τι μπορεί να συν-

δέσει τον άνθρωπο με την ανώτερη πνευματική ζωή και με ποιό τρόπο είναι δυνατό 
να επωφεληθεί με δύναμη και ευλογία απ’ αυτό το επίπεδο. Μας διδάσκει επίσης πως 
να συνειδητοποιούμε και να αντιδρούμε με ένα νέο τρόπο στις εντυπώσεις που λαμ-
βάνουμε από το περιβάλλον μας.  

Βασικά, μας διδάσκει για το μετασχηματισμό των εισερχόμενων εντυπώσεων 
και τη μη ταύτιση. Η οποία, όπως ειπώθηκε, είναι μια στάση κατά την οποία μας 
απορροφά ολοκληρωτικά το εγώ, εστιάζοντας την προσοχή μας σε αυτό που ενδια-
φέρει μόνο αυτό και αποκλείει όλα τ’ άλλα ενδιαφέροντά μας. Είναι η κύρια παγίδα 
και το σημαντικότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη μιας πιο συνειδητής ζωής. Διότι, σε 
κατάσταση ταύτισης, περιορίζεται και διαστρεβλώνεται η αντίληψη και η έκφραση 
μας και ταυτόχρονα μάς κάνει ανίκανους να βρισκόμαστε σε ενθύμηση του εσωτερι-
κού Εαυτού, με αποτέλεσμα τότε οι δράσεις μας να είναι αυτόματες και μηχανικές. 

Ένα εγώ, βάσει των προγραμματισμών που έχει εδραιώσει μέσα μας, έχει την 
τάση να τους επαναλαμβάνει μέσα στο χρόνο, πάντα μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο από 
μνήμης, χρησιμοποιώντας για την εκδήλωσή τους τα πέντε κέντρα μας και βασικά το 
νου, στις διάφορες συνθήκες της ζωής μας.  

Οι εκατοντάδες χιλιάδες εντολές που έχουμε όλοι μέσα μας, είναι υπεύθυνες 
για τον τρόπο, την δομή και την σύσταση των σκέψεων μας. Αυτές είναι υπεύθυνες 
για τα καθημερινά προβλήματα που εμείς δημιουργούμε στους συνανθρώπους μας 
και στο περιβάλλον.  

Όταν πεθαίνουμε, τα εγώ και η Ουσία μας συνεχίζουν στον κόσμο της πέμ-
πτης διάστασης. Μένουν στην αιωνιότητα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι 
να επιστρέψουν σ’ ένα νέο φυσικό σώμα.  

Ο χρόνος μας στέλνει στην αιωνιότητα και αυτή πίσω στον χρόνο· αυτός είναι 
ο νόμος της Επιστροφής70. Αυτό που μας κρατά δεμένους σ’ αυτό το νόμο είναι τα 
εγώ. Εμείς δεν θυμόμαστε τίποτα από αυτή τη διαδικασία λόγω της κοιμισμένης 
συνείδησής μας.  

                                                 
70 Στην εποχή του Χριστού, το δόγμα της επαναγέννησης ήταν γνωστό στην Ιουδαία 

και όλοι βρισκόταν σε οικειότητα με αυτό. Η Χριστιανική Εκκλησία ιδρύθηκε πάνω σε αυτή τη 
βάση, άλλ’ όταν η Καινή Διαθήκη συμπληρώθηκε επίσημα μεταξύ του 3ο και 6ο αιώνα μ. Χ., 
στην Αλεξάνδρεια και έγινε δεκτή σε αυτή τη μορφή κατά τον 11ο  αιώνα στην Κωνσταντινού-
πολη, το δόγμα της επαναγέννησης παρελήφθη επειδή βρισκόταν σε αντιθέσει με τα νέα δό-
γματα της Εκκλησίας, όπως, την άφεση των αμαρτιών, την αντιπροσωπική εξιλέωση, τον Πα-
ράδεισο και την Κόλαση, το Βάπτισμα και άλλα. Παρ’ όλα αυτά όμως, βλέπουμε ακόμη σή-
μερα στην Καινή Διαθήκη εδάφια όπως στα: (Ιωάν. 9: 12), (Ιωάν. 1:19-23), (Ματθ. 26: 52), 
(Ματθ. 16: 13-15), (Μάρκ. 9: 11-14), (Λουκ., 9: 7-8), που πιστοποιούν ότι ό Νόμος της επα-
ναγέννησης ήταν βασικός στην Ίδρυση της Χριστιανοσύνης, άλλ’ από ιδιοτελείς σκοπιμό-
τητες, έπαυσε ν’ αναγνωρίζεται.  
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Η Επιστροφή και η Υποτροπή71, είναι φυσικοί νόμοι και ακολουθούν μια 
αυτόματη κυκλική πορεία που χρησιμεύει κυρίως στην εκπλήρωση του σκοπού της 
φύσης. Επιστρέφουμε για να ζήσουμε μια άλλη ύπαρξη. Τι συμβαίνει όμως σε αυτή 
τη νέα ύπαρξη; Εδώ λειτουργεί ο νόμος της Υποτροπής, που σημαίνει, να επιστρέ-
φουμε και να επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Έτσι, η ζωή μας στο νέο φυσικό μας σώμα, 
θα είναι μια επανάληψη της περασμένης μας ζωής συν τις καλές και κακές συνέπειες 
της. Ο χρόνος είναι κύκλος και τα γεγονότα επαναλαμβάνονται το καθένα στη μέρα 
του και στην ώρα του. Αυτός είναι ο Νόμος της υποτροπής. Το καθετί ξανασυμβαίνει 
έτσι όπως συνέβη, αλλά με τις συνέπειες του, τόσο τις καλές όσο και τις κακές. Αυτός 
είναι ο Νόμος του Κάρμα, ο νόμος της Πράξης και Συνέπειας. Πράγματι, η αυτόματη 
επανάληψη πράξεων, έχει το σκοπό να μας κάνει συνειδητούς των ιδιαίτερων λαθών 
μας. Όλα επαναλαμβάνονται στον καιρό τους και στην ώρα τους.  

Για να αλλάζουμε τις εξωτερικές περιστάσεις, πρέπει πρώτα ν' αλλάζουμε εμείς 
εσωτερικά, διότι ο καθένας μας, στην πραγματικότητα έχει πολλές οντότητες μέσα 
του, που έχουν δώσει υποσυνείδητες δεσμεύσεις από προηγούμενες υπάρξεις και με 
αυτό τον τρόπο τον καθιστούν μαριονέτα των επιδιώξεων και των δραστηριοτήτων 
τους. Ένα δικό μας εγώ, που έχει μια παρελθοντική σύνδεση με το εγώ κάποιου 
άλλου ατόμου, έρχεται σε τηλεπαθητική επικοινωνία, για να επαναληφθεί το γεγονός 
που έλαβε μέρος σε κάποια προηγούμενη ύπαρξη.   

Ας εξετάσουμε πολύ απλοϊκά, το πως αυτοί οι δυο νόμοι έχουν εφαρμογή 
πάνω σ’ εμάς. Εάν στα 18 χρόνια μιας προηγούμενης ζωής μας ερωτευθήκαμε, τότε 
στην ίδια ηλικία της νέας μας ύπαρξης θα επαναληφθεί το ίδιο. Εάν στα 20 χρόνια 
μας σε μια προηγούμενη ύπαρξη μαλώναμε με ένα άτομο, εξαιτίας ενός εγώ υπερηφά-
νειας σε συνδυασμό με ένα εγώ μίσους, στην επόμενη ύπαρξη αυτά τα εγώ πρέπει να 
επαναλάβουν τα ίδια, στον ίδιο χρόνο. Τα ίδια ψυχολογικά στοιχεία θα πρέπει να 
ξανασυναντηθούν, λόγω της σχέσης που ανάπτυξαν σε προηγούμενες υπάρξεις.  

Τη διαδικασία της υποτροπής δεν την αντιλαμβάνονται όσοι δεν μπορούν να 
φέρουν στη μνήμη τους τις προηγούμενες υπάρξεις τους. Είμαστε όμως τόσο ταυτι-
σμένοι με τα εγώ μας, που δεν αντιλαμβανόμαστε την υποτροπή ούτε και στη ρουτίνα 
της καθημερινής μας ζωής. Το βασικό βήμα για να αντιληφθούμε την υποτροπή, είναι 
να παρατηρούμε τον εαυτό μας σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε, να αναγνωρίσουμε 
τις μηχανικές μας συνήθειες72 και τον τρόπο επανάληψης και εκδήλωσης τους. 
                                                 

71  Αυτοί οι δυο νόμοι αναφέρονται με περισσότερη ανάλυση στο βιβλίο μου  «Εισα-
γωγή στη Γνωστική φιλοσοφία», εκδόσεις  Δίον.   

72   Η συνήθεια είναι προϊόν επανάληψης σε όλες τις μορφές της. Και όταν η επανάλη-
ψη υπερβαίνει κάποια κρίσιμη τιμή, ανάλογα με την περίπτωση, γίνεται τεχνητή ανάγκη και 
άμεσα ή έμμεσα περιορίζει τη συνειδητότητα, και ενισχύει την εγωικότητα. Η συνήθεια όμως 
στο βιολογικό και σωματικό επίπεδο, με την έννοια της ανάπτυξης ισορροπίας και δεξιοτήτων 
όπως το τρέξιμο, ο χορός, η χρήση και οι χειρισμοί διαφόρων οργάνων κ.τ.λ., είναι απόλυτα 
φυσιολογική και δεν προκαλεί αντιληπτικούς περιορισμούς γιατί έχει να κάνει με τη στατική 
και κινητική ισορροπία του σώματος. Όταν όμως η συνήθεια εκδηλώνεται σε ψυχονοητικό 
επίπεδο, μας οδηγεί σε καταστάσεις που δεν σχετίζονται με τις φυσικές μας ανάγκες, αλλά σε 
δεσμεύσεις και συνειδησιακούς περιορισμούς. Οι αυτόματες ασυνείδητα επαναλαμβανόμενες 
νοητικές αντιλήψεις και ψυχολογικές αντιδράσεις, ως πάγια πρότυπα αντίληψης και συμπε-
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Υπάρχουν εγώ που εκδηλώνονται καθημερινά, την ίδια περίπου ώρα και με τον ίδιο 
τρόπο (συνήθειες σε καθημερινή διαδικασία) και όμως, το ότι επαναλαμβάνονται 
συνεχώς μας διαφεύγει ως επί το πλείστον. Είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε τον 
τρόπο που εμφανίζεται η υποτροπή στη ζωή μας, γιατί πάντα πίσω από κάθε δράση 
της κρύβεται κάποιο εγώ. Οι υποτροπές στη ζωή μας είναι συγκεκριμένες και ανά-
λογα τροποποιημένες από το νόμο της αιτίας και αποτελέσματος73. Βασικά, ό,τι 
σπέρνουμε αυτό και θερίζουμε στο τέλος. Οι καταστάσεις και τα γεγονότα, λόγω του 
                                                                                                                     
ριφοράς (που υιοθετούνται παθητικά, από πολύ μικρή ηλικία, στα πλαίσια πάγιων κοινωνικών 
αντιλήψεων), εσωτερικής και εξωτερικής, ως παγιωμένες στάσεις ζωής και σχέσεων, αποτε-
λούν συνήθειες οι οποίες περιορίζουν τη συνειδητότητα και την εκδήλωση των δυνατοτήτων 
της Αντίληψης. Το γενικό αποτέλεσμα είναι η κάλυψη του Εαυτού από ξένα προς αυτόν στοι-
χεία πριν προλάβει καν να εκδηλωθεί. Τελικά, οι συνήθειες σε αντιληπτικό και ψυχολογικό 
εγωικό επίπεδο, συντηρούν τις δομές του εγώ με όλα τα εγωικά προσωπεία του και αποτελούν 
μία ισχυρή ανασχετική δύναμη στην εκδήλωση του Εαυτού ειδικότερα, και γενικότερα στη 
συνολική συνειδησιακή εξέλιξη.  

73  Το πλαίσιο του νόμου της Αιτίας και Αποτελέσματος και της Ενσάρκωσης, είναι 
απρόσωπο και παρέχει σε κάθε ψυχή, σύμφωνα με τις πράξεις των προσωπικοτήτων της, τις 
εμπειρίες που χρειάζεται για να εξελιχτεί. Κάθε αποτέλεσμα συνδέεται με μια αιτία, κάθε δρά-
ση φέρνει αντίδραση ή πιο λαϊκά, ότι σπέρνεις θερίζεις. Εν ολίγοις, το κάρμα δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από ανεξόφλητα χρέη προηγούμενων ενσαρκώσεων και που σ’ αυτή την ενσάρ-
κωση καλούμαστε να εξοφλήσουμε, εξαγνίζοντας τις ψυχές μας μέσα από την αυτογνωσία, 
αγαπώντας τους εαυτούς μας και τους άλλους με την ευρύτερη έννοια της αγάπης. Επομένως, 
ο προσανατολισμός, ή η στάση με την οποία μια προσωπικότητα προσεγγίζει την εξελικτική 
διαδικασία, καθορίζει τη φύση των εμπειριών που χρειάζονται για την εξέλιξη της ψυχής. Ο 
καθένας μας έχει ένα κοσμικό λογαριασμό όπου καταγράφονται όλες οι σκέψεις, τα λόγια και 
οι πράξεις μας από την αρχή των υπάρξεών μας στη γη. Οι εγωιστικές πράξεις είναι αναλή-
ψεις από αυτό τον λογαριασμό και οι αλτρουιστικές, καταθέσεις. Ερχόμαστε σ’ αυτή τη ζωή με 
κάποιο υπόλοιπο που μόνον ο κοσμικός ταμίας γνωρίζει. Ίσως να έχουμε πλεόνασμα ή έλ-
λειμμα. Όταν έχουμε έλλειμμα σημαίνει πως χρωστάμε σε κάποιον κάποιο ποσό, ίσως γιατί 
του συμπεριφερθήκαμε εγωιστικά στο παρελθόν. Έτσι τώρα λανθασμένα πιστεύουμε πως αυ-
τός ο κάποιος μας αδικεί γιατί δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού μας 
απέναντί του ή απέναντι στην ίδια τη ζωή. Δεν έχουμε αντίληψη αν του συμπεριφερθήκαμε 
άσχημα στο παρελθόν και αν τώρα ξεπληρώνουμε το χρέος μας. Ο κοσμικός ταμίας ποτέ δεν 
κάνει λάθη και είναι αδέκαστος στη συναλλαγή. Ούτε επιβραβεύει ούτε τιμωρεί, Δεν είναι 
χωροφύλακας αλλά ταμίας. Φροντίζει μόνο ο κάθε λογαριασμός, αργά ή γρήγορα, να παρου-
σιάζεται ισοσκελισμένος. Αν προσφέρουμε αγάπη και βοήθεια και σ’ αντάλλαγμα δεχόμαστε 
μόνο κακομεταχείριση, ίσως να οφείλεται στο ότι ήλθαμε σ’ αυτή τη ζωή με κάποιο έλλειμμα 
στο λογαριασμό μας. Ήρθαμε για να κάνουμε καταθέσεις αγάπης, καλοσύνης και αυταπάρ-
νησης ώσπου ο λογαριασμός να ισοσκελισθεί. Βαθμιαία θ’ αρχίσει να έχει ένα πλεόνασμα 
και θα μπορέσουμε ν’ αρχίσουμε να εισπράττουμε τον τόκο σαν εσωτερική γαλήνη, ευτυχία, 
αρμονία με τον εαυτό μας και τους άλλους, και Θεία Χάρη. Έχετε εμπιστοσύνη στον κοσμικό 
ταμία. Δεν ευνοεί κανένα. Εισπράττετε ακριβώς όσα σας οφείλονται, σύμφωνα με τις καταθέ-
σεις και τις αναλήψεις σας. Συνεχίστε να κάνετε καταθέσεις αποφεύγοντας τις αναλήψεις και 
σύντομα θα νιώσετε ευτυχισμένοι και πνευματικά πλούσιοι. Σαν πραγματικότητα οι νόμοι του 
κάρμα μπορούν να θεωρηθούν εξισορροπητικοί των ενεργειών, πού εμποδίζουν την συνέχιση 
μίας αστάθμητης κατάστασης. Οι καταστροφές πού συμβαίνουν στον άνθρωπο νοούνται, όχι 
σαν τιμωρία, αλλά προς αποκατάσταση της ισορροπίας στην φύση του. 
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νόμου της υποτροπής, θα συμβαίνουν πάντα με τον ίδιο τρόπο, όσο ο ψυχισμός μας 
θα συνεχίζει να παραμένει ο ίδιος. Διότι, αυτό που είμαστε εσωτερικά, αντανακλά και 
επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, αν εμείς συνεχίζουμε να φέρουμε μέσα 
μας το μίσος, τη ζήλια, την υπερηφάνεια, κλπ., σίγουρα αυτά αντανακλούν το περιε-
χόμενο τους και προς τα έξω και μας ταυτίζουν. Και λόγο αυτής της ταύτισης, τα γεγο-
νότα εξελίσσονται μηχανικά σύμφωνα με τις προσταγές των εγώ. Αν όμως εμείς, μέ-
σω της αυτοπαρατήρησης και σωστής μετατροπής των εντυπώσεων που δεχόμαστε 
εκείνη τη στιγμή δεν μπαίνουμε στη δική τους λογική, αυτό που θα προκύψει θα είναι 
να μην μπλέξουμε με τις διαδικασίες που προστάζουν τα εγώ. Και, μέσα από μια πιο 
συνειδητή δράση, που θα προέρχεται από τη μη ταύτιση στις προσταγές των εγώ, 
μπορούμε να αλλάξουμε τη δική μας στάση και συμπεριφορά και ταυτόχρονα με αυτό 
τον τρόπο, να αλλάξουμε ή και να ακυρώσουμε το νόμο της υποτροπής.  

Αυτή την απελευθέρωση από τους νόμους που μας δένει η ταύτιση με τα εγώ, 
τόνισε ο Χριστός με το δικό του τρόπο, στο Όρος των Ελαιών. 

Ας παρατηρήσουμε τα άγρια ζώα και τα πουλιά, πάντα βρίσκονται σε κατά-
σταση επαγρύπνησης, ενώ εμείς είμαστε σαν υπνοβάτες. Όταν είμαστε μόνοι, υπάρ-
χουν πολλές σκέψεις στο νου μας και εκεί σίγουρα δεν ζούμε τη στιγμή. Όταν είμαστε 
με άλλους, πάλι τις πιο πολλές φορές, αν όχι πάντα, δεν είμαστε σε μια συνειδητή 
εσωτερική κατάσταση. Το να ζεις τη στιγμή είναι ο τρόπος για να βρίσκεσαι μέσα 
στην αλήθεια, μέσα στην πραγματικότητα. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με το να 
ψάχνουμε το αντικειμενικό μέρος των πραγμάτων, το ρεαλιστικό, να πηγαίνουμε σε 
αυτό που δεν το καταστρέφει ο χρόνος, στην ουσία, γιατί όλα τα άλλα είναι μια αυτα-
πάτη, περαστικά. Να πειθαρχήσουμε τον εαυτό μας να βρίσκεται συνεχώς σε αυτή τη 
συνειδητή κατάσταση. Σε αυτή την πειθαρχία πρέπει να μπούμε με δύναμη, αναγκα-
στικά, δια της βίας, να πιέσουμε τον εαυτό μας. Το να βρισκόμαστε συνεχώς σε συ-
νειδητή κατάσταση είναι δύσκολο, γιατί τότε αλλάζουμε μια συνήθεια του εαυτού μας 
να ταυτίζεται με όλα, που την έχει για πολλά χρόνια.   

Όταν είμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης δεν αφήνουμε να δράσει το εγώ, που 
αντιστοιχεί με κάποιο δεσμό υποτροπής. Διαλύοντας τα εγώ οι υποτροπές ελαχιστο-
ποιούνται, διότι δεν θα υπάρχει αυτό που τις προκαλεί. Π.χ. αν ελαχιστοποιήσουμε 
το εγώ της υπερηφάνειας, αυτόματα θα έχουμε τη δυνατότητα να γλιτώσουμε από 
ποικίλες διαμάχες που έχουν το έναυσμα κυρίως από αυτό το εγώ. Το πώς θα είναι η 
δράση μας σε μια αυτού του είδους περίπτωση; Σίγουρα θα είναι πιο συνειδητή και 
πιο σωστή διότι αυτή δεν θα έχει την εκκίνησή της από κάποιο εγώ.    

Παρατηρώντας και τα δύο είδη Υποτροπής, την καθημερινή μηχανική δραστη-
ριότητα μας και αυτή που μας ακολουθεί από ύπαρξη σε ύπαρξη και στο μέτρο που 
διαλύουμε το εγώ, κυριαρχούμε αυτό τον νόμο. Σβήνοντας έτσι, σιγά – σιγά, κάθε δε-
σμό υποτροπής μέσα μας, θα μας δίνεται η δυνατότητα να δράσουμε αυτόνομα και 
συνειδητά, δημιουργώντας πιο καλές και πιο συνειδητές καταστάσεις για μας.   
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Η μετατροπή των εντυπώσεων. 
 

Μέσου του Νόμου της Υποτροπής όλα επαναλαμβάνονται και ξανασυμβαίνουν 
όπως συνέβησαν σε προηγούμενες υπάρξεις, με τις καλές ή άσχημες επιπτώσεις 
τους. Την ζωή θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με μια ρόδα που γυρίζει γύρω 
από τον εαυτό της χωρίς να σταματά ποτέ. Περνούν τα γεγονότα πάλι και πάλι 
συνεχώς με έναν τρόπο λίγο τροποποιημένο αλλά επαναλαμβανόμενα. Το να εμποδί-
σεις την επανάληψη των γεγονότων είναι κάτι περισσότερο από αδύνατο. Αυτά 
επαναλαμβάνονται με εμάς ή χωρίς εμάς. Τότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να μάθουμε να αντιδρούμε σωστά στις διάφορες περιστάσεις της ζωής. Και 
είναι φανερό ότι η αλλαγή στη ζωής μας είναι δυνατή αν κάποιος το αποφασίσει.  

Είναι λογικό να είναι τα πάντα επιδεικτικά αλλαγών. Η προώθηση της ζωής 
μέσω του εαυτού της είναι μετατροπή. Κάθε πλάσμα ζει μέσα από την μετατροπή μιας 
ουσίας σε άλλη. Τα φυτά π.χ. μετατρέπουν τον αέρα, το νερό και τα άλατα της γης σε 
νέα ζωτικά στοιχεία για μας (φρούτα κλπ.). Κάθε φυτό, κάθε έντομο, κάθε πλάσμα, ο 
άνθρωπος, απορροφά, μετατρέπει και αφομοιώνει, καθορισμένες ουσίες. Σε όλα 
υπάρχει μετατροπή. Ο εξωτερικός φλοιός της Γης είναι ένα όργανο μετατροπών. 

Ο άνθρωπος απορροφά, μετατρέπει και αφομοιώνει, τρία είδη τροφής: Τη 
συνηθισμένη τροφή που τρώει. Τον αέρα που αναπνέει. Και τις εντυπώσεις. Είναι φα-
νερό ότι η τροφή που τρώμε και ο αέρας που αναπνέουμε υφίσταται διαδοχικές μετα-
τροπές μέσα μας, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά με ποιό τρόπο μπορούν οι εντυ-
πώσεις να είναι τροφή;  Ας μη λησμονούμε ότι με κάθε εξωτερική εντύπωση, είτε αυτή 
λαμβάνεται με τη μορφή της ακοής, της δράσης, ή της οσμής, φέρνει απ’ έξω ένα ορι-
σμένο ποσοστό ενέργειας, έναν ορισμένο αριθμό κραδασμών. Αυτή η ενέργεια που 
μπαίνει στον οργανισμό απ’ έξω, είναι τροφή, είναι μια ψυχολογική τροφή για τον 
άνθρωπο και παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο τόσο στην σωματική του υγεία, όσο και 
στην αλλαγή επιπέδου στο Είναι του. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι άρρωστος 
λόγω μίας λανθασμένης ψυχολογικής τροφής εντυπώσεων. Η ψυχολογική αρρώστια, 
έχει να κάνει με τί εντυπώσεις εισπράττει, το πώς ταυτίζετε μαζί τους και πώς τις αφο-
μοιώνει. Αν λαμβάνει εντυπώσεις αρνητικών συναισθημάτων, αναπόφευκτα θα 
αρρωσταίνει, γιατί πάντοτε οι αρνητικές δονήσεις τους θα τον κάνουν να χάνει κάθε 
καλή διάθεση. Αν λαμβάνει εντυπώσεις θετικών συναισθημάτων, ή τις μετατρέπει 
κατάλληλα, σίγουρα θα έχει μια καλή διάθεση με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  

Για την ομαλή του ύπαρξη, ο οργανισμός μας πρέπει να παίρνει και τα τρία 
είδη τροφής, δηλ. φυσική τροφή, αέρα και εντυπώσεις. Ο οργανισμός μας δεν μπορεί 
να ζήσει με μια ή ακόμα και με δύο είδη τροφής. Χρειάζεται και τα τρία είδη. Αλλά η 
σχέση αυτών των τροφών μεταξύ τους και η σημασία τους για τον οργανισμό δεν 
είναι η ίδια. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει ένα σχετικά μεγάλο διάστημα χωρίς τροφή. 
Χωρίς αέρα θα ζήσει μόνο λίγα λεπτά. Χωρίς εντυπώσεις δεν μπορεί να ζήσει ούτε 
μια στιγμή. Αν η ροή των εντυπώσεων σταματούσε με κάποιο τρόπο, αν ο οργανι-
σμός έχανε την ικανότητά του να παίρνει εντυπώσεις, θα πέθαινε αμέσως. Με τις 
εντυπώσεις η φύση μάς μεταβιβάζει την ενέργεια που μ’ αυτήν ζούμε και κινούμαστε. 
Αν εμποδιστεί η εισροή αυτής της ενέργειας η οργανική μηχανή μας αμέσως θα στα-
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ματήσει. Έτσι, από τα τρία είδη τροφής, η πιο σημαντική για μάς είναι οι εντυπώσεις. 
Οι εντυπώσεις, ο αέρας και η φυσική τροφή, βοηθούν τον οργανισμό να ζήσει ως το 
τέλος τη ζωή του και να κατασκευάσει τις ουσίες τις απαραίτητες, όχι μόνο για τη 
συντήρηση της ζωής, άλλα και για τη δημιουργία και ανάπτυξη των ανώτερων σωμά-
των. Η μετατροπή των εντυπώσεων επομένως μας καλεί σε συλλογισμό.  

Έχει αναφερθεί ήδη, ότι η ζωή αυτή καθ' εαυτή μπαίνει στον οργανισμό μας 
την κάθε στιγμή, με την μορφή εντυπώσεων74. Όλα τα συμβάντα της ζωής, χαρά, θλί-
ψη, προβλήματα, έννοιες, αυτό που μας απασχολεί, αυτό που μας φέρνει επιθυμίες, 
ελπίδα, απελπισία κτλ. όλα αυτά, φτάνουν στο νου υπό μορφή εντυπώσεων. Αυτές οι 
εντυπώσεις που υπάρχουν μέσα μας, έχουν διαμορφωθεί αντιληπτικά και ψυχολογι-
κά από την παιδική μας ηλικία, κυρίως από εκείνα που μας έμαθαν ή μας επέβαλαν 
σαν αρχές άλλοι παράγοντες. Σε όλη αυτήν τη διαμόρφωση έχουν παίξει πολύ μικρό 
ρόλο οι άμεσες αντιλήψεις και τα γνήσια βιώματα της παιδικής ηλικίας, τα πιο πολλά 
από τα οποία “ξεχάστηκαν”, λόγω υποβολής του ομαδικού κατεστημένου εντός του 
οποίου η ύπαρξή μας έκανε τα πρώτα αλλά και τα μεταγενέστερα βήματα συγκρότη-
σης “εαυτού”. Έτσι εμείς συνήθως δεν βλέπουμε τον κόσμο όπως πράγματι είναι, άλ-
λα τον συσχετίζουμε σχεδόν πάντα μέσα από τις εξαρτημένες μνήμες μας (όπως συ-
μπάθεια, αντιπάθεια, προκατάληψη), προερχόμενες από εμπειρίες του παρελθόντος.   

Η ανταπόκρισή μας στα γεγονότα της ζωής με βάση αυτή την εσωτερική μας 
διαμόρφωση, θα συνεχίσει να συσσωρεύει εκκρεμότητες και ανεξόφλητους λογαρια-
σμούς που θα προκαλούν επαναληπτικές παρουσίες ίδιων γεγονότων στη ζωή μας, 
μαζί με τον συνακόλουθο πόνο και βάσανα. Και αυτό διότι, οι ίδιες οι επιλογές των 
σκέψεων και οι εμμονές μας σε αυτές, θα αντανακλούν τον εσωτερικό μας κόσμο, το 
δεδομένο συνειδησιακό ποιοτικό μας επίπεδο και το τρέχον εξελικτικό μας στάδιο. 
Ό,τι υπάρχει μέσα στον ψυχισμό μας, θα εκδηλώνετε και προς τα έξω ως συμπυκνω-
μένη σχηματοποιημένη ψυχική ενέργεια (χωρίς βασικά δική μας συνειδησιακή πρω-
τοβουλία) και θα προκαλεί αντίστοιχες αντιδράσεις των άλλων προς εμάς. Το εξωτε-
ρικό δεν είναι παρά η αντανάκλαση αυτού που εσωτερικά είμαστε. Οι οποιεσδήποτε 
πεποιθήσεις που εμείς έχουμε, προβάλλονται προς τα έξω στους άλλους, οι οποίοι 
στη συνέχεια μας συμπεριφέρονται σύμφωνα με το ποιοτικό περιεχόμενο αυτής της 
προβολής. Οι αντιδράσεις που εμείς εκδηλώνουμε προς τα έξω, στην πραγματικότητα 
είναι οι απαντήσεις μας στις εντυπώσεις που έχουμε λάβει. Έτσι, συμβαίνει σχεδόν 
πάντα να υπάρχει μια ανάλογη εξαρτημένη ίδια απάντηση για τις ίδιες εντυπώσεις 
που λαμβάνουμε. Αυτή η απάντηση προέρχεται από μνήμες και εμπειρίες του παρελ-
θόντος που ως επί το πλείστον είναι κυρίως παράγωγα κάποιον εγώ.  
                                                 

74 Η εντύπωση είναι η πρώτη αντιληπτική ανταπόκριση πρόληψης του Ανθρώπου. 
Είναι η στιγμιαία, σχεδόν άχρονη, εντελώς φυσική αίσθηση, σχετικώς αντικειμενική στο πλαί-
σιο των αισθητηριακών δεδομένων. Η εντύπωση αποτελεί ένα άμεσο βίωμα αφύπνισης της 
Ενορατικής Αντίληψης του ατόμου όσο κρατάει ο χρόνος που δεν έχει παρέμβει ακόμα η 
προσωπική μνήμη μας (μέσω σύγκρισης παλαιάς γνώσης και νέας θεώρησης), που θα 
διαμορφώσει ταχύτατα με την επιρροή της την προσωπική αισθαντική και αντιληπτική ικα-
νότητα του ατόμου. Τελικά, η νοητική απόδοση αλλά και η ανάλογη διαμόρφωση της Αντίλη-
ψης για κάθε αντικείμενο παρατήρησης θα προκύψει μέσα από τα «τρία βασικά στοιχεία 
παθητικής αναγνώρισης των πραγμάτων», το όνομα, την εμφάνιση και τη χρησιμότητα. 
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Εφόσον η εξωτερική ζωή φθάνει σε μας με την μορφή εντυπώσεων, αξιοποιώ-
ντας αυτό το γεγονός, μας δίνεται η δυνατότητα να εργαστούμε για την ψυχολογική 
μετατροπή μας. Έτσι, τις εντυπώσεις που λαμβάνουμε και τις αντιδράσεις που προ-
κύπτουν απ’ αυτές σαν απάντηση, είναι σαφές ότι μπορούμε εάν θέλουμε να τις 
μετασχηματίσουμε. Αυτή η νέα μορφή του σκέπτεσθαι μπορεί να πραγματοποιηθεί αν 
δεν αφήνουμε τις εντυπώσεις να φθάνουν σε μας με έναν υποκειμενικό μηχανικό τρό-
πο. Αλλά για να το καταφέρουμε αυτό χρειάζεται κάποια αυτοσυνειδησιακή προσπά-
θεια. Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας μας συνδυάζει τις συνει-
δησιακές του καταστάσεις με τα συμβάντα75 και τις περιστάσεις της πρακτικής ζωής. 
Η βαθειά κατανόηση αυτής της ανάγκης για εσωτερική μεταμορφωτική αλλαγή αντιλή-
ψεων και ψυχολογικών στάσεων είναι πάντοτε στις άμεσες δυνατότητές μας, όσο και 
εάν αυτό φαίνεται ανέφικτο. Το να μετασχηματίζεις τις εντυπώσεις που παίρνεις από 
τη ζωή και τις αντιδράσεις που προκύπτουν απ’ αυτές σαν απάντηση, είναι το να με-
τασχηματίζεσαι εσύ ο ίδιος. Είναι προφανές ότι, όταν αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε 
και να εφαρμόζουμε αυτή την εργασία, αρχίζουμε να ζούμε πιο συνειδητά. Κάνοντας 
αυτή την εργασία δεχόμαστε το πρώτο συνειδητό Σοκ76.  

Εκμεταλλευόμενοι το πρώτο συνειδητό Σοκ, μας δίνεται η δυνατότητα να μετα-
σχηματίζουμε τις εντυπώσεις που φθάνουν στον νου τη στιγμή της εισόδου των, έτσι 
ώστε, να μην μπορούν να προκαλέσουν τον αυτοματοποιημένο, συνηθισμένο και ιδι-

                                                 
75 Η παρακάτω ιστορία είναι αρκετά διαφωτιστική: Ήταν κάποτε ένας φτωχός γεωργός 

που είχε έναν γιο. Καλλιεργούσε το χωράφι του χρησιμοποιώντας μία φοράδα που είχε αγο-
ράσει με χίλιες δύο στερήσεις. Κάποια μέρα η φοράδα αφήνιασε και εξαφανίστηκε στο δάσος. 
Τότε όλοι οι χωρικοί είπαν: Πω, πω, τι ατυχία! Τόσο φτωχός και του έτυχε αυτό, τώρα που θα 
αρχίσουμε σε λίγο το όργωμα. Και εκείνος όταν τα άκουγε αυτά έλεγε: Και πως ξέρετε ότι ήταν 
για κακό; Μετά από μερικές μέρες η φοράδα επέστρεψε και μαζί της ήταν και ένα άγριο αρσε-
νικό, το οποίο και την άφησε έγκυο. Τότε οι χωρικοί άρχισαν να λένε: Πω, πω τι τύχη! Τώρα 
έχει δύο άλογα και σε λίγο θα αποκτήσει και τρίτο. Και εκείνος όταν τα άκουγε αυτά έλεγε: Και 
πως ξέρετε ότι ήταν για καλό; Μετά από μερικές μέρες ο γιος του προσπάθησε να ημερέψει το 
αρσενικό άλογο. Αλλά εκείνο τον έριξε από την πλάτη του με αποτέλεσμα να του σπάσει το 
πόδι. Τότε πάλι όλοι οι χωρικοί είπαν: Πω, πω, τι ατυχία! Πάνω που πήγε να του χαμογελάσει 
η τύχη του συνέβη αυτό το πράγμα. Και εκείνος όταν τα άκουγε αυτά έλεγε: Και πως ξέρετε ότι 
ήταν για κακό; Μετά από μερικές μέρες έφτασαν στο χωριό στρατιώτες και επιστράτευσαν 
όλους τους νέους γιατί είχε ξεκινήσει πόλεμος με το διπλανό βασίλειο. Φυσικά δεν πήραν τον 
γιο του γεωργού με το σπασμένο πόδι. Η ιστορία τελειώνει με το ότι ο γεωργός, πάντοτε, όταν 
έβλεπε ένα ευχάριστο γεγονός έλεγε: «Και πως ξέρετε ότι ήταν για καλό;» Ενώ όταν έβλεπε 
ένα δυσάρεστο γεγονός έλεγε: «Και πως ξέρετε ότι ήταν για κακό;». Αυτό είναι ένα παράδει-
γμα μετατροπής μιας εντύπωσης. Με αυτόν τον τρόπο μία όμορφη εντύπωση δεν μας γοητεύει 
και μία άσκημη εντύπωση δεν μας απογοητεύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι μία ευχάριστη εντύπω-
ση θα πάψει να είναι ευχάριστη ή και το αντίθετο. 

76 Συνήθως τις στιγμές που σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε, ή ενεργούμε δεν έχουμε επί-
γνωση, δηλ. δεν νιώθουμε τον Εαυτό μας. Αν κάποιος το κατανοήσει αυτό και προσπαθήσει 
να έχει επίγνωση του Εαυτού του και ταυτόχρονα έχει και επίγνωση της προσπάθειας που 
κάνει για να πετύχει αυτό τον διπλό διαχωρισμό, τότε θα είναι σε θέση να ελέγχει και να 
εξετάζει κάθε εντύπωση που δέχεται και να ενεργή ανάλογα. Βάζοντας σε εφαρμογή αυτή την 
εργασία δεχόμαστε ένα σοκ, το πρώτο συνειδητό σοκ. 
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κό τύπο αντίδρασης, με τα ανεξέλεγκτα αποτέλεσμα που συνήθως είναι πάντα κατα-
στροφικά για τον ψυχισμό μας. Εάν εμείς δεν μετασχηματίζουμε τις εντυπώσεις τίπο-
τα δεν θα αλλάξει μέσα μας. Η λαγνεία, η απληστία, το μίσος, η υπερηφάνεια, κλπ., 
υπάρχουν στον ψυχισμό μας, μόνο και μόνο, σαν αποτελέσματα χείριστου μετασχη-
ματισμού εισερχόμενων εντυπώσεων που πάλλονται συνεχώς. Η αντανακλαστική 
απάντηση σε κρούσεις τέτοιων εντυπώσεων, γίνονται πρακτικές εμπειρίες της ύπαρ-
ξης μας και μας κυβερνούν αποτελώντας τη δική μας ψυχοσύνθεση. Υπάρχουν εντυ-
πώσεις που δεν είναι ευχάριστες, όπως οι λέξεις ενός υβριστή! Θα μπορούσαμε να 
μετατρέψουμε τα λόγια του υβριστή; Τα λόγια είναι όπως είναι. Τότε, θα μπορούσαμε 
να μετατρέψουμε τις εντυπώσεις που μας παράγουν αυτά τα λόγια; Ναι, αυτό είναι 
δυνατόν. Η γνωστική διδασκαλία μας μαθαίνει να αποκρυσταλλώνουμε τον Χριστό 
μέσα μας, δεχόμενοι με ευχαρίστηση τις δυσάρεστες εκδηλώσεις των ομοίων μας. 
(Ματθ. 5, 39 - 48)77. Εφαρμόζοντας αυτό το εσωτερικό αξίωμα, μας δίνετε ο τρόπος να 
μετασχηματίζουμε τις εντυπώσεις που μας προκαλούν οι λέξεις ενός υβριστή. Κάνο-
ντας το αυτό, δίνουμε τη δυνατότητα να πάρει ο Χριστός τελικά μορφή μέσα μας. Δεν 
υπάρχει πράγμα που να μας πονάει περισσότερο από την συκοφαντία ή τα λόγια κά-
ποιου υβριστή. Εάν δεν "μετασχηματίσουμε" την κακή εντύπωση που δεχόμαστε από 
έναν υβριστή, τότε αυτή μετατρέπεται μέσα μας σε ένα εγώ εκδίκησης. Αν κάποιος 
μπορεί να μετατρέψει τις εντυπώσεις, που τα λόγια εκείνα του προκαλούν, τότε αυτά 
μένουν χωρίς αξία, σαν επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Σίγουρα, τα λόγια ενός υβριστή 
δεν έχουν περισσότερη αξία, από όση τους δίνει ο προσβαλλόμενος. Όταν κάποιος 
το καταλάβει αυτό, μετατρέπει τις εντυπώσεις τέτοιων λόγων σε κάτι διαφορετικό, για 
παράδειγμα σε αγάπη και κατανόηση για τον υβριστή.  

Εάν δεν "μετασχηματίσουμε" την εντύπωση που μας προκαλεί ένα ποτήρι 
κρασί, προφανώς αυτή μετατρέπεται σε ένα εγώ μέθης. Εάν δεν "μετασχηματίσουμε" 
την εντύπωση που μας προκαλεί ένα πρόσωπο του αντιθέτου φύλου, αναμφισβήτητα, 
αυτή θα μετατραπεί σε ένα εγώ λαγνείας. Έτσι, πρέπει να μετατρέπουμε συνεχώς τις 
εντυπώσεις, όχι μόνο τις τωρινές, μα και τις περασμένες. Μέσα μας υπάρχουν πολλές 
εντυπώσεις που από λάθος δικό μας δεν τις μετατρέψαμε στο παρελθόν, πολλά μηχα-
νικά αποτελέσματα τους, που προέρχονται από τα εγώ τους, πρέπει να τα καταστρέ-
ψουμε (με τον θάνατο στην πορεία), με σκοπό η συνείδηση να μένει ελεύθερη. 

                                                 
77  Έχετε ακούσει ότι είπαν, Μάτι για μάτι και δόντι για δόντι. Εγώ όμως σάς λέγω, να 

μη αντιστέκεστε εις τον πονηρό, αλλά όποιος σε κτυπήσει εις το δεξί σαγόνι, να του στρέψεις 
και το άλλο. Και εις εκείνον που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο και να πάρει το πουκάμισο 
σου άφησέ του και το επανωφόρι. Και όποιος σού επιβάλλει αγγαρεία ένα μίλι, πήγαινε μαζί 
του δύο. Δίνε εις όποιον σου ζητεί και εις εκείνον, που θέλει να δανειστή από σε, μη αρνηθείς. 
Έχετε ακούσει ότι είπαν, Να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Εγώ 
όμως σάς λέγω, αγαπάτε τούς εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σάς καταριούνται, ευεργε-
τείτε εκείνους που σάς μισούν και προσεύχεσθε δι’ εκείνους που σάς κακομεταχειρίζονται και 
σάς καταδιώκουν, για να γίνετε παιδιά του Πατέρα σας, που είναι εις τους ουρανούς, διότι αυ-
τός ανατέλλει τον ήλιο του γιά πονηρούς και αγαθούς και βρέχει για δικαίους και αδίκους. Διό-
τι εάν αγαπήσετε εκείνους που σάς αγαπούν, ποιαν ανταμοιβή έχετε; Δεν κάνουν το ίδιο και οι 
τελώναι; Και εάν χαιρετάτε μόνον τους αδελφούς σας, τί περισσότερο κάνετε; Δεν κάνουν το 
ίδιο και οι τελώναι; Να είσθε τέλειοι, όπως και ο Πατέρας σας, ο Ουράνιος, είναι τέλειος.  
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Μετατρέποντας τις εντυπώσεις, από πράγματα και προσωπεία, μετατρέπετε η 
ζωή μας. Π.χ. μέσα σε κάποιον υπάρχει ένα εγώ υπερηφάνειας για την κοινωνική του 
θέση, για τα λεφτά του. Αν αυτός σκεφθεί όταν αναλύει το ζήτημα, ότι αυτή η κατά-
σταση, ή η εντύπωση που προκαλούν τα λεφτά και η κοινωνική θέση, δεν είναι τίπο-
τα άλλο από εσωτερικές εντυπώσεις του νου, κάνοντας την μετατροπή τους, τότε η 
υπερηφάνεια από μόνη της καταρρέει και γεννιέται με φυσικό τρόπο μέσα του η τα-
πείνωση. Πώς θα μετατρέπαμε την ματαιοδοξία που θα μας προκαλούσαν τα λόγια 
ενός που μας κολακεύει; Προφανώς οι κολακείες δεν είναι τίποτα παραπάνω από 
εντυπώσεις που φθάνουν στον νου μας ο οποίος αντιδρά με την ματαιοδοξία. Όμως 
αν αυτές τις μετατρέπουμε με κατανόηση, η ματαιοδοξία γίνεται αδύνατη. Όταν κά-
ποιος καταλάβει πως δεν είναι παρά ένα απειροελάχιστο πλάσμα σε μια γωνιά του 
Σύμπαντος, από αυτό και μόνο μετατρέπει πιο εύκολα τέτοιες εντυπώσεις κολακείας, 
σε κάτι διαφορετικό, δηλαδή, σε αυτό που είναι αυτές οι εντυπώσεις: Σκόνη, κοσμική 
σκόνη, γιατί καταλαβαίνει τη θέση του. Ας σκεφθούμε ότι τον Γαλαξία που ζούμε τον 
αποτελούν εκατομμύρια κόσμοι. Τι είναι η Γη; Ένα μόριο σκόνης στο άπειρο. Και 
εμείς, θα λέγαμε, είμαστε κάποιοι μικροοργανισμοί μέσα στο μόριο αυτό. Και λοιπόν; 
Αν το κατανοούσαμε αυτό όταν μας κολάκευαν, θα κάναμε μετατροπή των εντυπώ-
σεων τις σχετικές με την φιλοφρόνηση ή τον έπαινο και δεν θα αντιδρούσαμε με υπε-
ρηφάνεια. Έτσι λοιπόν είναι κατάλληλο μέσα από κατανόηση να μετατρέπουμε τις 
εντυπώσεις που αναβλύζουν στον νου. Αν δεν εργαζόμαστε μ’ αυτόν τον τρόπο προ-
χωράμε λάθος γιατί έτσι δεν τροποποιούμε τις συνήθειες μας. Αν θέλουμε να είμαστε 
διαφορετικοί χρειάζεται να μετασχηματιστούμε ολοκληρωτικά μετατρέποντας τις ζωι-
κές, τις κτηνώδεις εντυπώσεις, σε στοιχεία ευσέβειας.    

Η προσωπικότητα που έχουμε αποκτήσει, δυστυχώς λαμβάνει εντυπώσεις στη 
ζωή, χωρίς να τις μετατρέπει. Αυτό σημαίνει πως οι εντυπώσεις που φθάνουν μέσα 
μας, στέλνονται σε λάθος κέντρα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν εσφαλμένα αποτε-
λέσματα και μηχανικές αντιδράσεις, που σταδιακά γίνονται πρακτικές εμπειρίες που 
κυβερνούν την ζωή μας. Αυτή είναι η τωρινή δική μας εσωτερική κατάσταση. Αν εμείς 
βρισκόμαστε σε συνειδητή κατάσταση του Εαυτού μας, οι εντυπώσεις που θα έφθα-
ναν τότε σε μας, είναι φανερό ότι θα μετασχηματιζόταν κατάλληλα με τη μεσολάβηση 
της Ουσία μας, και σίγουρα θα στέλνονταν στο σωστό κέντρο της οργανικής μηχανής 
μας. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι η ανθρώπινη Προσωπικότητα 
που έχουμε πρέπει να αρχίζει να γίνεται υπεύθυνη για την ζωή μας. Αν κάποιος, με 
θαυμάσιες προϋποθέσεις, δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων και δεν ξέρει να 
συνδυάζει έξυπνα τις συνειδησιακές καταστάσεις με το περιβάλλον όπου κινείται και 
ζει, αναμφισβήτητα θα είναι δυστυχής. Αντίθετα, αυτός που αν και βρίσκεται σε 
δύσκολες περιστάσεις, ξέρει να συνδυάζει τα γεγονότα της πρακτικής του ζωής με τις 
συνειδησιακές του καταστάσεις, θα πετύχει την ανάπαυση, την ευτυχία κλπ. Έτσι 
λοιπόν, επείγει να μάθουμε να ζούμε σοφά. Αν θέλουμε μια οριστική αλλαγή των εξω-
τερικών καταστάσεων της ζωής μας, είναι απαραίτητο να ξεκινήσει αυτή η αλλαγή 
πρώτα μέσα μας. Αν εσωτερικά δεν αλλάξουμε τίποτα, εξωτερικά η ζωή θα συνεχιστεί 
με τις ίδιες δυσκολίες. Σε αυτή την εσωτερική αλλαγή δεν έχουν χώρο τα ημίμετρα, 
πρέπει να γίνουμε κύριοι του εαυτού μας. Όταν ένας δεν ξέρει να κυβερνά τον εαυτό 
του, ούτε και τις δύσκολες καταστάσεις της ύπαρξης δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει.  
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Όταν παρατηρούμε τα διάφορα συμβάντα της ζωής, μπορούμε να δούμε ότι οι 
άνθρωποι δεν ξέρουν να ζουν. Αντιδρούν πάντα μηχανικά, διότι πάντα βρίσκονται 
υπό την επήρεια κάποιου εγώ. Αν κάποιος τους προσβάλλει αντιδρούν με θυμό, αν 
τους χαιρετίσει χαμογελούν ευτυχισμένοι. Καταλήγει πολύ εύκολο για τον οποιονδή-
ποτε να παίζει με τον ψυχισμό τους. Μπορεί να τους κάνει να περνούν από την λύπη 
στην χαρά και τανάπαλιν μόνο λέγοντας τους μερικά λόγια. Πόσο εύκολο τους είναι!!! 
Φτάνει κάποιος να τους χτυπήσει στον ωμό για να χαμογελάσουν, φτάνει να τους 
προσβάλει για να αντιδράσουν άσχημα. Δεν ξέρουν να κυριαρχούν τον εαυτό τους.   

Επείγει να είμαστε περισσότερο στοχαστικοί και προσεκτικοί με τα αρνητικά 
μας συναισθήματα και στο να κρίνουμε τους άλλους. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να 
αναθεωρούμε την συμπεριφορά μας καθημερινά. Η κατανόηση είναι η πιο ισχυρή 
δύναμη που μπορούμε και πρέπει να δημιουργούμε στη ζωή μας. Δεν υπάρχει τίποτα 
πιο βλαβερό για την εσωτερική μας ανάπτυξη από τα αρνητικά συναισθήματα και την 
απόλαυσή τους, διότι αυτά μπορούν μονάχα να δημιουργούν αρνητικές καταστάσεις, 
οι οποίες δεν οδηγούν στην κατανόηση, αλλά στην παρανόηση και τη βία. Όσο πιο 
αρνητικοί είμαστε τόσο λιγότερο κατανοούμε και τόσο πιο βίαιοι τείνουμε να είμαστε. 
Τα αρνητικά συναισθήματα με την εμφάνιση τους, αποτελούν ένδειξη ότι κάτι μέσα ή 
έξω από εμάς μας ενοχλεί, ή παρεμβαίνει στις επιθυμίες, τις αξίες και τις προσδοκίες 
μας, ή κάτι αντιπαθούμε ή αισθανόμαστε άσχημα για αυτό. Αυτό μπορεί να φαίνεται 
προφανές, αλλά δεν είναι. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται θυμό, ενώ το πραγματικό 
τους συναίσθημα είναι η θλίψη, ο φόβος ή, ακόμη και η ενοχή. Εντοπίστε, ποιο είναι 
ακριβώς το συναίσθημα, τι είδους σκέψεις έχετε, τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή 
την κατάσταση και τον δικό σας ρόλο σ’ όλα αυτά. Υπάρχουν δύο εστίες που τροφο-
δοτούν τις συναισθηματικές μας καταστάσεις. Η μία είναι τα εξωτερικά ερεθίσματα 
που λαμβάνουμε από την καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους. Γινόμαστε αρνητι-
κοί με κάποιον γιατί ενεργεί απέναντί μας με έναν ορισμένο τρόπο που θεωρούμε 
λανθασμένο. Και η άλλη είναι ένα χαρακτηριστικό συνηθισμένο συναίσθημα που 
προέρχεται από κάποια αξιολύπητη αίσθηση σε σχέση με το παρελθόν μας. Το να ξε-
περάσουμε το παρελθόν μας είναι μία σημαντική γραμμή προσωπικής εργασίας πά-
νω στον εαυτό μας. Το σύνολο του παρελθόντος πρέπει τελικά να ακυρωθεί, να ακυ-
ρώσουμε όλες τις οφειλές, δεν πρέπει να έχουμε τίποτα εναντίον κανενός. Και αυτό 
μπορούμε να το κάνουμε μονάχα αλλάζοντας τη γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας 
μέσα από αυτοπαρατήρηση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτές οι δύο εστίες, εξωτερι-
κές και εσωτερικές, αλληλοσυνδέονται άρρηκτα και ότι όλες αυτές οι καταστάσεις 
ταύτισης είναι οι δημιουργοί αρνητικών συναισθημάτων και ανώφελου πόνου.  

Η Γνωστική φιλοσοφία διδάσκει ότι δεν έχουμε ακόμη αληθινά θετικά συναι-
σθήματα. Τα συνηθισμένα συναισθήματά μας απλά τα αποκαλεί ευχάριστα ή δυσά-
ρεστα. Το χαρακτηριστικό ενός γνήσιου θετικού συναισθήματος, το οποίο προέρχεται 
πάντοτε από το Ανώτερο Συναισθηματικό Κέντρο, είναι ότι ποτέ δεν έχει αντίθετο. Η 
συνηθισμένη επονομαζόμενη αγάπη που έχουμε για κάποιον μετατρέπεται πολύ εύ-
κολα σε μίσος. O εξαγνισμός του Συναισθηματικού Κέντρου, κατορθώνεται μονάχα 
μέσα από μια νέα σχέση με τον εαυτό μας, με τους άλλους ανθρώπους και με την κα-
τανόηση για το πραγματικό νόημα της ζωής μας πάνω στη γη. Τότε μόνο το Συναι-
σθηματικό Κέντρο μπορεί να αρχίσει να εγκαταλείπει τα ψεύτικα συναισθήματα και 
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να δέχεται μόνο θετικά. Το «συναίσθημα της αγνής αγάπης78» πρέπει πρώτα να γεν-
νηθεί μέσα μας. Αυτό δεν είναι «τα συναισθήματα» της αγάπης επειδή αυτά είναι μια 
                                                 

78 Η Αγάπη στη Ζωή και στην Πράξη. Στην Πνευματική Δομή του Ανθρώπου η Αγά-
πη, στην αγνή της Φύση, όπως και η Σοφία, αποτελεί το φυσικό του Είναι, αντανακλώμενη με 
αναλογικό τρόπο σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης με τη μορφή ποικίλων Αρε-
τών και ικανοτήτων. Βιώνονται, λειτουργούν και εκδηλώνονται ανάλογα με το συνειδησιακό 
του επίπεδο της ενσαρκωμένης Ατομικής του Ουσίας ως Πνευματική Θέληση για το Καλό. Η 
Αγάπη, ως Πνευματική Φύση, δεν προέρχεται και δεν είναι νοητικό προϊόν ούτε συναισθημα-
τική αντίδραση· δεν έχει καμία σχέση με οποιασδήποτε μορφής ατομιστικά κίνητρα. Βέβαια, 
από την παρουσία και τη δόνηση της Αγάπης δημιουργούνται σκέψεις και συναισθήματα 
ανώτερης τάξης, ενώ παράλληλα ο άνθρωπος ωθείται σε εξωτερικές ενέργειες οι οποίες 
εκφράζουν την Αγάπη και στο περιβάλλον του. Η Αγάπη όταν εκδηλώνετε, στον νοητικό κόσμο 
του Ανθρώπου, εκφράζετε ως ενωτική κατανόηση· όταν εκδηλώνετε στον ψυχοσυναισθηματι-
κό του κόσμο, εκφράζετε ως καλοσύνη και, όταν εκδηλώνετε στον υλικό του κόσμο, εκφράζετε 
ως έλξη, συνοχή και κάλλος. Μέσα σε όλα αυτά, φυσικά, υπάρχει και η Σοφία, καθώς η Αγά-
πη και η Σοφία, σε όλες τις κλίμακες της Εκδήλωσης, ουδέποτε διαχωρίζονται. Αποτελούν μία 
ενιαία μονάδα από την οποία πηγάζουν οι ποικίλες Αρετές ή τα Χαρίσματα των ενσυνείδητων 
Όντων. Από όλες αυτές τις εκδηλώσεις-κινήσεις είναι φανερό ότι η Αγάπη και η Σοφία “δια-
ποτίζουν” τον Άνθρωπο στην ολότητά του. Τελικά, η Αγάπη, στην Αληθινή της Φύση, είναι 
απεριόριστα νοήμων, κατανοούσα εν Σοφία, όπως και η Αληθινή Σοφία είναι απεριόριστα 
κατανοούσα εν Αγάπη. Η Σοφία της Αγάπης και η Αγάπη της Σοφίας, όταν εκδηλώνονται, δί-
νουν υπόσταση στον ολοκληρωμένο άνθρωπο, σ’ όλα τα στάδια εξέλιξής του και η συνείδησή 
του τότε υπερβαίνει τα ατομικά πλαίσια και εξελίσσεται σε συλλογική. Η Αγάπη, καθώς 
εκδηλώνεται στον Άνθρωπο του τρέχοντος επιπέδου συνειδησιακής του εξέλιξης, στα αρχικά 
στάδια μπορεί να φαίνεται απρόσιτη και απραγματοποίητη, είναι όμως πάντοτε παρούσα σε 
όλες τις διαστάσεις της ζωής του και τη βιώνει υποσυνείδητα ή συνειδητά, ανάλογα με τη 
στάθμη της συνειδησιακής του εξέλιξης ως “Επιθυμία” να εκδηλώσει την ενδογενή Αγάπη του 
Πνευματικού του Είναι. Και αυτό είναι απόλυτα φυσικό, διότι πάντοτε διαισθάνεται τη Θεία 
“κληρονομιά” του Πνευματικού του Είναι. Η Αγάπη πάντοτε προτείνεται ως υπαρξιακή ανα-
γκαιότητα και ως παράγων Πνευματικής εξέλιξης, από τον χώρο των Θρησκειών, των Μυη-
τικών Παραδόσεων και Διδασκαλιών. Αυτό το γεγονός καταδεικνύεται φυσικό και εκτιμάται 
στην αληθινή του διάσταση όταν κατανοηθεί η Πνευματική Φύση της Αγάπης αλλά και η 
επίσης Πνευματική Φύση του ίδιου του ανθρώπου. 

Κάθε νοητική δραστηριότητα, που καθορίζετε από τα εγώ μας, τα συμφέροντα και τις 
σχέσεις μας, δεν αφήνει “χώρο” για Αγάπη, διότι  η περιορισμένη σκέψη νεκρώνει τη φυσική 
“αίσθηση” των πραγμάτων και κλείνει τον δρόμο της επικοινωνίας, της κατανόησης και της 
αυθόρμητης έκφρασης. Ο νους του ημισυνειδητού ατόμου, κατακλυσμένος από τις συγκριτικές 
και τις συνειρμικές σκεπτοδιαδικασίες, βρίσκεται σε συνεχή κατάσταση εσωτερικής σύγκρου-
σης, διασπάται και δεν βλέπει την ολότητα των πραγμάτων. Και όπου υπάρχει διαιρετική 
σύγκρουση, δεν “εμφανίζεται” η Αγάπη. Οι αναφερόμενες παραμορφώσεις της Αγάπης μέσα 
στον άνθρωπο δεν αφορούν τη φύση και την ακτινοβολία της Αγάπης αλλά τη συνειδητότητα 
και τις μεταβαλλόμενες καταστάσεις του Είναι του ίδιου του ανθρώπου ως ατόμου. Οι προ-
σλαμβάνουσες εντυπώσεις του ατόμου γενικότερα καθορίζουν τις μορφές απόδοσης της 
Αγάπης πρώτα στον εαυτό του και κατ’ επέκταση προς τους άλλους. Είναι ζήτημα ποιότητας 
“λήψης” και όχι “εκπομπής”. Δεν μπορεί να υπάρξει Αγάπη για τον άλλον όταν τα ψυχολογικά 
κίνητρα ενός Όντος περιορισμένου σε έναν στενό, ατομιστικό υπαρξιακό χώρο είναι εικονικές 
“δομές” αναμνήσεων οι οποίες προεκτείνονται φαντασιακά, σε ένα υποθετικό μέλλον μέσα 
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από ποικίλες ψυχολογικές αντιδράσεις, όπως η αγανάκτηση, η αποστροφή, το μίσος και άλλα 
αρνητικά επιθετικά συναισθήματα που αναπτύσσονται μέσα του. Μέσα σε αυτές τις στενά 
αντιληπτικές-συνειδησιακές συνθήκες δεν είναι δυνατόν να γίνει “αισθητή” η απεριόριστη διά-
σταση της άχρονης Αγάπης, παρά μόνον ο απόηχός της και οι ψυχολογικές “παραφράσεις” 
της μέσα στον προκατειλημμένο ατομιστικό χώρο ύπαρξης. Η Αγάπη δεν συνταιριάζει με 
νεκρές αναμνήσεις —εκδηλώνεται πάντα νέα στο ζωντανό συνειδητό παρόν. Η Αγάπη εκδη-
λούμενη δεν επαναλαμβάνεται ποτέ με τον ίδιο τρόπο, δεν διέπεται από μνήμες —είναι πάντα 
νέα και πρωτότυπη. Οι ενοποιητικές και οι δημιουργικές εκφράσεις της δεν είναι προβλέψιμες. 
Με τη συνήθη περιορισμένη σκέψη μας δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε τις οποιεσδήποτε 
νέες εκφράσεις της Αγάπης στην ατομική μας ζωή είτε γενικότερα. Δεν είναι δυνατόν να 
προγνωρίζουμε τι ακριβώς θα κάνουμε ούτε καν εμείς οι ίδιοι εκφραζόμενοι εν Αγάπη. Αυτή η 
μαγεία του πρωτότυπου, του ανεπανάληπτου και του απρόβλεπτου υποδηλώνει την απειρο-
σύνη της Αγάπης, την αστείρευτη Πνευματική της Φύση, πέρα από ατομιστικά κίνητρα, πέρα 
από κάθε είδους φόβο, γνώση, μνήμη ή στατική θεώρηση. Η καθαρή Αγάπη δεν εγκλωβίζεται 
στις δίνες των παθητικών επιθυμιών, δεν παρασύρεται σε υποκειμενικές διακρίσεις ωραίου ή 
άσχημου, θετικού ή αρνητικού, δεν έχει επιλεκτικούς στόχους, οι οποίοι συνήθως απορρέουν 
από τα εγώ όπου δεν υπάρχει συνολική ευαισθησία. Η Αγάπη γίνεται αισθητή βαθιά εντός 
μας ως Ανώτερη Συναίσθηση, ως Πνευματική “Επιθυμία” να αγκαλιάσουμε τα πάντα, να 
ανταποκριθούμε, να προσφερθούμε στα πάντα, να βιώσουμε την ύψιστη Ενότητα με το Όλον. 
Αυτή η Πνευματική “Επιθυμία” δεν λειτουργεί ως κίνητρο κάποιου συγκεκριμένου συνειδη-
σιακού κέντρου· αλλά είναι απόροια από το ίδιο το Πνευματικό μας Είναι —δεν υπάρχει λόγος 
να αναζητούμε την Αγάπη σε κάποια άλλη πηγή ούτε να την “κατασκευάσουμε”. Η Αγάπη 
είναι παρούσα και καταλυτικά δρώσα όταν το Ον Άνθρωπος βιώνει την Ολότητά του, χωρίς 
εσωτερικές διασπάσεις και συγκρούσεις. Η Αγάπη έρχεται όταν έχει παύσει ο θόρυβος των 
αντιστάσεων και των συγκρούσεων. Όταν υπάρχει ακέραιη προσοχή και ελεύθερη κατανόη-
ση. Τελικά, όταν το ανθρώπινο άτομο συντονιστεί με τα ρεύματα της εντός του Αγάπης, που 
δεν πηγάζει από τη σύγκριση και επομένως είναι πλήρως άφοβη, τότε απελευθερώνεται από 
τις αντιληπτικές συγκρούσεις του, θεωρεί το Όλον στην ακεραιότητά του —μετέχει ενσυνείδη-
τα στο Ιερό “Σώμα” του Πνευματικού Λόγου. Όταν η Αγάπη φωτίσει και θερμάνει τον άνθρω-
πο, οι ενδοσυγκρουόμενες αντιφατικές, καταστάσεις αντίληψης, μαζί με τις αντίστοιχες ψυχο-
λογικές, βλέπονται συνολικά, χωρίς εγωικές παρεμβάσεις και απατηλές προσθαφαιρέσεις ή 
αλλοιώσεις. Η Ολική Πραγματικότητα αγκαλιάζεται και κατανοείται χωρίς αντιδραστικές τριβές 
κριτικής, απόρριψης ή επιθετικότητας. Μέσα από αυτήν την Ολική, “απροκατάληπτη”, αγαπώ-
σα κατανόηση συντελείται το θαύμα της εξελικτικής μεταμόρφωσης, η οποία πραγματοποιείται 
με την αυθόρμητη, συνειδητή εκδήλωση της Φύσης των Αρετών του Πνευματικού του Είναι. 
Και οι Αρετές είναι απόρροιες της Αγάπης και της Σοφίας, ταυτόχρονα και ταυτόχωρα. 

Η εντός μας δομική παρουσία της Αγάπης συνήθως δεν είναι δυνατόν να γίνει “αισθη-
τή” στην αγνή της φύση. Μέσα στον στενό ατομιστικό “χώρο” μίας ψυχολογίας και αντίληψης 
δέσμιας του χρόνου, που σύρεται υπό το βάρος της “εμπαθούς” μνήμης, η ακτινοβολία της 
Πνευματικής Αγάπης “μεταφράζεται” σε συρρικνωμένες εμφανίσεις. Η προσεκτική, βαθειά κα-
τανόηση αυτής της κατάστασής μας απελευθερώνει την αντίληψη και μας οδηγεί σε λύτρωση 
τη ζωή μας. Η αντίληψη φωτίζεται με την παρουσία της Αγάπης, καθώς η σκέψη δεν “δημιουρ-
γεί” πλέον φανταστικό χρόνο ψυχολογικών ροπών μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος· η 
Αγάπη εκδηλώνεται ως κίνηση ενοποίησης, μεταμόρφωσης και αναδημιουργίας σε όλα τα 
επίπεδα της Ζωής. Οι αυξανόμενες ροπές εκφυλισμού, φθοράς, καταστροφής και οδυνηρής 
απομόνωσης δεν έχουν θέση μέσα στο ρεύμα της ζωοδότριας Αγάπης. Η Αγάπη είναι έξω 
από τον γραμμικό χρόνο του χθες και του αύριο. Άχρονη, και επομένως παρούσα στο άχρονο 
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πολλαπλότητα. Το συναίσθημα της αγνής αγάπης προέρχεται πάντοτε από το Ανώ-
τερο Συναισθηματικό Κέντρο το οποίο είναι ενοποιημένο και σ’ αυτό δεν υπάρχει ούτε 
αντίθεση ούτε ασάφεια. Να θυμάστε πως τα αρνητικά συναισθήματα είναι περιττά, 
ότι περιπλέκουν διαρκώς τη ζωή, ότι παράγουν τη δυστυχία που υπάρχει στις σχέ-
σεις των ανθρώπων και ότι είναι δυνατόν να ελευθερωθούμε σταδιακά από αυτά, 
μαθαίνοντας να εισπράττουμε τις εντυπώσεις συνειδητά και να μην ταυτιζόμαστε με 
αυτές. Οι άνθρωποι φαντάζονται ωστόσο, πως όταν είναι μόνοι τους, μπορούν να 
εγκαταλείπονται σε όσες αρνητικές σκέψεις θέλουν. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνουν το 
υλικό για τη δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων, τα οποία αργά ή γρήγορα θα 
θελήσουν να πληγώσουν τους άλλους, ή τον εαυτό τους. Η μόνη γιατρειά είναι να 
είμαστε επαρκώς ξύπνιοι, για να αποτρέπουμε αυτές τις εντυπώσεις να βρουν αυτό-
ματα τη θέση τους μέσα στην αρνητική πλευρά του Συναισθηματικού κέντρου. Αναφέ-
ρομαι τόσο στις εξωτερικές, όσο και στις εσωτερικές εντυπώσεις που προέρχονται 
κυρίως από τη σκέψη, τη μνήμη ή τη φαντασία. Η ανεξέλεγκτη λειτουργία της φαντα-
σίας, μπορεί να θρέψει έντονα τα αρνητικά συναισθήματα. Πάντοτε μπορείτε να κατα-
λάβετε πότε έχετε ταυτιστεί, και πότε αφήνετε να περάσει μία αρνητική εντύπωση, αν 
αφουγκραστείτε την εσωτερική κατάστασή σας.  

Το να αντιδρούμε με βία, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το να κατανοούμε, είναι 
το δύσκολο. Ο εξωτερικός σεβασμός είναι ουσιαστικός για να κατανοήσουμε οποιον-
δήποτε. Θα μπορούσαμε να πούμε, πως όταν γίνεστε βίαιοι, φτάνετε στο όριο ή στο 
τέρμα του Είναι σας. Η ικανότητα υπομονής αποτελεί ένα σημάδι για το Είναι. Το 
μικρό Είναι που αγαπάει μόνο τον εαυτό του φτάνει σύντομα στα όριά του και γίνεται 

                                                                                                                     
παρόν, η Αγάπη, άμεση και ανεξάρτητη από οποιασδήποτε μορφής “διεργασίες”, αγκαλιάζει 
κάθε στιγμή μας, είναι πανταχού παρούσα, υποδέχεται στον απεριόριστο “χώρο” της τα ρέο-
ντα συμβάντα ως ουσία και ως φαινόμενα, φωτίζοντας και αποκαλύπτοντας την υπερβατική 
“σημειολογία” τους. Η Αγάπη δεν είναι αποτέλεσμα, δεν έχει κανένα ίχνος αιτίου οποιασδή-
ποτε μορφής, γι’ αυτό και η εκδήλωση, η παρουσία, η λυτρωτική της δράση επίσης δεν αφήνει 
κανένα ίχνος —δεν απομένει κανένα κατάλοιπο ή εκκρεμότητα, κανένας δοσοληπτικός λογα-
ριασμός, κανένα φοβικό αύριο. Στην παρουσία της Αγάπης, η χρονική δέσμευση έχει καταρ-
ρεύσει —υπάρχει ζωτική, δημιουργική ελευθερία στο παρόν. Η κατανόηση που αναδύεται 
όταν έχουν σιγήσει οι νοητικές και οι ψυχολογικές κινήσεις οι οποίες προκαλούν τις εσωτερι-
κές συγκρούσεις, αυτή η βαθειά κατανόηση είναι εκδήλωση της εντός μας Πνευματικής Αγά-
πης. Όταν κατανοούμε αληθινά, δεν υπάρχει “χώρος” μέσα μας για αρνητικές αντιδράσεις, 
ακόμη και όταν δεχόμαστε επιθέσεις από άλλους· τότε, σε αυτόν τον ελεύθερο εσωτερικό μας 
“χώρο” εμφανίζεται, εκδηλώνεται αυθόρμητα η Αγάπη. Η αληθινή Αγάπη είναι αυθύπαρκτη και 
παρούσα ενδογενώς μέσα στο Ον Άνθρωπος· δεν καλλιεργείται, δεν αναπτύσσεται με κανέ-
ναν τρόπο. Δεν της “επιτρέπουμε” τη φυσική εκδήλωση όταν καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε 
αρνητικές αντιδράσεις λόγω της φοβικής κατάστασης του διηρημένου εγωικού μας κόσμου. 
Μέσα από τη συνείδηση της Πνευματικής μας Φύσης, η συγκρουσιακή δραστηριότητα, οι 
διαιρετικές κινήσεις της ατομιστικής μας σκέψης, που επιδρούν διασπαστικά στον συνολικό 
υλικό-ψυχικό-νοητικό μας οργανισμό, μεταμορφώνονται σε ενοποιητικές κινήσεις υγιούς, 
θετικής και δημιουργικής έκφρασης. Τότε η Αγάπη είναι παρούσα ως ύψιστη Πνευματική 
“αίσθηση”, ως απεριόριστη κατανόηση και άμεση ενεργητική ευαισθησία και καλοσύνη. Ότι 
και να ειπωθεί όμως για την Αγάπη, θα είναι πάντα ανεπαρκές. Και αυτό ισχύει όχι μόνον για 
τη Φύση της αλλά και για τις εκδηλώσεις της. 
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βίαιο. Μέσα στη βία, κοιμόμαστε ολοκληρωτικά και δεν διαθέτουμε καμία κατανόηση. 
Η υπέρβαση της βίας, είναι ένα από τα πράγματα που αναφέρονται στην εσωτερική 
εργασία. Όσο περισσότερο βλέπετε τους άλλους μέσα στον εαυτό σας και τον εαυτό 
σας μέσα στους άλλους, τόσο περισσότερη κατανόηση και τόσο λιγότερη βία έχετε. 
Και όσο περισσότερο συνειδητοποιείτε ως ένα γεγονός τη δική σας μηδαμινότητα, 
τόσο ελαττώνεται η βία. Μόλις εμφανιστεί ένα αρνητικό συναίσθημα μέσα μας, χρει-
άζεται να το εξαλείψουμε από στιγμή σε στιγμή έτσι ώστε να μην μας βλάψει. Αν κά-
ποια ζήλια μας κατατρώει, θα πρέπει να συμπεριφερθούμε με ένα αρμονικό τρόπο, 
όχι προς όφελος της ζήλιας, αλλά για το καλό των άλλων. Αν ένα συναίσθημα θυμού 
μας ταρακουνήσει, αντί να αισθανθούμε ενοχλημένοι από αυτόν που μας χάλασε την 
ηρεμία, ας του μιλήσουμε ευγενικά. Έτσι δεν θα υπάρξει ζημιά εσωτερικά. Δεν είναι 
εύκολο να συμπεριφερθεί και να εκφραστεί ήρεμα όταν κάποιος έχει ένα αρνητικό συ-
ναίσθημα, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Αν κάποιος μας ενόχλησε, ας μιλάμε με αγάπη, 
ήρεμα και ωραία για αυτό το άτομο. Αν κάποιος είναι τρομερά λάγνος, εάν βλέπει σε 
κάθε άτομο του αντίθετου φύλλου μια σεξουαλική ευκαιρία, αν ένα βλέμμα του άλλου 
διεγείρει την λαγνεία του, τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε για αυτόν; Προφανώς 
πρόκειται για ένα αρνητικό άτομο που θα μολύνει και άλλα άτομα. Τέτοιοι άνθρωποι 
πρέπει να διαχωρίζονται από τις ομάδες, δεν ξέρουν ή δεν καταλαβαίνουν ότι είναι 
αρνητικοί. Είναι άτομα μολυσματικά και παρεμποδίζουν την βαθιά εσωτερική ανά-
πτυξη του Είναι. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να λειτουργούμε επιφανειακά. Για την 
εσωτερική μας αλλαγή, πρακτικό είναι να επωφεληθούμε από τις εμπειρίες μας, γιατί 
αυτές μπορούν να μας δώσουν αρκετό διδακτικό υλικό για την αυτοανακάλυψη μας. 
 

Αποσπάσματα από την επί του όρους ομιλία. 
 

«Μακάριοι οι πτωχοί το πνεύματι, ότι αυτών έστιν ή βασιλεία των 
Ουρανών». 

 
Ένας άνθρωπος που συναισθάνεται βαθειά μέσα του ότι δεν γνωρίζει και ότι 

δεν αξίζει τίποτα, εάν ποθεί να κατανοήσει κάτι περισσότερο και να γίνει διαφορε-
τικός, εάν δηλ. νιώθει την άγνοια, τη μηδαμινότητα του νου, του πνεύματος και της κα-
τανόησης του, τότε είναι πτωχός «τω πνεύματι». Είναι άδειος και γι’ αυτό μπορεί να 
γεμίσει. Γνωρίζει την άγνοια του και γι’ αυτό μπορεί να επαιτεί για να ακούσει τη 
διδασκαλία της Βασιλείας. Αυτός που αποδίδει τα πάντα στον εαυτό του και εσωτερι-
κά αισθάνεται πλούσιος μέσα στην ίδια του την αυτοϊκανοποίηση και αυτοεκτίμηση, 
που δεν επαιτεί το πνεύμα μέσα του, που έχει την αίσθηση ότι είναι καλύτερος από 
τους άλλους, είναι πλούσιος στο πνεύμα. Πώς μπορεί να ακούσει, αφού ακούει συνέ-
χεια τις ατέλειωτες φωνές της ανήσυχης, διαμαρτυρόμενης ματαιοδοξίας του. Είναι γε-
μάτος από τον εαυτό του. Εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να νιώθει  ιδιαίτερα πλού-
σιος μέσα του είναι η ικανοποίηση του εγώ του και η αξία που του δίνει η ζωή. Αυτός 
που είναι γεμάτος από τον εαυτό του και δεν έχει αφήσει λίγο χώρο για το Θεό, δεν 
είναι: «πτωχός τω πνεύματι», τότε πώς θα μπορούσε να είναι μακάριος; Όταν ο 
Χριστός είπε στον πλούσιο πρίγκιπα να πουλήσει όλα όσα είχε, δεν εννοούσε τα υλι-
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κά υπάρχοντα του, αλλά εκείνη την πλευρά του που τον κάνει να πιστεύει πως είναι 
καλύτερος από τους άλλους, επειδή έχει αποκτήματα νοητικά, κοινωνικά και υλικά.  

Η απάρνηση όλων των αποκτημάτων υπήρξε αρχαία πνευματική πρακτική 
τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Αυτή η κατάσταση όμως, δε σε ελευθερώνει 
αυτομάτως και από το εγώ, διότι αυτό θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει την επιβίωσή 
του βρίσκοντας κάτι άλλο με το οποίο να ταυτιστεί, όπως για παράδειγμα μια νοητική 
εικόνα ως κάποιου που έχει υπερβεί κάθε ενδιαφέρον για υλικά αγαθά και επομένως 
είναι ανώτερος και περισσότερο πνευματικός απ’ ότι οι άλλοι. Υπάρχουν άνθρωποι 
που έχουν απαρνηθεί κάθε απόκτημα, αλλά έχουν ισχυρότερα εγώ απ’ ότι μερικοί 
εκατομμυριούχοι. Αν αφαιρέσεις ένα είδος ταύτισης, το εγώ σου θα βρει ένα άλλο, 
δεν το ενδιαφέρει με τι θα ταυτιστεί, αρκεί να έχει μια ταυτότητα.  

Μακαριότητα σημαίνει ευτυχία. Στα Ελληνικά αυτή η λέξη περιγράφει την 
κατάσταση των Θεών. Μακάριος θα πει να έχει πετύχει κάποιος την ευτυχία. Δηλώνει 
μία πραγματική κατάσταση που είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί εδώ και τώρα και 
όχι μία αφηρημένη αξία. Ας είμαστε πρακτικοί, ας τα καταλάβουμε όλα αυτά και ας 
δράσουμε έτσι όπως λένε τα Ευαγγέλια. Δηλαδή, να μην ταυτιζόμαστε με τον εαυτό 
μας και με τις υπερηφάνειες που έχουν να κάνουν με τον εξωτερικό κόσμο. Όταν 
κάποιος δεν ταυτίζεται με όλα αυτά, μπορεί και συγχωρεί, ταυτισμένος δεν μπορεί να 
συγχωρεί κανέναν. Έναν άνθρωπο τον πονάει να τον βρίζουν, να τον ταπεινώνουν 
και να τον κακό - αξιολογούν γιατί; Γιατί έχει το εγώ της υπερηφάνειας, της αυτό-
αγάπης μέσα του πολύ ζωντανό. Πραγματικά, η αγαλλίαση από τον ικανοποιημένο 
εγωισμό είναι ισχυρότερη από οτιδήποτε άλλο στη ζωή και δεν έχουμε παρά να 
προσέξουμε πόσο εύκολα μάς κάνει ευάλωτους στις προσβολές.  

Οι Μακαρισμοί μας διδάσκουν τη μη ταύτιση· εάν δεν ταυτιζόμαστε, τότε είναι 
εύκολο να συγχωρήσουμε και ακόμα περισσότερο, να ακυρώσουμε τα χρέη μας. Δεν 
αρκεί το να συγχωρήσουμε μόνο, πρέπει να ακυρώνουμε και τα χρέη μας αν θέλουμε 
να είμαστε σωστοί. Κάποιος θα μπορούσε να συγχωρήσει έναν εχθρό, αλλά να μην 
ακύρωνε ποτέ τα χρέη του. Αυτή είναι η έννοια εκείνης της φράσης που λέει: «Αφες 
ημίν τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέτες ημών». Όσο η ζωή 
μας βασίζεται στο να φανταζόμαστε πως οι άλλοι μας οφείλουν, δεν θα φτάσουμε 
πουθενά. Όλα τα προβλήματά μας, οι οικιακές τραγωδίες, κτλ., οφείλονται κυρίως 
στην τροφοδότηση των αρνητικών συναισθημάτων, στην αίσθηση ότι μας οφείλουν. 
Εξετάστε το και μετά κοιτάξτε τον εαυτό σας. Όταν βλέπετε τί είστε, μπορείτε πραγμα-
τικά να θεωρείτε ότι σας οφείλεται οτιδήποτε; Όσο περισσότερο αντιλαμβανόμαστε 
ότι κανείς δεν μας οφείλει τίποτα και ότι είναι δικό μας το σφάλμα, τότε οι λογαρια-
σμοί μας, πνευματικά, ακυρώνονται. 

 
«Μακάριοι οι πράοι διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη» 

 
Σε ένα απλό λεξικό το πράος σημαίνει ο ήπιος στο χαρακτήρα, ο ήρεμος και 

μαλακός. Αυτός που δεν αντιδρά όταν τον πειράζεις, ή που αντιδρά ήπια. Αυτός που 
δεν αποτελεί πρόβλημα ή που θα κάνει πίσω αντί να κυνηγήσει τα θέλω και τα 
επιθυμώ του, που αποφεύγει τις μάχες, την αντίσταση, την επίθεση, όταν οι καταστά-
σεις γύρω του είναι εχθρικές ή μαχητικές.  
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Η Γνωστική Χριστιανική περιγραφή μας λέει πως η πραότητα για τον άνθρωπο 
είναι μια αμετακίνητη κατάσταση του νου, που παραμένει η ίδια και στις τιμές και στις 
περιφρονήσεις. Κρατά την συναισθηματική του κατάσταση σταθερή και ελεγχόμενη, 
ανεξάρτητα από τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις του περιβάλλοντος του, 
διότι γνωρίζει ποιος είναι. Θεωρεί τη ψυχική ηρεμία σαν τη κατάσταση όπου τα 
συναισθήματα είναι συνεχόμενα και σταθερά στο χρόνο, κι αν αλλάζουν, αυτό γίνεται 
κάτω από συνειδητοποιημένες αιτίες.  

Έτσι, η πραότητα, στο βαθμό που αναπτύσσεται, ισχυροποιεί τη  θέληση και 
επιφέρει συνειδητή τιθάσευση των συναισθημάτων κατ’ επιλογή. Δεν φτάνει κάποιος 
σ’ αυτή την πραότητα εύκολα. Πρέπει σαφώς να αναπτύξει κάποιες πνευματικές ιδιό-
τητες όπως είναι η ταπείνωση, που, κατά τη Χριστιανική διδασκαλία, είναι η ιδιότητα 
του να αποδέχεσαι την αλήθεια, αντικρίζοντας την πραγματικότητα γύρω σου, χωρίς 
να λες ψέματα στον εαυτό σου, προκειμένου να αισθανθείς δυνατός, ικανός, ή οτιδή-
ποτε άλλο. Πώς θα μπορούσε να είναι κάποιος πράος, εάν είναι γεμάτος μνησικακία, 
γεμάτος από αυτό το ισχυρό αρνητικό συναίσθημα που συνδέεται με ένα γεγονός 
μερικές φορές από το μακρινό παρελθόν, που διατηρείται ζωντανό με ψυχαναγκαστι-
κή σκέψη επαναλαμβάνοντας την ιστορία του: «τι μου έκανε κάποιος ή τι μας έκανε 
κάποιος» νοερά ή μεγαλόφωνα;  

Αν κάποιος ζει κάνοντας λογαριασμούς όλη την ώρα και δεν είναι πράος, πώς 
θα μπορούσε να είναι μακάριος; Εγώ που έκανα τόσες χάρες σ’ αυτό το άτομο, που 
τον υπερασπίστηκα, που του έκανα τόσα έργα ευσπλαχνίας, δείτε πώς με έχει 
πληρώσει, τον εξυπηρέτησα και τώρα δεν είναι ικανός να με εξυπηρετήσει. Να οι 
λογαριασμοί του μνησίκακου.  

Η μνησικακία δεν έχει άλλο σκοπό πέρα από το να ισχυροποιεί μια ψευδή 
αίσθηση εαυτού και να διατηρεί το εγώ στη θέση του. Μια έντονη μνησικακία αρκεί 
για να μολύνει μεγάλες περιοχές της ζωής σου και να σε κρατήσει αιχμάλωτο στην 
αρπάγη του εγώ. Η μνησικακία για γεγονότα από το παρελθόν μπορεί και έχει τη 
δύναμη να σε σταματήσει από το να είσαι παρών στο εδώ και τώρα. Για παράδειγμα, 
ενώ σκέπτεσαι το γεγονός που σου προκάλεσε μνησικακία και την αισθάνεσαι, αυτή 
η αρνητική συναισθηματική ενέργεια, μπορεί να διαστρεβλώσει την αντίληψή σου ως 
προς κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, ή να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο 
μιλάς ή φέρεσαι προς κάποιον στο παρόν. Απαιτείται ειλικρίνεια για να έλθεις σε 
επίγνωση και να δεις αν τρέφεις ακόμα μνησικακία και δεν έχεις συγχωρήσει εντελώς 
έναν εχθρό, τόσο σε επίπεδο σκέψης όσο και συναισθήματος.  

Η λέξη Μακαριότητα σημαίνει εσωτερική Ευτυχία, όχι μετά από χρόνια, αλλά 
τώρα, εδώ, τη στιγμή αυτή στην οποία ζούμε. Ποιός είναι ευτυχής; Το να είναι κά-
ποιος ευτυχής είναι κάτι πολύ δύσκολο, χρειάζεται πρώτα απ’ όλα να είναι πράος. 
Εάν εμείς αληθινά γινόμαστε πράοι μέσω της μη ταύτισης, τότε θα φθάσουμε να 
είμαστε ευτυχείς. Είναι όμως αναγκαίο, όχι μόνο να μην ταυτιζόμαστε με σκέψεις 
λαγνείας, μίσους, εκδίκησης και μνησικακίας, αλλά πρέπει και να εξαλείψουμε από 
εμάς αυτά τα εγώ. Όταν φθάσουμε στο συμπέρασμα ότι η μνησικακία οφείλεται στο 
ότι έχουμε στο εσωτερικό μας την αυτοαγάπη, τότε μαχόμαστε για να αφαιρέσουμε 
αυτό το εγώ, αλλά πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τη δράση του, για να μπορέσουμε 
να το εξαλείψουμε. Αυτό γίνεται μόνον όταν κατανοήσουμε ότι η μνησικακία δεν έχει 
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άλλο σκοπό, πέρα από το να ισχυροποιεί μια ψευδή αίσθηση για τον εαυτό μας και 
να διατηρεί το εγώ στη θέση του.  

Το: «Συγχωρήστε τους εχθρούς σας» σημαίνει ουσιαστικά τη διάλυση μιας 
από τις κύριες εγωικές δομές στον ανθρώπινο νου, την αυτοαγάπη. Είναι γραμμένο, 
Μακάριοι οι πράοι, δηλαδή, αυτοί που δεν είναι μνησίκακοι, διότι αυτοί θα κληρονο-
μήσουν τη γη της βασιλείας των ουρανών. Γι’ αυτό, ο άνθρωπος πρέπει να πάει ενά-
ντια στη φυσική του μνησικακία, το πάθος και την οργή, για να την κληρονομήσει.   

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι ο πράος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί 
και κρατά ανέπαφη την εσωτερική του ηρεμία, ανεπηρέαστος τόσο από το εξωτερικό 
του περιβάλλον όσο και από το εσωτερικό του.  

Δίκαια λοιπόν ο συγγραφέας της κλίμακας γράφει:  «Η πραότητα είναι βράχος 
επάνω από την αφρισμένη θάλασσα, που εντελώς ακλόνητος διαλύει όλα τα κύματα, 
τα οποία τον κτυπούν. Η πραότητα είναι συνεργός στην υπακοή, οδηγός στην αδελφο-
σύνη, χαλινός της μανίας, κόψιμο του θυμού, μίμησης του Χριστού, ιδιότητα των 
αγγέλων, δεσμός των δαιμόνων, ασπίδα κατά της πικρής οργής».  

Αντιλαμβάνεστε πιστεύω, πως οι Χριστιανοί, όταν λένε πραότητα, οφείλουν να 
εννοούν τη δεύτερη περιγραφή και όχι τη πρώτη από το λεξικό.  

 
 «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον θεό όψονται». 

 
Καθαρός στην καρδιά σημαίνει να μην είναι κάποιος υποκριτής. Να υπάρχει 

αντιστοιχία του μέσα προς το έξω. Η συναισθηματική πλευρά του ανθρώπου, όταν 
είναι γεμάτη με οίκτο για τον εαυτό του, με εγωιστικά και αρνητικά συναισθήματα 
μίσους και εκδικητικότητας για κείνους που δεν τον θαυμάζουν, συσκοτίζεται και δεν 
μπορεί να εκπληρώσει την κανονική της λειτουργία που είναι η εκδήλωση ενός αγνού 
συναισθήματος. Πολλοί μιλούν για αρνητικά συναισθήματα και εννοούν το θυμό, το 
μίσος, τη ματαιοδοξία κτλ. Αντίστοιχα, θεωρούν την αγάπη, την πίστη κ.ο.κ. ως θετικά 
συναισθήματα. Μοιάζει όμως να παρακάμπτουν το γεγονός πως όταν αγαπούν κάτι, 
συνήθως μισούν κάτι άλλο. Για να νιώθουν ότι υπερασπίζονται σωστά την πίστη 
τους, αποκτούν αρνητική στάση προς εκείνους που αποκαλούν ετερόδοξους, άπι-
στους, ειδωλολάτρες ή αιρετικούς. Τέτοιες αγάπες και τέτοιου είδους πίστη όμως, που 
για να υπάρξουν, έχουν ανάγκη να συνοδεύονται από το μίσος για κάποιους άλλους, 
μόνο ως αρνητικά συναισθήματα μπορούν να χαρακτηριστούν. Είναι προφανές με 
τον τρόπο που υπάρχουν αυτά μέσα στον ψυχισμό μας, είναι άχρηστα και επιβλαβή 
για μια αληθινή προσπάθεια συσχετισμού με το Ανώτερο. 

Αρνητικά είναι όλα τα μηχανικά, συναισθήματα. Αλλά ο άνθρωπος, στη συνη-
θισμένη ελεγχόμενη από τα εγώ του κατάσταση και στην αυτόματη μηχανική του 
ανταπόκριση στα γεγονότα, δεν έχει άλλου είδους συναισθήματα. Η αληθινή, η άνευ 
όρων αγάπη είναι συναίσθημα άγνωστο σ’ αυτόν. Η αληθινή αγάπη δεν προϋπάρχει. 
Μπορεί να εμφανιστεί μέσα του μόνο ως αποτέλεσμα μιας αναπτυγμένης συνείδη-
σης. Χαρακτηριστικά αναφέρω πως στους μακαρισμούς, όπου περιγράφεται ο τρό-
πος της προσπάθειας που χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος για να αναπτυχτεί, 
πουθενά δεν αναφέρεται κάτι σαν μακάριοι οι αγαπόντες. Κι αυτό σε πρώτη ανά-
γνωση μπορεί να εμφανιστεί σαν αντίφαση για μια διδασκαλία που η αγάπη είναι ο 
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κύριος παράγων ανάπτυξης. Εάν κάποιος ολοκληρώνεται όταν είναι ελεήμων, όταν 
πενθεί, όταν πεινά και διψά για τη δικαιοσύνη, τότε γιατί δεν θα υπήρχε και η δυνα-
τότητα της ολοκλήρωσης του όταν αγαπά; Αυτή η φαινομενική αντίφαση μπορεί να 
γίνει κατανοητή μόνο όταν η αγάπη ιδωθεί ως ο σκοπός της τελείωσης. Στη συνηθι-
σμένη κατάσταση του ανθρώπου δεν υπάρχουν – αγαπόντες, διότι κανείς δεν είναι σε 
θέση να αγαπήσει με τη θετική κυριολεκτική έννοια της χριστιανικής αγάπης. Έτσι ο 
άνθρωπος, όταν αρχίζει την προσπάθεια του, το μόνο με το οποίο μπορεί να εργαστεί 
είναι με αυτό που έχει, δηλαδή με τα μηχανικά και αρνητικά του συναισθήματα.  

Στην εργασία αυτή μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ακόμα και ορισμένα συναι-
σθήματα που θεωρεί ιερά, όπως η αγάπη για τα παιδιά του ή για τους γονείς του, δεν 
είναι γνήσια, αλλά αφορούν ένα σύνολο μαθημένης συμπεριφοράς, την οποία έχει 
υιοθετήσει με τρόπο μηχανικό. Αυτό μπορεί να τον κάνει να πονέσει πολύ, ακόμα και 
να καταρρεύσει. Εξαιτίας τέτοιων κινδύνων, η εργασία με τα αρνητικά συναισθήματα 
πρέπει να προχωρήσει με πολύ μεγάλη προσοχή. Στα πρώτα στάδια, η προσπάθεια 
θα πρέπει να περιοριστεί στην αποφυγή της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς την οποία 
προκαλούν τα αρνητικά συναισθήματα και να καταλήξει τελικά στην παρατήρηση 
κάθε συναισθηματικής κατάστασης, χωρίς να παρασύρεται από τις διάφορες σκέψεις 
που συνήθως τη συνοδε 

 
«Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται». 

 
Εσωτερική ειρήνη, είναι η ελευθερία από εσωτερική δυσαρμονία και από εσω-

τερικές αντινομίες. Είναι το να ενεργώ από το καλό, να μην εμπλέκομαι σε διχογνω-
μίες ούτε να επιχειρηματολογώ από διαφορετικές απόψεις και θεωρίες, που πάντα 
δημιουργούν ασυμφωνίες. Αν ενεργούσαμε από το καλό και όχι από διαφορετικές 
γνώμες και απόψεις, δηλ. από διαφορετικές ιδέες για την Αλήθεια, θα ήμασταν ειρη-
νοποιοί. Εδώ καλούνται Υιοί του Θεού γιατί Θεός σημαίνει το ίδιο το καλό, ακριβώς 
όπως ο Χριστός το όρισε, τότε που κάποιος τον είπε: «Διδάσκαλε Αγαθέ» και Αυτός 
του είπε: Γιατί με λέγεις αγαθό; Ουδείς αγαθός ειμή εις ο Θεός (Λουκ, 18, 19). Το 
μίσος διαιρεί. Το καλό ενώνει και γι’ αυτό είναι Μονάδα, ο Θεός.  

Η υπόθεση της ειρήνης είναι λυδία λίθος με την οποία πρέπει να δοκιμάσει 
κάποιος τον εαυτό του και να επιτύχει μια νέα κατανόηση για αυτή.  

Για να μπορέσουμε πραγματικά να πετύχουμε και να εξυπηρετήσουμε την 
ειρήνη χρειάζεται να καταλάβουμε πως υπάρχουν τρεις απόψεις γι’ αυτή που άλληλο-
επηρεάζονται αμοιβαία και που πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία, για να μπορέσει 
αυτό το πολύτιμο αγαθό να λάμψει στη Γη.   

Υπάρχει πρώτα η σχέση μας με την εξωτερική ειρήνη έτσι όπως την εννοού-
με στην καθημερινή ζωή. Σ’ αυτή την σχέση υπάγονται οι διαθέσεις μας για την ειρή-
νη, οι ειρηνιστικές διαδηλώσεις, συμφωνίες κλπ. ... Εδώ ανήκουν οι παγκόσμιες ειρη-
νιστικές κινήσεις και οι προσπάθειες για την ειρήνη και το πάγωμα των εξοπλισμών. 
Όλα αυτά σίγουρα χρησιμεύουν, αλλά χωρίς την ισορροπία με τα δύο άλλα επίπεδα 
μπορούμε πολύ εύκολα από ειρηνιστές να γινόμαστε φίλοι του πολέμου, να φωνά-
ζουμε δηλαδή για την ειρήνη, αλλά κατά βάθος να χαιρόμαστε με τον πόλεμο. Όπως 
π.χ το να δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα το φοβερό ψυχολογικό βομβαρδισμό με βιαιότη-
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τα από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, να πηγαίνουμε σε μια πορεία ειρήνης 
και στο γυρισμό να απολαμβάνουμε μια «δυνατή» πολεμική ταινία ή ένα βίαιο αστυ-
νομικό έργο, ή να παίζουμε στα ηλεκτρονικά μια σκληρή μάχη, ξεχνώντας πως η ειρή-
νη είναι το αντίθετο της βίας και ότι η βία υπάρχει έξω, αλλά υπάρχει και μέσα μας. 
Όταν το καταλάβουμε αυτό, περνάμε στο δεύτερο επίπεδο αναζήτησης. 

Στην ειρήνη του ατόμου προς τους συνανθρώπους του. Εμείς, ως προς το 
περιβάλλον και τους άλλους, συνήθως βρισκόμαστε ψυχολογικά σε πόλεμο. Η καθη-
μερινή δουλειά, οι υποχρεώσεις, τα προβλήματα και οι στεναχώριες προκαλούν εσω-
τερικά μια αίσθηση μάχης, ανταγωνισμού και σύγκρουσης με το περιβάλλον, με τους 
συναδέλφους, τους συγγενείς, τους φίλους, για κάποια θέση, χρήματα, κοινωνική κα-
ταξίωση... . Αν αναλύσουμε την ψυχολογική μας κατάσταση, θα δούμε ότι βρισκόμα-
στε πάντα σε μια κατάσταση επιθετικότητας ή άμυνας ως προς όλα αυτά και ποτέ σε 
κατάσταση ειρήνης. Έτσι, έστω και αν υπάρχει εξωτερική ειρήνη, εμείς δεν την γευό-
μαστε, δεν την ζούμε. Μα θα μου πείτε οι άλλοι... φταίνε για όλα, οι γονείς, οι φίλοι, οι 
συνεργάτες με κάνουν δυστυχισμένο. Αλλά εμείς, γιατί δεν καθορίζουμε τη ζωή μας; 
τον εαυτό μας; την ύπαρξή μας; Πότε θα καταλάβουμε πως εμείς, όσο και αν προσπα-
θούν οι άλλοι, έχουμε το δικαίωμα και μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και σε 
ειρήνη...  Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται πια να περάσουμε στο τρίτο επίπεδο 
αναζήτησης, που είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας. Ας στραφούμε προς τα μέσα 
και ας αναρωτηθούμε, είμαστε σε κατάσταση ειρήνης, ευτυχίας και πραγματικής 
εσωτερικής ομορφιάς με τον εαυτό μας;  

Όσο εμείς δε γνωρίζουμε τον εαυτό μας θα συνεχίζουμε στην πιθανότητα του 
λάθους, της καταστροφής, του πολέμου. Βρίσαμε τον καλύτερο φίλο μας, γιατί; Ούτε 
το καταλάβαμε. Θίξαμε ένα αγαπημένο πρόσωπο με σκληρότητα, πώς; Δεν ξέρουμε.  

Ποιος δεν παραξενεύεται με τη σκληρότητά του σε μια έξαρση θυμού ή ζήλειας, 
ποιος θα πίστευε ότι ήταν ικανός να κάνει όσα έκανε σε μια στιγμή φόβου και απελ-
πισίας; Ο φθόνος είναι ένα δηλητήριο που μολύνει την καρδιά μας και κάνει αδύνατες 
τις σκέψεις για ειρήνη. Μέχρις ότου ξεριζωθούν τα ελαττώματα που εμποδίζουν την 
αληθινή ειρήνη της καρδιάς, μέχρις ότου εμείς δεν βρισκόμαστε σε ισορροπία με τον 
εαυτό μας και δεν γνωρίζουμε αυτό που είμαστε, η οικουμενική ειρήνη θα είναι κάτι το 
άπιαστο. Το να καταφέρουμε να έχουμε ειρήνη στον εαυτό μας, είναι η βάση και 
αυτό, καθώς αντανακλά προς τα άλλα δύο επίπεδα, τους δίνει σκοπό και δύναμη.  

Η ειρήνη, όπως ακριβώς και η αλήθεια, δεν μπορεί να διδαχθεί, να δοθεί σε 
κάποιον άλλον, ή να αγοραστεί, μπορεί όμως να επιτευχθεί. Κάποιος δεν μπορεί να 
αποκτήσει ειρήνη, μπορεί όμως να είναι ειρηνικός. Η ειρήνη δημιουργεί μία κατά-
σταση συνείδησης για πιο δημιουργικές δραστηριότητες. 

Στους Μακαρισμούς, βλέπουμε το πώς πρέπει να γίνει και να είναι ο Άνθρω-
πος της Βασιλείας των ουρανών, δηλ. να γίνει και να είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι 
το διαφορετικό, να κυριαρχείται από αγάπη, αξία και αρετή του εαυτού του, πριν 
μπορέσει να δει τη Βασιλεία.   
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Σταυρός - Αρχαίο σύμβολο. 
 
 

Ο σταυρός, αυτό το σύμβολο-έμβλημα της Χριστιανικής θρησκείας, είναι στην 
πραγματικότητα ένα από τα αρχαιότερα γνωστά σύμβολα άμεσα συνδεδεμένο με τις 
αρχαίες θρησκείες και λατρείες της Θεάς Γης, του Θεού Ήλιου και της Θεάς Σελήνης. 
Το σχήμα του σταυρού είναι τόσο ποικιλόμορφο όσες είναι και οι χρήσεις στις 
εθνικές, γλωσσικές και θρησκευτικές ομάδες που το χρησιμοποιούν. 

Τις πρώτες εικόνες σταυρού τις συναντάμε σε σπηλιές της Ευρώπης και της 
Κεντρικής Ασίας, που χρονολογούνται την Λίθινη εποχή. Αργότερα, με την εμφάνιση 
των πρώτων πρωτόγονων ακόμα οργανωμένων κοινωνιών και θρησκειών, ο σταυρός 
έκανε την εμφάνισή του σε κάθε περιοχή του πλανήτη μας, συμβολίζοντας τους 
εκάστοτε τοπικούς Θεούς.  

Κοσμούσε και κοσμεί μέχρι σήμερα ναούς ανά την υφήλιο και οι παραλλαγές 
του έφτασαν τις αρκετές δεκάδες. Υπήρξε σύμβολο της Μητέρας Γης και της ένωσης 
του Ουρανού με τη Γη (πρωταρχικών Θεών του πρωτόγονου ανθρώπου). Κατ’ επέκτα-
ση, έγινε σύμβολο της ζωής, της γονιμότητας, της αθανασίας, των 4 εποχών του χρό-
νου, των 4 στοιχείων της φύσης, των 4 ανέμων και των 4 κατευθύνσεων του ορίζοντα, 
τις 4 φάσεις της Σελήνης και τις 4 εποχές, χρυσή, ασημένια, χαλκού και του σιδήρου. 

Ο άνθρωπος ωριμάζοντας πνευματικά ανά 
τους αιώνες, ανέλυσε το σύμβολο του σταυρού περισ-
σότερο και το σύνδεσε με ανώτερες φιλοσοφικές και 
θεολογικές έννοιες.  

Ο κάθετος άξονας σχετίστηκε με τον Ουρανό, 
το πνεύμα, τη δύναμη και το αρσενικό στοιχείο. Ο 
οριζόντιος άξονας σχετίστηκε με τη Γη, την ευαισθη-
σία, τη λογική και το θηλυκό στοιχείο79. Έγινε το 
σύμβολο της ισορροπίας μεταξύ ύλης και πνεύματος, 
της δυαδικότητας της φύσης και της αρμονικής ένω-
σης των αντίθετων (αλλά όχι αντίπαλων), δυνάμεων.  

Στη Βαβυλώνα, όταν ο σταυρός απεικονιζόταν 
μαζί με την ημισέληνο, συμβόλιζε τη Σεληνιακή Θεά. 
Χωρίς την ημισέληνο, συμβόλιζε τον Ηλιακό Θεό και ο 
αναμενόμενος Βαβυλώνιος Μεσσίας έφερε πολλούς 
σταυρούς στο μέτωπό του. 

Στην αρχαία Ασσυρία, ο ισοσκελής σταυρός επίσης ταυτιζόταν με τον Ηλιακό 
Θεό και συμβόλιζε τις 4 κατευθύνσεις του ορίζοντα όπου λάμπουν οι αχτίδες του.   

Στη Φοινίκη και πάλι σχετίζονταν με τις Ηλιακές Θεότητες.  
Ακόμα και στα βάθη της Αφρικής, συναντάμε το σταυρό, ως σύμβολο της 

Μεγάλης Μητέρας Θεάς που γέννησε τον Κόσμο.  

                                                 
79 Κάλλιστα ξέρουμε ότι ο κάθετος φαλλός μέσα στη μήτρα σχηματίζει αυτό το αγι-

ότατο σύμβολο του σταυρού. 
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Στην Ινδία, ο σταυρός έκανε την εμφάνισή του έντονα μέσα στον Ινδουισμό 
(από το 5.000 π.Χ.), συμβολίζοντας τον ιερό ποταμό Γάγγη και τον Θεό Βισνού, που 
είναι ο ένας από τους τρεις σημαντικότερους Ινδούς Θεούς.  

Στον Βουδισμό (από το 500 π.Χ.), είναι ο άξονας του Τροχού, ενός πολύ σημα-
ντικού συμβόλου γι αυτή τη θρησκεία. Ο Τροχός είναι η Ηλιακή Θεϊκή προστασία, 
δημιουργία και εξουσία και ο σταυρός είναι ο Θείος Νόμος, που στηρίζει τον Κύκλο 
της Ύπαρξης. 

Στην αρχαία Ρώμη, οι παρθένες ιέρειες της Θεάς Vesta (η ελληνίδα Εστία), 
που ορκίζονταν ισόβια αγνότητα, με τιμωρία να θαφτούν ζωντανές εάν καταπατού-
σαν τον όρκο τους, φορούσαν σταυρό στο λαιμό τους. Άραγε, πόσο να διέφεραν οι 
τότε ιέρειες της Vesta από τις σημερινές μας καλόγριες;... Επιπλέον, σε ρωμαϊκά 
νομίσματα που βρέθηκαν, αναπαριστάται ο Ηλιακός Θεός Απόλλωνας να κρατά σαν 
σκήπτρο έναν σταυρό. 

Στην αρχαία Ελλάδα, σχετιζόταν μεταξύ άλλων, με τον Βάκχο και τον Απόλλω-
να και εμφανίζεται στο μέτωπο της Άρτεμης της Εφέσου. Η σχέση του σταυρού με τον 
Θεό Διόνυσο ίσως είναι ότι η λέξη κάρος από την οποία προέρχεται η λέξη Cross, 
σημαίνει την μέθη και τον βαθύ ύπνο όμοιο θανάτου. Και η επαναφορά από τον 
μεθυστικό ύπνο είναι η συμβολική ανάσταση. 

Την εποχή του χαλκού, έχουμε πάμπολλα ευρήματα που φέρουν το σύμβολο 
του σταυρού, κυρίως από την περιοχή της Γαλατίας. Κοσμήματα, κεραμικά, στολίζο-
νται με το σταυρό, κι ένα άγαλμα του Θεού Σούκελου που βρέθηκε, φαίνεται να φορά 
μανδύα με σταυρούς. 

Στους αρχαίους πολιτισμούς της Κεντρικής Αμερικής, ο σταυρός εμφανίζεται 
ως σύμβολο του Θεού Τιάλοκ Φύλακα των Κοσμικών Νερών και του Θεού 
Κουετζακοάτλ του Φτερωτού Όφη Φύλακα των Ανέμων.  

Οι Ινδιάνοι της περιοχής, επηρεασμένοι ίσως απ’ αυτούς τους αρχαίους πολι-
τισμούς, χρησιμοποιούσαν τον σταυρό ως σύμβολο των 4 ανέμων και των όσων 
αντιπροσώπευε ο καθένας. Ο ανατολικός άνεμος είναι η πηγή της ζωής και της αγά-
πης. Ο δυτικός είναι ο απαλός άνεμος που βοηθά στην έξοδο προς το άγνωστο και 
λεγόταν επίσης, ότι έρχεται από την γη των πνευμάτων. Ο βόρειος είναι η δύναμη και 
η νόηση. Ο νότιος είναι το πάθος, η φωτιά που ζεσταίνει, αλλά και καταστρέφει. Το 
κέντρο του σταυρού είναι η γη και ο άνθρωπος. Είναι το σημείο όπου οι 4 δυνάμεις 
συναντιούνται, αντικρούονται, εξουδετερώνουν η μια την άλλη και ισορροπούν.  

Οι Σαμάνοι (οι σοφοί της φυλής), συσχέτιζαν το σταυρό με το Δέντρο της Ζωής 
και τον χάρασσαν μονάχα πάνω σε ξύλο. Την ίδια παράδοση συναντάμε και στους 
Γότθους, που χάρασσαν σταυρούς πάνω στα πεσμένα δέντρα, πιστεύοντας ότι έτσι 
θα μπορέσει να επιβιώσει το πνεύμα του δέντρου μέσα στο χάραγμα.  

Ο απλός ισοσκελής και όρθιος σταυρός, έχει παραμείνει να λέγεται (Ελληνικός 
σταυρός), γνωστός και ως Crux Immissa Quadrata, είναι αυτός που θεωρείται η μια 
από τις 3 αρχαιότερες μορφές σταυρού (μαζί με τον Πλάγιο Σταυρό και τον Ηλιακό 
Σταυρό).  

Συμβολίζει τα τέσσερα στοιχεία της φύσης (γη, νερό, αέρα, φωτιά), σε ισορ-
ροπία και σταθερότητα. Κατ’ επέκταση, συμβολίζει την αρμονία της φύσης, τα τέσσε-
ρα σημεία του ορίζοντα και τέλος την σχέση του Θείου (κάθετος άξονας) με τον Κόσμο 
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(οριζόντιος άξονας). Το κέντρο συμβολίζει τον σοφό άνθρωπο, που ισορροπεί ανάμε-
σα σ’ αυτές τις δύο καταστάσεις. 

Αργότερα, συνδέθηκε με τον Θεό Ήλιο, ο κύκλος αντιπροσωπεύει τον Ήλιο και 
ο σταυρός στο κέντρο τις 4 εποχές, συμβολίζοντας όλο μαζί τον αέναο κύκλο της φύ-
σης. Κατά μια άλλη έννοια, συμβολίζει τον Ήλιο (σταυρός) που περικλείεται από τον 
Ουρανό/Σύμπαν (κύκλος).  

Μια λιγότερο γνωστή παραλλαγή του ελληνικού σταυρού, είναι αυτή με γραμ-
μένες τις λέξεις ΦΩΣ, στον κάθετο άξονα και ΖΩΗ στον οριζόντιο, που όλο μαζί διδά-
σκει ότι μόνο με το Θεϊκό Φως (Σοφία και Αγάπη) μπορεί ο άνθρωπος να κερδίσει την 
αθάνατη Ζωή.  

Αργότερα στον Χριστιανισμό, ο απλός ισοσκελής σταυρός συμβόλισε τους 4 
Ευαγγελιστές. Περαιτέρω, επειδή μπορεί να διαχωριστεί σε 13 κύβους, συμβολίζει 
τους 12 αποστόλους και, ο κύβος του κέντρου, τον Χριστό. 

Ο Αιγυπτιακός Σταυρός ή Ankh ή Κλειδί του Νείλου. Είναι μια από τις αρχαι-
ότερες παραλλαγές του σταυρού και η πρώτη του εμφάνιση χρονολογείται περίπου 
τον 15ο αιώνα π.Χ. Έχουν βρεθεί πολλά αντικείμενα, κεραμικά, κοσμήματα, νομίσμα-
τα, τοιχογραφίες κλπ. που εμφανίζουν το Ankh, στην Αφρική, στη Μεσοποταμία, στη 
Φρυγία, στην Παλαιστίνη, την Φοινίκη, την Σαρδηνία και αλλού. Για τους αρχαίους 
Αιγυπτίους, υπήρξε σύμβολο ζωής και αναγέννησης, συνδέεται με την Θεά Μαάτ, την 
Θεά της Αλήθειας και καλείται επίσης Κλειδί της Αθανασίας. Συνδέθηκε με την θηλυκή 
Αρχή και οι αρχαίες Αιγύπτιες το φορούσαν για να έχουν την προστασία της Θεάς.  

Επιπλέον, συμβολίζει την ένωση της Θεάς Ίσιδας με τον Θεό Όσιρι και σε 
πάμπολλες αιγυπτιακές παραστάσεις, βλέπουμε Θεούς, ιερείς και Φαραώ να κρατούν 
στο χέρι τους το Ankh. Συγκεκριμένα, ο Θεός Όσιρις, αναπαρίσταται να προτείνει το 
Ankh στις ψυχές, υπενθυμίζοντάς τους την ζωή μετά θάνατο. Μια άλλη χαρακτηρι-
στική αναπαράσταση, είναι ο Θεός Ώρος να κάθεται ως βρέφος στην αγκαλιά της 
παρθένας μητέρας του Ίσιδας, κρατώντας στο χέρι του το Ankh ή η Ίσιδα έχοντάς το 
χαραγμένο στα μαλλιά της. Πόσο μοιάζει αυτή η σκηνή με αυτή της Παρθένου με το 
Θείο Βρέφος... . 

Πέρα όμως από την Αίγυπτο, το Ankh υπήρξε ιερό και σε πολλούς άλλους 
λαούς. Στη Φοινίκη, συμβόλιζε την Θεά Αστάρτη (Αυτή που δίνει Ζωή) και στη Φρυ-
γία, σχετιζόταν με τη Θεά Κυβέλη, τη μητέρα της Ρέας κατά τους αρχαίους Έλληνες, 
ως σύμβολο θανάτου και αναγέννησης.  

Στην Ινδία είναι το σύμβολο του Θεού Αγνί, (του Φωτός του Κόσμου) και 
συχνά φαίνεται να το κρατούν οι Θεοί της Θείας Τριάδας (Βράχμα, Βισνού, Σίβα), ο 
Κρίσνα και άλλοι. 

Στην αρχαία Ελλάδα, συμβόλιζε την Αφροδίτη και την Άρτεμη της Εφέσου. 
Στην αρχαία Ρώμη, το Ankh αναφέρεται ως Κλειδί της Ζωής και εμφανίζεται στο χέρι 
του Θεού Janus (Ιανός). 

Αργότερα, το ξανασυναντάμε συχνά σε γνωστικά χριστιανικά και κοπτικά 
κείμενα, ως σύμβολο της θνητής και αθάνατης ζωής, της κρυμμένης σοφίας και των 
μυστηρίων της ζωής και της γνώσης. 
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Στην Αλχημεία είναι το σύμβολο του χαλκού και στην αστρολογία το σύμβολο 
του πλανήτη της Αφροδίτης  σύμβολο που παρέμεινε μέχρι τις μέρες μας για να 
αντιπροσωπεύσει το θηλυκό φύλο. 

Ο Σταυρός ΤΑΥ (που είναι σαν το κεφαλαίο γράμμα «Τ»), επίσης ονομάζεται 
και Αιγυπτιακός, έχοντας τον ίδιο συμβολισμό με το Ankh. Αργότερα, ονομάστηκε 
Crux Commissa. Είναι σύμβολο της αρσενικής Θείας δύναμης και εξουσίας. Συν-
δέεται με τους Θεούς του κεραυνού, όπως του Έλληνα Δία και των Νορβηγικών Θεών 
Οντίν και Θωρ.  

Οι αρχαίοι Δρυίδες τον έφτιαχναν με δύο κλαδιά βελανιδιάς (ιερό δέντρο για 
σχεδόν όλη την Ευρώπη), ως σύμβολο του Θεού (Ταυ). Στην αρχαία Ελλάδα, 
συμβόλιζε επίσης τον Άττι και στην Μεσοποταμία τον Μίθρα.  

Ο Γνωστικός Σταυρός είναι παραλλαγή του Αιγυπτιακού – το ΤΑΥ με κύκλο 
στην κορφή. Εμφανώς επηρεασμένοι από την Αίγυπτο και την Ελλάδα, οι Γνωστικοί 
είχαν ως έμβλημά τους αυτό το σταυρό, που συμβόλιζε την ισορροπία της τελει-
ότητας, αλλά παράλληλα και τον Θεάνθρωπο Ιησού, που ήταν η ενσάρκωση της 
τέλειας ισορροπίας μεταξύ Θείου και θνητού. Επιπλέον, συμβόλιζε την ισορροπία και 
ένωση του θηλυκού (κύκλος), με το αρσενικό (ΤΑΥ). 

Ορφεύς Βακχικός Σταυρωμένος σε σφρα-
γιδόλιθο που βρέθηκε και χρονολογείται περίπου 
στα τέλη του 2ου  ή στις αρχές του 3ου  αιώνα μ.Χ., 
εμφανίζεται εγχάρακτος ένας σταυρωμένος άν-
θρωπος. Ακουμπά πάνω σ’ ένα V, έχει στην κορυ-
φή του σταυρού την ημισέληνο και πιο πάνω 
εμφανίζονται 7 αστέρια σαν σταυροί. Γνωρίζοντας 
ότι εκείνη την εποχή επεκτεινόταν με γοργούς 
ρυθμούς ο Χριστιανισμός, αυτό το εύρημα δεν θα 
μας εντυπωσίαζε. Αυτό όμως που το κάνει να 
ξεχωρίζει, είναι ότι φέρει εγχάρακτες τις λέξεις 
ΟΡΦΕΥΣ ΒΑΚΧΙΚΟΣ. Αναφέρεται στον Έλληνα μύ-
στη Ορφέα; Μάλλον παράδοξο, μιας και ο μύθος 
του Ορφέα αναφέρει ότι δεν σταυρώθηκε, αλλά 
σφαγιάστηκε και κατακερματίστηκε από οργισμέ-
νες Μαινάδες. 

Στους πρώτους αιώνες της εμφάνισης του Χριστιανισμού, κάποια Γνωστικά 
Χριστιανικά ρεύματα ταύτιζαν τον Χριστό με τον Ορφέα. Ήταν η ομοιότητα των διδα-
γμάτων και ηθικών αρχών μεταξύ Χριστιανισμού και Ορφισμού, που οδήγησε σ’ αυτή 
την ταύτιση; Ίσως. Ο Σταυρωμένος Ορφέας, ίσως υπενθύμιζε αυτή την ομοιότητα, 
ενώνοντας παλαιότερα και νεότερα σύμβολα. Όπως, η σχέση των ονομάτων Βάκχος 
(ή Ίακχος) και Ιησούς: στα Εβραϊκά, ο Βάκχος/Ίακχος είναι JEHSU, το οποίο προ-
φέρεται «Ιεσού».  

Το V που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του σταυρού και στο οποίο ακουμπά ο 
σταυρωμένος τα πόδια του, ίσως συνδέεται με τους 7 σταυρούς  αστέρια της κορυ-
φής, που στεφανώνουν τον σταυρωμένο. Το V είναι ένα από τα αρχαία σύμβολα του 
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Θείου θηλυκού, που παραπέμπει στην μήτρα που γεννά. Ο αριθμός 7, συνδέεται με 
την Θεά Αφροδίτη, την Θεά της θηλυκότητας, της ομορφιάς και της αγάπης.  

Ενδιαφέρον είναι ότι στην αραβική αρίθμηση ο αριθμός 7 γράφεται ως V. Στην 
Ρωμαϊκή αρίθμηση, το V είναι ο αριθμός 5, που επίσης συνδέεται με την Θεά Αφρο-
δίτη και τον συνονόματο πλανήτη της, που, όπως είχε παρατηρηθεί από τους αστρο-
νόμους της αρχαιότητας, σχηματίζει με την κίνησή του μια πεντάλφα (5Α) στον ουρα-
νό, σε μια περίοδο 7 ετών. 

Το Λ στην αραβική αρίθμηση είναι το 8. Το σύμβολο Λ συνδέεται με την αρσε-
νική αρχή, παραπέμποντας στο φαλλό που γονιμοποιεί την μήτρα. Ο αριθμός 8 συν-
δέεται επίσης με το Θείο αρσενικό στοιχείο, με τον γήινο άνθρωπο, με την ισορροπία 
μεταξύ αυτών, με την αναγέννηση, κι επομένως με τον Θεάνθρωπο Χριστό. 

Βάζοντας το V πάνω στο Λ, σχηματίζεται το Χ, δηλαδή ο πλάγιος σταυρός. 
Στην Ρωμαϊκή αρίθμηση, το Χ είναι το 10 (αριθμός που παραπέμπει στην μονάδα) 
και στα μαθηματικά είναι το σύμβολο του πολλαπλασιασμού. 

Η ημισέληνος στην κορυφή του σταυρού, ακριβώς πάνω από το κεφάλι του 
σταυρωμένου, είναι άλλη μια παραπομπή στην αρχαία θηλυκή Σεληνιακή Θεά. Έτσι, 
το θηλυκό στοιχείο φαίνεται να πλαισιώνει τον σταυρωμένο άνθρωπο, στηρίζοντας 
τα πόδια του και στεφανώνοντας το κεφάλι του... Με τον τρόπο που είναι τοποθετη-
μένα τα πόδια του σταυρωμένου στο V, το μέγεθος του V και η τοποθέτηση των 
άστρων στην κορυφή, φαίνεται λες και όλη η παράσταση ξεπηδά (γεννιέται), μέσα 
από το V και καταλήγει στα 7 αστέρια. 

Ένα ακόμα παράδοξο αυτής της παράστασης, είναι η εμφάνιση σταυρωμένου 
ανθρώπου. Όπως θα δούμε παρακάτω (βλ. Λατινικός Σταυρός), ο εσταυρωμένος δεν 
εμφανίζεται ως σύμβολο του Χριστιανισμού πριν τον Μεσαίωνα. Το ότι αναφέρεται 
στον σταυρωμένο Ορφέα, κάνει το σύμβολο ακόμα πιο παράξενο και αινιγματικό... 

Χρισμόν ή Labarum. Πλάγιος σταυρός με το γράμμα Ρ στην μέση να τον δια-
περνά. Συχνά, περικλείεται σε κύκλο. Έχει επικρατήσει να ερμηνεύεται ως τα δύο 
πρώτα γράμματα του Χριστού και αποδίδεται στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ως 
σύμβολο του στρατού του. Το σύμβολο όμως είχε κάνει την εμφάνισή του πολύ πριν 
την εμφάνιση του χριστιανισμού. Έχει βρεθεί χαραγμένο σε πέτρα που χρονολογείται 
περίπου το 2.500 π.Χ. και εικάζεται ότι συμβολίζει τον Ήλιο και τον Ουρανό. Στην 
αρχαία Ελλάδα, συμβόλιζε το Χρηστόν, δηλαδή, το αίσιο, το ευοίωνο και υπήρχε 
χαραγμένο σε ναούς του Βάκχου στην Ρώμη. 

Επίσης, νόμισμα του Πτολεμαίου του τρίτου (247  222 π.Χ.), που βρέθηκε, φέρει 
το ΧΡ, αλλά το πιο ενδιαφέρον εύρημα είναι ένα νόμισμα της εποχής του Κωνστά-
ντιου του Β’ της Ρώμης (317 - 361 π.Χ.), που φέρει στην μια του πλευρά το σύμβολο 
του ΧΡ σε λάβαρο που κρατά ο αυτοκράτορας και περικλείεται με την λατινική επι-
γραφή «IN HOC SIGNO VICTOR ERIS», που σημαίνει «EN TOYTΩ NIKA»... δηλαδή, 
όπως ακριβώς στο όραμα του Κωνσταντίνου. Έτσι, εικάζεται ότι ο Κωνσταντίνος 
(όντας παγανιστής) εισήγαγε το σύμβολο στον Χριστιανισμό, μέσω ενός ευρηματικού 
οράματος, για να φέρει τις δύο θρησκείες, παλαιά και νέα, πιο κοντά. 

Ο Λατινικός Σταυρός ή Χριστιανικός Σταυρός ή crux ordinaria ή crux immissa, 
είναι ο πλέον γνωστός μας ασύμμετρος σταυρός (με μεγαλύτερο τον κάθετο άξονα), 
προϋπήρξε του Χριστιανισμού αρκετούς αιώνες. Μέχρι τότε, ήταν γνωστός στην 
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Αίγυπτο ως ο σταυρός των Θεών Όσιρι και Σέραπι. Εμφανίστηκε στην Χριστιανική 
θρησκεία μετά τον 3ο αιώνα μ.Χ. ως σύμβολο υπενθύμισης της μαρτυρικής θυσίας 
του Χριστού και της ανάστασής του.  

Μέχρι τα τέλη περίπου του 3ο αιώνα μ.Χ., η χρήση του σταυρού ήταν πολύ 
σπάνια, μια και υπήρξε κατακριτέα από τους περισσότερους Χριστιανούς, αφού ήταν 
παγανιστικό σύμβολο, κι επιπλέον διότι οι Γραφές ήταν σαφείς: «Ου ποιήσεις σε 
αυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω 
και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ λατρεύσεις 
αυτοίς» (2η Εντολή). 

«Κύριο το Θεό σου να προσκυνήσεις, και αυτόν μόνο να λατρέψεις» (Λουκ. 4:8) 
«Πνεύμα είναι ο Θεός, και εκείνοι που τον προσκυνούν, με Πνεύμα και με αλήθεια 
πρέπει να τον προσκυνούν». (Ιωάν. 4:21-24) 

Ο Τερτυλλιανός στο argumentum ad hominem, καταδίκαζε τη χρήση του 
σταυρού ως ειδωλολατρία και απέτρεπε τους Χριστιανούς που συνήθιζαν να ζωγρα-
φίζουν έναν μικρό σταυρό στο μέτωπό τους... όπως έκαναν αιώνες νωρίτερα οι 
Ινδουιστές.  

Ο Αυτοκράτορας Ιουλιανός, όπως μας λέει ο Κύριλλος ο Αλεξανδρινός (Contra 
Julian., vi, in Opp., VI), απαγόρευσε την χρήση του σταυρού με τον οποιονδήποτε 
τρόπο χαραγμένο σε πόρτες σπιτιών, σε πέτρα, σε ξύλο ή ζωγραφισμένο στα μέτωπα 
των πιστών, χαρακτηρίζοντάς το ως έγκλημα.  

Από την άλλη μεριά όμως, εικονομάχοι Αυτοκράτορες που προσπαθούσαν να 
καταπολεμήσουν την οποιανδήποτε απεικόνιση στην Χριστιανική θρησκεία, επέτρε-
παν το σταυρό. Μια μεγάλη περίοδος πέρασε μέχρι να λυθεί το ζήτημα της χρήσης ή 
μη χρήσης του σταυρού από τους Χριστιανούς. 

Από το 431 μ.Χ. περίπου, άρχισαν να εμφανίζονται σταυροί μέσα στα ιερά των 
Χριστιανικών ναών και το 586 μ.Χ. άρχισαν να στολίζουν τα καμπαναριά και τις 
στέγες τους. Δεν ήταν εύκολο για τους ανθρώπους να αποκηρύξουν όλα όσα γνώρι-
ζαν και όριζαν ως ιερά, κι ο σταυρός υπήρξε στη πίστη και στις κουλτούρες τους για 
χιλιάδες χρόνια.  

Έτσι, τον 6ο αιώνα μ.Χ., στην σύνοδο της Εφέσου, λύθηκε το ζήτημα, κι έγινε 
πλέον επίσημα αποδεκτό το σύμβολο του σταυρού ως έμβλημα του Χριστιανισμού, 
κάνοντας έτσι άλλο ένα - βήμα υποχώρησης- στην προσέγγιση των δύο θρησκειών 
(παλαιάς και νέας). Για πολλά χρόνια αφ’ ότου ξεκίνησε η χρήση του σταυρού από 
τους Χριστιανούς, δεν εμφανίζεται ο εσταυρωμένος πάνω στο σταυρό. Σκηνές από τη 
σταύρωση του Χριστού στη τέχνη δεν έχουμε πριν από τον 7ο αιώνα μ.Χ. Αυτό διότι, 
αφ’ ενός ακολουθούσαν την Εβραϊκή απαγόρευση περί δημιουργίας εικόνων και 
ειδώλων (2η Εντολή) και αφ’ ετέρου διότι ο κενός σταυρός παρέπεμπε στην ανάσταση 
του Χριστού κι όχι το θάνατό του.  

Μετά τον 7ο αιώνα και ακόμα περισσότερο μετά την Σύνοδο της Νίκαιας το 
787 μ.Χ., όπου αποφασίστηκε να επιτραπεί η εικονογράφηση του Χριστού, της Παρ-
θένου και των Αγίων (που έληξε και τη ταραγμένη περίοδο της Εικονομαχίας), οι 
πρώτες εικονογραφήσεις του Χριστού τον έδειχναν μπροστά από το σταυρό (όχι 
πάνω σ’ αυτόν), ντυμένο, ζωντανό και γαλήνιο, θριαμβευτή έναντι του θανάτου. Στον 
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Μεσαίωνα όμως, οι Εκκλησίες αποφάσισαν να δώσουν περισσότερη έμφαση στο 
μαρτύριο της σταύρωσης και του θανάτου... 

Μετά την επισημοποίηση του σταυρού ως Χριστιανικό έμβλημα, μια μεγάλη 
ποικιλία παραλλαγών του κλασσικού σταυρού άρχισαν να εμφανίζονται και να χαρα-
κτηρίζονται ως Χριστιανικοί, λίγοι όμως απ’ αυτούς ήταν πραγματικά αυθεντικοί και 
αμιγώς Χριστιανικοί.  

Αμιγώς Χριστιανικοί σταυροί, είναι: 
Ο Ροδόσταυρος, που κάνει την εμφάνισή του περίπου τον 1ο αιώνα μ.Χ. 

στους πρώτο-Χριστιανούς, έχοντας ένα ρόδο στην μέση του σταυρού ή ένα σταυρό 
στην μέση ενός ρόδου, συμβολίζοντας το αίμα (ρόδο), του Χριστού (σταυρός). Κατά 
μια άλλη έννοια (ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια), ο ροδόσταυρος συμβολί-
ζει την ένωση της Θείας θηλυκής Αρχής  Μαρίας Μαγδαληνής (ρόδο), με την Θεία 
αρσενική Αρχή - Χριστό (σταυρός). 

Πολύ αργότερα, γίνεται έμβλημα των Ροδόσταυρων και του Ερμητικού Τάγ-
ματος της Χρυσής Αυγής, με νέα στοιχεία συμβολισμού να συμπληρώνονται, δημι-
ουργώντας ένα πολύπλοκο, μυστικιστικό σύμβολο.  

Ο κλασσικός ροδόσταυρος σε σύνολο, συμβολίζει τον θρίαμβο του Πνεύματος 
έναντι της ύλης. Πιο αναλυτικά, ο σταυρός ερμηνεύεται ως ο υλικός κόσμος και ο κύ-
κλος γέννησης αναγέννησης. Το ρόδο στην μέση του σταυρού συμβολίζει την λυτρω-
τική δύναμη του αίματος του Χριστού και την πνευματική ανάπτυξη. Στην μέση του 
ρόδου εμφανίζεται άλλος ένας ολόιδιος ροδόσταυρος, αλλά μικρότερος, θέλοντας να 
συμβολίσει το καθρέφτισμα του μικρόκοσμου στον μακρόκοσμο και αντίστροφα.  

Τα 22 πολύχρωμα ροδοπέταλα που περικλείουν τον μικρό ροδόσταυρο, 
παραπέμπουν στα 22 γράμματα του Εβραϊκού αλφάβητου, χρωματισμένα σύμφωνα 
με τον χρωματικό συνδυασμό γράμματος  χρώματος της Καμπάλα. 

Ο Σταυρός του Αγ. Πέτρου, ή αλλιώς γνωστός ως ανάστροφος Λατινικός σταυ-
ρός, είναι συνδεμένος με τον Άγ. Πέτρο, που όταν καταδικάστηκε σε θάνατο με σταύ-
ρωση, ζήτησε να σταυρωθεί ανάποδα, διότι δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο να 
σταυρωθεί όπως ο Χριστός. Μιας και ο Καθολικός Πάπας θεωρείται παραδοσιακά ο 
συνεχιστής του Αγ. Πέτρου, ο ανάστροφος σταυρός συχνά κοσμεί τον παπικό θρόνο 
και τάφο (στις μέρες μας έχει πλέον συνδεθεί με τον Σατανισμό). 

Ο Σταυρός της Ιερουσαλήμ ή αλλιώς των Σταυροφόρων, που υπήρξε σύμβολο 
της Ιερουσαλήμ μετά την πρώτη Σταυροφορία, είναι ένας μεγάλος ισοσκελής σταυρός 
με τέσσερις μικρότερους να τον περικλείουν. Εικάζεται ότι οι σε σύνολο 5 σταυροί, 
αντιπροσωπεύουν τις 5 πληγές του Χριστού. Κατά μια άλλη εκδοχή, οι 4 μικροί σταυ-
ροί που τον περικλείουν, αντιπροσωπεύουν τα 4 Ευαγγέλια. Άλλη μια εκδοχή είναι ότι 
αντιπροσωπεύουν τα 4 σημεία του ορίζοντα στα οποία εξαπλώθηκε ο Χριστιανισμός. 

Ο Παπικός Σταυρός, που πρόκειται για το επίσημο έμβλημα του Πάπα και 
απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλον, εκτός απ’ Αυτόν. Οι 3 
οριζόντιες γραμμές συμβολίζουν τους 3 κόσμους στους οποίους ο Πάπας κυβερνά, 
κατά την πεποίθηση της Καθολικής Εκκλησίας: «την Εκκλησία, τον Κόσμο και τον 
Ουρανό».  

Ο Πατριαρχικός Σταυρός, ο Σκαλωτός, ο Ρώσικος, ο Σλάβικος, ο Αρμένιος, ο 
Ποιμενικός, ο Αβελλινιανός, του Αγ. Λαζάρου. … Δεκάδες παραλλαγές στολίζουν 
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ναούς, χαράσσονται σε φυλακτά, γίνονται κοσμήματα, εμβλήματα οργανώσεων και 
κρατών... Αλλού είναι σύμβολο πίστης, αλλού προσπάθειας, κι αλλού εμποριοποί-
ησης και εκμετάλλευσης.  

Δεκάδες χιλιάδες χρόνια πέρασαν από τότε που ο άνθρωπος για πρώτη φορά 
σχημάτισε το σταυρό μέσα στην σπηλιά του, μα μέχρι σήμερα τον κρατά κοντά του, 
περνώντας τον από τόσες πολλές έννοιες, συμβολισμούς φιλοσοφίες και σκέψεις και 
διεκδικώντας τον πάντα ως μονάχα δικό του.  

Το σχήμα του σταυρού είναι πάντα εδώ, έτοιμο να συμβολίσει ό,τι ο καθένας 
μας θέλει, αλλάζοντας ονόματα και μορφή για να εξυπηρετήσει τα πιστεύω μας. Είναι 
ίσως η απλότητά του που τον κάνει τόσο αγαπητό ή μήπως η μνήμη χιλιάδων ετών 
ενός συμβόλου, που πλέον έχει γίνει αδιάσπαστο μέρος της ανθρώπινης σκέψης και 
κουλτούρας;  
 

 
 

Διάφορες παραλλαγές του συμβόλου του σταυρού. 
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 Να πάρεις τον σταυρό σου. 
«Η δεύτερη γέννηση». 

 
“Έχουμε ερευνήσει όλους τους μεγάλους γνωστικούς θησαυρούς. Έχουμε σκάψει μέ-

σα στα πολύ βαθιά θεμέλια των αρχαίων θρησκειών. Έχουμε βρει το υπέρτατο κλειδί της 
Σεξουαλικής Μαγείας, στη βάση όλων των Λατρειών .”         SAMAEL AUN WEOR. 

 
Δεύτερος παράγοντας.  

 
Έχουμε αναφέρει πως υπάρχουν επτά διαστάσεις, που είναι θετικοί κόσμοι σε 

εκδήλωση και ότι για να τους γνωρίσουμε και να γίνουμε πραγματικοί κάτοικοι αυτών 
των κόσμων, πρέπει να ξυπνήσουμε τη συνείδηση και να δημιουργήσουμε τα αντί-
στοιχα σώματα ώστε να έχουμε μια πραγματική συμμετοχή σ’ αυτούς. Τώρα η πρα-
γματικότητα εκεί είναι υποκειμενική για μας γιατί διαθέτουμε ένα μη ολοκληρωμένο 
ανοργάνωτο αστρικό και διανοητικό σώμα, που είναι στην πραγματικότητα δημιουρ-
γήματα των εγώ μας. Για να έχουμε αντικειμενική εκδήλωση της ψυχής και του πνεύ-
ματος μας σ’ αυτούς τους κόσμους, πρέπει να δημιουργήσουμε το πραγματικό αστρι-
κό, διανοητικό, αιτιατό, βουδικό και ατμικό σώμα, τα ανώτερα πνευματικά σώματα, τα 
ενδύματα του γάμου της ψυχής (Ματθ. 22. 2-14).  

Αν έχουμε αυτά τα σώματα, τότε είμαστε εν δυνάμει κάτοικοι της Ουράνιας 
βασιλείας που δίδαξε ο Χριστός80. Για να δημιουργηθούν αυτά τα ανώτερα πνευ-
ματικά σώματα, πρέπει να συμβούν ορισμένες σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές 
μέσα μας, έπειτα από μια ισορροπημένη και πολύ ειδική εργασία. Ο Ιησούς είπε στο 
Νικόδημο ότι ήταν αναγκαίο να ξαναγεννηθεί, να γεννηθεί από νερό και πνεύμα, για 
να μπορέσει να απολαύσει αυτά που αντιστοιχούν σε μια αληθινή ψυχή. Ο άνθρω-
πος πρέπει να γεννηθεί εσωτερικά σε πιο ανώτερα συνειδησιακά επίπεδα απ’ αυτά 
που ζει τώρα και όπως κάθε γέννηση στη φύση είναι απόρροια σεξουαλικής πράξεις 
έτσι και γι’ αυτή τη δεύτερη γέννηση απαιτείται η ίδια διαδικασία. Η δε φράση: «να 
πάρεις τον σταυρό σου», έχει να κάνει καθαρά μ’ αυτή την δεύτερη γέννηση. 

Γνωρίζουμε πως με την απλή ένωση αρσενικής - θηλυκής σεξουαλικής ενέρ-
γειας γεννιέται ένας νέος φυσικός οργανισμός. Με την κατάλληλη όμως Αλχημική με-
τατροπή των σεξουαλικών ενεργειών διαμορφώνουμε τα ανώτερα σώματα. Η Αλχη-
μική μετατροπή συνίσταται, με λίγα λόγια, στη διέγερση των σεξουαλικών ενεργειών 
μέσω της σεξουαλικής πράξης, αλλά αντί της αποβολής αυτών των ενεργειών από τον 
οργασμό μας, τις μετατρέπουμε κατάλληλα σε έναν τύπο ανώτερης ενέργειας, που 
πραγματώνει διαδοχικά τα ανώτερα σώματα. Βασικά ο δεύτερος παράγοντας έχει να 
                                                 

80  Ο Ιησούς Χριστός είπε επίσης: Αυτόν που με ακούει και πράττει αυτό του λέγω θα 
τον παρομοιάσω με άνθρωπο σώφρονα, που έκτισε το σπίτι του επάνω σε βράχο (το σεξ). 
Και ήρθαν βροχή και αέρας, και πλημμύρες και το σπίτι δεν γκρεμίστηκε, γιατί ήταν στερε-
ωμένο επάνω σε βράχο. Αυτόν που με ακούει και δεν με εφαρμόζει θα τον συγκρίνω με ένα 
άνθρωπο ανόητο, ο οποίος έκτισε το σπίτι του επάνω σε άμμο (θεωρίες κάθε είδους, πρα-
κτικές κάθε μορφής με τέλεια έλλειψη της σεξουαλικής μαγείας). Και ήρθαν βροχές και άνεμοι 
και πλημμύρες και το σπίτι γκρεμίστηκε με μεγάλο θόρυβο πέφτοντας στην άβυσσο. 
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κάνει θα λέγαμε αποκλειστικά με την διαχείριση των σεξουαλικών ενεργειών μας και 
αυτό μόνο μέσα από νόμιμα παντρεμένα ζευγάρια. Γι’ αυτό εδώ πρέπει να δώ-
σουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα του σεξ.  Διότι η βάση για τη δημιουργία αυτών 
των ανώτερων σωμάτων είναι η λεπτή καθαρή σεξουαλική ενέργεια, η οποία εξοικο-
νομείται μέσω του πρώτου παράγοντα και της ισορροπίας81 των κέντρων. Αυτό που 
πρέπει να μας ενώνει στο γάμο, είναι η αγάπη και ο έλεγχος που πρέπει να υπάρχει 
πάνω στη λαγνεία για να μην χάνεται αυτό που μπορεί να μετατραπεί. 

Το Γάμο σαν μυστήριο τον έχουν συμπεριλάβει σχεδόν όλες οι θρησκείες 
συμβολίζοντας με αυτόν τη σχέση ανάμεσα στο Πνεύμα και την Ύλη. Όπως η Απρό-
σωπη Ζωή εκδηλώνεται σαν μια δυαδικότητα Πνεύματος  Ύλης, δύο όψεις που άλλη-
λοεξαρτώνται και εκδηλώνονται ταυτόχρονα, το ίδιο και η ανθρωπότητα εκδηλώνεται 
με δύο όψεις τον άνδρα και τη γυναικά, τον σύζυγο και τη σύζυγο, που θα πρέπει ν’ 
απαρτίζουν ένα αδιαχώριστο όλο. Εφόσον το Πνεύμα και η Υλη, το πρωταρχικό δηλ. 
ζεύγος παραμένει σε κατάσταση αδράνειας, καμιά αντικειμενική εκδήλωση και καμιά 
ύπαρξη δεν μπορεί να προέλθει απ’ αυτό. Από τη στιγμή όμως, που η από κοινού 
εκδήλωση και συνεργασία αρχίζει, η δημιουργία επίσης αρχίζει. Κατά τον ίδιο τρόπο, 
καμιά δημιουργία νέας ζωής δεν μπορεί να υπάρξει, εφόσον τα δύο ανθρώπινα ήμισυ 
δεν συνεργάζονται από κοινού σαν ζεύγος συζύγων. Στην ένωση στο γάμο ο άνδρας 
αντιπροσωπεύει το Πνεύμα και η γυναίκα την Ύλη που είναι η βάση της Μορφής. Ο 
ένας δίνει τη ζωή η άλλη τη δέχεται και την διατρέφει. Δύο υπάρξεις αλληλοσυμπλη-
ρούμενες, δύο ήμισυ ενός και του αυτού όλου, που δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν 
το ένα χωρίς το άλλο. Χάρις στο ήμισυ που μπορεί να προσφέρει αμοιβαία ο καθέ-
νας, αυτό που το ένα φύλο δεν έχει από τη φύση του, το παίρνει από το άλλο.  

Ο γάμος, πρέπει να βασίζεται σε κάτι πιο σταθερό από τις διακυμάνσεις του 
συναισθήματος και την αστάθεια της απλής σεξουαλικής έλξης. Όπως: Στην αυθεντι-
κή και αμοιβαία προσωπική αφοσίωση, την αμοιβαία ενεργειακή έλξη (χημεία), αρμο-
νία συναισθημάτων, προτιμήσεων, σύμπνοια ιδεών, στόχων και ιδανικών, έτσι ώστε 
να δημιουργούν ένα κανάλι που να αφυπνίζει ταυτόχρονα τον εσωτερικό τους κόσμο 
και την επιθυμία τους για αλληλοϋποστήριξη. Τέλος να έχουν την ίδια θέληση για την 
αυτοπραγμάτωσή τους. Γιατί, ο δεσμός του γάμου, είναι στην πραγματικότητα μια 

                                                 
81 Είναι αδύνατο να φτιάξουμε τα εσωτερικά σώματα της ψυχής και να βιώνουμε συ-

νειδητά τις ανώτερες διαστάσεις αν καταναλώνουμε την ενέργεια των πέντε κέντρων. Για να 
σταματήσουμε την κατάχρηση αυτής της ενέργειας στον οργανισμό μας πρέπει να είμαστε στο 
εδώ και στο τώρα και συνειδητά να διευθύνουμε τα πέντε κέντρα μας από στιγμή σε στιγμή. 
Τα περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν αυτά τα κέντρα αυτόματα, μηχανικά και με τη λανθα-
σμένη μετατροπή των ενεργειών ενισχύουν τα εγώ τους, βλάπτοντας περισσότερο την αρμονι-
κή ισορροπία του οργανισμού τους και τη συνείδησή τους. Είναι απαραίτητο να ζούμε από 
στιγμή σε στιγμή στο εδώ και τώρα ώστε να μετατρέπουμε αυτές τις ενέργειες σωστά, να 
έχουμε ψυχολογική ισορροπία και να καθαρίσουμε κάθε κέντρο από κάθε ψυχολογικό ερέθι-
σμα που έχουμε μέσα μας, για να γίνουμε ελεύθεροι και απελευθερωμένοι. Θυμηθείτε πως 
αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος της επανάστασης της συνείδησης. Αυτό που είναι χειρότερο 
είναι πως μερικές φορές, άτομα που ζουν καταστρέφοντας τα πέντε κέντρα τους, νιώθουν 
ανώτερα από αυτά που δεν το κάνουν αυτό. Για να σωθείς απαιτείται ψυχολογική εργασία την 
οποία πρέπει να κάνουμε εδώ και τώρα.  
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αυτοδέσμευση απέναντι στην αμοιβαία πνευματική τους ανάπτυξη εκτός από τη φυσι-
κή τους επιβίωση και ασφάλεια. Αν αυτή η αρμονία υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα πιο 
όμορφο και πιο θαυμάσιο από την ένωση των δύο αυτών υπάρξεων, γιατί θα βρίσκο-
νται συνεχώς σε μια αστείρευτη πηγή χαράς, ευτυχίας και κατανόησης. Πόσο σπάνια 
όμως συμβαίνει αυτό; Πόσες φορές δεν έχουμε δει ανθρώπους να λιώνουν από 
«αγάπη» και λίγο καιρό αργότερα να αηδιάζει ο ένας τον άλλο και να αρχίζουν οι 
καβγάδες και οι χωρισμοί. Και όλα αυτά γιατί είναι κουρασμένοι από ορισμένες ηδο-
νές που τις έχουν επιβάλει τα εγώ τους, γιατί το συναίσθημα έχει εξασθενήσει και 
γιατί οι ιδέες, οι επιθυμίες και οι προτιμήσεις τους είναι τώρα διαφορετικές. Υπάρχει 
πολύ μεγάλη διαφορά από το να αγαπάς82 και το να είσαι ερωτευμένος· το πρώτο 
προϋποθέτει αυτογνωσία και κατανόηση ορισμένων καταστάσεων. Το δεύτερο είναι 
προκαθορισμένο από τη φύση για τους σκοπούς της δημιουργίας και διατήρηση της 
ζωής. Η «αγάπη» του ερωτευμένου, είναι συνώνυμη του πόθου για ιδιοκτησία και πά-
ντα αναζητά από το σύντροφό του να βρει ικανοποίηση. Θέλει πάντα να παίρνει, να 
κατέχει και γι’ αυτό αναγκαστικά εμπεριέχει καταστάσεις ζήλιας, πόθου, μίσους, κλπ., 
αυτό όμως δεν είναι αληθινή αγάπη. Για να υπάρξει αληθινή αγάπη σε κάποιον, προ-
ϋπόθεση είναι σ’ αυτόν να υπάρχει κάποιος βαθμός αυτογνωσίας! Τότε αυτού του 
είδους αγάπη δεν θέτει όρους, πάντοτε δίνει, ποτέ δεν παίρνει και δεν θέλει να της 
ανήκει κανείς. Η άφιξη της αληθινής αγάπης απαιτεί μια ανοικτή καρδιά και μια προ-
θυμία για προσαρμογή. Αυτό το άτομο θα βρεθεί όταν η καρδιά είναι προετοιμα-
σμένη. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι περιστάσεις, το Είναι μας θα κάνει αυτό που 
είναι απαραίτητο ώστε να μας φέρει μαζί, αλλά μόνο την ακριβή στιγμή που θα είμα-
στε έτοιμοι για αυτό. Επειδή προς το παρόν κανένας δεν είναι τέλειος, το ερωτευμένο 
ζευγάρι πρέπει να συγχωρεί αμοιβαία τα λάθη τους διότι, όλες οι αντιπάθειες ανή-
κουν σε κάποιο ψυχολογικό εγώ. Το πρόβλημα έρχεται από το ότι εμείς έχουμε φα-
νταστικές ιδέες για το ποια θα πρέπει να είναι η τέλεια/ος σύζυγος μας και όλες αυτές 
οι ιδέες έχουν την ρίζα τους κυρίως στην λαγνεία και στην υπερηφάνεια. Και η δυσκο-
λία βρίσκεται ακριβώς στο να υπερβούμε αυτά τα εγώ και να παραμείνουμε ανοικτοί 
στην καθοδήγηση του δικού μας Είναι.  

Πολλές φορές έχει συμβεί σε σας τις γυναίκες να συναντήσετε (για παράδει-
γμα), έναν άνδρα και στιγμιαία, χωρίς να ξέρετε γιατί, ενστικτωδώς, γνωρίζετε εάν τον 
συμπαθείτε ή όχι, εάν αυτός μπορεί να σας χρησιμεύσει σαν συμπλήρωμα, ή αν θα 
μπορούσε να επιτύχει την συμπάθεια σας. Επιπλέον αν δεν είναι το ακριβές συμπλή-
ρωμα δεν θα σας ξυπνήσει κανένα ενδιαφέρον. Και εκπλήσσεται κάποιος στο να βλέ-
πει την ταχύτητα με την οποία η σεξουαλική αίσθηση (μέσου του σεξ. κέντρου), μιας 
γυναίκας ενστικτωδώς συλλαμβάνει τον πραγματικό εαυτό οποιοδήποτε άνδρα (πιο 

                                                 
82  Στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, διαβάζουμε για τη σχέση του έρωτα και της Αγάπης 

και διαπιστώνουμε πως ο έρωτας ανήκει στις χαμηλές φυσικές δονήσεις του ανθρώπου. Αντί-
θετα, η Αγάπη προέρχεται από τα βάθη του, όπου εδρεύει το πνεύμα, η ψυχή του. Άρα είναι 
της ψυχής παράγωγο και προϊόν και σαν τέτοιο είναι αθάνατο και τέλειο. Ο έρωτας είναι 
προϊόν του σώματος, της σάρκας το αναφύλλημα, του τρισδιαστατικού μας κόσμου το γνώ-
ρισμα. Η αγάπη έρχεται από το πνεύμα, την πραγματική υπόστασή μας, είναι προϊόν της 
Θείας Ουσίας που υπάρχει μέσα μας. 
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γρήγορα από την δύναμη του νου και μπορεί να αναγνωρίσει εάν αυτός μπορεί να 
της χρησιμεύσει ή όχι σαν συμπλήρωμα στην ζωή της.  

Το ίδιο, αυτή η ίδια ενέργεια με τον ίδιο τρόπο, πολλές φορές εκδηλώνεται και 
στον άνδρα. Πολλοί άνδρες αν και έχουν σύζυγο δεν αισθάνονται γεμάτοι, δεν αισθά-
νονται ολοκληρωμένοι μ' αυτή σαν ένα σύνολο, φαίνεται να τους λείπει κάτι. Συνήθως 
συμβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις να βρίσκει μια άλλη γυναίκα και να την συμπαθεί 
αμέσως. Κατά βάθος αυτό που συμβαίνει πιθανόν είναι ότι πολλά μέρη του Είναι του 
να έχουν ανάγκη πληρότητας. Πιθανότατα, στην καινούργια γυναίκα βρίσκουν κάτι 
που προηγουμένως δεν είχαν, κάτι που τους βοηθά στο να ολοκληρωθούν. Αυτά είναι 
μυστήρια που σχετίζονται με το σεξ και που αξίζει τον κόπο να γνωρίζουμε. 

Να θέλει μια γυναίκα να κάνει από ένα άνδρα ας πούμε το "ιδανικό" της, χωρίς 
ψυχολογικά να το αισθάνεται αληθινά, είναι κάτι το άτοπο. Πολλές ανύπαντρες κυρίες 
αναστατώνονται (πολύ ειδικά), από το τέχνασμα, από την μορφή, από την οικονομική 
μεγαλοπρέπεια αυτού ή εκείνου του άνδρα. Προσελκύουν την προσοχή του με κάποιο 
τρόπο για να του γίνουν συμπαθητικές. Αυτός δεν είναι ο δρόμος του ευτυχισμένου 
γάμου. Όταν μια γυναίκα βλέπει αυτόν ή εκείνον τον άνδρα, όταν τον φλερτάρει κατά 
κάποιο τρόπο, αυτή ξέρει αν υπάρχει ένα σημείο σ’ αυτόν που δεν συμφωνεί με τη 
φύση της, με την προσωπικότητα της, με την ψυχή της, ή με το βάθος της ιδιαίτερης 
της ψυχολογίας, τότε αυτός ο άνδρας δεν της ανήκει. Έτσι η γυναίκα πρέπει να 
αποφεύγει να διαλέγει άνδρα μόνο από την εμφάνιση, ή από επιθυμία να παντρευτεί 
(για να μην "μείνει στο ράφι"), γιατί αυτό είναι παράλογο. 

Στην αληθινή αγάπη υπάρχει απόλυτος αυθορμητισμός δεν υπάρχουν τεχνά-
σματα κανενός είδους. Στην αληθινή Αγάπη μια γυναίκα ξέρει αν ο άνδρας της ανήκει 
αν είναι δικός της ή όχι. Μια εκλογή συζύγου με κριτήρια που πηγάζουν μόνο από την 
προσωπικότητα μια ένωση αυτής της τάξης θα αποτύχει. Δεν μπορεί να τίθεται το 
πρόβλημα του γάμου με ένα λανθασμένο τρόπο γιατί το αποτέλεσμα θα είναι "πόνος".  

Έχετε προσέξει τί ρόλο παίζει ο «τύπος» του κάθε ανθρώπου στις ετερόφυλες 
σχέσεις; Συνήθως κάθε άνδρας και γυναίκα έρχονται σε επαφή με ένα ορισμένο τύ-
πο γυναίκας και άνδρα αντίστοιχα. Θα έλεγε κανείς πώς ο τύπος της γυναίκας είναι 
προκαθορισμένος για τον κάθε άνδρα και αντίστροφα. Υπάρχει αρκετή αλήθεια σ’ 
αυτό. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ γενικό. Στην πραγματικότητα με αυτό που έρχονται 
σε επαφή, δεν είναι ο βασικός πραγματικός τους «τύπος» ο οποίος πηγάζει από την 
Ουσία τους, άλλα ο «τύπος» τον οποίο εκφράζουν τα εγώ μέσο των προσωπικοτήτων 
τους που δεν έχουν τίποτα το κοινό με τα ενδιαφέροντα και τα γούστα της Ουσίας. Αν 
οι άνθρωποι είχαν οδηγό την Ουσία τους ο ένας πάντα θα έβρισκε τον άλλο και ποτέ 
αταίριαστοι «τύποι» δεν θα ερχόταν σε επαφή. Γι’ αυτό το λόγο η προσωπικότητα 
μπορεί να αντιπαθεί ακριβώς αυτό που συμπαθεί η Ουσία και αντίστροφα. Και έτσι 
αρχίζει η πάλη ανάμεσα τους. Η Ουσία ξέρει τι θέλει άλλα δεν μπορεί να το επιβάλει 
λόγο αδυναμίας. Η προσωπικότητα έχει τις δικές της επιθυμίες και ενεργεί με το δικό 
της τρόπο χωρίς να υπολογίζει τις ανάγκες της Ουσίας. Αλλά η δύναμη της δεν συνε-
χίζεται για πολύ καιρό. Διότι οι δυο Ουσίες (άντρα - γυναίκας), που ζουν μαζί αν δεν 
ταιριάζουν αρχίζουν να αλληλομισούνται. Καμιά ηθοποιία δεν μπορεί να σώσει την 
κατάσταση. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ο «τύπος» της Ουσίας κερδίζει τελικά και 
παίρνει ριζικές αποφάσεις. Έτσι λοιπόν πρέπει να σκέπτονται πολύ οι ελεύθερες κυ-
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ρίες, αυτό το πρόβλημα το να διαλέγουν ένα σύζυγο. Είναι απαραίτητο να ξέρουν να 
περιμένουν. Αυτή η δημιουργική ενέργεια του Τρίτου Λόγου, που ζει και πάλλεται σ' 
όλη τη δημιουργία, φέρνει σε κάθε γυναίκα τον άνδρα της, αυτόν που της ανήκει από 
τον Νόμο. Αλλά αν επιμένουν οι ελεύθερες κυρίες να παντρευτούν για να παντρευ-
τούν θα έχουν πόνο... . Το ότι όλοι δεν μπορούν να παντρευτούν αυτές τις μέρες 
αληθεύει, άλλα το γεγονός αυτό δεν αποκλείει το ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για 
να παντρεύεται. Επίσης το ότι μια επιβαλλόμενη αγαμία είναι ένδειξη βαθειάς πνευ-
ματικότητας, είναι κι αυτό κάτι ψεύτικο, αφύσικο και μη επιθυμητό. Δεν υπάρχει καλύ-
τερη σχολή εκγύμνασης για έναν άνθρωπο από την οικογενειακή ζωή, με τις αναγκα-
στικές σχέσεις της ως περιθώρια προσαρμογής και συμμόρφωσης, με τις θυσίες και 
την υπηρεσία πού απαιτεί και τις ευκαιρίες της για την πλήρη έκφραση κάθε πλευράς 
της φύσεις του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υπηρεσία για να προσφερθεί στη φυλή από 
την παροχή σωμάτων για τις κατερχόμενες ψυχές και από την προσφορά μέριμνας 
και μορφωτικών διευκολύνσεων στις ψυχές αυτές μέσα στα πλαίσια του σπιτιού. 
Αλλά, η όλη υπόθεση και το πρόβλημα της οικογενειακής ζωής και της απόκτησης 
παιδιών έχουν διαστρεβλωθεί και παρεξηγηθεί και θα περάσει αρκετός χρόνος προ-
τού ο γάμος και τα παιδιά πάρουν την ορθή τους θέση σαν μυστήρια, και ακόμη 
περισσότερος, προτού ο πόνος και η οδύνη πού είναι τα επακόλουθα των λαθών μας 
και της κατάχρησης της σεξουαλικής σχέσης εκλείψουν.   

Στη Δύση, υπήρξε και υπάρχει μία τάση προς τη μοναστική και μοναχική αντί-
ληψη της πνευματικής ζωής. Αυτή η στάση ενσωματώνει εσφαλμένες ιδέες, πολλές 
παρανοήσεις και πολλών κακών. Ο άνδρας δεν είναι καλύτερος από τη γυναίκα, ούτε 
η γυναίκα από τον άνδρα. Πολλοί όμως θεωρούν ότι οι γυναίκες ενσωματώνουν αυτό 
πού είναι η βάση του πειρασμού. Αλλά η φύση, εξ αρχής όρισε οι άνδρες και οι γυ-
ναίκες, να πληρούν τις ανάγκες ο ένας του άλλου και να ενεργούν έτσι ώστε να άλλη-
λοσυμπληρώνονται. Δεν όρισε να ζουν οι άνδρες μαζί σαν αγέλη, μακριά από τις γυ-
ναίκες, ούτε οι γυναίκες μακριά από τους άνδρες· αυτά τα δύο μεγάλα συστήματα 
(έθιμα), οδήγησαν σε αρκετή σεξουαλική κατάχρηση και αρκετό πόνο. Το αρχέτυπο 
του γάμου διαμορφώθηκε για να βοηθήσει τη φυσική επιβίωση των ανθρώπων.  

Στο μυστήριο του Γάμου, έχουμε το εξωτερικό τυπικό και την εσωτερική χάρη, 
η οποία οδηγεί στην πνευματική ένωση, χωρίς την οποία ο γάμος θα ήταν μια απλή 
και πρόσκαιρη φυσική ένωση. Μελετώντας το Μυστήριο του γάμου από την άποψη 
αυτή, καταλαβαίνουμε τους λόγους για τους οποίους οι θρησκείες έχουν θεωρήσει 
πάντα τον δεσμό αυτό αδιάλυτο, θέλοντας έτσι να προστατέψουν το αληθινό ιδεώδες 
του από τον ξεπεσμό. Αυτό το αρχέτυπο του γάμου τώρα συμπληρώνεται και αντικα-
θίσταται από ένα νέο αρχέτυπο του πνευματικού ή ιερού γάμου - συνεταιρισμού. Η 
βασική αρχή ενός πνευματικού γάμου συνεταιρισμού είναι μια ιερή αυτοδέσμευση 
των δύο συντρόφων να βοηθούν μεταξύ των άλλων, ο ένας την πνευματική ανάπτυξη 
του άλλου, αναγνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο σκοπός τους πάνω στη Γη, και ότι τα 
πάντα πρέπει να εξυπηρετούν αυτόν το σκοπό για όσο χρονικό διάστημα εξυπηρετεί 
την εξέλιξή τους. Οι πνευματικοί σύντροφοι αναγνωρίζουν την ισότητά Τους. Μπο-
ρούν να διακρίνουν την προσωπικότητα από την ψυχή, και επομένως μπορούν να 
συζητήσουν τη δυναμική που υπάρχει ανάμεσά στις αλληλεπιδράσεις τους, σε λιγό-
τερο συναισθηματικά φορτισμένο έδαφος, απ’ ότι οι απλοί συνηθισμένοι σύζυγοι, 
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γιατί μπορούν να δουν καθαρά ότι υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος για τον οποίο είναι 
μαζί και ότι αυτός ο λόγος έχει σχέση με την εξέλιξη της ψυχής τους.  

Το αρχέτυπο του πνευματικού συνεταιρισμού είναι νέο για την ανθρώπινη 
εμπειρία. Είναι μια πολύ πιο ελεύθερη και πιο πνευματικά ακριβής δυναμική από το 
γάμο γιατί οι πνευματικοί σύντροφοι ενώνονται από το επίπεδο του πνεύματος και 
της συνειδητότητας. Ο δεσμός που τους ενώνει είναι στην πραγματικότητα μια ταυτό-
χρονη αυτοδέσμευση για την αμοιβαία πνευματική τους ανάπτυξη και για τη φυσική 
τους επιβίωση, την ασφάλεια και την άνεση. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να κάνουν 
την εκλογή τους. Είτε να υιοθετήσουν ένα πνευματικό συζυγικό δεσμό, αποδεχόμενοι 
πως ο γάμος είναι ένα Μυστήριο, ή αντίθετα να περιοριστούν σ’ ένα δεσμό γήινο, μη 
βλέποντας στον γάμο τίποτε περισσότερο από μια απλή φυσική ανθρώπινη ένωση 
σε μια κοινή συμβίωση επιδεκτικής ακύρωσης.  

Αν και υπάρχουν ποικίλες απόψεις για το σεξ, ποτέ δεν υπήρξε σωστή καθο-
δήγηση για να διαπιστωθούν οι δυνατότητες της σεξουαλικής ενέργειας (το σεξουαλι-
κό αιθερικό ενεργειακό απόθεμα στο σώμα μας), με αποτέλεσμα η ζωή μας να επηρε-
άζεται από αυτή την έλλειψη της σεξουαλικής αυτογνωσίας και να καταλήγουμε τελικά 
το σεξ να περιορίζεται κυρίως μόνο για τη διαιώνιση του είδους και την ηδονή.  

Εμείς, εκτός από τη διαιώνιση του είδους και την ηδονή, έχουμε τη δυνατότητα 
και μπορούμε να επιλέξουμε έξυπνα, να κάνουμε χρήση των σεξουαλικών μας ενερ-
γειών, έτσι ώστε να πετύχουμε την πνευματική μας ανύψωση. Γι’ αυτό, είναι πολύ 
σημαντικό, να μάθουμε το ρόλο που μπορεί να παίξει το σεξ στην ίδια μας την εξέλιξη, 
καθώς και την επίδραση που έχει στην ορμονική ισορροπία του οργανισμού μας.  

Όσοι κατανοούν πλήρως τη λειτουργία του συμβατικού σεξ με εκσπερμάτωση, 
γνωρίζουν την τεράστια επιβάρυνση που επιφέρει σε κάθε αδένα και όργανο. Το 
ασυνείδητο σεξ με εκσπερμάτωση είναι ένα είδος μικρού θανάτου. Με μία και μόνη 
εκσπερμάτωση, πεθαίνουν διακόσια με πεντακόσια εκατομμύρια σπερματοζωάρια, 
ενώ η απώλεια της λεπτής ζωτικής ενέργεια που αυτά μεταφέρουν προκαλεί μεγαλύ-
τερη ζημιά. Αν το χαμένο σπέρμα οδηγούσε σε κάποιο είδος αναγέννησης τον άνδρα 
ή τη γυναίκα, αυτή η απώλεια ή θάνατος θα ήταν σε αρμονία με τη φύση. Αυτό όμως 
δεν συμβαίνει. Απεναντίας εξαντλεί τη ζωτική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο 
σπέρμα. Αμέσως μόλις εξαντληθεί αυτό το ζωτικό υγρό, το σώμα κοπιάζει για να το 
αντικαταστήσει. Όσο συχνότερα χρησιμοποιείται το σπέρμα, τόσο περισσότερο πιέ-
ζεται το σώμα να το παράγει. Προφανώς, η παραγωγή αυτής της πλούσιας σε θρεπτι-
κά στοιχεία και ψυχικά πανίσχυρης ουσίας απαιτεί ένα τεράστιο ποσό ακατέργαστου 
υλικού. Οι αναπαραγωγικοί αδένες παίρνουν αυτά τα ακατέργαστα υλικά από το 
αίμα. Αυτό με τη σειρά του παίρνει τα πολύτιμα στοιχεία από όλα τα μέρη του σώμα-
τος, το ήπαρ, τα νεφρά, τη σπλήνα, ακόμα και απ’ τον εγκέφαλο. Το κάθε όργανο 
πληρώνει μεγάλο φόρο στους αδένες που παράγουν το σπέρμα. 

Επειδή δε η κάθε σταγόνα σπέρματος περιέχει τόση πολύ ζωτική ενέργεια, η 
συχνή απώλειά του, αφαιρεί πολύτιμα στοιχεία από τον οργανισμό, επιταχύνοντας 
έτσι την αναπόφευκτη παρακμή του σώματος. Αυτή η συνεχή ενεργειακή απώλεια 
αποδυναμώνει τη σωματική υγεία του άνδρα και σιγά-σιγά του αφαιρεί τη δύναμη της 
αυτοανανέωσης. Παρ’ όλα αυτά οι περισσότεροι άνδρες τσιμπάνε το σεξουαλικό δό-
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λωμα και χάνουν μετά χαράς το σπέρμα τους, χωρίς να συνειδητοποιούν τις συνέ-
πειες που έχει αυτό στην υγεία τους ή, ότι υπάρχει και κάποια άλλη εναλλακτική λύση.   

Οι Ταοϊστές θεωρούν το σεξουαλικό έρωτα φυσικό και υγιεινό, αλλά γνωρί-
ζουν πως η στιγμιαία ευχαρίστηση του γεννητικού οργασμού με εκσπερμάτωση είναι 
επιφανειακή, συγκρινόμενη με τη βαθιά έκσταση της ερωτικής πράξης χωρίς την 
απώλεια του ισχυρού ανδρικού σπέρματος. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση του κάθε 
άνδρα να αποκτήσει πλήρη έλεγχο των σωματικών του λειτουργιών και να αποφύγει 
αυτή την απώλεια σπέρματος. Η διατήρηση του σπέρματος μέσα στο σώμα είναι το 
πρώτο βήμα για την αντιστροφή αυτού του κύκλου, στον οποίο ο άνδρας πληρώνει 
πολύ ακριβά. Κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής διέγερσης, η σεξουαλική ουσία που 
είναι αποθηκευμένη στους όρχεις διαστέλλεται με γρήγορο ρυθμό και γίνεται φυσική 
αιτία να ανέλθει ένα ποσό ενέργειας σε ψηλότερα κέντρα του σώματος, όπως είναι η 
καρδιά, ο εγκέφαλος, οι αδένες και το νευρικό σύστημα. Αυτή η κίνηση προς τα πάνω 
σταματάει με την εκσπερμάτωση κι έτσι, οι περισσότεροι άνδρες ποτέ δε συνειδητο-
ποιούν τι χάνουν με τη σπατάλη αυτού του πολύτιμου θησαυρού της σεξουαλικότητάς 
τους. Όταν η σεξουαλική ενέργεια διατηρείται και μετατρέπεται κατάλληλα (όπως θα 
εξηγηθεί σε επόμενα κεφάλαια), τότε οι όρχεις και η υπόφυση θ’ αρχίσουν να πάλλο-
νται μαζί. Αυτό είναι σημάδι πως το αδενικό μας σύστημα λειτουργεί αρμονικά συνέ-
χεια και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του σεξ. Η υπόφυση, με τη σειρά της, ρυθμίζει τη 
δραστηριότητα και των άλλων αδένων. Και όταν αυτοί οι αδένες βρίσκονται σε τέλεια 
αρμονία, εκκρίνουν μία λεπτότατη ορμονική ουσία η οποία κατακλύζει τα νευρικά 
κέντρα του εγκεφάλου και δημιουργεί την αίσθηση της ευδαιμονίας, που έχουν περι-
γράψει πολλοί μυστικιστές. Αυτή είναι μία μόνο φάση της πνευματικής ανάπτυξης, η 
οποία, όμως, επηρεάζεται ισχυρότατα από την ισορροπία της σεξουαλικής ενέργειας 
στο σώμα – που η διαφύλαξή της είναι το πρώτο που πρέπει να πράξουμε για να 
έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.   

Η Τάντρα και το Ταό λένε (τα ίδια λέει και η γνωστική διδασκαλία), ότι όταν ο 
εραστής και η αγαπημένη βρεθούν σε βαθιά σεξουαλική περίπτυξη, χαλαρώνοντας ο 
ένας μέσα στον άλλον χωρίς ένταση, χωρίς βιασύνη για εκσπερμάτωση, χωρίς βια-
σύνη να κλείσουν την υπόθεση, τότε θα αρχίσουν να συμβαίνουν πολλά αλχημικά 
πράγματα, γιατί οι ζωτικοί χυμοί, ο ηλεκτρισμός και η βιοενέργεια και των δυο συνα-
ντώνται. Και ακριβώς, επειδή συναντώντας τον αντίθετο πόλο (αρνητικό- θετικό), χω-
ρίς να εκσπερματώνεις, χωρίς να συμβαίνει βραχυκύκλωμα, η ενέργεια ανανεώνεται, 
δε χάνεται, αναζωογονούν και ζωντανεύουν ο ένας τον άλλο, γίνονται νεώτεροι, αι-
σθάνονται πιο ζωντανοί και ακτινοβολούν μια καινούρια ενέργεια. Το σεξ μπορεί να 
γίνει για τους εραστές ζωοδότρα δύναμη κι αν η χαλάρωση είναι ολική, θα νιώσουν κι 
οι δύο περισσότερη ζωή. Θα εμπλουτιστούν και οι δυο και αργά ή γρήγορα θα ξέρουν 
πως το σεξ δε γεννάει μόνο καινούριες ζωές, αλλά μπορεί να τους δώσει και περισ-
σότερη ζωή. Η Τάντρα λέει, πλησίασε τη σεξουαλική πράξη σα να μπαίνεις σε ιερό 
ναού, σαν να είναι προσευχή, σαν να είναι διαλογισμός. Νιώσε την ιερότητά της.  Ο 
Δάσκαλος Σαμαέλ Αουν Βεόρ έλεγε πως: “Αν μόνο ένα σπερματοζωάριο έχει την 
δύναμη να δημιουργήσει ένα σώμα που είναι τόσο τέλειο όπως είναι αυτό του 
ανθρώπου, τι είναι αυτό που δεν θα μπορούσε να γίνει με τα εκατομμύρια του σπέρ-
ματος που διατηρούμε για να δώσουμε φώτιση και σοφία μέσα μας ;” 



                                         Η Δεύτερη Γέννηση 

216 
 

Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι η κατάλληλη μετατροπή της σεξου-
αλικής ενέργειας, προς τα μέσα και προς τα πάνω (ας μην ξεχνάμε πως διαφορετικά 
είδη ενέργειας, μετατρέπονται από έναν τύπο σε έναν άλλο τύπο ενέργειας). Ο σκο-
πός του κάθε ανθρώπου είναι να μεταμορφώσει δημιουργικά την ενέργειά του, για να 
πετύχει μια κατάσταση ορμονικής ισορροπίας. Η Λευκή Ταντρική μέθοδος τελειοποιεί 
αυτή την προς τα πάνω μεταμόρφωση της σεξουαλικής ενέργειας, ανοίγοντας λεπτά 
κανάλια που ενώνουν τα γεννητικά όργανα μέσω της σπονδυλικής στήλης με το κεφά-
λι. Η επεκτεινόμενη σεξουαλική ενέργεια οδηγείται, αφού μετατραπεί κατάλληλα, έτσι 
ώστε να διαπεράσει όλα τα κύρια ζωτικά όργανα και να εναρμονίσει τα πλέγματα 
αιθέριας ενέργειας του σώματος (Τσάκρα). Έτσι το ζευγάρι ανταλλάσσοντας και κυ-
κλοφορώντας αυτές τις λεπτές ενέργειες (Γιν-Γιαν), που υπάρχουν ανάμεσά τους με-
σο της σεξουαλικής πόλωσης τις εξισορροπεί. Αυτό τους ωθεί να μεταμορφώσουν τη 
σεξουαλική τους έλξη σε προσωπική αγάπη και έπειτα σε πνευματική συνειδητότητα 
και υπηρεσία προς τους συνανθρώπους τους. Ο αγώνας για κυριαρχία ανάμεσά τους 
βαθμιαία ελαττώνεται και οι διαφορές στη δουλειά, στην οικογένεια και γενικά στη 
ζωή τους αρχίζουν να καθοδηγούνται από βαθύτερη αγάπη και αρμονία που επεκτεί-
νεται αργότερα και σε άλλες σφαίρες της ζωής τους.  

Ποιος είναι ο λόγος που το σώμα καταναλώνει ένα τόσο μεγάλο μέρος πολύ-
τιμων πόρων στην παραγωγή δισεκατομμυρίων σπερματοζωαρίων και στη ρύθμισή 
τους από το ορμονικό σύστημα που τα συνοδεύει; Απλά και μόνο για να γεννηθούν 
μερικά παιδιά στη διάρκεια της ζωής μας; Η φύση δεν είναι τόσο σπάταλη. Η τερά-
στια επένδυση του σώματός στην παραγωγή αυτής της σπερματικής ενέργειας γίνεται 
για να επιταχύνει τη γενικότερη ανάπτυξή μας. Όσο ο άνθρωπος πετυχαίνει να μετα-
μορφώνει την αποθηκευμένη του ενέργεια σε πνευματικότητα, τόσο γρηγορότερα εξε-
λίσσεται. Η σεξουαλική ενέργεια είναι ένα από τα πιο ιερά πράγματα (το πιο άγιο από 
τα άγια), διότι μέσα από το σεξ έρχεται η ζωή και μέσα από το σεξ μπορείς να μπεις 
στην ίδια την πηγή της ζωής. Η σεξουαλική ενέργεια είναι φρούτο και σπόρος ταυ-
τόχρονα. Είναι το μοναδικό δώρο στον άνθρωπο που μπορεί να δημιουργεί. Αν πάει 
προς τα έξω, μπορεί να δημιουργεί ανθρώπινα σώματα. Αν πάει προς τα μέσα και 
πάνω, μπορεί να δημιουργεί τον εσωτερικό άνθρωπο, τα ανώτερα σώματα που μας 
βάζουν στην Ουράνια βασιλεία. Η σεξουαλική ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιείται 
σαν πέτρα που θα πατήσεις επάνω της για να περάσεις στην απέναντι όχθη, στην 
πηγή της ζωής. Μόνο μέσω του επαναπροσανατολισμού της σεξουαλικής επιθυμίας 
και τη διοχέτευση της σεξουαλικής ενέργειας σε άλλα υγιή κανάλια μπορεί κάποιος να 
πετύχει να φτάσει στο στάδιο της ανώτερης συνειδητότητας των πιο απόκρυφων 
κλίσεων του. Αλλά ακόμη, για πάρα πολλούς από εμάς, η σεξουαλικότητα γίνεται μια 
εμμονή αυτό-εξολόθρευσης και καταστροφής.    

Αυτό που δεν συνιστάται σαν χρήση των σεξουαλικών ενεργειών, είναι η χρή-
ση που γίνεται μέσω των εγώ λαγνείας. Λόγω της ταύτισης με τα άτομα του αντίθετου 
φύλου και την επιείκεια προς τον εαυτό μας στον τομέα αυτό, τα εγώ λαγνείας μας 
κάνουν θύματα, με αποτέλεσμα ο ψυχισμός μας να ελέγχεται από την κατώτερη φύση 
του, τη ζωώδη. Όταν ο νους ενός άνδρα ασχολείται με τις σκέψεις περί γυναικών ή 
αντιστρόφως, όταν κατά κύριο λόγο το άτομο ζει για να ικανοποιήσει μία ζωώδη έντο-
νη επιθυμία του, όταν βρίσκει τον εαυτό του ανίκανο να αντισταθεί στη σαγήνη του 
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πολικού αντιθέτου του, τότε όλα αυτά δημιουργούν φαντασιώσεις, επιθυμίες, αρνητι-
κές συγκινήσεις κλπ. με αποτέλεσμα να τρέφονται τα εγώ λαγνείας που ο τελικός τους 
σκοπός είναι να μας κάνουν να χάνουμε τις σεξουαλικές μας ενέργειες, κάνοντας μας 
έτσι πιο αδύναμους για να μπορούν να κυριαρχούν στον ψυχισμό μας.  

Τα εγώ λαγνείας βρίσκουν θέση για να εκδηλώνονται και να τρέφονται μέσα 
από τρεις κυρίους τρόπους χρήσης της σεξουαλικής ενέργειας:  

1. Με τη μη χρήση, της αγαμίας. Πολλά άτομα εξαιτίας διαφόρων ταμπού, 
φόβων του σεξ, καταπίεσης, εκκλησίας, κ.α. θεωρούν τον γάμο και κάθε έκφραση της 
σεξουαλικής ζωής σαν αμάρτημα. Θεωρούν ότι κάποιος δεν μπορεί να είναι αγνός με 
την αληθινή πνευματική άποψη, όταν παντρευτεί και δημιουργήσει οικογένεια. Τα 
άτομα αυτά δεν χρησιμοποιούν το σεξουαλικό κέντρο. Αυτές οι ενέργειες όμως πάντα 
υπάρχουν και με τη μη χρήση, συσσωρεύονται και βρίσκουν αναγκαστικά διέξοδο 
στη φαντασία, στις καταπιεσμένες επιθυμίες και στις ονειρώξεις, με αποτέλεσμα να 
χάνονται άσκοπα και τα εγώ λαγνείας να τρέφονται και να μεγαλώνουν.  Πρόκειται 
για καταπίεση του πανίσχυρου σεξουαλικού ενστίκτου. Αν κάποιος αυτό το εκλέξει με 
συνειδητό τρόπο δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως το εκλέξει ή του επιβληθεί από 
φόβο ή τις κοινωνικές συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει νευρικές διαταραχές και σαν 
παράδειγμα έχουμε την παλιά τυπική ονομασία και έννοια της λέξης «γεροντοκόρη». 

Η μη χρήση, από την αγνότητα που διδάσκει η γνωστική διδασκαλία, είναι 
κάτι το τελείως διαφορετικό. Εδώ διατηρούμε τις σεξουαλικές ενέργειες, αλλά ταυτό-
χρονα τις μετατρέπουμε και τις οδηγούμε μέσα και προς τα πάνω στην σπονδυλική 
στήλη, φτιάχνοντας τα ανώτερα σώματα.  

2. Με την αποκλίνουσα χρήση, όπως είναι ο αυνανισμός, η ομοφυλοφιλία, ο 
λεσβιασμός, η ένωση με ζώα, με παιδιά, κλπ.  

Ο αυνανισμός είναι αποδεκτός από την κοινωνία, αλλά εσωτερικά βλάπτει το 
άτομο, το αποδυναμώνει και το αρρωσταίνει φυσικά και ψυχικά. Ο αυνανιζόμενος όχι 
μόνο δεν λαμβάνει αγάπη και μαγνητισμό που υπάρχει στο ζευγάρι, αλλά μέσο της 
φαντασίας παίρνει πολλά αρνητικά στοιχεία, δημιουργώντας νέα εγώ, που στο τέλος 
όλα μαζί, του κλέβουν τις ενέργειες του.  

Η ομοφυλοφιλία από τη γνωστική άποψη είναι μοιραία γιατί είναι κάρμα. Είναι 
αποτέλεσμα σεξουαλικού εκφυλισμού από ύπαρξη σε ύπαρξη. Ο ομοφυλόφιλος είναι 
χαμένος σπόρος που δεν έχει την ικανότητα να δημιουργήσει τίποτα καινούργιο. Τα 
άτομα αυτά επηρεάζονται από την τηλεόραση, από φίλους, από λανθασμένη εκπαί-
δευση, από παρέες και από άγνοια. Αν κατανοήσουν σε ποια θέση βρίσκονται, μετα-
νιώσουν και παντρευτούν, μπορούν να αλλάξουν και να διαλύσουν αυτό το εγώ.  

3. Με την κατάχρηση της συνουσίας, που εκφράζεται με τις λεγόμενες ελεύ-
θερες σχέσεις των ανθρώπων. Τις σχέσεις αυτού του είδους, δεν τις ενώνει η αγάπη 
διότι έχουν να κάνουν με εγώ ζωικού τύπου που το μόνο που επιδιώκουν είναι να 
έχουν πολλές κατακτήσεις, που μοιραία αυτές οδηγούν σε συνεχείς εκσπερματώσεις. 
Αυτό θεωρείται αμαρτία ενάντια στον Χριστό, όπως και η μοιχεία είναι αμαρτία ενά-
ντια στο Άγιο πνεύμα. Ο Χριστός είναι αγάπη και αυτά τα άτομα δεν τα ενώνει και δεν 
τα ενδιαφέρει η αγάπη. Αυτά που είναι μεγάλα λάθη για τη εσωτερική αυτοπραγμά-
τωση, δυστυχώς είναι αποδεκτά από την κοινωνία. Επομένως, επανεξετάστε και επα-
ναπροσδιορίστε την άποψη σας για το σεξ και τις σχέσεις σας με τον σύντροφό σας! 

http://www.shape.gr/news/140/ARTICLE/3365/2011-02-06.html
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Η Αλχημεία, είναι μια εσωτερική τέχνη κατασκευής χρυσού από ευτελή 
μέταλλα. Όσοι όμως διακρίνουν την ουσία πίσω από τα εξωτερικά γεγονότα, θα αντι-
ληφθούν πως η Αλχημεία δεν αναφέρεται ούτε στον πραγματικό μόλυβδο ούτε στον 
πραγματικό χρυσό. Η μεταστοιχείωση των μετάλλων έχει κυρίως έναν συμβολικό και 
ταυτόχρονα ουσιαστικό χαρακτήρα και αντιπροσωπεύει τη μεταστοιχείωση της ενέρ-
γειας μέσα στην ανθρώπινη φύση. Μια αλήθεια με την οποία συμφωνούν και οι ίδιοι 
οι αλχημιστές μέσα από τα απόκρυφα κείμενά τους, λέγοντας: «Το Χρυσάφι μας δεν 
είναι το ίδιο με το Χρυσάφι των κοινών ανθρώπων».  

Οι αλχημιστές του Μεσαίωνα έκρυβαν τα μεγάλα μυστικά ανάμεσα σε ανα-
ρίθμητα σύμβολα και εσωτερικές αλληγορίες, για να τα σώσουν από τη βεβήλωση και 
για να αποφύγουν την πυρά της Ιερής Εξέτασης. Κάθε αλχημιστής έπρεπε να ξεκινή-
σει την εργασία του με μια ορισμένη ουσία, της οποίας η φύση κρατιόταν μυστική. 
Αυτή η πρωταρχική ύλη – ουσία, στα περισσότερα κείμενα περιγράφεται ως αυτό 
που παραβλέπεται συνήθως από τους ανθρώπους ως κάτι κοινό (όπως είναι ο λίθος 
που απορρίπτουν οι οικοδόμοι), έτσι που κανείς να μην το λαμβάνει σοβαρά υπόψη! 
Και ξέρετε γιατί; Γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν και δεν παίρνουν είδηση μεγάλους 
πνευματικούς θησαυρούς που βρίσκονται μπροστά τους.  

Η σημασία και η σειρά διαδοχής των χρωμάτων κατά την μεταστοιχείωσης της 
ενέργειας ξεκινώντας από το μαύρο και προχωρώντας σε λευκό, κίτρινο και κόκκινο, 
ήταν και είναι βασική για όλους τους αλχημιστές. Η παρουσία του πορφυρού στο 
τέλος, είναι σημάδι ότι ο «Νεαρός Βασιλιάς», η Φιλοσοφική Λίθος83, έχει προβάλει 
στη σκηνή του αλχημικού εργαστηρίου. Στα κείμενά του, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος84, 
                                                 

83 Η Φιλοσοφική Λίθος των σοφών, το τέλειο τετράγωνο, παρουσιάζει την εικόνα εκεί-
νου που έχει πετύχει την αρμονία ανάμεσα στο πνεύμα και την ύλη εξουσιάζοντας απόλυτα 
την φυσική του κατάσταση. Η βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι ότι, η αποδέσμευση 
από τα υλικά αγαθά φέρνει την πνευματική ισχύ, κάτι που προκαλεί την αύξηση των πνευματι-
κών ικανοτήτων του ατόμου. Η Φιλοσοφική Λίθος, που έχει σαν ιδεόγραμμά της το τετράγωνο 
εγγεγραμμένο κάτω από το σταυρό, συμβολίζει τον προς μύηση Μαθητή. Ο Κυβικός Λίθος μό-
νος του, συμβολίζει κάποιον που συμμετέχει στo Έργο. Όμως, οι εξηγήσεις που μπορούν να 
δοθούν στα αλχημικά ερμητικά ιδεογράμματα είναι πολλές και εξαρτάται επιπλέον από τις 
προσωπικές έρευνες και ανακαλύψεις. Ο ουσιαστικός προορισμός των ιδεογραμμάτων αυτών 
είναι η πνευματική αφύπνιση και η οδήγηση στην ανακάλυψη της Εσωτερικής Αλήθειας.    

84 Το σύμβολο του Ερμή, διδάσκει στους ανθρώπους να εργαστούν πάνω στη σεξουα-
λική δύναμη με τη θέληση και τη φαντασία για να αποκτήσουν μαγικές δυνάμεις. Γιατί η πρα-
γματική δύναμη, η πιο δυνατή απ’ όλες τις δυνάμεις, για την οποία μιλάει ο Ερμής ο Τρισμέ-
γιστος, είναι η αγάπη. Μόνον η αγάπη δίνει τη ζωή, και δεν υπάρχει τίποτε πάνω από τη ζωή, 
αυτή είναι στην αρχή των πάντων. Ο Θεός μάς έδωσε αυτή τη δύναμη της αγάπης για να μά-
θουμε να την εξιδανικεύουμε μετατρέποντάς τη σε ζωή, σε μια ζωή έντονη, ώστε ν’ αποκτή-
σουμε τις μαγικές ικανότητες, την παντοδυναμία. Το σύμβολο του Ερμή είναι καμωμένο από 
τη Σελήνη (ημισέληνο), από τον Ήλιο (κύκλος), και από τη Γη (σταυρός), άλλα αν αφαιρέ-
σουμε την ημισέληνο (Σελήνη), τότε‚ έχουμε το σύμβολο της Αφροδίτης που είναι ένας κύκλος 
και σταυρός (Ήλιος και Γη), η Αγάπη. Όλες αυτές τις όψεις που περιέχονται στο σύμβολο του 
Ερμή, τις ξανασυναντάμε στις υπηρεσίες του Θεού Ερμή, του όποιου η μαγική ράβδος, το 
κηρύκειο, ήταν το σύμβολο των δυνάμεων που κατείχε σ’ όλα τα επίπεδα. Στο σύμβολο του 
Ερμή, η Σελήνη, που παριστάνει τη φαντασία, είναι εκεί σαν ένα δοχείο γεμάτο νερό. Πρά-
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μας υποδεικνύει, με αλληγορίες και σύμβολα85, την αλχημική διαδικασία που οφεί-
λουμε να ακολουθήσουμε για την αναγέννηση της ύπαρξης μας.  

Μας επισημαίνει την υποχρέωσή μας «Να αφαιρούμε καθετί μαύρο, βρώμικο 
και δύσοσμο μέσα από το πιο σκοτεινό Μαύρο, ώστε να σχηματίζεται η λευκή και πε-
ρίλαμπρη Λίθος». Αυτή είναι η αρχική λεύκανση, ο πρωταρχικός εξαγνισμός, που δί-
νει ζωή στη Λίθο. Επίσης, μας αναφέρει γι’ αυτή ότι «κρύβεται βαθιά, μέσα στο σπή-
λαιο των μετάλλων» (στα σώματα, φυσικό, ζωτικό, αστρικό και διανοητικό). Το σπή-
λαιο υποδηλώνει το σκοτάδι της μήτρας, τα δημιουργικά εσωτερικά βάθη της Μητέ-
ρας μέσα από τα οποία γεννιέται το «πνευματικό παιδί», η Λίθος.  

Οι αλχημικές διεργασίες με τα μέταλλα, είναι σύμβολα της πορείας για την 
τελείωση του ανθρώπου και εκφράζουν δυνάμεις και ιδιότητες που ενυπάρχουν στα 
σκοτεινά βάθη της ψυχής του. Όταν τα μέταλλα (σώματα), μετασχηματίζονται και 
τελειοποιούνται, η Φιλοσοφική Λίθος έρχεται στο προσκήνιο και το φως της αρχίζει 
να λάμπει. Για παράδειγμα η πύρωση του μετάλλου παραλληλίζεται με την αναζήτη-
ση της φώτισης, η συμπύκνωση με την αποβολή των επίκτητων στοιχείων που σχε-
τίζονται με τα εγώ και το χαρακτήρα, ενώ η εξάχνωση θεωρείται ότι συμβολίζει το 
τελικό στάδιο κατά το οποίο ο μύστης θα ανέλθει από τη Γη στον Ουρανό. 

Οι ψυχικοί φραγμοί και οι άκαμπτες, παγιωμένες συνήθειες τείνουν να «σκλη-
ρύνουν» τη φύση του ανθρώπου, γεγονός που ισχύει για το σώμα, το νου και τις 
συγκινήσεις του. Η συνείδηση καθίσταται τότε σκληρή και άκαμπτη, φυλακισμένη σε 
ένα αποκρυσταλλωμένο κέλυφος, μέσα στο οποίο όλοι μας συνηθίζουμε να ζούμε. Το 
αλχημικό έργο επιδιώκει την καταστροφή, τη διάλυση ή αποσύνθεση του κελύφους, 
ώστε να παραμείνει μόνο η αρχική Ατομική μας Ουσία, απαλλαγμένη από τα άκαμ-
πτα και κατασταλτικά χαρακτηριστικά που της επιβάλλουμε. Η διάλυση αυτή πρα-
γματοποιείται μέσα από αυτογνωσία, ενδοσκόπηση και ανάλυση, στα ανεξερεύνητα 

                                                                                                                     
γματι η Σελήνη, η θηλυκή αρχή, συνδέεται με το νερό. Από κάτω βρίσκεται ο Ήλιος, η πυρά, 
που θερμαίνει τη φαντασία προς μία ειδική κατεύθυνση. Κι ακόμη πιο κάτω η Γη, σύμβολο της 
πραγματοποίησης στο φυσικό επίπεδο. Αυτός που κατορθώνει να κατανοήσει απόλυτα αυτό 
το σύμβολο γίνεται παντοδύναμος, κι αν του δοθούν οι κατάλληλες συνθήκες, είναι ικανός ν’ 
αναστατώσει τη γη ολόκληρη, γιατί έχει κατανοήσει το ουσιώδες: την εργασία με τη θέληση 
πάνω στη φαντασία. Όπως η γυναίκα‚ έχει τη δυνατότητα να συμπυκνώσει τη ύλη μέσα στη 
μήτρα της, η Σελήνη‚ έχει τη δύναμη να συγκεκριμενοποίει, να υλοποίει τα πράγματα, να τα 
μετατρέπει σε γη, δηλ. να τα πραγματοποιεί στο φυσικό επίπεδο. Τα παρακάτω σύμβολα κατά 
σειρά είναι του: Ερμή, Ήλιου, Σελήνης, Αφροδίτης, Γης και Άρη. 

 
85 Στην αλχημεία υπάρχουν ζώα που χρησιμοποιούνται αλληγορικά σαν σύμβολα, 

στις φάσεις του «Ερμή». Στην αρχή η σεξουαλική ενέργεια είναι μαύρη και αντιπροσωπεύεται 
από έναν μαύρο κόρακα και όταν μετά μετατρέπεται σε άσπρη αντιπροσωπεύεται από το 
άσπρο περιστέρι, όταν μετατρέπεται σε κίτρινη αντιπροσωπεύεται από τον κίτρινο αετό, στο 
τέλος όταν γίνεται κόκκινη, αντιπροσωπεύεται από τον κόκκινο φασιανό. Έτσι η σεξουαλική 
ενέργεια περνάει από τέσσερις φάσεις. Μαύρη, Άσπρη, Κίτρινη, Κόκκινη. Αυτές οι φάσεις 
γίνονται δυνατές μέσω της εξάχνωσης, στην δουλειά στο σιδηρουργείο των Κυκλώπων.  
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βάθη του εαυτού μας. Με τον τρόπο αυτό, όλα τα περιεχόμενα του ανθρώπου τοπο-
θετούνται από την αρχή σε μια νέα, υγιή βάση. Οι αλχημιστές λένε τότε ότι «Ζωντα-
νεύει το Λευκό». Μετά την αρχική της λεύκανση, η Λίθος, θα διαλυθεί και θα μετατρα-
πεί σε ομοιογενή ουσία «που έχει τη μορφή Νερού». Περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές 
Αρχές  Αλάτι, Θειάφι και Υδράργυρο  τα οποία φαίνονται αγνά και ενωμένα τέλεια 
μεταξύ τους, αυτό όμως δεν αληθεύει, καθώς στη φύση δεν υπάρχει τίποτε ανόθευτο. 

Το Αλάτι είναι ακριβώς ο κύριος και ο βασικότερος παράγων όλου του ψυχι-
σμού μας. Είναι η Ατομική μας Ουσία, που στην αυστηρή γλώσσα των αλχημιστών 
λέγεται το Αλάτι το ενσωματωμένο, το άφλεκτο, το τέλειο. Για τις αρχές της Αλχημείας, 
διαθέτει φύση γήινη και διαμορφωτική και υποδηλώνει στερεότητα, σταθερότητα και 
έναν αμετάβλητο φορέα που είναι η βάση, το κέλυφος, πάνω στην οποία εκδηλώ-
νονται οι άλλες δύο Αρχές του Θειαφιού και του Υδράργυρου. Το Αλάτι επίσης θεω-
ρείτε ως ενστικτώδη ζωή, φυσικό σώμα, σωματική συνείδηση και εγκέφαλος. 

Η φύση του Θειαφιού είναι πύρινη, είναι μια δυναμική Αρχή, που από την ορ-
θή χρήση και εφαρμογή της εξαρτάται ολόκληρο το αλχημικό έργο. Είναι η φωτιά της 
Κουνταλίνι. Για τις αρχές της Αλχημείας, συνδέεται με τα συναισθήματα και τις συγκι-
νήσεις, που αποτελούν τη φωτιά της ζωής καθώς δίνουν κίνητρα και κατευθύνσεις. 
Αυτά όμως πρέπει να καθαριστούν και να εξαγνιστούν προκειμένου να λάμψουν στην 
καθημερινή ζωή, πράγμα που γίνεται όταν αποδεχόμαστε πλήρως την ύπαρξή τους. 

Η φύση του Υδράργυρου είναι υδάτινη, αντιστοιχεί στον πλανήτη Ερμή και 
συμφιλιώνει με τη φύση του το Θειάφι και το Αλάτι. Είναι το Σπέρμα. Υπάρχει στον 
άνθρωπο στο εσώτατο τμήμα του και συνδέεται με το νου που πρέπει αρχικά να εξα-
γνιστεί και να ολοκληρωθεί, καθότι σ’ αυτόν υπάρχουν ακάθαρτες σκέψεις, υπάρχει 
«ατμός» που πρέπει να εξαφανιστεί. Όταν συμβεί αυτό, ο νους αποκτάει διαύγεια και 
κατανοεί την ουσία της ζωής. 

Οι τρεις αυτές Αρχές που ενυπάρχουν στον άνθρωπο, απαιτούν ενεργοποίηση 
αλλά και εξαγνισμό από τις ατέλειές τους, προκειμένου να συμμετέχουν μέσω της 
τελειοποιημένης τους μορφής, στο σχηματισμό αυτού που οι αλχημιστές αποκαλούν 
Φιλοσοφική Λίθο. Αυτό γίνεται μέσω λεπτότερων εργασιών «απόσταξης», όπου τα 
λεπτά και αγνά τμήματα διαχωρίζονται και ανυψώνονται πάνω από τα χοντρά και 
γήινα. Πρόκειται για μια φιλοσοφική διαδικασία με την οποία λαμβάνουμε ψυχή και 
πνεύμα. Ολόκληρη η ανθρώπινη φύση εξαγνίζεται και φωτίζεται, μετέρχεται μιας 
μεταμόρφωσης και εξισορρόπησης. Τα μέταλλα (τα σώματα), στα βάθη της μεταμορ-
φώνονται, εξευγενίζονται και ακτινοβολούν εσωτερικό φως. Οι πνευματικές ενέργειες 
απελευθερώνονται και επενεργούν στην ανθρώπινη φύση διαμέσου του αίματος, των 
αδένων και της ίδιας της φωτισμένης συνείδησης, σχηματίζοντας μια υπέροχη εσω-
τερική ιδεατή μορφή. Τότε η θεϊκή μας ρίζα, η ανθρώπινη συνείδηση, που είχε υπο-
ταχθεί και επισκιαστεί, εκδηλώνεται λυτρωμένη και αναγεννημένη μέσα από μια ανώ-
τερη νόηση, ελεύθερη από τα μειονεκτήματα της συνηθισμένης σκέψης και προβάλλει 
σαν μια νέα, υψηλή ύπαρξη, που περιγράφεται από τους αλχημιστές ως Χρυσός, το 
τελειότερο και πολυτιμότερο από όλα τα μέταλλα.  

Όποιος δεν γνωρίζει το κλειδί της Σεξουαλικής Μαγείας δεν μπορεί να κατα-
νοήσει αυτά που γράφονται στην αλχημεία. Όλη η τεχνική πρέπει να αναζητηθεί στα 
σεξουαλικά όργανα, γιατί το εργαστήριο του Αλχημιστή συμβολίζεται από αυτά. Η 
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Σεξουαλική Μαγεία (Αλχημεία), μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ανάμεσα στο σύζυ-
γο και στη σύζυγο. Η ένωση των αλχημικών συντρόφων δεν πρέπει να είναι ούτε 
καυτή ούτε παγωμένη. Οφείλουν να είναι παθιασμένοι αλλά όχι κολασμένοι. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν πρέπει να καλπάζουν γοργά προς την κορύφωση, κάτι που συνηθί-
ζεται πολύ στον πολιτισμό μας. Με λίγα λόγια, η σεξουαλική μέθεξη του ζευγαριού 
πρέπει να είναι ταντρική και να οδηγεί στη μετουσίωση (μεταστοιχείωση), της σεξου-
αλικής ενέργειας. Πρέπει να αισθάνονται πως αυτός είναι πρίγκιπας και η σύντροφος 
πριγκίπισσα άρα δεν είναι πια κανονικοί άνθρωποι.   

Για να έχουμε αποτέλεσμα στη μετατροπή της σεξ. ενέργειας, πρέπει οι ενέρ-
γειες των κέντρων να βρίσκονται σε ισορροπία και αυτό επιτυγχάνεται εξαλείφοντας 
τα δικά μας εγώ. Αυτό θα μας επιτρέψει να φτάσουμε στην κατάλληλη πρώτη ύλη. 
Αυτή η πρώτη ύλη του Μεγάλου έργου, είναι το Σπέρμα των σεξουαλικών αδένων μας 
που μετονομάστηκε Υδράργυρος από όλους τους αλχημιστές, ή Υδρογόνο (Η 12), ή  
μαύρος υδράργυρος. Δουλεύοντας με τον θάνατο στην πορεία στον πρώτο παράγο-
ντα, εκλεπτύνουμε την ενέργεια και παράλληλα με την εργασία στον δεύτερο παράγο-
ντα, δηλ. σεξ. ένωση χωρίς να φτάνουμε σε οργασμό (αυτοί οι παράγοντες δίδονται 
στη συνέχεια), το Υδρογόνο Η 12, μετατρέπεται και καλυτερεύει. Με τον συνδυασμό 
αυτής της εργασίας, αλλάζουμε τα χρώματα86 του υδράργυρου (συμβολικά πάντα), 
από μαύρο, σε άσπρο, κίτρινο και τέλος σε κόκκινο που εκεί πια έχουμε το Υδρογόνο 
Η SI 12. Το οποίο είναι ενέργεια, που έχει μετατραπεί κατάλληλα και έχει την δύναμη 
να ξυπνά την ιερή φωτιά. Υπάρχει μια μόνο ύλη που χρησιμεύει θεμελιακά στο έργο 
της Αλχημείας. Αυτή είναι το σπέρμα. Πριν μπορέσουμε να μεταβάλλουμε τα μέταλ-
λα (τα σώματα, φυσικό, ζωτικό, αστρικό και διανοητικό), πρέπει πρώτα να τα ανά-
γουμε στη πρώτη τους ύλη (το σπέρμα, απ’ όπου και προήλθαν) και στη συνέχεια θα 
πρέπει να την κάνουμε να αποκτήσει ξανά εσωτερικό σφρίγος, να ξανανιώσει, προ-
κειμένου να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι λογικό πως καμιά άλλη ξένη 
ουσία δεν μπορεί να μας χρησιμεύσει για αυτή τη δουλειά γιατί το κάθε τι, μπορεί να 
αποσυντεθεί μόνο στα στοιχεία απ’ όπου προήλθε και το συνθέτουν. Όμοια και ο 
άνθρωπος, πρέπει να φτάσει στην πρώτη ύλη, στο σπέρμα απ’ όπου και προήλθε και 
που έχει τη δύναμη να δημιουργεί νέα σώματα, να το επεξεργαστεί και να το μετα-
τρέψει σε ύλη κατάλληλη που θα του χρησιμεύσει για το έργο της Αλχημείας. 

Τα μέταλλα της δικής μας Γης (τα τέσσερα σώματα), δεν μπορούν να μετα-
βληθούν σε χρυσό, παρά μόνο μετά την αναγωγή τους στην πρώτη τους ύλη, το 
σπέρμα, τον υδράργυρο της μυστικής φιλοσοφίας που πρέπει να τον κάνουμε να 
                                                 

86  Τα χρώματα μαύρο, άσπρο, κίτρινο, είναι η σειρά των χρωμάτων που παίρνει ο 
υδράργυρος, για την κατασκευή της «Φιλοσοφικής Πέτρας», που πρέπει να κατασκευάσουμε 
για να πετύχουμε την νέα γέννηση. Το μαύρο χρώμα συμβολίζει την πρώτη μαρτυρία της 
Αλχημείας, όταν τα «νερά, ο Υδράργυρος», όπως λέγεται είναι ακόμα μαύρα, δηλ. τα «εγώ» 
μας είναι ακόμα πολύ ζωντανά και πρέπει να τα εξαλείφουμε εντατικά μέσα από τον ψυχο-
λογικό θάνατο. Το άσπρο χρώμα συμβολίζει τη διαδικασία του να γίνουν άσπρα τα νερά, 
δείχνοντάς μας ότι ο θάνατος των «εγώ» έχει προχωρήσει πιο πολύ. Το κίτρινο συμβολίζει το 
χρώμα που παίρνουν τα «νερά, ο Υδράργυρος», όταν η εσωτερική εργασία έχει προχωρήσει 
αρκετά. Μετά ακολουθεί το κόκκινο χρώμα που είναι το πιο εξυψωμένο της Αλχημείας, επειδή 
κάποιος είναι επιτυχής, είναι η πορφύρα και η κορώνα που φοράνε οι βασιλιάδες.   
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απαστράψει ως αγνός χρυσός του Πνεύματος. Ο φούρνος του δικού μας εργαστηρίου 
είναι το αρσενικό και το θηλυκό όργανο όταν συνδέονται σεξουαλικά. Έτσι, αν θέλου-
με να γίνουμε όντα με πνευματικά σώματα, πρέπει αυτά να τα «γεννήσουμε μέσα 
μας», γιατί οτιδήποτε υπάρχει στο Σύμπαν, έχει γεννηθεί σεξουαλικά.  

Η απόκρυφη ανατομία αναφέρει πως το σώμα μας, είναι ένα εργαστήριο με 
πολλά κανάλια (δίαυλοι από όπου κυκλοφορεί η λεπτή ενέργεια που παράγεται από 
τους σεξουαλικούς αδένες και η οποία τρέφει όλον τον οργανισμό), φυσικά, αιθερικά, 
ημιαιθερικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι κλειστά ή δεν είναι σε λειτουργία. 
Ξεκινάνε από τα δημιουργικά μας όργανα, ανεβαίνουν γύρω από την σπονδυλική 
στήλη σε σχήμα οκτώ και φτάνουν έως την μύτη. Δύο από τα κυριότερα κανάλια 
αυτού του είδους ονομάζονται στην Ανατολή Ιδά και Πιγκαλά και όπως είναι τυλι-
γμένα στην σπονδυλική στήλη σε σχήμα οκτώ, σχηματίζουν το κηρύκειο του Ερμή.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σπερματικοί ατμοί που παράγονται από την μετατρεμμένη σεξ. ενέργεια 

(αφού πρωτίστως έχουμε χαλιναγωγήσει τη ζωική ορμή μας χωρίς να σκορπήσουμε 
το σπέρμα), ανεβαίνουν από αυτά τα δύο γαγγλιακά κορδόνια μέχρι τον εγκέφαλο. 
Αυτά τα δύο κανάλια του συμπαθητικού συστήματος είναι οι δύο μάρτυρες της Απο-
κάλυψης. Οι δύο ελιές του ναού, τα δύο κηροπήγια που βρίσκονται μπροστά στο Θεό 
της γης. Τα δύο Φίδια που τυλίγονται στη ράβδο του Κηρυκείου του Ερμή.  

Με τις πρώτες μετατροπές της σεξ. ενέργειας οι σπερματικοί ατμοί ανεβαίνο-
ντας από το Ιδά και Πιγκαλά καθαρίζουν αυτό το εσωτερικό εργαστήριο και αρχίζουν 
να δραστηριοποιούν αυτά τα ειδικά κανάλια. Καθώς συνεχίζεται η εργασία της μετα-
τροπής της σεξ. ενέργειας (και πάντα παράλληλα με εργασία στον πρώτο και τρίτο πα-
ράγοντα), τα χρώματα του υδραργύρου αρχίζουν σιγά - σιγά να μετατρέπονται από 
μαύρο, σε άσπρο, σε κίτρινο και τέλος σε κόκκινο. Τότε ως αποτέλεσμα έχουμε το 
ξύπνημα της Ιερής φωτιάς, της Κουνταλίνι (που βρίσκεται 3½ φορές τυλιγμένη μέσα 
στον Κόκκυγα) και να εισέρχεται ανερχόμενη στην οπή του Νωτιαίου Μυελού.  

Όταν το κίτρινο χρώμα μετατρέπεται σε κόκκινο, η Κουνταλίνι ανεβαίνει στον 
1ο σπόνδυλο. Αυτή η άνοδος συνοδεύεται από φυσικά και ψυχικά φαινόμενα. Υπάρ-
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χει ένας οξύς πόνος στον κόκκυγα, που μπορεί να υφίσταται για αρκετές ημέρες. Η 
ιερή φωτιά είναι ενέργεια ισχυρή και μεταδίδει συγκεκριμένες αισθήσεις στον οργα-
νισμό. Μη χύνοντας ούτε σταγόνα σπέρματος87 και ανεβάζοντας τη μετατρεμμένη 
σπερματική μας ενέργεια από τα δυο γαγγλιακά κορδόνια μέχρι τον εγκέφαλο, σε 
κάθε πρακτική μετατροπής της σεξουαλικής ενέργειας και σύμφωνα με τις αξίες της 
καρδιάς88 μας, κάνουμε να ανεβαίνει το ιερό Φίδι της Κουνταλίνι κατά μήκος του 
Νωτιαίου Μυελού. Καθώς θα εισέρχεται σε κάθε έναν από τους τριάντα-τρείς σπον-
δύλους μας, θα αποκτούμε σοφία και τρομερές δυνάμεις. Επισημαίνεται πως δεν 
αφήνεται να δράσει η λαγνεία και να μας οδηγήσει σε πτώση (οργασμό). 

Αυτές οι μετατρεμμένες ενέργειες κρυσταλλώνονται στις διάφορες διαστάσεις 
της φύσης. Η κρυσταλλοποίηση αυτής της ύλης (Η SI 12), ή αυτών των ενεργειών 
(είναι αυτό που η αλχημεία ονομάζει «μεταστοιχείωση» ή μεταμόρφωση των χονδρο-
ειδών στοιχείων σε λεπτά, ή των ευτελών μετάλλων σε χρυσό) και η βαθμιαία διαπό-
τιση ολόκληρου του οργανισμού απ’ αυτή, συντελεί στο να μπορούν να δημιουργη-
θούν σιγά – σιγά, τα αντίστοιχα ανώτερα σώματα89 και αυτό πάντα, ανάλογα με το 
πώς η Κουνταλίνι μας ανεβαίνει90. Βασικά η πρόοδος της Κουνταλίνι έχει να κάνει με 

                                                 
87  Μερικοί απολαμβάνουν με το σεξουαλικό πάθος μολονότι ουδέποτε διασκορπίζουν 

το σπέρμα δεν μετατρέπουν τις σεξουαλικές ενέργειες. Το αποτέλεσμα είναι, ότι αυτοί πολώ-
νουν τη φωτιά στα τσάκρας της κάτω κοιλιάς και χάνουν την ευκαιρία να ανεβάσουν το ιερό 
Φίδι της Κουνταλίνι κατά μήκος του Νωτιαίου Μυελού. 

88  Οι αξίες της καρδιάς έχουν να κάνουν με την προσφορά αγάπης στους συνανθρώ-
πους μας και κυρίως με την δραστηριότητά μας στον τρίτο παράγοντα.    

89 Τελικά, όλες οι εγωικές δομές, είναι αναγκαίες και χρήσιμες μέσα στην κλιμακούμε-
νη Καθοδική και Ανοδική κίνηση της Ατομικής μας Συνείδησης. Εν τούτοις, είναι αξιοσημείωτο 
ότι ο τύπος μίας εγωικής δομής που είναι κατάλληλος για ένα κατώτερο και χονδροειδέστερο 
επίπεδο συνειδησιακής εξέλιξης δεν είναι κατάλληλος για το επόμενο ανώτερο και λεπτοφυέ-
στερο επίπεδο αντίστοιχης εξέλιξης. Η παλαιά εγωική δομή θα πρέπει να διαλυθεί και να δώ-
σει τη θέση της στη νέα, ανώτερη, ευρύτερη μορφή, ή ακριβέστερα η παλαιά δομή θα πρέπει 
να συγχωνευτεί με τη νέα δομή μέσα από μεταμορφωτικές και ενοποιητικές διεργασίες εκείνης 
της Πνευματικής Αλχημείας διά της οποίας προωθείται κάθε μορφή συνειδησιακής εξέλιξης. 
Και κάθε νεοαναδυόμενη μορφή “Φιλοξενεί” ή καλύτερα εκφράζει μία πλέον ευρύτερη Ατομική 
Πνευματική Οντική Παρουσία. Η Ατομική μας Ουσία βιώνει τον εκάστοτε αναδυόμενο και εξε-
λισσόμενο εαυτό ως ένα υπαρξιακό πεδίο ανατολής Οντικών Αρετών και συνειδησιακής αφύ-
πνισης του Αληθινού της Είναι. 

90 Ο αντικειμενικός στόχος αυτής της μεθόδου και πρακτικής είναι να επιφέρει συνει-
δητή ένωση με την ψυχή και να υποτάξει τις δύο χαμηλότερες ενέργειες, της ύλης και της 
αισθαντικής νοητικής φύσης, στην πνευματική ζωή. Όταν αυτό εκπληρωθεί, τότε η αρχή της 
πνευματικής ζωής ζωογονεί μια ψυχή που δε γνωρίζει φραγμούς ούτε περιορισμούς, επειδή 
οδήγησε το μηχανισμό της στο ανώτερο στάδιο τελειότητας. Η ύλη ανυψώθηκε στους ουρα-
νούς, (το πυρ της Κουνταλίνι, η ενέργεια της ύλης που ονομάζεται μερικές φορές μητέρα), τελι-
κά υψώθηκε από τη θέση της, που είναι η βάση της σπονδυλικής στήλης, μέχρι το κεφάλι. 
Αυτό αποτελεί αντιστοιχία με την Ανάληψη της Παρθένας-Μητέρας στον Ουρανό, ώστε να 
πάρει τη θέση της στο πλευρό του Υιού της, του Χριστού, της Ψυχής. Αυτό δεν είναι μόνο μια 
μυστικιστική εμπειρία, αλλά ένα ζωτικό και φυσικό γεγονός ολοκλήρωσης του ανθρώπου και 
μια συνειδητή ενοποίηση με την ψυχή του.   
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τρία πράγματα: Με την δυνατότητα της ενέργειας που κάποιος έχει. Με τις αξίες της 
καρδιάς. Και με την μη εκσπερμάτιση. 

Η γέννηση των Ηλιακών σωμάτων, είναι η αληθινή έννοια της δεύτερης 
γέννησης. Οι Ηλιακοί οργανισμοί αναφέρονται στη Βίβλο συμβολικά ως τρεις γιοι 
του Μωυσή. Σε άλλες θρησκείες, αναφέρονται συλλογικά ως "ψυχή". Και σύμφωνα με 
τον Ιησού, ο κοινός άνθρωπος δεν κατέχει πραγματικά μια ψυχή: «στην υπομονή 
εσείς κατέχεται τις ψυχές σας». (Λουκ. 21,12). Ας αναζητήσουμε την πιο άξια φορεσιά 
για την ψυχή, γιατί ανάλογα με τον ζήλο μας, κερδίζουμε και το χρώμα του πνευμα-
τικού μας ενδύματος. Η σύσταση του ολοκληρωμένου Ανθρώπου είναι η ακόλουθη:  

 
1 - Ατμικό σώμα (Άτμαν, Ο Εσώτερος).   
2 - Βουδικό σώμα, ή Θεϊκή ψυχή.   
3 - Αιτιατό σώμα, ή Ανθρώπινη Ψυχή.   
-------------------------------------------------------------- 
4 - Νοητικό σώμα.   
5 - Συγκινησιακό ή Αστρικό σώμα.  
6 - Ζωτικό ή αιθερικό σώμα.  
7 - Κυτταρικό Φυσικό σώμα. 
 
Κάθε ένα απ' αυτά τα 7 σώματα είναι ένας οργανισμός που έχει το ιδιαίτερό 

του σπόνδυλονωτιαίο νευρικό σύστημα και την Κουνταλίνι του. Όλοι οι νωτιαίοι μυ-
ελοί των 7 σωμάτων αλληλο-διαπερνώνται χωρίς να μπερδεύονται. Έτσι λοιπόν, 
υπάρχουν 7 σώματα, 7 νωτιαίοι μυελοί και 7 Κουνταλίνες αντίστοιχα. Το ανέβασμα 
της Κουνταλίνις, από τον κόκκυγα έως τον εγκέφαλο, γίνεται σταδιακά για κάθε ένα 
από τα σώματα, όλο και σε πιο ανώτερα επίπεδα, έως ότου εμφανισθεί ο βασιλιάς 
στεφανωμένος με το στέμμα. Έτσι δημιουργούμε τα σώματα «φωτιάς» ή τους ηλια-
κούς οργανισμούς. 

Το πρώτο ανέβασμα σταδιακά της Κουνταλίνι, από τον κόκκυγα έως τον εγκέ-
φαλο, αναζωογονεί το Κυτταρικό Φυσικό σώμα και τότε επιτυγχάνουμε την πρώτη 
Μύηση, της Γέννησης.  

Μετά, κατά το δεύτερο ανέβασμα σταδιακά της Κουνταλίνι, από τον κόκκυγα 
έως τον εγκέφαλο, μέσα από ένα ανώτερο επίπεδο εσωτερικής εργασίας, αναζωογο-
νείται το ζωτικό (αιθερικό) σώμα, (γίνεται μόνο αναζωογόνηση γιατί τα σώματα  -
φυσικό και ζωτικό - τα έχουμε) και επιτυγχάνουμε τη δεύτερη Μύηση της Βάπτισης, 
η οποία μας ανοίγει όλες τις ικανότητες του αιθερικού σώματος και μας απονέμει τη 
δύναμη να ταξιδεύουμε με αυτό, μέσα σε όλα τα αιθερικά κοσμικά επίπεδα.  

Έπειτα, κατά το τρίτο ανέβασμα σταδιακά της Κουνταλίνι, από τον κόκκυγα 
έως τον εγκέφαλο, που γίνεται με ένα πιο ανώτερο ακόμη επίπεδο εσωτερικής εργα-
σίας μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε το Αληθινό Αστρικό, το Χριστικό Αστρικό 
σώμα. Η ολοκλήρωσή του αντιστοιχεί με την τρίτη Μύηση της Μεταμόρφωσης. 
Καθώς φτάνουμε σταδιακά σ’ αυτό το επίπεδο εσωτερικής εργασίας, η ιερή φωτιά, 
ανεβαίνοντας στο νωτιαίο κανάλι του αστρικού σώματος, βάζει σε δραστηριότητα και 
φωτίζει τις 7 εκκλησίες του (κάθε εκκλησία είναι το φυσικό σώμα μιας «κοινότητας» και αυ-
τή η κοινότητα μέσα μας είναι τα αυτόνομα μέρη του Είναι μας) και αυτές με τη σειρά τους 
ενεργοποιούν τα αντίστοιχα τσάκρα του. Κάθε μετασχηματισμός στο Αστρικό σώμα 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bible


Αναστάσιος Β. Βλάχος 

225 
 

δημιουργεί παρόμοιο μετασχηματισμό στις κυτταρικές διαδικασίες και στον ηλεκτρο-
βιολογικό μηχανισμό των αδένων του φυσικού σώματος, που με τη σειρά τους μετα-
τρέπουν τις διάφορες βιοχημικές ουσίες τελικά σε ανάλογες ορμόνες. 

 
Τα 7 τσάκρας ή οι 7 Εκκλησίες της Αποκάλυψης είναι: 

        
1. ΈΦΕΣΟΣ    Η βάση της σπονδυλικής στήλης   4 πέταλα. 
2. ΣΜΥΡΝΗ Το ύψος του προστάτη   6 πέταλα. 
3. ΠΕΡΓΑΜΟΣ Το ύψος του ηλιακού πλέγματος   10 πέταλα. 
4. ΘΥΑΤΕΙΡΑ Στην καρδιά    12 πέταλα. 
5. ΣΑΡΔΕΙΣ Δημιουργικός λάρυγγας   16 πέταλα. 
6. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Ανάμεσα στα φρύδια   2 πέταλα. 
7. ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ Στην επίφυση    1000 πέταλα 

 

 
 

Εκκλησίες, Τσάκρα, πλέγματα και νευρικό σύστημα. 
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Αυτές οι επτά εκκλησίες υπάρχουν κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης και 
μέσα στο νωτιαίο μυελό του ανθρώπου. Από το νωτιαίο κανάλι ξεκινούν μερικές νευ-
ρικές ίνες που συνδέουν τα εφτά τσάκρας ή συμπαθητικά πλέγματα με τις επτά εκκλη-
σίες της σπονδυλικής στήλης. Τα τσάκρα είναι μπροστά από τις εκκλησίες και είναι 
συσχετισμένα με αντίστοιχα όργανα και αδένες του φυσικού σώματος και ειδικά με 
τους αδένες της σεξουαλικής έκκρισης. Μπαίνουν σε μεγάλη δραστηριότητα με την 
ανύψωση της Κουνταλίνι (που αναπτύσσεται, εξελίσσεται και προοδεύει σύμφωνα με 
τις αξίες της καρδιάς), σε όλο το μήκος του νωτιαίου καναλιού.   

Πρώτα φωτίζεται η Εκκλησία της Εφέσου και ενεργοποιεί το κοκκυγικό τσά-
κρα91 το οποίο μας δίνει εξουσία πάνω στο στοιχείο γη και το οποίο βρίσκεται στο 
μέρος του σώματος όπου τα κανάλια Σουσούμνα, Ιδά και Πινγκαλά συναντώνται. Τα 
επτά επίπεδα κοσμικής Συνείδησης, βρίσκονται υπό την εξάρτηση θα λέγαμε αυτής 
της Εκκλησίας διότι, το Θεμελιώδες Τσάκρα, είναι αυτό το οποίο τρέφει με την σεξου-
αλική του ενέργεια όλα τα άλλα.  

Η ανύψωση της Κουνταλίνι στην περιοχή του προστάτη βάζει σε δραστηριό-
τητα την Εκκλησία της Σμύρνης και αφυπνίζει το πλέγμα του προστάτη, το οποίο 
είναι βασικό για την άσκηση της Πρακτικής Μαγείας. Αυτή η Εκκλησία μάς απονέμει 
την εξουσία να κυριαρχούμε τα στοιχειώδη νερά της ζωής και τη μακαριότητα να 
δημιουργούμε. Το Τσάκρα αυτό ελέγχει τα νεφρά, την κοιλιά και τα κύρια όργανα του 
κατώτερου τμήματος της κοιλιάς.  

Όταν το Ιερό φίδι (η Κουνταλίνι), φθάσει να φωτίσει την Εκκλησία της Περγά-
μου, τότε ενεργοποιείται και μπαίνουν σε δραστηριότητα το Ηλιακό πλέγμα, τα πλέ-
γματα του συκωτιού και της σπλήνας. Το Τσάκρα αυτό είναι το τηλεπαθητικό κέντρο 
ή ο εγκέφαλος των συγκινήσεων. Τα νοητικά κύματα των ατόμων που σκέπτονται 
φθάνουν σε μας μέσα από το ηλιακό πλέγμα που είναι η κεραία λήπτης μας και 
κατόπι περνούν στον εγκέφαλό μας. Μέσω του ηλιακού πλέγματος περνούν οι ηλια-
κές δυνάμεις που τρέφουν όλα τα άλλα  κέντρα μας. Αυτός που το αφυπνίζει αποκτά 
την αίσθηση της τηλεπάθειας και κυριαρχεί τη στοιχειώδη φωτιά των Σοφών. 

Με την ανύψωση της Κουνταλίνι στην περιοχή της καρδιάς φωτίζεται η Εκκλη-
σία της Θυάτειρας και ενεργοποιεί το καρδιακό κέντρο, που μας απονέμει εξουσία 
πάνω στο στοιχειώδη αέρα, έμπνευση, προαίσθηση, διαίσθηση και εξουσίες για να 
βγαίνουμε συνειδητά με αστρικό σώμα.   

Η άνοδος της Κουνταλίνι πραγματοποιείται συγχρόνως με την πρακτική της 
Σεξουαλικής Μαγείας και σύμφωνα με τις αξίες τις καρδιάς. Για να κερδηθεί έστω και 
ένας μόνο σπόνδυλος, πρέπει να υποβληθούμε σε πολυάριθμες δοκιμασίες και σε 
τρομερούς εξαγνισμούς. Η πρόοδος, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της Κουνταλίνι είναι αρ-
γή και δύσκολή. Με μία και μόνη εκσπερμάτωση, η Κουνταλίνι κατέρχεται κατά ένα ή 
δύο σπονδύλους92 ανάλογα με το μέγεθος του λάθους. Η επανάκτηση των σπονδύ-

                                                 
91  Κάθε ένα από τα 7 τσάκρα έχει το χρώμα του, αρχίζοντας από το κατώτερο κόκκινο 

τσάκρας της βάσης, ακολουθούν κατά σειρά τα χρώματα της Ίριδας πορτοκαλί, κίτρινο, 
κίτρινο - ανοιχτό, πράσινο, μπλε, μωβ και μωβ – ροδί στην κορυφή της κεφαλής. 

92  Στο «καλάμι» καταγράφεται η άνοδος ή η κάθοδος της ιερής φωτιάς και αντιπροσω-
πεύει την σπονδυλική μας στήλη. "και ο λαλών μετ΄εμού είχε κάλαμων χρυσούν, δια να μετρή-
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λων αυτών είναι τρομερά δύσκολη. Για να ξυπνήσει το τσάκρα της καρδιάς, πρέπει 
να ξεπεράσουμε τα προσωπικά συναισθήματα και να κατανοήσουμε την κοσμική 
ενέργεια της αγάπης με όλες τις συναισθηματικές διακυμάνσεις της. Χρειάζεται από-
λυτη αγνότητα για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ανάπτυξη, την πρόοδο και την 
εξέλιξη της Κουνταλίνι. Για να αποφύγουμε τον κίνδυνο της πτώσης, είναι απαραίτητο 
να εξαλείψουμε τον πόθο, αφού πρώτα ανακαλύψουμε της αιτίες του. Οι αιτίες του 
πόθου βρίσκονται στις αισθήσεις, τις οποίες πρέπει να κατανοήσουμε. Υπάρχουν πέ-
ντε τύποι Αισθήσεων: Οπτικές, Ακουστικές, Οσφρητικές, Γεύσης, Αφής. Αυτοί οι πέ-
ντε ειδικοί τύποι των αισθήσεων μετατρέπονται σε πόθο. Μόνο κατανοώντας τις 
αισθήσεις σκοτώνουμε τον πόθο και ελευθερώνομε το νου, ο όποιος είναι παγιδευ-
μένος μέσα σ’ αυτό το μπουκάλι του πόθου.  

Όταν η Κουνταλίνι φωτίζει την Εκκλησία των Σάρδεων βάζει σε δραστηριό-
τητα το λαρυγγικό τσάκρα το οποίο μας απονέμει την εξουσία να ακούμε τις φωνές 
των όντων που ζουν στους ανώτερους κόσμους. Αυτό το τσάκρα μας ανοίγει την 
αίσθηση της διακοής. Το νοητικό σώμα βρίσκεται σε στενή σχέση με αυτή την Εκκλη-
σία. Το λαρυγγικό τσάκρα σχετίζεται με το δημιουργικό Λόγο. Ένα από τα δυσκολό-
τερα πράγματα στη ζωή είναι να μάθουμε να ελέγχουμε τη γλώσσα μας. Μόνο όσο η 
ομιλία μας ελαττώνεται και καλλιεργείται ή σιωπή, θα είναι δυνατό ο λόγος μας να 
έχει αισθητή δύναμη στο φυσικό κόσμο για να εκπληρώσει το σκοπό του. Μόνο όταν 
οι πολλές φωνές της κατώτερης φύσης και του περιβάλλοντός μας σιγήσουν, θα κάμει 
αισθητή την παρουσία της: «η Φωνή που μιλά μέσα στη σιωπή».  

Όταν η Κουνταλίνι φθάσει στο ύψος του μεσόφρυδου, ανοίγει η Εκκλησία της 
Φιλαδέλφειας. Αυτό το μαγνητικό κέντρο είναι το μάτι της σοφίας και της διόρασης 
και εκεί έχει τη θέσει του ο θεϊκός μας Πατέρας που βρίσκεται εν κρυφό.  

Όταν η Κουνταλίνι φθάσει στο ύψος του αδένα της Επίφυσης, ανοίγει η 
Εκκλησία της Λαοδικείας που αντιστοιχεί στον κωνοειδή αδένα και ο οποίος μας 
επιτρέπει να λαμβάνουμε την Πολυόραση, τη διαίσθηση, κλπ. Η διαίσθηση μας επι-
τρέπει να γνωρίσουμε την εσώτερη πραγματικότητα όλων όσων υπάρχουν μέσα στο 
αστρικό φως. Η ψυχική διόραση αυτή από μόνη της, χωρίς την ανάπτυξη του Τσάκρα 
της επίφυσης, θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε πολύ σοβαρά λάθη. Ο μόνος τρόπος 
για να προφυλαχθούμε από αυτά τα πιθανά λάθη, είναι να αναπτύξουμε τη διαίσθη-
ση που η Εκκλησία της Λαοδικείας μας επιτρέπει. Οι καταχθόνιοι μπορούν να ξεγελά-
σουν τους διορατικούς μόνο στα κατώτερα επίπεδα. Ο διαισθητικός διορατικός είναι 
πάνσοφος και δυνατός. 

Από τον πρώτο μέχρι τον έβδομο στίχο μιλάει η Αποκάλυψη για την Εκκλησία 
της Εφέσου. Όποιος την αφυπνίσει και κάνει να ανέβει η Κουνταλίνι από το δικό του 
σπονδυλικό μυελό λαμβάνει το Φλογερό Σπαθί και τότε μπαίνει στην Εδέμ. Στο Πύρι-
νο Φίδι βρίσκεται η λύτρωση μας όμως πρέπει να βρισκόμαστε σε επιφυλακή ενάντια 

                                                                                                                     
σει την πόλιν και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής (Αποκ. 21, 15). "και με έφερεν εκεί 
και ιδού, άνθρωπος του οποίου η θέα ήτο ως θέα χαλκού και είχεν εν τη χειρί αυτού νήμα λι-
νού και μέτρον καλάμινον, και αυτός ύστατο εν τη πύλη. "Και είδαν το ύψος του οίκου κύκλω, 
κύκλω. Τα θεμέλια των πλαγίων οικημάτων ήσαν ολόκληρος κάλαμος εξ πηχών διάστημα. 
(Ιεζεκ. 40, 3 /41, 8). 
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στην πονηρία του Φιδιού. Η σεξ. απόλαυση είναι ένα γνήσιο δικαίωμα μας, όμως 
θυμήσου αυτό που είπε ο Κύριος ο Θεός σου: «Αν φας από αυτό το φρούτο θα πεθά-
νεις». Απολαύστε την ευτυχία του έρωτα μην πράττετε όμως τη φοβερή ιεροσυλία να 
χάνεται το σπέρμα. Όταν χαλιναγωγούμε τη σεξουαλική ορμή τότε το θαυμάσιο ρευ-
στό γυρίζει στο αστρικό σώμα πολλαπλασιάζοντας τις λάμψεις του. Έτσι είναι το 
πώς διαμορφώνουμε με τη σεξ. ενέργεια μέσα μας τον Χριστό ή το διάβολο.  

Ο Χριστός, είπε: «Εγώ είμαι το ψωμί της ζωής. Εγώ είμαι το ζωντανό ψωμί. 
Αν κάποιος τρώει από αυτό το ψωμί, θα ζει αιώνια, όποιος τρώει τη σάρκα μου και 
πίνει το αίμα μου, θα έχει την αιώνια ζωή κι Εγώ θα τον αναστήσω. Όποιος τρώει τη 
σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, σε Εμένα ζει και Εγώ σε αυτόν». Ο Χριστός είναι η 
ηλιακή ψυχή, το ζωντανό πνεύμα του Ήλιου, που κάνει να μεγαλώνει το στάχυ του 
σιταριού, μένοντας κλεισμένη στο σπόρο όλη η δύναμη του ηλιακού Λόγου. Σε οποι-
οδήποτε σπόρο, φυτικό, ζωικό ή ανθρώπινο, βρίσκεται κλεισμένη σαν σε μια πολύ-
τιμη θήκη η Χριστική ουσία του Ηλιακού Λόγου.  

Οι σπερματικοί ατμοί - το αποτέλεσμα της σεξουαλικής μετατροπής - έχουν 
σαν βάση τα άτομα του Ήλιου και της Σελήνης και μετατρέπονται σε ενέργειες, που 
ανεβαίνουν από τα δύο κανάλια του συμπαθητικού συστήματος Ιδά και Πινγκαλά 
μέχρι τον εγκέφαλο. Κάνοντας να επιστρέφει η Δημιουργική Ενέργεια προς τα μέσα 
και προς τα πάνω, γονιμοποιεί και γεννιέται μέσα μας το Ηλιακό Αστρικό σώμα. Αυτό 
το όχημα μας απονέμει την αθανασία και είναι ο δικός μας μεσολαβητής Χριστός για 
να φτάσουμε στον Πατέρα που βρίσκεται εν κρυπτό. «Κανένας δεν φτάνει στον Πατέ-
ρα παρά μέσα από Μένα», είπε ο Χριστός. Το αστρικό σώμα έχει να κάνει με την 
ανώτερη συγκίνηση και μας επιτρέπει να είμαστε συνειδητοί στο χώρο του, δίνοντάς 
μας τη δυνατότητα να κάνουμε με ευχέρεια χρήση της δύναμης της τηλεπάθειας, της 
διόρασης, της διακοής και πολλών άλλων ανώτερων δυνατοτήτων, όπως πιο αντικει-
μενικούς αστρικούς διαχωρισμούς (αστρικά ταξίδια), για έρευνες. Έχοντας αστρικό 
σώμα, είμαστε συνειδητοί και μετά τον φυσικό θάνατο, στον αστρικό κόσμο. Αυτό το 
σώμα φυσιολογικά δεν το έχουμε. Μόνο αν το έχουμε δημιουργήσει σε προηγούμενες 
υπάρξεις το κουβαλάμε και στη νέα γέννηση, γι’ αυτό το έχουν πολύ λίγοι. 

Σε ένα ακόμη πιο ανώτερο επίπεδο εσωτερικής εργασίας, κατά το τέταρτο ανέ-
βασμα της Κουνταλίνι από τον κόκκυγα έως τον εγκέφαλο, μας επιτρέπει να δημιουρ-
γήσουμε το Χριστικό Νου. Δημιουργούμε το Διανοητικό σώμα ή το σώμα της νίκης, 
που ανήκει και αυτό στην πέμπτη διάσταση, κερδίζοντας έτσι την τέταρτη Μύηση της 
Εισόδου στην Ιερουσαλήμ. Αυτό το σώμα μας δίνει αληθινή σοφία και αρμονική 
σκέψη, δεν χάνεται με τον θάνατο του φυσικού σώματος. Μ’ αυτό πετυχαίνουμε την 
αθανασία στην πέμπτη διάσταση και μένουμε απελευθερωμένοι από τους πολλούς 
νους των εγώ. Το τωρινό διανοητικό μας σώμα είναι το φάντασμα ενός προσωπείου 
το οποίο στη συνέχεια αποσυντίθεται μετά το φυσικό θάνατο.  

Σε ένα ακόμη πιο ανώτερο επίπεδο εσωτερικής εργασίας, δημιουργούμε το 
Αιτιατό Σώμα, τον πραγματικό Άνθρωπο στην έκτη διάσταση. Φτάνοντας σ’ αυτό το 
επίπεδο ενσαρκώνουμε τη Ψυχή, τότε έχουμε πραγματική ύπαρξη. Δεν έχουμε πραγμα-
τική ύπαρξη πριν από αυτή τη στιγμή. Είναι το σώμα της δημιουργικής θέλησης και για 
να το δημιουργήσουμε χρειάζεται να έχουμε ξυπνήσει τη συνείδηση οπωσδήποτε (αυτό 
επιτυγχάνεται με τον διαλογισμό και τον θάνατο των ψυχολογικών μας ελαττωμάτων). 
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Όταν κάποιος έχει αιτιατό σώμα και την συνείδηση που απαιτείται γι’ αυτό, τότε έχει και 
την εξουσία να δημιουργεί συνειδητά δράσεις γνωρίζοντας και το αποτέλεσμα  τους. 
Θεωρείται δε «Υιός του ανθρώπου», όπως αναφέρεται στις γραφές και έχει επιτύχει 
την Πέμπτη Μύηση, την χριστικοποίηση της ανθρώπινης ψυχής. 

Εφόσον αρχίζει να ζει ο Μυημένος τη ζωή του -Υιού - μπορεί να βρίσκεται 
στον (ουρανό), χωρίς να εγκαταλείπει τη γη, χρησιμοποιώντας συνειδητά στη περι-
οχή αυτή το ανεπτυγμένο ουράνιο σώμα του. Ο Ουρανός δεν βρίσκεται μακριά μας, 
μάς περιβάλλει από παντού. Δεν είναι παρά η αδυναμία μας να συλλάβουμε τους 
κραδασμούς του. Οι κραδασμοί αυτοί μάς χτυπούν ακατάπαυστα και δεν χρειάζεται 
παρά να τους συνειδητοποιήσουμε για να βρεθούμε εκεί. Αυτό το επιτυχαίνουμε αφυ-
πνίζοντας τη δραστηριότητα αυτού του ουράνιου σώματος. Τότε αυτό δεν μπορεί 
παρά να αποκριθεί στους ουράνιους κραδασμούς. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πως η 
έκφραση Υιός του ανθρώπου λέγεται για τον Μυημένο, όχι για τον αναστημένο και 
θριαμβευτή Χριστό, αλλά για τον Γιό, που δεν έχει φθάσει ακόμη στην τελειότητα.  

Μέσω του -Υιού του ανθρώπου - είναι που μπορεί και λαμβάνει χώρα μέσα 
στον άνθρωπο, η γέννηση του Χριστού. Αυτός στη συνέχεια θα ανδρωθεί και θα τε-
λειωθεί σύμφωνα με την εσωτερική δουλειά του Μυημένου. 

Ο συγγραφέας της Αποκάλυψης (Αποκ. 1, 1-20), βλέπει ένα πνευματικό όραμα 
και περιγράφει τον Υιό του Ανθρώπου, την εμφάνιση Αυτού ο Οποίος υπάρχει, υπήρ-
χε και ο Οποίος πρόκειται να έρθει. Σ’ αυτή την εικόνα δείχνεται συμβολικά αυτό που 
βιώνει ο μυημένος, όταν φτάνει κατά τη διάρκεια της μύησης σ’ αυτά τα επίπεδα που 
περιγράφει ο Ιωάννης. Ο Υιός του ανθρώπου είναι η Ψυχή μας, που τώρα κάθεται 
πάνω στον θρόνο της δόξας. Λέει η Αποκάλυψη: «Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα. 
Όποιος έχει δίψα, Εγώ θα του δώσω από την πηγή του νερού της ζωής δωρεάν. 
Μακάριοι εκείνοι που πλένουν τα φορέματά τους (τα σώματα), στο αίμα του αρνιού 
(το σπέρμα), για να μπουν από τις πύλες της πόλης». Ο Γιός του Ανθρώπου έχει 
εξουσίες πάνω στη φωτιά (στο πνεύμα), πάνω στον ορμητικό αέρα (στο νου), πάνω 
στα ταραγμένα κύματα των ωκεανών (στο συναίσθημα) και πάνω στην γη (στο σώμα) 
και γεννιέται από το (σπέρμα) και από τη Φωτιά της Κουνταλίνι, τη φωτιά της ζωής, 
που ανάβει μόνο με την ένωση του ζευγαριού στον Τέλειο Γάμο. Η σεξουαλική πράξη 
είναι πολύ τρομερή. Δίκαια λέει η Αποκάλυψη: «Εκείνον που νικάει θα τον κάνω 
κολώνα του Ναού του Θεού μου και δεν θα φύγει πια από εκεί».  

Οι αλχημιστές λένε πως πρέπει να μετατρέπουμε –συμβολικά - τη Σελήνη σε 
Ήλιο. Η Σελήνη είναι η Ψυχή. Ο Ήλιος είναι ο Χριστός. Η μετατροπή της Σελήνης σε 
Ήλιο είναι δυνατή μόνο με τη Φωτιά και αυτή ανάβει μόνο με την αγαπημένη ένωση 
μέσα από το Γάμο. Οι αλχημιστές χάρη στην εργασία με τις δύο αρχές, την αρσενική 
και τη θηλυκή, με τον Ήλιο και τη Σελήνη, τη θέληση και τη φαντασία, κατόρθωναν να 
μετατρέψουν την Ίδια τους την ύλη και να γίνουν συμβολικά φωτεινοί και ακτινοβόλοι 
(Ήλιος) και αγνοί (η Σελήνη στην πνευματική της έννοια συνδέεται με την αγνότητα 
της φαντασίας). Εργαζόμενος ο αλχημιστής με τη δικαιοσύνη του σταυρού της Γης, με 
τον Ήλιο και τη Σελήνη, εξιδανικεύει τη σεξουαλική δύναμη (Αφροδίτη) και τη δυνα-
μική και δραστική ισχύ της θέλησης (Άρης) και αποκτά όλες τις πνευματικές δυνάμεις 
πετυχαίνοντας έτσι την τέλεια πραγμάτωση (τον Ερμή), το σύμβολο του τέλειου 
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όντος, στο οποίο η κυκλοφορία των δύο ρευμάτων γίνεται σε τέλεια ισορροπία και 
αρμονία, ώστε να κολυμπά μεσ’ την ειρήνη.  

Όταν τελειώσει και η «αναζωογόνηση» του Βουδικού και του Ατμικού σώμα-
τος (τα οποία δεν τα δημιουργούμε, τα έχουμε σε εμβρυακή κατάσταση και είναι 
σώματα του δικού μας ΕΙΝΑΙ), με το αντίστοιχο ανέβασμα της Κουνταλίνι, από τον 
κόκκυγα έως τον εγκέφαλο και με την ανάλογη εσωτερική εργασία, τα οχήματα του 
πνεύματος είναι έτοιμα. Το Θεϊκό πνεύμα, ο Άτμαν, τα χρειάζεται όλα αυτά για να 
μπορεί να εκφραστεί μέσα από εμάς. Το Αιτιατό σώμα είναι η γέφυρα που θα ενώσει 
το Βουδικό και Ατμικό σώμα. Έτσι μπορεί και μένει ενωμένη η τριάδα: 
 

 Άτμαν (Θεϊκό πνεύμα).  
Θεϊκή ψυχή (Βουδικό σώμα).  
Ανθρώπινη ψυχή (Αιτιατό σώμα). 
 
Έως εδώ ο μυημένος έχει δημιουργήσει τα σώματα «Φωτιάς», (έχει κρυσταλ-

λώσει μέσα του τους Ηλιακούς οργανισμούς αστρικό, διανοητικό και αιτιατό), τα 
οποία είναι κατάλληλα για να μπορεί να εκδηλώνεται το Πνεύμα μέσα από αυτά 
στους αντίστοιχους κόσμους. Έχει περίπου 100% συνείδηση και μπορεί και εκφράζει 
ολόκληρο το Είναι του (ολόκληρη την εσωτερική δομή του), διαμέσου αυτών των σω-
μάτων. Φτάνοντας σε αυτό το επίπεδο συνειδητότητας ένας άνθρωπος θα λέγαμε ότι 
έχει ανεβεί το «πρώτο βουνό» της μύησης και έχει γίνει εν δυνάμει ένας κάτοικος της 
Ουράνιας βασιλείας, μέσω της δεύτερης γέννησης που έχει καταφέρει να πραγμα-
τοποιήσει στον εαυτό του. Αυτοί οι Ηλιακοί οργανισμοί γίνονται δέκτες μιας πολύ 
ανώτερης  ενέργειας, που επιτρέπει τα ανώτερα επίπεδα φρόνησης και συγκίνησης 
να υπάρχουν και να εκδηλώνονται. Οι άνθρωποι με τα σώματα  φωτιάς, κατέχουν 
ψυχή· οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν κατέχουν πραγματικά μια ψυχή: «στην υπομο-
νή εσείς κατέχεται τις ψυχές σας». Εμείς, όπως είμαστε τώρα διαμορφωμένοι με τα 
πολλά εγώ, το Είναι μας μπορεί να εκφραστεί μόνο μέσα από την ελάχιστη Ουσία 
που έχουμε ελεύθερη. Φυσικά η προσπάθεια δεν σταματά εδώ. Ο γεννημένος Χρι-
στός μέσα μας, για να κατέχει πλήρως όλες τις δυνάμεις του, πρέπει να αποκτήσει τα 
ειδικά και κατάλληλα σώματα, τα σώματα Χρυσού93, που είναι τα μόνα ικανά να 
αντέξουν όλη την υψηλή ενέργεια που φέρει μαζί του όταν Αυτός εκδηλώνεται. Πρέπει 
να μπούμε στην διαδικασία της μύησης του δεύτερου βουνού και αργότερα, για να 
φτάσουμε στην τελική ανάσταση και ανάληψη πρέπει να διανύσουμε τον δρόμο της 
μύησης του τρίτου βουνού.  

Στο δεύτερο βουνό, επαναλαμβάνουμε όλη την εσωτερική εργασία του πρώ-
του βουνού, αλλά τώρα σε ένα πολύ ανώτερο και λεπτότερο επίπεδο. Δημιουργούμε 
τα σώματα χρυσού, που αντικαθιστούν της φωτιάς, για να μπορούν να αντέξουν τον 
υψηλό βαθμό ενέργειας που φέρει μαζί του όταν κάποιος ενσαρκώνει τον Χριστό.  

                                                 
93 Όλη η αναφορά που γίνεται για την κατασκευή των εσωτερικών (πνευματικών), 

σωμάτων και για τα τρία βουνά είναι παρμένα, σύμφωνα με τη δική μου κατανόηση, από την 
αναφορά που κάνει ο Δάσκαλος Samel Aun Weor στο βιβλίο του Τα τρία βουνά. 



Αναστάσιος Β. Βλάχος 

231 
 

Σ’ αυτό το επίπεδο εσωτερικής εργασίας, ο μυημένος εργάζεται χωρίς ξεκού-
ραση, χωρίς σταμάτημα, με τον ψυχολογικό θάνατο από στιγμή σε στιγμή και των πιο 
μικρών λεπτομερειών των εγώ, με πολλές δοκιμασίες, θυσίες και πόνο, πετυχαίνει την 
τελειότητα της Μαεστρίας. Το σταμάτημα σ’ αυτό το επίπεδο είναι καθυστέρηση, 
πτώση, εδώ ή ανεβαίνεις ή κατεβαίνεις.  

Ο Χριστός γεννιέται σαν ένα πολύ μικρό μωρό και κατά το μέτρο που ανεβαίνει 
ο Μυημένος, το μωρό Χριστός, μεγαλώνει σύμφωνα με τον νόμο του επτά σε γνώση 
και σοφία, αναπτύσσοντας τις τρομερά ισχυρές ικανότητες του με όλες τις εξουσίες 
πάνω στη φύση και πάνω στο Σύμπαν. Βασικός όρος για την ανάπτυξη του Χριστού 
εδώ είναι η αγάπη που προσφέρεται, γιατί η τροφή του Χριστού είναι η αγάπη, γιατί 
Αυτός είναι Αγάπη. Σ’ αυτό το βουνό είναι που αρχίζει η εργασία εξάλειψης των «εγώ 
αιτία»94 ολοκληρωτικά, ώστε να μη μείνει ούτε η σκιά των ελαττωμάτων, για να μπο-
ρούμε να έχουμε πρόσβαση έπειτα στο τρίτο βουνό. Η λεπτή εργασία εξάλειψης του 
«εγώ αιτία» γίνεται μόνο με τη δύναμη της αγάπης και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η 
δύναμη του Χριστού, γιατί μόνο Αυτός διαθέτει πλήρως την κοσμική θεμελιακή Αρχή 
της αγάπης. Γι’ αυτό ο Ιησούς είπε: «εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι η αλήθεια», γιατί 
κανείς δεν μπορεί να φτάσει στον Πατέρα αν δεν είναι μέσω του Χριστού.  

Στο «δεύτερο βουνό», ο Μυημένος ενσαρκώνει τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο 
Πνεύμα μέσα του, είναι ένας Θεός ικανός να δημιουργεί δια μέσω του Λόγου. Για να 
μπορέσουν αυτές οι τρεις δυνάμεις να συγχωνευθούν σε μια μόνο, τον Πατέρα, τη 
Μονάδα, πρέπει να περάσουν από ένα μυστικιστικό θάνατο, τα σώματα χρυσού 
πρέπει να μετασχηματιστούν για να έλθουν τα σώματα φωτός στο τρίτο βουνό.  

Στο «τρίτο βουνό» σηκώνουμε πάλι τα επτά «φίδια» που μετασχηματίζουν τα 
σώματα χρυσού σε σώματα φωτός. Η εργασία με τους τρεις παράγοντες σ’ αυτό το 
βουνό είναι πολύ δύσκολη και πολύ λεπτή, γιατί εξαλείφεται ολοκληρωτικά το εγώ 
Αιτία, έτσι που να μην μείνει ούτε η σκιά του, για να μπορεί να ξυπνήσει 100% η 
συνείδηση. Ο δεύτερος παράγοντας και εδώ είναι απαραίτητος διότι χρειάζεται για να 
δημιουργηθούν τα επτά σώματα φωτός. Εφόσον ο Μυημένος έχει ενσαρκώσει τον 
Χριστό που είναι αγάπη, χρειάζεται αναγκαστικά θα λέγαμε τον τρίτο παράγοντα, για 
να τρέφει αυτή την αγάπη με την προσφορά του προς την ανθρωπότητα. Είναι το 
βουνό της ανάβασης προς τον Πατέρα. Φτάνουμε στο τέλος του δρόμου γυρίζουμε 
στον Πατέρα με μαεστρία. Από τον Πατέρα φεύγουμε χωρίς μαεστρία με σκοπό να 
γνωρίσουμε και επιστρέφουμε με μαεστρία και συνείδηση.  

Στο Απόλυτο δεν μπορούμε να μπούμε σαν τριάδα ούτε σαν δυάδα. Αλλά μόνο 
σαν μονάδα. Πρέπει να συντεθούν ο Υιός και το Άγιο πνεύμα σε μια δύναμη, τον 
Πατέρα, για να μπορέσει Αυτός να μπει σαν μονάδα στο Απόλυτο. Αυτό αντιπροσω-
πεύεται από το σύμβολο του αετού που καταβροχθίζει το φίδι (η ένωση των δυο 
δυνάμεων σε μια, τον Αετό). 

 

                                                 
94  Τα εγώ Αιτία είναι τα αρχικά ψυχολ. ελαττώματα, ο σπόρος του εγώ, τα πρώτα εγώ 

που αναβλύζουν μετά την απομάκρυνση από τον ΠΑΤΕΡΑ.  
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Allegorie du «Chaos Philosophorum» début du XVIIIe siècle 

 
Το φιλοσοφικό Χάος. Στο πράσινο όρος της πρώτης ύλης, τα σύμβολα των συναφών 

υλών αποδίδονται στο μαγικό τετράγωνο των αριθμών του Κρόνου στη βάση της εικόνας. Το 
φιλοσοφικό χάος υποδεικνύει τη διάσπαση των τεσσάρων στοιχείων (στις διάφορες μορφές 
τους) μέσα στον υδράργυρο (τη μήτρα όπου όλα τα πράγματα έχουν γεννηθεί). Οι αλχημικές 
αλλαγές είναι δυνατές μόνο μετά την επαναφορά των στοιχείων στην αρχική τους κατάσταση, 
ώστε να μπορέσει να αναγεννηθεί ο Φοίνικας (που συμβολίζει το φιλοσοφικό χρυσό) και στην 
συνέχεια να γεννηθεί το χρυσό παιδί της Αλχημείας, που είναι το αποτέλεσμα της ένωσης από 
τα αλληγορικά σύμβολα της αρσενικής και θηλυκής αρχής, του Ήλιου και της Σελήνης. Η γνώ-
ση της επίδρασης των Ζωδίων και των πλανητών, με κορυφαία τη θέση του Ερμή, η κυριαρχία 
των τεσσάρων στοιχείων (φωτιά, αέρας, νερό, γη), είναι απαραίτητη, ώστε να καταφέρουμε 
τελικά το χρυσό παιδί της Αλχημείας να στεφανωθεί με την κόκκινη βασιλική κορώνα.  
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Μετατροπή των σεξουαλικών ενεργειών. 
 

 
Η μετατροπή των σεξουαλικών ενεργειών (που είναι το σεξουαλικό αιθερικό 

ενεργειακό απόθεμα στο σώμα μας), είναι μια απλή μυστικιστική πρακτική, με πολλά 
επίπεδα εφαρμογής. Απαιτείται απόλυτος έλεγχος των σεξουαλικών ενεργειών και η 
ένωση του ζευγαριού να γίνεται χωρίς σκόρπισμα της ενέργειας, χωρίς να φτάνει σε 
οργασμό. Η Αλχημική ένωση γίνεται για να δημιουργήσουμε το Χρυσό Παιδί της 
Αλχημείας, τον οικείο μας Χριστό, γι’ αυτό πρέπει να προετοιμάσουμε τους εαυτούς 
μας για να εισέλθουμε σ’ αυτή την εργασία. Δεν πρέπει να γίνεται μόνο λόγω βιο-
λογικής σεξουαλικής ανάγκης, αλλά κυρίως για να δώσουμε στη Θεϊκή μας Μητέρα τη 
μέγιστη ώθηση, ώστε Εκείνη να κάνει την αποκρυστάλλωση αυτής της δημιουργίας 
και την ίδια στιγμή να εξαλείψει τα ψυχολογικά επιπρόσθετα. Η στιγμή της σεξου-
αλικής εργασίας δεν είναι για σκέψη, αλλά στιγμή για να αισθανθούμε και να προ-
σευχηθούμε. Ο άνδρας πρέπει να αισθανθεί την γυναίκα· η γυναίκα πρέπει να αι-
σθανθεί τον άνδρα. Αυτό είναι σημαντικό. Σ’ αυτές τις στιγμές που το ζευγάρι κάνει 
την Εργασία είναι δημιουργικοί Θεοί. Αν η εργασία γίνει καλά, η γυναίκα είναι ενώ-
μένη με την Θεϊκή Μητέρα και ο άνδρας με το Άγιο Πνεύμα.  

Πριν από όλη τη διαδικασία είναι απαραίτητο να έχουμε την κατάλληλη σεξου-
αλική ενέργεια (Η 12) που μπορούμε να την πετύχουμε μέσα από τον ψυχολογικό 
θάνατο των εγώ και την ισορροπία των κέντρων. Σε άλλη περίπτωση η μετατροπή δεν 
γίνεται σωστά και μπορεί να υπάρξει πτώση.  

Προϋποθέσεις για τη σωστή πρακτική:  
Νόμιμο παντρεμένο ζευγάρι.  
Η πρακτική καλύτερα να γίνεται τη νύκτα από τις 2 και μετά. Τότε υπάρχει 

ησυχία, το σώμα είναι ξεκούραστο και ο ψυχισμός ήρεμος. 
Το δωμάτιο να είναι καθαρό, γιατί είναι ο ναός που δουλεύει το ζευγάρι στην 

Αλχημεία. Να υπάρχει αρμονία. Με κατάλληλους τρόπους καθαρίζει τον χώρο από 
αρνητικές επιδράσεις και οντότητες. Ταυτόχρονα δημιουργεί έναν κύκλο προστασίας 
από αυτές. (Στο βιβλίο μου «Εισαγωγή στη Γνωστική Φιλοσοφία», δίνονται λεπτο-
μέρειες για όλα αυτά). 

Προσευχή στη Θεϊκή Μητέρα (γιατί αυτή κατευθύνει όλη την διαδικασία των 
ενεργειών), για βοήθεια στην πρακτική, ώστε να διοχετεύει κατάλληλα αυτές τις ενέρ-
γειες στον εγκέφαλο και στην καρδιά, να αποφύγουμε τον σπασμό και να μας δώσει 
την ενέργεια – φωτιά.    

Άναμμα της φωτιάς: Το ζευγάρι ξεκινάει με χάδια για να προετοιμαστούν τα 
σώματα. Είναι δεδομένο ότι η γυναίκα είναι παθητική, επομένως ο άντρας πρέπει να 
αρχίσει με χάδια, για να ετοιμάσει και να ανάψει τη φωτιά. Σ’ αυτές τις στιγμές το ζευ-
γάρι πρέπει να βρίσκεται σε τέλεια αρμονία. Μόνο όταν υπάρξει διέγερση προχωρά-
με στην ένωση. Μπορεί να υπάρχει διέγερση, ίσως το σώμα ζητάει να μετατρέψει, 
αλλά αν η συναισθηματική κατάσταση δεν είναι σύμφωνη με την εργασία που πρό-
κειται να κάνουμε, είναι καλύτερα να μην την κάνουμε εκείνη την ημέρα ή εκείνη την 
στιγμή. Αν η σεξουαλική ένωση περιοριστεί μόνο στην απόλαυση, χάνεται η ευκαιρία 
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στο ζευγάρι να πειραματιστεί την έκσταση και την θεϊκή φιληδονία του Μυστηρίου της 
Αγάπης. Στην Σεξουαλική Μαγεία πρέπει να εξευγενίσουμε το συναίσθημα της Αγά-
πης. Στην αρχή του γάμου προτείνεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να αποφύ-
γουμε τις πτώσεις.     

Ένωση. Επιλέγουμε μια κατάλληλη και βολική στάση, ώστε να μην μας διε-
γείρει πολύ και υπάρξει πτώση (οργασμός)95. Αν είναι ανάγκη μπορούν να υπάρχουν 
κάποιες κινήσεις ή χάδια, για να διατηρείται η διέγερση. Συγκεντρωνόμαστε στους 
σεξουαλικούς αδένες και δεν αφήνουμε τον νου να σκέπτεται διάφορα, αλλά ελέγ-
χουμε τη φωτιά με σκοπό να τη μετατρέψουμε.  

                                                 
95 Η Αγία Γραφή περιέχει επίσης πολλές πληροφορίες σχετικά με το θέμα. Το αρχαίο 

κείμενο είναι καταπληκτικό. Για ευκολία το μεταφέρω στην νεοελληνική γλώσσα. Στο Λευιτικό 
(το βιβλίο των ιερέων), επιτρέπεται η επαφή με γυναίκα, αλλά απαγορεύεται να γίνει αυτό «εν 
σπέρματι συνουσίας»: Λευιτικό κεφ. ΙΕ: Παρ.3…και αυτός είναι ο νόμος της ακαθαρσίας του, 
ενώ τρέχει γόνος (σπέρμα) από το σώμα του… Παρ.16:…και ο άνθρωπος από τον οποίο θα 
εξέλθει «κοίτη σπέρματος… θα είναι ακάθαρτος μέχρι το βράδυ… Παρ.18:…και η γυναίκα με 
την οποία θα κοιμηθεί άνδρας «κοίτην σπέρματος» (δηλαδή με σκοπό ή αποτέλεσμα την 
εκσπερμάτωση) θα λουσθούν με νερό και θα είναι ακάθαρτοι μέχρι το βράδυ… Παρ.15…και 
θα κάνει εξιλέωση ο ιερεύς για αυτόν ενώπιον του Κυρίου για την ρεύση του… Παρ.31…και 
δεν θα πεθάνουν για την ακαθαρσία τους, με το να μιαίνουν την σκηνή μου που βρίσκεται 
μέσα τους… (δηλαδή με την εκσπερμάτωση μολύνεται ο «εσωτερικός ναός» γιατί το εγώ  
έμπορος δυναμώνει, ενώ η Συνείδηση εξασθενεί). Παρ.32…και εάν από κάποιον εξέλθει κοίτη 
σπέρματος για να μιανθεί από αυτήν… Λευϊτικό κεφ. ΙΑ: παρ.7… και τον χοίρον… ακάθαρτος 
είναι για εσάς… Λευιτικό κεφ.ΙΒ: Παρ.2 και 5 …γυνή ήτις εάν σπερματισθεί… θα είναι ακάθαρ-
τη επτά ημέρες… Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία: Το εάν του κειμένου φανερώ-
νει ότι η γυναίκα μπορεί όχι μόνο να έρθει σε σεξουαλική επαφή χωρίς να σπερματισθεί, αλλά 
και να αποκτήσει παιδί επίσης χωρίς να σπερματισθεί. Στο εάν περιέχεται και η έννοια του 
«ατυχήματος». Παροιμίες: κεφ.Ε παρ15 έως18: Πίνε ύδατα από τα αγγεία σου και από τα δικά 
σου πηγάδια. Να μην ξεχειλίσουν τα ύδατα σου από την πηγή σου και ας περνούν από τις 
πλατείες σου τα δικά σου ύδατα. Για σένα μόνο να υπάρχουν και κανείς ξένος να μην πάρει 
μέρος σε αυτά. Η πηγή του ύδατος σου να είναι για σένα και να ευφραίνεσαι με την γυναίκα 
που έχεις από νέος. κεφ. Θ παρ.1318: Γυναίκα ανόητη και θρασεία… προσκαλεί τους διαβά-
τες…. λέγουσα: άρτους κρυφούς ηδονικά αγγίξτε και ύδωρ κλοπής γλυκερό…. Ο δε αγνοών…. 
συναντά παγίδα θανάτου, αλλά απομακρύνσου μη σταθείς εκεί, μην της πεις ούτε το όνομα 
σου, διότι έτσι θα υπερβείς ξένη πηγή, και θα διαβείς ξένο ποταμό, και από ξένα νερά άπεχε 
και από ξένη πηγή μην πιεις, για να ζήσεις πολύ χρόνο και να σου προστεθούν χρόνια ζωής. 
Επιστολή Ιωάννου κεφ. Α παρ.9: Αυτός που γεννήθηκε από τον θεό αμαρτία δεν κάνει, διότι το 
σπέρμα του μένει μέσα του, και δεν δύναται να αμαρτάνει… Ησαΐας κεφ. ΞΕ παρ.4: Στα μνή-
ματα και στις σπηλιές κοιμούνται για να ονειρευτούν, οι τρώγοντες χοιρινό κρέας και ζουμί 
θυσιών, μολυσμένα είναι όλα τα σκεύη τους. Ματθαίος κεφ. 19 παρ.12: …και υπάρχουν 
ευνούχοι οι οποίοι έγιναν μόνοι τους ευνούχοι δια την βασιλεία των ουρανών. Ένας ευνούχος 
παρουσιάζει τα εξής δύο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά: Πρώτον μειώνεται η όρεξή του για 
επαφή σπάνια εξαφανίζεται τελείως και δεύτερον δεν μπορεί πλέον να εκσπερματώσει. Εδώ 
φαίνεται καθαρά ο παραλληλισμός με αυτόν που εξασκεί Αλχημεία χωρίς το ξεχείλισμα του 
σπέρματος. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό πως υπάρχει η κρυφή γνώση 
ότι μέσω της «μη εκσπερμάτωσης», είναι δυνατά όλα εκείνα τα θαυμάσια που αναφέρονται 
για τον άνθρωπο και τις δυνατότητες του!!! 
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Μετατροπή. Εδώ σημαντικό ρόλο έχει η συνειδητή φαντασία, η αναπνοή και 
συγκεκριμένες λέξεις δύναμης (μάντραμ) που μετατρέπουν, αντλούν και στέλνουν την 
ενέργεια από τα γεννητικά όργανα ως την καρδιά. Δηλαδή φανταζόμαστε πως η ενέρ-
γεια αρχίζει να βράζει στους σεξουαλικούς αδένες (ο καθένας στους δικούς του, η 
γυναίκα στις ωοθήκες της και ο άντρας στους όρχεις) και πως αυτή η ενέργεια, σαν 
ατμός, σαν ένα φωτεινό χρυσό κορδόνι, ανεβαίνει μετατρεμμένη δια μέσου της σπον-
δυλικής στήλης, φωτίζοντάς την σπόνδυλο – σπόνδυλο ως τον εγκέφαλο. Ταυτό-
χρονα σε αυτές τις στιγμές εισπνέουμε. Στη συνέχεια, ενώ αρχίζουμε να εκπνέουμε 
σιγά - σιγά, συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτή την υγρή φωτιά, αυτό το φωτεινό χρυσό 
κορδόνι, να φεύγει από τη ρίζα της μύτης, να πηγαίνει ως την καρδιά και από εκεί όλη 
αυτή η ενέργεια να σκορπάει σε όλο τον οργανισμό σαν φως.  

Σ’ αυτή τη φάση της εκπνοής τραγουδάμε το μάντρα  της μετατροπής, το Ι – Α – 
Ο. (I = IGNIS, φωτιά. Α = AGUA, νερό. Ο = ORIGO, αρχή πνεύμα. Η φωτιά γονιμοποιεί 
τα νερά της ζωής, για να γεννηθεί ο Υιός του Ανθρώπου).  

Σε κάθε εκπνοή και ένα γράμμα ξεχωριστά. Στην πρώτη εκπνοή το Ι Ι Ι ι ι ι ι ι ι, 
στην άλλη το Α Α Α α α α α α, στην επόμενη το Ο Ο Ο ο ο ο ο ο ο και ξαναρχίζουμε 
πάλι από το Ι. Το ίδιο το Ι – Α – Ο είναι η θεϊκή Μητέρα. Έτσι συγκρατείται το επίπεδο 
της ενέργειας, η οποία παράγεται από την ένωση των δύο αντιθέτων πόλων της φύ-
σης, ώστε να μην φτάσει στο σημείο «χωρίς επιστροφή» και προκληθεί οργασμός. 

Εάν η μετατροπή γίνει σωστά, τότε η σπονδυλική στήλη ζεσταίνεται από την 
ροή της μεταφερόμενης ενέργειας. Όταν ασκούμε αυτή την πρακτική, προσέχουμε να 
μην φέρουμε στο νου μας στο αντίθετο σεξ, γιατί τότε μπαίνει το εγώ της λαγνείας και 
μαζί του η πιθανή πτώση. Ξεκινάμε αυτή την πρακτική της μετατροπής κάνοντάς την 5 
με 10 λεπτά στην αρχή, για να εξοικειώνεται το σώμα με τις ενέργειες96. Μετά από 
τρεις μήνες την αυξάνουμε άλλα 5 με 10 λεπτά ακόμα.    

Το ζευγάρι δεν θα πρέπει να αποσυρθούν ο ένας από τον άλλο προτού φτά-
σουν σ’ εκείνο το μέγιστο σημείο, που σημαίνει να έχουμε το βρασμό που φτάνει 
στους «100 βαθμούς- συμβολικά»· και αυτό είναι κάτι που ισχύει για όλους. Όταν 
κάποιος αισθάνεται αυτούς τους παλμούς, οι οποίοι είναι περισταλτικές συστολές, 
είναι ώρα να αποσυρθεί από την πρακτική διότι αυτές οι κινήσεις έρχονται όταν η 
ενέργεια μας είναι έτοιμη να εκραγεί. Συγκρατηθείτε, έτσι ώστε το σπέρμα που παίρ-
νει αυτή τη θερμότητα να απελευθερώσει την ενέργεια από μέσα του, την ψυχή του 
σπέρματος. Αυτοί οι ατμοί μετατρέπονται και φτιάχνουν τη λόγχη: «με την οποία η 
Θεϊκή Μητέρα αποσυνθέτει το εγώ». Αν το ζευγάρι αποσυρθεί νωρίτερα, προτού να 
δώσει η ενέργεια εκείνο τον τόνο, η μετατροπή έχει γίνει άσχημα κι επομένως, είναι 
πιθανό να εμφανιστεί μια νυκτερινή ονείρωξη. Το ζευγάρι πρέπει να φτάσει σ’ αυτή 
τη μέγιστη στιγμή, όπου υπάρχει μεν το ενδεχόμενο κινδύνου αν δεν τραβηχτούν 

                                                 
96 Η ενεργειακή μας κατάσταση εξαρτάται από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και 

βλέπουμε τα πράγματα και από την ανάλογα διαμορφούμενη εγωική μας ψυχολογία. Επομέ-
νως, οι συνειδητές ποιοτικές επιλογές του υλικο-ψυχικο-νοητικού τρόπου ζωής μας, καθορί-
ζουν την ενεργειακή μας κατάσταση και την εσωτερική πνευματική μας εξέλιξη. Για να υπάρξει 
ενέργεια, πρακτικά, πρέπει να σταματήσουν οι διαρροές της όπως: Η ταύτιση με γεγονότα, 
σκέψεις, συναισθήματα, διανοητικά συμπεράσματα κλπ.   
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έγκαιρα, όμως να μην αποσύρεστε πριν απ’ αυτή τη στιγμή. Εκτός αυτού, το σώμα 
έχει τους σφικτήρες του οι οποίοι διαστέλλονται σ’ ένα κανονικό και συνηθισμένο 
άτομο, με αποτέλεσμα η ενέργεια να βγαίνει από το σώμα. Ο Γνωστικός όμως πρέπει 
να έχει ενδυναμώσει τους σφικτήρες του και από την εμπειρία του να γνωρίζει πότε 
πρέπει να τραβηχτεί και να τους συστέλλει έτσι ώστε να αποφύγει την πτώση και να 
έχει μια επιτυχή μετατροπή. Η ενέργεια που κάποιος προφανώς έχει μετατρέψει αλλά 
δεν την άφησε να φτάσει στην μέγιστη θερμοκρασία δεν μεταμορφώνεται· επομένως, 
τι ατμοί θα εξαχθούν από αυτήν; Αν το σπέρμα δε φτάσει σ’ εκείνη τη θερμοκρασία 
των «100 βαθμών», αν δεν εκραγεί, πεθαίνει μαζί με τη Χριστική ενέργεια κι έτσι, το 
ζευγάρι δεν κάνει την εργασία. Το να βράσει αυτή η ενέργεια στους «100 βαθμούς» 
σημαίνει να φτάσουμε στο μέγιστο σημείο της διέγερσης και να έχουμε το θάρρος να 
αποσυρθούμε την κατάλληλη στιγμή. Αν το άτομο αφεθεί να πέσει χωρίς έλεγχο, το 
σπέρμα βγαίνει από το σώμα με την μορφή που έχει και αλλοιώνεται με το σπόρο 
μέσα του. Το σπέρμα που εκρήγνυται γίνεται ατμός και αυτός είναι η Χριστική ενέρ-
γεια που αργότερα φέρνει τη μετάλλαξη.  

Το χερουβίμ που δημιουργείται κατά 
την ένωση του ζευγαριού. 
 

Αρχίζοντας την Αλχημική ερ-
γασία πρέπει να γνωρίζουμε πως 
αυτή συντελείτε από ένα συνδυα-
σμό πραγμάτων και επιπέδων και 
πρέπει να έχουμε επίγνωση του επι-
πέδου που βρισκόμαστε. Αυτά 
είναι: των Νεόφυτων, των Μυημέ-
νων και των Μυστών (Δασκάλων). 
Κάποιος στο επίπεδο του Νεόφυτου 
δεν πρέπει να νομίζει ότι μπορεί να 
κάνει ότι μπορεί ένας Μυημένος, ο 
Μυημένος δεν πρέπει να νομίζει ότι 
μπορεί να κάνει ότι μπορεί να κάνει 
ο Μύστης. Ο καθένας μπορεί να κά-

νει ό,τι του δίνεται σε καθένα από αυτά τα επίπεδα και επειδή είναι ικανός να 
διαχειριστεί την κατάσταση στο σημείο όπου βρίσκεται. Είναι απαραίτητο να έχουμε 
πνευματικότητα, όμως δεν μπορούμε να είμαστε τόσο υπερβολικά συνδεδεμένοι με το 
πνευματικό μέρος ώστε να αγνοήσουμε και την απαραίτητη βιολογική λειτουργία στην 
πρακτική της Σεξουαλικής Μαγείας (Αλχημεία). Όταν ένα ζευγάρι ενώνεται, πρέπει να 
λάβει υπ’ όψιν του ότι εκπληρώνει μια βιολογική ανάγκη, όμως την κατάλληλη στιγμή 
πρέπει να ζητήσουν από τη Θεϊκή Μητέρα να τους βοηθήσει, να τους προστατεύσει 
και να τους προσέξει. Ως τότε δεν πρέπει να ξεχνούν ότι εκπληρώνουν την απόλαυση 
του οργανισμού τους και την ανάγκη για ευχαρίστηση. Η μετατροπή είναι αυτό που 
μετασχηματίζει ένα πυκνό υλικό σε λεπτότερο και η μετάλλαξη το μετατρέπει σε κάτι 
πνευματικό. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν δύο στάδια στην εργασία που πρέπει να 
κάνουμε. Οποιοσδήποτε μπορεί να μετατρέψει αλλά δεν μπορεί οποιοσδήποτε να 
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γίνει ένας Μεταλλαγμένος. Η μετάλλαξη είναι πιο απαιτητική, επειδή πρέπει κάποιος 
να έχει περισσότερη συνείδηση και περισσότερη κυριαρχία επάνω στον εαυτό του. 
Βάσει αυτού μπορείτε σιγά-σιγά να κατανοήσετε τι σημαίνει να είναι κάποιος Αλχη-
μιστής. Υπάρχει το βιολογικό μέρος, εφόσον ο Αλχημιστής έχει μια ενέργεια που πρέ-
πει να μετατρέπει, και υπάρχει και το πνευματικό μέρος. Πως χρησιμοποιούμε σωστά 
την μετατροπή προκειμένου να βελτιωθούμε πνευματικά; Το σημαντικότερο είναι να 
επιβάλει κάποιος τη θέληση πάνω στο πάθος. Το τελετουργικό λέει: «Ελέγχοντας τη 
σεξουαλική ώθηση θα μπορέσετε να μεταμορφώσετε το Ιερό Σπέρμα σε δημιουργική 
ενέργεια». Επομένως το εσωτερικό περιβάλλον ενός ανθρώπου πρέπει να είναι ευνο-
ϊκό για την σοφή χρήση αυτής της ενέργειας.  

Αφού έχουμε τελειώσει με την μετατροπή των ενεργειών, μετά, προαιρετικά και 
κατά επιλογή, μπορεί να ακολουθήσει το επόμενο βήμα.   

Εξάλειψη του εγώ. Σε αυτή τη φάση, μπορούμε να ζητήσουμε από τη Θεϊκή 
Μητέρα να εξαλείψει κάποιο εγώ που μας ενόχλησε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και δεν διαλύθηκε με τον θάνατο στην πορεία. Εδώ το ζευγάρι, μπορεί να ζη-
τήσει ο καθένας ξεχωριστά από τη δική του Θεϊκή Μητέρα να εξαλείψει το εγώ του 
ενός που θέλει να κάνει αυτή την ιδιαίτερη δουλειά, αφού πρώτα αυτός/η εξηγήσει 
στον/ην σύντροφό του με πιο εγώ πρόκειται να δουλέψει. Είναι έλλειψη ευσπλαχνί-
ας και αγάπης να ζητά ο σύζυγος την αποσύνθεση ενός ελαττώματος και η σύντρο-
φος που βρίσκεται δίπλα του, να ζητά να πεθάνει ένα άλλο ελάττωμα. Το σωστό και 
άκρος αποτελεσματικό, είναι οι δύο σύζυγοι ενωμένοι σεξουαλικά, να προσεύχονται 
και να επικαλούνται την ατομική τους Θεϊκή Μητέρα να εξάλειψη το ίδιο ελάττωμα, 
πρώτα για τον έναν και μετά αφού τελειώσουν μ’ αυτόν, τότε να συνεχίσουν με τον 
ίδιο τρόπο και για το άλλο άτομο, αν και εκείνο θέλει να δουλέψει με κάποιο εγώ. 
Επίσης σε αυτή τη φάση, μπορούμε να ζητήσουμε αντί την εξάλειψη ενός εγώ, την 
θεραπεία μιας ασθένειας. Γίνεται φανερό ότι, η ενέργεια που έχει αναπτυχθεί και από 
τους δύο, η ταυτόχρονη παράκληση και η δύναμη των δύο συντρόφων που έχει συ-
γκεντρωθεί, είναι που θα χρησιμοποιήσει η Θεϊκή Μητέρα Κουνταλίνι για να εξαλείψει 
το εγώ. Σε αυτή την εργασία, με την συνειδητή φαντασία βλέπουμε τη θεϊκή Μητέρα 
με δόρυ φωτιάς να καίει το ελάττωμα, (ένα μόνο σε κάθε εργασία). Επαναλαμβάνω 
πως και οι δύο σύζυγοι πρέπει να επικαλούνται εξάλειψη για το ίδιο ελάττωμα. 

Μην ξεχνάτε πως η μέγιστη σεξουαλική δύναμη που αποσυνθέτει οποιοδήποτε 
ιδιαίτερο εγώ εμφανίζεται στη στιγμή που ένα άτομο πρέπει να τραβηχτεί από την 
εργασία. Ας μη στέλνουμε ηλεκτρική ενέργεια σ’ ένα συγκεκριμένο εγώ όταν το δο-
χείο, το χωνευτήριο ακόμα θερμαίνεται. Στέλνουμε την ηλεκτρική ενέργεια όταν φτάσει 
η στιγμή να τραβηχτούμε. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να στείλουμε στο εγώ τη 
μέγιστη ενέργεια μας. Όταν έρχεται εκείνη η απέραντη ηλεκτρική ώθηση της ενέρ-
γειας, εκεί είναι που ζητάμε από την Θεϊκή Μητέρα να αποσυνθέσει ένα συγκεκριμένο 
εγώ. Το κάνουμε σε μία στιγμή, όταν το σώμα είναι εμποτισμένο μ’ εκείνον τον ηλε-
κτρισμό που η ενέργεια περιέχει. Εκεί βρίσκεται το κλειδί! Μετά από τη μετατροπή και 
αφού έχουμε επαναλάβει το I-A-O πολλές φορές και η κρίσιμη στιγμή φτάνει, ρίχνουμε 
τον ηλεκτρισμό της ενέργειας στο εγώ που επιθυμούμε την αποσύνθεση του ή στο 
συγκεκριμένο κέντρο που θέλουμε να ξυπνήσει ή ζητούμε από την Θεϊκή Μητέρα την 
θεραπεία μιας ασθένειας.  
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Διαχωρισμός σωμάτων. Όταν τελειώσουμε την πρακτική της μετατροπής και 
την εργασία με κάποιο εγώ, διαχωριζόμαστε από τον σύντροφό μας και  ξαπλώνουμε 
ανάσκελα και συνεχίζουμε την τελική μετατροπή για 30 περίπου λεπτά με εισπνοές – 
εκπνοές. Εισπνέουμε και φανταζόμαστε την ενέργεια να ανεβαίνει ως τον εγκέφαλο 
(μεσόφρυδο) και προφέρουμε ταυτόχρονα το μάντραμ Χααααμ, μετά εκπνέουμε προ-
φέροντας το μάντραμ Σάαααχ και φανταζόμαστε ταυτόχρονα οι ενέργειες να πηγαί-
νουν από τον εγκέφαλο μέσο της μύτης στην καρδιά και πως η σεξουαλική ενέργεια 
αδειάζει τελείως από τους σεξουαλικούς αδένες. Η διάρκεια όλης της πρακτικής μπο-
ρεί να είναι το πολύ μέχρι μια ώρα. Κάτι που πρέπει να γνωρίσουμε είναι ότι όταν η 
μέγιστη ώθηση έχει παραχθεί, δεν πρέπει κανείς να συνδεθεί και πάλι σεξουαλικά με 
το/τη σύζυγο, επειδή η εργασία μόλις έχει γίνει και αν έχει γίνει καλά, δεν υπάρχει 
λόγος να ενωθούν και πάλι. 

                                  4 – Μετατροπή – ΙΑΟ - 
 

                       1- Προσευχή                                        5- Θάνατος του εγω (προαιρ.)                           
                       2 - Άναμμα φωτιάς                               6 – Διαχωρισμός  
                       3 – Ένωση                                            7 – Τελική μετατροπή  (χαμ – Σαχ) 
                                                      ΑΓΑΠΗ 
                       ΑΡΜΟΝΙΑ                                            ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

                    Διάγραμμα βημάτων Αλχημικής πρακτικής. 
 
Σχετικές λεπτομέρειες. 
Όταν υπάρχει πολύ διέγερση, καλύτερα να μην κάνουμε την πρακτική, για να 

μην διακινδυνέψουμε με κανέναν τρόπο να χάσουμε αυτή την ενέργεια, γιατί έτσι 
χάνεται δουλειά πολλών μηνών. Καλύτερα να κλείσουμε με εισπνοές – εκπνοές. Οι 
πτώσεις έρχονται λόγω της ταύτισης εκείνες τις στιγμές με κάποια εγώ λαγνείας. Γι’ 
αυτό πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στους αδένες και να φανταζόμαστε τη δια-
δικασία της μετατροπής. Η θεϊκή Μητέρα είναι που κατευθύνει όλη αυτή την εργασία 
στο εσωτερικό μας.  

Σε κίνδυνο πτώσης, θα πρέπει να αποχωριστούμε γρήγορα, να κλείσουμε τα 
ρουθούνια και το στόμα ώστε να μην αναπνέουμε, σφίγγουμε τους σφικτήρες των 
γεννητικών οργάνων και φανταζόμαστε ότι αναρροφούμε την ενέργεια προς τα μέσα 
και προς τα πάνω, χωρίς να αναπνέουμε.   

Η πρακτική της μετατροπής πρέπει να γίνεται αφού περάσουν 24 ώρες από 
την προηγούμενη, γιατί μόνο τότε είναι κατάλληλη η ενέργεια πάλι για μετατροπή. Αν 
για οιονδήποτε λόγο διακοπεί η ένωση του ζευγαριού, καλό θα είναι να μην 
επιχειρηθεί ξανά πριν από 24 ώρες.  

Αν ο ένας των συντρόφων στο ζευγάρι δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να δουλεύει με 
την Αλχημική μετατροπή, ο άλλος σύντροφος του εξηγεί τι προσπαθεί να κάνει. Αν 
ούτε αυτό το δέχεται, τότε ο ενδιαφερόμενος δουλεύει μόνος του σιωπηλά (δεν είναι 
λόγος διαζυγίου αυτό το θέμα). Να προσέξουμε να μην παντρευτούμε επιπόλαια. 
Όταν κάποιος δουλεύει εσωτερικά με τον 1ο και τον 3ο παράγοντα, λειτουργεί σαν 
μαγνήτης για το κατάλληλο άτομο.  
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Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αντισυλληπτικά κανενός είδους, διότι είναι 
έγκλημα ενάντια στη φύση και εμποδίζει τη δημιουργία των σωμάτων. Η πρακτική της 
μετατροπής δεν είναι αντισυλληπτική μέθοδος. Μπορεί να υπάρξει γονιμοποίηση. Το 
σπερματοζωάριο ωθείται από τους Αγγέλους της ζωής, έτσι και με ένα μόνο μπορεί 
να γίνει γονιμοποίηση χωρίς να χρειάζεται να υπάρξει εκσπερμάτωση.   

Δεν δουλεύουμε στην Αλχημεία, όταν η γυναίκα μείνει έγκυος και μέχρι να 
σταματήσει το θηλασμό (μέχρι έξι μήνες το πολύ μετά τη γέννα).  

Δεν είναι σωστό η γυναίκα να μετατρέπει τις δημιουργικές της ενέργειες κατά 
το διάστημα των εμμήνων. Διότι οι ακάθαρτες ουσίες μπορούν ν' ανέβουν μέχρι τον 
εγκέφαλο και να προξενήσουν σοβαρές βλάβες.  

Να μην πλενόμαστε αμέσως μετά την πρακτική, διότι σιγά - σιγά αυτό φέρνει 
τη σεξουαλική ψυχρότητα.  

Πρέπει να χρησιμοποιούμε το ίδιο ποτήρι, (μια σύζυγος, ένας σύζυγος) και όχι 
να πηγαίνουμε από ένα άτομο σε άλλο. Σε περίπτωση χωρισμού (διαζυγίου), που 
επιτρέπεται μόνο όταν υπάρξει μοιχεία, εγκατάλειψη σπιτιού, ή θάνατος, περιμένουμε 
ένα χρόνο για να ψάξουμε για άλλο σύντροφο. Αλλιώς είναι μοιχεία και μπορεί να 
προκαλέσει ασθένειες στο εσωτερικό εργαστήριο.  

Σε περίπτωση ασθένειας κάποιου οργάνου, ζητάμε από τη θεϊκή Μητέρα να 
γιατρέψει αυτό το όργανο και στο τέλος της μετατροπής φανταζόμαστε ότι από την 
καρδιά πηγάζει μια αύρα φωτιάς, πάει στα άρρωστα όργανα και τα θεραπεύει.  

Η σεξουαλική αλχημεία με ομοφυλόφιλους/ες δεν μπορεί να γίνει διότι δεν 
υπάρχει η θηλυκή ή αρσενική ενέργεια - το άλλο υλικό, δεν οδηγεί κάπου δεν εξευγε-
νίζετε κάτι. Στους ομοφυλόφιλους/ες απλά ανακατεύονται οι ενέργειες τους.  

Να δουλεύουμε με το θάνατο στην πορεία, που είναι η βάση αυτής της πρακτι-
κής, (για να εξοικονομούμε ενέργειες και να ισορροπούμε τα κέντρα) και να μην 
φτάνουμε στο ξεχείλισμα του ποτηριού, γιατί από τον γκρι έως τον μαύρο ταντρισμό 
είναι μόνο ένα βήμα. Η σεξουαλική ενέργεια είναι ένα από τα πιο ιερά πράγματα, 
διότι μέσα από το σεξ έρχεται η ζωή και μέσα από το σεξ μπορείς να μπεις στην ίδια 
την πηγή της ζωής. Πρέπει να το χρησιμοποιείς σαν πέτρα για να πατήσεις επάνω 
της και να περάσεις στην απέναντι όχθη. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές συν-
δυάζονται πάντα με την περισυλλογή και τη σεξουαλική μεταστοιχείωση και η επί-
τευξη της τελειότητας των δυνάμεων μπορεί να πάρει μια ολόκληρη ζωή κάποιου. 

Έλεγχος ονείρωξης και σεξουαλικής πτώσης. 
Σκοπός των εγώ λαγνείας είναι να μας κάνουν να χάσουμε τη δημιουργική μας 

ενέργεια. Υπάρχουν δυο δρόμοι για τη σεξουαλική ενέργεια. Ο ένας που οδηγεί την 
ενέργεια μέσα από τα τρία μονοπάτια όπως έχουμε εξηγήσει (μη χρήση, κατάχρηση, 
παρέκκλιση). Και ο άλλος που οδηγεί την ενέργεια μέσα από τα αιθερικά κανάλια, 
που τα πιο βασικά είναι το Ιδά και Πιγκαλά, μέχρι τον εγκέφαλο και από εκεί στην 
καρδιά. Όταν χάνουμε τη σεξουαλική ενέργεια (την πρώτη ύλη), με πτώσεις, θελημα-
τικές ή όχι, δημιουργείται κάρμα. Αυτό συμβαίνει διότι αφήνουμε να μπουν σε δράση 
τα εγώ λαγνείας, σκεπτόμενοι το αντίθετο φύλο, με αποτέλεσμα να έχουμε υπερβολι-
κά χάδια και βίαιες κινήσεις που συνήθως μας οδηγούν σε πτώση.  

Ονείρωξη είναι η απώλεια της πρώτης ύλης από μια αστρική επίδραση, συνή-
θως ταύτιση στο αστρικό με λάγνες επιθυμίες κλπ. Εδώ χάνεται μόνο η ενέργεια, η 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_sublimation
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πρώτη ύλη και υπάρχει μια στασιμότητα και απώλεια χρόνου στην εσωτερική εργα-
σία. Στις ονειρώξεις μάς οδηγούν όνειρα ερωτικού τύπου, που έχουν να κάνουν με τη 
δική μας λάγνα φαντασίωση, εικόνες που  έχουμε δει σε κινηματογράφους, TV, περι-
οδικά, κλπ. και το βράδυ τα εγώ λαγνείας χρησιμοποιούν αυτές τις εικόνες και μέσω 
της φαντασίας φτάνουμε στην ονείρωξη. Η σεξουαλική ενέργεια είναι δύσκολο να 
αποθηκευτεί για πολύ καιρό, γιατί δημιουργείται συνεχώς και κάπου πρέπει να διο-
χετευθεί. Συγκεντρωμένη λοιπόν στους σεξουαλικούς αδένες για καιρό, εύκολα προ-
καλεί ονειρώξεις, ειδικά στους μοναχικούς ανθρώπους.  

Πως αποφεύγουμε ονειρώξεις και πτώσεις: 
Εκπαιδεύουμε τον νου και τις αισθήσεις, ώστε να μετατρέπουν τις εντυπώσεις 

λαγνείας που παίρνουν π.χ. από ταινίες και να μην ταυτιζόμαστε με λάγνες φαντασι-
ώσεις. Όταν βλέπουμε άτομο του αντίθετου φύλου, να απευθυνόμαστε στην συνείδη-
ση του και όχι στο φυσικό του μέρος που υπόκειται στη φθορά του χρόνου. Ακόμη 
πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας. Τροφές όπως το χοιρινό και τα παράγωγα 
του, διευκολύνουν τις πτώσεις και τις ονειρώξεις, γιατί τα καθοδικά άτομα του χοιρι-
νού, πάνε κατευθείαν στο σεξ. Είναι αδύνατο να δουλέψουμε εσωτερικά τρώγοντας 
χοιρινό. Επίσης να μην τρώμε σάπιο κρέας. Τα καρυκεύματα και τα διεγερτικά κάνουν 
ακατάλληλη τη σεξουαλική ενέργεια. Το κρέας έχει το στοιχείο φωτιά = σεξουαλική 
ενέργεια, αν κάνουμε κατάχρηση διευκολύνει τις ονειρώξεις και τις πτώσεις. 

Μέσου της αυτοπαρατήρησης εφαρμόζουμε τον θάνατο στην πορεία για τα 
εγώ λαγνείας, για να τα κυριαρχήσουμε. Σε περίπτωση κινδύνου πτώσης ή ονείρω-
ξης, αν την αντιληφθούμε έγκαιρα, κρατάμε την αναπνοή, σφίγγουμε τους σφικτήρες 
των γεννητικών οργάνων και φανταζόμαστε πως αναρροφούμε την ενέργεια προς τα 
μέσα και προς τα πάνω χωρίς να αναπνέουμε, για να μην χάσουμε την πρώτη ύλη.  

Πραναγιάμα, είναι μια πρακτική που επιτυγχάνει να κυκλοφορεί η σεξουαλική 
ενέργεια λίγο παραπάνω μέσα στο σώμα. Φυσικά δεν εμποδίζει ολοκληρωτικά τις 
ονειρώξεις. Η πρακτική αυτή είναι μια βοήθεια για τους μοναχικούς, γιατί φέρνει μια 
ανακούφιση. Η τεχνική της πρακτικής είναι:  Φανταζόμαστε τα δημιουργικά όργανα 
και τα κανάλια, Ιδά και Πιγκαλά. Εισπνέουμε και φανταζόμαστε την ενέργεια να 
ανεβαίνει ως τον εγκέφαλο (μεσόφρυδο) και προφέρουμε ταυτόχρονα το μάντραμ 
Χααααμ, μετά εκπνέουμε προφέροντας το μάντραμ Σάαααχ και φανταζόμαστε ταυ-
τόχρονα οι ενέργειες να πηγαίνουν από τον εγκέφαλο μέσο της μύτης στην καρδιά και 
πως η σεξ. ενέργεια αδειάζει τελείως από τους σεξουαλικούς αδένες. Εφαρμόζοντας 
όλα αυτά κάνουμε τη δημιουργική ενέργεια κεντρομόλο και όχι φυγόκεντρη όπως τη 
θέλει το εγώ.   

Η γυναίκα, που θέλει να αφυπνίσει την Κουνταλίνι της, πρέπει να είναι παν-
τρεμένη και να εξασκεί την Σεξουαλική Μαγεία μόνο με τον σύζυγο της. Η σεξουαλική 
αλχημεία είναι η βάση όλης της προόδου. Η αγάπη είναι ο ναός, είναι η μήτρα, είναι η 
φιάλη του σεξουαλικού εργαστηρίου. Σ’ αυτή τη φιάλη της σεξουαλικής αλχημείας συ-
νταιριάζεται το αλάτι, το θειάφι και ο υδράργυρος, για να επεξεργαστεί διαμέσου προ-
οδευτικών ερωτικών αναφλέξεων η φιλοσοφική πέτρα του Αλχημιστή.  

Η γυναίκα, σε κατάσταση σεξουαλικής διέγερσης, συσσωρεύει τεράστια πο-
σότητα στοιχειώδη φωτιά της φύσης που σε συνδυασμό με τον ερωτικό μαγνητισμό 
του άνδρα, παράγει κάποιες κοσμικές δυνάμεις των οποίων οι φοβερές εκρήξεις δια-
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ταράσσουν την ατμόσφαιρα, ξετρελαίνουν τα σκοτάδια και ανοίγουν τις κάμαρες της 
σπονδυλικής στήλης… . Η παντρεμένη γυναίκα, στην μεταφυσική συνουσία, οφείλει 
να συγκρατείται και να αποσύρεται από τον άνδρα πριν από τον σπασμό, για να 
αποφύγει το χάσιμο της σεξ. ενέργειας, για να αφυπνίζει και αυτή την Κουνταλίνι της, 
το ίδιο με τον άνδρα. Η αφύπνιση της ιερής φωτιάς της αρχίζει με την ανάμιξη του 
αρσενικού και θηλυκού μαγνητισμού. Η γυναίκα, με αυτές τις τόσο λεπτές ενέργειες 
θα μπορούσε να περάσει σ' ένα καταπληκτικό επίπεδο του Είναι, να μην είχε ξανά 
ποτέ αθλιότητα ούτε πόνο, ούτε να υπάρχουν γι' αυτή οδύνες. Πολλαπλές αξίες, θα 
άνθιζαν σ' όλο τον οργανισμό της και θα γινόταν εντελώς διαφορετική. Μια γυναίκα 
έτσι μετατρεμμένη από τις ιδιαίτερες δημιουργικές ενέργειές της, θα μπορούσε να 
διδάξει τον άνδρα και στο παιδί, όχι μονάχα το «γνώθι σ’ αυτόν» άλλα και το «έσω ο 
εαυτός σου» έτσι που να μπορέσουν, σπάζοντας τις αλυσίδες τους να πάρουν τη θέ-
ση που δικαιούται σαν ελεύθερα και υπεύθυνα όντα τον δρόμο της υπευθυνότητας 
και της αναγέννησης.  

Τα αποτελέσματα. 
Εξασκώντας κάποιος την σεξ. μετατροπή τα συνολικά αποτελέσματα είναι κα-

ταπληκτικά: Αισθάνεται χαλαρός και ήρεμος, αλλά όχι εξαντλημένος και εξουθενωμέ-
νος. Οξύνεται η αντίληψη, το μυαλό είναι καθαρό οι αισθήσεις λειτουργούν εντατικά, 
το σώμα ζωηρεύει, αποκτά αντοχή και αρρωσταίνει δυσκολότερα. Όταν δεν υπάρχει η 
εκσπερμάτωση, παραμένει η διάθεση επανάληψης της σεξουαλικής πράξης πολλές 
φορές και πάντα ευτυχείς να την απολαμβάνουν, χωρίς ποτέ να εξασθενούν!!! 

Αλλάζουν οι βαριές γεννητικές μυρωδιές. Τα σεξουαλικά όργανα δεν μυρίζουν 
πια ή μυρίζουν ελάχιστα. Πολλές φορές εμφανίζεται μία ελαφριά μυρωδιά οινοπνεύ-
ματος στα γυναικεία όργανα. (Αυτό θυμίζει λίγο τον Οινοπνευματοποιό του Αλχημι-
κού Εργαστηρίου, γνωστό από τον Μεσαίωνα!!!). 

Τα προβλήματα του γυναικείου κύκλου λιγοστεύουν. Σε εντατικές μετατροπές 
εξαφανίζονται τελείως. 

Παύει το άγχος για το κυνήγι της «ικανοποίησης» και της «επίδοσης». Η συνο-
λική διαδικασία ικανοποίησης σωματικά και ψυχολογικά, συγκρινόμενη με τα ελάχι-
στα δευτερόλεπτα του οργασμού, είναι πολύ πιο ικανοποιητική. Με το σταμάτημα του 
οργασμού και την μετατροπή της ενέργειας «παίρνει φωτιά» το συναισθηματικό κέν-
τρο και δυνατές συγκινήσεις κατακλύζουν τα άτομα. Απίστευτες να περιγραφούν!!! 

Σταματάει το «ξενοκοίταγμα», γιατί δεν έχει ανάγκη κάποιος από κάτι τέτοιο. 
Έχει τον καλλίτερο σύντροφο που θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί. Μια βασική αιτία 
γι’ αυτό είναι η μείωση της λαιμαργίας για σεξ, λόγω της δουλειάς πάνω στις εισερχό-
μενες εντυπώσεις και την φυσιολογική λειτουργία του ενστίκτου με βάση την πρα-
γματική ατομική ανάγκη. 

Οι αποδείξεις. 
Θα ήθελα να προσθέσω μερικές πληροφορίες οι οποίες λίγο πολύ είναι άγνω-

στες. Ξέρουμε ότι οι αρχαίοι Μυημένοι χρησιμοποιούσαν «γλώσσα συνθημάτων» για 
την μεταξύ τους επικοινωνία. Έπρεπε να συνεννοούνται χωρίς να αποκαλύπτουν 
τίποτε στους αμύητους, γιατί η αποκάλυψη και του μικρότερου μυστικού σήμαινε κα-
ταδίκη σε θάνατο. Έτσι: Η ενεργειακή μετατροπή μέσω του σεξ αναφέρεται σαν πλοίο, 
φίδι, κρασί, λέβητας. Το σεξ σαν δέντρο, αμπέλι, σιτάρι, καλαμπόκι, ψωμί. Οι σεξ. 
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ενέργειες σαν νερό, ποτάμι, πηγάδι, πηγή. Το σεξουαλικό ένστικτο σαν σκύλος, κόκο-
ρας, ταύρος. Η λαγνεία σαν χοίρος, σκύλος, ταύρος, τράγος. Τα εγώ σαν διάφορα 
ζώα, όπως συμβαίνει και σήμερα. Το σώμα σαν άλογο, άμαξα, σπίτι, κάστρο, πόλη. 
Κάποια παραδείγματα είναι ίσως διαφωτιστικά:  

α) Ο Ηρακλής καθάρισε τους στάβλους του Αυγεία χρησιμοποιώντας δύο πο-
τάμια (τα δύο νευρικά κανάλια Ιδά και Πιγκαλά απ’ όπου ανεβαίνει η μετατρεμμένη 
σεξ. ενέργεια στο σώμα μας. Αλφειός: ο Άσπρος, αυτός που έχει το χρώμα του 
άσπρου αλευριού από σιτάρι. Πηνειός: ο Τυλιγμένος, αυτός που έχει σπείρες). Όπως 
ακριβώς τα δύο κανάλια της σπονδυλικής στήλης. Ο άνθρωπος καθαρίζει την εσωτε-
ρική του κοπριά (εγώ) χρησιμοποιώντας τις σεξουαλικές του ενέργειες. Πάντα το νερό 
χρησιμοποιείται σε τελετές κάθαρσης αμαρτιών και εξαγνισμού σε όλες τις θρησκείες. 
Είναι τα πρωταρχικά νερά, τα νερά της δημιουργίας, η παγκόσμια σεξουαλική ενέρ-
γεια μέσω της οποίας θα γίνει η αναγέννηση του ανθρώπου και η απελευθέρωση του 
από τα προσωπικά του λάθη. 

β) Α’ επιστολή Πέτρου κεφ. Γ, παρ.20: Ενώ κατεσκευάζετο η κιβωτός, είς ην 
ολίγαι. τουτέστιν οκτώ. ψυχαί διεσώθησαν δι’ ύδατος. 

Οι μυημένοι σώθηκαν με μέσον το νερό (δι’ ύδατος), δηλαδή με την μετα-
τροπή των ενεργειών τους. Λογικά το κείμενο έπρεπε να γράφει ότι εσώθησαν δια της 
κιβωτού αλλά γράφει δι’ ύδατος. Το ότι είχαν ζώα στην Κιβωτό σημαίνει ότι είχαν 
ακόμα ελαττώματα στον ψυχισμό τους. Τα ζώα όμως (το πολλαπλό εγώ) δεν τους 
εμπόδισαν στην σωτηρία τους γιατί έφτιαξαν το «καράβι» τους (τα ανώτερα σώματα 
της Συνείδησης) δουλεύοντας με τα «ύδατα» δηλαδή τις ενέργειες τους. 

γ) Σε αρχαίο ελληνικό αμφορέα ένας άνδρας περνάει μέσα από ένα μεγάλο 
κύκλο κρατώντας στο τεντωμένο χέρι του έναν κόκορα (σύμβολο του σεξ). Ο άνθρω-
πος ελευθερώνεται μέσω της σωστής χρήσης του σεξ από τον οδυνηρό τροχό του 
«Σαμσάρα», τον κύκλο των επαναλαμβανόμενων γεννήσεων και θανάτων. Η εμπλοκή 
σε αυτόν τον αέναο κύκλο προκαλείται από τα ελαττώματα ή εγώ που αναπτύσσει ο 
άνθρωπος, ο οποίος γεννιέται χωρίς την ικανότητα να ξεχωρίζει το αντικειμενικά καλό 
από το αντικειμενικά κακό με αποτέλεσμα την προσκόλληση, την λανθασμένη δράση 
και την δημιουργία «κακών» συνηθειών. Οι συνήθειες αυτές ή με άλλα λόγια τα εγώ 
μας κάνουν να επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα ίδια λάθη, όσες ζωές και αν ζήσουμε. 

Προσέξτε επίσης τα παρακάτω άσχετα, με την πρώτη ματιά, δεδομένα: Οι 
Ινδοί ισχυρίζονται ότι η Κουνταλίνη (το ιερό φίδι-φωτιά) είναι κρυμμένο στον κόκκυ-
γα. Αφυπνισμένη (με ασκήσεις) ανεβαίνει σταδιακά στην σπονδυλική στήλη, ανοίγει 
τα τσάκρας και ενώνει τον άνθρωπο με το θείο. 

Οι αρχαίοι Έλληνες ονομάζουν τον κόκκυγα Ιερόν οστούν. 
Η Μεγάλη Μάχη ανάμεσα στο Καλό και στο Κακό δίνεται σήμερα πάνω 

στο Ιερό Κόκαλο. Οι καλοί προσπαθούν να τραβήξουν τον άνθρωπο στον ανοδικό 
δρόμο της μη εκσπερμάτωσης (και κατ’ επέκταση στην αύξηση της συνείδησης), ενώ 
οι κακοί προς τον καθοδικό δρόμο της εκσπερμάτωσης (και κατ’ επέκταση στην αύξη-
ση του εγωισμού). Σήμερα είναι η εποχή που οι σκοτεινοί κυριαρχούν. 

Οι Φαραώ, που ως γνωστόν θεωρούνταν Θεοί, στόλιζαν το μέτωπό τους με 
ένα φίδι. Τα παλιά χρόνια γινόταν βασιλιάς εκείνος που είχε καταφέρει να αφυπνίσει 
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το Φίδι που του έδινε, εκτός από Δυνάμεις, και αφυπνισμένη Συνείδηση. Ήταν η ιδα-
νική μορφή του Σοφού Τύραννου τον οποίο αναφέρει ο Πλάτωνας.  

Οι Μασόνοι έχουν 33 βαθμούς μύησης (όσοι και οι σπόνδυλοι), ένδειξη των 
ξεχασμένων πια γνώσεων που υπάρχουν διάσπαρτες σε βιβλία και θεωρίες κάθε 
είδους. Ο Χριστός πέθανε στον σταυρό (συμβολικά ο θάνατος της αμαρτίας- εγώ) και 
αναστήθηκε στην ηλικία των 33 ετών! 

Συμπεράσματα. 
Το σπέρμα ή καλλίτερα η σεξουαλική ενέργεια που περιέχει, δυναμώνει το σώ-

μα και το πνεύμα. Το άτομο, το οποίο δουλεύει στην μετατροπή των ενεργειών του, 
γίνεται σιγά-σιγά πιο οξυδερκές (από το δέρκομαι που σημαίνει ζω, διακρίνω, λά-
μπω). Από το δέρκομαι παράγεται και η λέξη δράκος ή φίδι, ζώο μυθικό με μεγάλες 
δυνάμεις. Έτσι ο άνθρωπος, μπορεί να αντιλαμβάνεται λεπτές διανοητικές και συναι-
σθηματικές αποχρώσεις του εγώ στην προσπάθεια του να αυτοανακαλυφθεί. 

Επιπλέον η αποθηκευμένη ενέργεια του επιτρέπει να προχωρήσει στην διάλυ-
ση του εγώ, ή όπως λέγεται στον θάνατο του εαυτού του, το οποίο έχει μελετήσει και 
αναλύσει διεξοδικά. Κανονικά ένας άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει μέχρι τον δια-
χωρισμό ενός ελαττώματος από τον ψυχισμό του. Όμως το να πετύχει την καταστρο-
φή του είναι άλλη υπόθεση. Η καταστροφή θα τον μετέτρεπε σε ένα «άλλο» άτομο 
ανίκανο να επαναλάβει τα παλιά λάθη. Διότι του δίνεται η δυνατότητα, μετά τον θάνα-
το του εγώ, να γεννηθεί το αντίστοιχό του προτέρημα (π.χ. από θυμός σε πραότητα 
κ.λ.π.), αυξάνοντας έτσι την συνείδηση του εις βάρος του υποσυνείδητου. 

Σημείωσε δε ότι η αύξηση αυτή της συνείδησης επιτρέπει την κίνηση στους 
«ανώτερους κόσμους» ή με άλλα λόγια στις υπόλοιπες εννιά άγνωστες και απρόσιτες 
στον κοινό άνθρωπο διαστάσεις του σύμπαντος. Έτσι εμπειρίες αστρικού διαχωρι-
σμού, διαλογισμού, διαίσθησης και διόρασης γίνονται όλο και περισσότερες. Τελικά 
το άτομο γίνεται απόλυτα συνειδητό, ξεφεύγει από τον ζωώδη χαρακτήρα του και βιώ-
νει το φωτισμένο κενό ή την φώτιση ή το νιρβάνα ή την ένωση με το θείο ή όπως 
αλλιώς μπορεί να περιγραφεί η αποδέσμευση από την ύλη. 

Να σημειώσουμε επίσης μία καταπληκτική αντιστοίχηση του νερού του πλα-
νήτη μας με την ανθρώπινη σεξουαλική ενέργεια (ή τα σεξουαλικά νερά, όπως αναφέ-
ρεται). Χωρίζουμε το νερό που υπάρχει στον πλανήτη, σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Το 
νερό στους ωκεανούς, το νερό στην ξηρά και το νερό στην ατμόσφαιρα. Στους ωκεα-
νούς περιέχεται το 97% του συνολικού νερού της γης, ενώ το υπόλοιπο 3% του νερού 
είναι γλυκό. Αυτή αποτελεί και την πρώτη καταπληκτική αντιστοιχία με το 97% του 
υποσυνειδήτου του ανθρώπου, δηλαδή της εγκλωβισμένης Ατομικής Ουσίας μέσα 
στο σύνολο των (εγώ) του και του 3% της ελεύθερης Ουσίας του. Η μετατροπή της 
σεξουαλικής ενέργειας αντιστοιχεί στο χρήσιμο πόσιμο νερό. Όπως το γλυκό νερό 
(μετατρεμμένο από θαλασσινό) δίνει ζωή στο σώμα, έτσι και η μετατρεμμένη σεξου-
αλική ενέργεια δίνει ζωή στην Συνείδηση! 
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Θεμέλια της Σεξουαλικής Αλχημείας. 
 
 

1. Αγάπα το Θεό πάνω απ' όλα. 
2. Μην ορκίζεσαι στο Άγιο Όνομα του μάταια. 
3. Αγίαζε τις εορτές. 
4. Τίμα Πατέρα και Μητέρα. 
5. Μη φονεύσεις. 
6. Μην εκσπερματώσεις. 
7. Μην κλέψεις. 
8. Μην ψευδομαρτυρήσεις, ούτε να ψαυτείς. 
9. Μην μοιχέψεις. 
10. Μην πλεονεκτείς επί των ξένων αγαθών. 
 
Αγάπα το Θεό πάνω απ' όλα (κατά Μάρκο 12, 30), σημαίνει: να νιώθουμε και 

ν' ανακαλύπτουμε μέσα μας αυτή τη δημιουργική αρχή (Θεϊκή Ουσία), να την εκτι-
μούμε, να την αγαπάμε, να την ισχυροποιούμε και να υποκλινόμαστε σ' αυτήν με 
σεβασμό και λατρεία, να την κάνουμε να πάλλεται ρυθμικά και να τη βλέπουμε στον 
καθένα και στα πάντα. Ο Θεός είναι αγάπη. Και η αγάπη είναι Νόμος, αλλά συνει-
δητή αγάπη. Η αγάπη είναι βαθιά, άρρητη και απροσδιόριστη αιτία. Εκδηλώνεται με 
τη συμπάθεια και τη δύναμη της έλξης. Είναι το πιο αγνό αίσθημα που μεταφράζεται 
σε πράξεις και όχι σε καλές διανοητικές προθέσεις. Είναι η παρόρμηση που ενστα-
λάζει ζωή, ευτυχία και αρμονία. Είναι η ίδια η δημιουργική δύναμη σε δράση. Η 
αγάπη βρίσκεται λανθάνουσα σε κάθε δημιούργημα, ορατό ή αόρατο, οργανικό ή 
ανόργανο. Το αντίθετο της είναι το μίσος, η καταστροφική και ωμή δύναμη. 

Μην ορκίζεσαι στο Άγιο Όνομα του μάταια. Το να ορκιζόμαστε, σημαίνει να 
παίρνουμε το Θεό σαν μάρτυρα σε κάτι που υποσχόμαστε να εκπληρώσουμε. Μάταια 
θα πάρεις το Θεό σαν μάρτυρα σε οποιαδήποτε πράξη της ζωής, διότι δεν θα τον θε-
ωρήσει αθώο όποιον παίρνει το όνομα του μάταια. Ο Θεός είναι απρόσωπος, άϋλος, 
αθάνατος. Και για ποιο λόγο, ένα πλάσμα, όπως είναι ο άνθρωπος, να θέλει να παί-
ζει με το Άγιο Του Όνομα; "Όμως εγώ σας λέω: Μην ορκίζεστε με κανένα τρόπο, ούτε 
στον ουρανό, διότι είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, διότι είναι το υποπόδιο των 
ποδιών του, ούτε στην Ιερουσαλήμ, διότι είναι η πόλη του μεγάλου Βασιλέα. Ούτε στο 
κεφάλι σου να ορκίζεσαι, διότι δεν μπορείς να κάνεις μια άσπρη τρίχα, μαύρη. Αλλά, 
ας είναι ο λόγος σας: ναι, ναι, όχι, όχι, διότι καθετί παραπανίσιο απ' αυτό, προέρχεται 
από το πονηρό" (Ματθ. 5, 34-37). "Αλλά, αν δώσεις υπόσχεση στο Θεό μην καθυστε-
ρήσεις να την εκπληρώσεις, διότι δεν ευαρεστείται εις τους άφρονες. Πλήρωσε ό,τι 
υποσχέθηκες". (Εκκλ. ε'4). 

Αγίαζε τις εορτές. Αγιασμός, είναι ο καθαρισμός της ψυχής κι όχι της φυσικής 
ύλης. Γιορτή είναι ενδόμυχη χαρά, ικανοποίηση, ευθυμία της καρδιάς. Γιορτές είναι 
αυτές που ζει ο Μυημένος στους Εσωτερικούς Κόσμους, όταν έχει κερδίσει ένα ακόμη 
βαθμό στην πορεία της τελειοποίησης του, ύστερα από τις αυστηρές δοκιμασίες. Να 
Αγιάζουμε τις Γιορτές σημαίνει: Να διατηρούμε την αγνότητα και την τελειότητα του 
θριάμβου μας στο πνεύμα και να μην ξανά-αμαρτάνουμε. 
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Τίμα Πατέρα και Μητέρα. Τιμώ, σημαίνει εξυπηρετώ, εκτιμώ, σέβομαι. Τιμή, 
είναι η εκτίμηση, ο σεβασμός, η υπόληψη. Πατέρας είναι η δημιουργική ή γενεσιουρ-
γός αρχή που φέρουμε μέσα μας. Μητέρα είναι η Πρώτη Ύλη του Μεγάλου Έργου, το 
ΕΝΣ ΣΕΜΙΝΙΣ (Καθάριο Νερό Ζωής). Είναι η Μητέρα Φύση, η Ιερή Φωτιά του Τρίτου 
Λόγου που κατοικεί στους σεξουαλικούς αδένες, στην Εκκλησία της Εφέσου. "Και 
πατέρα σας μην ονομάζετε κανένα στη γη, διότι ένας είναι ο πατέρας σας, αυτός που 
βρίσκεται στους ουρανούς". (Ματθ, 23, 9). 

Μη φονεύσεις. Φονεύω, σημαίνει κόβω τη ζωή, τη θεϊκή πνοή. Το αντίθετο 
του θανάτου είναι ζωή. Το να φονεύει κάποιος σημαίνει να καταστρέφει τη ζωή που 
πάλλεται σ' ολόκληρη τη φύση. Έτσι όπως κανείς θνητός δεν είναι ικανός να ενστα-
λάξει αυτή τη θεϊκή πνοή, δεν πρέπει κιόλας να την αφαιρεί από τίποτα κι από κανέ-
ναν. Ούτε από ένα φυτό, ούτε από ένα λουλούδι και πολύ περισσότερο από ένα 
οποιοδήποτε ζωντανό πλάσμα. Με το να μην φονεύουμε, συνεργαζόμαστε με τη Με-
γάλη Συμπαντική Ζωή. Δεν σκοτώνουμε μόνο με το δηλητήριο, τη σφαίρα ή το στι-
λέτο. Σκοτώνουμε επίσης με τη σκέψη, τις λέξεις και τα έργα. Μια χοντροκομμένη, 
δίκοπη, ειρωνική λέξη, καθώς και η περιφρόνηση, επίσης πληγώνουν και σκοτώνουν 
τα συναισθήματα και τις καλές προθέσεις των ανθρώπων. 

Μην εκσπερματώσεις. Μην πορνέψεις. Πορνεύω σημαίνει σπαταλάω το 
Άγιο Νερό Ζωής, το ΕΝΣ ΣΕΜΙΝΙΣ. Δεν πορνεύω, σημαίνει ότι το εκτιμώ και το χρησι-
μοποιώ σοφά. Να λοιπόν, το Μεγάλο Μυστικό της Ζωής και της ανθρώπινης λύτρω-
σης. Η μη-πορνεία είναι ζωή, σεξουαλική Αγνότητα, ευτυχία. Πορνεία είναι καταστρο-
φή και θάνατος. Πορνεύει κάποιος με το νου, το λόγο και τα όργανα αναπαραγωγής. 
Αν μαθαίνει κάποιος να ελέγχει τα γεννητικά όργανα, πετυχαίνει τη σεξουαλική αγνό-
τητα. Το Φίδι της σεξουαλικής Αγνότητας είναι ευλογημένο. Το Φίδι της πορνείας 
είναι καταραμένο. (Γένεση γ' 14). Πορνεία ήταν το έγκλημα ενάντια στη Φύση που 
διαπράχτηκε από τα βιβλικά πρόσωπα Αδάμ και Εύα. Ήταν η παραβίαση της Μεγά-
λης συμπαντικής εντολής (Γένεση β'17, Λευιτικό ιέ'16-18). Σεξουαλική Αγνότητα είναι η 
τέχνη να ανάβεις και να διατηρείς ζωντανή τη φλόγα της Ιερής Φωτιάς, για τον εξα-
γνισμό της ύλης. Το Έργο Απελευθέρωσης πρέπει να ξεκινά μ' αυτή την Εντολή. Είναι 
η Θεμελιώδης πρακτική για τη Χριστική Μύηση.   

Μην κλέψεις. Κλέβω, σημαίνει ληστεύω που είναι το ίδιο με το να οικειοποι-
ούμαι τα ξένα αγαθά δίχως τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, με ή χωρίς βία. Το οποιο-
δήποτε πράγμα, όσο ασήμαντο κι αν φαίνεται, δεν πρέπει να το παίρνουμε, διότι δια-
φορετικά παραβιάζεται αυτή η Συμπαντική Αρχή και το ξίφος της Θεϊκής Δικαιοσύνης 
θα πέφτει πάνω μας. Ούτε καν η ζωή που πάλλεται μέσα μας δεν είναι δική μας και 
δεν πρέπει να την κλέβουμε για να την ξοδεύουμε σε χυδαίες απολαύσεις. Ας μην γι-
νόμαστε ένοχοι του εγκλήματος της κλεψιάς, εμπρός στον Ζώντα Θεό. Κάθε φορά που 
πηγαίνουμε για την πράξη της σαρκικής σύζευξης, ας ξέρουμε "να απομακρυνόμαστε 
έγκαιρα, προτού γίνουμε ληστές της Μεγάλης Συμπαντικής Ζωής. 

Μην ψευδομαρτυρήσεις, ούτε να ψαυτείς. Το λόγο, είτε προφορικός είναι 
είτε γραπτός, πρέπει να ξέρουμε να τον χειριζόμαστε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
για να συκοφαντούμε ούτε να εξευτελίζουμε κανέναν. Να βεβαιώνουμε κάτι που αγνο-
ούμε, είναι νοθεία. Η παραμόρφωση (διαστρέβλωση) των γεγονότων, είναι νοθεία. Το 
ψέμα είναι αντίθετο στην αλήθεια. Άρνηση της πραγματικότητας των πραγμάτων, 
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σημαίνει ψέμα. Η εξαπάτηση, η προδοσία και η υποκρισία είναι καθαρό ψέμα μεταμ-
φιεσμένο με όψη αλήθειας και με δικαιολογίες για την έλλειψη ειλικρίνειας και θάρ-
ρους. Όταν ξέρουμε, γνωρίζουμε και κατανοούμε την πραγματικότητα και την ακρίβεια 
των πραγμάτων, πρέπει να υποστηρίζουμε και να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια ενά-
ντια σ' οτιδήποτε μας πάει κόντρα. Το ψέμα είναι το ευκολότερο μέσο για να ξεφεύ-
γουμε από τις ευθύνες. Το ψέμα είναι ακόμη η ίδια η συγγνώμη που την έχουμε στην 
άκρη των χειλιών μας. Γενικά, το ψέμα επιδιώκει άτιμους και παράνομους σκοπούς. 
Αυτός που αρνείται την αλήθεια και υποτιμά τη Δικαιοσύνη, αγαπά το ψέμα και 
γίνεται ένας δειλός. 

Μην μοιχέψεις. Μοιχεύω, σημαίνει αφαιρώ αγνότητα, καθαρότητα από τα 
πράγματα, τον προφορικό ή γραπτό λόγο, τις αξίες, τους ανθρώπους. Οι Πνευματικές 
αξίες έχουν νοθευτεί (υποστεί μοιχεία) από τους Ψευδόαγίους. Τα πράγματα υπόκει-
νται σε μοιχεία (=νοθεύονται), όταν χάνουν την ακεραιότητα και την πρωτοτυπία τους. 
Οι άνθρωποι μοιχεύουν με τα γεννητικά τους όργανα, ανακατεύοντας την ενέργεια 
τους με άλλη διαφορετική. (Κατά Μάρκο 10, 11-12). 

Ο προφορικός ή γραπτός λόγος μοιχεύεται όταν παραμορφώνεται, αλλοιώνε-
ται ή διαστρεβλώνεται το περιεχόμενο του, το νόημα του, καθώς επίσης και η κυριολε-
κτική ή επιφανειακή ερμηνεία του. Η Μυστική Επιστήμη του Χριστού νοθεύτηκε από 
τους μαυραγορίτες δόξας με το πρόσχημα του εκμοντερνισμού και της προσαρμογής 
της στις διανοητικές τους αερολογίες και στα ζητήματα της κοιλιάς τους. 

Οι Άγιες Γραφές μοιχεύτηκαν- νοθεύτηκαν από εξηγητές- Θεολόγους, αποφεύ-
γοντας έτσι την ευθύνη να γίνουν πρώτοι αυτοί που θα υποβάλλονταν στους Συμπα-
ντικούς Νόμους, προτού συμβουλέψουν και τους άλλους να τους εκπληρώνουν. Θα 
έπρεπε να δίνουν το παράδειγμα με το να γίνουν οι ίδιοι παιδία και Λειτουργοί του 
Θεού, πετώντας από πάνω τους το ένδυμα της πεισματικής εμμονής και του συσσω-
ρευμένου πλούτου. Αυτό είναι αγνός Χριστιανισμός, αυτό είναι Αγάπη στο Θεό. 

Μην πλεονεκτείς επί των ξένων αγαθών. Πλεονεξία, είναι η ανεξέλεγκτη 
όρεξη απόκτησης πλούτων ή αγαθών. Είναι διακαές άγχος συσσώρευσης, ξέφρενη 
επιθυμία, άμετρη φιλοδοξία - θέληση κατοχής για αυτό που οι άλλοι κατέχουν. Υπάρ-
χει πλεονεξία για πράγματα, για πλούτη, για αποκτήματα, για ισχύ, για τη γυναίκα 
του άλλου, για το κομψό, καλοκάγαθο και υπεύθυνο σύζυγο και κυρίως όταν έχει μια 
καλή θέληση κτλ. Η πλεονεξία είναι ικανή για όλα, δεν μετράει συνέπειες, ούτε χορ-
ταίνει εύκολα. 

Οι Δέκα Εντολές είναι στη διάθεση όσων ποθούν την αιώνια ζωή, αλλά είναι 
αναγκαίο να αρχίζουμε το έργο με μια απ' αυτές, διότι αν θέλουμε να τις χρησιμοποι-
ήσουμε όλες μαζί, δεν κατορθώνουμε τίποτα, όπως εκείνος που σκοπεύει να κυνη-
γήσει δέκα λαγούς μαζί και δεν πιάνει κανέναν. Γι' αυτό λοιπόν, πρέπει να αρχίζουμε 
με μία, βάζοντας τάξη και πειθαρχία στα πάντα, μέχρις ότου αποκτήσουμε τη δημι-
ουργική κατανόηση και τότε θα μπορούμε να εκπληρώνουμε και τις υπόλοιπες. 

Η Έκτη Εντολή είναι η πρώτη που δόθηκε από τον Ύψιστο, ωστόσο κατέχει 
την Έκτη θέση στη σειρά των Μυστηρίων, διότι συμβολίζει "τους Δύο Δρόμους": το 
Καλό και το Κακό, τη Ζωή και το Θάνατο. Όντας αυτό γνωστό, είναι πρέπον να 
διαλέγει κάποιος σύμφωνα με τη δική του Συνείδηση. Όποιος θέλει να ενώνεται με τη 
Μεγάλη Συμπαντική Ζωή, πρέπει να ακολουθεί το μονοπάτι του Φωτός, της Αγάπης, 
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της Αγνότητας. Ο απόστολος Παύλος λέει: "Αποφεύγετε την πορνεία. Οποιαδήποτε 
αμαρτία που ο άνθρωπος ήθελε διαπράξει, είναι εκτός του σώματος. Όμως, αυτός 
που πορνεύει, εναντία στο ίδιο του το σώμα αμαρταίνει" (Α' Κοριν. στ'18). 

Όταν σπαταλιέται το νερό ή ΕΝΣ ΣΕΜΙΝΙΣ, σβήνει η φωτιά. Κι όταν έχει σβήσει 
η φωτιά, μένουμε δίχως φως, σε σκοτάδια. Μόνο χαλιναγωγώντας τη σεξουαλική 
πράξη και απομακρυνόμενοι πριν από την εκσπερμάτωση αυτού του σπέρματος-
σπόρου, απελευθερωνόμαστε από τα βάσανα, την αθλιότητα, τον πόνο και το έγκλη-
μα. Αυτό, είναι Πνευματικότητα. 

Σ’ αυτούς τους συμπαντικούς νόμους αναφέρθηκε ο Ιησούς όταν είπε: "Μην 
νομίζετε ότι έχω έλθει για να καταλύσω το νόμο και τους προφήτες, δεν έχω έλθει για 
να καταλύσω (καταστρέψω, καταργήσω), αλλά για να εκπληρώσω" (Ματθ. 5, 17). 
Όποιος είναι ικανός να τον εκπληρώνει, θα ζήσει μέχρι τότε κάτω από τη χάρη (τη συ-
μπαντική αγάπη), και θα μπορέσει το ίδιο όπως κι ο απ. Παύλος να προφέρει εκείνη 
την φράση: "Που είναι ω θάνατε το κεντρί σου; που ω θάνατε, η νίκη σου; Το κεντρί 
του θανάτου είναι η αμαρτία, η δε της αμαρτίας, ο νόμος". (Α'Κορ. ιε' 55-56). 

ΤΟ ΑΡΚΑΝΟ A.Z.F., είναι το Μέγα Αρκάνο (μέγα μυστικό), στο οποίο στη-
ρίζεται το Οικοδόμημα του Ναού του Θεού. Αυτό το Μυστικό κληροδοτήθηκε μέσα 
από τους αιώνες, και ήταν πολλοί εκείνοι που το πόθησαν, το επιβουλεύτηκαν, το 
έκλεψαν και το αγόρασαν με αντίτιμο τεράστια χρηματικά ποσά. Αυτό το προαιώνιο 
Μυστικό ήταν προσβάσειμο σε κάποιους ανθρώπους κι ανάμεσα σε αυτούς που 
κατανόησαν τη θαυματουργή δύναμή του συγκαταλέγονται ιστορικές προσωπικότη-
τες. Είναι το κλειδί της επιστήμης που οι Σοφοί όλων των καιρών ήξεραν να χειρί-
ζονται, αλλά λόγω του ότι είχαν πέσει υπό την εξουσία μιας Ιερατικής Κάστας που 
δεν ήξερε να το εκτιμήσει, αποκρύφτηκε με το πρόσχημα ότι η ανθρωπότητα δεν ήταν 
έτοιμη για να το δεχθεί και υποκαθιστώντας το από άλλες γνώσεις, αρνήθηκαν να το 
διακηρύξουν και να το εκπληρώσουν, παρακωλύοντας επιπλέον αυτούς που ήταν 
ικανοί να το κάνουν. Ο Δάσκαλος Ιησούς τους επιτίμησε σκληρά λέγοντας τους: 
"Αλίμονο σε σας, δάσκαλοι του Νόμου! Που έχετε αφαιρέσει το κλειδί της Γνώσης. 
Εσείς οι ίδιοι δεν εισήλθατε και αυτούς που εισέρχονταν εμποδίσατε". (Λουκά 11, 52). 
Αυτό το Κλειδί της Επιστήμης είναι το ίδιο το Σεξ. Όλη η Μυστική Διδασκαλία του 
Χριστού στηρίζεται στο Σεξ. Ότι πιο ιερό υπάρχει σε μας είναι το Είναι μας, αλλά το 
Είναι μας χρειάζεται κάποιες δημιουργίες τις οποίες πρέπει να κάνουμε με την πρώτη 
μας ύλη η οποία είναι η σεξουαλική ενέργεια και πάντα με την προϋπόθεση να 
είμαστε αγνοί στη σκέψη, στο λόγο και στην πράξη. Για εμάς ως Γνωστικούς η σεξου-
αλική πτυχή είναι εκείνη που μας βοηθά να γεννηθούμε για τη γη, για την κόλαση ή 
για τον εσωτερικό Θεό μας, επομένως, χρειάζεται πολύ σοβαρότητα σ’ αυτό το θέμα. 
Το Σεξ είναι το πεδίο της μάχης όπου συναντιόνται το Καλό και το Κακό και απ' όπου 
βγαίνουν Άγγελοι ή Δαίμονες. Η σημασία της Σεξουαλικής Αγνότητας ή της Σεξου-
αλικής Αλχημείας αποδείχνεται στα ακόλουθα εδάφια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου: δ' 
10, στ' 27, στ'63, και ζ'38. 
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Και ν’ ακολουθήσεις. 
«Η θυσία προς την ανθρωπότητα». 

 
Ο νόμος της θυσίας.  
 
Ο Λόγος εκδηλώθηκε με μια πράξη θεληματικής θυσίας για να δημιουργηθεί το 

Συμπάν επιβάλλοντας θεληματικά ένα όριο στην απεριόριστη ζωή Του. Είναι η θέλη-
σή Του που αυτοπεριορίζεται για να επιτευχθεί η διαφορετικότητα της εκδήλωσής 
Του και να δώσει ύπαρξη σε όλα τα όντα, μέσα από τη θεληματική διάχυση της θεϊ-
κής Ζωής του, «υποφέροντας» όλους τους περιορισμούς της κάθε μορφής που κρατά 
όσο ένα Σύμπαν. Αυτό το πέρασμα από την τέλεια ανάπαυση της αυτό-ύπαρξης, 
στην ενεργητικότητα και η διάχυση της ζωής Του μέσα σε χωριστές μορφές ζωής, 
γίνεται για να μπορέσει η καθεμιά απ’ αυτές να εξελιχτεί, σε μια ακατάστρεφτη ταυτό-
τητα, δίνοντας το δικό της τόνο εναρμονισμένο μ’ όλους τους άλλους, κάνοντας με 
αυτό τον τρόπο δυνατότερη την συμπαντική συνείδηση. 

Αν καταλάβουμε, τη φύση της θυσίας του Λόγου, θ’ αποφύγουμε το λάθος που 
μας κάνει να νομίζουμε πως η θυσία είναι κάτι το οδυνηρό, ενώ η πραγματικότητά της 
είναι η θεληματική διάχυση της ζωής, για να πάρουν όλα τα όντα απ’ αυτήν, αυτό που 
τους αναλογεί.   

Αν η θεϊκή ζωή χρειάζεται να είναι ενεργητική με κάποιο τρόπο (και κάθε εκδη-
λωμένη ζωή είναι ενεργητική κίνηση), πρέπει αναγκαστικά να σκορπίζει τον Εαυτό 
Της, διότι, μόνο με το να δίνει μπορεί να εκδηλωθεί, αφού δεν υπάρχει τίποτα παρα-
πάνω απ’ αυτήν, απ’ όπου να μπορεί να πάρει. Γι’ αυτό, εκείνο που χαρακτηρίζει το 
πνεύμα, είναι το να δίνει, γιατί πνεύμα, είναι η θεϊκή ζωή που η δράση της βρίσκεται 
μέσα σε κάθε μορφή.     

Η ουσιαστική ενεργητικότητα της ύλης όμως είναι το να παίρνει. Η υλη οργα-
νώνετε σε μορφές και αυτές διατηρούνται όσο η ζωή έχει επίδραση επάνω τους. 
Μόλις αυτή η επίδραση πάψει, παύουν να υπάρχουν και οι μορφές επίσης. Την κάθε 
ενεργητικότητα της ύλης τη χαρακτηρίζει η δεκτικότητα. Η υπόσταση και η διατήρηση 
της κάθε μορφής, εξαρτάται από τη δύναμη που έχει να παίρνει και να διατηρεί. Το ν’ 
αρπάζει και να διατηρεί, είναι χαρά της και το να δίνει, είναι για αυτή θάνατος.  

Η θεϊκή ζωή ενσωματωμένη σε μια μορφή, δεν νοιάζεται αν αυτή χαθεί, γιατί 
ξέρει πως αυτή είναι μόνο το μέσο μιας περαστικής έκφρασής της.  

Η μορφή αντίθετα, νοιώθοντας να της φεύγουν οι ζωτικές δυνάμεις της, ζει 
στην αγωνία και ζητά να εκδηλώσει τη δράση της συγκρατώντας τη ζωή και γι’ αυτό 
αντιστέκεται στη διάχυσή της. Η θυσία, ή λιγοστεύει τις ζωτικές ενέργειες που η μορ-
φή τις θέλει δικές της, ή τις εξαντλεί ολότελα, αφήνοντας τη μορφή να χαθεί.  

Ο πόνος έρχεται μόνο αν υπάρχει μέσα στο Ον που θυσιάζεται, διχογνωμία 
ανάμεσα στην ανώτερη φύση του που χαρά της είναι να δίνει και στην κατώτερη που 
χαρά της είναι ν’ αρπάζει και να κατέχει. Μόνο αυτή η διχογνωμία βάζει μέσα στη 
θυσία το στοιχείο του πόνου. Στην ύψιστη τελειότητα, στο Λόγο, καμιά διχογνωμία 
δεν υπάρχει και γι’ αυτό δεν υπάρχει και πόνος.  
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Οι άνθρωποι, μ’ όλο που ξέρουν συνειδητά πώς υπάρχει μέσα τους μια ανώ-
τερη και μια κατώτερη φύση, ταυτίζουν την αυτοσυνείδησή τους περισσότερο με την 
δεύτερη, παρά με την πρώτη. Νοιώθουν τις αγωνίες της κατώτερης φύσης τους, της 
μορφής, σαν δικές τους και θεωρούν πως θυσία είναι η υπομονετική παραδοχή του 
πόνου και των βασάνων που έρχονται από μια ανώτερη θέληση. Όσο ο άνθρωπος, 
αντί να ταυτίζει τον Εαυτό του με τη ζωή, τον μπερδεύει με τη μορφή, δεν μπορεί να 
φανταστεί τη θυσία χωρίς να εμπεριέχει «πόνο». Όμως, σ’ ένα τέλειο Ον, εναρμονι-
σμένο στην εντέλεια δεν μπορεί να υπάρχει πόνος, αφού γι’ Αυτό η μορφή είναι μόνο 
ένας φορέας της ζωής, που τον παίρνε και τον αφήνει με την ίδια ευκολία.  

Στο ορυκτό βασίλειο, η Μονάδα, εξελίσσεται καταστρέφοντας τις ορυκτές μορ-
φές για να παραχθούν και να συντηρηθούν τα φυτά. Το φυτά παίρνουν από το χώμα 
τα θρεπτικά συστατικά του και τα αφομοιώνουν μέσα τους. Τα ορυκτά αποσυντίθε-
νται για να μπορέσουν να κατασκευαστούν με τα υλικά τους οι φυτικές μορφές. Έτσι, 
οι ορυκτές μορφές θυσιάζονται, για να αυξηθούν οι φυτικές κι’ αυτός είναι ο νόμος της 
θυσίας για το ορυκτό βασίλειο. 

Η ίδια μέθοδο επαναλαμβάνεται και στο φυτικό βασίλειο, που οι μορφές του 
θυσιάζονται κι αυτές με τη σειρά τους, για να μπορέσουν να παραχθούν και να αυξη-
θούν οι ζωικές μορφές. Έως εδώ, η ιδέα του πόνου είναι πάρα πολύ λίγο συνδεμένη 
με την ιδέα της θυσίας, γιατί, τα αστρικά σώματα των φυτών, δεν είναι τόσο οργα-
νωμένα ώστε να έχουν δυνατή την αίσθηση της ευχαρίστησης ή του πόνου. Με τη 
δράση του νόμου της θυσίας στο ζωικό βασίλειο όμως δεν μπορούμε να παραβλέ-
ψουμε ότι ο πόνος είναι συνδεμένος με την καταστροφή των μορφών. Αναρίθμητα 
είδη ζώων, που ο άνθρωπος δεν είχε καμιά άμεση επίδραση στην εξέλιξή τους, άλλη-
λοτρώγονται, θυσιάζοντας τις μορφές τους για να συντηρηθούν άλλες.   

Αυτή η αναγκαστική θυσία που σπρώχνει τα κατωτέρα βασίλεια στο δρόμο 
της εξέλιξης, δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο και στον άνθρωπο. Και αυτό διότι 
στον άνθρωπο η θυσία πρέπει να προέρχεται από δική του πρωτοβουλία και από 
ελεύθερη εκλογή. Πρέπει  να είναι ελεύθερος να διαλέξει, γιατί η ελευθερία είναι απα-
ραίτητη για την ανάπτυξη μιας διανόησης προικισμένης με αυτοσυνείδηση και διά-
κριση και γι’ αυτό, υπάρχει αλλαγή στον τρόπο δράσης του νόμου της θυσίας σε ό,τι 
αφορά τον άνθρωπο. Η ελεύθερη εκλογή, για τη θυσία σαν νόμος ζωής, δεν ζητήθηκε 
από το ορυκτό, ούτε από το φυτό, ούτε από το ζώο. Τους επιβλήθηκε από εξωτερική 
ανάγκη εκβιάζοντας την ανάπτυξή τους. Πως όμως, ο άνθρωπος μπορεί να αφεθεί 
ελεύθερος να μάθει να διαλέγει το νόμο της θυσίας, εφόσον και αυτός είναι ένας ευαί-
σθητος οργανισμός που φοβάται τον πόνο που φέρνει αναπόφευκτα η καταστροφή 
της μορφής; Και σε τούτη την περίπτωση, όπως και σε τόσες άλλες, ο άνθρωπος δεν 
αφέθηκε μόνος να προσπαθεί χωρίς βοήθεια. Θεϊκοί Εκπαιδευτές ήταν κοντά του, 
όταν ακόμα αυτός ήταν «παιδί». Δίδαξαν το νόμο της θυσίας, στην αρχή σε απλή 
μορφή, ενσωματώνοντάς τον μέσα στις θρησκείες που χρησιμοποίησαν για να ανα-
πτύξουν τη νηπιακή διανόηση του. Ήταν ανώφελο ν’ απαιτήσουν από εκείνες τις παι-
δικές ψυχές, να παρατήσουν χωρίς καμιά ανταμοιβή, πράγματα που τους φαινόντου-
σαν πολύ ποθητά και που η κατοχή τους ήταν εγγύηση για τη μορφική τους ύπαρξη. 
Έπρεπε λοιπόν να τους κάνουν να πάρουν ένα δρόμο προορισμένο να τους ανυψώ-
σει σταδιακά και με σιγουριά, ίσαμε το υπέρτατο ύψος της θεληματικής θυσίας.  
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Γι αυτό πρώτα τους δίδαξαν ότι δεν ήταν μονάδες χωριστές, ότι ήταν ένα μέρος 
από ένα μεγαλύτερο σύνολο και ότι η ζωή τους ήταν συνδεμένη με άλλες μορφές 
ανώτερες και κατώτερες. Τους δίδαξαν ότι η φυσική ζωή τους διατηρούνταν μέσο της 
θυσίας κατώτερων ζωών, που ζουν στο χώμα και στα φυτά και ότι η κατανάλωση 
τους ήταν χρέος που χρωστούσαν στη φύση κι έπρεπε να το πληρώσουν. Αφού ζού-
σαν με τη θυσία της ζωής άλλων όντων, έπρεπε κι αυτοί να θυσιάσουν κάτι που θα 
μπορούσε να συντηρήσει άλλες ζωές. Αφού τρεφόταν έπρεπε κι’ αυτοί να θρέψουν. 
Αφού συγκόμιζαν καρπούς που τους ωρίμαζαν με τη δράση τους οι αστρικές οντό-
τητες που διαφεντεύουν τη φύση, έπρεπε κι’ αυτοί ν’ ανταμείψουν με κατάλληλες προ-
σφορές τις δυνάμεις που ξοδεύονταν έτσι για δικό τους όφελος. 

Έτσι προέκυψαν όλες οι θυσίες προσφορών που γινόντουσαν για τις δυνάμεις 
και τα πνεύματα που διαφεντεύουν τη φύση. Η φωτιά αποσυνθέτει γρήγορα την αδρή 
φυσική υλη και δίνει πίσω τα αστρικά μόρια που ελευθερώνονται εύκολα, για να αφο-
μοιωθούν από τις αστρικές οντότητες, που δουλειά τους είναι να διατηρούνε τη γονι-
μότητα της γης και να εξασφαλίζουν την αύξηση των φυτών. Μ’ αυτό τον τρόπο δια-
τηρείται η κυκλική κίνηση της παραγωγής και ο άνθρωπος μαθαίνει πώς χρεώνεται 
συνέχεια στη φύση και πως τα χρέη του αυτά, είναι υποχρεωμένος το ίδιο συνέχεια 
να τα ξεπληρώνει. 

Όλο αυτό μετατοπίζει την ανταμοιβή της θυσίας σε περιοχές που βρίσκονται 
πέρα από το φυσικό κόσμο. Στην αρχή, η θυσία υλικών αγαθών γινόταν για την εξα-
σφάλιση υλικής καλοπέρασης. Έπειτα διδάχτηκε ότι η θυσία των ίδιων υλικών αγα-
θών, θα φέρει ευτυχία στον ουρανό, πέρ’ από το θάνατο. Η φύση της ανταμοιβής της 
θυσίας, είναι τώρα ανώτερη και ο άνθρωπος μαθαίνει ότι ένα αγαθό, σχετικά μόνιμο 
μπορεί ν’ αποχτηθεί με τη θυσία ενός αγαθού σχετικά περαστικού και το μάθημα 
αυτό είναι σπουδαίο, γιατί του μαθαίνει τη διάκριση. Έτσι η προσκόλληση της μορ-
φής στα φυσικά αντικείμενα, ανταλλάχτηκε με την προσκόλληση για τις ουράνιες χα-
ρές. Τούτη τη μέθοδο διαπαιδαγώγησης μεταχειρίστηκαν οι σοφοί στην εξωτερική 
διδασκαλία όλων των θρησκειών. Δεν προσπάθησαν να επιβάλουν στις παιδικές 
ψυχές, να είναι ηρωικές από την αρχή χωρίς ανταμοιβή.  

Όταν και αυτό το επίπεδο κατανόησης ξεπεράστηκε, ορίστηκε καθαρά πώς, η 
θυσία του κατώτερου για χάρη του ανώτερου ήταν τελικά το όλο ζητούμενο, ανεξάρτη-
τα από την κάθε ανταμοιβή που θα πρόεκυπτε. Όταν αναγνωρίστηκε η υποχρέωση 
που είχε το μέρος απέναντι στην ολότητα, όταν τέλος ο άνθρωπος ένοιωσε ότι η μορ-
φή του υπάρχει χάρη στην εξυπηρέτηση που της κάνουν άλλοι, έχει και αυτός με τη 
σειρά του υποχρέωση να εξυπηρετεί τους άλλους, χωρίς να απαιτεί καμιά πληρωμή.  

Ο άνθρωπος αρχίζει ν’ αντιλαμβάνεται, πώς ο νόμος της θυσίας97, είναι νόμος 
της ζωής και να συνεργάζεται θεληματικά μ’ αυτόν. Αρχίζει να ξεχωρίζει τον Εαυτό 

                                                 
97  Η έννοια της «θυσίας» είναι η παραίτηση από μία μεγαλύτερη αξία για χάρη μίας 

μικρότερης ή καθόλου αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, μετριέται και ο αλτρουισμός ενός ανθρώ-
που, εφόσον το να προσφέρει βοήθεια σε έναν ξένο ή σε έναν εχθρό θεωρείται περισσότερο 
ενάρετο και λιγότερο εγωιστικό από το να βοηθήσει εκείνους που αγαπάει. Η αρχή όμως της 
ορθολογικής συμπεριφοράς είναι το ακριβώς αντίθετο: να ενεργείτε σύμφωνα με την ιεράρ-
χηση των αξιών σας και ποτέ να μη θυσιάζεις μία μεγαλύτερη αξία για μία μικρότερη. Θυσία 
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του από τη μορφή που είναι η κατοικία του και να τον ταυτίζει πλέων με την εξελισ-
σόμενη ζωή. Τελικά καταλήγει στο να θεωρεί ότι όλες τις δραστηριότητές του τις χρω-
στάει στον κόσμο και ότι με τις πράξεις του δεν έχει σκοπό να κερδίσει ανταμοιβές 
όποιες και αν είναι. 

Η πλήρης αναγνώριση του νόμου της θυσίας ανυψώνει τον άνθρωπο ψηλότε-
ρα από το νοητικό επίπεδο (στο οποίο το καθήκον θεωρείται σαν κάτι που “πρέπει να 
γίνει, γιατί υπάρχει υποχρέωση να γίνει”) και τον πάει στο βουδικό επίπεδο, όπου 
παύει πια να δημιουργεί κάρμα που να τον δένει στους τρείς κόσμους της ύπαρξης 
και όπου είναι αισθητή η ενότητα όλων των «Εαυτών» και που όλες οι ενέργειες δια-
σκορπίζονται για να χρησιμοποιηθούν απ όλους, κι όχι μόνο από έναν. Στο βουδικό 
πεδίο ο άνθρωπος βλέπει καθαρά, πώς η ζωή είναι μία και ότι διαχύνεται αιώνια με-
σα από ένα ελεύθερο σκόρπισμα αγάπης του Λόγου και ότι η ύπαρξη που κρατιέται 
μονωμένη, είναι πράγμα φτωχό και τιποτένιο, χωρίς να μιλήσουμε για την αχαριστία 
που περιέχει. Εκεί η καρδιά ολόκληρη ορμάει προς το Λόγο μ’ ένα δυνατό πέταγμα 
αγάπης και λατρείας και δίνεται, με χαρούμενη απάρνηση, για να γίνει ένας από τους 
δρόμους απ’ όπου η ζωή και η αγάπη Του μπορούν να κατέβουν και ν’ ακτινοβολή-
σουν στον κόσμο. Καμιά άλλη ζωή δεν αξίζει να τη ζει κανείς εκτός, από το να είναι 
φορέας του φωτός Του, απόστολος της ευσπλαχνίας Του και εργάτης στο βασίλειό 
Του. Μόνο σ’ αυτό το πεδίο ο άνθρωπος μπορεί να ενεργήσει σαν σωτήρας του κό-
σμου, για τη συντόμευση της ανθρώπινης εξέλιξης γιατί εκεί, μπορεί και συντονίζεται 
με τον «Εαυτό» όλων τον ανθρώπων. Ταυτισμένος με την ανθρωπότητα, εκεί που η 
ανθρωπότητα είναι μία και μοναδική, μπορεί να διαχύσει τη δύναμη και την αγάπη 
της ζωής του προς αυτήν. Γίνεται δύναμη πνευματική, κι αυτό κάνει ώστε να αυξηθεί η 
πνευματική ενέργεια στο κοσμικό σύστημα, γιατί προστέθηκε σ’ αυτό η ίδια η ζωή 
Του. Οι δυνάμεις που ξόδευε μια φορά στους κατώτερους κόσμους, αναζητώντας ικα-
νοποίηση για το χωριστό εαυτό του, είναι τώρα όλες μαζεμένες και μεταμορφωμένες 

                                                                                                                     
είναι η απόρριψη αυτών που έχουν αξία για χάρη αυτών που δεν έχουν αξία. Αν πετύχεις την 
καριέρα που ήθελες μετά από πολλά βάσανα, αυτό δεν είναι θυσία, αν παραιτηθείς από αυτή 
για χάρη ενός αντιπάλου, αυτό είναι θυσία. Αν έχεις ένα μπουκάλι γάλα και το δώσεις στο δι-
κό σου παιδί που πεινάει, αυτό δεν είναι θυσία αν το δώσεις στο παιδί του γείτονά σου και 
αφήσεις το δικό σου να πεθάνει, αυτό είναι θυσία. Αν δανείσεις χρήματα σε έναν φίλο σου, 
δεν είναι θυσία, αν τα δώσεις σε έναν άγνωστο, τότε είναι. Αν δανείσεις στο φίλο σου ένα 
ποσό που μπορείς, δεν είναι θυσία, αν του δανείσεις χρήματα σε σημείο που να σου δημιουρ-
γηθεί πρόβλημα, τότε πρόκειται σύμφωνα με το δεδομένο ηθικό επίπεδο σαν μερική αρετή αν 
του δανείσεις χρήματα στο σημείο που εσύ καταστρέφεσαι, τότε βιώνεις στο μέγιστο την αρε-
τή της θυσίας. Αν παραιτηθείς από όλες τις προσωπικές επιθυμίες σου και να αφιερώσεις τη 
ζωή σου σε αυτούς που αγαπάς, δεν έχει επιτευχθεί η πλήρης αρετή: διατηρείς ακόμα μια δική 
σου, που είναι η αγάπη σου. Αν έχεις αφιερώσει χρόνο σε τυχαίους αγνώστους είναι μια πρά-
ξη μεγαλύτερης αρετής. Αν έχεις αφιερώσει τη ζωή σου να υπηρετείς ανθρώπους που μισείς  
αυτό είναι η μεγαλύτερη από τις αρετές που μπορούν να εξασκηθούν. Αν θέλεις να πετύχεις το 
μέγιστο των αξιών, τότε δεν πρέπει να περιμένεις να σου ανταποδώσουν κάτι για τη θυσία 
σου, ούτε έπαινο, αγάπη, θαυμασμό, αυτοεκτίμηση, ούτε καν περηφάνια που είσαι ενάρετος· 
το παραμικρό ίχνος οποιουδήποτε κέρδους αποδυναμώνει την αρετή σου. Η αξία μας δεν 
έγκειται στο τι απολαμβάνουμε, αλλά στο τι δίνουμε και στο πώς το δίνουμε. 
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σε πνευματική ενέργεια που σαν κύμα πνευματικής ζωής διασκορπίζονται σ’ ολόκλη-
ρο τον κόσμο, μέσα από μια μοναδική πράξη θυσίας.  

Για έναν τέτοιο άνθρωπο, η πράξη και η απραξία είναι το ίδιο, γιατί τα κάνει 
όλα χωρίς να κάνει τίποτα και δεν κάνει τίποτα ακόμα κι’ όταν κάνει το καθετί. Γι’ αυ-
τόν, το επάνω και το κάτω, το μεγάλο και το μικρό, είναι ένα. Παίρνει με χαρά την κά-
θε θέση που του προσφέρεται, γιατί ο Λόγος είναι πάντα ο ίδιος σε κάθε θέση και σε 
κάθε πράξη. Μπορεί να χυθεί στην κάθε μορφή και να εργαστεί στην κάθε κατεύθυ-
νση. Δεν ξέρει πια ούτε εκλογή, ούτε διαφορά. Η  ζωή του έγινε με τη θυσία της Ζωής 
του Λόγου, βλέπει το Θεό μέσα σε όλα, κι όλα τα βλέπει μέσα στο Θεό. Τί τον ενδια-
φέρει τότε θέση ή μορφή; Αφού αυτός ο ίδιος είναι η αυτοσυνείδητη ζωή! Ενώ δεν έχει 
τίποτα, κατέχει όλα τα πράγματα. Ενώ δεν ζητάει τίποτα, το Σύμπαν βρίσκεται μέσα 
του. Η ζωή του είναι ευτυχία, γιατί είναι ένα με τον Κύριό του, που είναι μακαριότητα. 
Με το να χρησιμοποιεί τη μορφή μόνο για να υπηρετεί, έβαλε τέλος στον πόνο. 

Εκείνοι που αρχίζουν να καταλαβαίνουν τις δυνατότητες που προσφέρονται 
στον καθένα που ταυτίζεται θεληματικά με το νόμο της θυσίας, αισθάνονται αμέσως 
τον πόθο ν’ αρχίσουν αυτή τη θεληματική συνταύτιση, πολύ πριν να μπορούν ν’ ανυ-
ψωθούν στα ύψη, που μόνο μια αχνή σκιαγραφία τους έγινε. Όπως γίνεται με κάθε 
πνευματική αλήθεια, έτσι και η εφαρμογή της θυσίας στην καθημερινή ζωή είναι εξαι-
ρετικά πρακτική, κι όποιος καταλαβαίνει την ομορφιά της, μπορεί να καταπιαστεί μ’ 
αυτή αδίστακτα. Κάθε σκέψη λόγος και πράξη του, θα μπορεί να προσφέρεται θυσία 
που θα γίνεται όχι για τον καρπό που θα φέρει, ούτε γιατί είναι το καθήκον του, αλλά 
γιατί θα είναι ο καλύτερος τρόπος να υπηρετήσει το Θεό μέσα του. Ό,τι κι αν του συμ-
βεί, θα το δέχεται σαν έκφραση της θέλησής Του. Χαρά, λύπη, ανησυχία, επιτυχία, 
αποτυχία, το καθετί θα του είναι καλοδεχούμενο, γιατί δείχνει στην ψυχή το δρόμο της 
υπηρεσίας. Δέχεται με χαρά τα πράγματα που του έρχονται και τα προσφέρει θυσία. 
Τα πράγματα που φεύγουν, τα χάνει με χαρά, γιατί το ότι φεύγουν, θα πει ότι ο Κύ-
ριός τους δεν τα χρειάζεται πια. 

Όσο αδράχνονται και χρησιμοποιούνται οι αναρίθμητες ευκαιρίες που παρου-
σιάζονται σε κάθε ανθρώπινη ζωή για την εφαρμογή του νόμου της θυσίας, ο άνθρω-
πος μπορεί να γίνει εργάτης των πνευματικών πεδίων, ακόμα και χωρίς ν’ αναπτυχθεί 
η αυτοσυνείδηση του σε κατάσταση εγρήγορσης, γιατί μέσου του νόμου της θυσίας, 
ελευθερώνει ενέργειες σ’ αυτά τα πεδία, που από εκεί σκορπίζονται άφθονα στους 
κατώτερους κόσμους. Αυτή η αυταπάρνησή του εδώ κάτω, συντομεύει το χρόνο που 
θα κάνει η Μονάδα να γίνει κυρίαρχη επάνω σ’ τους φορείς της. Καμιά άλλη μέθοδο 
δεν δίνει τόσο γρήγορα πρόοδο και τόσο άμεση εκδήλωση όλων των δυνάμεων που 
βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα στη Μονάδα, όσο η κατανόηση της πρα-
κτικής του νόμου της θυσίας. Γι’ αυτό, ο νόμος της θυσίας είναι για τον άνθρωπο και 
κάθε άλλης ζωής και μορφής, «νόμος τις εξέλιξης». Αφού, όρος απαράβατος, για να 
εμφανιστούν και να συντηρηθούν μορφές ανώτερες, είναι να καταστραφούν οι 
κατώτερες.  
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Τρίτος παράγοντας.  
 
Ο τρίτος παράγοντας είναι η θυσία προς την ανθρωπότητα και η οποία συνί-

σταται στην μετάδοση της γνώσης με αλτρουιστικό98 τρόπο. Βλέποντας την δυστυχία 
που υπάρχει στην ανθρωπότητα, όταν κάποιος διαπιστώσει μέσα από την εσωτερική 
εργασία και τις εμπειρίες του πως αυτά που διδάσκει η Γνωστική διδασκαλία είναι 
σωστά και έχει ωφεληθεί, αισθάνεται την ανάγκη να τη μεταδώσει για να την πειρα-
ματισθούν και άλλοι, για να μπορέσουν και αυτοί, να ξεπεράσουν τον πόνο και τους 
νόμους που είναι υποταγμένοι.  

Στο βαθμό που μπορεί ο καθένας, οφείλει να προσπαθεί να αυξηθεί το φως 
της αλήθειας, της πραγματικότητας και της απλότητας στον κόσμο, να  αυξηθεί η αγά-
πη, οι ορθές ανθρώπινες σχέσεις, η καλή θέληση και η κατανόηση. Μιλήστε, γράψτε 
και εργασθείτε για αυτά. Βοηθήστε να αναπτυχτεί σε κάθε άνθρωπο η δίψα να αγωνι-
σθεί για τελείωση· η δίψα για σταθερή και συνεχή βελτίωση, για να απελευθερωθούν 
οι ανώτερες δυνατότητες που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα του. Πρέ-
πει να είμαστε διατιθέμενοι να σηκώσουμε την φλόγα της σοφίας, για να φωτίσουμε 
τον δρόμο στους άλλους με αληθινή, αγνή και αφιλοκερδή αγάπη. Να δομούμε σχέ-
σεις με τους συνανθρώπους μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να φτάσουν στο ση-
μείο απ’ όπου θα μπορέσουν να πάρουν τη μοίρα στα χέρια τους. Αλλά σ’ αυτή την 
προσπάθεια πρέπει να βρίσκουμε τη χρυσή τομή ώστε να μη τους γκρεμίζουμε τα 
οχυρά που έχουν κτίσει από άμμο ενώ ταυτόχρονα να διατηρούμε και να δίνουμε 
όλες τις εσωτερικές αλήθειες που γνωρίζουμε. 

Για αυτό, χρειάζονται οι τρεις παράγοντες και αυτούς δίνουμε. 
Η προσφορά αυτή είναι κάτι το διαφορετικό από την φιλανθρωπία, η οποία 

είναι καθήκον μας, είναι μια προσφορά αγάπης χωρίς εγωισμό. Γιατί, για να μάθουμε 
τη γνώση και να μπορέσουμε να την μεταδώσουμε στους άλλους, χρειάζεται να κά-
νουμε σταθερές και συνεχείς προσπάθειες, θυσιάζοντας συνειδητά πολλά πράγματα, 
κυρίως τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Όλη αυτή η συνειδητή προσπάθεια ανα-
πτύσσει μέσα μας ανώτερες ιδιότητες όπως αγάπη, σοφία,  αγνότητα, κλ., οι οποίες, 
εφόσον εμποτίσουν την ύπαρξή μας, μάς δίνουν δυνατότητα προσέγγισης μεγαλύ-
τερων επιπέδων ύπαρξης. Εάν η εσωτερική μας εργασία έχει να κάνει μόνο με τον 
πρώτο και με τον δεύτερο παράγοντα και δεν αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, εάν 
δεν κάνουμε τίποτα για να φέρουμε το φως της γνώσης και σ’ αυτούς, τότε πέφτουμε 
                                                 

98 O αλτρουισμός και η συμπόνια απορρέουν από τη βαθιά πίστη για τον αόρατο 
δεσμό που συνδέει όλα όσα υπάρχουν εκδηλωμένα και τα οποία, όσο διαφορετικά κι αν φαί-
νονται, είναι ομοούσια. Το κύριο μήνυμα της εσωτερικής διδασκαλίας είναι η απρόσωπη αγά-
πη, η αγάπη χωρίς σύνορα, πέρα από την προσκόλληση στο δικό μου τόπο, άνθρωπο, θρη-
σκεία και φυλή. Ο άνθρωπος είναι ένα κύτταρο μέσα σε ένα μεγάλο πνευματικό οργανισμό, 
που είναι ο Δημιουργός του, ενώ η ανθρωπότητα είναι ένα τμήμα μόνο αυτής της δημιουργίας. 
Αυτό βέβαια, ο άνθρωπος δεν το γνωρίζει, επειδή δεν έχει άμεση αντίληψη της εσωτερικής 
κατάστασης. Όμως, η εσωτερική πραγματικότητα φθάνει κοντά του ως ένα ηθικό μήνυμα που 
τον προτρέπει να αγαπά και να προσφέρει δίχως ανταλλάγματα, να κατανοεί τις αδυναμίες 
των συνανθρώπων του και να τους συμπονά, επειδή ο καθένας μας είναι ένα μέλος αδελφός 
μέσα στη μεγάλη οικογένεια των ανθρώπων.  
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σ’ ένα πνευματικό εγωισμό, πολύ ραφιναρισμένο, που εμποδίζει κάθε εσωτερική μας 
πρόοδο, διότι οι αξίες της καρδίας μας μένουν στάσιμες. Χρειάζεται ισορροπημένη 
προσπάθεια και στους τρεις παράγοντες για να μην γινόμαστε εγωιστές.  

 
Πως δίνουμε την γνώση. 
 
Με πολλούς τρόπους. Με διαλέξεις, με ένα βιβλίο, με ένα φυλλάδιο, με μια συ-

ζήτηση, με το παράδειγμα, αλλά αυτό που αξιολογείται και μετράει δεν είναι το μέγε-
θος της δράσης, αλλά η αγάπη με την οποία κάνουμε αυτή την εργασία και όχι το 
γεγονός από μόνο του. H αληθινή υπηρεσία είναι το αυθόρμητο ξεχείλισμα μιας καρ-
διάς που είναι όλο αγάπη. Δεν εξετάζεται η δύναμη ή η περιωπή κάποιου, ούτε ο αρι-
θμός των ατόμων που είναι συναθροισμένοι γύρω από την προσωπικότητά του, αλλά 
τα ελατήρια που υπαγορεύουν τη δραστηριότητά του και το αποτέλεσμα της επίδρα-
σης του πάνω στους συνανθρώπους του. Είναι αναγκαίο να απαρνηθούμε τους καρ-
πούς της δράσης και να τα δώσουμε όλα χωρίς να περιμένουμε τίποτα σε αντάλλα-
γμα! Η γνωστική διδασκαλία είναι πολύ μεγάλη, εδώ δίνουμε τόσα, όσα χρειάζεται ο 
κόσμος για να αρχίσει την εσωτερική εργασία. Δίνουμε την γνώση σαν εσωτερικό 
καθήκον, χωρίς να περιμένουμε κάποια πληρωμή, απευθυνόμενοι στης καρδιές των 
ανθρώπων και όχι στις τσέπες· αν πληρωνόμασταν πολλοί θα αποκλειόταν από την 
γνώση και εμείς δεν θα κερδίζαμε τίποτα το πνευματικό, αλλά μόνο υλικά.  

Κανένας εσωτερικός Δάσκαλος99 δεν πούλησε την διδασκαλία (Ιησούς, Πλάτω-
νας, Σαμαέλ). Αναμφισβήτητα φέροντας τη διδασκαλία στους άλλους, θα συναντούμε 
πολύ αντίσταση και σε πολλές περιπτώσεις «θα βρέχει πέτρες100», αλλά πρέπει να 

                                                 
99 Δάσκαλος εσωτερισμού είναι κάποιος που έχει όχι μόνο γνώση του αντικειμένου, 

αλλά και «προσωπική εμπειρία» αυτών που διδάσκει. Αν κάποιος διδάσκει πράγματα που τα 
έχει απλά ακούσει ή διαβάσει, δεν μπορεί να ονομάζεται πνευματικός Δάσκαλος. Η θεωρία 
από την πράξη έχει τεράστια απόσταση. Δάσκαλος είναι αυτός που «γεννά» και αυτό που λέει 
είναι καθαρά δικό του, αυτός που δείχνει με τον τρόπο του και όχι με τον λόγο του. Οι Δάσκα-
λοι έχουν έρθει ως οντότητες γι΄ αυτόν το σκοπό. Για να διδάξουν κάτι συγκεκριμένο. Δεν 
μπορεί κάποιος να γίνει ξαφνικά Δάσκαλος. Αυτοί που απλά επαναλαμβάνουν ή προσπαθούν 
να ζήσουν αυτά που έχουν διαβάσει ή ακούσει, είναι απλά αναμεταδότες. Έτσι κι εγώ δεν 
είμαι Δάσκαλος. Είμαι απλά αφηγητής, αναμεταδότης. 

100  Αυτό που μας δίδαξε τόσο χαρακτηριστικά η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι ότι η 
αναζήτηση της αλήθειας δεν είναι κοινό κτήμα. Δεν γεννιέται κάποιος με την ικανότητα αυτή 
έμφυτη. Είναι κάτι που πρέπει να κατακτηθεί με ατομικό μόχθο. Πρέπει την κάθε στιγμή να 
είσαι έτοιμος να εγκαταλείψεις (με πόνο και αυταπάρνηση), τις προσωπικές γνώμες και από-
ψεις σου μπροστά στην μεγαλύτερη αλήθεια που σου εμφανίζεται. Σήμερα ο μέσος άνθρωπος 
έχει απόψεις και ιδέες για όλα όσα συμβαίνουν ή πρόκειται να συμβούν στον κόσμο. Για αυτό 
έχει χάσει την αίσθηση της ακοής του. Γιατί να ακούσει όταν μέσα του έχει όλα όσα του είναι 
αναγκαία; Δεν είναι καιρός να ακούσει τώρα, αλλά να κρίνει, να δηλώσει, να αποφασίσει, 
κουφός και τυφλός καθώς είναι, επιβάλλει τις γνώμες του. Η μάζα όμως και ο νοητικός φορέας 
της, η κοινή γνώμη, συνθλίβει κάθε τι που είναι διαφορετικό, εξαιρετικό, εξατομικευμένο, ποιο-
τικό και εκλεκτό. Όποιος δεν σκέφτεται όπως όλοι, διατρέχει τον κίνδυνο να εξαλειφθεί. Η μά-
ζα δεν αποτελεί τίποτε άλλο από μια προσωποποίηση κατώτερων φόβων και επιθυμιών, ένα 
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ξέρουμε να αγαπάμε, να συγχωρούμε και να μην αντιδρούμε με φανατισμό. Αυτό που 
ο Ιησούς δίδασκε για την λέξη υπηρεσία ήταν ότι: «όταν το κοινό καλό και η προ-
σωπική σας επιτυχία ή ευημερία συγκρούονται, σεις πρέπει να θυσιαστείτε και όχι ο 
άλλος». Η ιδέα αυτή της υπηρεσίας έρχεται φυσικά σε πλήρη σύγκρουση με την 
ανταγωνιστική στάση της ζωής και της ιδιοτέλειας που γενικώς δείχνεται σχεδόν από 
όλους σήμερα.  

Το σύμβολο για την εποχή του Υδροχόου είναι ένας άνθρωπος που κρατά μια 
στάμνα με νερό, τόσο γεμάτη, που ξεχειλίζει και τρέχει για όλους χωρίς εξαίρεση και 
χωρίς να λιγοστεύει. Η στάμνα του νερού συμβολίζει το βάρος της υπηρεσίας. Δεν 
είναι εύκολο να υπηρετούμε. Ο άνθρωπος μόλις που αρχίζει να μαθαίνει πώς να υπη-
ρετεί. Η πραγματική υπηρεσία εκφράστηκε για πρώτη φορά πλήρως από τον Ιησού 
εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια. Ο Ιησούς ήταν ο πρόδρομος της εποχής του Υδροχόου 
και από εδώ προέρχεται η έκφραση πως ο Ίδιος ήταν το: «ύδωρ της ζωής», το: «ζων 
ύδωρ» που χρειάζονταν οι άνθρωποι. Η εποχή των Ιχθύων αργά, πολύ αργά, προπα-
ρασκεύασε το έδαφος για τη θεία έκφραση της υπηρεσίας. Σήμερα, έχουμε έναν κό-
σμο που φτάνει σταθερά στην αναγνώριση πως, κανένας άνθρωπος δεν ζει μόνο για 
τον εαυτό του και μόνο όταν η αγάπη βρει τη διέξοδο της στην υπηρεσία, θα μπορέσει 
ο άνθρωπος να αρχίσει να στέκεται στο ύψος των πραγματικών δυνατοτήτων του. Η 
ιδέα της υπηρεσίας αυτή την εποχή πρέπει να κατανοηθεί σε βάθος, γιατί μόνο τότε 
θα ανοίξουμε τον εαυτό μας στις καινούριες εισρέουσες επιδράσεις του Υδροχόου, 
που αποτυπώνονται για την ώρα πάνω στη συγκινησιακή μας φύση.  

Η υπηρεσία είναι πολύ σημαντική διότι, αποκαλύπτει στον εαυτό μας τις αδυ-
ναμίες και τις ατέλειές μας· μας δείχνει γιατί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις 
ανάγκες της ανθρωπότητας. Αν δεν κατανοήσουμε το τι ακριβώς είμαστε, δεν μπορού-
με να υπηρετήσουμε. Χρειάζεται ταπείνωση και ταπεινότητα στην αντιμετώπιση της 
υπηρεσίας. 

                                                                                                                     
καταφύγιο ανωνυμίας και ανευθυνότητας για τους ανθρώπους. Όταν ένας συντάσσεται με τη 
μάζα και με την κοινή γνώμη, λυτρώνεται από την ευθύνη του, γίνετε απρόσωπος, χάνει την 
κριτική του ικανότητα, και την ανεξαρτησία της σκέψης του, γίνεται ένας αριθμός μιας ποσό-
τητας, το γραμμάριο μιας μάζας, το τούβλο ενός τοίχου. "Οι άνθρωποι ποτέ δεν κάνουν κακό 
τόσο πλήρως και τόσο χαρούμενα όσο όταν πρόκειται για την θρησκευτική τους πεποίθηση". 
Η Πυθαγόρειος Σχολή κάηκε και λεηλατήθηκε από τον όχλο του Κρότωνα, που ήταν πεπει-
σμένος ότι τα δεινά που είχαν έρθει στην πόλη τους, ήταν έργο Θεών που ήταν δυσαρεστη-
μένοι με τους "μαύρους μάγους", τους Πυθαγόρειους. Τα Ερμητικά Κείμενα μας επισημαίνουν: 
"Τις συζητήσεις με τους πολλούς να τις αποφεύγεις. Όχι από φθόνο, αλλά γιατί από τους πολ-
λούς θα θεωρηθείς γελοίος. Διότι αυτά τα λόγια έχουν ελάχιστους ακροατές και σύντομα ούτε 
λίγους θα έχουν. Έχουν κάτι ιδιαίτερο μέσα τους, τους κακούς τους παρορμούν μάλλον προς 
την κακία, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγει κάποιος τους πολλούς, επειδή αυτοί δεν αντιλαμβά-
νονται την αρετή των λόγω αυτών... Θα μπορούσαμε επίσης ν’ αναφέρουμε σχετικά και την 
πολύ γνωστή φράση: «Μη δίνετε τα άγια στους κύνες και μη ρίχνετε τους μαργαρίτες μπρός 
στους χοίρους… .» Διότι από την σκοπιά της ψυχής και της συνειδησιακής εξέλιξης της, η 
ανθρωπότητα βρίσκεται σε βρεφική ηλικία, ούτε καν σε παιδική ηλικία, αφού οι μυημένοι του 
πρώτου βαθμού χαρακτηρίζονται συμβολικά σαν «μικρά παιδιά». 
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Η υπηρεσία μπορεί να οριστεί ως το αυθόρμητο αποτέλεσμα της επαφής που 
έχει η ψυχή με την προσωπικότητα, που αναγκαστικά πρέπει να τη χρησιμοποιήσει 
εδώ στο φυσικό κόσμο. Υπηρεσία είναι μια εξελικτική ώθηση της ψυχής στον ίδιο 
βαθμό, όσο και η παρόρμηση για αυτοσυντήρηση ή για αναπαραγωγή του είδους 
είναι εκδηλώσεις της κατώτερης φύσης. Είναι το πρώτο χαρακτηριστικό της ψυχής, 
ακριβώς όπως η επιθυμία είναι το πρώτο χαρακτηριστικό της κατώτερης φύσης. Είναι 
η παρόρμηση για το συλλογικό καλό. Συνεπώς, δεν μπορεί να διδαχτεί ούτε να επι-
βληθεί σ’ ένα πρόσωπο. Είναι απλώς το πρώτο πραγματικό αποτέλεσμα που εκδη-
λώνεται στο φυσικό κόσμο όταν η ψυχή αρχίζει να ελέγχει την προσωπικότητα ενός 
ανθρώπου. Το πρώτο και δύσκολο έργο που έχει να κάνει η ψυχή, όταν αρχίσει να 
ελέγχει την προσωπικότητα, είναι να κάνει τον άνθρωπο να αποκτήσει επίγνωση ότι 
είναι μια ζώσα αρχή του Θείου και κατόπι να τον προετοιμάσει έτσι, ώστε να απο-
δεχτεί το Νόμο της Θυσίας που θα εκφράζεται μέσα από την κατώτερη φύση του. 
Αυτό φανερώνει και το σημείο εξέλιξης στο οποίο έχει φτάσει κάποιος. Όταν υποτα-
χτούμε στους ανώτερους ρυθμούς της ψυχής μας και στον Νόμο της Θυσίας, τότε θα 
αρχίσει να ρέει μέσα από μας προς τους άλλους η ζωή της ψυχής. Το αποτέλεσμα θα 
είναι μια πραγματική κατανόηση και μια αληθινή χρησιμότητα προς στην άμεση 
οικογένεια και την ομάδα μας. Στη συνέχεια, αυτή η δράση της πνευματικής ζωής κά-
τω από την επίδραση του Νόμου της Θυσίας, θα εξαπλωθεί έξω στο γειτονικό χώρο 
και μπορεί να πάρει εθνικές και παγκόσμιες διαστάσεις. Αλλά αυτό δε θα είναι κάτι 
προσχεδιασμένο, ούτε κάτι για το οποίο θα έχουμε αγωνιστεί ως αυτοσκοπό. Θα 
είναι μια φυσική έκφραση, ένα αυθόρμητο δόσιμο, επειδή θα εκπέμπεται από τα ψυ-
χικά επίπεδα και θα ρυθμίζεται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, από το χρόνο, 
την περίοδο, τη φυλή και την εποχή.    

Όταν το άτομο αρχίζει να αφυπνίζεται και να εργάζεται συνειδητά για το κοινό 
καλό και για την εξέλιξή του, υπερβαίνει την εξελικτική φάση της κοινωνίας, στην 
οποία τυπικά ανήκει και καθώς ανοίγουν νέοι ορίζοντες προσωπικής εξέλιξης, έχει 
απόλυτη ανάγκη ευρύτερης θεώρησης· τότε οι συμβατικότητες του κατεστημένου απο-
βαίνουν δεσμευτικές για την πορεία του. Η επαναστατική, με την πνευματική έννοια, 
απελευθερωτική εργασία γίνεται απαραίτητη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χρειάζεται 
να έλθει σε τυφλή σύγκρουση με το εξωτερικό κοινωνικό κατεστημένο και να ανα-
λωθεί σε μία ενεργοβόρα και φθοροποιό αρνητική διαδικασία αντιμετώπισής του. Η 
υγιής και αληθινή επανάσταση άλλωστε, είναι υπόθεση συνειδησιακών κατ’ αρχάς 
διεργασιών και εσωτερικής μεταμόρφωσης τελικά.  

Η τόση πολύ δραστηριότητα υπηρεσίας που υπάρχει σε εκδήλωση στον πλα-
νήτη μας σήμερα, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη ζωή, τα λόγια και τα έργα του Ιησού, 
του πρώτου μεγάλου εξυπηρετητή του κόσμου, που μας έχει κάνει ξεκάθαρο τι ουσι-
αστικά είναι η υπηρεσία. Οι άνθρωποι σήμερα επιχειρούν ένθερμα να μιμηθούν το 
παράδειγμά Του. Η δραστηριότητα αυτή της υπηρεσίας είναι σωστή, ορθή και άξια, 
αν το κίνητρο της υπηρεσίας που βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια, 
προέρχεται από ψυχική παρόρμηση για το συλλογικό καλό. Αν προέρχεται όμως από 
μια απλή μίμηση να προσεγγίσουν τους αναξιοπαθούντες από μια αίσθηση υπακοής 
που πηγάζει από φανατική επιθυμία να βαδίσουν στα βήματα του Ιησού, ο οποίος 
διήλθε ευεργετών, τότε το κίνητρο της υπηρεσίας που βρίσκεται πίσω από όλη αυτή 
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την προσπάθεια είναι εσφαλμένο. Διότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λείπει η ουσια-
στική ιδιότητα της υπηρεσίας, που είναι η ψυχική παρόρμηση για το συλλογικό καλό, 
που προσφέρεται με πραγματική αγάπη και καθοδηγείται από σοφία.  

Παρ’ όλα αυτά όμως που δείχνουν εσφαλμένα κίνητρα και απατηλή έφεση, 
κάποιου τύπου υπηρεσία προσφέρεται διαρκώς και πρόθυμα, διότι η θέληση της 
Ψυχής αρχίζει να εκδηλώνεται πάνω σε άτομα με μια ανώτερη κάπως συνείδηση. 
Δείχνοντας έτσι πως αρχίζουν να παρουσιάζουν ανταπόκριση σ’ αυτό τον νόμο και 
μαθαίνουν να αντιδρούν στη επιβαλλόμενη θέληση της μεγάλης εκείνης Ζωής που 
εμψυχώνει τον αστερισμό του Υδροχόου. Αυτό που αξιολογείται και μετράει δεν είναι 
το μέγεθος της δράσης, αλλά η αγάπη με την οποία γίνετε αυτή τη εργασία και όχι το 
γεγονός από μόνο του. 

Πρακτικά, η πραγματική προσφορά υπηρεσίας ξεκινά όταν εμείς αρχίζουμε να 
εξετάζουμε το ελατήριο, τη μέθοδο και τη στάση που ακολουθεί η δράση της υπηρε-
σίας μας. Η διαπίστωση των συμφυών ή επίκτητων ικανοτήτων μας ως άτομα και η 
προσαρμογή αυτών των στοιχείων στην ανάγκη υπηρεσίας προς όφελος του συνό-
λου, είναι που πραγματικά προάγει την ανάπτυξή μας σταθερά. Εκείνος που υποθέτει 
πως μπορεί απερίσκεπτα τα πάντα να επιχειρήσει, που έχει μεν ζήλο, αλλά όχι και 
νου για να σκεφτεί το πρόβλημα της υπηρεσίας, καταναλώνει απλώς δυνάμεις και 
συχνά η δράση του είναι καταστρεπτική, με αποτέλεσμα να σπαταλά τον καιρό των 
συνετότερων για την επανόρθωση των εξ αγαθής προθέσεως γινόμενων λαθών του 
και δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, εκτός από τις επιθυμίες του.   

Οι μέθοδοι υπηρεσίας είναι πολλές και ποικίλες, αλλά η ιδιότητα της διάκρισης 
είναι εκείνη που πρέπει να μας χαρακτηρίζει. Διάκριση101, είναι η ικανότητα να γνω-
                                                 

101 Ετυμολογικά, η λέξη 'διάκριση' αποτελείται από την πρόθεση 'δια' και το ρήμα 'κρί-
νω'. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει πρώτα μια κίνηση, μια εμπειρική πορεία μέσα 
από μια κατάσταση συνειδητότητας και στη συνέχεια να γίνει η κρίση. Και 'κρίνω' σημαίνει 
εκτιμώ, αξιολογώ, ελέγχω, ζυγίζω, επιλέγω και τελικά εκφράζω τη γνώμη μου με τη μορφή 
απόφασης. Επομένως η βαθύτερη, ουσιαστική, και πρωταρχική έννοια της αρετής της 'διάκρι-
σης', είναι η ικανότητα του ατόμου να διεισδύει στην ουσία των πραγμάτων και των καταστά-
σεων, να ξεχωρίζει τις λεπτές διαφορές, να κρίνει σωστά και να επιλέγει το καλύτερο ανάλογα 
με την κάθε περίπτωση, στη σωστή κατεύθυνση και στο σωστό χρόνο που να συμβαδίζει με 
το νόμο της Φύσης, που δεν είναι άλλος από το σκοπό της Ζωής. Διάκριση σημαίνει να δούμε 
τα πράγματα από την πλευρά της Ουσίας (της ψυχής) και από εκεί να γίνει η επιλογή και να 
διατυπωθεί εάν το αντικείμενο, το υποκείμενο, το συναίσθημα, η ιδέα, ο λόγος ή η πράξη είναι 
σωστή ή όχι. Συνήθως όμως, όταν ακούμε τη λέξη 'διάκριση' ή ασκούμε εξωτερικά 'διάκριση', 
αναφερόμαστε στις συνηθισμένες έννοιες της λέξης όπως: Στο διαχωρισμό μεταξύ ίδιων 
προσώπων, πραγμάτων ή καταστάσεων. Στη διαφοροποίηση σύμφωνα με τα προσωπικά μας 
κριτήρια ή την αντίληψη που έχουμε σε ανώτερους και κατώτερους ανθρώπους. Στην ευνοϊκή 
μεταχείριση και αντιμετώπιση κάποιου σε βάρος άλλων. Στις προκαταλήψεις σε βάρος ορι-
σμένων ατόμων ή κοινωνικών ομάδων που αποκλίνουν από την πλειοψηφία, λόγω χρώματος, 
καταγωγής, κοινωνικής θέσης, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων και επίσης στην ειδική 
τιμή που απονέμεται σε αναγνώριση προσφοράς. Η διάκριση στην πραγματικότητα δεν έχει 
σχέση με την κοινή κρίση, την καταδίκη, τη δημιουργία χάσματος, αλλά με την ενότητα και την 
αγάπη που είναι καθαρά αρετές της Ουσίας. Διάκριση είναι η αίσθηση αντίληψης των αντιθέ-
σεων: Του καλού από το κακό, του ωραίου από το άσχημο, του ωφέλιμου από το βλαβερό, 
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ρίζουμε ποιά πράγματα είναι χρήσιμα ή άχρηστα· ευεργετικά ή επιβλαβή· καλά ή 
κακά για μας ή για τους άλλους και έτσι να διαλέγουμε τα καλύτερα. Η διάκριση μπο-
ρεί να ασκείται σε καθετί που κάνουμε, νιώθουμε, σκεφτόμαστε, σχεδιάζουμε ή απο-
φασίζουμε. Χωρίς τη διάκριση δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, να πετύχουμε, να δημι-
ουργήσουμε. Μέσω της διάκρισης και της συσχέτισης των πραγμάτων αναπτύσσεται 
η σκέψη μας102.  Η υπηρεσία είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη της σκέψης. 
Διότι εκεί βλέπουμε την ανάγκη που εμφανίζεται και προσπαθούμε να βρούμε νέες 
ιδέες και τρόπους για να ανταπεξέλθουμε σ’ αυτή την ανάγκη. 
                                                                                                                     
του αληθινού από το ψεύτικο, του σημαντικού από το ασήμαντο, του πραγματικού από το 
απατηλό, του ανιδιοτελούς από το ιδιοτελές, του γενικού από το ατομικό κ.λπ. Διάκριση είναι 
η ικανότητα ανίχνευσης των διαφορών μεταξύ αυτών που νοητικά, συναισθηματικά και πρα-
κτικά, βελτιώνουν και τελειοποιούν τον εαυτό μας και αυτών που γίνονται εμπόδια στον εσω-
τερικό δρόμο. Μεταξύ αυτών που διευρύνουν τη συνείδηση, την αγάπη, την ελευθερία, την 
ομορφιά και εκείνων που τα περιορίζουν, υποσκάπτουν και καταστρέφουν την υγεία και την 
καλή λειτουργία του φυσικού σώματος και των άλλων φορέων. Το άτομο που έχει πνευματική 
διάκριση, βλέπει την πραγματικότητα πίσω απ' όλα τα φαινόμενα, τα γεγονότα, τις διδασκα-
λίες και τις συμβουλές και διαισθητικά διαλέγει το σωστό μονοπάτι, άσχετα από το κόστος 
αυτής της επιλογής. Διαλέγει το καλύτερο, το χρήσιμο, το αληθινό, το ωραίο και το υγιές. 

102 Τι μπορεί να κάνει η σκέψη; Ο νους με τη σκέψη μπορεί να ελέγξει το σώμα, τις 
παρορμήσεις και τις τάσεις του, τις αισθήσεις και τις ανταποκρίσεις του. Όπως σεξουαλικές 
παρορμήσεις και τάσεις, συνήθειες φαγητού και ποτού, συνήθειες ύπνου κ.τ.λ. Αν το σώμα 
δεν ελέγχεται, τότε θα μας ελέγχει αυτό και θα μας κάνει επίσης σκλάβο του σώματος των 
άλλων. Όταν ένα άτομο αρχίζει να ελέγχει το σώμα του, αυτό είναι το πρώτο σημάδι ότι 
αρχίζει να σκέφτεται. Ένα σκεφτόμενο άτομο μπορεί να ελέγξει τις αισθήσεις του και ταυτό-
χρονα να αναπτύξει κυριαρχία πάνω στα συναισθήματά του. Να ελέγξει το μίσος, το θυμό, το 
φόβο, την απληστία, τη ζήλεια κλπ. Όταν αποκτήσει αξιόλογο βαθμό κυριαρχίας πάνω στα 
αισθήματά του, στον ίδιο βαθμό μπορεί να ελέγξει τις αντιδράσεις του στα αισθήματα των 
άλλων απομονώνοντας τον εαυτό του από τις εκπορεύσεις τους. Αναπτύσσοντας την ικανότη-
τα του σκέπτεσθαι, αποκτάται η δύναμη να ελέγχουμε τις διακυμάνσεις, τις αυτόματες αναστα-
τώσεις και τις συνεχείς αντιδράσεις του νου μας. Αν προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στη 
σκέψη, θα μπορούμε να σταματάμε οποιαδήποτε σκέψη μέσα μας που δεν εναρμονίζεται με 
το καλό και τη δικαιοσύνη. Τελικά φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι αυτός που σκέφτεται δεν 
είναι ο νους, αλλά ο Εσωτερικός μας Εαυτός που χρησιμοποιεί το νου για τις σκέψεις Του. 
Καθώς ο νους μας αναπτύσσεται μαθαίνουμε σκεπτόμενοι να γινόμαστε πιο δημιουργικοί. Η 
δημιουργικότητα είναι σημάδι κυριαρχίας πάνω στο νου. Ο νους έχει την ικανότητα να οργα-
νώνει. Καθώς η σκέψη προοδεύει, η οργανωτική ικανότητα αναπτύσσεται. Ο νους έχει τη δύ-
ναμη να σταθεροποιεί, να εξισορροπεί και να δημιουργεί αρμονία ανάμεσα σε βίαιες δυνά-
μεις. Ο ώριμος νους έχει μια τάση να επινοεί. Η επινόηση είναι αποτέλεσμα μιας πράξης διεί-
σδυσης του νου μέσα στους νόμους και τις αρχές της Φύσης. Ένα άτομο μπορεί να επινοήσει 
όταν κατανοεί αυτούς τους νόμους και τις αρχές και τις φέρνει σε συσχετισμό με τις ανάγκες 
της ανθρωπότητας. Από την άλλη μεριά, αν ο σωματικός, συναισθηματικός και νοητικός φορέ-
ας δεν έχει κυριαρχηθεί, ο νους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει σκέψεις που 
διαστρεβλώνουν, συγχύζουν και επιβραδύνουν την εξέλιξη, σκλαβώνουν τα άτομα, δημιουρ-
γούν εγώ, ματαιοδοξία, εκμετάλλευση και καταστροφή. Ένα από τα κύρια σημάδια που δεί-
χνουν ότι το νοητικό σώμα δεν έχει αναπτυχθεί με το σωστό τρόπο, είναι η τάση για αυτο-
καταστροφή. 
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Υπηρετεί με διάκριση εκείνος που αντιλαμβάνεται και υπολογίζει ψύχραιμος 
τις διανοητικές του ικανότητες, την συναισθηματική του ολκή και τα φυσικά του εφό-
δια και τότε με το σύνολο όλων αυτών επιχειρεί να καταλάβει την θέση του. Αυτό προ-
ϋποθέτει ότι πρέπει να επιτευχθεί πρώτα μια ορισμένη προσωπική ανάπτυξη όπως η 
καλυτέρευση του χαρακτήρα, ισχυρή εσωτερική αποφασιστικότητα και αγάπη για 
υπηρεσία με ανάλογη δραστηριότητα.  

Γι’ αυτό, εκείνος που θέλει να υπηρετεί πρέπει να ελέγχει, να προφυλάσσει και 
να οικονομεί κατά τέτοιο τρόπο τις φυσικές του δυνάμεις, ώστε να μη αποτύχει λόγω 
φυσικής αδυναμίας. Να ελέγχει και να εξασκείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η υπερβο-
λική συγκίνηση, ο φόβος, η αγωνία και η μέριμνα, να μη τον κλονίζουν. Να μη φωλιά-
ζει μέσα του ζηλοτυπία, κατάπτωση, απληστία ή μεμψιμοιρία. Ν’ αντιλαμβάνεται ότι 
όλοι οι άνθρωποι είναι αδελφοί και πάν ό,τι υπάρχει, υπάρχει για όλους. Επίσης να 
ελέγχει με σταθερή φροντίδα την ανάπτυξη του νου έτσι ώστε να τον εφοδιάσει με 
γνώσεις, ούτως ώστε, με την πάροδο του χρόνου, να μπορεί να έχει αντίληψη και συ-
ναίσθηση της ανάγκης που υπάρχει στον κόσμο και ως συνέπεια αυτού, να διαθέτει 
το σύνολο των εφοδίων του στο έργο της προαγωγής αυτού του σκοπού. Να μπορεί 
συνδυάζει το χρόνο του με δράση και φρόνηση και να μην οδηγείται από τις καλο-
προαίρετες, αν και πολλές φορές με κακή κρίση βασισμένες υποδείξεις και απαιτή-
σεις των συντρόφων του. Αφού θέσει υπό έλεγχο και κάνει χρήση με σύνεση την 
προσωπικότητά του και στα τρία της μέρη (φυσικό, συγκινησιακό, νοητικό), εκείνος 
που αγαπά την ανθρωπότητα οφείλει να μάθει να μην καταλαμβάνεται από υπερηφά-
νεια για ό,τι έπραξε, ούτε από απογοήτευση για ό,τι δεν έγινε. Να παραιτείται από 
τους καρπούς ή τα κέρδη της υπηρεσίας, υπηρετώντας δίχως προσκόλληση σε απο-
τελέσματα, μέσα, πρόσωπα και επαίνους, τους σκοπούς της ψυχής.   

Η σημερινή παγκόσμια κρίση που σιγά - σιγά παρασύρει ολοένα και περισ-
σότερους λαούς είναι μια λογική συνέπεια της ατομικής αλλά και συλλογικής υστε-
ρίας του ανθρώπινου γένους προς την ικανοποίηση του κατώτερου εαυτού. Αυτή δεν 
είναι ένα Κοσμικό Κακό που έρχεται απ’ έξω, είναι μια κερκόπορτα που μόνοι μας 
ανοίξαμε και μόνοι μας οφείλουμε να κλείσουμε. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι η 
αποκατάσταση της Οικονομίας αλλά η αποκατάσταση της ορθής επικοινωνίας μεταξύ 
της Προσωπικότητας και της Ατομικότητας. Πριν κατηγορήσουμε οποιονδήποτε ως 
«golden boy» είτε αυτός είναι πολιτικός ή ιερωμένος ή μεγαλομέτοχος, θα πρέπει να 
αναλογιστούμε κατά πόσο εμείς οι ίδιοι, τηρουμένων των αναλογιών, υπήρξαμε 
golden boys στην καθημερινή μας ζωή. 

Κάθε προσωπικότητα ακολουθεί τη δική της πορεία· πρέπει να επωμιστεί τις 
δικές της ευθύνες, να εκπληρώσει το δικό της Ντάρμα και να εξοφλήσει το δικό της 
Κάρμα και έτσι να είναι υπόλογη για λογαριασμό της στην Ψυχή. Πολλά σχέδια υπη-
ρεσίας παρεμποδίστηκαν από την επίκριση. Ακολουθήστε το δικό σας καθήκον και 
έργο. Επωμιστείτε τις δικές σας ευθύνες και κατόπι αφήστε τους άλλους να κάνουν το 
ίδιο, απαλλαγμένοι από τον ερεθισμό της σκέψης και της κριτικής σας. Οι μέθοδοι και 
τα μέσα είναι πολλά. Οι απόψεις ποικίλλουν ανάλογα με την κάθε προσωπικότητα. 
Κάθε ψυχή αναπτύσσεται, μέσω της προσφερόμενης υπηρεσίας και της κερδισμένης 
εμπειρίας μέσω των λαθών που γίνονται. Αυτό που φαίνεται να είναι ζωτικής σημα-
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σίας για σας, δεν έχει κατ’ ανάγκη την ίδια αξία ή σημασία και για τους άλλους. Αυτό 
αναγκαστικά πρέπει να είναι κάτι προσωπικό και ατομικό.  

Τα πολλά είδη τεχνικής, μέθοδοι και τρόποι, είναι πράγματα δευτερεύοντα και 
μαρτυρούν την πολλαπλότητα των διανοιών και των εμπειριών. Όμως το έργο, ο 
δρόμος, η αγάπη και το τέρμα είναι ένα.  Η θυσία της υπερηφάνειας και της προσω-
πικότητας, όταν συνειδητοποιείται η απεραντοσύνη του έργου, κρίνεται αναγκαία.  

Η εφαρμογή των τριών παραγόντων και ειδικά η δράση μας στον τρίτο παρά-
γοντα φέρνουν αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους στόχους μας (ατομι-
κούς ή συλλογικούς), «σκοτώνοντας», ακόμα και με δύσκολες ή επώδυνες διαδικα-
σίες την έννοια του ατομισμού και του εγωισμού μας, γιατί καλούμαστε να δούμε 
ξεκάθαρα τους στόχους μας σε σχέση με το συλλογικό καλό. Δεν υπάρχει ικανοποί-
ηση με το να ζούμε απλώς τη ζωή μας, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσα πράγματα 
που θα μπορούσαν να μεγαλώσουν τον πλούτο των εμπειριών της ανθρωπότητας. 
Αυτό είναι κάτι που μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τους γύρω, που το βλέπουν 
σαν κάποιον που δεν μπορούν να κατανοήσουν ή που δεν ταιριάζει με τη δική τους 
λογική. Δεν θα πρέπει όμως αυτό να αποτελεί ανασταλτικό στοιχείο για το σκοπό μας 
και ίσως δεν θ’ άπρεπε να αναλωνόμαστε  τόσο πολύ στο να προσπαθούμε πάντα να 
γινόμαστε κατανοητοί από τους άλλους. Στην πορεία αυτή, ενδεχομένως θα αλλάξει 
και η θεώρησή μας για την αξία των φίλων και των γνωριμιών μας, ή μπορεί να βιώ-
σουμε δύστροπες εμπειρίες στο πλαίσιο μιας φιλίας ή ενός συλλογικού χώρου. Και 
όλα αυτά θα συμβαίνουν γιατί έχει αλλάξει ο σκοπός των επιλογών και των πράξεων 
μας και γιατί τώρα όλα τα βλέπουμε μέσα από μια βαθύτερη άποψη αναζήτησης 
στραμμένη προς την εσωτερική ψυχοπνευματική μας εξέλιξη και την αλήθεια και όχι 
προς τα στείρα υλικά «φαίνεσθε», που φαντάζουν τώρα μάταια μπροστά στην ισορ-
ροπία, την ηθική ακεραιότητα και τη ζωντάνια, που αναζητούμε.  

Εν κατακλείδι, η εσωτερική εργασία δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί δεν είναι 
σε κανένα αρεστό να «πεθάνει ψυχολογικά». Πρέπει να θυσιαστεί όλο αυτό το μάταιο 
που λατρεύουμε, ο εαυτός μας. Η γνώση της αλήθειας και οι αξίες που αποκτώνται με 
τους τρεις παράγοντες με έναν συνδυασμό ισορροπημένο μας επιτρέπουν να προ-
χωράμε σωστά. Όλα τα υπόλοιπα είναι φαντασίες που αρχίζουν και τελειώνουν μέσα 
μας. Έτσι λοιπόν, έχουμε στα χέρια μας, το κλειδί για την Βασιλεία των Ουρα-
νών.   
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Ανάπτυξη της Ατομικής μας Ουσίας. 
 

 
Όταν είμαστε πολύ μικρά παιδιά, μέσα μας βρίσκεται σε δράση μόνο η Ουσία 

μας, η οποία αποτελεί και το πραγματικό μέρος μας. Μετά την παιδική ηλικία η Ουσία 
παύει να αναπτύσσεται, διότι, μέσα από την επαφή με τη ζωή, μέσω της οικογένειας, 
των δασκάλων και το κοινωνικό περιβάλλων, αναπτύσσεται η προσωπικότητα, η 
οποία περιβάλλει την Ουσία και δεν της αφήνει περιθώρια να αναπτυχτεί περισσότε-
ρο. Και αυτό γιατί; Διότι στη συνέχεια ο άνθρωπος συνδεδεμένος με την προσωπικό-
τητα, φαντάζετε ότι διαθέτει ένα πραγματικό, αμετάβλητο εαυτό και ότι είναι πραγμα-
τικός και ολοκληρωμένος, με αποτέλεσμα ούτε να νοιάζεται και ούτε να θέλει να γνω-
ρίζει κάτι για την Ουσία του. Σε πιο πολλούς ανθρώπους η Ουσία τους είναι πρωτό-
γονη και υποανάπτυκτη. Η Γνωστική διδασκαλία, διδάσκει ότι o άνθρωπος δεν διαθέ-
τει ένα πραγματικό «Εαυτό», αλλά μονάχα ένα φανταστικό «εαυτό» και ότι, παρόλο 
που ο πραγματικός «Εαυτός» υπάρχει μέσα του και μπορεί να προσεγγιστεί, δεν βρί-
σκετε σε επαφή μαζί του γιατί απλά, φαντάζετε ότι τον έχει.  

Υπάρχουν δύο είδη δύναμης που επηρεάζουν την πνευματική μας ανάπτυξη. 
Η μία είναι η δύναμη της ζωής η οποία κρατά την προσωπικότητα ενεργητική και την 
Ουσία παθητική. Η άλλη, είναι η δύναμη της εσωτερικής διδασκαλίας και η οποία 
είναι η μόνη που μπορεί να προκαλέσει το θαύμα τού να γίνει η προσωπικότητα 
παθητική και η Ουσία ενεργητική.  

Όσο η προσωπικότητα που σχηματίζεται μέσα μας από την επαφή με την 
εκδηλωμένη ζωή είναι ενεργητική, τόσο το σύμφυτο αληθινό κομμάτι μας, η Ουσία, 
δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί. Ένας άνθρωπος που ζει μόνο με την επίκτητη πλευρά 
μέσα του, με την προσωπικότητα, με την κοινωνική, επιχειρηματική ή επαγγελματική 
πλευρά, δεν είναι δυνατόν να διαθέτει γαλήνη του νου, εσωτερική ευτυχία, ή ένα πρα-
γματικό κέντρο βάρους. Γιατί; Επειδή η επίκτητη προσωπικότητα που τον ελέγχει, 
αφού είναι ενεργητική, επιζητά ατέρμονες εξωτερικές αλλαγές, εξάψεις, διαφοροποι-
ήσεις επαίνους, συγχαρητήρια και πάει λέγοντας, για να μπορεί να τρέφετε και να 
διατηρεί αυτή την επινόηση που ο άνθρωπος θεωρεί ως εαυτό του.  

Η πρώτη εκπαίδευσή μας πάνω στη Γη είναι για να διαμορφώσουμε μία καλή 
και δυνατή προσωπικότητα. Η δεύτερη εκπαίδευση (που προκύπτει από την αποδοχή 
των ιδεών της εσωτ. διδασκαλίας), είναι να κάνουμε την προσωπικότητα παθητική και 
να μεταβιβάσουμε οτιδήποτε πολύτιμο αυτή περιέχει στην Ουσία, έτσι ώστε η Ουσία 
να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσα μας. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι 
οφείλουμε να έχουμε διαμορφώσει μία καλή προσωπικότητα πριν να μπορεί η Ουσία 
να αναπτυχθεί πέρα από το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει μέσα από τη δική της 
ικανότητα ανάπτυξης. Και αυτό γιατί η Ουσία πρέπει να διδαχτεί κατά κάποιο τρόπο 
μέσα από τα καλά στοιχεία της σωστής διαμορφωμένης προσωπικότητας.  

Η Ουσία, εφόσον προέρχεται από το Πνευματικό μας μέρος, βρίσκεται σε ένα 
ανώτερο επίπεδο από ότι η προσωπικότητα που διαμορφώνεται μέσα από την επί-
δραση της ζωής πάνω στην Γη. Η Ουσία, όντας κάτι ανώτερο, αποτελεί και κάτι πολύ 
πιο πραγματικό. Είναι όμως χωρίς πείρα, σαν ένα παιδί που πρέπει να διδαχτεί, μέ-
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σα από τις εμπειρίες της προσωπικότητας. Θα πείτε: Πώς μπορεί το χαμηλότερο να 
διδάξει το ανώτερο; (εκ προελεύσεως). Πραγματικά η προσωπικότητα το χαμηλότερο  
δεν μπορεί να διδάξει την ανώτερη Ουσία, αν η εσωτερική διδασκαλία δεν εισχωρή-
σει πρώτα στην προσωπικότητα και στη συνέχεια αυτή να μιλήσει στην Ουσία.  

Σήμερα, μέσα στον κόσμο των ψυχολογικά κοιμισμένων, η εσωτ. διδασκαλία 
είναι η μόνη που μας δείχνει και μας δίνη τον τρόπο και τη δύναμη για το πώς θα κά-
νουμε την Ουσία να ξυπνήσει και να αναπτυχθεί. Και όπως έχει αναφερθεί ήδη είναι: 
Η Αυτοενθύμηση, η οποία μας δίνει το πρώτο συνειδητό Σοκ για να είμαστε ξύπνιοι 
και σε επιφυλακή. Στη συνέχεια είναι η Αυτοπαρατήρηση του εαυτού μας για να βλέ-
πουμε τι διαδικάζεται μέσα μας, δηλ. πιο εγώ βρίσκεται σε δράση και γιατί και στη 
συνέχεια να προχωράμε στην εξάλειψή του, με ικεσία και βοήθεια της Θεϊκής μας 
Μητέρας. Η παρατήρηση του εαυτού μας απευθύνετε σε τέσσερις τομείς δράσης: 

 
1ος - Πως συμπεριφερόμαστε εδώ στην Γη. 
2ος - Πως συμπεριφερόμαστε σε συναισθηματικό επίπεδο. 
3ος - Πως συμπεριφερόμαστε σε διανοητικό επίπεδο. 
4ος - Πως είμαστε σε ψυχολογικό επίπεδο. 
 
Ένας που μαθαίνει να παρατηρεί τον εαυτό του σωστά, ασκεί μεγάλη δύναμη 

επάνω στα τέσσερα στοιχεία του: Γη, Νερό, Αέρα και Φωτιά. Η αυτοπαρατήρηση 
είναι η πειθαρχία που μας επιτρέπει να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τους εαυ-
τούς μας και να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε την διαφορά από αυτό που Εμείς 
είμαστε και από αυτό που το εγώ είναι. Όταν κάνουμε αυτήν την αυτό-αξιολόγηση, 
λογικά υπάρχει συνείδηση σε αυτήν την εργασία. Κατόπιν, όταν υπάρχει περισσότε-
ρη οργάνωση και Θέληση, θα υπάρξει μεγαλύτερο ποσοστό Συνείδησης που ελευθε-
ρώνεται. Με συνειδητή θέληση και πειθαρχία ελευθερώνουμε την Συνείδηση.  

Έτσι μέσω της εσωτερικής εργασίας (σαν δεύτερη εκπαίδευση), επιζητούμε να 
εξαλείψουμε τις παλιές αρχές της προσωπικότητάς μας, βασικά τα εγώ που την δια-
μορφώνουν και να επιτρέψουμε να εισχωρήσουν μέσα μας οι νέες ιδέες της εσωτερι-
κής διδασκαλίας (οι οποίες δεν θα μας αφήσουν να πεθάνουμε ψυχολογικά, παρότι 
τα σώματά μας θα εξακολουθούν να ζουν), ώστε να επιτρέψουν στη συνέχεια το 
πραγματικό τμήμα μας, την Ουσία, να αναπτυχθεί. 

Ένας άνθρωπος μπορεί να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί εσωτερικά, μέσα 
από θετικές ιδέες. Οι αρνητικές ιδέες μας κοιμίζουν οι θετικές μας αφυπνίζουν. Οτι-
δήποτε ενδυναμώνει την προσωπικότητα δεν αποτελεί θετική ιδέα. Κάθε ιδέα που 
ξεκινάει με την αλλαγή του εαυτού μας είναι μία θετική ιδέα. Κάθε ιδέα που ξεκινάει με 
την αλλαγή της εξωτερικής ζωής, την αλλαγή του σπιτιού, του εισοδήματος, των υπη-
ρετών και κλπ. είναι μία αρνητική ιδέα και η οποία εσωτερικά μας κάνει να παρα-
μένουμε ίδιοι. Αν δεν αλλάξουμε το Είναι μας (αυτό που γίναμε μηχανικά μέσα από 
την ανατροφή μας), τίποτα δεν είναι δυνατόν να αλλάξει για μας στην εξωτερική ζωή, 
θα ελκύουμε πάντοτε τα ίδια πράγματα, τις ίδιες καταστάσεις, τα ίδια προβλήματα, 
γιατί το Είναι μας είναι αυτό που ελκύει τον τύπο της ζωή μας. Αν θέλουμε να αλλά-
ξουμε τις εξωτερικές καταστάσεις μας πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε το Είναι 
μας. Αυτή είναι μία θετική ιδέα. 
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Η ποιότητα της συμπεριφοράς μας προσδιορίζει την ποιότητα εκδήλωσης του 
εσωτερικού μας κόσμου αλλά και την ποιότητα των σχέσεων με τον εξωτερικό κόσμο. 
Η εξωτερική συμπεριφορά είναι προβολή της εσωτερικής συμπεριφοράς. Κάθε τι που 
εκδηλώνουμε υλικά, ψυχικά, νοητικά και πνευματικά δεν είναι αποτέλεσμα εξωτερι-
κών επιρροών αλλά εσωτερικών προβολών. Κάθε κίνηση συμπεριφοράς είναι κατά 
βάση κίνηση έκφρασης εκδήλωσης του Είναι μας. Οι συνήθεις φόρμες συμπεριφο-
ράς, είναι προϊόντα αποφάσεων και εσωτερικών στάσεων οι οποίες διαμορφώθηκαν 
σε πολύ μικρή ηλικία από επιρροή άλλων ατόμων, όπως έχει ήδη εξηγηθεί. Γενικότε-
ρα, η συμπεριφορά είναι προϊόν της ποιοτικής διαχείρισης σωματικών, συναισθημα-
τικών και νοητικών καταστάσεων. Η ποιότητα αυτής της διαχείρισης εξαρτάται από το 
συνειδησιακό μας επίπεδο και τη σχέση που έχουμε με το Είναι μας.  

Η συμπεριφορά μας εκδηλώνεται βασικά με την ομιλία και την κίνηση. Αυτά τα 
δύο μέσα έχουν εξαιρετικά δυναμική φύση και ενεργοποιούνται στα πλαίσια του 
νόμου των Δονήσεων. Επομένως, τόσο η ομιλία όσο και η κίνηση, παράγουν δονή-
σεις οι οποίες μεταφέρουν το ποιοτικό περιεχόμενο των θέσεων και των θελήσεων 
εκείνου που τις προβάλει. Και αυτές οι δονήσεις, με τα όποια θετικά ή αρνητικά φορ-
τία, θα μεταφέρουν και θα επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, αυτούς 
προς τους οποίους απευθύνονται, αλλά και θα φορτίζουν αντίστοιχα ενεργειακά το 
ευρύτερο περιβάλλον. Ιδιαίτερα η ομιλία, ανάλογα με το ποιοτικό της περιεχόμενο, 
γίνεται δημιουργική ή καταστρεπτική, φωτίζει, εκδηλώνει αγάπη ή τσακίζει κόκαλα. Με 
αυτά τα δεδομένα γίνεται φανερό ότι ο τρόπος χρήσης του λόγου, με τη γενικότερη 
έννοιά του, προσδιορίζει τη συνειδησιακή και ενεργειακή ποιότητα της συμπεριφοράς 
μας, αλλά και επιφέρει ποιοτικές αλλαγές, εσωτερικά και εξωτερικά. Η κακεντρεχής 
αλλά και η επιπόλαια χρήση της ομιλίας, που κατά κανόνα συνοδεύεται και από σω-
ματικές κινήσεις κυρίως χειρονομίες, εκφράσεις, βλέμματα κ.τ.λ., οδηγεί σε συγκρου-
σιακά και διαλυτικά αποτελέσματα πολύ μεγαλύτερης έκτασης από ό,τι συνήθως 
εκτιμούμε. Κατά τη χρήση αρνητικής επιθετικής ομιλίας και φορτισμένων με χυδαιό-
τητα λέξεων, γινόμαστε αρνητικοί, αδιάντροποι, υποκριτικοί και επί της ουσίας αδιά-
φοροι και ανεύθυνοι γι’ αυτό που συμβαίνει, διότι ήδη βρισκόμαστε τοποθετημένοι σε 
παθητική κατάσταση και σε πλήρη “πνευματικό ύπνο”.  

Γενικότερα, από την ποιότητα της συμπεριφοράς μας ως έκφραση της ποιό-
τητας των εσωτερικών μας κινήτρων, καθορίζεται το ποιοτικό επίπεδο της συνειδη-
τότητάς μας και το επίπεδο εκδήλωσης του Είναι μας. Από τη συνειδητά αναβαθμι-
σμένη ποιότητα της δονητικής συμπεριφοράς μας, αναπτύσσονται ουσίες ανώτερης 
ποιότητας δόνησης που δομούν την εκδήλωση ανώτερων στάσεων και συμπεριφο-
ρών όπως κατανόησης, συμπόνιας, αγάπης, σεβασμού, ευγένειας κ.ά., γεγονός το 
οποίο προωθεί με εσωτερική ποιοτική αλλαγή την εξέλιξη μας. Εκείνο που μπορεί να 
κάνει την προσωπικότητα παθητική, δεν είναι η δύναμη της ζωής που βρίσκεται μέσα 
στο χρόνο, πώς θα μπορούσε άλλωστε όταν αποτελεί τη δύναμη που την δημιούργη-
σε! Μονάχα μία δύναμη που προέρχεται από μία διαφορετική κατεύθυνση, μπορεί να 
κάνει την προσωπικότητα παθητική και να θρέψει την Ουσία - το αιώνιο τμήμα μας.  

Κάθε εσωτ. διδασκαλία πρέπει να διαθέτει την ποιότητα της αιωνιότητας, μόνο 
έτσι θα μπορεί να αναπτύξει την Ουσία, η οποία είναι αιώνια. Η εσωτ. διδασκαλία 
παραμένει ίδια μέσα σε όλες τις εποχές. Διδάσκει πάντοτε τα ίδια πράγματα και πά-



                                         Η Δεύτερη Γέννηση 

264 
 

ντοτε αναφέρεται στην αιώνια ζωή. Είναι πάνω από το Χρόνο και την αλλαγή. Επίσης 
μας διδάσκει ότι αν δεν «εργαζόμαστε» πάνω στον εαυτό μας, όταν ερχόμαστε σε νέα 
ενσάρκωση, η ζωή επανεμφανίζεται ακριβώς όπως και πριν. Τίποτα δεν μεταβάλλε-
ται. Γιατί; Επειδή δεν έχουμε μεταβάλλει εμείς τίποτα μέσα μας. Τί σημαίνει να μετα-
βάλλουμε κάτι μέσα μας; Σημαίνει την ανάπτυξη της Ουσίας. Αν η Ουσία αναπτυχθεί, 
δεν θα ελκύσει την ίδια ζωή στην επανεμφάνισή της. Αυτό μπορεί να λάβει χώρα μο-
νάχα αν, μέσω της επίδρασης της εσωτ. εργασίας, η προσωπικότητα πάψει να είναι 
ενεργητική. Ας πούμε ότι ένας άνθρωπος βλέπει, μέσα από το φως της εσωτ. εργα-
σίας και της αντίστοιχης κατανόησής του, κάποιες αρνητικές εκδηλώσεις του εαυτού 
του. Παρατηρώντας περισσότερο τις αντιλαμβάνεται να εκτείνονται σε όλη τη ζωή 
του. Επιθυμώντας να εργαστεί πάνω στον εαυτό του (εφαρμόζοντας δηλαδή την 
εργασία πρακτικά και όχι μέσα από ένα συναισθηματισμό), αρχίζει να διαχωρίζεται 
από αυτές, εκούσια. Όταν νιώθει πως τον πλησιάζουν εγώ που τον οδηγούν σε 
άσχημο ψυχολογικό τοπίο μέσα του, δεν ταυτίζεται με αυτά, αλλά θυμάται τον Εαυτό 
του και ανακαλεί τις παρατηρήσεις που έχει κάνει μέχρι τότε πάνω σε αυτή την 
αρνητική του πλευρά και με επίκληση στη Θεϊκή του Μητέρα, προχώρα στην εξάλειψή 
τους εφαρμόζοντας τον θάνατο στην πορεία. Έτσι ενδυναμώνει το σκοπό του. Παρέ-
χει στον Εαυτό του νέα ενέργεια και αυξάνεται η ικανότητά του να μην ταυτίζεται και 
ταυτόχρονα δημιουργεί τις σωστές συνθήκες για την ανάπτυξη της Ουσίας.  

Μία πάλη λαμβάνει χώρα, σε κάθε στάδιο αυτής της ανάπτυξης. Αν η προσω-
πικότητα και η αυτοθέληση νικάει, απορροφούν την ενέργεια103 και παραμένουν 
                                                 

103 Είναι προφανές, ότι η επίτευξη οποιουδήποτε επιλεγμένου και αποφασισμένου 
στοχου απαιτεί ορισμένη ποσότητα μίας κατάλληλης για την περίπτωση μορφής ενέργειας. 
Συνεπώς, η επάρκεια της ενέργειας για κάθε δημιουργική δράση αποτελεί φυσική αναγκαιό-
τητα. Ο πνευματικός και “παραγωγικός” δυναμισμός του ανθρώπου εκδηλώνεται σε σχέση με 
την αρμονική, ισορροπημένη ροή της ενέργειας. Συνήθως, όμως, λιγότερο ή περισσότερο, βρι-
σκόμαστε σε κατάσταση ενεργειακής ανισορροπίας που προκύπτει λόγω μη αρμονικού τρό-
που ζωής. Σχεδόν το σύνολο της διαθέσιμης ενέργειας, εκτός αυτής που σχετίζεται με την κά-
λυψη των βασικών βιολογικών αναγκών, καταναλώνεται, όταν δε υπάρχει αγάπη, για τη συ-
ντήρηση και την ενίσχυση του πολυπρόσωπου εγώ. Οι ανόητες, οι φοβικές και οι καταστρο-
φικές σκέψεις, οι επικρίσεις, οι απορριπτικές κριτικές, η γκρίνια, τα αρνητικά συναισθήματα η 
άσκηση ελέγχου, οι εξωτερικές επιθετικές ενέργειες μέσω της ομιλίας ή των σωματικών κινή-
σεων, και άλλες πολλές άστοχες δραστηριότητες, το μόνο που επιτυγχάνουν είναι η συνεχής 
ενίσχυση και συντήρηση του εγώ, καθώς και τη κατασπατάληση της διαθέσιμης ενέργειας. 
Τελικά, μέσα από αυτήν την ενεργοβόρα εμπλοκή διασπάται η αντίληψη, δεν υπάρχει καθαρή 
Προσοχή ούτε ικανή ποσότητα ψυχικής ενέργειας για να παρατηρηθεί ολοκληρωτικά και να 
μεταμορφωθεί ο εσωτερικός μας κόσμος.   

Σε σχέση με τα παραπάνω, η διασφάλιση της αναγκαίας ενέργειας για την εξέλιξή μας 
ξεκινάει από τον περιορισμό της σπατάλης της, σε όλα τα επίπεδα της κοσμικής μας ζωής. 
Προς τούτο, χρειάζεται να επισημανθούν και να μειωθούν οι άσκοπες δραστηριότητές μας αλ-
λά και εκείνες που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες. Και επειδή όλα ξεκινούν από το επίπεδο της 
αντίληψής μας, ας φροντίσουμε να απαλλαγούμε, όσο γίνεται περισσότερο, από τις άσκοπες 
και ιδίως από τις αρνητικές σκεπτοενέργειες, οι οποίες προκαλούν την ανάπτυξη συναισθημά-
των ιδιαίτερα ενεργοβόρων. Μειώνοντας τη σπατάλη της ενέργειας δημιουργούμε προϋποθέ-
σεις απελευθέρωσης της Αντίληψης και νέας επαφής με ευρύτερες πηγές ενέργειας. Στα πλαί-
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ενεργητικές, ενώ η Ουσία μη αποκομίζοντας τίποτα παραμένει παθητική, τότε δεν 
υπάρχει καμία ανάπτυξη. Η πάλη είναι ανάμεσα σε εκείνο που είναι μη - πραγματικό 
και αυτό που είναι πραγματικό. Έτσι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον πειρασμό. 
Προσευχόμαστε να μην εισέρθουμε σε πειρασμό αλλά να ελευθερωθούμε από το 
πονηρό, από την προσωπικότητα. Αλλά σε αυτή την πάλη, μονάχα η ενέργεια και η 
φώτιση μέσα από την εσωτερική διδασκαλία, είναι που μπορεί να μας διαχωρίσει 
από την προσωπικότητα και να αντικρούσει τη δύναμη της ζωής, υποκινώντας έναν 
πόλεμο μέσα μας. Διαφορετικά, η Ουσία δεν θα μπορούσε να γίνει ενεργητική. Η 
εσωτερική εργασία είναι για να κάνει την προσωπικότητα παθητική, μέσα από τις 
μεθόδους της (βασικά μέσα από τον ψυχολογικό θάνατο), έτσι ώστε να μπορέσει να 
αναπτυχθεί η Ουσία μέχρι τελικά να γίνει ισχυρότερη από την προσωπικότητα, για να 
σταματήσει πια να μας ελέγχει το έξω, η ζωή. 

Αυτό σημαίνει ανάδυση ενός νέου ανθρώπου, δεν αναφέρομαι σε μία αύξηση 
αυτού που είμαστε, αλλά στην ανάδυση ενός άλλου νέου προσώπου, καθιστώντας 
αυτό που τώρα είμαστε παθητικό. Αν η Ουσία αναπτυχθεί μέσα από μια παθητική 
προσωπικότητα, δεν θα ελκύσει την ίδια ζωή στην επανεμφάνιση της. Αλλά αν ένας 
άνθρωπος δεν διαθέτει κάποιο άλλο φως πέρα από αυτό του ορατού Ήλιου, δεν θα 
μπορέσει να κάνει την προσωπικότητα παθητική. Αν δεν κατανοεί τί σημαίνει αυτό, 
αν ακολουθήσει κάποια ψευδό-διδασκαλία, οι προσπάθειές του απλά θα αυξήσουν 
την προσωπικότητα και ο ίδιος θα παραμείνει στον τροχό της μηχανικής επανεμφά-

                                                                                                                     
σια αυτών των σχέσεων χρειάζεται να προσέξουμε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίον βλέπου-
με τα πράγματα σε όλα τα επίπεδα της ατομικής μας ζωής —αυτό θα είναι ίσως και το πλέον 
καθοριστικό γεγονός για τη σχέση μας με την ενέργεια. Όσο περισσότερο βιώνουμε τα πρά-
γματα με διαιρετικό - συγκρουσιακό τρόπο, με ανάλογη διχαστική συγκρουσιακή ψυχολογία, 
τόσο περισσότερο βιώνουμε τη διάσπαση και τη σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. 
Και αυτή η βιούμενη εντός μας συγκρουσιακή διαίρεση είναι που διασπά την ενοποιημένη 
ολότητα και την ενιαία ροή της ενέργειάς μας. Τότε η ενέργεια ρέει διασπασμένη, κινείται δυ-
σλειτουργικά και άτακτα στον υλικό-ψυχικό-νοητικό οργανισμό μας και υπάρχουν μεγάλες 
απώλειες, διότι υπάρχουν ρωγμές διαρροής. Η συνολική υγεία διαταράσσεται και δεν υπάρχει 
ενέργεια για ανώτερες επιτεύξεις, ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά. Αν όμως βλέπουμε τα πράγμα-
τα με προσοχή και βρισκόμαστε σε κατάσταση εσωτερικής ηρεμίας, τότε αυτή η κατάσταση 
ελευθερώνει ενέργεια. Γενικότερα, επειδή η σκέψη επηρεάζει άμεσα την κίνηση της ψυχικής 
ενέργειας, χρειάζεται συνειδητή διαχείριση των συνολικών σκεπτοδιαδικασιών. Όσο επιτρέ-
πουμε στη σκέψη να περιφέρεται, προσκολλημένη ψυχολογικά στο ανύπαρκτο πλέον παρελ-
θόν ή την προβάλλουμε παθητικά στο φανταστικό μέλλον, εγκλωβίζουμε και περιορίζουμε τη 
ροή της ενέργειας· σπαταλούμε την ενέργεια στη διαδικασία συντήρησης ή αναπαραγωγής 
παλαιών συναισθηματικών αντιδράσεων. Μ’ όλες αυτές τις καταστάσεις δεν υπάρχει γαλήνιος 
“χώρος” υποδοχής της ενέργειας· χρειάζεται να δημιουργηθεί αυτός ο “χώρος”. Ειδικότερα, για 
να εισέλθει η ενέργεια εντός μας, χρειάζεται να της προσφέρουμε “χώρο” σωματικό και πνευ-
ματικό. Όταν υπάρχει ελεύθερος, διαθέσιμος χώρος, ο ίδιος ο ανοιχτός χώρος προκαλεί και 
“έλκει” ενέργεια. Η ενέργεια, από τη φύση της, όταν υπάρχει ακέραιη Προσοχή, είναι πάντοτε 
διαθέσιμη και άμεσα προσφερόμενη διότι τότε δεν υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις, ταρα-
χή και φασαρία. Η ψυχική ενέργεια προσφέρεται με επάρκεια και για ευρύτερες οντολογικές 
ανάγκες. Μετασχηματιζόμενη σε πλέον εκλεπτυσμένες μορφές, τροχιοδρομεί τη δόμηση ανώ-
τερων “σωμάτων”, στα πλαίσια της συνολικής εξέλιξης του Όντος-Ανθρώπου.   



                                         Η Δεύτερη Γέννηση 

266 
 

νισης. Θα κατανοήσατε συνεπώς, γιατί λέγεται ότι ένας άνθρωπος με σωστό μαγνη-
τικό κέντρο εσωτερικής εργασίας, βρίσκεται ήδη σε ένα ανώτερο επίπεδο Είναι από 
τους άλλους, όσο διακεκριμένοι και αν είναι αυτοί, εφόσον δεν διαθέτουν μαγνητικό 
κέντρο και πιστεύουν μονάχα στις αισθήσεις τους. 

Ο άνθρωπος εκτός από το φυσικό σώμα που βλέπουμε, διαθέτει και ένα ψυ-
χολογικό σώμα, διαθέτει μία αόρατη ψυχολογία και σκέφτεται σύμφωνα με αυτά που 
αντιλαμβάνεται ως αλήθεια για αυτόν. Αν τον ρωτήσουμε, «Γιατί σκέφτεσαι έτσι;». 
«Γιατί ανατράφηκα με αυτόν τον τρόπο σκέψης» θα είναι η απάντηση του. Αλλά ένας 
άλλος άνθρωπος, που ανατράφηκε διαφορετικά, σκέφτεται με έναν άλλον τρόπο για 
το ίδιο πράγμα. Ο καθένας τους όμως νομίζει ότι αυτός σκέφτεται σωστά και σύμφω-
να με την απόλυτη αλήθεια. Έτσι ο καθένας φοράει ένα διαφορετικό αόρατο καπέλο 
στην επίκτητη ψυχολογία του. Μ’ αυτά θέλω να πω, πως όλοι μας, παρόλο που ζούμε 
μέσα σε ορατά σώματα και επικοινωνούμε μεταξύ μας, στην πραγματικότητα ζούμε 
μέσα στις σκέψεις μας, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τις φιλοδοξίες μας, και πάει 
λέγοντας, τα οποία είναι αόρατα. Το έχετε αντιληφθεί αυτό μέχρι τώρα; Βρισκόμαστε 
εδώ ορατοί ως φυσικά σώματα, αλλά σχεδόν τελείως αόρατοι ως ψυχολογικά σώμα-
τα. Όντας λοιπόν πραγματικά αόρατοι ψυχολογικά, είμαστε κατά συνέπεια εντελώς 
μοναχικοί - όχι μόνοι - αλλά μοναχικοί.  

Δεν φταίει κανένας που δεν μας κατανοούν - γιατί είμαστε αόρατοι και κανείς 
δεν μπορεί να μας γνωρίζει. Μόνο εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γι’ 
αυτό η εσωτερική διδασκαλία λέει: «Ξεκινήστε με την προσπάθεια να κατανοήσετε και 
να γνωρίσετε τον εαυτό σας». Μ’ αυτήν την προτροπή τοποθετεί την προσπάθεια στη 
σωστή βάση. Ωστόσο, η φαντασία μας εισχωρεί εδώ, για να μας κρατάει βαθιά κοιμι-
σμένους. Λέει: «Ασφαλώς και γνωρίζω τον εαυτό μου - ασφαλώς και κατανοώ τον 
εαυτό μου». Η πραγματικότητα είναι ότι δεν τον γνωρίζουμε και όσο βρισκόμαστε 
κάτω από αυτήν την ψευδαίσθηση, τίποτα δεν θα αλλάξει για μας. Τα πάντα θα πα-
ραμένουν ίδια. Υπάρχει μονάχα ένας τρόπος για να τα αλλάξουμε όλα αυτά και αυτός 
είναι να αλλάξουμε το δικό μας Είναι104 και τότε θα αλλάξει και η ζωή μας. Αν προ-
σπαθήσουμε να αλλάξουμε μόνο τον τρόπο ζωής, όλα θα είναι τα ίδια, ακόμη και αν 
πάμε στα πιο απόμερα μέρη της Γης.  

 
 
 

                                                 
104 Για να αλλάξουμε το Είναι μας, πρέπει να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τις αντι-

φάσεις στον εαυτό μας, μέσω της άμεσης και μη επικριτικής αυτοπαρατήρησης. Το σημερινό 
επίπεδο του Είναι μας, διατηρείται στο σημείο που βρίσκεται λόγω των εγώ μας. Μια ομάδα 
αυτών των εγώ είναι και οι αντιφάσεις που υπάρχουν στις εικόνες του εαυτού μας και οι 
οποίες μας εμποδίζουν να βλέπουμε πώς, στην πραγματικότητα είμαστε. Δεν βλέπουμε την 
κακία μας αλλά συνήθως την προβάλλουμε στους άλλους. Σε αυτή την κατάσταση, το Είναι 
ενός ανθρώπου δεν αφήνεται να αναπτυχθεί, λόγω αυτής της αντιφατικής πραγματικότητας 
μέσα του. Αν θέλουμε να αλλάξουμε, πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε το είδος του ατόμου 
που είμαστε.  
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Η Φύση της Προσευχής. 
Βασικές προϋποθέσεις. 

 
Συχνά η Προσευχή συγχέεται με τον διαλογισμό, ενώ πρόκειται για δύο διαφο-

ρετικές ενέργειες του ανθρώπου. Εν τούτοις, η Προσευχή και ο διαλογισμός ενίοτε 
λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Από την Προσευχή μπορεί να υπάρξει ώθη-
ση και είσοδος της συνείδησης στον διαλογισμό, και αντίστροφα. Τελικά, η Προσευ-
χή και ο διαλογισμός, σε συνδυασμό, αποτελούν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση 
προς τη Θεία Πραγματικότητα. 

Η Προσευχή είναι συνειδητή Πνευματική Κίνηση και όχι κατάσταση. Στην πο-
ρεία της, βέβαια, μπορεί να βιώνονται παράλληλα πολλές σχετιζόμενες καταστάσεις, 
προερχόμενες είτε από την εσωτερική στάση του προσευχομένου είτε από ρεύματα 
ανώτερων πνευματικών ανταποκρίσεων. Η συνειδησιακή κίνηση της Προσευχής στη 
φύση της είναι κίνηση επικοινωνίας του ανθρώπου με την Πνευματική Πηγή του, με 
τον Ανώτατο Εαυτό. Επί της ουσίας πρόκειται για κίνηση επαφής με την Καρδιά των 
Πάντων, με το Θείο Είναι. Ως κίνηση επικοινωνίας η Προσευχή μπορεί να έχει συγκε-
κριμένο αντικείμενο ή να μην έχει. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα της Προσευχής 
εντάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ως: Αίτησης. Ευχαριστίας. Και Μέθεξης 
στο Θείον Είναι. 

Το αίτημα, οποιοδήποτε περιεχόμενο και εάν έχει, αποτελεί κίνηση έκκλησης 
για παρέμβαση του Ανωτέρου μέσα στον κύκλο των πραγματικοτήτων που ζει ο 
αιτών, είτε αφορούν τον ίδιο ως άτομο είτε το ευρύτερο περιβάλλον. Είναι φυσικό, 
μέσα στα πλαίσια της Πνευματικής Φύσης του Ενοποιημένου Συμπαντικού Όλου, να 
υπάρξει ανταπόκριση σε μία καθαρή αληθινή έκκληση, από όπου και εάν αυτή εκδη-
λώνεται ειδικότερα. Η ανταπόκριση, μη υποκείμενη στον ατομισμό και στην περιορι-
σμένη αντίληψη του αιτούντος, κατά κανόνα θα έχει διαφορετική μορφή από ό,τι 
επιθυμεί ή φαντάζεται ο ίδιος ο αιτών. Οι εκδηλώσεις της Αγάπης και της Σοφίας του 
Όντος είναι μάλλον απρόβλεπτες για τη συνήθη αντίληψή μας. Η οποιαδήποτε μορφή 
ανταπόκρισης από το Ανώτερο, είναι φυσικό, να είναι εναρμονισμένη με τη συνολική 
Νομοτελειακή Πραγματικότητα, ως απόρροιας της “Θέλησης” του Όντος. Επί της ου-
σίας δεν μπορεί να υπάρξει καμία “παρέμβαση” ως απομονωμένο τοπικό γεγονός 
που αγνοεί την άρρηκτη Ενότητα του Όλου.  

Η ευχαριστία δεν αποτελεί κίνηση έκκλησης αλλά αυθόρμητη, χωρίς υποκρυ-
πτόμενο κίνητρο, εκδήλωση ευγνωμοσύνης για οποιαδήποτε μορφή “παροχής” του 
Ανωτέρου, εσωτερικής ή εξωτερικής, και επί της ουσίας για την “παροχή” της ίδιας της 
ύπαρξής μας. Άλλωστε, η ευγνωμοσύνη και ο θαυμασμός —η πνευματική και συνει-
δησιακή έκσταση μπροστά στο θαύμα της ύπαρξης, αποτελούν τα δύο βασικά πνευ-
ματικά “αισθήματα” τα οποία, σε κάθε στοιχειωδώς αγνό και ελεύθερο άνθρωπο, 
εκδηλώνονται αυθόρμητα και ανυψώνουν τον αντιληπτικό και τον ψυχικό του κόσμο. 
Μόνο όταν το άτομο είναι χαμένο στους δαιδάλους των εγωικών προσωπικών διεκδι-
κήσεων και των επιδιώξεων ατομικού μεγαλείου, μόνον τότε δεν εκστασιάζεται στη 
θέα του Συμπαντικού Μεγαλείου και δεν αισθάνεται άμεσα και εντελώς φυσικά, βαθιά 
ευγνωμοσύνη για τα πάντα. Αυτά τα δύο ανώτερα αισθήματα, απολύτως φυσικά και 
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υγιή, ως παρουσία ενδογενούς Αγάπης-Σοφίας, συνήθως παρεμποδίζονται στην 
αυθόρμητη εκδήλωσή τους από το ανταγωνιστικό πνεύμα των σημερινών κοινωνιών. 

Η πνευματική κίνηση του ανθρώπου για βιωματική ένωση με το Θείον, στην 
αγνή της Φύση, δεν αποτελεί αντικείμενο επιδίωξης· είναι ενδογενής φυσική “ροπή”- 
Πνευματική ανάγκη, χωρίς κανένα νοητικό ή συναισθηματικό κίνητρο. Εδώ εστιάζεται 
η έννοια και η πρακτική της γνωστής «αδιάλειπτης Προσευχής» ως κίνηση συνειδη-
τής επικοινωνίας και βιωματικής συμμετοχής στο Θείον Είναι. Πρόκειται για κίνηση 
εσωστροφής προς την ξεχασμένη Θεία Πνευματική Γεννήτορα Πηγή. 

Αλλά ας δούμε: «Ποιος είναι αυτός που προσεύχεται και ποιος είναι εκείνος 
στον οποίον απευθύνεται η Προσευχή;» Όπως έχει ήδη αναπτυχθεί, μέσα στο αντι-
ληπτικό πεδίο του ατόμου αναδύονται —σε γενικευμένη θεώρηση— δύο εαυτοί: Η 
Ατομική μας Ουσία - ψυχή, που είναι το καθεαυτό Ον- Άνθρωπος και το εγώ, που 
είναι το σύνολο των επίπλαστων φανταστικών αντιλήψεων τις οποίες έχει διαμορφώ-
σει εικονικά και ψυχολογικά για τον εαυτό της η Ατομική μας Ουσία – Πνεύμα, κατά 
την ένσαρκη ζωή της. Σ’ αυτούς τους φαινομενικά δύο εαυτούς, παίζεται και το “παι-
χνίδι” των επιλογών, των θέσεων, των αποφάσεων και των ενεργειών του ατόμου.  

Γίνεται άμεσα αντιληπτό, όσο περισσότερο η Προσευχή, ως πνευματική κίνη-
ση, σχηματίζεται και κατευθύνεται από ατομιστικά στοιχεία και κίνητρα, τόσο περισ-
σότερο τείνει να διαμορφώνεται σε ένα είδος ενδοπροβολής των σκέψεων και των 
αντιλήψεων του ίδιου του προσευχομένου. Η προσευχή ως ενδοπροβολή, αποτελεί 
ένα φαντασιακό γεγονός, καθώς ο προσευχόμενος έχει ως αφετηρία της υποτιθέμενης 
προσευχής έναν εικονικό εαυτό και ως σημείο αποδοχής της έναν επίσης εικονικό 
Θεό. Όταν προσευχόμαστε στη συγκεκριμένη ή αφηρημένη “εικόνα” ενός “Θεού” που 
έχει κατασκευάσει ο νους μας, τελικά προσευχόμαστε σε ένα ενδοπροβαλλόμενο 
στοιχείο του φανταστικού εαυτού μας, υποβαθμίζοντας δραματικά την αντίληψή μας 
για τη Θεία Οντότητα, με αποτέλεσμα τη συνειδησιακή απομάκρυνση από Αυτήν. Και 
όταν προσευχόμαστε σε μία φανταστική οντότητα, άσχετη και απόμακρη από το 
Είναι μας, υποβαθμίζουμε συνειδησιακά την ίδια την Πνευματική μας Ύπαρξη. Και 
στις δύο περιπτώσεις, δεν υφίσταται ζωντανή συμμετοχική Προσευχή, λόγω ανυπαρ-
ξίας Πνευματικού “εδάφους”. Όλα αυτά διαδραματίζονται ως αντιληπτικά γεγονότα 
μέσα στην “οθόνη” της συνειδητότητας του ατόμου, ως φαντασιακές προβολές και 
επομένως κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν υπάρχει κίνηση επικοινωνίας με το αληθινό 
Ανώτερο. Το άτομο “προσεύχεται” απευθυνόμενο στον εικονικό κόσμο του ίδιου του 
εαυτού του. Η εικόνα-Θεός είναι εικονική προβολή των ίδιων των σκέψεών του. Πρό-
κειται για μία εξαιρετικά απατηλή αντίληψη του ανθρώπου. Είναι σαν να προσεύχεται 
στον ίδιο τον εαυτό του, στα πλαίσια της εικονοπλαστικής νοητικής δραστηριότητάς 
του, που αναπαράγει συνεχώς φανταστικά περιγραφικά μορφώματα εαυτού και υπο-
τιθέμενου Θείου. Οι αυταπάτες του ατόμου, γενικά, πηγάζουν από τη συνήθη παγιω-
μένη διαιρετική, δυιστική αντίληψη, η οποία είναι προϊόν συνδυασμού στοιχείων και 
δεδομένων τα οποία έχουν προκύψει από τον κόσμο των αισθήσεων και ανάλογων 
αντιλήψεων από τον “κόσμο” του εγώ. Στην περίπτωση της δυιστικής αντίληψης «εγώ 
και ο Θεός», με το Θείον ως άλλο πρόσωπο κάπου μακριά, εκεί, απέναντι, προς τα 
έξω ή προς τα έσω, δραστηριοποιείται κυρίως η ψευδαισθητική διάσταση του εαυτού 
μας. Όταν στην πράξη της προσευχής πρωτοστατεί αυτή η διαιρετική νοητική δρα-
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στηριότητα, η προσευχή μεταβάλλεται σε αυτοενδοπροβολή και απομάκρυνση από 
την Πνευματική Πηγή μας —δεν υπάρχει αληθινή Προσευχή. Διότι η Προσευχή είναι 
μια κίνηση ενωτικής επικοινωνίας και ζωντανής επαφής με το άτμητο Θείο “Σώμα”. 

Η αληθινή Προσευχή πραγματοποιείται όταν η Ατομική μας Ουσία απαλλάσ-
σεται, έστω και προσωρινά, από τη σκιά του εγώ, δηλαδή από τη λανθασμένη εικόνα 
που έχει για τον εαυτό της. Ας θυμόμαστε πάντα ότι όλες τις πνευματικές κινήσεις τις 
κάνει η Ατομική μας Ουσία, ως Πνευματική Οντική Δομή, είτε ελεύθερη είτε υπό την 
επιρροή του εγώ. Το ίδιο το εγώ δεν πραγματοποιεί καμία κίνηση, δεν πράττει ποτέ 
τίποτε, διότι απλά δεν υπάρχει ως πνευματική δομή, ως Ον - είναι απολύτως ετερό-
φωτο· “υπάρχει” μόνον ως παγιωμένη φαντασίωση της Ατομικής μας Ουσίας, η 
οποία, πάντα μέσα από τις “αναμνήσεις” της Φύσης της και μέσα από τις υποβολές 
και τις ροπές της ψευδαισθητικής της διάστασης, κρίνει, αποφασίζει και ενεργεί ανά-
λογα. Ο συνδυασμός των “αναμνήσεων” και της εγωπροσωπίας καθορίζει το συνει-
δησιακό επίπεδο της Ατομικής μας Ουσίας, από το οποίο διαμορφώνονται οι κατα-
στάσεις του Είναι της και απορρέουν όλα τα ευεργήματά της, εσωτερικά ή εξωτερικά. 

Η Προσευχή, ως ενέργεια Πνευματικής τάξης, αναπτύσσεται και λειτουργεί με 
τη συνειδητή παρουσία της Ατομικής μας Ουσίας. Αυτό σημαίνει ότι το προσευχό-
μενο άτομο έχει φροντίσει πρωτοβουλιακά να απαλλαγεί από τη φασαρία των “μηχα-
νικών” σκεπτοδιαδικασιών και από τις παθητικές ψυχολογικές ροπές, οι παρεμβολές 
των οποίων διασπούν την αυτεπίγνωση. Η αυτοσυνειδησία ή αυτοπαρουσία ή αυτε-
πίγνωση είναι και η αφετηρία κάθε ελεύθερης ενέργειας, όπως είναι και η Πνευματική 
κίνηση της Προσευχής. Όταν υπάρχει αυτεπίγνωση, η αντίληψη δεν προσκολλάται 
σε κανένα προσωπείο, σε κανένα χωριστό, απομονωμένο εαυτό, και τότε δεν δια-
σπάται η συνειδητότητα του ατόμου από το διαιρετικό διάζευγμα «προσευχόμενος 
και Θεός ως άλλο πρόσωπο», αλλά Άνθρωπος και Θείον βιώνονται ως ένα. 

Βασική προϋπόθεση για την πράξη της Προσευχής επομένως, είναι η αυτεπί-
γνωση, όπου η Ατομική μας Ουσία είναι, έστω και μερικώς, απαλλαγμένη από τη λή-
θη του ίδιου της τού Είναι, είναι “συντονισμένη” εν Εαυτώ. Ο συντονισμός επιτυγχά-
νεται σε συνθήκες εσωτερικής ηρεμίας, αρχικά με τη συγκέντρωση, η οποία και μας 
απαλλάσσει από τις χονδροειδείς διασπάσεις που προκαλούνται από τη νοητικό-
συναισθηματική φασαρία. Εν συνεχεία χρειάζεται να απαλλαγούμε από την αυτόμα-
τη και επίμονη επαναληπτική εμφάνιση του νοητικού μορφώματος που αυτόπροβάλ-
λεται ως «εγώ ο προσευχόμενος» και η οποία είναι η πιο σημαντική αφαιρετική 
κίνηση-προϋπόθεση για την πράξη της Προσευχής. Αυτή η νοητική εικόνα του 
προσευχομένου προβάλλει, “κατασκευάζει” πάλι νοητικά την “απόσταση” που απατη-
λά αισθανόμαστε ότι υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και στο Θείον. Η απαλλαγή της αντί-
ληψης από την έννοια, την εικόνα, την ονειρική αίσθηση αυτής της “χωρικής απόστα-
σης” είναι επίσης μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την Προσευχή. Αντίστοιχα 
ισχύουν και για τη “χρονική απόσταση”. Η ιδέα ή η αίσθηση ότι η Προσευχή ως 
επικοινωνία με το Ανώτερο... θα ακολουθήσει, επίσης αναβάλλει και μεταθέτει το 
γεγονός της Προσευχής σε ένα υποθετικά και φυσικά ανύπαρκτο, απραγματοποίητο 
μέλλον. Η Προσευχή ανθίζει μόνον στο συνειδητό παρόν! Και αυτό είναι φυσικό, 
καθώς η Αληθινή Φύση του Όντος-Ανθρώπου και του Θείου είναι παρούσα και ζώσα 
μόνον στο άχρονο παρόν. 
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Την συνειδησιακή υπέρβαση των χωρικών και των χρονικών “αποστάσεων” 
την ακολουθεί επίσης η συνειδησιακή υπέρβαση του διαζεύγματος «εγώ και ο Θεός, 
ως άλλο πρόσωπο», σχετικά με το ανθρώπινο και το Θείο. Η καταλυτική αυτή υπέρ-
βαση συντελείται άμεσα όταν μέσα από ολική προσοχή γίνεται καθαρά αντιληπτό το 
γεγονός ότι αυτές οι “αποστάσεις” δεν είναι τίποτε άλλο παρά νοητικό-μορφικά κατα-
σκευάσματα - αυθυποβαλλόμενες φοβικές επινοήσεις, στα πλαίσια της ατέρμονης 
αναδόμησης και συντήρησης του εγώ. 

Στην Προσευχή, η συγκέντρωση ή η συμπύκνωση της αστρικής ή ψυχικής 
ενέργειας105 είναι απαραίτητη ώστε να γεφυρωθεί η “απόσταση” και να υπάρξει συ-
ντονισμός και επικοινωνία με το Ανώτερο. Χρειάζεται να δομηθεί ένας αιθερικός δί-
αυλος επικοινωνίας. Η συμπύκνωση της αιθερικής ενέργειας, στην περίπτωση της 
Προσευχής, συμβαίνει ακόμη και ασυνείδητα, καθώς ο προσευχόμενος εκ των πρα-
γμάτων συγκεντρώνει τις νοητικές και τις ψυχικές δραστηριότητές του στον εσωτερικό 
του κόσμο και όσο καλύπτονται οι βασικές προϋποθέσεις της Προσευχής, με πρω-
ταρχική βάση την Προσοχή και την Αυτεπίγνωση, η κατανάλωση ενέργειας τείνει να 
είναι μηδενική. Αυτές οι προϋποθέσεις της Προσευχής, εάν προσεχθούν ιδιαίτερα, 
υποστηρίζουν άμεσα ή έμμεσα την αναγκαία ενεργειακή συμπύκνωση. Επίσης, απα-
ραίτητες προϋποθέσεις είναι οι Η Ειλικρίνεια. Η Καθαρότητα. Η Πίστη. Και η 
Άφεση. 

Η Εσωτερική Ειλικρίνεια είναι η βάση-αφετηρία για την πράξη της Προσευ-
χής, όπως και για κάθε εκδήλωση του Αληθινού μας Είναι. Η Προσευχή αναπτύσσε-
ται και λειτουργεί μέσα σε σταθερό ρεύμα Εσωτερικής Ειλικρίνειας, ως βεβαίωση 
αυτοσυνειδησίας, αυτεπίγνωσης αλλά και επίγνωσης των Πνευματικών δρωμένων. 
Διαφορετικά, το δικό μας μήνυμα δεν φθάνει στην “περιοχή” του Ανωτέρου· περιφέ-
ρεται σε ένα κλειστό κύκλωμα του ψυχονοητικού μας κόσμου. Το Ανώτερο, από τη 
Φύση του ανταποκρίνεται όταν υπάρχει συνειδητή εσωτερική ακεραιότητα στην 
πράξη της Προσευχής. Αυτή η ακεραιότητα διασφαλίζεται από την εσωτερική απλό-
τητα και από την ειλικρινή έκφρασή μας, χωρίς προσποιήσεις. 

Η Καθαρότητα αποτελεί αναγκαία ποιοτική συνθήκη και είναι σύνδρομη με 
την Ειλικρίνεια. Καθαρότητα σημαίνει έλλειψη προσμίξεων —καθαρό Είναι. Στην 
Πνευματική κίνηση της Προσευχής δεν μπορεί να υπάρχουν προσμίξεις μη αγνών ή 
αντιφατικών κινήτρων, εσωτερικών ατομιστικών θέσεων ή ψυχολογικών ροπών προ-
σκόλλησης και εξάρτησης. Η Προσευχή είναι καθαρή, ελεύθερη ροή, ανεμπόδιστη 
                                                 

105 Πρόκειται για τη συγκέντρωση ή τη συμπύκνωση της περιβόητης αστρικής ή ψυχι-
κής ενέργειας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το ατομικό ψυχικό ρεύμα — “μέρος” του 
Παγκόσμιου Ψυχικού Ρεύματος ή “αστρικού”. Αυτή η ψυχική “ενέργεια” δεν είναι Πνευματικής 
φύσης ούτε ακριβώς υλικής, με την έννοια της γνωστής χονδροειδούς υλοενέργειας. Πρόκειται 
για υπέρλεπτη ύλη ή ενέργεια, εάν θέλετε, η οποία δεν είναι ανιχνεύσιμη άμεσα με τα συνήθη 
μέσα επιστημονικής παρατήρησης και έρευνας. Βασικός ρόλος της είναι η επικοινωνία μεταξύ 
Υλικού και Πνευματικού Κόσμου. Πρόκειται για έναν ενδιάμεσο γεφυρωτικό παράγοντα με 
συγκεκριμένες δομικές κλιμακώσεις, ο οποίος, λόγω της ιδιαίτερα “ρευστής”, λεπτοφυούς φύ-
σης του και της δυνατότητάς του να “άπτεται” του Πνεύματος, αλλά και να διεισδύει στην πυ-
κνή ύλη, λειτουργεί ως μέσον επικοινωνίας ή και ως “όχημα” μετακίνησης μεταξύ των δύο 
αυτών, από τη φύση τους ασύμβατων, στοιχείων του Υλικού και του Πνευματικού Κόσμου. 
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από διασπαστικές παρεμβολές οποιασδήποτε μορφής. Μέσα στην καθαρότητα της 
αντίληψης και της εσωτερικής στάσης υπάρχει σαφήνεια και ακεραιότητα, τόσο για 
το πώς τοποθετείται, όσο για το τι “θέλει” ο προσευχόμενος. 

Η Πίστη αποτελεί το “έδαφος” κάθε υπερβατικού βιώματος και κάθε δημιουρ-
γικής πράξης, όπως έχει ήδη προαναφερθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο η Πίστη, με συνακό-
λουθη την εμπιστοσύνη, είναι επίσης το “έδαφος” γέννησης και ανάπτυξης της Πνευ-
ματικής κίνησης της Προσευχής. Χωρίς Πίστη και εμπιστοσύνη δεν είναι δυνατόν να 
υπάρξει αληθινή Προσευχή —θα είναι μία κίνηση αυτοαναιρούμενη και επομένως 
ανύπαρκτη. Στην Πίστη και στην εμπιστοσύνη υπάρχει αφοβία· δεν υπάρχει αμφιβο-
λία ούτε καμία μορφή ανασφάλειας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εγκυρότητα 
της πράξης της Προσευχής —η Προσευχή αποκτά “οντότητα”.  

Η Άφεση αποτελεί την οριστική πραγμάτωση - επιβεβαίωση της Προσευχής 
και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο της επικοινωνίας με το Ανώτερο, από την πλευρά 
του ανθρώπου —είναι η βάση της επικοινωνιακής πραγμάτωσης. 

Καθώς βαθαίνει η Προσευχή και δεν υπάρχουν “αποστάσεις”, η συντελούμενη 
επικοινωνία ανοίγει τον δρόμο της επαφής και της βιωματικής Ένωσης με το Θείον. 
Με την ανεξαρτησία από οποιοδήποτε αίτημα, υπόδειξη, απαίτηση ή ατομιστική κίνη-
ση, η Προσευχή δεν συνδέεται με καμιάς μορφής αναμονή. Το άτομο δεν περιμένει 
τίποτε· η ίδια η κίνηση της Προσευχής έχει μεταμορφωθεί σε κατάσταση μέθεξης στο 
Θείον, η αποδοχή είναι πλήρης από την πλευρά του Όντος-Ανθρώπου —δεν υπάρχει 
διάκριση σε ατομικό ή Θείο Θέλω. Με βάση την Πίστη και τη σύνδρομη εμπιστοσύνη, 
ο άνθρωπος έχει αφεθεί στο Θείον χωρίς καμία ανησυχία ή προβληματισμό —δεν 
εκκολάπτονται μελλοντικά συναισθήματα απογοήτευσης, σε περίπτωση μη ατομιστι-
κής ικανοποίησης, και η δεκτικότητα είναι ακέραιη. Εκείνο που επικρατεί είναι η 
καθαρή εσωτερική ακρόαση μέσα στην εγωική σιγή. Η Προσευχή είναι πλέον ολο-
κληρωμένη, ζωντανή και λειτουργική —δεν χρειάζεται να “πραχθεί” άλλο Τίποτε. 
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Θυμαπάτες και πλάνες. 
 

 
Οι θυμαπάτες ή γοητεία, είναι ένας τεχνητός σχηματισμός, που στηρίζετε 

στην επιθυμία να κατέχουμε, στην επιθυμία να γνωρίζουμε και στην επιθυμία να 
είμαστε κάποιος. Όταν υπάρχει ο φόβος της αγάπης, της έλλειψης γνώσεων ή της 
αποτυχίας, δημιουργούμε θυμαπάτες για να τα αντικαταστήσουμε. Λόγω του ότι οι 
θυμαπάτες σχηματίζονται από επιθυμίες, ασκούν μια ισχυρή δύναμη για να αποκτή-
σουν τα αντικείμενα των επιθυμιών πέρα από συνθήκες, νόμους ή κανόνες, δημιουρ-
γώντας προβλήματα στις σχέσεις μας.  

Όλες οι μορφές επιθυμιών μέσα μας έχουν ορισμένες σχέσεις με τα αστρικά 
και αιθερικά κέντρα και ιδικά με τη βάση της σπονδυλικής στήλης, το Ιερό κέντρο και 
το Ηλιακό πλέγμα. Λόγω αυτών των σχέσεων, ασκούν μεγάλη επίδραση πάνω στις 
πράξεις, τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις σχέσεις μας. Δημιουργούν μέσα μας 
ψευδείς αξίες, σφαλερές επιθυμίες, ανάξιες λόγου ανάγκες, στενοχώριες αγωνίες και 
φροντίδες. Οι επιθυμίες και η ακράτητη φύση των πόθων μας, κατά την διάρκεια των 
αιώνων, μας έφεραν σ’ αυτή την κατάσταση που ζούμε τώρα.  

Οι θυμαπάτες, όχι μόνον ελέγχουν τα κέντρα, αλλά τρέφονται, καταναλώνουν 
και εξαντλούν την ψυχική ενέργεια και τα όργανα που σχετίζονται με αυτά, για να 
επιβιώνουν και να λειτουργούν. Η εξάντληση της ψυχικής ενέργειας έχει τελικά σαν 
αποτέλεσμα το φυσικό, ηθικό, νοητικό και πνευματικό εκφυλισμό. Πρέπει να σημειώ-
σουμε ότι τα κέντρα δεν είναι οι πηγές των θυμαπατών, αλλά η ενέργειά τους χρησι-
μοποιείται από τις επιθυμίες και τρέφει τις θυμαπάτες. Για αυτό το λόγο, η μετάλλαξη 
των κέντρων και ιδικά κάτω του διαφράγματος είναι συχνά πολύ δύσκολη. 

Οι θυμαπάτες μας δεν είναι μόνο αυτοδημιούργητες ή αυτοεισαγόμενες, αλλά 
κληρονομούνται επίσης και από περασμένες ζωές και συχνά μας επιβάλλονται από 
τους γονείς, από φίλους ή εχθρούς. Οι φίλοι μας εφελκύουν ή επιβάλλουν επιθυμίες 
στην καρδιά μας και μέσω της φαντασίας τους σχηματίζουν ή δίνουν μορφή στις 
θυμαπάτες μας. Οι εχθροί φτιάχνουν μέσα μας καταστροφικές επιθυμίες λόγω της 
ανταγωνιστικής στάσης και της επιθετικότητάς τους.  

Πολλοί λόγοι μας οδηγούν να ελευθερωθούμε από τις θυμαπάτες, διότι αυτές 
μας: Εξαντλούν την ψυχική ενέργεια. Δημιουργούν διαταραχές στη σκέψη μας. Προ-
σκαλούν οντότητες μέσα στη σφαίρα μας. Δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις 
μας. Παρεμποδίζουν τη διεύρυνση της συνείδησης. Δεν αφήνουν το νου να λειτουρ-
γήσει με ορθή συλλογιστική και λογική. Και εκδηλώνονται τελικά σαν φυσικές ασθέ-
νειες. Η επιθετικότητα και ο ανταγωνισμός είναι η ενεργός εκδήλωση μιας θυμαπάτης. 
Όταν αυτές απουσιάζουν, το άτομο συνεργάζεται και μοιράζεται. 

Πώς καταστρέφουμε τις θυμαπάτες. Το πρώτο και κύριο βήμα (εκτός από 
την εξάλειψή τους με τον θάνατο στην πορεία όπως έχει εξηγηθεί), είναι να χρησιμο-
ποιηθεί το φως της λογικής, της παρατήρησης και της αναλυτικής σκέψης. Το δεύτερο 
βήμα είναι να εξαγνιστούν σε τέτοιο βαθμό τα κέντρα, που να μη συντονίζονται με τις 
θυμαπάτες. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη δημιουργική φαντασία μας 
(μέσο διαλογισμού), οραματιζόμενοι πώς είμαστε ελεύθεροι από αυτή τη θυμαπάτη 
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και ότι την αντικαταστούμε με την ακριβώς αντίθετη αρετή της. Αρκεί η αρετή αυτή να 
πραγματώνεται στη ζωή μας και όχι μόνο στη σκέψη μας. 

Αλλά ας εξετάσουμε μερικές κύριες θυμαπάτες που έχουν εγκλωβίσει τους πε-
ρισσότερους ανθρώπους:  

Η Επιθυμία για δύναμη, εκδηλώνεται στο σπίτι, στην ομάδα, στην εκκλησία, 
σε έθνη και στον κόσμο, στο πολιτικό, φιλοσοφικό, πολιτιστικό, επιστημονικό, θρη-
σκευτικό και στον οικονομικό τομέα. Η επιθυμία για δύναμη είναι φορτισμένη με την 
ενέργεια της βάσης της σπονδυλικής στήλης. Αυτή η θυμαπάτη είναι πολύ επικίν-
δυνη, γιατί οδηγεί τελικά το θύμα σε ολοκληρωτική καταστροφή. Η αντίθετή της αρετή 
είναι να υπηρετούμε τους πάντες, χωρίς να περιμένουμε καμιά αναγνώριση. 

Η Επιθυμία για κυριαρχία μοιάζει με την επιθυμία για δύναμη, αλλά είναι 
διαφορετική. Η επιθυμία για δύναμη χρησιμοποιεί στρατούς, πολεμοφόδια, απειλές, 
φόβο, εγκλήματα και βία για την επιβολή της. Η επιθυμία για κυριαρχία χρησιμοποιεί 
δόγματα, δοξασίες, ιδεολογίες, δωροδοκία, πανουργία και υποκρισία και χειραγωγεί 
το νου, μέχρι να γίνει σκλάβος. Η αντίθετή της αρετή είναι η επιθυμία κατεχόμενη από 
αγάπη υπακοής στις Θείες αρχές. Ο στοχασμός πάνω στην υπακοή στις διάφορες 
φάσεις της και η προσπάθεια να πραγματωθεί στη ζωή, καταστρέφουν τελικά αυτή τη 
θυμαπάτη. 

Η Επιθυμία για ολοκληρωτισμό είναι μια θυμαπάτη που απλώνεται σε τέτοιο 
βαθμό που το άτομο θέλει όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο να αποδέχονται τις σκέψεις, 
τη λογική και την ιδεολογία του και να δρουν με τον τρόπο που αυτός θέλει, έτσι ώστε 
να ικανοποιούν τα σχέδιά του και αυτά που τον ευχαριστούν. Ο ολοκληρωτισμός 
ενσπείρει τις πιο επικίνδυνες θυμαπάτες και πλάνες από τη στιγμή που θα πετύχει το 
σκοπό του. Η αντίθετη αρετή αυτής της θυμαπάτης είναι η αναγνώριση των δικαιω-
μάτων των άλλων. 

Η Επιθυμία για καταστροφή είναι μια περίπλοκη θυμαπάτη. Μερικοί άνθρω-
ποι φέρουν μια τέτοια θυμαπάτη από τις προηγούμενες ζωές τους, όπου δεν είχαν τη 
δυνατότητα να ασκήσουν την εκδίκησή τους σ’ αυτούς που ήσαν άδικοι μαζί τους. 
Αυτή η θυμαπάτη μεγαλώνει και γίνεται μια τεράστια επιθυμία για καταστροφή. Η επι-
θυμία για καταστροφή μπορεί να αντικατασταθεί από την επιθυμία για εποικοδο-
μητικές δραστηριότητες. 

Η Επιθυμία για φυσική επαφή με αντικείμενα ή ανθρώπους για ικανοποίηση 
ηδονής, παρακινεί το άτομο να χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του για να αποκτήσει το 
αντικείμενο της επιθυμίας του. Αυτή η θυμαπάτη μπορεί να αντικατασταθεί από την 
επιθυμία να έλθουμε σε επαφή με την Ψυχή ή με τις αρετές κάποιου άλλου, ή ακόμα 
και μ’ ένα αντικείμενο, μέσω των ανώτερων αισθήσεων μας. 

Η Επιθυμία για σεξ, φτιάχνεται συχνά από τη φαντασία ή από εντυπώσεις 
που παίρνονται από τους γονείς, ή τους φίλους, ή έχουν μεταφερθεί σ’ αυτή τη ζωή 
από προηγούμενες ενσαρκώσεις. Τρέφει τον εαυτό της με πορνογραφία, ακολασία 
και στενή επαφή με σεξουαλικά αντικείμενα. Αυτή η θυμαπάτη είναι η πιο ογκώδης 
στην αύρα της ανθρωπότητας σήμερα, δεν την έχουν μόνο ενήλικοι, αλλά και παιδιά, 
τα οποία υπακούουν ασυνείδητα στη επιθυμία αυτή. Η θυμαπάτη του σεξ μπορεί να 
αντικατασταθεί από την επιθυμία για συνεργασία σε επίπεδο καρδιάς ή νου.  
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Πολλά ζευγάρια ξεπέρασαν την υπερβολική επιθυμία τους για σεξ κάνοντας 
κάτι πιο δημιουργικό μεταξύ τους, όπως να συνθέτουν μουσική, να τραγουδούν, να 
ζωγραφίζουν, να εργάζονται για την πολιτική, να μελετούν επιστήμη ή ψυχολογία. Μ’ 
αυτό τον τρόπο ο καθένας έχει ένα σύντροφο που συνεργάζεται μαζί του για την 
αποδυνάμωση αυτής της θυμαπάτης. 

Η Επιθυμία να προσελκύει κάποιος ανθρώπους για προσωπική χρήση, 
χειραγώγηση και ευχαρίστηση μέσο ορισμένων κινήσεων του σώματος, ορισμένων 
τόνων της φωνής, ερωτικά προκλητικού ντυσίματος ή μέσο ορισμένων αρωμάτων, αν 
αναπτυχθεί και κυριαρχήσει, δημιουργεί ματαιοδοξία και εκμεταλλεύεται αδύναμους 
ανθρώπους για να τρέφεται. Αυτή την επιθυμία μπορούμε να την αντικαταστήσουμε 
με την επιθυμία να προσελκύουμε ανθρώπους με τις αρετές ή με τις ανώτερες πνευ-
ματικές μας ιδιότητες. Για παράδειγμα, μια γυναίκα θέλοντας να προσελκύσει έναν 
άντρα, κάνει το πρόσωπό της, τα μαλλιά της και το σώμα της ελκυστικά· αλλά ανακα-
λύπτει ότι η επιρροή ή το αποτέλεσμα αυτών των πραγμάτων δε διαρκεί πολύ. Τότε 
αποφασίζει να αναπτύξει αρετές, ποιότητες καρδιάς, ταλέντα, κτλ. και διαπιστώνει 
έτσι ότι μπορεί να προσελκύει ανθρώπους ανώτερης ποιότητας.    

Η Επιθυμία για αποκτήματα και απληστία είναι μια επιθυμία για γη, χρήμα-
τα και άλλα αντικείμενα. Αυτή η θυμαπάτη ονομάζεται βαρέλι χωρίς πάτο που δεν 
είναι ποτέ δυνατό να γεμίσει. Συσσωρεύει πέρα από την ανάγκη και τη δυνατότητα 
για χρήση. Εξαντλεί αυτόν που την φέρει και τον καθιστά ανίκανο να χρησιμοποιήσει 
τα πράγματα που συσσώρευσε με τόση επιμονή και πόνο. Αυτή η θυμαπάτη αντικα-
θιστάτε από την επιθυμία να μοιραζόμαστε, να δίνουμε και να προσφέρουμε. 

Η Επιθυμία να κριτικάρει και να μειώνει κάποιος ανθρώπους, είναι μια θυ-
μαπάτη που εμποδίζει την πρόοδο των άλλων. Αυτή η θυμαπάτη μπορεί να εκφράσει 
τον εαυτό της όχι μόνο μέσα από τα λόγια μας, αλλά ακόμα και μέσα από την εμφά-
νιση, τις χειρονομίες, τη φωνή και τα γραπτά μας. Το περίεργο είναι ότι αυτή η θυμα-
πάτη μπορεί επίσης να κρυφτεί πίσω από την κολακεία και την κακή συμβουλή που 
είναι ντυμένη με κολακευτικά λόγια. Μπορεί να συνηθίσετε σ’ αυτή τη θυμαπάτη σε 
τέτοιο βαθμό, που να μην αισθανθείτε ποτέ ότι όλες οι εκφράσεις σας χρησιμοποιού-
νται απ’ αυτήν. Η θυμαπάτη της μειωτικής κριτικής μπορεί να αλλαχθεί με το να 
αναπτυχθεί η ικανότητα να βλέπει κάποιος τα καλά πράγματα στους άλλους. 

Η επιθυμία να κουτσομπολέψει κάποιος γίνεται τελικά μια θυμαπάτη και 
επηρεάζει τα κέντρα του λαιμού και της καρδιάς. Γενικά αυτοί που κουτσομπολεύουν 
έχουν πρόβλημα χώνεψης, καρδιάς και λαιμού. Η θυμαπάτη του κουτσομπολιού μπο-
ρεί να αντικατασταθεί με το να μιλάμε γύρω από την επιστήμη, τη Διδασκαλία, τους 
ήρωες, για μεγάλους ανθρωπιστές και ηγέτες. 

Οι επιθυμίες για κακοβουλία, συκοφαντία και προδοσία, είναι που κατα-
στρέφουν τη φιλία, την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και απομονώνουν σιγά-σιγά 
τους εαυτούς μας από τις ορθές ανθρώπινες σχέσεις. Όταν οι τρεις αυτές εγκληματι-
κές επιθυμίες είναι κατειλημμένες από σκοτεινές δυνάμεις, σχεδιάζουν γενοκτονίες και 
μαζικά εγκλήματα, χωρίς ούτε μια σταγόνα ελέους ή ευσπλαχνίας. Τη θυμαπάτη της 
κακοβουλίας την ξεπερνάμε με το να αναπτύσσουμε καλή θέληση. Της συκοφαντίας 
αναπτύσσοντας επιθυμία να προστατεύουμε αυτόν που συκοφαντείται. Της προδο-
σίας αναπτύσσοντας την αρετή της αξιοπιστίας και της απόκτησης εμπιστοσύνης.   



Αναστάσιος Β. Βλάχος 

275 
 

Η Επιθυμία για διαμάχη κάνει το άτομο να αισθάνεται μια ισχυρή παρόρ-
μηση να μαλώσει, να διαφωνήσει, να φιλονικήσει και να προκαλέσει συγκρούσεις. 
Αυτή η θυμαπάτη είναι ένα ένστικτο κληρονομημένο από τα ζώα, θρεμμένο από την 
επιθυμία για κυριαρχία και κατασκευασμένο από το ανθρώπινο ένστικτο της αυτό-
συντήρησης. Η θυμαπάτη της διαμάχης μπορεί να καταστραφεί από την αρετή της 
κατανόησης και της συνεργασίας.  

Η πλάνη, σχηματίζεται μέσα στη σφαίρα του νου μας όταν εξελισσόμαστε 
νοητικά και αρχίζουμε να καταγράφουμε ορισμένα ρεύματα εντυπώσεων, εμπνεύ-
σεων, αποκαλύψεων και ιδεών με τις οποίες ζούμε και που περισσότερο η λιγότερο 
κατέχουν τις καθημερινές μας υποθέσεις. Η πλάνη, όπως και η άγνοια, δεν είναι από-
λυτη· κάτι γίνεται αντιληπτό αλλά με ελλειμματικό και παραμορφωμένο τρόπο. Η πλά-
νη δεν είναι απουσία γνώσης και καθαρής αντίληψης· είναι μορφή παραποίησης, 
έως και διαστροφής της Αλήθειας, υπάρχει συμβατικά ως περιστασιακός τρόπος 
αντίληψης μέσα στο πεδίο της συνειδησιακής μας εξέλιξης. Αυτό που ακριβώς συμ-
βαίνει είναι ότι ο νους δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί επαρκώς ή έχει ορισμένα εμπόδια ή 
αποκρυσταλλώσεις από αυτή ή από προηγούμενες ζωές και ορισμένα ρεύματα εντυ-
πώσεων, εμπνεύσεων, αποκαλύψεων και ιδεών, τα μεταφράζει λάθος και τα χρωματί-
ζει με προσωπικές προσδοκίες και συμφέροντα. Άρα οι πλάνες είναι οι σκεπτομορ-
φές που περιέχουν παραποιημένα γεγονότα και σαν τέτοιες ελέγχουν τη ζωή μας (τα 
συναισθήματα, τις πράξεις, τα λόγια και τις σκέψεις μας) και γίνονται μια αιτία των 
όσων υποφέρουμε. Οι πλάνες μπορεί να έρχονται από περασμένες ζωές ή ακόμα 
από τους γονείς και τους φίλους μας. Καθώς παραμένουν μαζί μας συμπυκνώνονται, 
σκληραίνουν και τελικά γίνονται μέρος του εαυτού μας. Από τη στιγμή που θα απο-
κρυσταλλωθούν, είναι σχεδόν αδύνατο να τις καταστρέψουμε και σπαταλούνται πολ-
λές ενσαρκώσεις στη σκλαβιά τους. Μια πλάνη μπορεί να μετατραπεί σε μια θυμα-
πάτη μεγάλης δύναμης και να γίνει μια πραγματική κατάρα για αυτόν που την έχει. Οι 
πλάνες έχουν τη δύναμη να κάνουν το νου μας χωριστικό και να πιστεύουμε ότι όλα 
όσα γνωρίζουμε είναι τα σωστά, να δημιουργούν απόρριψη και τελικά να μας βυθί-
ζουν σε φανατισμό και αυταπάτη. Η αυταπάτη έρχεται σε ύπαρξη όταν μια θυμαπάτη 
και μια πλάνη γίνουν ένα και ελέγχουν τις νοητικές και συναισθηματικές μας δραστη-
ριότητες δημιουργώντας διάφορες εικόνες για τον εαυτό μας. Όταν οι εικόνες αυτές 
αυξηθούν μέσα μας, έρχεται στιγμή που πέφτουμε σε πλήρη σύγχυση. Πολλά ψυχο-
λογικά προβλήματα είναι αποτέλεσμα μιας τέτοιας σύγχυσης. Η αυταπάτη αρχίζει με 
ψέματα, προσποίηση, υποκρισία, ματαιοδοξία και ύστερα προχωρεί βαθύτερα σε 
ταύτιση του εαυτού με μια περασμένη ιστορική μορφή.  

Ελευθερωνόμαστε από τις πλάνες (εκτός από την εξάλειψή τους με τον θά-
νατο στην πορεία), αναπτύσσοντας την ενόρασή μας, μέσο διαλογισμού και θεωρίας 
πάνω σε σύμβολα, ιδιαίτερα πάνω στον κύκλο και στον Ήλιο και όταν το άτομο προ-
σπαθεί να αποφεύγει όλες τις χωριστικές σκέψεις, αισθήματα και πράξεις. Η ενόρα-
ση, όχι μόνο φέρνει φως στο νου μας, αλλά και ευσπλαχνία, κάνοντας έτσι το νου 
ικανό να διαλύει τις θυμαπάτες. Η μεγαλύτερη υπηρεσία για την ανθρωπότητα είναι η 
καταστροφή των θυμαπατών και των πλανών που αναπτύσσονται στον κόσμο. 

Υπάρχουν τόσες πλάνες όσα είναι και τα ανθρώπινα όντα, αλλά ας εξετάσου-
με μερικές κύριες πλάνες που ελέγχουν τη ζωή μας όπως: 
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Η πλάνη της Χωριστηκότητας. Η ιδέα που κρύβεται πίσω από τη χωριστηκό-
τητα είναι η ατομικοποίηση. Ένα σύννεφο γίνεται σταγόνες... οι σταγόνες πάνε και 
αναζωογονούν τη Φύση και παίρνουν το μάθημά τους και τελικά γίνονται πάλι ένα 
σύννεφο... Έτσι η Μονάδα, ο ανθρώπινος Σπινθήρας, ακτινοβολήθηκε προς τα έξω 
από μια Κοσμική Πηγή, όπως ένας Άσωτος Υιός... Αφού πάρει το μάθημά Του, ο 
Σπινθήρας γυρίζει πίσω στη Κοσμική Πηγή και γίνεται ένα... χωρίς να χάσει την ταυ-
τότητά του. Ο Σπινθήρας δεν ήταν ποτέ χωρισμένος από την Πηγή· «έν Αυτώ ζώμεν, 
κινούμεθα και εσμέν». Η ατομικοποίηση μετατράπηκε σε χωρισμό και κάθε Μονάδα 
νόμισε ότι ήταν και είναι ένα ξεχωριστό Ον. Αλλά στην πραγματικότητα, είμαστε 
ριζωμένοι στη Κοσμική Πηγή και είμαστε ένα μ’ Αυτή. 

Ο πολιτισμός μας, η λογική, οι σχέσεις και η πολιτική είναι βασισμένα πάνω 
στην πλάνη της χωριστηκότητας. Αυτή η πλάνη φτιάχνει μια από τις πιο καταστρο-
φικές θυμαπάτες, όχι μόνο μέσα στην ανθρωπότητα, αλλά και μέσα σε μια οικογένεια 
και δρα σαν μίσος, εκδίκηση, φθόνος, απομόνωση και υπερηφάνεια. Ακόμα θρη-
σκευτικοί και πνευματικοί άνθρωποι σκέφτονται και δρουν κάτω από το πνεύμα της 
χωριστηκότητας. Αυτή η πλάνη ελέγχει τη ζωή μας· τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις 
δραστηριότητες, τα λόγια και τις σχέσεις μας. Είναι μια από τις πιο ισχυρές σκεπτο-
μορφές που στέκεται πάνω στο δρόμο της ανθρώπινης προόδου και εμποδίζει την 
ανθρωπότητα να επιτύχει την ενότητα.  

Η πλάνη του Θανάτου. Το νήμα της ζωής, η Μονάδα, δεν είναι ένα ξεχωριστό 
άτομο, αλλά μια ακτίνα που περνά μέσα από πάρα πολλά στρώματα κόσμων και 
υπάρξεων παίρνοντας σώματα και αφήνοντάς τα όταν αυτά γίνουν ανεπαρκή, επι-
στρέφοντας τελικά Οίκαδε. Αυτή η πλάνη σχηματίσθηκε, γιατί ο νους ανέφερε στη 
Μονάδα ότι: Το όχημα αποσυντίθεται. Όλα είναι χαμένα. Θα χάσεις και εσύ την 
ύπαρξή σου. Και η ανθρώπινη ψυχή (η Μονάδα στο ανθρώπινο επίπεδο), πίστεψε 
λόγω του περιορισμού της στην ύλη, το μήνυμα του νου και «σκέφτηκε θα πεθάνω», η 
πλάνη έχει ήδη φτιαχτεί. Αυτός ο φόβος υπάρχει επίσης στο αστρικό πεδίο. Οι αστρι-
κές οντότητες φοβούνται να χάσουν το αστρικό σώμα τους και αυτό εμποδίζει την 
πρόοδο τους στους ουράνιους κόσμους. Θυμούνται ότι έχασαν με οδυνηρό τρόπο το 
φυσικό τους σώμα και σκέφτονται, «Τι θα μου συμβεί, αν χάσω το μόνο σώμα που 
έχω τώρα». Δε θα συμβεί τίποτα. Θα εισέλθετε σε μια πιο πλούσια ζωή και θα αντι-
ληφτείτε ότι έχετε ακόμα πιο θαυμάσια σώματα να χρησιμοποιήσετε. Η ανθρωπότητα 
χειραγωγείται πολύ από την πλάνη του Θανάτου. Αυτή η πλάνη εξαφανίζεται, μόνο 
όταν έχουμε εμπειρία ότι δεν είμαστε το σώμα μας ή τα σώματά μας. 

Η πλάνη της Γνώσης που δε λαμβάνεται ενορατικά. Όλα όσα γνωρίζουμε, 
είναι ένα πολύ μικρό μέρος όλων όσων παραμένουν άγνωστα. Όντας αποσπασμα-
τική η γνώση, μας διαταράσσει την ισορροπία της ζωής και γίνεται μια πηγή κατα-
στροφής για τη Φύση και την ανθρωπότητα. Η αληθινή γνώση δε μολύνει τους ωκεα-
νούς και μετά τρώει τα μολυσμένα ψάρια. Δεν παράγει άφθονη τροφή και βάζει δηλη-
τήριο μέσα σ’ αυτή. Δε μετράει το βάρος των γαλαξιών και είναι ανίκανη να δει τον 
πόνο στην καρδιά του αδελφού της. Η γνώση των ανθρώπων από μια κοσμική οπτική 
πλευρά, φαίνεται σαν ένα κομμάτι σπασμένου γυαλιού που αντανακλά τον Ήλιο. 

Η πλάνη των Αποκτημάτων. Όλη μας η ζωή είναι βασισμένη στο τι έχουμε. 
Έχουμε ένα σώμα, χρήματα, γη, έπιπλα, κοσμήματα... Δεν έχουμε τίποτα! Η απόδειξη 
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είναι ότι όλα όσα έχουμε, θα τα χάσουμε τελείως, όταν αφήσουμε το σώμα μας. Όλα 
όσα έχουμε, θα μας είναι άχρηστα. Αν σκεφτείτε λίγο πιο βαθιά, θα δείτε ότι δε σας 
ανήκει ούτε καν ο εαυτός σας· ανήκετε στο... Όλο. Η πλάνη των αποκτημάτων είναι η 
αιτία όλης της αιματοχυσίας πάνω στη Γη. Το Νιρβάνα είναι μια κατάσταση συνεί-
δησης στην οποία είμαστε ελεύθεροι απ’ όλες τις πλάνες των αποκτημάτων. 

Η πλάνη της Υπεροχής, εθνικής, φυλετικής, θρησκευτικής... Οι άνθρωποι δεν 
αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μόνον ένα Υπέρτατο Ον, μέσα σε όλα τα έμβια όντα. Η 
πλάνη της υπεροχής (βαθιά ριζωμένη σε ορισμένα άτομα, έθνη και φυλές). Είναι μια 
πηγή πόνου και δυστυχίας όχι μόνο γι’ αυτούς που θεωρούνται σαν κατώτεροι, αλλά 
και για τους ίδιους τους «ανώτερους» επίσης. Η πλάνη της υπεροχής παρέχει στους 
ανθρώπους το δικαίωμα να μισούν, να εκμεταλλεύονται, να χειραγωγούν, ακόμα και 
να καταστρέφουν αυτούς που θεωρούν κατώτερους. Στο όνομα της υπεροχής, ο 
άνθρωπος μισεί το Ένα Ον που βρίσκεται στην καρδιά όλων των ανθρώπινων όντων. 
Ακόμα και ο Χριστός, δεν αποδέχτηκε την υπεροχή τού να είναι κάποιος καλός. «Μό-
νο ο Θεός είναι καλός», είπε. Η ταπεινότητα είναι μια κατάσταση συνείδησης στην 
οποία η πλάνη της υπεροχής δεν υπάρχει.  

Η πλάνη της Μοναξιάς, είναι μια νοητική αδυναμία ή ασθένεια. Αυτή η πλάνη 
μετατρέπεται εύκολα σε κατάθλιψη, που επηρεάζει όχι μόνο τη ζωή του ατόμου που 
βρίσκεται σε κατάθλιψη, αλλά και τις ζωές αυτών με τους οποίους έρχεται σε επαφή. 
Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι, αβοήθητοι ή απομονωμένοι, 
ακόμα και αν το θέλουμε. Πώς μπορεί κάποιος να είναι μόνος, αν έχει συνείδηση ότι 
ζει, κινείται και έχει την ύπαρξή του μέσα στο Υπέρτατο; Πώς μπορεί κάποιος να είναι 
μόνος, αν κάθε λεπτό απασχολείται με υπηρεσία για τον κόσμο; 

Η πλάνη της Ιδιωτικής Ζωής, χρησιμοποιείται, για να καλύψει όλα όσα νομί-
ζουμε και αισθανόμαστε ότι δεν είναι ηθικά, όμορφα, ορθά, επίκαιρα, εύστοχα, άψο-
γα... Αυτή είναι μια κουβέρτα για να καλύπτουμε ή να κρύβουμε τις αδυναμίες μας. 
Ένας από τους παράγοντες που τρέφουν αυτή τη θυμαπάτη είναι ο φόβος. Όσο 
ζούμε μια ζωή που είναι ευεργετική για όλα τα έμβια όντα, μια αβλαβή ζωή, δε χρειά-
ζεται να καταφεύγει κάποιος στην απόκρυψη. Στην ουσία της, η απόκρυψη είναι μια 
περίοδος εντατικής συνεργασίας με τις δημιουργικές δυνάμεις της Φύσης και όχι μια 
περίοδος όπου κρύβεται κάποιος πίσω από το δαχτυλάκι του. 

Η πλάνη του χρόνου και της απόστασης, υπάρχει μόνο στην εγκεφαλική 
συνείδηση. Πέρα απ’ αυτή υπάρχει μόνο άπειρη διάρκεια. Απόσταση υπάρχει μόνο 
όσο είμαστε περιορισμένοι από το φυσικό, το αστρικό και το νοητικό σώμα μας. Πέρα 
απ’ αυτά υπάρχει μόνο Διάστημα... και η συνείδησή μας είναι ένα με το Διάστημα. 

Η πλάνη της Μορφής, (φυσικής, αστρικής ή νοητικής), είναι όλες πλάνες, 
πράγμα που σημαίνει ότι αργά η γρήγορα θα διαλυθούν.  

Η Εκδήλωση στο Κοσμικό Διάστημα είναι μια πλάνη. Είναι αλήθεια ότι οι 
γαλαξίες γεννιούνται, οργανώνονται και τελικά εξαφανίζονται. Αν ένας γαλαξίας είναι 
δυνατό να εξαφανισθεί, τι γίνεται με τα μικρά πλάσματα που σέρνονται πάνω του, με 
τις κουλτούρες και πολιτισμούς τους; Όλες οι μορφές είναι εκπαιδευτικά σύμβολα για 
το πνεύμα. Αφού τελειώσει ο σκοπός τους, το πνεύμα ελευθερώνετε από τις  μορφές. 
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Συνειδητό Όνειρο. 
 

 
Συνειδητό όνειρο είναι να ζει κάποιος στο εδώ και το τώρα, να ζει τη στιγμή, 

να είναι προσεκτικός του εαυτού του από στιγμή σε στιγμή, κατά τον χρόνο που το 
φυσικό του σώμα κοιμάται. Η Γνωστική φιλοσοφία μας διδάσκει πώς να αφυπνίσου-
με την συνείδησή μας μέσω των ονείρων. Το πρώτο βήμα για να επιτευχτεί αυτό, 
είναι να μάθει κάποιος να ζει συνειδητά, να ζει στο εδώ και το τώρα, όταν βρίσκεται 
στην καθημερινότητα στο φυσικό του σώμα ξύπνιος, γιατί δεν είναι δυνατό να είμαστε 
συνειδητοί στα όνειρα μας, εάν η συνείδηση μας είναι κοιμισμένη στην καθημερινότη-
τά μας. Το να είναι κάποιος ξύπνιος σημαίνει να είναι προσεκτικός του Εαυτού 
από στιγμή σε στιγμή παντού106.   

Ο "Εαυτός" δεν είναι το φυσικό σώμα. Ο Εαυτός εκδηλώνεται μέσα από το 
φυσικό σώμα. Στο φυσικό σώμα έχουμε τα πέντε κέντρα μέσα από τα οποία αυτό το 
οποίο ονομάζουμε "όνειρο" μπορεί και βρίσκεται σε δράση.  

Τί είναι ένα όνειρο; Ένα όνειρο είναι κάτι φανταστικό, κάτι που δεν είναι αλη-
θινό, που είναι απατηλό, κάτι που δεν το ζεις τη στιγμή, είναι μια προβολή του εγώ. 
Και όταν εμείς ως συνείδηση είμαστε ταυτισμένοι με αυτό που δεν είναι η στιγμή, που 
δεν είναι το παρόν, τότε ονειρευόμαστε.   

Η πραγματικότητα είναι ο Θεός μέσα μας, το Πνεύμα (που αντιπροσωπεύετε 
εδώ σ’ εμάς από την ατομική μας Ουσία). Εμείς, ως ψυχές, είμαστε μέρος του Πνεύ-
ματος και ως ψυχές πρέπει να ξυπνήσουμε ώστε να είμαστε σε επαφή με το Πνεύμα. 
Όταν είμαστε σε επαφή με το Πνεύμα (με την ατομική μας Ουσία), τότε είμαστε ξύ-
πνιοι. Όταν ξεχνάμε το Πνεύμα τότε κοιμόμαστε (συνειδησιακά). Το να θυμόμαστε 
τους Εαυτούς μας σημαίνει να θυμόμαστε το Πνεύμα, το Θεό μέσα μας. Όταν λέω να 
μην ξεχνάμε τον Εαυτό μας, αναφέρομαι στο να φρουρούμε τις αισθήσεις και το νου, 
διότι αν κάποιος ελέγχει τις αισθήσεις και το νου, δεν πέφτει σε ύπνο της συνείδησης. 
                                                 

106  Ο Δάσκαλος Samel Aun Weor μας δίδαξε ότι, η συνείδηση αρχίζει να ξυπνάει 
μέσα μας όταν μάθουμε να διαιρούμε την προσοχή σε Υποκείμενο, Αντικείμενο και Τόπο. 
Υποκείμενο.Να μην πέφτει κανείς στο σφάλμα να ξεχνάει τον Εαυτό του σε καμία περίπτωση. 
Αντικείμενο. Να παρατηρεί κάθε περίσταση, κάθε δεδομένο, κάθε γεγονός ανεξάρτητα του 
πόσο ασήμαντο μοιάζει αυτό, με λεπτομέρειες χωρίς να ξεχνάει τον Εαυτό του.  
Τόπος. Που βρίσκομαι; Γιατί είμαι εδώ; Να εξετάζουμε πάντα προσεκτικά το μέρος το οποίο 
βρισκόμαστε κάθε φορά, όλες τις ημέρες, σαν να είναι κάτι καινούργιο· ακόμα και αν είναι 
γνωστό όπως, η σάλα του σπιτιού, ή το δωμάτιο μας, όπου και αν πηγαίνουμε να αναρωτιό-
μαστε από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό: «Γιατί είμαι εγώ εδώ; Τι σχέση έχω εγώ με 
αυτό το μέρος;» Αν φυσικά θέλουμε να αφυπνίσουμε τη συνείδηση. Στην αρχή, για να μπο-
ρέσουμε να έχουμε την προσοχή μας διηρημένη σε Τρία μέρη, χρειάζεται δυνατή πειθαρχία. 
Με αρκετή εξάσκηση μετά αυτό γίνεται σχεδόν αυτόματα. Η εφαρμογή όλης αυτής της άσκη-
σης μπλοκάρει την μηχανικότητα του νου. Μπλοκάροντας την μηχανικότητα του νου, καταλή-
γουμε να μπλοκάρουμε επίσης και την μηχανικότητα της ζωής. Ακυρώνοντας την μηχανικότητα 
της ζωής μπορούμε να φτάσουμε στις μεγάλες αποκαλύψεις του πνεύματος και της συνείδη-
σης του Είναι μας. Έτσι, κάθε μέρα επείγει να αναρωτιόμαστε από στιγμή σε στιγμή, Ποιος 
Είμαι, Τι κάνω, Που βρίσκομαι;   
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Αυτό-παρατηρώντας τις συγκινήσεις, τις εσωτερικές ωθήσεις, τις λύπες, τα αισθήμα-
τα, τα ένστικτα, τις συνήθειες κλπ., δεν πέφτει σε ύπνο της συνείδησης. Εμείς όμως, 
είμαστε τόσο ταυτισμένοι με την ύλη, με το νου, ο οποίος είναι σκλάβος του εγώ και 
της επιθυμίας, που αγνοούμε ποια είναι η δική μας πραγματικότητα, ο δικός μας Εαυ-
τός και πέφτουμε στο λάθος να καλούμε εσωτερικό εαυτό μας αυτό που είναι ύλη, 
αυτό που είναι ο νους. Λέμε "Εγώ είμαι" και δίνουμε το όνομα το επίθετο και την ηλι-
κία του φυσικού μας σώματος. Λέμε "Εγώ ξέρω αυτό και αυτό" σε σχέση με τη μνήμη 
του νου δίχως να γνωρίζουμε πως στην πραγματικότητα, δεν είμαστε αυτό.  

Το εγώ, πάντα δρα μέσα από τα πέντε κέντρα μας (διανοητικό, κινητικό, συ-
γκινησιακό, ένστικτο και σεξουαλικό). Μέσα απ’ αυτά τα κέντρα όμως δρα και η συνεί-
δηση. Εάν είμαστε στο εδώ και στο τώρα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κέντρα συ-
νειδητά. Αλλά αν είμαστε ταυτισμένοι με οποιαδήποτε τύπου επιθυμία, η οποία είναι 
ένα όνειρο, ένα εγώ, (το οποίο είναι ύλη σε διάφορες πυκνότητες), τότε, αυτό είναι 
που θα δρα μέσα από τα πέντε κέντρα και θα ζούμε σαν ρομπότ. Το μεγαλύτερο 
μέρος των ονείρων συναντώνται συνδεδεμένα με το Ένστικτο-Κινητικό Κέντρο. Αυτά 
είναι η ηχώ των πραγμάτων που είδαμε μέσα στην ημέρα, απλές αισθήσεις και 
κινήσεις ή μόνον αστρική επανάληψη αυτού που ζούμε καθημερινώς. 

Εμείς καλούμε μνήμη το σύνολο των εικόνων του παρελθόντος. Ο νους πάντα 
θυμάται και επαναλαμβάνει όλα όσα σχετίζονται με αυτό που είναι ύλη. Έτσι στη 
μνήμη μας, έχουμε μόνο εικόνες που σχετίζονται με εγώ του παρελθόντος. Αλλά οι 
εικόνες αυτές, είναι απλώς επιθυμίες των εγώ, όνειρα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν 
τίποτα με την αληθινή μας πραγματικότητα και επομένως δεν είμαστε αυτό που αυτά 
πρεσβεύουν. Τί είναι μια επιθυμία; Είναι αποτέλεσμα αναμνήσεων διαφόρων αισθη-
σιακών αντιλήψεων του παρελθόντος οι οποίες μας δίνουν ευχαρίστηση ή δυσαρέ-
σκεια. Οι περισσότερες επιθυμίες έχουν να κάνουν με επαναλήψεις ευχάριστων αι-
σθησιακών αντιλήψεων του παρελθόντος. Με το να κοιτάει κάποιος εσωτερικά αυτές 
τις εικόνες λέει "Εγώ θυμάμαι". Εάν με κάποιο τρόπο αυτές οι εικόνες παρθούν από 
τη μνήμη του, τότε η ταυτότητά του θα χαθεί αμέσως από το νου του και δεν θα ξέρει 
ποιος είναι, γιατί αυτή η μνήμη σχετίζεται απλώς με την προσωπικότητα μας: Όνομα, 
διεύθυνση, ηλικία, οικογένεια, χώρα, κτλ. Όλα αυτά είναι απλώς μια ανάμνηση φυσι-
κών γεγονότων τα οποία θα εξαφανιστούν με το θάνατο. Η αυθεντική μας μνήμη, η 
οποία σχετίζεται με την αληθινή μας ταυτότητα, είναι αυτή που έρχεται από τον αλη-
θινό μας Εαυτό (την ατομική μας Ουσία). Εμείς ξέρουμε για την φυσική μας ταυτότητα 
επειδή η συνείδησή μας, πάντα κατευθύνεται προς τον εξωτερικό φυσικό κόσμο. Δεν 
γνωρίζουμε όμως ποιοι είμαστε ψυχολογικά, γιατί η συνείδηση μας δεν έχει εικόνες 
από το Εσώτερο Είναι μας και έτσι ο εγκέφαλος μας δεν έχει καμία ανάμνηση και 
καταχώρηση εκείνης της ταυτότητας που είναι ο αληθινός μας Εαυτός.  

Έχουμε πολλών ειδών απολαύσεις, σεξουαλική ευχαρίστηση, ευχαρίστηση 
της συσσώρευσης πραγμάτων (απληστία), ευχαρίστηση να είμαστε καλύτεροι από 
άλλους (υπερηφάνεια), ευχαρίστηση με το να δείχνουμε στους άλλους πως είμαστε 
καλοί ή έξυπνοι (κενοδοξία), ευχαρίστηση με το να τρώμε (λαιμαργία), ευχαρίστηση 
με το να χαλαρώνουμε τους εαυτούς μας και να μην κάνουμε τίποτα (οκνηρία) κλπ. 
Συνθετικά, έχουμε διάφορους τύπους αισθήσεων και ευχαριστήσεων και όταν τις 
βιώνουμε, τότε τις στιγμές εκείνες είμαστε σκλάβοι τους. Η κάθε προβολή επιθυμίας 
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είναι ένα όνειρο, γιατί με το να ονειρεύεται κάποιος ζει στο μέλλον ή στο παρελθόν 
και ξεχνάει την αληθινή ταυτότητα του Εαυτού του που ζει πάντα στο παρόν, στο εδώ 
και το τώρα. Οι επιθυμίες εκπληρώνονται πάντα εις βάρος του αληθινού μας Εαυτού.  
«Για αυτό το λόγο υπάρχουν πολλοί αδύναμοι και άρρωστοι μεταξύ σας, και πολλοί 
κοιμούνται». (Α΄ Κοριν. 11:30). «Ξυπνήστε εσείς οι μεθυσμένοι (μεθυσμένοι από επι-
θυμίες), και θρηνήστε (με μετάνοια), και κραυγάστε, όλοι εσείς που πίνετε κρασί (πα-
ραδομένοι στις αισθήσεις), για το νέο κρασί (της πνευματικής Έκστασης), γιατί απο-
κόπτεται από το στόμα σας (από τις δικές σας πράξεις)». (Ιωήλ 1:5) 

Όταν κάποιος εξασκείται με την προσπάθεια να είναι στο εδώ και στο τώρα, 
όταν η συνείδηση εργάζεται για την ανάπτυξη και στην αφύπνιση του Εαυτού της, 
αυτή η εργασία καλείται Μνήμη Εργασίας. Η Μνήμη Εργασίας σχετίζεται με τις διά-
φορες εντυπώσεις που δεν έρχονται από το εγώ, από το νου, αλλά από το Είναι. Χω-
ρίς Μνήμη Εργασίας, η πρόσβαση στη μνήμη, μας δίνει ό,τι θυμόμαστε από τα εγώ. 

Έχουμε δύο Ανώτερα Κέντρα τα οποία δεν σχετίζονται με το νου ή με τα εγώ, 
το Ανώτερο Συγκινησιακό και το Ανώτερο Διανοητικό Κέντρο που σχετίζονται με τη 
Μονάδα μας. Βρίσκονται εντελώς ανεπτυγμένα σε μας και μας μεταδίδουν μηνύματα 
που πρέπει να μάθουμε να συλλαμβάνουμε συνειδητά. Τα πιο σημαντικά όνειρα, οι 
εσωτερικές βιώσεις του Είναι, βρίσκονται συνδεδεμένα μ’ αυτά τα δυο κέντρα. Η επα-
φή μ’ αυτά τα δύο κέντρα, επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τη Μνήμη Εργασίας όταν 
συσσωρεύουμε λίγο - λίγο, όλες τις εικόνες, όλες τις εντυπώσεις της Μονάδας, ώστε 
να καταφέρουμε τελικά να θυμόμαστε συνεχώς το Θεό μέσα μας.   

Για να θυμόμαστε τον αληθινό μας Εαυτό (την ατομική μας Ουσία), η δρα-
στηριότητα του νου είναι ένα εμπόδιο. Έτσι, ακόμα και αν ο νους δρα και σκέφτεται, 
δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε με καμία σκέψη ή εικόνα του, αλλά πάντα να είμαστε σε 
ενθύμηση του Θεού μας. Αυτό είναι που καλείται υιική αγάπη. Υιική αγάπη είναι να 
νιώθει κάποιος πως είναι παιδί του Θεού. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε πως Παιδί του 
Θεού είναι η συνείδηση. Το εγώ είναι παιδί του διαβόλου. 

Υπάρχει η προσευχή του Πάτερ ημών, που ο Ιησούς μας έδωσε ώστε να εξα-
σκούμαστε στην ενθύμηση του Θεού μας που είναι στους Ουρανούς. Αλλά πρέπει να 
το κάνουμε αυτό συνεχώς, κάθε λεπτό. Διαφορετικά, κοιμόμαστε ψυχολογικά. «Μην 
αγαπάς τον (ψυχολογικό) ύπνο, μήπως και έρθεις σε (πνευματική) φτώχια, άνοιξε τα 
μάτια σου (της συνείδησης), και θα ικανοποιηθείς με ψωμί (σοφία -Γνώση).» (Παροιμ. 
20:13). Λόγω του γεγονότος ότι είμαστε τόσο χοντροί από αυτό που καλούμε εγώ, ύλη, 
νους, είναι δύσκολο για εμάς να θυμόμαστε το Θεό. Για αυτό πρέπει να κάνουμε 
υπερπροσπάθειες. Τότε η ενέργεια του Είναι μας θα κατέλθει από τις ανώτερες δια-
στάσεις στον αδένα της επίφυσης, θα δυναμώσει την προσοχή μας και θα μας βοη-
θήσει να θυμόμαστε τον Εαυτό μας. Εάν το κάνουμε αυτό όλο το εικοσιτετράωρο, τότε 
είμαστε ξύπνιοι.  

Πώς μπορεί αυτός που ονειρεύεται να παρατηρεί τα όνειρα του εάν δεν είναι 
ξύπνιος; Πώς είναι δυνατό να προσέχουμε αυτό που συμβαίνει μέσα μας όταν κοι-
μόμαστε; Είμαστε συνηθισμένοι ο καθένας να δρα με τον τρόπο του, παρασυρμένοι 
από το κέντρο βάρους των ενδιαφερόντων μας, δίχως να είμαστε συνειδητοί των διά-
φορων συνηθειών, συμπεριφορών και παραδόσεων που είναι τοποθετημένες στα 
κέντρα μας. Πρέπει να ξυπνήσουμε τον Εαυτό μας με υπέρπροσπάθειες να είμαστε 
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στο παρόν, στη στιγμή, συνεχώς. Η αφύπνιση αρχίζει εδώ και τώρα, παρατηρώντας 
το διανοητικό, την καρδιά και με υπέρπροσπάθειες το ένστικτο-κινητικό-σεξουαλικό, 
γιατί αυτά είναι πολύ πιο γρήγορα στις αντιδράσεις τους από τα άλλα δυο.  

Συνεχώς εμείς προβάλλουμε όνειρα. (Κάθε όνειρο, όσο παράλογο ή ασυνάρ-
τητο κι αν είναι, έχει κάποια σημασία, διότι μας δείχνει όχι μόνο το Ψυχικό κέντρο με 
το οποίο σχετίζεται, αλλ’ επιπλέον και την Ψυχολογική κατάσταση αυτού του κέντρου). 
Μερικές φορές προβάλλουμε όνειρα και μερικές φορές ζούμε τα όνειρα των άλλων 
όταν ταυτιζόμαστε με μια συζήτηση, όταν δεν προσέχουμε, όταν δεν θυμόμαστε τον 
Εαυτό μας. Για αυτό πρέπει να παρατηρούμε τους εαυτούς μας και ταυτόχρονα να 
παρατηρούμε τι συμβαίνει και τι υπάρχει γύρω μας, γιατί πάντα κάτι καινούργιο συμ-
βαίνει. Αν κάποιος παρατηρεί τα πάντα που υπάρχουν γύρω του, θα γνωρίζει τη δια-
φορετικότητα της κάθε στιγμής που δεν υπήρχε πριν. Με το να παρατηρούμε, εξα-
σκούμε αυτή την ικανότητα, της συνείδησης.   

Με τις διάφορες δραστηριότητες της ημέρας καταναλώνουμε τις οργανικές μας 
ενέργειες, και το φυσικό σώμα χρειάζεται τον ύπνο για να τις αναπληρώσει μέσου 
του αιθερικού. Το προκείμενο συμβαίνει, καθώς ο ψυχισμός φεύγει από το φυσικό 
σώμα και περνάει στον αστρικό κόσμο, παραμένοντας όμως συνδεδεμένος με το 
σώμα μέσω της ασημένιας χορδής. Η συγκεκριμένη διαδικασία συμβαίνει ασυνεί-
δητα και συνεπώς, οι περισσότεροι άνθρωποι εισχωρούν στον αστρικό κόσμο χωρίς 
να το καταλαβαίνουν. Έξω από το σώμα κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάναμε και 
πριν εφόσον πάντα τα ίδια δικά μας εγώ βρίσκονται και εκεί σε δράσει. Ως εκ τούτου, 
όσα βιώνουμε εκεί μας φαίνονται πραγματικά και σχεδόν πάντα, επαναλαμβάνουμε 
την καθημερινότητα που μας διέπει στον φυσικό κόσμο.  

Αυτό συμβαίνει διότι συνεχίζεται και στον αστρικό κόσμο η δράση των εγώ 
μας. Επομένως, καταστάσεις του υποσυνείδητου, που έχουν τη μορφή προβλημάτων, 
προσδοκιών, απολαύσεων, φόβων κ.τ.λ. και έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με την εσωτε-
ρική μας κατάσταση, προβάλλονται στον αστρικό κόσμο κατά τη διάρκεια του ύπνου, 
χωρίς να ελέγχονται107 όπως συμβαίνει στον φυσικό κόσμο από την προσωπικότητα, 
η οποία ανάλογα με την εκπαίδευσή της αφήνει να εκφράζονται και τα ανάλογα εγώ. 
Τα όνειρα είναι προβολές του ψυχισμού στον κόσμο των πέντε διαστάσεων. 

                                                 
107  Μερικές φορές όταν βρισκόμαστε στο σώμα, στο φυσικό επίπεδο, μπορούμε και 

ελέγχουμε τα όνειρα και τις επιθυμίες μας και χωρίς να είμαστε σε ανάμνηση του Εαυτού μας, 
μόνο μέσο της προσωπικότητας μας ή μέσο ενός άλλου εγώ. Όπως, π.χ όταν επιθυμούμε να 
φάμε ένα γευστικό γεύμα αλλά είμαστε σε δίαιτα, τότε, με κάποιο τρόπο, η κενοδοξία μας ελέγ-
χει την λαιμαργία μας. Έξω από το σώμα μας, η λαιμαργία δεν νοιάζεται καθόλου για την 
κενοδοξία και τότε ονειρευόμαστε πως τρώμε και ευχαριστιόμαστε πολλά πράγματα. Στο 
φυσικό επίπεδο, οι κανόνες της κοινωνίας μας λένε πως αν σκοτώσουμε κάποιον πάμε φυλα-
κή. Έτσι εμείς ελέγχουμε το θυμό μας, το μίσος μας. Αλλά η επιθυμία να πληγώσουμε ή να 
σκοτώσουμε το άλλο άτομο (λόγω της υπερηφάνειας και της αυτοαγάπης) είναι μέσα μας. 
Έξω από το σώμα μας, όλες οι επιθυμίες ή τα όνειρα εκπληρώνονται και γίνονται πραγματικό-
τητα για εμάς. Έτσι είναι πως οι άνθρωποι, έξω από το φυσικό σώμα, μπορεί να είναι μοιχοί, 
να κλέβουν, να είναι δολοφόνοι και πολλά άλλα. Και αυτό γιατί εκεί, η προσωπικότητα δεν 
έχει κάποιο έλεγχο και ούτε δρούμε με συνείδηση. 
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Πολλοί πιστεύουν ότι το να ονειρεύονται είναι φυσιολογικό, όμως η πραγμα-
τικότητα αποδεικνύει το αντίθετο. Υπάρχει διαφορά στις καταστάσεις ύπνου και ονεί-
ρου. Ο άνθρωπος πρέπει να κοιμάται, αλλά το να ονειρεύεται χωρίς να είναι συνει-
δητός στο χώρο εκείνο,  είναι από ανώφελο έως κακό.  

Είναι φανερό πως η συνείδηση είναι η ίδια και έξω από το σώμα. Αν προσέ-
χουμε τα «όνειρα μας» όσο είμαστε στο φυσικό σώμα, τότε θα προσέχουμε και τα 
όνειρα μας όσο είμαστε έξω από αυτό. Στην πραγματικότητα θα προσέχουμε τα ίδια 
όνειρα, γιατί είναι τα ίδια εγώ, που τα προκαλούν είτε βρισκόμαστε στο σώμα, είτε 
έξω από αυτό. Στο Αστρικό επίπεδο, υπάρχουν τα ίδια πράγματα που υπάρχουν και 
εδώ στο φυσικό κόσμο. Εκεί βρίσκουμε όλες τις εικόνες, όλες τις μορφές των πραγμά-
των πριν κρυσταλλωθούν στο φυσικό κόσμο. Για αυτό το λόγο, όταν είμαστε έξω από 
το σώμα δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά γιατί βλέπουμε τα ίδια σύννεφα, τα ίδια 
δέντρα, τους ίδιους ανθρώπους, κλπ. Τα πάντα υπάρχουν ακριβώς όπως στο φυσικό 
κόσμο. Σε κάθε κόσμο όμως, υπάρχουν διαφορετικοί νόμοι. Ο χρόνος και ο χώρος 
δεν υπάρχουν στην 5η διάσταση. Πολλά φαινόμενα που έχουν σχέση με το Αστρικό 
επίπεδο είναι περίεργα, όπως, σύμβολα και μορφές που παίρνουν άλλα σχήματα 
ξαφνικά. Για αυτό έχουμε και όνειρα που δεν συμβαδίζουν με τη ζωή μας στο φυσικό 
επίπεδο διότι οι νόμοι του φυσικού επίπεδου είναι διαφορετικοί, όπως ο νόμος της 
βαρύτητας που υπάρχει μόνο εδώ και όχι στο Αστρικό. Για παράδειγμα, το πέταγμα 
δεν έχει σχέση με το φυσικό επίπεδο, ενώ στο Αστρικό αν θέλεις να πετάξεις, πετάς. 
Για αυτό μερικές φορές ονειρευόμαστε πως πετάμε. Αν εμείς είχαμε αναπτυγμένη την 
ικανότητα της έκπληξης που είχαμε από παιδιά, (την οποία έχουμε αφήσει σε αδρά-
νεια και σχεδόν την έχουμε χάσει), θα εκμεταλλευόμασταν αυτή τη διαφορετικότητα 
του Αστρικού με το Φυσικό μας κόσμο. Έτσι, αν σε κάθε παράξενη  κατάσταση που 
συμβαίνει εκεί αναρωτιόμαστε: «Που βρίσκομαι, στον φυσικό κόσμο, ή στον 
αστρικό;» και ταυτόχρονα με τη σκέψη αυτή κάνουμε ένα μικρό πηδηματάκι, με σκο-
πό να αιωρηθούμε, τότε, αν ήμαστε στον αστρικό κόσμο θα αιωρηθούμε, ενώ αν 
ήμαστε στον φυσικό, θα πέσουμε με βάρος.  

Σκοπός μας με την αιώρηση είναι να δώσουμε ένα σοκ στην ελεύθερη Ουσία 
μας, αυτό το περίπου 3% για να ξυπνήσει και να καταλάβει ότι βρίσκεται στον αστρι-
κό χώρο και όχι στον φυσικό. Συνεχίζοντας να αναρωτιόμαστε «Γιατί εγώ πετάω; Εάν 
πετάω, τότε είμαι έξω από το σώμα μου και βρίσκομε σε όνειρο!» Εκείνη τη στιγμή 
συνειδητοποιούμε ότι βρισκόμαστε στο Αστρικό επίπεδο και από εκεί και πέρα μπο-
ρούμε να κάνουμε πολλά πράγματα που θέλουμε, συνειδητοποιημένοι και ζώντας στη 
στιγμή. Όλο αυτό είναι μια τεχνική για να ξυπνήσουμε στο όνειρο, για να συνει-
δητοποιηθούμε ότι είμαστε στην 5η διάσταση. Για να πετύχουμε αυτή την πρακτική 
πρέπει να αναπτύξουμε την ικανότητα της έκπληξης που είχαμε από παιδιά, και σχε-
δόν τώρα την έχουμε χάσει. Στην ενήλικη ζωή μας τίποτα δεν μας εκπλήσσει, παρόλο 
που βλέπουμε και ακούμε ένα σωρό παράξενα πράγματα. Για να αναπτύξουμε την 
ικανότητα της έκπληξης ξανά, πρέπει να παρατηρούμε, το μέρος στο οποίο βρισκό-
μαστε, καθώς και τα αντικείμενα γύρω μας και ό,τι παράξενο βλέπουμε ή ακούμε να 
αναρωτιόμαστε: «Που βρίσκομαι, στον φυσικό κόσμο, ή στον αστρικό;» και ταυτό-
χρονα να κάνουμε ένα μικρό πηδηματάκι, με σκοπό να αιωρηθούμε χωρίς να ξεχνάμε 
τους Εαυτούς μας, χωρίς να ταυτιζόμαστε με τίποτα.  
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Έτσι κάθε φορά που βλέπουμε παράξενα πράγματα (στον αστρικό χώρο έχει 
πολλά τέτοια), όπως άτομα που έχουμε πολύ καιρό να δούμε, μια παράξενη μηχανή, 
ένα ωραίο τοπίο, κ.λ.π. να αναρωτιόμαστε που είμαστε και να κάνουμε το πηδημα-
τάκι για να το διαπιστώσουμε. Αυτή η άσκηση πρέπει να γίνεται πάντα συνειδητά 
ώστε να μην μηχανοποιηθεί και να παράγει ένα σοκ σε μας ώστε να σταματάμε να 
προβάλουμε όνειρα και ν’ αρχίζουμε να δρούμε με συνειδητό τρόπο.  

Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση και να μην χάσουμε καμιά 
νύκτα χωρίς να είμαστε συνειδητοί. Αν κάνουμε 20 – 30 μέρες συνέχεια αυτή την 
άσκηση, είναι αρκετό για να εγγραφεί στο υποσυνείδητο ώστε να έχει αντανάκλαση 
σε μας αυτόματα και το βράδυ στον ύπνο μας, με αποτέλεσμα, να συνειδητοποιού-
μαστε στον αστρικό χώρο και να έχουμε συνειδητές εμπειρίες στον χώρο αυτό.  

Η προσπάθεια στον φυσικό κόσμο να είμαστε συνειδητοί, έχει σαν αποτέλε-
σμα αυτό να αντανακλά και στις ανώτερες διαστάσεις. Επομένως βασική και θεμελι-
ώδη βοήθεια για τον αστρικό διαχωρισμό, είναι η συνειδητή προέκταση των δραστη-
ριοτήτων της ημέρας, της αυτοπαρατήρησης, της συγκέντρωσης και της πειθαρχίας 
στον τρισδιάστατο κόσμο μας.  

Έχουμε πολλά όνειρα, δυστυχώς. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να τα παρατη-
ρούμε, και όταν το κάνουμε αυτό στο φυσικό επίπεδο, θα το κάνουμε και στο Αστρι-
κό. Μην περιμένετε να ξυπνήσετε (συνειδησιακά) στο Αστρικό αν δεν ξυπνήσετε 
πρώτα στο φυσικό επίπεδο. Είμαστε οι ίδιοι είτε εδώ, είτε έξω από το σώμα, γιατί δεν 
είμαστε το σώμα. Είμαστε η συνείδηση και η πραγματικότητα αυτής της συνείδησης 
είναι το Πνεύμα, ο Θεός μας εσωτερικά. Και (ο Ιησούς) είπε σε αυτούς, "Γιατί κοιμά-
στε; Σηκωθείτε (παρατηρήστε τους εαυτούς σας) και προσευχηθείτε (σε αυτοενθύ-
μηση), μήπως πέσετε σε πειρασμό."  (Λουκά 22:46). 

Έτσι το μέρος, ο τόπος στον οποίο είμαστε πρέπει να παρατηρείτε από στιγμή 
σε στιγμή. Σε ποιο μέρος είμαστε αυτή τη στιγμή; Σε ποια διάσταση είμαστε τώρα; 
Είμαστε στο Αστρικό ή στο Φυσικό επίπεδο; Μερικές φορές μπορούμε μέχρι και να 
ορκιστούμε ότι είμαστε στο φυσικό επίπεδο και μετά ξυπνάμε και αντιλαμβανόμαστε 
πως ήταν ένα όνειρο. Σε εκείνη τη στιγμή ήμασταν ταυτισμένοι με το όνειρο και έτσι 
δεν γνωρίζαμε πως ονειρευόμασταν. Είσαι σίγουρος πως είσαι στο φυσικό επίπεδο 
αυτή τη στιγμή; Πρέπει να εξασκείς την πρακτική συνεχώς για να ξυπνήσεις. Αν είσαι 
στο αστρικό επίπεδο τότε μπορείς να πηδήξεις με την πρόθεση να πετάξεις.  

Αν δεν θέλεις να πηδήξεις, τότε τράβηξε το δάχτυλο σου. Προσπάθησε να τε-
ντώσεις το δάχτυλο σου γιατί το Αστρικό σώμα είναι ελαστικό. Για να ξυπνήσουμε 
πρέπει να εξασκούμε αυτή την πρακτική συνέχεια. Αν κάνουμε αυτή την άσκηση συ-
νεχώς από στιγμή σε στιγμή, εάν αναρωτιόμαστε αν είμαστε στο φυσικό ή στο Αστρι-
κό και πηδάμε με την πρόθεση να πετάξουμε ή τεντώνουμε το δάχτυλο μας, τότε θα 
ξυπνήσουμε, τότε θα ξέρουμε στα σίγουρα αν η συνείδηση που αφυπνίζεται εκείνη 
ακριβώς τη στιγμή βρίσκεται στο φυσικό σώμα ή έξω από αυτό. Έτσι είναι πως αφυ-
πνιζόμαστε. Η συνείδηση είναι πάντα η ίδια, είτε είναι μέσα στο σώμα, είτε έξω από 
αυτό. Όταν αρχίσουμε να εγκαθιδρύουμε την αυτοενθύμηση στην καθημερινή μας 
ζωή, τότε δίνουμε το δεύτερο σοκ ώστε να ξυπνήσουμε εσωτερικά, να ξυπνήσουμε 
στο αστρικό επίπεδο, όπου όλοι πηγαίνουμε όταν κοιμόμαστε.  
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Αρμόζει να θυμόμαστε ότι πάντα υπάρχουν ανώτερες επιρροές που ενεργούν 
επάνω μας και που καταγράφονται από τον ψυχισμό μας, αν όμως είμαστε προσκολ-
λημένοι στις αισθήσεις μας, τότε δεν καταφέρνουμε να δεχθούμε αυτές τις επιρροές. 
Όταν η Μονάδα αντιλαμβάνεται πως η ψυχή θέλει να ξυπνήσει και να ενωθεί με Αυτή, 
τότε αρχίζει να τη διδάσκει, να τη στέλνει εντυπώσεις και εικόνες από πάνω προς τα 
κάτω. Αυτές δεν θα είναι εικόνες προβεβλημένες από το εγώ, αλλά θα είναι ένας 
συγκεκριμένος τύπος ονειρικής  διδασκαλίας της Μονάδα μας η οποία θέλει να μας 
βοηθήσει. Υπάρχει μια γλώσσα που πρέπει να μάθουμε και αυτή είναι η γλώσσα των 
ονείρων, είναι η γλώσσα των συμβόλων που πρέπει να αναλύσουμε και να κατανοή-
σουμε, σε σχέση με το νόμο, των μαθηματικών, των αριθμών, των φιλοσοφικών συμ-
βόλων, κτλ. Αυτή η γλώσσα είναι η σοφία της Καμπάλας και σχετίζεται με τα δύο 
ανώτερα κέντρα (Ανώτερο Συγκινησιακό και Ανώτερο Διανοητικό), που και τα δύο 
συνδέονται με τη Μονάδα. Το να κατανοήσουμε αυτή τη γλώσσα, σημαίνει να γνωρί-
ζουμε τι είδους γνώση το Εσώτερο Είναι μας, μας δίνει για να τελειοποιηθούμε, για 
να ξυπνήσουμε. Τί χρειάζομαι, τί μου λείπει, από τί πρέπει να απαλλαγώ; Η Μονάδα 
μας, γνωρίζει τι χρειαζόμαστε και θα μας διδάξει μέσα από τα οράματα.  

«"Ξυπνήστε εσείς που κοιμάστε (ψυχολογικά), και σηκωθείτε από τους (πνευ-
ματικά) νεκρούς, και ο Χριστός θα σας δώσει φως."» (Εφέσιους 5:14). 

Με το να εξασκούμε και να απομνημονεύουμε αυτά που λαμβάνουμε από το 
Είναι μας στα δύο ανώτερα κέντρα, είναι εμπειρίες που έχουν μια πολύ διαφορετική 
γεύση, κάτι που δεν είναι κανονικό, κάτι πολύ σπάνιο. Είναι εικόνες, εντυπώσεις, 
που η Μονάδα μας στέλνει στη συνείδηση, για να μας διδάξει και να ξυπνήσουμε. 
Αυτό είναι Μνήμη Εργασίας για το ξεκίνημα μιας πιο βαθιάς μελέτης του εαυτού μας. 
Η Μνήμη Εργασίας, είναι συνειδητή εργασία, δεν είναι εργασία των εγώ.  

Το να κατανοούμε το εγώ σημαίνει να κατανοούμε τα όνειρα, είτε αυτά είναι 
στο ξύπνιο μας, είτε έξω από το σώμα, διότι κάθε εγώ είναι μια ιδιαίτερη ξεχωριστή 
επιθυμία με ένα συγκεκριμένο όνειρο και αποτελεί μια ψευδαίσθηση. «Επομένως ας 
μην κοιμόμαστε, όπως (κάνουν) άλλοι, αλλά ας προσέχουμε (τους εαυτούς μας) και 
ας είμαστε συγκρατημένοι (δίχως ταύτιση).»  (Προς Θεσσαλ. 5:6). «Και ο άγγελος του 
Θεού μου είπε στο όνειρο: Ιακώβ (ξύπνα!): Και εγώ είπα, εδώ είμαι.»  (Γέννηση 31:11). 

Όταν ήσασταν παιδιά ακούγατε για τον Φύλακα Άγγελο σας. Ο Φύλακας 
Άγγελος είναι ένα κομμάτι του Είναι μας. Ο καθένας από εμάς έχει τον δικό του ιδιαί-
τερο Φύλακα Άγγελο και επίσης έχει και εκείνο το μέρος του Είναι που καλείται Μορ-
φέας. Αυτός είναι ο Θεός των Ονείρων, ή το μέρος του Είναι που σχετίζεται με την 
γνώση των συμβόλων των ονείρων μας.  

Έτσι όταν είμαστε στο κρεβάτι μας, πρέπει να ξαπλώσουμε με την πλάτη μας 
και να προσευχηθούμε σε εκείνο το κομμάτι του εαυτού μας που είναι ο Μορφέας και 
να του ζητήσουμε να μας παραχωρήσει την χάρη να μας διδάξει έξω από το σώμα 
μας την επιστήμη των ονείρων και το νόημα των συμβόλων που κρύβονται πίσω από 
οποιοδήποτε όνειρο ώστε να αφυπνίσουμε την συνείδηση μας.  
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Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΝΗΣΗ. 
 
 

Μέρος  δεύτερο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Ως πνευματική αναζήτηση 
και σκοπός ζωής. 
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Η Άμωμος Σύλληψη. 
 

 
Είναι απαραίτητο να καταλάβουμε πως το δράμα της άμωμης σύλληψης δεν 

είναι αποκλειστικότητα καμιάς θρησκείας ή ιδεολογίας. Είναι το πιο κοινό θέμα το 
οποίο βρίσκει κάποιος στη ζωή των Σωτήρων του κόσμου. Η άμωμη σύλληψη είναι 
μια αληθινή και μεταφορική αλήθεια στην εξέλιξη κάθε παράδοσης ενός Σωτήρα, που 
υποδηλώνει την εσωτερική αναγέννηση της Ανθρώπινης Ψυχής μέσα από την υπερ-
βατική σεξουαλική αλχημεία, όπως:   

Ο Έλληνας ήρωας, Περσέας, ήταν αποτέλεσμα μιας άμωμης σύλληψης. Γιος 
της πριγκίπισσας Δανάης της οποίας ο πατέρας Βασιλιάς του Άργους Ακρίσιος, την 
κλείδωσε μέσα σε ένα μπρούτζινο θάλαμο κάτω από το έδαφος. Ο Δίας διείσδυσε 
στο μπρούτζινο108 θάλαμο της Δανάης μέσα από μια τρύπα στην οροφή (σύμβολο 
του αδένα της επίφυσης) και κατήλθε σε αυτή ως μια χρυσή βροχή. Με αυτό τον 
τρόπο έγινε η σύλληψη του Περσέα.  

Ο Έλληνας Διόνυσος (Βάκχος για τους Ρωμαίους), με τον τίτλο ο διπλογεννη-
μένος από τους ακόλουθους του, γεννήθηκε από την παρθένο Σεμέλη. «Και η Καδ-
μεία Σεμέλη γέννησε έναν λαμπρό γιο, τον φημισμένο Διόνυσο, αφού ενώθηκε 
ερωτικά με τον Δία, θνητή με αθάνατο. Τώρα είναι και οι δύο θεοί». Με το να γεννήσει 
το Χρυσό Παιδί, η θνητή μητέρα Σεμέλη ενσάρκωσε τον Θεϊκό Πατέρα της (το ανώτερο 
μέρος της μονάδας της) και γέννησε την δική της αθάνατη ψυχή.  

Σύντομα μετά τη σύλληψη του παιδιού η Σεμέλη καταβροχθίστηκε από την 
θεϊκή φωτιά του Δία και ο Πατέρας των Θεών άρπαξε τον γεννημένο από φωτιά Διό-
νυσο από τις στάχτες και τον έβαλε μέσα στο μηρό του για προστασία. (Ο Δίας είναι 
το σύμβολο του Εσώτερου Είναι και ως Πατέρας των Θεών είναι ο Χριστός). Στην 
εσωτ. ανατομία, ο πλανήτης Δίας κυβερνά τις μηριαίες αρτηρίες και τους μηρούς του 
φυσικού σώματος. Η διαδοχική γέννηση του Διόνυσου από το μηρό του Δία συμβολί-
ζει τη δεύτερη γέννηση από τον Θεϊκό του Πατέρα. Αυτό σημαίνει ότι δημιούργησε τα 
οχήματα της ψυχής και ενσάρκωσε το ανώτερο μέρος της Μονάδας του, το Είναι.  

Ο Διόνυσος λέγεται πως επινόησε την τέχνη της κατασκευής του κρασιού 
(σύμβολο της Αλχημείας). Ταξίδεψε πολύ στο κόσμο για να παρουσιάσει το κρασί 
(την Αλχημεία) και τελικά κατήλθε στον Άδη (κόλαση), για να σώσει τη μητέρα του. 
Αυτή είναι η συμβολική εργασία του Μυημένου στο Δεύτερο Βουνό. Να κατέλθει στη 
δική του Άβυσσο με σκοπό να πεθάνει (σε όλο του/ της το εγώ) και να πάει στον τάφο 
της όγδοης Μύησης της Αφροδίτης (σεφίρα Μπινάχ). Όλο αυτό σχετίζεται με το 
δράμα της ανάστασης.  

                                                 
108 Ο μπρούτζος είναι ένα αμάλγαμα δύο μετάλλων, του κασσίτερου και του χαλκού. 

Αυτά τα δύο μέταλλα είναι εσωτερικά σύμβολα δύο πολικοτήτων – θετικής (κασσίτερος που 
σχετίζεται με τον Δία) και αρνητικής (χαλκός που σχετίζεται με την Αφροδίτη). Ο μπρούντζος 
δημιουργείται όταν αυτές οι δύο πολικότητες φέρνονται μαζί και δένονται με αγνό τρόπο. Αυτή 
είναι η μεγάλη κρυφή γνώση της Αλχημείας με την οποία η Δανάη μπόρεσε να πετύχει τη 
σύλληψη ενός θεϊκού παιδιού.  
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Ο Έλληνας πατέρας των θεών ο Δίας αναφέρεται ως ο Αιώνιος Παρθένος, 
παρά το γεγονός ότι έδωσε γέννηση σε πολλούς ήρωες μέσα από τις διάσημες ερω-
τοτροπίες του με θνητές γυναίκες. Αυτός ο ισχυρισμός γίνεται κατανοητός από αυτούς 
που καταλαβαίνουν τις αρχές της Αλχημείας. Κάποιος που ασκεί την Αλχημεία (Λευ-
κός Ταντρισμός), είναι αγνός και παραμένει παρθένος παρά τη σεξουαλική ένωση, 
την σύλληψη και τη γέννηση.  

Αγνότητα δε σημαίνει αποχή από τη σεξουαλική πράξη, σημαίνει αποχή από 
τον οργασμό. Όπως και το Χρυσό Παιδί μπορεί να γεννηθεί μόνο από κάποιον που 
ασκεί την αγνότητα. Αυτό πάντα γεννιέται από μια παρθένο. 

Και είναι η Θεϊκή Μητέρα ως Αιώνια Παρθένος, που δημιουργεί τα Ηλιακά 
Σώματα των διπλογεννημένων μέσω της φωτιάς του Αγίου Πνεύματος, διατηρημένη 
και σφραγισμένη από την αγνότητα. Είναι η Μητέρα του Χρυσού Παιδιού (το Ηλιακό 
Αιτιατό Σώμα της Ανθρώπινης Ψυχής). 

Ο άγγελος Γαβριήλ υποσχέθηκε, στην παρθένο (Μαρία), ότι αυτή θα γεννήσει 
τον Υιό του Υψίστου καθώς θα παντρευόταν έναν άντρα, τον Ιωσήφ. «Πώς θα γίνει 
αυτό, αφού δε γνωρίζω άντρα;», «Πνεύμα Άγιο θα έρθει πάνω σου και δύναμη Υψί-
στου θα σε επισκιάσει. γι' αυτό και το ιερό ον που θα γεννηθεί θα κληθεί Υιός Θεού.» 
Και έτσι η Ευλογημένη Παρθένος Μαρία με άμωμο τρόπο έμεινε έγκυος στον Ιησού.  

Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Απόστολος Παύλος κατέγραψε τη πρώτη 
γνωστή αναφορά για τη γέννηση του Ιησού (ανάμεσα 49 και 55 μ.Χ.), στην επιστολή 
του προς Γαλάτας 4:4. Όταν όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός απέστειλε 
προς τα έξω τον Υιό του, που γεννήθηκε από γυναίκα και που ήταν κάτω από το νόμο. 
Ο νόμος, είναι η έκτη εντολή «ου μοιχεύσεις». Κάποιος γεννημένος κάτω από αυτόν 
το νόμο είναι ένας νόμιμα γεννημένος. Ένας Δάσκαλος μπορεί να γεννηθεί μόνο από 
κάποιον που εκπληρώνει το νόμο της έκτης εντολής. 

Ο Κρίσνα ο Ινδός Χριστός, ήταν ένας νόμιμα γεννημένος από την παρθένο 
μητέρα του Ντεβάκι. Ο νεογέννητος Κρίσνα ακόμα αναφέρει αυτήν στο «Bhagavad 
Purana» ως μια αγνή κυρία στην αφήγηση της γέννησης του. 

Είναι γραμμένο πως ο Βισνού, (ο Θεός όλων των πραγμάτων), εισήλθε στο 
νου του Βασουντέβα (ο φυσικός πατέρας του Κρίσνα) και σε καθορισμένο χρόνο η 
Ντεβάκι γέννησε την εκδήλωση του αλάνθαστου Θεού… ο οποίος εναποτέθηκε στη 
μήτρα της από τον Βασουντέβα… μέσω νοητικής μεταβίβασης.  

Πιθανώς η αρχαιότερη καταγεγραμμένη περίπτωση (πριν το 2000 π.Χ.), αυτής 
της αγέραστης παράδοσης των Σωτήρων γεννημένων με άμωμη σύλληψη είναι η 
γέννηση του Gilgamesh: Παιδί της γυναίκας του Lugal banda και μιας μεγαλύτερης 
δύναμης, ο Gilgamesh είναι ένας ζωντανός θρύλος, το άριστο μωρό της Ninsun, αυτή 
που ποτέ δεν άφησε κανέναν άντρα να την αγγίξει, αληθινά τόσο σταθερή και θεσπέ-
σια, τόσο χωρίς αμαρτία. 

Ο Μίθρα αναφέρθηκε από τους πιστούς του ως το Φως του Κόσμου. Κατα-
γράφτηκε ως ένας Πέρσης σωτήρας που έζησε πριν από 2500 χρόνια, γεννημένος 
από την παρθένο Αναχίτα. Είναι ακόμα ο Μίθρα γιος της παρθένου Αντίτι της (Μη-
τέρας των Θεών), σε μια ινδουιστική Βεδική παράδοση ηλικίας 3500 χρόνων. Η λα-
τρεία του Μίθρα ήταν ευρέως διαδεδομένη, εξαπλώθηκε από την Ασία μέχρι την 
Ευρώπη και λατρεύτηκε από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες για πάνω από 300 χρόνια. 
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Γι’ αυτό το λόγο, όπως και με πολλές άλλες παραδόσεις Σωτήρων που επιβίωσαν 
ανά τους αιώνες από την προσαρμογή και την αλλαγή της κουλτούρας, υπάρχουν 
περισσότερες από μια εκδοχές για τη γέννηση και το θάνατο του Μίθρα. Η πιο κοινή 
εκδοχή της άμωμου γέννησης του Μίθρα αναφέρεται με το επίθετο ο γεννημένος από 
βράχο. Ο Μίθρα καλούνταν Θεός εκ Πέτρας, ή ο Θεός από το Βράχο καθώς είχε γεν-
νηθεί άμωμα από μια πέτρα. Αυτός ο συμβολισμός εύστοχα μας θυμίζει τη διδα-
σκαλία του Σίμωνα Πέτρου: «Εγώ ακουμπώ στη Σιών ένα κύριο θεμέλιο λίθο, εκλέγω, 
πολύτιμη, και αυτός ο οποίος θα πιστέψει σε αυτή δε θα καταδικαστεί.» Όποιος γεν-
νηθεί από τη φιλοσοφική λίθο (τον θεμέλιο λίθο που οι κτίστες απέρριψαν) και κτίσει 
το σπίτι του πάνω σε θεμέλια από πέτρα, θα είναι διπλογεννημένος.  

Όλα τα αρχικά εργαλεία της Μασονίας χρησιμεύουν στη δουλειά με το λίθο. 
Κάθε Δάσκαλος Μασόνος πρέπει να λαξεύσει καλά τη Φιλοσοφική του Λίθο. Αυτή η 
λίθος είναι το σεξ. Πρέπει να χτίσουμε το ναό του Αιώνιου πάνω στον Ενεργό Λίθο 
(και όχι πάνω στην άμμο). Οι Μασονικές Στοές ήταν φύλακες αυτής της γνώσης του 
Ελιξιρίου της σεξουαλικής αλχημείας πριν εκφυλιστούν σε κοινωνικές λέσχες των ελίτ 
οι οποίες έχασαν το νόημα των δικών τους συμβόλων και τελετουργιών.  

Το αλχημικό σύμβολο της πέτρας ενισχύεται από την επίδειξη του Μίθρα όπου 
πετούσε βέλη σε ένα βράχο με σκοπό να φέρει έξω νερό. Αυτό είναι το ίδιο δίδαγμα 
που παρουσίασε ο Μωυσής όταν χτύπησε ένα βράχο με το ραβδί του για να φέρει 
έξω νερό. Γιατί είναι μέσα στη πέτρα, της Σεφίρας Γιεσόδ, το σεξ, όπου τα νερά της 
ζωής βρίσκονται. Αυτό είναι το κλειδί για τη μυστηριώδη μαύρη πέτρα Qa’abah 
(Καάμπα), αφιερωμένη στην αραβική Θεϊκή Μητέρα Aluzza, ιδιαίτερα τιμώμενη από 
τη φυλή στην οποία ο Μωάμεθ ανήκε. Αυτό είναι το μυστικό της ιερής πέτρας από την 
οποία το σπαθί (της Κουνταλίνι), τραβιέται από τον ένα αληθινό Βασιλιά (Αρθούρος, 
ο Εσώτερος). Αυτό είναι το νόημα του βράχου της Δήλου ο οποίος επέπλεε στο νερό 
και έδωσε στη Λητώ σωτηρία ώστε να γεννήσει τα θεϊκά δίδυμα τον Απόλλωνα και 
την Άρτεμη, μετά από εννιά ημέρες μαρτυρίου από το φίδι Πύθωνα (το οποίο τελικά 
και σκότωσε ο Απόλλωνας). Είναι το νόημα του μεγάλου βράχου που σήκωσε ο 
Θησέας, για να πάρει το σπαθί του πατέρα του (της Κουνταλίνι) και τα σανδάλια 
(σύμβολα της πορείας του Δρόμου του δικού του Εσώτερου Πατέρα), με σκοπό να 
κερδίσει τα δικαιώματα που είχε εκ γενετής και τελικά να ανέβει στον Αθηναϊκό θρόνο 
όπου στέφεται Βασιλιάς, (σύμβολο κατάκτησης της Σεφίρα Τίφερετ).  

Μέσα σε αυτά τα σύμβολα είναι φανερό ότι, εκτός του ότι είναι σύμβολα της 
σεξουαλικής αλχημικής ένωσης, με σκοπό τη σύλληψη ενός φυσικού αλλά εν τούτοις, 
θεϊκού παιδιού, η γέννηση με άμωμη σύλληψη, είναι επιπλέον ένα σύμβολο 
της Δεύτερης Γέννησης όπως εξήγησε στο Νικόδημο ο Ιησούς: Αν κάποιος δε γεννη-
θεί από νερό (η σεξ. δύναμη της σεφίρας Γιεσόδ) και Πνεύμα (τη φωτιά), δε δύναται 
να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Η δεύτερη γέννηση συμβαίνει εσωτερικά. Ο 
άνθρωπος ο γεννημένος από φωτιά και νερό είναι ένας αληθινός άνθρωπος. Με αυτό 
το τρόπο ο προσεκτικός αναγνώστης θα αναγνωρίσει τα σύμβολα του νερού και της 
φωτιά να είναι παρόντα στις ιστορίες γεννήσεως όλων των οικουμενικών Σωτήρων.  

Αλλά κάποιος πρέπει να ξέρει πώς να ψάξει. Π.χ. το όνομα Μωυσής στα 
Εβραϊκά είναι γραμμένο ως «Moshe» (με λατινικούς χαρακτήρες) και αποτελείται από 
τα Εβραϊκά γράμματα Mem, Shin και He. Το γράμμα Mem εκφράζει το νερό. Το Shin 



Αναστάσιος Β. Βλάχος 

289 
 

τη φωτιά και το He τη μήτρα. Συνεπώς το όνομα Μωυσής κυριολεκτικά σημαίνει 
«γεννημένος από νερό και φωτιά». Είναι μόνο μέσω της σεβαστής ένωσης ανάμεσα 
στον άντρα και στη γυναίκα στην ιερή επιστήμη της Αλχημείας όπου μπορεί κάποιος 
να γεννηθεί από νερό και φωτιά και να ενσαρκώσει την Ανθρώπινη Ψυχή του. Και 
όταν η Ανθρώπινη Ψυχή (το Ηλιακό Αιτιατό Σώμα), γεννηθεί τότε ο Χριστός μπορεί να 
γεννηθεί μέσα στη φάτνη του ανθρώπου.  

Απεικονίσεις παριστάνουν τον Μίθρα να αναδύεται σε ολοκληρωμένη μορφή 
από ένα βράχο, φορώντας μόνο ένα Φρυγικό καπέλο (σύμβολο του αδένα της 
επίφυσης), να σηκώνει ψηλά μια αναμμένη δάδα σε κάθε χέρι ή ένα σπαθί σε κάθε 
χέρι, με κόκκινες φλόγες να εκτοξεύονται γύρω του από την petra genetrix (την 
δημιουργική δύναμη του Αγίου Πνεύματος).  

Οι αναμμένες δάδες είναι «οι δύο λυχνίες που μπροστά στον Κύριο της γης 
έχουν σταθεί» (όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη). Αυτές είναι σύμβολα των δύο 
αιθερικών καναλιών Ίδα και Πινγκαλά, που υποδεικνύουν την τέλεια γνώση κάποιου 
γεννημένου με ολοκληρωμένη μορφή (ο άνθρωπος με τέλεια δημιουργημένα τα ηλι-
ακά σώματα) και όρθιος (ενωμένος με τον Θεό, το Τετραγράμματον). 

Ομοίως, ο Αζτέκος ήρωας Huitzilopochtli λέγεται πως ανάβλυσε από τη μήτρα 
σε ολοκληρωμένη μορφή ώστε αμέσως ήλθε σε συμπλοκή με του εχθρούς της μητέ-
ρας του κρατώντας το «φλεγόμενο φίδι» (το σπαθί της Κουνταλίνι), ή xiucoatl. Οι 
εχθροί της μητέρας του είναι η ίδια του η αδελφή (η θεά της Σελήνης = οι σεληνιακές 
δυνάμεις) και τα 400 αδέλφια του (4 + 0 + 0 = 4 = η κατώτερη τετράδα, ή τα τέσσερα 
σώματα της αμαρτίας). Ο Huitzilopochtli γεννήθηκε με άμωμη σύλληψη από την 
παρθένο μητέρα του Coatlicue, η οποία έμεινε έγκυος από μια μπάλα από χνούδι από 
το πουλί Quetzal (το Περιστέρι του Αγίου Πνεύματος), που κατέβηκε από τον παρά-
δεισο. Η Coatlicue (δέρμα Φιδιού), απεικονίζεται με μια εικόνα ενός ανθρώπινου 
Κηρυκείου του Ερμή με δύο φίδια για κεφάλι. Μερικές εκδοχές της γέννησης του 
Αζτέκο Χριστού Quetzalcoatl, λένε πως αυτός γεννήθηκε (όπως ο Μίθρα και ο Κι), 
από μια πέτρα, ένα λαμπρό λίθο από νεφρίτη ή από σμαράγδι.  

Ομοίως, ο Ehecatl (του οποίου η αγάπη για την αγνή Mayahuel συμβολιζόταν 
με ένα όμορφο δέντρο), γεννήθηκε από μια πέτρα που ήταν μαχαίρι θυσιαστηρίου, 
υποδεικνύοντας ένα ακόμα χαρακτηριστικό του Διπλογεννημένου, την θυσία.  

Οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για να γεννηθεί ξανά κάποιος είναι η Αλχημική 
Γέννηση, ο Μυστικός Θάνατος και η Θυσία. Η Θυσία είναι το βασικό χαρακτηριστικό 
του Χριστού και το Τρίτο Βουνό για τον Μυημένο. Ο Χριστός είναι η ουσία όλης της 
δημιουργίας, πηγή όλης της ζωής και του φωτός στο σύμπαν, που θυσιάζει τον εαυτό 
Του από στιγμή σε στιγμή με σκοπό να γεννήσει τα πολλαπλά βασίλεια και τις 
μορφές πάνω στο αιώνιο Δέντρο της Ζωής. Έτσι κατ’ αναλογία, αυτή η ίδια θυσία του 
Χριστού, συμβαίνει και στην εσωτερική δημιουργία των οχημάτων της ψυχής μέσα σε 
κάθε μυημένο. Όπως είναι πάνω είναι και κάτω.   

Είναι γραμμένο πως η γέννηση του Ζαρατούστρα (Ζωροάστρη), των Περσών 
ήταν θαυματουργή. Η παρθένος μητέρα του Dughdova έμεινε έγκυος όταν η δόξα του 
Ahura Mazda (ο Ανώτερος Θεός του Σύμπαντος), κατήλθε από το παράδεισο και 
μπήκε στο σπίτι της. Η ψυχή του τοποθετήθηκε από τον Ahura Mazda στο ιερό φυτό 
Haoma και έγινε η σύλληψη του από το απόσταγμα του φυτού μέσα στο γάλα.  
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Σε μια άλλη παράδοση η σύλληψη του Ζαρατούστρα έγινε όταν επισκέφτηκε 
τη μητέρα του ένα ακόντιο από φως (όπως με τους Περσέα, Samonocodom, Dung 
Ming, Nayenezgani, κ.α.). Σε μια ακόμα εκδοχή ο Ζαρατούστρα ήταν ο γιος της μεγά-
λης σαλαμάνδρας Oromasis. Οι Σαλαμάνδρες είναι τα στοιχειώδη της φωτιάς, παρα-
πέμποντας στον Ζωροάστρη ως ένας γεννημένος από φωτιά. 

Στις παραδόσεις της Μεγάλης Βρετανίας (Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία, Αγγλία), 
υπάρχουν πολλοί κοινοί θρύλοι για Σωτήρες γεννημένους από άμωμες συλλήψεις: Ο 
φημισμένος αν και μυστηριώδης μάγος  Μέρλιν  καταγράφηκε να είναι ένας γεννη-
μένος με άμωμη σύλληψη ανάμεσα σε ένα γονιό από τον Άλλο Κόσμο και μια αγνή 
παρθένο βασιλικής καταγωγής. 

Ο μεγάλος σοφός και μάγος Taliesin ήταν ένας γεννημένος με άμωμη σύλληψη 
από τη μάγισσα Ceridwyn. Η Ceridwyn ετοίμασε ένα δραστικό ποτό το οποίο θα 
αποκάλυπτε όλα τα μυστήρια του σύμπαντος σε αυτόν που θα το έπινε. Αυτό προο-
ριζόταν για το γιο της τον Afaggdu (Απόλυτο Σκοτάδι). Αλλά τρεις σταγόνες έσταξαν 
έξω από το αναβράζων ποτό στο δάχτυλο ενός μικρού αγοριού με το όνομα Gwion 
(Λευκός, Απαστράπτων), το οποίο τις έγλυψε και αμέσως έλαβε τη σοφία που προο-
ριζόταν για τον Afaggdu. Η Ceridwyn καταδίωξε το αγόρι. Αυτός έγινε ένας λαγός και 
αυτή έγινε ένα λαγωνικό, αυτός έγινε ένα ψάρι και αυτή έγινε μια ενυδρίδα… και έτσι 
συνέχισαν ώσπου αυτός έγινε ένας κόκκος αλευριού και αυτή μεταμορφώθηκε σε μια 
κότα και τον έφαγε. Η Ceridwyn έμαθε γρήγορα ότι έμεινε έγκυος και ύστερα από 
καθορισμένο χρόνο γέννησε τον αναγεννημένο Gwion. Αυτός ήταν τόσο όμορφος που 
αυτή δε μπορούσε να τον σκοτώσει. Αντίθετα τον έδεσε μέσα σε μια δερμάτινη τσά-
ντα και τον πέταξε στη θάλασσα (όπως με τους Περσέα, Ρόμολους και Ρέμους, Μω-
υσή, Maui, κ.α.). Αυτός βρέθηκε και υιοθετήθηκε από τον ανιψιό του βασιλιά Dyfed, ο 
οποίος τον ονόμασε Taliesin (Απαστράπτον Μέτωπο). Με την αθωότητα ενός παιδιού, 
ο Gwion (η Ουσία), χρησιμοποίησε τις τρεις σταγόνες (τα τρία ηλιακά άτομα του 
Λόγου), από το αναβράζον ποτό (αναβράζον από τη θερμότητα του Αλχημικού σιδη-
ρουργείου), για να γίνει ο κόκκος αλευριού (ο σπόρος), που γονιμοποίησε (τα τρία 
σεληνιακά άτομα της Μητέρας Φύσης …), την Ceridwyn και είχε ως αποτέλεσμα την 
επαναγέννηση του (τη δεύτερη γέννηση), ως ένα όμορφο παιδί (το Χρυσό Παιδί ή 
αλλιώς η Ανθρώπινη Ψυχή, η σεφίρα Τίφερετ = Ομορφιά). 

Επιπλέον είναι γραμμένο πως η «Μεγάλη Maya», η μητέρα του Βούδα 
Shakyamuni, έμεινε έγκυος όταν είχε ένα όραμα ενός λευκού Ελέφαντα. 

Ονειρεύτηκε πως ένας όμορφος λευκός Ελέφαντας (σύμβολο του Αγίου Πνεύ-
ματος), την πλησίασε κρατώντας ένα άνθος νούφαρου και εισήλθε στη μήτρα της. Η 
Maya γέννησε όρθια, κρατώντας το κλαδί ενός δέντρου. Αυτή είναι μια καθαρή 
ένδειξη για αυτούς που καταλαβαίνουν τα σύμβολα ότι αυτή ήταν αγνή και είχε μια 
αλχημική (άμωμη), γέννηση. Όρθια = Μαεστρία = έχοντας πετύχει τα Ηλιακά Σώμα-
τα. Κρατώντας το κλαδί ενός Δέντρου (το Δέντρο της Ζωής εσωτερικά, το Είναι), γέν-
νησε τον Βούδα Shakyamuni (το Χρυσό Παιδί), μέσω της χάρης του Αγίου Πνεύματος. 
Είναι ακόμα γραμμένο πως ο Βούδας Shakyamuni γεννήθηκε όρθιος και αμέσως 
έκανε εφτά βήματα για να δηλώσει πως αυτή θα ήταν και η τελευταία του γέννηση.  

Τα εφτά βήματα εκφράζουν την θριαμβευτική δημιουργία των εφτά φιδιών και 
επακόλουθη μαεστρία πάνω στη φύση, η δεύτερη γέννηση, ο όρθιος άνθρωπος. Ο 
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Shakyamuni ενσάρκωσε το Είναι του (τη σεφίρα Χέζεδ) και με αυτό το τρόπο υπερέβη 
τον Νόμο της Επιστροφής.  

Μέσα σε αυτό το σύμβολο είναι το κλειδί για τη κατανόηση της φύσης του 
αληθινού ανθρώπου όπως αποκαλύφτηκε από τον Σαμαέλ Αούν Βεόρ (Samael Aun 
Weor), πάνω στα λόγια του Βούδα: «Ακούστε εμένα σωστά, για κάθε άνθρωπο Βούδα 
υπάρχουν εφτά Βούδες!» 

Ο Ινδός Σωτήρας και σφαγέας δαιμόνων Karttikeya γεννήθηκε από ένα σπόρο 
του Σίβα (η Τρίτη Άποψη της Ινδουιστικής Αγίας Τριάδας, το Άγιο Πνεύμα), μέσω της 
Agni (Θεά της Φωτιάς), η οποία τον άφησε μέσα στο Γάγγη (τα νερά της ζωής, η 
σεφίρα Γιεσότ). Για αυτό και καλούνταν μερικές φορές Agnibhuva (ο υιός της Agni) και 
Gangaputra (ο Υιός του Γάγγη), ήταν ένα φωτεινό αγόρι όπως ο Ήλιος και όμορφο 
όπως το φεγγάρι. Ο Karttikeya γεννήθηκε (όπως συμβούλεψε ο Ιησούς το Νικόδημο), 
από νερό (η σεφίρα Γιεσόδ, η σεξουαλική δύναμη) και από το Άγιο Πνεύμα (φωτιά). 
Σε μια άλλη εκδοχή της γέννησης του Karttikeya είναι γραμμένο πως αυτός γεννήθηκε 
από φωτιά που έπεσε από το τρίτο μάτι του θεού Σίβα (Άγιο Πνεύμα), μέσα σε μια 
λίμνη (τα νερά της σεφίρας Γιεσόδ), κοντά στο Madras. Ακόμα μια άλλη αφήγηση έφε-
ρε τον Karttikeya ως αποτέλεσμα μιας συνδυασμένης άμωμης κυοφορίας εφτά δια-
φορετικών παρθένων γυναικών από εφτά σοφούς (είναι επίσης καταγραμμένο ότι 
ήταν απαραίτητες εφτά παρθένες μήτρες για την άμωμη γέννηση της Agni).  

Αυτή η μεταφορά πραγματοποιεί την προαναφερθείσα διδαχή του Βούδα 
Shakyamuni: «για κάθε άνθρωπο Βούδα υπάρχουν εφτά Βούδες!» Γιατί είναι επιτα-
κτικό για κάθε ανθρώπινη ψυχή να «γεννηθεί» σε κάθε ένα από τα επτά σώματα που 
αποτελούν το αληθινό Ανθρώπινο Ον. Αυτό είναι δυνατό μόνο μέσω της συνετής 
χρήσης της (φωτιάς) και του (νερού), μέσα στο σιδηρουργείο της Αλχημείας. 

Είναι επιπλέον φανερό για τους μαθητές της Καμπάλα ότι οι πέντε γιοι του 
Pandu (οι Pandavas), αντιπροσωπεύουν τη δημιουργία των πέντε ηλιακών σωμάτων. 
Πρέπει να επισημανθεί πως ο Pandu ήταν καταραμένος να χάσει την αθανασία του 
και τις θεϊκές του δυνάμεις όταν υπέκυψε σε πόθο μοιχείας (καταπατώντας την έκτη 
Εντολή).  

Μόνο μέσα από μεγάλες θυσίες και αγώνα που εξαπολύσανε οι γιοί του Bhima 
(η σεφίρα Μαλκούτ – το φυσικό σώμα) και Yudhisthira (η σεφίρα Γιεσόδ – η Ουσία, το 
μέρος της Μονάδας που ποτέ δεν πέφτει και παίρνει μορφή στα νερά της σεφίρας 
Γιεσόδ ώστε μια μέρα να στεφθεί βασιλιάς και μέσα από μεγάλες θυσίες να φτάσει τα 
υψηλότερα αξιώματα των Ουρανών), τα δίδυμα Nakula (η σεφίρα Νετσάχ – το νοητό 
σώμα) και Sahadeva (η σεφίρα Χοδ – το σώμα των συναισθημάτων) και Arjuna (η 
σεφίρα Τίφερετ – η ανθρώπινη ψυχή και ο πολεμιστής), κατάφερε να λυτρωθεί.  

Οι Pandavas καθοδηγούνται από τη σοφία του Κρίσνα (ο Χριστός), ενάντια 
στους απαίσιους και απατεώνες συγγενείς τους (η λεγεώνα των εγώ, οδηγούμενη 
από τους τρεις προδότες Duryodhana, Shakuni και Dushashana και ενθαρρυμένη από 
τη δύναμη του Karna, του Εωσφόρου). Οι ηρωικοί αγώνες των Pandavas μπορούν να 
ολοκληρωθούν μόνο με την απάρνηση των γήινων απολαύσεων (ταύτιση με το Εγώ) 
και με τη κάθοδο στην ένατη σφαίρα της Αλχημείας.  

Μια από τις πιο αρχαίες και μακροχρόνιες παραδόσεις καταγεγραμμένες είναι 
αυτή των Αρχαίων Αιγυπτίων. Παρά την απώλεια πολλών κειμένων που περιείχαν το 
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ιστορικό και θεολογικό παρελθόν αυτού του πολύ αρχαίου πολιτισμού πολλές περι-
γραφές παρθένων και άμωμων γεννήσεων εντούτοις παραμένουν διατηρημένες.  

Ο Thoth, αναγνωρίζονταν σε μερικά Αιγυπτιακά κείμενα ως (αυτός που προ-
σφέρθηκε από τον ίδιο τον θεό), δημιουργημένος από τη καρδιά του Ρα (ο Λόγος). 
Είναι σπουδαίο να σημειωθεί πως ο Thoth, το σύμβολο της Σοφίας (ο Χριστός-Νους), 
απεικονίζονταν από τους Αιγύπτιους ιερείς με το αντρικό μέλος διεγερμένο κάτω από 
το οποίο ήταν γραμμένο: «Δότης της λογικής». Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο κλειδί για 
αυτούς που έχουν αυτιά για να ακούσουν και μάτια για να δουν, ότι η αληθινή ευφυΐα 
γεννιέται μέσα από τη σεξουαλική αλχημεία και τελειοποιείται μέσω του μυστικού 
θανάτου και της ενσάρκωσης του Χριστού-Νου. Ο Thoth θεωρήθηκε ακόμα ο εφευρέ-
της του Κηρυκείου του Ερμή, αρχικά εκφρασμένου από μια απλή εικόνα ενός σταυ-
ρού (και τα δύο είναι σύμβολα της Αλχημείας). 

Όπως εξηγείται στο βιβλίο «Ο Τέλειος Γάμος» του Σαμάελ Αούν Βεόρ: «Η 
Μαρία Μαγδαληνή, όπως και η Salambo, η Matres, η Αστάρτη και η Αφροδίτη όλες 
απεικονίζουν την ιέρεια - σύζυγο με την οποία πρέπει να ασκήσουμε την σεξουαλική 
μαγεία για να αφυπνίσουμε τη Φωτιά του Αγίου Πνεύματος, την Κουνταλίνι». 

Όταν ένας άντρας ενώνεται αλχημικά με τη γυναίκα του για να κάνει το Μεγά-
λο Έργο, το Χρυσό Παιδί (η Ανθρώπινη Ψυχή), γεννιέται άμωμα εσωτερικά μέσα στη 
μήτρα της δικής του ιδιαίτερης (αιώνιας παρθένου), Θεϊκής Μητέρας. Αφού άμωμα 
γεννηθεί η Ανθρώπινη Ψυχή ενσαρκώνει το Θεϊκό Πατέρα. Ο Πατέρας και ο Υιός 
γίνονται ένα όπως επιβεβαίωσε και ο Ιησούς: «Και αυτός που με έστειλε είναι μαζί 
μου. Δε με άφησε μόνο (Ιωάν. 8, 29). Όποιος έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα (Ιωάν. 
14, 9). Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι όπως ο Πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος». 
Διαδοχικά, έρχεται κάποια στιγμή που το Χρυσό Παιδί (η Ανθρώπινη Ψυχή), ενώ-
νεται ή (παντρεύεται), με τη Μητέρα του (τη Θεϊκή Ψυχή).  

Όταν ο σύζυγος και η σύζυγος ενώνονται με αγνότητα, το Άγιο Πνεύμα τους 
παρέχει τη φωτιά που γονιμοποιεί τα άμωμα νερά της Θεϊκής Μητέρας, της Μονάδας. 
Η Θεϊκή Μητέρα πάντα επιτυγχάνει τη σύλληψη του γιου της μέσω της Εργασίας και 
της Ευλογίας του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή είναι πάντα παρθένος, πριν από τη 
γέννηση, κατά τη διάρκεια της γέννησης και μετά τη γέννηση.  

Μόνο μέσα από την υπερβατική σεξουαλική αλχημεία είναι όπου η θερμότητα 
και η πίεση της ερμητικά σφραγισμένης δημιουργικής δύναμης του Αγίου Πνεύματος 
αφυπνίζουν το πύρινο φίδι της Κουνταλίνι. Και είναι μόνο μέσω της αρετής και της 
σοφής χρήσης αυτού του πύρινου σπαθιού, απ’ όπου τα οχήματα της ψυχής δημιουρ-
γούνται. Το παιδί τότε που γεννιέται άμωμα είναι πάντα ένας Σωτήρας (Μεσσίας). 
Είναι αυτό το Χρυσό Παιδί που σώζει τους ειλικρινείς από το πεπρωμένο και το 
σκοτάδι του εγώ. Στα αλήθεια ο Σωτήρας είναι ο Χριστός (με άλλα ονόματα: Osiris, 
Quetzalcoatl, Baldur, Βισνού, κτλ.), που ενσαρκώνεται μέσα σε κάθε Ανθρώπινη 
Ψυχή που περπατάει στον Άμεσο Δρόμο. 
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Η Γέννηση. 
 

 
 

Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι, τα Ευαγγέλια αποκλειστικά και μόνο, αναφέ-
ρονται στη γέννηση του «Χριστού» μέσα μας και όχι στη γέννηση του Ιησού ως 
άνθρωπο. Γι’ αυτό, ο αποσυμβολισμός και η κατανόηση της εσωτερικής αλήθειας της 
γέννησης του Χριστού στη Βηθλεέμ είναι απαραίτητη.   

Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι Ουσίες, Δυνά-
μεις, υπερβατικές Ενέργειες φοβερά θεϊκές. Αυτό είναι όλο. Όμως οι άνθρωποι δυ-
στυχώς έχουν μια χαρακτηριστική τάση να ανθρωπομορφοποιούν αυτού του τύπου 
τις δυνάμεις. 

Το Χριστικό δράμα είναι ένα θέμα Συμπαντικό και παγκόσμιο και όχι μόνο του 
χριστιανισμού. Το όνομα Χριστός, αντιπροσωπεύει, αντιστοιχεί ή εκφράζει, τη δεύτε-
ρη συμπαντική αρχή, τον Υιό, ή τη δύναμη της αγάπης, μια δύναμη που βγαίνει από 
το πρώτο Λογοϊκό τρίγωνο που υπάρχει σε όλες τις θρησκείες, όπως στην ινδουι-
στική, Βράχμα - Βισνού - Σίβα, στην αιγυπτιακή, Όσιρις – Ώρος - Ίσις, στη χριστια-
νική, Πατήρ - Υιός - Άγιο Πνεύμα. Η δύναμη αυτή είναι ενέργεια, είναι η φωτιά της 
αγάπης που υπάρχει σε όλη τη φύση και δίνει ζωή σε όλα όσα υπάρχουν.  

Όλες οι κουλτούρες λάτρεψαν τον Χριστό των πανάρχαιων Ηλιακών Μύθων, 
που συμβόλιζε την κάθοδο του Λόγου μέσα στον κόσμο. Είναι ο Ουράνιος Άνθρω-
πος που θυσιάζεται για να δώσει ζωή απ’ τη ζωή του, ο Μέγας Εσταυρωμένος του 
Διαστήματος, ο Υιός του Θεού με τα ονόματα όπως : Ορμούζ, Κρίσνα, Όσιρις, Δίας, 
Κουαξελκοτλ, Χριστός, Βαλδούρ κλπ.  

Τη λέξη Χριστός τη συναντάμε να ορίζει τρεις έννοιες: Τον Συμπαντικό, τον 
Ιστορικό και τον Ατομικό Χριστό. 

Συμπαντικός ή Παγκόσμιος Χριστός. Είναι η ενέργεια που έρχεται κατευ-
θείαν από τη δεύτερη συμπαντική αρχή, τον Υιό, ή τη δύναμη της αγάπης που πη-
γάζει από το πρώτο Λογοϊκό τρίγωνο και ανανεώνει όλη την φύση. (ΙΝRI. Ignis Natura 
Renovatur Integram. Η Φωτιά ανανεώνει αδιάκοπα τη φύση).  

Ο Συμπαντικός Χριστός, είναι αιώνια σταυρωμένος πάνω στο σταθερό σταυρό 
των ουρανών (που τον αποτελούν τα τέσσερα ζωδιακά σημεία, Ταύρος, Λέων, Σκορ-
πιός και Υδροχόος) και προσωποποιεί την αυτοθυσία ή την θυσία του πνεύματος 
πάνω στον σταυρό της ύλης, για να μπορέσουν να ζήσουν όλες οι μορφές συμπερι-
λαμβανομένης και της ανθρώπινης. Ο Συμπαντικός Χριστός, είναι ένας όρος, μέσω 
του οποίου γεφυρώνεται ο Πατέρας και η Μητέρα, η ύλη και το Πνεύμα, η Ιεραρχία 
και η ανθρωπότητα, ο πλανήτης μας με άλλους πλανήτες, το Ηλιακό μας σύστημα με 
άλλα Ηλιακά συστήματα, ο Γαλαξίας μας με έναν άλλο Γαλαξία, ώστε τελικά κάθε 
μορφή που έχει δημιουργηθεί μέσα στο σύμπαν να γίνει ένα συνειδητό μέρος της 
κοσμικής συμφωνίας. Αυτό αναγνωρίσθηκε πάντα από όλες τις μεγάλες θρησκείες.  
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Ιστορικός Χριστός. Όταν ακούμε να μιλάνε για τον Χριστό, συνήθως σκεπτό-
μαστε τον Ιησού (Yeshua), από την Ναζαρέτ109, άξιον να προσφερθεί με το ακηλίδωτο 
σώμα του θυσία εκούσια για την ενσάρκωση του Χριστού, του Κυρίου της Αγάπης και 
της Συμπόνιας πάνω στη Γη. Υπέρτατος Άρχων και ιεροφάντης του Χριστιανισμού, 
Αρχιερέας εις τον αιώνα σύμφωνα με τα λόγια του Παύλου, ο Ιησούς δεν θα πάψει 
ποτέ να είναι ταυτισμένος με τη φύση του (Χριστού), να είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο 
μεγαλύτερος ίσως κατηγορίας Δάσκαλος που πέρασε από τη Γη. Ήρθε και αναπα-
ράστησε το κοσμικό δράμα, δίδαξε δηλ. με έναν συμβολικό τρόπο τον εσωτερικό 
δρόμο. Είχε την τόλμη να παρουσιάσει αυτό το εσωτερικό δράμα, ζωντανά και στο 
φως της ημέρας, για να ανοίξει την πόρτα της μύησης σε όλα τα ανθρώπινα πλά-
σματα, χωρίς ρατσιστικές, χρωματικές ή ιδεολογικές διαφοροποιήσεις. Αυτό το 
κοσμικό δράμα, το ζει ο καθένας μας με ένα εσωτερικό τρόπο, στην εσωτερική αυτό-
πραγμάτωσή του. Η γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ, δεν θα μας χρησίμευε σε 
τίποτα, αν δεν είχαμε την δυνατότητα να γεννηθεί επίσης και μέσα μας. Ο θάνατος και 
η ανάστασή του την τρίτη μέρα μέσα στους νεκρούς110, δεν θα μας χρησίμευε σε 
τίποτα, αν δεν είχαμε την δυνατότητα να αναστηθεί και μέσα μας επίσης.  

                                                 
109 Ο Ιησούς ήταν Ναζωραίος. Το Ναζωραίος, έχει μάλλον παρουσιαστεί εσκεμμένα 

σαν ο Ιησούς να κατάγεται από την Ναζαρέτ. Όταν αναφερόμαστε στους Ναζωραίους, μιλάμε 
για μια ομάδα ανθρώπων και όχι σε τόπο καταγωγής, που ήταν αντίθετη στους Φαρισαίους 
και τους Σαδδουκαίους. Είχαν σαν πρότυπο τους την φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων και 
αυτά ακριβώς δίδασκαν. Ανάμεσα τους λειτουργούσαν το ίδιο καλά άντρες, αλλά και γυναίκες 
ιέρειες. Πρέπει να θυμόμαστε πως ο Ιησούς δεν ήταν Χριστιανός, αλλά Ναζωραίος. Η λέξη 
Χριστιανός χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 44 μ.χ. στην Αντιόχεια της Συρίας. Στον Αραβικό 
κόσμο, η λέξη που χρησιμοποιείται σήμερα για να περιγράψουν τον Χριστό και τους πιστούς 
του είναι Ναζάρα. Η λέξη αυτή βρίσκεται και στο Κοράνι. Ο Ιησούς είναι Ναζάρα, οι πιστοί 
του είναι Ναζάρα. Αυτή η λέξη σημαίνει φύλακας η φρουρός. Ο ακριβής ορισμός είναι Nazrie 
hatbrit που σημαίνει ο Φύλακας της Πίστης. Στην εποχή του Ιησού, οι Ναζωραίοι ζούσαν λίγο 
έξω από την Γαλιλαία, στο μέρος που η Βίβλος αποκαλεί «η ερημιά». Αυτό το μέρος δεν ήταν 
ερημιά. Ήταν η περιοχή γύρω από το Κουμράν, που αργότερα απλώθηκε και σε άλλα μέρη. 
Εκεί βρέθηκαν και τα γνωστά Χειρόγραφα της Νεκρής Θάλασσας το 1945. 

110 Οι Γνωστικοί, "Νεκρούς", εννοούν τους ζωντανούς νεκρούς, δηλαδή, όλες τις αν-
θρώπινες υπάρξεις, διότι είναι συνειδησιακά (ψυχικά), νεκροί. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Ιη-
σού, … και αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους (Ματθ. 8, 22). Ο Θεός δεν είναι 
Θεός των πεθαμένων, αλλά των ζωντανών  (Ματθ. 22, 23 - 32). Ανάμεσα στις πρώτες χριστι-
ανικές ομάδες ήταν και αυτή των Γνωστικών Χριστιανών οι οποίοι πήραν το όνομά τους από 
την πεποίθησή τους ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι απλά μία πίστη, αλλά ένα σύστημα γνώσης 
και διδασκαλιών που επιτρέπει στον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του και τη Φύση. Την 
τάση αυτή αποτυπώνουν τα παρακάτω λόγια του Ιησού, παρμένα από το απόκρυφο Ευαγγέ-
λιο του Θωμά: «Πρέπει να βγάλεις αυτό που είναι μέσα σου για να σωθείς, αλλιώς θα κατα-
στραφείς» (σε ελεύθερη μετάφραση). Για τους Γνωστικούς, κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει 
«Υιός του Θεού», μέσα από την προσωπική έρευνα και την αναζήτηση των αιτιών της χαράς, 
της λύπης, της αγάπης ή του μίσους. Ο ίδιος ο Ιησούς δεν αποτελεί παρά ένα «μοντέλο» δρά-
σης, ένα παράδειγμα για τον κάθε αναζητητή της Αλήθειας και του Θεού. Βέβαια η ίδια η φύση 
του Γνωστικισμού και το χαρακτηριστικό της προσωπικής αναζήτησης περιόρισε τον Γνωστι-
κισμό στο να μην μπορεί να εξαπλωθεί στις μάζες και να αποτελέσει το πνευματικό χώρο μόνο 
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Η διδασκαλία του Ιησού είναι ο Χριστικός Εσωτερισμός, η Ηλιακή θρησκεία 
όλων των Εποχών και Αιώνων, που μας αποκαλύπτει  τη σημασία του Κοσμικού και 
του Ατομικού Χριστού. Είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τον Ιησού, τον παραδειγμα-
τικό για ολόκληρη την ανθρωπότητα άνθρωπο και την έννοια Χριστός, την αιώνια 
αλήθεια, που διακηρύχτηκε από τις Σίβυλλες111 και τους προφήτες της Παλαιάς 
Διαθήκης που ενσαρκώθηκε ιστορικά από τον Ιησού. Ο Χριστός είναι η αιώνια αλή-
θεια ως προς τον άνθρωπο και τη ζωή, που θάφτηκε, διαμέσου των αιώνων από το 
προπατορικό αμάρτημα και που αφυπνίστηκε, αναστήθηκε, όταν ένας άνθρωπος και 
συγκεκριμένα ο Ιησούς, την κατέστησε αρχή της ζωής του.  

Ο Χριστός γεννιέται ως αποτέλεσμα μίας σειράς διαδοχικών ενώσεων ή γά-
μων των αντιθετικών στοιχείων μέσα μας, τα οποία απορρέουν από τη διπλή ανθρώ-
πινη φύση που είναι σάρκα ταυτόχρονα και πνεύμα. Ο Ιησούς βίωσε αυτή την πρα-
γματικότητα μέσα από μια σειρά από μυήσεις, στις οποίες ενοποίησε και συγχώνευ-
σε τα στοιχεία της διπολικής φύσης Του, επιτρέποντας το φως της Χριστικής ουσίας 
να διαπεράσει τα ύψη και τα βάθη του Εαυτού Του, ζώντας ο ίδιος την ανάσταση στο 
συνειδητό, υποσυνείδητο και υπερσυνείδητο επίπεδο του Εαυτού Του.  

Για να συμβεί αυτό αντίστοιχα μέσα μας, πρέπει να επιτρέψουμε στη ροή της 
θείας ενέργειας να εισχωρήσει και να κάνει πνεύμα το σύνολο του εαυτού μας. Για να 
εισέλθουμε σ’ αυτά τα άδυτα της ύπαρξης μας γεννώντας απ’ αυτά τα βάθη το φως 
του Χριστικού πυρήνα μας, είναι απαραίτητη η εξαγνιστική φύση του Αγίου Πνεύ-
ματος, να καθαρίσει τη φάτνη των κατώτερων κέντρων μας. Τότε μόνο μπορεί να 
γεννηθεί ο Υιός της σοφίας, ο Εσωτερικός άνθρωπος, το Χριστικό πνεύμα μέσα μας. 

Ο άνθρωπος Ιησούς είχε αφομοιώσει την Ουσία Χριστός σε όλα τα εσωτερικά 
του σώματα, μετατράπηκε σε έναν Χριστό και ανέβηκε στον Πατέρα. Προσωποποί-
ησε, ως Κοσμικός Χριστός, με το παράδειγμα στην αποστολή Του, τις ιδιότητες τις 
οποίες αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα ζωδιακά112 σημεία (Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, 
Υδροχόος), στα οποία Αυτός είναι αιώνια σταυρωμένος.  

                                                                                                                     
των αναζητητών, όπως και κάθε φιλοσοφικό σύστημα που αναγκαστικά περιορίζεται στους 
ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν με τις αρχές του. Επιπλέον τα Γνωστικά Ευαγγέλια φέρο-
νται να περιέχουν εσωτερικές και απόκρυφες διδασκαλίες του Ιησού, προεκτείνοντας τον χα-
ρακτήρα των κανονικών Ευαγγελίων που περισσότερο περιέχουν ιστορικά στοιχεία, ηθικές δι-
δασκαλίες και παραβολές. Η πραγμάτωση του Γνωστικού έρχεται μέσα από τεχνικές διαλογι-
σμού, ασκήσεις και βίωση κάποιας ηθικής διδασκαλίας. Οι πρακτικές αυτές ήταν απαραίτητες 
για τους πρώτους Χριστιανούς που δεν αρκούνταν στην απλή πίστη αλλά ήθελαν να συμπλη-
ρώσουν το πνευματικό τους κενό με εσωτερική αναζήτηση και προσωπικό βίωμα. 

111  Βλέπε Σιβυλλικοί χρησμοί . 
112 Στον Ζωδιακό έχουμε τρεις σταυρούς. Τον Μεταβλητό, τον Σταθερό και τον Θεμελι-

ώδη. Ο καθένας περιλαμβάνει τέσσερα σημεία, με τέσσερις αστερισμούς. Στο Μεταβλητό αντι-
στοιχούν τα Ζωδιακά σημεία της γνώσης. Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης, Ιχθείς. Στο Σταθερό 
αντιστοιχούν τα Ζωδιακά σημεία της αγάπης. Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος. Στο Θεμε-
λιώδη αντιστοιχούν τα Ζωδιακά σημεία της Θυσίας. Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως. Ο 
Προφήτης Ιεζεκιήλ αναφέρεται σε αυτά (Ιεζεκ. 1, 5-11). Στο βιβλίο της Αποκάλυψης βρίσκουμε 
ξανά τον ίδιο συμβολισμό. Τα τέσσερα Ευαγγέλια συμβολίζουν τα τέσσερα στοιχεία της φύ-
σης και την πραγματοποίηση του Μεγάλου Έργου που πραγματοποιείτε βασικά μέσω της 
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Ο Ταύρος αντιπροσωπεύει τη δύναμη του να πράττει και αυτό το έδειξε με το 
παράδειγμα του στο έργο του.  

Ο Λέων αντιπροσωπεύει τη δύναμη του θάρρους και αυτό το έδειξε στο έργο 
του με τη δύναμή του να τολμά.   

Ο Υδροχόος, αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο, ο οποίος «γνωρίζει».   
Ο Σκορπιός αντιπροσωπεύει την πλάνη που έπρεπε να υπερνικήσει και αυτό 

το έδειξε στο έργο του με τη σιωπή113.    

                                                                                                                     
Αγάπης. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου συμβολίζεται με ένα Λιοντάρι (Φωτιά - δύναμη που δίνει η 
γνώση). Του Ματθαίου αντιπροσωπεύεται με έναν Άνθρωπο (Νερό - τον άνθρωπο πού τείνει 
να γίνει Θεός μέσω του Υδραργύρου της Μυστικής Φιλοσοφίας). Του Λουκά αντιπροσωπεύε-
ται με έναν Ταύρο (Γη - χρησιμότητα τού ανθρώπου πάνω στη γη) και του Ιωάννη αντιπροσω-
πεύεται με τον Αετό (αέρας - φωτισμό ή νόηση). Οι Σφίγγα της Αιγύπτου έχει τον συμβολισμό 
των τεσσάρων ζώων της Αλχημείας: του Λέοντα που κρύβει το αίνιγμα της Φωτιάς, του Αν-
θρώπου που αντιπροσωπεύει τον Υδράργυρο της Μυστικής Φιλοσοφίας, του Αετού που μας 
δείχνει το στοιχείο αέρας και του Ταύρου που συμβολίζει την γη.  

113  Πάρα πολλοί, πιστεύουν ότι σιγή, είναι η συγκράτηση της ομιλίας. Στην πραγματι-
κότητα η συγκράτηση του λόγου πρέπει να είναι αποτέλεσμα κατανόησης ότι, αυτό που πρό-
κειται να λεχθεί, είναι λανθασμένο, ανεπιθύμητο, ασύνετο ή σπατάλη ενέργειας. Ο ήχος είναι 
μια δημιουργική ενέργεια και χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο για να διαπλάθει τον εαυτό 
του και το περιβάλλον του. Η ομιλία έχει τη δική της δυναμική επιρροή στο νου και σ’ ολόκλη-
ρη την πνευματική εξέλιξη. Έχει μια τρομακτική δύναμη. Μπορεί να χωρίσει το νου, να συντρί-
ψει την καρδιά σας και ακόμα και να σας σκοτώσει. Επίσης μπορεί να δώσει ζωή και ενθάρ-
ρυνση και να σας βοηθήσει να φθάσετε στο στόχο σας. Δημιουργεί, καταστρέφει και κάνει τα 
πράγματα να προχωρούν, να αναπτύσσονται ή να διαλύονται. Ο κόσμος σπάνια αντιλαμβά-
νεται την ισχύ μιας λέξεις, κι’ όμως έχει διακηρυχθεί «Εν αρχή ην ο Λόγος..., και Θεός ην ο Λό-
γος.... χωρίς Αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν» (Ιωαν. 1, 1). Στη χαραυγή της δημιουργικής 
διαδικασίας, όταν, χρησιμοποιώντας τον ήχο σα μέσο, ο Θεός μίλησε και δημιουργήθηκαν οι 
Κόσμοι. Όταν μιλάμε, ο ήχος μας, επηρεάζει τα αιθερικά μας κέντρα, τους ενδοκρινείς αδένες 
και τα γάγγλια που σχετίζονται μ’ αυτούς. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από το κίνητρο πίσω 
από τα λόγια, από το επίπεδο συνείδησης που έχουμε τη στιγμή της ομιλίας και από την ακρί-
βεια, την αγνότητα και την ειλικρίνεια της ομιλίας μας. Με κάθε λέξη που λέμε οι αδένες δέχο-
νται ένα εποικοδομητικό ή καταστροφικό κύμα ενέργειας το οποίο μεταβιβάζουν στα αντίστοι-
χα τσάκρα και τα τσάκρα ελευθερώνουν αυτά τα κύματα στην αύρα μας. Όταν μιλάμε, αντλού-
με ενέργεια από το κέντρο που σχετίζεται με την ομιλία (το κινητικό). Μερικές φορές εξαντλού-
με αυτό το κέντρο σπαταλώντας την ενέργειά του και αυτό μεταφέρει το αποτέλεσμα πάνω 
στην υγεία μας. Η ομιλία πρέπει να ελέγχεται στη πηγή της και η επιβαλλόμενη σιγή πρέπει να 
καλλιεργηθεί μέσα από τη συγκράτηση ορισμένων γραμμών σκέψης, ονειροπόλησης και μη 
δημιουργικής φαντασίας, γιατί η ομιλία είναι το καταστάλαγμα αυτών των καταστάσεων που 
βγαίνουν προς τα έξω. Αυτά γίνονται με μια διαδικασία κατανόησης και όχι με βίαιη διαδικα-
σία καταστολής. Ο λόγος είναι ελεύθερος και ανεμπόδιστος αν κρατηθούν αυτές οι διαδικα-
σίες. Αλλά το άτομο έχει ελεύθερη βούληση και επιλογή. Όσο πιο εξελιγμένος και προχωρημέ-
νος είναι κάποιος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει στους φυσικούς 
και λεπτοφυείς μηχανισμούς του, μέσω ασύνετης ομιλίας. Πρέπει να αναπτύξουμε την επιστή-
μη της ομιλίας και βαθμιαία να την κυριαρχήσουμε, γιατί η ομιλία μας είναι άμεσα υπεύθυνη 
για τη ζωή, την υγεία και τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους και τη Φύση. Ο Χριστός είπε: 
«Πάν ρήμα αργόν ό έάν λαλήσωσιν οί άνθρωποι, αποδώσουσιν περί αύτοϋ λόγον έν ημέρα 
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Έτσι, με δράση και τόλμη, με γνώση και σιωπή, υπερνίκησε όλα τα εμπόδια 
και έφερε σε τελείωση το έργο του.  

Πρέπει να θυμόμαστε ότι: «Το να πράττει» είναι το προνόμιο του Πνεύματος, 
«Το να γνωρίζει» είναι ο ρόλος της Ψυχής, «Το να τολμά» είναι το καθήκον της 
προσωπικότητας και «Το να Σιωπά» είναι το πεπρωμένο της ζωώδους φύσης στην 
αλληλεπίδραση της με τη ψυχή. Μαθαίνουμε πως αυτή η Παρουσία του Χριστού, 
μπορεί να απελευθερωθεί μέσα μας μόνο με τον θάνατο της κατώτερης φύσης και 
αυτό είναι εκείνο που ο Ιησούς πάντοτε κήρυξε. Σύμφωνα με τη διδασκαλία στην 
πρώτη Εκκλησία, τον Ιησού δεν τον θεωρούσαν σαν ένα Σωτήρα, που με τη δική του 
τιμή όφειλε να σώσει τον κάθε άνθρωπο από τη Θεία οργή. Ο Ιησούς δεν ήταν για 
αυτούς παρά το υπόδειγμα που κάθε άνθρωπος καλείται ν’ αναπαραγάγει μέσα του.  

                                                                                                                     
κρίσεως· έκ γάρ τών λόγων σου δικαιωθήση καί έκ τών λόγων σου καταδικασθήση» (Ματθ. 12, 
3637). Η πρωταρχική σημασία της ομιλίας είναι να εκδηλώσει και να προβάλλει αυτό ακριβώς 
που είμαστε, τον αληθινό Εαυτό μας. Οι άνθρωποι μιλούν για διάφορους λόγους. Αν ο ομιλη-
τής, η πηγή της ομιλίας μας, δεν είναι ο αληθινός μας Εαυτός, τότε δεν υπάρχει αληθινή προ-
σπάθεια για την εγκαθίδρυση δημιουργικής επικοινωνίας. Όσο περισσότερο είμαστε ο Εαυ-
τός μας, τόσο μεγαλύτερη αξία και αξιοπιστία έχουν τα λόγια μας. Ακούστε την Εσωτερική 
Φωνή σας. Αν δεν υπάρχει αλήθεια στην ομιλία σας, τότε οτιδήποτε λέτε δεν θα έχει καμιά 
απολύτως αξία. Δεν είναι η ίδια η ζωή που έχει σημασία, αλλά ο καλός χαρακτήρας. Το καθή-
κον σας είναι να καλλιεργείτε καλές σκέψεις, να έχετε καλή συμπεριφορά, να μιλάτε με καλά 
λόγια και να ζείτε μια καλή ζωή. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με τις κουβέντες και τις 
πράξεις σας, για να μην αποκτήσετε ποτέ κακό όνομα. Αντί να ζήσετε εκατό χρόνια τη ζωή 
ενός κόρακα, αρπάζοντας από τους άλλους, είναι πολύ καλύτερο να ζήσετε λίγα λεπτά σαν 
κύκνος, μ’ ένα ακηλίδωτο όνομα ή έναν αψεγάδιαστο χαρακτήρα. Αν δε νιώθετε άνετα μέσα 
στην καρδιά σας, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια προειδοποίηση από την φωνή της συνείδησής 
σας. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε: «Είναι η ομιλία μου όμορφη, γεμάτη καλοσύνη, βασισμένη στη 
δικαιοσύνη, χαρούμενη; Παραβιάζει την ελευθερία των άλλων; Οδηγεί προς τη βελτίωση και 
την τελείωση;» Αν όχι, σταματήστε την, αλλάξτε την, αντιστρέψτε την, επεξεργαστείτε την, μέ-
χρις ότου νιώσετε ότι δεν υπάρχει καμιά αντίδραση από την καρδιά σας. Μιλάτε μόνο όταν 
είναι απαραίτητο. Αν δεν είναι, αποτελεί σπατάλη ενέργειας· γιατί να μιλήσετε; Καθώς προσέ-
χετε την ομιλία σας, ανακαλύπτετε μέσα σας τη διάκριση και αν τη χρησιμοποιήσετε με το σω-
στό τρόπο, θα κρατήσετε τον εσωτερικό μηχανισμό σας σε τάξη. Εφαρμόζοντας την αυτοπα-
ρατήρηση τόσο προς τον εαυτό μας όσο και σε σχέση με τους άλλους, μπορούμε να διαπι-
στώσουμε μέσα μας την εσωτερική φλυαρία και το ψυχολογικό μας τραγούδι και πόσο αυτά 
μας ταυτίζουν με τα συμβάντα που περιγράφουν και μας κλέβουν ενέργεια. Το ψυχολογικό 
τραγούδι είναι μια ιστορία ίδια, που επαναλαμβάνουμε συνεχώς στα άτομα που μας ακούν. 
Όπως ένα τραγούδι. Είναι κάτι που γυρνάει γύρω από τη δική μας αυτοεκτίμηση, αυτό-θεώ-
ρηση και αυτολύπηση. Είναι τα παράπονα και η κριτική που εμείς έχουμε για αυτούς που μας 
έχουν συμπεριφερθεί άσχημα και που πάντα οι άλλοι έχουν το φταίξιμο. Στο ψυχολογικό 
τραγούδι πάντα κάνουμε λογαριασμούς για το τι μας χρωστάνε, (αλλά αν κάναμε λογαριασμό 
για το τι εμείς χρωστάμε, θα τα είχαμε χάσει). Κάνουμε φίλους άτομα που είναι πρόθυμα να 
ακούνε το τραγούδι μας. Αν βαρεθούν να μας ακούνε σταματάει και η φιλία μας. Όλα θέλουμε 
να γυρνάνε γύρω από το άτομό μας. Με την αυτό-παρατήρηση αντιλαμβανόμαστε την εσωτε-
ρική φλυαρία του νου, που έχει την τάση να σταματά σε όλα και να λέει τη γνώμη του για το 
κάθε τι. Οι κατηγορίες ομιλίας είναι: Εμπνευσμένη, Ελεγχόμενη, Παραπλανητική, Μηχανική, 
Υπνωτισμένη, Συκοφαντική και Κακοήθης Ομιλία. 
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Το θείο, το αιώνιο στοιχείο που βρίσκετε μέσα στην ψυχή, μπορούμε να το 
δούμε διάμεσου του Ιησού. Η διδασκαλία του Εσωτερικού Χριστιανισμού δεν μιλά 
για τη σωτηρία του ανθρώπου από έναν εξωτερικό Χριστό, αλλά για τον δοξασμό και 
τη θέωση του κάθε ανθρώπου από έναν εσωτερικό δικό του Χριστό. Κάθε άνθρωπος, 
με την ίδια του τη δύναμη, με την ένταση της επιθυμίας του, μπορεί να ξαναγεννηθεί 
εν Θεώ, μπορεί να ενσαρκώσει μέσα του, όπως ο Ιησούς, αυτό που αντιπροσωπεύει 
ο Χριστός και να γίνει όπως Αυτός. Ο Χριστός είναι το ζωντανό σύμβολο της ίδιας της 
δικής μας θειότητας, ο ένδοξος καρπός του σπόρου που ο καθένας φέρνει μέσα στην 
καρδιά του. Ο Νεόφυτος καλείται να γίνει ο Υιός. Η ζωή του Υιού μπορεί να ξετυλίγε-
ται μέσα στον κόσμο, ανάμεσα στους ανθρώπους, ως την ημέρα που η Ανάσταση θα 
έρθει να σημειώσει το τέρμα της. Από την ώρα εκείνη, ο θριαμβευτής Χριστός θα γίνει 
για αυτόν ένας Σωτήρας τετελεσμένος.  

Ο Ιησούς, βρίσκοντας τη δική του ατομικότητα, έγινε ταυτόχρονα και σωτήρας 
της ανθρώπινης ύπαρξης, γιατί μας έδειξε τον τρόπο και το δρόμο για να το κάνουμε 
και εμείς αυτό.    

Ατομικός Χριστός. Είναι η κοσμική αρχή που πρέπει να αφομοιώσουμε μέσα 
στην δική μας σωματική, ψυχική και πνευματική μας φύση, μέσω της Σεξουαλικής 
μαγείας. Είναι για αυτή την αιτία που ο Δεύτερος Λόγος, ο Εσωτερικός Λόγος του 
καθενός, κατεβαίνει από την υψωμένη του σφαίρα (από έργο και χάρη του Τρίτου 
Λόγου) και γίνεται γιος της Θεϊκής Μητέρας Κουνταλίνι, του Πύρινου Φιδιού των 
μαγικών μας δυνάμεων. Η γέννηση του Χριστού μέσα μας, μακριά από δογματικές 
και θρησκευτικές ερμηνείες, αποτελεί γεγονός ψυχολογικών, διανοητικών και πνευ-
ματικών διεργασιών, οι οποίες αφορούν κάθε άνθρωπο, που επιζητά την πνευματική 
του τελειότητα. Ο εσωτερικός Ατομικός μας Χριστός γεννιέται σε μας πάντα από αγά-
πη για την ανθρωπότητα στην εσωτερική φάτνη μας, στο σώμα της σαρκικής μας 
φύσης, το οποίο, μετά από αυτό το εσωτερικό γεγονός, μπαίνει ολοκληρωτικά στην 
υπηρεσία της ψυχής μας και γίνεται ο Ναός του ζώντος Θεού, του Υιού. 

Ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να δικαιωθεί ως λόγος και σκοπός ύπαρξης, 
παρά μόνο γεννώντας τον αληθινό Εαυτό του, τον Υιό της Μαρίας (της θεϊκής του 
μητέρας), στη δική του φάτνη. Τότε κατεβαίνει η Δόξα επί της γης και έρχεται η ειρήνη 
ως ευδοκία στους ανθρώπους. Η γέννηση του Χριστού μέσα μας είναι αποτέλεσμα 
αυτογνωσίας η οποία μας οδηγεί στην κατανόηση της ενότητας όλων των πραγμάτων 
που συνθέτουν την ανθρώπινη ύπαρξη.  

Ο Μυστικός Χριστός της ανθρώπινης καρδιάς, ο Λόγος του ανθρώπινου πνεύ-
ματος, που γεννιέται μέσα μας, ανδρώνεται, πάσχει, σταυρώνεται και ανασταίνεται 
θριαμβευτής του θανάτου, ακολουθώντας τους μεγάλους σταθμούς της ζωής του Κο-
σμικού Χριστού, κάθε Χριστού. Έρχεται μέσα μας στη μέγιστη στιγμή της εσωτερικής 
εργασίας μας με τους τρεις παράγοντες για να τη συνεχίσει έτσι, ώστε να εξαλει-
φθούν και οι ρίζες των εγώ. Επωμίζεται την εσωτερική εργασία, γιατί η εξουσία που 
έχει πάνω σε όλη τη φύση, του δίνει τη δυνατότητα να την τελειώσει. Πρέπει να προε-
τοιμαστούμε φυσικά και ψυχολογικά για τον ερχομό Του. Χρειάζεται να έχουμε 
δημιουργήσει τα τέσσερα ανώτερα πνευματικά σώματα για να γίνει εφικτή η υποδοχή 
της δύναμης του Χριστού. Αυτή η γέννηση πραγματοποιείται μέσω της επίδρασης του 
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αστερισμού του Αιγόκερου114. Σ’ αυτό το ζωδιακό σημείο είναι που συμβαίνει ο 
τοκετός για τη γέννηση του Χριστού. Για αυτό και η γέννηση του θεϊκού βρέφους γιορ-
τάζεται το μήνα που ο Ήλιος βρίσκεται σ’ αυτό τον αστερισμό. Η ακτινοβολία αυτού 
του ζωδιακού κέντρου δύναμης βοηθά τον άνθρωπο να εκδηλώσει πλήρως και να 
επιτύχει τη θεϊκότητα εντός του.  

Ο Χριστός (όχι ο Ιησούς), γεννιέται πάντοτε στο χειμερινό ηλιοστάσιο, τα μεσά-
νυκτα της 24ης Δεκεμβρίου, όταν το ζωδιακό σημείο της Παρθένου ανατέλλει στον 
ορίζοντα. Ο Ήλιος, κάθε έτος κάνει ένα ελλειπτικό ταξίδι που αρχίζει στις 25 Δεκεμβρί-
ου. Είναι απαραίτητο να απεικονιστεί η βαθιά έννοια που έχει αυτό το γεγονός εδώ 
στο Βορρά. Αν δεν γινόταν η μετακίνηση του πάλι προς στο Βορρά, από το όριο της 
25ης Δεκεμβρίου, ολόκληρη η Γη θα γινόταν μια τεράστια μάζα πάγου και οποιοδήποτε 
ζωντανό πλάσμα θα πέθαινε. Έτσι αξίζει να απεικονίσουμε το γεγονός των Χριστου-
γέννων. Ο Χριστός-Ήλιος πρέπει να προωθηθεί βόρεια προκειμένου να μας δοθεί πάλι 
η ζωή, να έλθει η άνοιξη στη γη και κατόπι ο σίτος και το σταφύλι να ωριμάσουν. Ο 
φυσικός Ήλιος είναι το σύμβολο του πνευματικού Ήλιου, ο Χριστός-Ήλιος.  

Όταν οι αρχαίοι λάτρευαν τον Ήλιο, αυτοί δεν λάτρευαν το φυσικό Ήλιο. Η λα-
τρεία τους ήταν στον πνευματικό Ήλιο, στον ήλιο του μεσονυχτίου, τον Χριστό – Ήλιο 
(που γεννιέται τα μεσάνυκτα της 24ης  Δεκεμβρίου). 

Αναμφισβήτητα, είναι ο Χριστός-Ήλιος που πρέπει να μας οδηγήσει στους 
ανώτερους κόσμους της συνείδησης. Είναι αυτός που μας οδηγεί πάντα στην πορεία 
της εσωτερικής αναζήτησης, είναι αυτός που μας προσανατολίζει και προσδιορίζει τι 
εμείς είναι απαραίτητο να κάνουμε. Πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα μηνύμα-
τα του από τις μετακινήσεις του. Όπως, όταν μας δείχνεται π.χ., ο Ήλιος να βρίσκεται 
στο ηλιοβασίλεμα, μας διδάσκει πως κάτι πρέπει να πεθάνει μέσα μας. Όταν ο Ήλιος 
μας δείχνεται στην ανατολή, σημαίνει πως κάτι έχει να γεννηθεί σε μας. Όταν επι-
τυγχάνουμε στις εσωτερικές δοκιμές, λάμπει εξαιρετικά στον ορίζοντα. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όλες οι θρησκείες που γιόρταζαν τα Χριστού-
γεννα, γιόρταζαν τη φυσική πρόοδο του Ήλιου στο Βορρά, προκειμένου να δοθεί ζωή 
σε ολόκληρη τη δημιουργία. Μέσα μας, η ίδια αρχή, ο Ήλιος του μεσονυχτίου, ο Χρι-
στός - Ήλιος, μας δίνει τη ζωή εάν εμείς μάθουμε να υπακούμε τις εντολές του. Η 
Βίβλος μιλά για το ηλιακό γεγονός και είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό με την 
απόκρυφη του έννοια. Κάθε έτος το κοσμικό δράμα του Χριστού-Ήλιος βιώνεται στο 
Μακρόκοσμο. Κάθε έτος ο Χριστός-Ήλιος έρχεται στον κόσμο, για να ζήσει το δράμα 
της ζωής, του πάθους και του θανάτου και να αναστηθεί αργότερα σε όλους, σε ολό-
κληρη τη δημιουργία και από αυτό το γεγονός να υπάρχει ζωή παντού. Είναι απα-
ραίτητο ο Χριστός-Ήλιος επίσης να γεννηθεί (στη γη της Παλαιστίνης), μέσα μας, που 
αποτελεί το πεδίο των μαχών και των εξελίξεων προς την ψυχική μας ανάπτυξη. Είναι 
η δική μας χωροχρονική στιγμή, που θα φιλοξενήσει την πραγματικότητα που έζησε ο 

                                                 
114  Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι πριν το 153 μ.χ σαν πρώτη του έτους εορταζόταν η 

1η Μαρτίου (με αυτή την αρίθμηση φαίνεται έχουν ονομαστεί και οι μήνες Σ-επτε-μβριος, 
Οκτώ-βριος, Δεκ(α)έ-μβριος). Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι από την εαρινή ισημερία της 
25ης Μαρτίου έως την 25η Δεκεμβρίου περνάνε εννέα μήνες, όσο διαρκεί και η εγκυμοσύνη. 
Στο βιβλίο μου, «Οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή», δίνονται λεπτομέρειες. 
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Ιησούς, την εκδηλωμένη ενσυνείδητη θέληση και βούληση, που αντιπροσωπεύει ο 
Χριστός.  

Η θηλυκή όψη της ύπαρξης μας, η θεϊκή μας Μητέρα η (Μαρία), είναι το αλχη-
μικό εργαστήριο όλων των διεργασιών της θέλησης και της βούλησης, για την εκδή-
λωση του Χριστικού πνεύματος μέσα μας, είναι το σκεύος και η μήτρα που θα γεννή-
σει το πνευματικό μας σώμα. Είναι το στοιχείο της αποδοχής, που θα επιτρέψει στο 
έργο του Αγίου Πνεύματος να αναλάβει τον εξαγνιστικό και καθοδηγητικό του ρόλο, 
μέσω του οποίου, θα γίνει δυνατό να μετουσιωθεί η σάρκινη φύση μας σε αγνή πνευ-
ματική ουσία, φέρνοντας ως αποτέλεσμα αυτής της μετάλλαξης την Χριστική συνεί-
δηση. Είναι γνωστό πως το κάθε άτομο έχει την ιδιαίτερη θεία μητέρα του. Αυτό ση-
μαίνει πως υπάρχει μια θεία μητέρα σε κάθε έναν από μας. Η κατανόηση αυτού του 
θέματος είναι θεμελιώδη για την εσωτερική εργασία.  

Η Παρθένος Μαρία, είναι το σύμβολο της μητέρας της Χριστικής αρχής, ο σχη-
ματισμός και η ωρίμανση αυτής της αρχής πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Αρχικά 
υπάρχει η Εύα που είναι το σύμβολο της θείας μητέρας στο νοητικό κόσμο. Η Ίσιδα 
που είναι το σύμβολο της θείας μητέρας του συναισθηματικού κόσμου και η Μαρία 
που είναι το σύμβολο της θείας μητέρας του αιθερικού - φυσικού κόσμου και που 
τελικά κρατεί το Παιδί στην αγκαλιά της. Είναι Παρθένος εκείνη που γεννά τον Χρι-
στό. Δεν τον αποκτά από εξωτερικές πηγές. Αυτός είναι μέσα της. Είναι ο αληθινός 
Της Εαυτός. Η μητέρα του Κυρίου υπήρξε, είναι και θα είναι πάντα η θεϊκή μας Μητέ-
ρα, που έλαβε τις ίδιες ιδιότητες και κοσμικές εξουσίες όπως της θεάς Ίσιδος, Δήμη-
τρας, Ρέας, Κυβέλης και πολλών άλλων.   

Η παρθένος Μαρία, όπως και ο αστερισμός της Παρθένου, συμβολικά αντι-
προσωπεύουν την παρθένο ύλη (που είναι ο αντίθετος πόλος του Πνεύματος), γιατί 
είναι η Ουσία που ανατρέφει, διατρέφει και κρύβει μέσα της το παιδί - Χριστός. Η ύλη 
δίνει μορφή στη δημιουργική θέληση του πνεύματος που εκδηλώνεται μέσω αυτής. Το 
πνεύμα όμως δεν αναγνωρίζεται από κανέναν άλλο εκτός από τον Υιό της Μητέρας. 
Είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στον Πατέρα και την Μητέρα. Είναι η γέφυρα ανάμεσα 
στο Πνεύμα και την ύλη.  

Ο Ζωδιακός της Παρθένου είναι ένα ενεργειακό σημείο στο διάστημα που ωθεί 
το ηλιακό σύστημα, τον πλανήτη και κάθε ανθρώπινο ον, να ολοκληρώσει το σκοπό 
της εξέλιξης, σε ανθρώπινη, πλανητική και ηλιακή κλίμακα. Το σύμβολο του ζωδιακού 
σημείου της Παρθένου είναι η  γυναίκα115  με το στάχυ του σίτου, ή το δεμάτι του 
σίτου ή ο κλάδος με τους καρπούς στην αγκαλιά της. Ο Χριστός γεννήθηκε στη Βη-
                                                 

115  Στον κύκλο του Ζωδιακού συναντούμε τέσσερις γυναίκες. Την πρώτη στον αστερι-
σμό της Κασσιόπης, καθισμένη στο βασιλικό θρόνο της, συμβολίζοντας το στάδιο της ανθρώ-
πινης ζωής όπου δεσπόζει και θριαμβεύει η μορφή και η ύλη και όπου η εσώτερη θεία ζωή 
είναι βαθειά κρυμμένη «η κυρίαρχος ύλη, ενθρονισμένη και θριαμβεύτρια». Η δεύτερη στον 
αστερισμό της Κόμης της Βερενίκης, που θυσίασε την κόμη της για να εισέλθει σε υπηρεσία 
και αντιπροσωπεύει την ψυχή, που μόλις αρχίζει να ισχυροποιείται. Την Τρίτη στον αστε-
ρισμό της Παρθένου, με στάχυ σίτου στο χέρι, συμβολίζοντας τη μητέρα - ύλη που αρχίζει να 
αποκαλύπτει αυτό που φέρει μέσα της, το παιδί Χριστό. Την τέταρτη στους Ιχθείς, η Ανδρο-
μέδα, η αλυσοδεμένη γυναίκα που αντιπροσωπεύει την ύλη που έχει κυριαρχηθεί και ελέγ-
χεται από εκείνο που έχει γεννηθεί, τον Χρίστο, ή την ύλη που υποτάσσεται στην ψυχή. 
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θλεέμ, που σημαίνει και ο οίκος του άρτου, ο συμβολισμός του άρτου περιλαμβάνεται 
στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Είναι ένα σύμβολο διατροφής σε ένα πεινασμένο 
κόσμο· άρτος για το σώμα και άρτος για αυτούς που πεινούν και διψούν για 
δικαιοσύνη.  

Στο Ζωδιακό σημείο της Παρθένου (μετά την απόκτηση της ατομικότητας στον 
Λέοντα, όπου εκεί ο άνθρωπος περνά από την ενστικτώδη δράση στη δράση μέσω 
της προσωπικότητας), αρχίζει η υποταγή της μορφής στη θέληση του Χριστού, γίνεται 
το πρώτο βήμα προς την ένωση Πνεύματος και ύλης· το πρώτο βήμα προς την πνευ-
ματικότητα, όπου η ψυχή αρχίζει να αποκτά τον πρώτο έλεγχο της προσωπικότητας. 
Η ίδια η Παρθένος είναι ένας αστερισμός σε σχήμα κυπέλλου, με τρεις κύριους αστέ-
ρες, που σκιαγραφούν το ποτήρι της Θείας Κοινωνίας, για το οποίο ο Χριστός είπε: 
«Πίετε εξ αυτού πάντες».  

Η Βίβλος αναφέρει πως όταν γεννήθηκε ο Χριστός στη Βηθλεέμ τοποθετήθηκε 
μέσα σε μια φάτνη116 (ένα ξύλινο κουτί που τοποθετούσαν την τροφή των ζώων). Αυτό 
σημαίνει ότι ο νους, η εκδηλωμένη Σοφία, το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός, γεννιέται στη 
φάτνη μας, στη καρδιά μας. Η φάτνη της Βηθλεέμ είναι μέσα μας. Όσο ο άνθρωπος 
ταυτίζει τη συνειδητότητα του με τα ζωώδη ένστικτα του, είναι σαν μια φάτνη γεμάτη 
με ζώα. Μέσα σε αυτή την ταπεινή ατομική φάτνη κάθε προετοιμασμένου, περιτρι-
γυρισμένη από τα ζώα της επιθυμίας και των παθών μας που ταΐζονται σ’ αυτή, το 
θεϊκό βρέφος η θεϊκή συνειδητότητα αδύνατο και αδύναμο, περιτριγυρισμένο από 
κάθε μορφής κινδύνων και δυσκολιών, πρέπει να γεννηθεί.    

Ο Ηρώδης, ο κόσμος, οι σκοταδιστές, θα θέλουν πάντα να τον θανατώσουν. 
Ο Ηρώδης117, σύμβολο και εκπρόσωπος των αρνητικών δυνάμεων μέσα στο σώμα 
μας και μέσα στο σώμα της ανθρωπότητας, διεκδικεί εξωτερικά αλλά και ατομικά στο 
ψυχικό σώμα του «Ιησού», την πραγματικότητα του αρνούμενος τη γέννηση της νέας 
συνειδητότητας μέσα μας. Αυτή η διαδικασία θα φανεί σ’ αυτόν ως ανατρεπτική τάση 

                                                 
116 Πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται πως ο Χριστός γεννήθηκε σε στάβλο. 

Ο Μάρκος και ο Ιωάννης δεν λένε τίποτα για την γέννηση του, ο Ματθαίος αναφέρει πως 
γεννήθηκε σε κάποιο σπίτι και εκεί τον επισκέφθηκαν οι Μάγοι με τα δώρα (Ματθ. 2, 11). Ενώ 
ο Λουκάς λέει πως αφού γεννήθηκε το μωρό, το τύλιξαν με σπάργανα και το τοποθέτησαν σε 
μια φάτνη (Λουκ. 2, 7). Προσέξτε, λέει: «τοποθέτησαν σε φάτνη» και όχι πως βρισκόταν σε 
στάβλο. Από  που ως που βγήκε το συμπέρασμα πως ο Χριστός γεννήθηκε σε στάβλο;  

117 Το «εγώ» αναστατώνεται με κάθε κίνηση αυτονομίας και απελευθέρωσης από την 
εξουσία του, την θεωρεί  θανάσιμη απειλή γι’ αυτό και κάνει τα πάντα για να την αποτρέψει. Ο 
αναζητητής που είναι στα πρώτα του βήματα θα αντιμετωπίσει ισχυρή αντίσταση από τον ίδιο 
τον ψυχισμό του που με κάθε τρόπο θα υπονομεύσει οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής. Το εγώ 
προκειμένου να διασωθεί είναι ικανό να εφεύρει ένα σωρό προσκόμματα για να εμποδίσει την 
πνευματική αφύπνιση μας. Η ασθένεια, το ατύχημα από αβλεψία, καταστάσεις που από τη 
φύση τους εμπεριέχουν απειλές θανάτου, είναι από τις πιο απονενοημένες αντιδράσεις του. 
Ανάλογα με την ισχύ που έχει το «εγώ» του, ο επιζητών την πνευματική αφύπνιση θα έρθει 
αντιμέτωπος με τον ίδιο τον εαυτό του και τα εμπόδια που ο ίδιος έχει εκθρέψει μέσα του. Γι’ 
αυτό, τα «εγώ» δεν πρέπει να αισθανθούν απειλή. Η αυτοπαρατήρηση είναι το εργαλείο που 
μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τον τρόπο δράσεις τους και έπειτα με ασφάλεια να 
προχωρήσουμε στην εξάλειψη τους.   
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και κίνδυνος να χαθεί ο έλεγχος της σωματικής συνειδητότητας, καθώς απειλείται 
κυριολεκτικά από την εγκαθίδρυση του πνευματικού βασιλείου στο σώμα. Αυτές οι 
ιδέες και έννοιες, θα καθοδηγήσουν τον Ηρώδη, ως χέρι της επαναστατικής δύναμης 
μέσα στον εαυτό μας, να σκοτώσει το ακατανόητο γι’ αυτόν «πνευματικό παιδί». Θα 
τεμαχίσει με το μαχαίρι της σωματικής συνειδητότητας του, κάθε εκδηλωμένη ανώτε-
ρη νεογέννητη αίσθηση, προσπαθώντας με αυτή την ομαδική εκτέλεση (σκοτώνοντας 
όλα τα βρέφη της ίδιας ηλικίας), να ανακαλύψει τον ταραξία των γήινων ενδιαφερό-
ντων του, ελπίζοντας συγχρόνως σε μία υποχώρηση της ανώτερης δύναμης μέσα 
μας. Θα προσπαθήσει να εξουδετερώσει τα πνευματικά κύτταρα, ενώ στην ουσία, 
αυτά τα κύτταρα - στοιχεία θα αφομοιωθούν μέσα μας καταστρέφοντας τον ίδιο ως 
δράστη της ανταρσίας. 

Η Βηθλεέμ η ίδια, είναι ένα εσωτερικό συμβολικό όνομα που σημαίνει μεταξύ 
των άλλων και Πύργος φωτιάς. Όλα είναι συμβολικά. Στο σώμα μας, το κεφάλι και ο 
λαιμός, είναι ο πύργος, το υπόλοιπο του σώματος είναι ο ναός. Έτσι, Βηθλεέμ είναι 
μέσα μας ο Πύργος της δική μας φωτιάς (της Κουνταλίνι). Αυτός που είναι σε θέση να 
φέρει επάνω την φωτιά, αυτός που την έχει φέρει μέχρι τον εγκέφαλο, μέχρι την κορυ-
φή, στην πραγματικότητα θα είναι ικανός να γεννηθεί στη Βηθλεέμ, να μετατραπεί σε 
πνεύμα φωτιάς, σε σώμα Χριστού. Όταν κάποιος εργάζεται με την ιερή φωτιά, όταν 
αποβάλλει από την εσωτερική του φύση τα εγώ, όταν έχει κάνει τη μεγάλη εργασία, 
αναμφισβήτητα πρέπει να περάσει μέσω της Βηθλεέμ στη νέα γέννηση.  

Ο Ιησούς (Yeshua), στα εβραϊκά σημαίνει ο λυτρωτής. Σαν λυτρωτής, ο ιδιαί-
τερος ατομικός «Ιησούς μας», έρχεται στη φάτνη που φέρνουμε μέσα μας, προκειμέ-
νου να κάνει τη μεγάλη εργασία και να εμφανιστεί στο βάθος της ψυχής και του 
πνεύματος μας. Στα Ευαγγέλια (Ματθ. 2, 1-12) και (Λουκ. 2, 1-21), αναφέρεται για την 
γέννηση ότι η παρθένος Μαρία φέροντας μέσα της το παιδί Ιησού, με τον σύζυγό της 
Ιωσήφ, πήγαν από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας στη Βηθλεέμ. (Ας μην ξεχνάμε ότι 
όλα αυτά είναι πάντα συμβολικά ως προς τη γέννηση του χριστού μέσα μας). Στους 
τρεις αυτούς ανθρώπους, τον Ιωσήφ, το παιδί Ιησού και την Μαρία, έχουμε την θεϊκή 
τριάδα, που συμβολίζει και αντιπροσωπεύει τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα 
(ή την ύλη που εμψυχώνεται από την θεότητα που εδώ απεικονίζεται από την παρ-
θένο Μαρία). Στην Μαρία και τον Ιωσήφ αντιπροσωπεύεται το ανθρώπινο βασίλειο, 
ως οικογένεια και ως δυαδικότητα (αρσενικό  θηλυκό), που είναι τόσο απαραίτητη για 
την ίδια την ζωή. Στο νεογέννητο βρέφος εκφράζεται η θεότητα.   

Έτσι μας λέγεται ότι η Μητέρα του Ιησού ταξιδεύει από την Ναζαρέτ, τον τόπο 
της αφιέρωσης και πηγαίνει να γεννήσει στην Βηθλεέμ, τον οίκο του άρτου, την πόλη 
του Ήλιου, ή στον Πύργο φωτιάς. Το μακρύ ταξίδι τελειώνει με τη γέννηση του Χρι-
στού. Για την Μαρία ήταν τόπος πόνου, κόπωσης και στενοχώριας. Η ζωή του μαθητή 
(εδώ του Ιησού), προτού περάσει από την εμπειρία της νέας γέννησης, πάντοτε είναι 
ζωή δυσκολίας και σκληρότητας. Μέσα όμως από τις δυσκολίες, ανθίζει η Χριστική 
ζωή. Το Ζωδιακό σημείο που προηγείτο αμέσως της Χριστιανικής εποχής, ήταν του 
Κριού118 ή του Αμνού και τούτο συμβολίζεται με τα πολλά κοπάδια που περιέβαλαν τη 
Βηθλεέμ, δείχνοντας έτσι την λατρεία που είχε ο περισσότερος κόσμος τότε. 
                                                 

118  Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά γι’ αυτές τις εποχές του κόσμου.  
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Όταν γεννήθηκε ο Χριστός στη Βηθλεέμ, το γεγονός που σηματοδοτούσε τη 
γέννηση του, ήταν ότι Άγγελοι μέσα στη νύκτα δοξολογούσαν τον θεό ψάλλοντας το: 
«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί Γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία», δίνοντας μας το 
μήνυμα ότι, όταν η συνείδηση που είναι συνείδηση του Χριστού αφυπνιστεί μέσα σε 
όλους μας, τότε θα έχουμε ειρήνη στον κόσμο και ευδοκία στους ανθρώπους. Όταν 
συμβεί αυτό, τότε θα δοξαστεί ο Θεός.   

Επίσης δύο ομάδες ανθρώπων αναγνωρίζουν το θεϊκό βρέφος και υποκλίνονται 
μπροστά του: Οι πρώτοι ήταν οι τρεις Μάγοι (οι προπαρασκευασμένοι, οι μυημένοι). 
Αυτοί που έχουν μάθει να βλέπουν τα πράγματα με την εσωτερική τους όραση, δηλαδή 
με τον τρόπο των σοφών και των μυστικιστών της Ανατολής, που είπαν: «Ίδωμεν γαρ 
αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσει αυτό» (Ματθ. 2, 2). Αυτό ήταν 
το σημείο που δόθηκε στους λίγους που ήταν έτοιμοι για να κάνουν το απαραίτητο 
ταξίδι για την Βηθλεέμ.    

Οι άλλοι, ήταν οι απλοί άνθρωποι που φύλαγαν στους αγρούς τη νύκτα, όπου 
Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε σ’ αυτούς και τους έδειξε το αστέρι ως ένα σημείο 
που θα τους οδηγούσε να βρουν το βρέφος. «Και τούτο υμίν το σημείον ευρήσετε 
βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν φάτνη». Και εστάλησαν να δουν το ίδιο το 
βρέφος με την Μητέρα του. Και αυτό εκφράζεται με τo: «Διήλθομεν δη ως Βηθλεέμ και 
ίδωμεν το ρήμα τούτο το γεγονός ό ο Κύριος εγνώρισεν ημίν». (Λουκ. 2, 12-15). Εδώ ο 
αστέρας ήταν ένα σημείο που δόθηκε σε εκείνους που φύλαγαν, τους λίγους, τους 
επάγρυπνους, που ήταν έτοιμοι να αφιερώσουν τα πάντα στο θεό, που διέκριναν τον 
αστέρα της μύησης να απαστράπτει μόνο έπειτα από καθοδήγηση του Αγγέλου.  

Ο καθένας μας πρέπει να προσφέρει σε θυσία, λατρεία και σαν αυθόρμητο 
δώρο στον εν ημίν Χριστό, το φυσικό, συναισθηματικό και νοητικό του σώμα, προτού 
Αυτός μπορέσει να μας δείξει τι επιθυμεί να κάνει μέσα από εμάς.  

Οι τρεις Μάγοι, που γνώριζαν πλήρως το γεγονός αυτό, ήλθαν να προσκυνή-
σουν και ταυτόχρονα Του πρόσφεραν ως δώρα Χρυσό, Λιβάνι και Σμύρνα, ως τη 
συμβολική αντιστοιχία γ’ αυτά τα τρία σώματα. 

Ο Χρυσός, σύμβολο της υλικής φύσης, συμβολίζει ότι αφιερώνουμε τη ζωή μας 
στο φυσικό επίπεδο για την υπηρεσία στο Θεό και στους ανθρώπους. Αυτός ο πλού-
τος δυνάμεων αντλείται και προσφέρεται από το αδενικό μας σύστημα που καλούμε 
γονάδες (σεξουαλικό κέντρο). Σε αυτό το κέντρο ανθίζει το δέντρο της ζωής, αποστολή 
του οποίου είναι η προμήθεια των δυνάμεων, η θεραπεία και η ανάπτυξη. Αυτή η υλική 
ευημερία στο φυσικό σώμα είναι απαραίτητη, καθώς ο χρυσός, οι φυσικές δυνάμεις, 
θα το υποστηρίξουν να γίνει πνευματικό, ώστε να μπορέσει έτσι να επιτευχθεί η 
Χριστότητα.  

Το Λιβάνι, σύμβολο της συναισθηματικής φύσης η οποία με τις εφέσεις, τις 
επιθυμίες και τους πόθους της, μέσο της Μαρίας, της θεϊκής μας Μητέρας, έχει ήδη 
εξαγνιστεί και μπορεί τώρα να ανυψωθεί σαν θυμίαμα - σύμβολο εξαγνισμού -  και να 
κατατεθεί στα πόδια του Υιού.  

Η Σμύρνα ή Πικρία, είναι η πικρία της θνητής διάνοιας πάνω στις διεργασίες 
που θα υποστεί ο νους με τη σταύρωση των ιδεών για τον ερχομό της Χριστικής 
δύναμης. Είναι δώρο κατανόησης ενός νου που έγινε σοφός μέσω του πόνου και 
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προσφέρεται στο θεό Χριστό. Ο πόνος και τα βάσανα πάντοτε είναι ο συνοδός μέσα 
σε κάθε δώμα γέννησης, της όποιας γέννησης.  

Γίνεται εξ ίσου φανερό πως όλος ο συμβολισμός σχετικά με τη γέννηση του 
Ιησού ως Χριστού, είναι αλχημικός και καβαλιστικός. Λέγεται πως τρία σοφά άτομα 
ήρθαν στο μέρος της γέννησης οδηγημένα από ένα αστέρι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει 
κατανοητό εάν δεν έχουμε γνώση της αλχημείας και του συμβολισμού της.  

Τι είναι το αστέρι και ποια είναι εκείνα τα τρία σοφά άτομα; Το αστέρι που 
τους οδηγεί είναι το σύμβολο της νέας συνειδητότητας που έχει ανατείλει, ατομικό για 
τον Ιησού και συλλογικό για την ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι η συνειδητότητα που ανα-
τέλλει με τη βοήθεια της θεϊκής μας Μητέρας και της εσωτερικής μας εργασίας.   

Τα χρώματα που ήταν ντυμένοι οι τρεις Μάγοι (μαύρο, άσπρο, κίτρινο), είναι η 
σειρά των χρωμάτων που παίρνει ο (υδράργυρος), για την κατασκευή της Φιλοσοφι-
κής Πέτρας (βλ. υποσημείωση Νο 86), που πρέπει να κατασκευάσουμε για να πετύ-
χουμε την νέα γέννηση μέσω της Αλχημικής μετατροπής. Έτσι, οι τρεις Μάγοι, δεν 
είναι μόνο τα δεδομένα (όπως πολλοί θεωρούν), τρία ιστορικά άτομα. Είναι και τα 
σύμβολα από τα θεμελιώδη χρώματα της μεγάλης εργασίας που πρέπει να κάνουμε 
μέσα μας για την γέννηση του ατομικού μας Χριστού. 

Αυτή η νέα γέννηση είναι ένα φυσικό γεγονός, όπως είναι η γέννηση ενός παι-
διού στον κόσμο μας. Για να έρθει, χρειάζεται αγάπη, για να μεγαλώσει χρειάζονται 
θυσίες, για να αναστηθεί χρειάζεται ο ψυχολογικός θάνατος. 

Η δύναμη του Χριστού μας σώζει, αλλά θα πρέπει πρώτα να τον ενσαρκώ-
σουμε μέσα μας, με τους τρεις παράγοντες. Με το θάνατο των εγώ μας, με την Αλχημι-
κή μετατροπή των σεξουαλικών ενεργειών μας και με τη θυσία προς την ανθρω-
πότητα. Ο Ιησούς ζητά να αποδείξουμε, ότι η θεότητα που είναι μέσα σε Αυτόν, είναι 
επίσης και μέσα μας. Ο Χριστός, το πνεύμα της φωτιάς, είναι η δύναμη που είναι 
πέρα από το εγώ και την προσωπικότητα. Είναι μια δύναμη, όπως η ηλεκτρική ενέρ-
γεια και ο μαγνητισμός, μια μεγάλη κοσμική και καθολική εκδήλωση. Είναι η κοσμική 
φωτιά που μπαίνει στον άνδρα [γυναίκα] που είναι επαρκώς έτοιμα άτομα και έχουν 
τον πύργο της Βηθλεέμ φλεγόμενο. Όταν ο Χριστός ενσαρκώνεται μέσα σε ένα άτομο 
αυτό, μετασχηματίζεται ριζικά. Είναι το ευλογημένο παιδί που πρέπει να γεννηθεί σε 
κάθε έναν που είναι έτοιμος.  

Αυτός γεννιέται και τοποθετείται στη φάτνη στη Βηθλεέμ. Δηλαδή, γεννιέται και 
βρίσκεται τοποθετημένος μαζί με τα ζωώδη ένστικτα μας και τα ψυχολογικά μας σύ-
νολα που πρέπει να αποβάλει. Μόνο η φωτιά μπορεί να αποβάλει αυτά τα σύνολα, η 
φωτιά εμφανίζεται για να τα καταστρέψει και να τα μειώσει σε κοσμική σκόνη και να 
ελευθερώσει την Ουσία (ψυχή). Πώς μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή, εάν δεν δια-
περνά η φωτιά βαθιά τον ανθρώπινο οργανισμό;  Στην Ανατολή, Χριστός είναι Vishnu 
και η λέξη Vish υπονοεί να διαπεράσω. Η Φωτιά, ο Χριστός, ο Λόγος, μπορεί να δια-
περάσει βαθιά τον ανθρώπινο οργανισμό για να κάψει τις ακαθαρσίες μας.  

Προφανώς, ολόκληρο το κοσμικό δράμα, όπως γράφεται στα Ευαγγέλια, η 
ζωή, τα πάθη και ο θάνατος του Ιησού δεν είναι κάτι αυστηρά ιστορικό, όπως πιστεύ-
ουν οι άνθρωποι, αλλά είναι κάτι άμεσα σημερινό, που ο καθένας μας πρέπει να 
βιώσει μέσα του.  Η αναφορά, πως ο Ιωσήφ και η Μαρία όταν έφτασαν στη Βηθλεέμ 
δεν έβρισκαν κατάλυμα για να μείνουν, μας υποδεικνύει εύστοχα ότι υπάρχουν 



Αναστάσιος Β. Βλάχος 

305 
 

άνθρωποι που είναι πολύ γεμάτοι από τον εαυτό τους. Αυτοί δεν θέλουν να ακούν τον 
Λόγο, δεν έχουν ένα άδειο μέρος, ένα μικρούλη χώρο για αυτόν, είναι γεμάτοι από τον 
εαυτό τους, από τις δικές τους υπερηφάνειες, θεωρίες, κλπ. Τότε ο Λόγος δεν έχει που 
να μπει, που θα έμπαινε; Για να γιορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού σωστά μέσα 
μας, πρέπει να στολίσουμε το δέντρο της ψυχής μας (γιατί αυτό συμβολίζει το Χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο), με πολύχρωμα στολίδια, που είναι οι αρετές μας και να 
ανάψουμε τα φωτάκια της γνώσης και της συνείδησης παντού μέσα μας. 

Πολλοί άνθρωποι μπορούν σήμερα να περάσουν από την εμπειρία της γέννη-
σης του Χριστού και να συνειδητοποιήσουν πως η Χριστική ζωή, η Χριστική φύση 
και η Χριστική συνείδηση είναι μέσα τους. Ατομικά ο καθένας που λαμβάνει αυτή την 
μύηση έχει επίγνωση μεγάλων αλλαγών στην στάση του προς τον εαυτό του, προς 
τους συνανθρώπους του, προς τις περιστάσεις και στην ερμηνεία των γεγονότων της 
ζωής. Αυτή η μύηση της νέας γέννησης που θα λάβει χώρα συμβολικά νοούμενη στην 
Βηθλεέμ, στον οίκο του άρτου, είναι ένας νέος προσανατολισμός προς τη ζωή και 
ένας νέος τρόπος σκέψης που θα καταγραφεί στο φυσικό εγκέφαλο και στην αφυπνι-
σμένη συνείδηση τους. Η αναπτυσσομένη Χριστική συνείδηση σ’ αυτούς τους αν-
θρώπους θα δημιουργήσει κατ’ ανάγκη μια ζύμωση στην καθημερινή τους ζωή και 
αυτό, γιατί θα πρέπει να ξεπεράσουν ριζικά πολλά βασικά εμπόδια, ελαττώματα του 
χαρακτήρα τους, ή “δεσμά” και κυρίως την ψευδαίσθηση που έχουν για την προσωπι-
κότητά τους, την αμφιβολία και τη δεισιδαιμονία.  

Για την προσωπικότητα, πρέπει να νοιώσουν συνειδητά, πώς αυτή είναι μια 
φαντασία και πως πρέπει να χάσει για πάντα τη δύναμη να επιβάλλεται στην ψυχή 
σαν μια πραγματικότητα. Η ζωή της προσωπικότητας που ήταν προσανατολισμένη 
μέχρι τώρα στην επίτευξη υλικών και καθαρά εγωιστικών σκοπών, θα βρίσκεται σε 
διαμάχη με την νέα εσωτερική τους κατανόηση και αμφότερες θα ζητούν να αποκτή-
σουν τον έλεγχο. Στην αρχή, μετά την γέννηση και κατά τη διάρκεια της (νηπιότητος 
του Χριστού), η υλική όψη θα θριαμβεύει. Βραδύτερα, θα θριαμβεύει η Χριστική ζωή 
και θα φανερώνει ένα νέο στάδιο ανάπτυξης στην συνείδηση και στην έκφραση τους.  

Η αμφιβολία, πρέπει να εξαφανιστεί από την καρδιά τους σβησμένη από τη 
γνώση, κι’ όχι από τη δράση μιας τυφλής θέλησης. Πρέπει να ξέρουν πώς η μετεν-
σάρκωση, το κάρμα και η ύπαρξη των Δασκάλων, είναι πραγματικότητες που τις 
αποδέχονται, όχι μόνο γιατί είναι διανοητικά αναγκαίες, αλλά γιατί τους είναι γνωστά 
φυσικά φαινόμενα, που τα έχουν ελέγξει αυτοί οι ίδιοι, έτσι που καμιά αμφιβολία να 
μην υπάρχει πια γι’ αυτό στο πνεύμα τους.  

Τέλος η δεισιδαιμονία πέφτει μόνη της. Διότι όσο ο άνθρωπος ανυψώνεται, 
γνωρίζει τις πραγματικότητες και καταλαβαίνει το ρόλο που παίζουν τα τυπικά και οι 
τελετουργίες, μέσα στην οικονομία της φύσης και δεν δένεται με κανένα απ’ αυτά. 
Όταν εξαλειφθούν αυτά τα τρία δεσμά, πράγμα που καμιά φορά χρειάζεται μόχθος σε 
πολλές ενσαρκώσεις, μα που για μερικούς μπορεί να γίνει μόνο σε μια ζωή, βλέπουν 
να ανοίγεται μπροστά τους η δεύτερη μύηση, μαζί με τη νέα γνώση και τους ανοι-
χτότερους ορίζοντές της.  
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Την γέννηση του Χριστού μέσα μας, ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη την 
περιγράφει με τους ακόλουθους στοίχους: 

«Και σημείο μεγάλο φάνηκε στον ουρανό: γυναίκα ντυμένη τον ήλιο και η 
σελήνη κάτω από τα πόδια της και πάνω στο κεφάλι της ένας στέφανος από δώδεκα 
αστέρες. Και είχε παιδί στην κοιλιά και κράζει με ωδίνες και βασανίζεται στον τοκετό. 
Και φάνηκε άλλο σημείο στον ουρανό: και ιδού δράκος μεγάλος, φλογοκόκκινος, 
έχοντας εφτά κεφάλια και δέκα κέρατα και πάνω στα κεφάλια του εφτά διαδήματα… 
Και ο δράκος έχει σταθεί μπροστά στη γυναίκα που μέλλει να γεννήσει, για να 
κατaφάει το τέκνο της όταν το γεννήσει. Και γέννησε γιο, παιδί αρσενικό, ο οποίος 
μέλλει να ποιμαίνει όλα τα έθνη με ράβδο σιδερένια. Και αρπάχτηκε το τέκνο της 
προς το Θεό. ...». (Απ. 12, 1- 18).  

 
Η Εύα, η θηλυκή αρχή, συμβολικά στο Δέντρο των Σεφιρώθ, αντιστοιχεί στη 

Σεφίρα Ιεσόντ, τη Σελήνη. Αυτή είναι μια περιοχή κοντινή στο Μαλκούτ, τη Γη και αν 
δεν είναι συνδεδεμένη με τη Σεφίρα Τιφερέτ, τον Ήλιο, τότε βρίσκεται εκτεθειμένη 
μόνο στις γήινες επιδράσεις και μάλιστα με τις υπόγειες. Διότι κάτω από τη γη βρί-
σκονται οι Κλιφώθ119, οι μαύρες Σεφιρώθ, οι δυνάμεις του κακού, που τις συμβολί-

                                                 
119  Οι Κλιφώθ είναι οι αρνητικές όψεις από τις Σεφιρώθ, η ανισόρροπη Δύναμη. Το 

Δαιμονικό Δέντρο, που περιγράφει και σχηματοποιεί τις Κλιφώθ, συνήθως απεικονίζεται να 
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ζουν το φίδι ή ο δράκοντας. Η γυναίκα που περιγράφεται στην Αποκάλυψη, έχει κα-
τορθώσει να εγκαταλείψει τη Γιεσόντ, εφόσον έχει τη Σελήνη κάτω από τα πόδια της 
και έχει ανυψωθεί μέχρι τη Σεφίρα Τιφερέτ, εφόσον είναι τυλιγμένη με τον Ήλιο. 
Τέλος, το κεφάλι της στεφανώνεται από δώδεκα αστέρια δείχνοντάς μας ότι δέχεται το 
φως από τις πρώτες Σεφιρώθ.  

Μπροστά σ’ αυτή τη γυναίκα υψώνεται ένας δράκοντας με δέκα κέρατα (οι 
δέκα μαύρες Σεφιρώθ, οι Κλιφώθ) και επτά κεφάλια (οι επτά πλανήτες στις κατώτερες 
εκδηλώσεις τους), που φοράει διαδήματα (εφόσον είναι πρίγκιπας των σκοταδιών). Ο 
δράκοντας, απεικονίζει το Δέντρο της Ζωής ανεστραμμένο. Παρ’ όλη τη δύναμή του, 
όμως, δεν μπορεί να θριαμβεύσει επάνω στη γυναίκα. Αντίθετα με την Εύα (που την 
εξαπάτησε στον παράδεισο με το «μήλο»), εκείνη ξεφεύγει από τη γοητεία του. Αυτή η 
γυναίκα που ντύνεται με τον ήλιο, είναι η Χριστική ψυχή, είναι έγκυος και ο δράκο-
ντας περιμένει να καταβροχθίσει το παιδί που θα φέρει στον κόσμο. Αυτό  το παιδί 
είναι ο εσωτερικός Χριστός μας στην κύηση. Ο δράκοντας συμβολίζει τις δυνάμεις 
των σκοταδιών που αντιτίθενται στον ερχομό αυτής της γέννησης και προσπαθούν να 
εξουδετερώσουν το παιδί από τη γέννησή του.  

Για να αρπάξει τη γυναίκα, ο δράκοντας προβάλλει νερό σαν ποτάμι, για να 
την παρασύρει. Αυτό το νερό το οποίο ξερνάει, απεικονίζει ένα μέρος των δυνάμεων 
τις οποίες προβάλλει για να μπορέσει να αιχμαλωτίσει τη γυναίκα. Το νερό είναι το 
σύμβολο της ζωής. Όλες οι ενέργειες οι οποίες κυκλοφορούν στο σύμπαν απεικονίζο-
νται σαν νερό, ένα ρευστό το οποίο υποστηρίζει και τροφοδοτεί τη ζωή. Παρ’ όλο που 
είναι ένα αποτυχημένο Ον, ο δράκοντας, διαθέτει και αυτός τη ζωή και αυτό το νερό 
που προβάλει από μέσα του για να πνίξει τη γυναίκα είναι η έκφραση της ζωής του.  

Αγνό ή μολυσμένο, το νερό αντιπροσωπεύει πάντοτε τη ζωή. Είτε αυτή είναι 
Θεία, (αγγελική, ή ανθρώπινη), ή καταχθόνια, είναι πάντοτε ζωή, η οποία έρχεται από 
το Θεό ακόμα και όταν κατεβαίνει μέχρι τις υπόγειες περιοχές των οποίων τους κατοί-
κους τρέφει επίσης. Διαφορετικά, από που αντλούν την ύπαρξή τους αυτές οι δαιμο-
νικές οντότητες; Είναι νερό, είναι ζωή, όμως στις χαμηλότερες βαθμίδες της. Αυτό το 
νερό απορροφιέται από τη γη, πράγμα που κι αυτό είναι συμβολικό. Γνωρίζουμε ότι 
στο φυσικό επίπεδο τα τέσσερα στοιχεία μπορούν να ενδυναμωθούν ή να εξουδετε-
ρωθούν αμοιβαία. Και στο ψυχικό επίπεδο η γη μπορεί να απορροφήσει τα κακά 
ρεύματα.  

Για το δεύτερο θηρίο που βγαίνει από τη γη, ο Ιωάννης λέει ότι ο αριθμός του 
είναι εξακόσια εξήντα έξι και είναι αριθμός του ανθρώπου. Ο αριθμός τρεις φορές το 
έξι, είναι σύμβολο ύπαρξης του ανθρώπου με τον συνηθισμένο ελεγχόμενο από το 
εγώ ψυχισμό του στους τρεις κόσμους (Φυσικό, Αστρικό, Διανοητικό).  

Ο μη ισορροπημένος, ο μη ολοκληρωμένος ακόμη άνθρωπος. Το «κτήνος», 
όπως έχει αποκληθεί, είναι το αφώτιστο μέρος μέσα σε καθένα από μάς. Η έννοια του 
«αντίχριστου» προέκυψε από το γεγονός ότι οι μη ισορροπημένοι φέρουν μέσα τους 
την αφώτιστη ενέργεια τους, η οποία είναι αντίθετη προς τα μηνύματα του Χριστού.  

                                                                                                                     
αντανακλάται μέσα από έναν καθρέφτη τοποθετημένο στη βάση της Μαλκούτ, στην κατώτερη 
όψη της οποίας λέγεται πως ακουμπούν οι Κλιφώθ. 
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Για να αντιληφθούμε τον συμβολισμό του αριθμού έξι, πρέπει αυτός να μελε-
τηθεί σε συνάρτηση με τον αριθμό πέντε. Το πέντε είναι ο αριθμός του ανθρώπου 
όταν τον ζωγραφίσουμε μέσα στο πεντάγραμμο και απεικονίζει τον άνθρωπο ο 
οποίος απαλλάχθηκε από τη ζωώδη πλευρά η οποία συμβολίζεται με την ουρά. Πώς; 
Με τις πέντε αρετές του πενταγράμμου  τη σοφία, την αγάπη, την αλήθεια, την καλο-
σύνη και τη δικαιοσύνη. Ο αριθμός έξι, είναι ο αριθμός του ζώου. 

Το πέρασμα, από το ζώο στον άνθρωπο, είναι το πέρασμα από το έξι στο 
πέντε. Και δεν είναι εύκολο αυτό, διότι η ανθρώπινη φύση είναι πολύ κοντά ακόμα 
στη ζωώδη φύση με όλα της τα ένστικτα και τις ορέξεις! Όλοι μας σέρνουμε μαζί μας 
το ζωώδες παρελθόν μας, (το Θηρίο), το ψέμα την εξαπάτηση, τη σκληρότητα, την 
απανθρωπιά, την ωμότητα ή τον αισθησιασμό των άλλων... . Το θέμα τώρα είναι να 
εργαστούμε με τις ψυχικές και τις πνευματικές ιδιότητες, ώστε να αφήσουμε πίσω μας 
αυτές τις ενστικτώδεις τάσεις.   

Αυτό είναι το πρόβλημα που όλοι μας πρέπει να λύσουμε έτσι, όπως μας το 
δηλώνει ο αριθμός 9, που αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση καθώς και τις ενέργειες 
δύναμης και αγάπης σε ισορροπία. Γιατί η σημασία του 666 είναι ένα μεταμφιεσμένο 
9. Ο αριθμός 9 κρύβεται στα τρία εξάρια. Αν προσθέσεις τα τρία 6, ισούνται με 18 το 
οποίο προστιθέμενο 1+ 8 δίνει 9. Τα τρία εξάρια δηλώνουν τον αριθμό 6 επί τον εαυτό 
του τρεις φορές (ή 6 στην τρίτη), που μας δίνει 216, το οποίο, όταν προστεθεί, είναι 
επίσης 9. Η δόνηση του 9 είναι η δόνηση αυτών που είναι ισορροπημένοι και θα 
παραμείνουν έτσι, όπως μας αποκαλύπτεται και στην Αποκάλυψη, με την αναφορά 
που κάνη για τους 144.000 1+4+4 = 9, που θα σωθούν! 

Η ζωώδη μας φύση είναι βέβαια ισχυρή επειδή είναι πολύ παλιά. Είχε χιλιετη-
ρίδες για να εξασκηθεί και να δυναμώσει αφού έζησε σε πάρα πολύ δύσκολες συν-
θήκες. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αυτή δεν αντιπροσωπεύει το 
τελευταίο στάδιο της εξέλιξης του ανθρώπου και ότι τώρα εναπόκειται στη σοφία και 
στη νοημοσύνη, να εκδηλώσουν τις ιδιότητες τους, για να εξισορροπήσουν αυτή την 
τρομερή δύναμη που όλοι έχουμε μέσα μας και η οποία είναι ακριβώς αυτό που η 
Αποκάλυψη, ονομάζει Θηρίο.  

Αυτό το θηρίο που το αναζητάτε στους άλλους, βρίσκεται μέσα στον καθένα 
μας. Υπάρχει εξωτερικά, συλλογικά, σύμφωνοι. Όμως η αληθινή κατανόηση είναι να 
ξέρουμε ότι βρίσκεται μέσα μας και ότι είναι η κατώτερη μας φύση. Νομίζετε μήπως 
ότι το Θηρίο θα αναγνωρίσει το ότι το θρέψατε και ότι το υπηρετήσατε; Κάθε άλλο! 
Στο τέλος θα σας καταβροχθίσει... Δείτε τι λέει σχετικά με τη μεγάλη πόρνη (την 
ανθρωπότητα), η οποία καθόταν επάνω στο θηρίο με τα δέκα κέρατα και τα επτά 
κεφάλια: Τα δέκα κέρατα (σύμβολα από τις δέκα μαύρες Σεφιρώθ) και το θηρίο θα 
μισήσουν την πόρνη, θα την ξεγυμνώσουν και θα την αφήσουν γυμνή, θα φάνε τις 
σάρκες της και θα την καταστρέψουν με τη φωτιά. Όταν οι άνθρωποι δεν είναι οξυ-
δερκείς και άγρυπνοι, καταλήγουν πάντοτε στο να κατακομματιαστούν από την κατώ-
τερη φύση τους αφού πρώτα την έχουν ζεστάνει, ταΐσει και χαϊδέψει!  
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Οι εποχές του κόσμου. 
 

 
Οι Πυθαγόρειοι όρισαν το Σύμπαν σαν Κόσμο, επειδή το θεωρούσαν ένα 

αρμονικό σύστημα που διέπεται από τάξη. Η Αρχαία Σοφία διδάσκει ότι οι Πλανήτες, 
οι Ήλιοι και οι Γαλαξίες είναι σώματα Οντοτήτων που ζουν και που το καθένα έχει τον 
δικό του βασικό τόνο και χρώμα, τους δικούς του νόμους και αρχές. Η Εσωτερική 
αστρολογία είναι η επιστήμη τέτοιων συμβάντων και σχέσεων. Ο άνθρωπος, ο μικρό-
κοσμος, είναι η αντανάκλαση του Κόσμου, του μακρόκοσμου «Όπως επάνω, έτσι και 
κάτω· όπως κάτω, έτσι κι επάνω». Στο μεγάλο σχέδιο του σύμπαντος, το ανθρώπινο 
πεπρωμένο είναι να εκφράσει την παγκόσμια τάξη και αρμονία. 

Όταν μονάδες ενέργειας, όπως άτομα, έμβιες μορφές, ανθρώπινα όντα, πλα-
νήτες, ήλιοι και γαλαξίες, σχετίζονται μεταξύ τους με τις ποικίλες φύσεις τους και για 
διάφορους σκοπούς, συμβαίνει μια αντίδραση ανάμεσά τους και μια νέα χημική ου-
σία έρχεται σε ύπαρξη. Για παράδειγμα, όταν ένας άντρας και μια γυναίκα σχετίζο-
νται μεταξύ τους με θυμό, εκνευρισμό, απληστία, ή βία, οι χημισμοί τους αναμιγνύ-
ονται και παράγουν μια νέα χημική ουσία που είναι επιβλαβής και καταστροφική. 
Όταν σχετίζονται μεταξύ τους με αγάπη, λατρεία, αμοιβαία συμμετοχή και προσφορά, 
έρχεται σε ύπαρξη ένα άλλο είδος ουσίας με ανώτερο χημισμό, που είναι μια θερα-
πευτική, ανυψωτική και εμπνέουσα ουσία και που μ’ αυτή τρέφονται και οι δυο 
πλευρές. Η αδιαφορία ανάμεσα στους ανθρώπους δεν παράγει χημισμό. 

Παρόμοια πράγματα συμβαίνουν ανάμεσα στις ανώτερες εκείνες Ζωές, όπως 
είναι οι Ζωές των πλανητών, των ήλιων και των γαλαξιών, όταν σχετίζονται μεταξύ 
τους για διαφορετικούς σκοπούς στα διάφορα επίπεδά Τους.  

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ακόμα ότι οι πλανήτες, οι ήλιοι και οι γαλαξίες 
δεν είναι ζωντανά όντα, ότι δεν έχουν νοημοσύνη ή σκόπιμες δράσεις. Αλλά έχουν. 
Πολλά ηλιακά συμβάντα είναι δράσεις που απορρέουν από ιδιαίτερες επαφές που 
κάνουν οι έμψυχες ζωές αυτών των τεράστιων σωμάτων για ειδικούς σκοπούς. Η 
επαφή τους δημιουργεί ειδικές ουσίες που μπορούν να θρέψουν τις ψυχές των 
ανθρώπων, αν αυτές καταστούν ευαίσθητες και έτοιμες για να τις απορροφήσουν. 

Κάθε μήνα ο Ήλιος μας, συνδέεται μ’ έναν από τους δώδεκα Ζωδιακούς αστε-
ρισμούς και από τον καθένα δέχεται νέες εμπνεύσεις, οράματα και ενέργεια, ανανεώ-
νοντας την ενημέρωσή του και δυναμώνοντας τον σκοπό του να κρατάει σταθερή την 
κατεύθυνσή του για τη μακρινή Κοσμική Του Μύηση και ταυτόχρονα παράσχει νέα 
ενεργειακή ουσία στους πλανήτες και στις ζωές που ζουν μέσα στον Ηλιακό του 
Χώρο. Από τη σκοπιά της μικρής μας Γης, αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν κατά την 
διάρκεια των πανσελήνων. Τότε η Γή, ο Πλανητικός μας Λόγος, συνδέεται με τον 
Ήλιο, κυρίως για πέντε μέρες κάθε μήνα στην περίοδο της πανσελήνου, είναι τότε 
που ο Ήλιος εξαλείφει τα φθοροποιά ψυχικά στοιχεία της σελήνης και τα εμποδίζει να 
φτάσουν στη Γη. Σ’ αυτές τις πέντε μέρες ο Πλανητικός μας Λόγος δέχεται ενημέρωση 
από τον Ήλιο. Στην ακριβή στιγμή της Πανσελήνου, όπου η ευθυγράμμιση όλων των 
πλανητικών και ηλιακών κέντρων είναι στο ύψιστο επίπεδο ευαισθησίας και επαφής, 
ο Ήλιος μεταβιβάζει τις νέες ενέργειες του ζωδιακού στη Γη, εξασφαλίζοντάς έτσι μία 
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νέα αρμονική ανάπτυξη για όλα τα βασίλεια της φύσης. Αυτές οι νέες ενεργειακές 
προσαρμογές απελευθερώνουν νέες αρχές, νέες ιδέες, νέα οράματα και νέες ανταπο-
κρίσεις για την ανθρωπότητα σαν σύνολο. 

Κάθε ζωδιακό σημείο, κάθε ήλιος και κάθε πλανήτης έχει διαφορετικές ενέρ-
γειες. Αυτές οι ενέργειες ονομάζονται αχτίνες. Υπάρχουν εφτά ακτίνες, όπως υπάρ-
χουν εφτά νότες ήχου και εφτά χρώματα. Κάθε ακτίνα εκδηλώνεται με το δικό της 
χρώμα σε συγκεκριμένα επίπεδα. Η ανάμιξη ή συγχώνευση διαφορετικών αχτίνων σε 
διαφορετικά επίπεδα ή πεδία με άλλα ενεργειακά πρότυπα δημιουργεί διαφορετικές 
ουσίες. Μερικοί παραγόμενοι χημισμοί άστρων είναι πολύ υψηλής τάξης και μόνο 
προχωρημένοι μυημένοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Οι μέσοι 
άνθρωποι επηρεάζονται απ’ αυτούς τους χημισμούς ασυνείδητα και μηχανικά. Μερι-
κές απ’ αυτές τις παραγόμενες ουσίες μπορούν να δημιουργήσουν νέους πολιτισμούς 
και νέες κουλτούρες. Άλλες, λόγω της πολύ υψηλής συχνότητάς τους μπορούν να 
εφελκύσουν την τάση προς το έγκλημα, την επανάσταση και τους πολέμους.  

Αν μελετήσει κάποιος τους τοπικούς και παγκόσμιους πολέμους και ορισμέ-
νους σχηματισμούς αστέρων, θα βρει ότι τα συμβάντα στη Γη ακολουθούν τα συμβά-
ντα στο Διάστημα. Επειδή όλοι οι σχηματισμοί (Ζωδιακοί, Ηλιακοί, Πλανητικοί, Σελη-
νιακοί και άλλους που δημιουργούνται εξαιτίας της διαφορετικής διάταξης των ουρα-
νίων σωμάτων), είναι κυκλικοί, έχουμε κύκλους παγκόσμιων και τοπικών πολέμων.  

Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τα συμβάντα στη Γη, αν αλλάξει το επίπε-
δο της συνείδησής του προκειμένου να πετύχει μια ανώτερη αντίδραση σ’ αυτές τις 
εισερχόμενες ενέργειες. Η ορθή σχέση μ’ αυτές τις εκπορευόμενες ενέργειες και η 
κατάλληλη αφομοίωση είναι η αιτία της αναπτυγμένης τέχνης και δημιουργικότητας. 

Η Φύση μας διαιρείται σε 49 επίπεδα, ή εφτά πεδία με εφτά επίπεδα σε κάθε 
πεδίο. Η συνείδησή μας προχωρεί από το ένα επίπεδο στο άλλο, μέσω των προσπα-
θειών μας, της εκπαίδευσης και της πειθαρχίας· αλλά φτάνει η ώρα όπου η πρόοδός 
μας σταματάει σ’ ένα ορισμένο επίπεδο. Τέτοια φράγματα δεν μπορούν να σπάσουν 
μέσο των προσπαθειών μας στο χώρο της φιλοσοφίας, της επιστήμης ή της ψυχολο-
γίας, αλλά μέσω των ειδικών ουσιών που παρέχονται από τα μείζονα ηλιακά συμβά-
ντα. Τέτοιες ουσίες ενεργούν σαν διαλύτες και σαν γέφυρες για να μας οδηγήσουν 
στο επόμενο επίπεδο εξέλιξής μας. Οι ουσίες που δημιουργούνται από τους ψυχολο-
γικούς σχηματισμούς της Γης, του Ήλιου και του ιδιαίτερου ζωδιακού σημείου, παρέ-
χουν εκείνες τις ουσιαστικές ενέργειες που γεφυρώνουν αυτά τα χάσματα, αν οι ου-
σίες αφομοιωθούν και χρησιμοποιηθούν κατάλληλα. Ο σχηματισμός δεν έχει καμιά 
σχέση με γεωμετρικά τετράγωνα, τρίγωνα... διελεύσεις, αλλά σχετίζεται με την επικοι-
νωνία ανάμεσα σε πεδία και επίπεδα των ουρανίων Οντοτήτων και των ακτινικών ιδι-
οτήτων τους. Μέσω αυτής της γεφυρωτικής διαδικασίας, ο άνθρωπος μπορεί να μετα-
τοπίσει τη συνείδησή του στο επόμενο ανώτερο πεδίο και να γίνει μια αλλαγμένη 
ύπαρξη· οι αντιλήψεις του, οι προσεγγίσεις του και οι αξιολογήσεις του μπορούν να 
αλλάξουν. Καθώς κτίζονται οι γέφυρες και εκμηδενίζονται τα χάσματα στη Φύση μας, 
αναπτύσσουμε συνέχεια συνείδησης από πεδίο σε πεδίο και ζούμε σαν ενσυνείδητα 
όντα. Η συνείδηση δεν μπορεί να ταξιδέψει σε ανώτερα πεδία, αν δε συσσωρεύσει 
αρκετή ουσία για να γεφυρώσει το χάσμα. Τέτοιες ουσίες είναι διαθέσιμες όταν ο 
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Ήλιος συνδέεται με τα ζωδιακά σημεία και τις διαβιβάζει στη Γη κατά την περίοδο 
των μεγάλων πανσελήνων: του Κριού, του Ταύρου και των Διδύμων. 

Το Ηλιακό μας Σύστημα είναι μια μονάδα που ελέγχεται, διατηρείται ζωντανή 
και κατευθύνεται προς ένα Κοσμικό σκοπό με τη μεσολάβηση ενεργειών. Είναι ένας 
οργανισμός, που δέχεται διαφορετικά είδη ενεργειών, τις μετατρέπει, τις αφομοιώνει 
και μετά τις εκφράζει. Αυτή ακριβώς η διαδικασία κρατάει το Ηλιακό Σύστημα ζωντα-
νό και προάγει την Ηλιακή εξέλιξη· και την εξέλιξη του κάθε ατόμου, κυττάρου και 
όντος στο Ηλιακό πεδίο. Το Ηλιακό μας Σύστημα, (το οποίο και αυτό δρα σαν ένα ξε-
χωριστό όργανο μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο), δραστηριοποιείται μέσα σε ένα 
Ηλιακό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Σ’ αυτό το ενεργειακό πεδίο υπάρχουν πολλοί προ-
βληματικοί παράγοντες, που δημιουργούν περιπλοκές και εμπόδια στη διαδικασία 
ενεργειακής πρόσληψης, αφομοίωσης και έκφρασης του Ηλιακού οργανισμού. Για 
παράδειγμα, μετεωρίτες, κομήτες, ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες στο Ηλιακό διάστη-
μα, αποσυνθεμένα σώματα (τα οποία υπάρχουν αρκετά στο Ηλιακό μας Σύστημα, 
όπως μερικά φεγγάρια). Ακόμα και αστερισμοί που υπάρχουν σε διαδικασία απο-
σύνθεσης φέρνουν επιβλαβή επίδραση στο Σύστημά μας.  

Τα σώματα που βρίσκονται σε μια διαδικασία ανάπτυξης και άνθισης έχουν 
και εκπέμπουν ένα διαφορετικό είδος ενεργειών από τα σώματα που βρίσκονται σε 
διαδικασία παρακμής. Η ακτινοβολία που προέρχεται από εξελισσόμενα και ανα-
πτυσσόμενα σώματα δημιουργεί υγεία, ευθυγράμμιση, ανάπτυξη και ελευθερία. 

Εκπορεύσεις που προέρχονται από παρακμάζοντα σώματα ή από «σημεία 
φθοράς» δημιουργούν διαταραχές, διαχωρισμούς και αποσύνθεση. Στα ανθρώπινα 
όντα αυτές οι εκπορεύσεις δημιουργούν ιδιοτέλεια, αρνητικότητα και εθνικισμό.  

Όταν διάφοροι αστερισμοί, οι πλανήτες και ο ήλιος σχηματίζουν έναν ορισμέ-
νο σχηματισμό, διοχετεύουν πανίσχυρες ενέργειες που προκαλούν μια ισχυρή μόνω-
ση στις ενέργειες που εκπέμπουν τα σώματα που παρακμάζουν. Μ’ αυτό τον τρόπο, 
ξεπερνιούνται ως ένα σχετικό βαθμό τα εμπόδια που προκαλούν αυτά τα αποσυν-
θεμένα σώματα και έτσι οι ενέργειες μπορούν να έρχονται στη Γη χωρίς καμία μό-
λυνση. Έχουμε τέτοιες πανίσχυρες ευθυγραμμίσεις στις Πανσελήνους του Κριού, του 
Ταύρου και των Διδύμων και σε μικρότερο βαθμό σε κάθε πανσέληνο. 

Η Σελήνη μας είναι ένα όργανο που βρίσκεται σε παρακμή και σαν τέτοιο, 
είναι ένας προβληματικός παράγοντας ιδιαίτερα για τη Γη και γενικά για το Ηλιακό 
Σύστημα. Όπως ένα όργανο που παρακμάζει μέσα στο σώμα μας, επηρεάζει και 
παρεμποδίζει την κυκλοφοριακή ροή διαφόρων ενεργειών, έτσι και η παρακμάζουσα 
Σελήνη όταν βρίσκετε σε φθίνουσα πορεία, από την πανσέληνο μέχρι τη νέα Σελήνη, 
η βλαβερή, αόρατη και δηλητηριώδη επίδραση που εκπορεύεται από την κρυφή πλευ-
ρά της φύσης της, κερδίζει δύναμη και διαταράσσει, μολύνει και παρεμποδίζει τις 
ενέργειες καθώς έρχονται στη Γη, επηρεάζοντας συγχρόνως και τη ζωή που υπάρχει 
επάνω στη Γη. Καθώς οι ακτίνες του ήλιου (μετά τη νέα Σελήνη), κατακλύζουν ξανά τη 
Σελήνη, αυτή η κατάσταση αλλάζει και αντιμετωπίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το 
παρακμάζον σώμα να απομονώνεται και το εμπόδιο  να εξαλείφεται ως ένα βαθμό για 
μια περίοδο δεκατεσσάρων ημερών κάθε μήνα.  

Κατά την διάρκεια κάθε πανσελήνου, η βλαβερή επιρροή της Σελήνης απομο-
νώνονται τελείως, και οι ενέργειες που έρχονται από τους διάφορους αστερισμούς ή 
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από τους πλανήτες προσπερνούν ανεμπόδιστες τους παράγοντες διαταραχής της και 
φτάνουν στον πλανήτη μας.  

Όπως στον Ηλιακό σύστημα και στη Γη έχουμε τον προβληματικό παράγοντα 
των σωμάτων ή οργάνων που παρακμάζουν, έτσι και μέσα στις δικές μας ψυχολο-
γικές σφαίρες, συμβαίνει το ίδιο. Ένα αρνητικό συναίσθημα, μια εγκληματική σκέψη, 
ένας φόβος, μια ζήλεια ή μια πράξη εγωισμού, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ωστικό 
κύμα μέσα στην ψυχολογική μας σφαίρα που αποσυνθέτει και διαταράσσει.  

Αρχίζοντας με τη νέα Σελήνη - εξαιτίας των εισερχόμενων Ηλιακών και αστρι-
κών ενεργειών - ο καθένας, μπορεί να απομονώσει αυτούς τους αρνητικούς ψυχολο-
γικούς παράγοντες, δομώντας μέσα του μια γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στη φυσι-
κή, συναισθηματική και νοητική φύση του με την Πνευματική Παρουσία του.  

Κάτω από τέτοιες συνθήκες συμβαίνει να ανοίξει ξαφνικά ένα παράθυρο στη 
συνείδησή μας και για μια στιγμή μια λάμψη αποκάλυψης να έρθει στην Ψυχή μας. Ο 
βαθμός της δικής μας δεκτικότητας και αφομοίωσης εξαρτάται από το βαθμό ευθυ-
γράμμισης της τριπλής προσωπικότητας με την Εσωτερική Παρουσία και από τη νοη-
τική εστίαση κατά την ώρα του διαλογισμού της πανσελήνου. 

Το ίδιο ισχύει για την Πλανητική και για την Ηλιακή Ζωή. Αν τα βασίλεια της 
φύσης έχουν πετύχει καλύτερη ευθυγράμμιση και αρμονία, ο δικός μας Πλανητικός 
Λόγος μπορεί να τραβήξει περισσότερη ενέργεια και να τη διανείμει στο σύστημά Του 
με πιο ευεργετικό τρόπο. Για την Πλανητική Ζωή υπάρχει και άλλος λόγος για μια τέ-
τοια επαφή. Μας έχει ειπωθεί πως μια φορά το μήνα οι εντυπώσεις που λαμβάνει 
είναι ισχυρά φορτισμένες με Κοσμικές Αποκαλύψεις πάνω στις οποίες προσαρμόζει 
τα δικά Της σχέδια και τα βασίλειά της. Αυτές οι νέες προσαρμογές απελευθερώνουν 
νέες αρχές, ιδέες, οράματα και νέες ανταποκρίσεις στην ανθρωπότητα σαν σύνολο. 

Μερικές φορές οι άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί κατά την πανσέληνο συμβαί-
νουν πολλές βίαιες διαταραχές σε ασθενείς ψυχιατρείων, ακόμα και στο μέσο άνθρω-
πο. Ο λόγος είναι ότι, εξαιτίας αυτής της κυκλικής ευθυγράμμισης, οι ενέργειες που 
κατακλύζουν την ανθρωπότητα σαν σύνολο, διεγείρουν τη φύση της. Αυτές οι ενέρ-
γειες προσελκύονται και λαμβάνονται από τα πιο ενεργά και δεκτικά αιθερικά κέντρα, 
αναγκάζοντάς τα να γίνουν υπερδραστήρια και πολύ απαιτητικά. Με αποτέλεσμα 
αυτοί που δεν έχουν αρκετή νηπτική ισορροπία, κατά την περίοδο της Πανσελήνου 
να εμφανίζουν σημάδια ανισορροπίας διότι, οι υπερχειλίζουσες πνευματικές ενέρ-
γειες τους προκαλούν μία προοδευτική ένταση στο νοητικό μηχανισμό τους και 
μεγάλη έξαψη των επιθυμιών τους. Αυτό οφείλεται σε καταστάσεις παρακμής και σε 
άλλους προβληματικούς παράγοντες, όπως κατεστραμμένα νευρικά συστήματα και 
αδένες, ή συναισθηματικές και νοητικές καταστάσεις που παρενοχλούν τις εισερχό-
μενες ενέργειες, τις μολύνουν και δημιουργούν μια κατάσταση ανισορροπίας στο 
ενεργειακό τους πεδίο.  

Αυτές οι ευεργετικές εξωπλανητικές δυνάμεις μπορούν να προσεγγιστούν με 
ασφάλεια και με όφελος για την ανθρωπότητα μόνο κατά την διάρκεια της Πανσελή-
νου. Κατά την περίοδο αυτή όλα τα κατώτερα σώματά μας, φυσικό, συναισθηματικό 
και κατώτερο νοητικό, που ονομάζονται και σεληνιακά σώματα, απομακρύνονται από 
την άμεση επίδραση της Σελήνης. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος έχουμε μία ευκαιρία 
ν’ ακτινοβολήσουμε το εσωτερικό μας φως μέσω των κατώτερων σωμάτων μας, τα 
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οποία ως ένα βαθμό είναι ακόμα μολυσμένα από την προηγούμενη επήρεια της 
Σελήνης. Όταν τα κατώτερα σώματα δε διεγείρονται σχεδόν καθόλου από τη Σελήνη, 
οι ανώτερες ενέργειες απελευθερώνονται και εισβάλλουν μέσα μας.  

Στην περίοδο ενός χρόνου έχουμε 12 ή 13 Πανσελήνους. Κατά τη διάρκεια 
αυτών των περιόδων, η Ψυχή της Γης μας, η Ψυχή του Ήλιου μας και η Ψυχή ενός εκ 
των σημείων του Ζωδιακού σχετίζονται μεταξύ τους για ειδικούς σκοπούς. Σε τρεις 
από αυτές τις Πανσελήνους απελευθερώνονται ειδικές ενέργειες και ιδιαίτερα γεγονό-
τα συμβαίνουν στο Διάστημα. Αυτές είναι: η Πανσέληνος του Κριού, του Ταύρου και 
των Διδύμων.  

Στις τρεις αυτές περιόδους από τις 21 Μαρτίου ως τις 20 Απριλίου ο Ήλιος μας 
συγχωνεύεται με τον αστερισμό του Κριού. Από τις 21 Απριλίου ως τις 20 Μαΐου ο 
Ήλιος μας συγχωνεύεται με τον αστερισμό του Ταύρου. Από τις 21 Μαΐου ως τις 20 
Ιουνίου, ο Ήλιος μας συγχωνεύεται με το ενεργειακό πεδίο του αστερισμού των Διδύ-
μων. Στις περιόδους αυτές παράγεται μια μεγάλη ποσότητα ουσιαστικής ενέργειας, 
που μπορεί να θρέψει τη θέληση, την αγάπη και το φως μας, να διευρύνει τη συνεί-
δησή μας, να δημιουργήσει αρμονία μέσα μας και να μας καταστήσει ικανούς να 
κάνουμε μεγάλες ανακαλύψεις, αν φυσικά είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι. Αυτές 
οι ενέργειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σπάσουμε τις αποκρυσταλλώσεις 
και να ανέλθουμε σ’ ένα ανώτερο επίπεδο ύπαρξης. 

Διότι: O αστερισμός του Κριού αντιπροσωπεύει τον Ενεργειακό Σταυρό και 
είναι το σημείο του ζωδιακού μέσω του οποίου η πρώτη Ακτίνα της Θέλησης ή Δύ-
ναμης, φθάνει στην πλανητικοί μας Ζωή και σηματοδοτεί μια νέα κατεύθυνση, μια νέα 
αρχή. Η βασική νότα του Κριού είναι η Ανάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημε-
ρών ο νους και η συνείδησή μας πρέπει να πολωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
γίνουμε ευαίσθητοι σ’ αυτές τις ενέργειες της ανάστασης, προκειμένου να τις δεχτού-
με, να τις αφομοιώσουμε και να τις ακτινοβολήσουμε στον κόσμο.  

Ο αστερισμός του Ταύρου αντιπροσωπεύει τον Σταθερό Σταυρό και μέσω του 
Ταύρου η ενέργεια της τέταρτης ακτίνας διαχύνεται στον πλανήτη. Η βασική νότα για 
τον Ταύρο είναι φώτιση. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, πρέπει να προσπα-
θούμε να έχουμε συνειδητή επαφή με τον ανώτερο Εαυτό μας για μεγαλύτερη φώτιση.  

Ο αστερισμός των Διδύμων αντιπροσωπεύει τον Μεταβλητό Σταυρό και μέσω 
των Διδύμων κυλά η ενέργεια της δεύτερης ακτίνας στον πλανήτη μας. Ο βασικός 
τόνος των Διδύμων είναι ορθές ανθρώπινες σχέσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
ημερών, πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε συνειδητή επαφή για την δημιουργία 
ορθών ανθρώπινων σχέσεων. 

Κατά τη διάρκεια της πανσελήνου τα ηλιακά συμβάντα, επηρεάζουν τον 
άνθρωπο, ανάλογα με την ποιότητα και το επίπεδο της συνείδησής του, ώστε, την 
περίοδο εκείνη να γίνεται πιο ευαίσθητος στον πόνο και στη χαρά. Αν δε γίνει καμιά 
προετοιμασία, τα κατώτερα κέντρα του που θα δέχονται διέγερση πέρα από το 
σημείο ελέγχου τους, θα του προξενούν διαταραχές στην κοινωνική, ηθική, συναισθη-
ματική και νοητική του ζωή. Γι’ αυτό, από τους μεγάλους Δασκάλους δίνονται συμ-
βουλές γύρω από τις Πανσελήνους και τρόποι προετοιμασίας γι’ αυτές. Στην πραγμα-
τικότητα η σελήνη δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι συμβαίνει. Είναι η ζωδιακή ενέργεια 
που φτάνει στους ανθρώπους και δημιουργεί αυτά τα ποικίλα αποτελέσματα.  
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Η Ηλιακή και η Πλανητική Ζωή επιδιώκουν να κρατούν συνεχώς μια σταθερή 
ανοδική κατεύθυνση για την επιτυχία του μακρινού σκοπού τους που είναι η Κοσμική 
Τους Μύηση εισάγοντας συνεχώς αλλαγές στους Εαυτού Τους. Και τα ανθρώπινα 
όντα επίσης πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα για να επιτυγχάνουν αλλαγές στη 
συνείδησή Τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της Ηλιακής και 
Πλανητική αλλαγής. Η Ζωή μάς προκαλεί να βελτιωθούμε αντιμετωπίζοντας αυτή την 
πρόκληση. Όλοι αυτή η διαδικασία συμβαίνει μέσα από μικρότερους ή μεγαλύτερους 
Πλανητικούς, Ηλιακούς και Ζωδιακούς κύκλους.  

Ένας από αυτούς τους μεγάλους κύκλους, είναι και ο κύκλος που διαγράφει ο 
Ήλιος μας στη δική του τροχιά γύρο από το δικό του Ζωδιακό κύκλο. Ο χρόνος που 
χρειάζεται ο Ήλιος μας να συμπληρώσει μία πλήρη περιστροφή μέσα από τα 12 
σημεία του δικού του Ζωδιακού κύκλου αντιστοιχεί σε ένα κοσμικό έτος ή 25.920 
γήινα χρόνια. Ο χρόνος που χρειάζεται ο Ήλιος μας για να διέλθει από έναν αστερι-
σμό του μεγάλου ζωδιακού του, είναι 2.160 γήινα χρόνια και είναι η περίοδος η οποία 
αντιστοιχεί σ’ έναν κοσμικό μήνα. Η εποχή αυτή παίρνει το όνομα του ζωδίου στο 
οποίο βρίσκεται ο Ήλιος. Για παράδειγμα, ήμασταν στην Εποχή των Ιχθύων για 2.160 
χρόνια· τώρα είμαστε στην Υδροχοϊκή Εποχή, γιατί ο Ήλιος μας μπαίνει όλο και πιο 
βαθιά στο ενεργειακό Πεδίο του Υδροχόου.  

Όταν ο Ήλιος μας εισέρχεται σε ένα νέο αστερισμό του μεγάλου ζωδιακού, 
πολλές αλλαγές συμβαίνουν στην ανθρωπότητα και στην πλανητική ζωή καθώς σιγά-
σιγά όλα αυτοπροσαρμόζωνται στα ενεργειακά πρότυπα αυτού του αστερισμού. 
Τότε, οι κυρίαρχες ιδέες στη θρησκεία, την επιστήμη και την τέχνη είναι το αποτέλε-
σμα της ακτινοβολίας αυτού του αστερισμού. Αν η ανθρωπότητα δεν είναι σε θέση να 
αφομοιώσει αυτές τις ενέργειες και να τις εκφράσει δημιουργικά, για το καλό όλων, 
τότε αυτές οι ενέργειες θα δημιουργήσουν τρομακτική τριβή στο σύστημά μας.  

Αυτή η τριβή είναι η πηγή όλων των νοητικών, συναισθηματικών, φυσικών και 
κοινωνικών προβλημάτων. Όταν αυτές οι καινούριες ενέργειες ελευθερώνονται, είτε 
ανοίγουν ένα καινούριο επίπεδο συνείδησης, ύπαρξης, πολιτισμού και κουλτούρας 
είτε, καταστρέφουν το καθετί. Για να κατανοηθούν καλύτερα οι δραματικές αντιφάσεις 
της σημερινής εποχής, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η ανθρωπότητα προφανώς 
βρίσκεται στο κρίσιμο σημείο μετάβασης σε έναν εποχιακό κύκλο νέων συνειδησι-
ακών πραγματικοτήτων. Είναι γνωστό, ακόμη και ιστορικά, ότι πάντοτε στις ενδιάμε-
σες φάσεις μεταξύ δύο μεγάλων εξελικτικών εποχών μεσολαβεί ένα διάστημα γενικής 
κρίσης, σύγχυσης, ηθικής κατάπτωσης, παρερμηνείας, παραπληροφόρησης, έκδηλης 
αρνητικότητας, ανασφάλειας, βίας και ταυτόχρονης αλλοφροσύνης, σκηνικό που 
συνθέτει μία εικόνα καταρράκωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πρόκειται για μία 
ομαδική “σκοτεινή νύχτα της ψυχής”, όπου όλα μπορεί να φαίνονται υποβαθμισμένα, 
αβέβαια και τρομώδη. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η κατάρρευση και η υπέρβαση 
του ανεπαρκούς πλέον παλαιού και δεν έχει ακόμη ανατείλει αρκετά το νέο, στη 
δημιουργική του προοπτική. 

Σε αυτές τις περιστάσεις, ο συνήθως αγνοών και απροετοίμαστος άνθρωπος 
εστιάζεται φοβισμένος περισσότερο στο “αρνητικό” και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο 
δεν βλέπει εύκολα τα θαυμάσια γεγονότα, τις νέες συνειδησιακές εξελίξεις που 
συντελούνται παράλληλα και ανοίγουν τον δρόμο για ανώτερες επιτεύξεις και ευρύ-



Αναστάσιος Β. Βλάχος 

315 
 

τερη εκδήλωση της πνευματικής ζωής. Στα πλαίσια τέτοιων ιδιαίτερων γεγονότων, 
που συμβαίνουν σε αυτήν την κρίσιμη εποχή, παρατηρούμε, ως νομοτελειακό δρώ-
μενο, την εμφάνιση όλο και περισσότερων Ψυχών oι οποίες αρχίζουν να συνειδη-
τοποιούν, να “θυμούνται” την Αληθινή Πνευματική τους Φύση. Είναι αυτές oι Ψυχές 
που εκδηλώνονται με αγάπη και φωτεινή παρουσία, που εργάζονται συνειδητά για το 
κοινό καλό σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης ζωής, χωρίς να επιδιώκουν προ-
σωπικά οφέλη. Ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν και κάποιες εξελιγμένες Ψυχές που 
λειτουργούν ως Κοσμικοί Αγγελιαφόροι Αληθειών, που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα 
για την παρούσα φάση. Είναι εκείνες oι ιδιαίτερες Ψυχές που σε κάθε εποχή ανοί-
γουν νέους δρόμους εξέλιξης, σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ζωής, αν και κατά 
κανόνα δεν γίνονται αντιληπτές στην αληθινή τους φύση. 

Γι’ αυτό, τούτο τον καιρό αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κρίση, την κρίση της 
νέας εποχής. (Για αυτό βλέπουμε αναρχία, πολέμους, εκφυλισμό των ηθών και των 
αξιών, αύξηση διαφόρων ειδών εγκλημάτων, εξάπλωση του φόβου, του μίσους και 
της απληστίας). Μερικές φορές, αυτή η περίοδος είναι η πιο κρίσιμη του κύκλου την 
οποία περνάει η ανθρωπότητα, έως ότου προσαρμοστεί σε κάποιο βαθμό στις αρχές 
της νέας εποχής.  

Καθώς η Νέα Πνευματική Εποχή αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων, ένα δυνα-
μικό ρεύμα πνευματικής αναζήτησης αναπροσανατολίζει την ανθρώπινη συνείδηση 
σε νέες πηγές Αλήθειας, πέρα από τις μαχόμενες ιδεολογίες που καθηλώνουν την 
ανάταση του ανθρώπου και τον οδηγούν στη σύγκρουση και στην Καταστροφή... Η 
ζωή της Νέας Εποχής ως χαρακτηριστικό της θα έχει την Αγάπη, την Πνευματικότητα 
και την Καθολική Ελευθερία μέσα στην αναδυόμενη Παγκόσμια Κοινότητα, πέρα από 
διακρίσεις φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές ή ιδεολογικές...  Γι’ αυτό είναι αναγκαία 
μια αναθεώρηση και υπέρβαση του παλαιού τρόπου σκέψης με την εκ νέου βαθύτερη 
διερεύνηση και πνευματική κατανόηση της Αρχαίας Σοφίας, που εμπεριέχεται στα 
αποκαλούμενα Ιερά Κείμενα και στις παραδοσιακές Πνευματικές-Μυητικές Διδασκα-
λίες όλων των λαών, σε συνδυασμό με τη νέα αντίληψη της επιστήμης για τη Φύση 
του Ανθρώπου και του Σύμπαντος, που έχει αρχίσει να διατρέχει σε όλους τους 
τομείς γνώσης. 

Κάθε εποχή φέρνει στη γη μια διαφορετική ομάδα πνευμάτων, που καλείτε να 
υλοποιήσει τις νέες ιδέες και να αναπτύξει ένα νέο πολιτισμό που θα είναι σύμφωνος 
με τα ενεργειακά πρότυπα αυτού του αστερισμού. Στο διάστημα αυτού του κοσμικού 
μήνα, αυτή η ομάδα πνευμάτων, σιγά – σιγά αναχωρεί από τη γη προκειμένου να 
εξελιχθεί περαιτέρω σ’ έναν άλλο πλανήτη αφού έχει μάθει το μάθημα της εδώ.  

Σε κάθε ομάδα, φυσικά, υπάρχουν πάντοτε μεμονωμένα άτομα, τα οποία δεν 
καταφέρνουν να «πιάσουν τη βάση» πριν από το τέλος της εποχής. Αυτά μένουν 
πίσω και πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσονται στη γη. Έτσι εξηγείται και γιατί ένα 
έθνος βιώνει μια ξαφνική παρακμή αμέσως μετά την κατάκτηση ενός υψηλού επιπέ-
δου στον πολιτισμό. Οι υψηλά ανεπτυγμένοι πατέρες του έθνους ακολουθούνται από 
εκφυλισμένους και με αδύναμη θέληση απογόνους και το έθνος πέφτει σταδιακά σε 
αδυναμία και ανυποληψία.  

Βασικά η Γη δέχεται επιδράσεις τόσο από τον αστερισμό που βρίσκετε ο 
Ήλιος μας όσο και από το πολικό αντίθετό του που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του 
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Ζωδιακού Κύκλου. Αυτή η αμοιβαιότητα ονομάζεται πολικότητα. Έτσι ο Κριός έχει 
πολικότητα με τον Ζυγό, ο Ταύρος με τον Σκορπιό, οι Δίδυμοι με τον Τοξότη κλπ. 

Ο Ήλιος μπήκε στον μεγάλο μήνα του ζωδίου του Λέοντα περίπου γύρω στο 
10.700 π.Χ., όταν, όπως λέει η παράδοση συνέβη ο κατακλυσμός που βούλιαξε το 
τελευταίο κατάλοιπο της Ατλαντίδος και προκάλεσε μεγάλες γεωλογικές αναταραχές 
στη γη, σημειώνοντας το τέλος της 4ης εποχής των παγετώνων. Η πολικότητά του 
αντιστοιχεί στο Ζώδιο του Υδροχόου. Σ’ ένα ζώδιο φωτιάς όπως ο Λέων έγινε κατα-
στροφή του κόσμου από νερό. Οι διάφορες προφητείες που αφορούν το τέλος του 
σημερινού μας κόσμου μιλούν για μια καταστροφή από φωτιά (ηφαιστειακές εκρήξεις, 
σεισμοί ή πυρηνικές μάχες;), αφού η ζωδιακή Εποχή μας αντιστοιχεί στον Υδροχόο. 
Η πολικότητα ίσως εκφραστή καθαρά για άλλη μια φορά.  

Το 8.500 περίπου π.Χ. ο Ήλιος μπήκε στην Εποχή του Καρκίνου. Σ’ αυτό το 
ζωδιακό μήνα η ανθρωπότητα άρχισε να προσαρμόζεται στον πολιτισμό, αφού ξεπέ-
ρασε την τρομερή καταστροφή του προηγούμενου κύκλου, όπου είχε σχεδόν σβήσει 
κάθε ίχνος του. Η επιρροή του Καρκίνου σημαδεύεται με την έναρξη των μόνιμων 
εγκαταστάσεων καλλιέργειας των αγρών. Ο Καρκίνος σύμβολο της μητρότητας και 
της οικιακής ζωής, σε σχέση με τη Σελήνη σαν δότρια της θηλυκής όψης της ζωής, 
χαρακτήρισε τους πολιτισμούς και τις θρησκευτικές λατρείες τους για την θεά Μητέρα, 
τη Γη, επί 2.000 χρόνια. 

Το 6.400 π.Χ. περίπου ο Ήλιος μπήκε στους Διδύμους. Ο ευφυής και κοινω-
νικός χαρακτήρας του ζώδιου αυτού, σε συνδυασμό με τον Τοξότη που αποτελεί την 
πολικότητά του, προώθησε το μεγάλο θαύμα της εποχής εκείνης την εφεύρεση, ή 
καλύτερα την χρήση σε κοινωνικό επίπεδο, της γραφής με χωριστά ιερογλυφικά αντί 
συμβολικά ιδεογράμματα, όπως υπήρχαν στους μυητικούς ναούς κλειστού κύκλου 
χιλιάδες χρόνια πριν. Η επίδραση των Διδύμων φαίνεται στις διάφορες προόδους του 
ανθρώπινου πολιτισμού την εποχή εκείνη με τις εφευρέσεις του τροχού, της τέχνης, 
των γραμμάτων, των επιστημών και γενικά με την ανάπτυξη της ανθρώπινης διά-
νοιας και την ανάγκη για συσσώρευση γνώσεων. Εμφανίζονται επίσης λατρείες σε 
Θεούς Διδύμους, όπως ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης της Ελλάδας, Ο Όσιρις και Σεθ 
της Αιγύπτου, οι δίδυμοι αδελφοί Ουν και Ουνατισύ και οι Βουκούβ και Ουνατιού των 
Μάγια Κιτσέ και άλλα Θεία ζευγάρια. Είναι η εποχή που ενσαρκώνονται οι θείοι 
Αδελφοί. Η τελειοποίηση της γραφής επίσης καλύπτει όλη αυτή την περίοδο, μέχρι 
την εποχή του Ταύρου, γύρω στο 4.200 π.Χ. που οι διάφοροι γνωστή μεγάλοι πολι-
τισμοί έχουν αναπτύξει και χρησιμοποιήσει σχεδόν πλήρως τις δυνατότητες της νέας 
αυτής ανακάλυψης.  

Η Εποχή του Ταύρου επηρέασε τον ανθρώπινο πολιτισμό από το 4.200 π.Χ. 
μέχρι Το 2.100 π. Χ. περίπου. Σ’ αυτή την ζωδιακή περίοδο βλέπουμε ν’ αναπτύσσο-
νται λατρείες με ταυρόμορφες θεότητες όπως του Θεού Άπι στην Αίγυπτο, του Θεού 
Ελ στην Σουμερία, του Μινωικού ταύρου στην Κρήτη και άλλες, όπως συμπεραίνεται 
από τα αναρίθμητα ιερά αγαλματίδια και ζωγραφιές ταύρων που βρέθηκαν σε διάφο-
ρους πολιτισμούς από την Ισπανία μέχρι την Κίνα και την Ιαπωνία. Η πολικότητα του 
Ταύρου με το ζώδιο του Σκορπιού τόνισε περισσότερο την απασχόληση των λαών 
εκείνων γενικά με το ζήτημα του θανάτου και της μεταθανάτιας ζωής της Ψυχής, τα 
οποία έχουν μεγάλη σχέση με την αχτίνα επίδρασης του Σκορπιού. Ο αστερισμός του 
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Σκορπιού - Αετού αναπαρίσταται ως η γυναίκα - πειρασμός ένας όφις που έρπει στη 
γη ή με τη μορφή του θεϊκού γερακιού Ώρος. Η ενέργεια αυτή, όσο εξακολουθεί να 
είναι γήινη και να εκφράζεται σε χαμηλό επίπεδο όπου και αιχμαλωτίζει το πνεύμα 
στην ύλη, είναι ο όφις που καθηλώνει τον άνθρωπο σε περαιτέρω ενσαρκώσεις. Απ’ 
την άλλη πλευρά, όταν αυτή η δύναμη πνευματοποιηθεί, βοηθά τον άνθρωπο να 
βιώσει, ενώ ακόμα βρίσκεται στο σώμα, τον ύψιστο βαθμό πνευματικότητας.  

Ο μυημένος είναι ένας αετός που πετάει ψηλά. Έχει πνευματοποιήσει τον όφη, 
τη δύναμη της ενστικτώδους παρόρμησης και το εκδηλώνει αυτό ως πνευματική δύνα-
μη μέσω της νόησής του. Ο μυημένος είναι συνεπώς ένα όργανο της θεϊκότητας, το 
οποίο αποκαλύπτεται μέσω του ζωδιακού αστερισμού του Ταύρου. Γι’ αυτό στην 
εποχή του Ταύρου τα ζώα αυτά θεωρούνταν «ιερά», σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Ο αστερισμός του Ταύρου έχει μία γήινη υλική επίδραση. Αυτό σημαίνει ότι 
στην εποχή του οι δυνάμεις που χτίζουν την ύλη και εργάζονται μέσα της είναι οι πιο 
πρόσφορες και προσιτές στη χρήση των κατοίκων της γης.  

Στην αρχαία Περσία, στις αναπαραστάσεις λατρείας του Θεού Μίθρα, προς το 
τέλος της εποχής του Ταύρου και στην αρχή του Κριού, βλέπουμε τον ανθρωπόμορφο 
Μίθρα, σύμβολο του Ήλιου Κριού, με μανδύα χρυσόμαλλου δέρατος να σκοτώνει τον 
Ταύρο που δαγκώνεται στα γεννητικά του όργανα από ένα σκορπιό. Η Λατρεία του 
Μίθρα σημαδεύει το πέρασμα από την εποχή του Ταύρου που θανατώνεται, στο 
Κριό, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα με τον Θησέα, τον Ηρακλή και άλλους Ηλιακούς 
Ήρωες Κριούς που σκοτώνουν τις αρχαίες λατρείες της προηγούμενης ζωδιακής 
φάσης.  

Μετά την Εποχή του Ταύρου, ο Ήλιος μπαίνει στον αστερισμό του Κριού, 
όπου η πολικότητά του με το Ζυγό είναι κυρίαρχοι και που χαρακτηρίζει την Ζωδιακή 
Εποχή που άρχισε πριν από 4.ΟΟΟ χρόνια περίπου. Τότε κυριαρχούν οι λατρείες του 
χρυσόμαλλου Δέρατος στην Ελλάδα, του Θεού του ηλιακού πυρός Άγνι στην Ινδία, 
του Θεού Κριού Χνούμ στην αρχαία Αίγυπτο, που συσχετίζεται με την λαμπερή δύνα-
μη του Ήλιου Άμμωνα Ρα και υποθέτουμε ότι σ’ αυτή την εποχή έχει τις ρίζες της η 
μεταγενέστερη χριστιανική αναβίωση της λατρείας του Αρνιού του Χριστού το Πάσχα.  

Ο Μέγας Αλέξανδρος, που αναπαριστάνεται συχνά με κέρατα κριού σαν γιός 
του Άμμωνα Διός, ήρθε για να κλείσει ένδοξα τον κύκλο της εποχής του Κριού. Η επί-
δραση του πλανήτη Άρη στο Ζώδιο αυτό, χάραξε την ανθρωπότητα την περίοδο αυτή 
με τα σημάδια των κατακτήσεων και των πολέμων. Τονίζεται περισσότερο το ηρωικό 
και επικό στοιχείο στην κοινωνική παράδοση των λαών και η πολεμική τέχνη φτάνει 
σε μια ακμή που θα επιτρέψει στους επόμενους καιρούς μεγάλες προόδους, εφαρ-
μογές και αντιλήψεις για την Τέχνη του πολέμου.  

Από την Μυκηναϊκή περίοδο και την εποχή του Ραμσή και του Σαργκόν της 
Ασσυρίας μέχρι τις κατακτήσεις του Αλέξανδρου και του Καίσαρα, ένας Αρειανός πο-
λεμικός άνεμος φυσάει πάνω στους ανθρώπους. Η Πολικότητα του αντίθετου ζωδίου, 
του Ζυγού, εμπνέει από την άλλη μεριά στην ανθρωπότητα την αρμονική κομψότητα, 
την ισορροπημένη ομορφιά που χαρακτηρίζει τα αρχιτεκτονικά μεγαλουργήματα της 
Αρχαίας Αιγύπτου, της Βαβυλωνίας, της Ελλάδας και της Ρώμης, που κυριαρχούν σ’ 
αυτή τη Ζωδιακή Εποχή του Κριού. 
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Ένας ισχυρός μύστης (ο Μωυσής), οδηγεί το λαό του έξω από το πνευματικό 
σκοτάδι που επικρατούσε στην Αίγυπτο, κατά το τέλος της εποχής του Ταύρου. Και 
επειδή ο Κριός που σηματοδοτεί τη νέα εποχή είναι ένας αστερισμός της φωτιάς, μία 
φλεγόμενη βάτος κινείται μπροστά του για να του δείχνει το δρόμο. 

Δύο διαφορετικές ζωδιακές εποχές ποτέ δε χωρίζουν μεταξύ τους απότομα. 
Μάλλον ρέουν σταδιακά η μια μέσα στην άλλη. Έτσι, υπάρχει μία μεταβατική περίο-
δος, στην οποία οι επιδράσεις των δύο αστερισμών  του παλιού και του νέου  γίνο-
νται ανίσχυρες λόγω της μεταξύ τους αμοιβαίας παρεμβολής. Οι παλιές ιδέες δεν ικα-
νοποιούν πλέον τη νέα γενιά, ενώ οι παλιότερες γενιές αδυνατούν να δεχτούν και να 
αφομοιώσουν τις νέες ιδέες. Η μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων στρέφεται προς τα 
πίσω, στις παλιές, απολιθωμένες ιδέες τους, δηλαδή στις ιδέες του αστερισμού του 
Ταύρου. Αυτές οι ιδέες, όμως, δεν έχουν πια τη δύναμη ενός ταύρου στις πλήρεις 
διαστάσεις του. Αντίθετα, είναι ιδιαίτερα ανίσχυρες, όπως ενός μικρού ταύρου. Στη 
συμβολική γλώσσα, το πνεύμα είναι πάντοτε Χρυσό και ο λαός του μύστη χορεύει 
γύρω από ένα χρυσό μόσχο και προβαίνει σε λατρευτικές εκδηλώσεις.  

Στο μεταξύ ο μεγάλος μύστης είναι «πάνω στο βουνό και μιλά με το Θεό». 
Είναι ο φορέας της θέλησης του Θεού, για να διακηρύξει τις νέες ιδέες στο λαό του, 
μέσω δύο θρησκευτικών συμβόλων, του ιερού αμνού, συμβόλου του αστερισμού του 
Κριού και των δύο στηλών με τις δέκα εντολές, συμβόλου του αστερισμού του Ζυγού.  

Ο αμνός, που προορίζεται για θυσία, είναι ο θεϊκός Εαυτός, ο οποίος, υφα-
σμένος στην ύλη, αφήνεται να σταυρωθεί πάνω στις δύο μεγάλες ακτίνες του τρισδι-
άστατου κόσμου, το χρόνο και το χώρο, όπου μ’ αυτό τον τρόπο θυσιάζει τη ζωή του 
για να σώσει τη γη πνευματοποιώντας την. Οι δύο στήλες των εντολών στέκουν ως 
σύμβολα της εσωτερικής δομής του Εαυτού, που εκδηλώνεται στην ψυχή με τη μορφή 
ηθικών νόμων. Όταν ο μύστης φέρνει τις στήλες με τις εντολές και βλέπει το λαό του 
να λατρεύει το χρυσό μόσχο, ξεσπάει με οργή. Πετάει τις στήλες στο έδαφος και τις 
κομματιάζει, ενώ ζητά απ’ το Θεό να τιμωρήσει τον ανυπάκουο λαό. 

Οι όφεις (σύμβολα της γυναίκας-πειρασμού, που είναι η κινητήρια δύναμη του 
αστερισμού του Σκορπιού), έπεσαν από τον ουρανό και δάγκωσαν τους ανθρώπους 
που είχαν προσκυνήσει το χρυσό μόσχο. Υποφέρουν τρομερά από τα δηλητηριώδη 
δαγκώματα. Ο μύστης λυπάται τους άτυχους ανθρώπους. Στο κέντρο του καταυλι-
σμού τους στήνει δύο ακτίνες σε σχήμα «Τ» και τοποθετεί ένα χάλκινο φίδι κάθετα 
προς αυτές, με το κεφάλι του ψηλά. Αυτή είναι η συμβολική αναπαράσταση του δεν-
τρου της γνώσης του καλού και του κακού, το δέντρο του όφη. Χωρίς πια να σέρνεται 
στο έδαφος, αλλά με το κεφάλι του προς τα πάνω, ο όφις παύει να είναι η μεγάλη 
γυναίκα-πειρασμός που παρασύρει τους ανθρώπους. Γίνεται το σύμβολο της ύψι-
στης σοφίας, που οδηγεί και πάλι τους ανθρώπους στην ενότητα, στο Θεό. Όσοι 
είναι άρρωστοι, όταν κοιτάξουν αυτόν το χάλκινο όφη, θεραπεύονται αμέσως. 

Η ερμηνεία αυτού του συμβολισμού, μας δείχνει ότι οι άνθρωποι που δεν 
μπορούν ή δε δεχτούν τις ιδέες της νέας εποχής, αρρωσταίνουν πνευματικά. Δε 
βρίσκουν πια τη θέση τους ανάμεσα στους ανθρώπους και οδηγούνται σε βαθιά 
Πνευματική σύγκρουση. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να θεραπευτούν: να οδηγη-
θούν ξανά εκεί όπου στέκει το δέντρο της γνώσης. Όταν κοιτάζουν αυτό το δέντρο 
χωρίς να τρώνε από τους καρπούς του, αναγνωρίζουν τις θεϊκές αλήθειες χωρίς να τις 
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εκμεταλλεύονται για δικούς τους εγωιστικούς σκοπούς. Έτσι θεραπεύονται. Η σοφία 
και ο αλτρουισμός θεραπεύουν κάθε ασθένεια της ψυχής. 

Ο μεγάλος μύστης οδηγεί το λαό του ψηλά στο κατώφλι της νέας εποχής, έως 
τα σύνορα της γης της επαγγελίας. Μετά ανεβαίνει σ’ ένα βουνό και εξαφανίζεται. 
Κανείς ποτέ δε βρίσκει το σώμα του. Ο εκλεκτός λαός, που έχει κληθεί να διακηρύξει 
και να υλοποιήσει τις ιδέες της νέας εποχής, περιπλανάται από κει και πέρα, φυλάσ-
σοντας τη σοφία και τη μυστική διδασκαλία του μεγάλου διδασκάλου του. Αλλά, σιγά 
- σιγά, η κιβωτός της διαθήκης χάνει τη δύναμή της... . 

Ένας κοσμικός μήνας περνάει. Μετά από μια μικρή μεταβατική περίοδο ανα-
προσαρμογής, ο Ήλιος περνά στον αστερισμό των Ιχθύων. Για άλλη μια φορά οι 
άνθρωποι αναστατώνονται. Δεν μπορούν πια να βρουν την αλήθεια στις φθαρμένες, 
συμβατικές ιδέες του προηγούμενου αιώνα. Μοιάζουν με ένα κοπάδι προβάτων χωρίς 
βοσκό. Σ’ αυτή τη μεταβατική περίοδο, η ενσάρκωση μιας θεότητας, ένας γιος του 
Θεού, ο μέγας Δάσκαλος της κοσμικής εποχής, γεννιέται. Αυτός έχει το ύψιστο καθή-
κον να αποκαλύψει το μυστήριο της δημιουργίας, δίνοντας στο Θεό τη δυνατότητα να 
περπατήσει ενσαρκωμένος πάνω στη γη. Αυτός ο γιος του Θεού είναι η γήινη εικόνα 
του ουράνιου θυσιασμένου αμνού. Όπως ακριβώς ο θεϊκός κοσμικός Εαυτός θυσιά-
ζεται στην αιώνια σταύρωση στο χρόνο και στο χώρο, με τον ίδιο τρόπο, αυτός ο 
οποίος εκδηλώνει πλήρως το θεϊκό Εαυτό στο ανθρώπινο σώμα του, θα πρέπει να 
υποστεί την εκδίκηση της ύλης πάνω στο πνεύμα του καθώς θανατώνεται από χέρια 
αδαών ανθρώπων. 

Αυτός ο γιος του Θεού έλκει για την ανθρωπότητα την τροφή της διδασκαλίας 
του, από τα θρησκευτικά σύμβολα της νέας εποχής που είναι οι Ιχθύες και η Παρ-
θένος, Οι διδασκαλίες του, ακούγονται από ανθρώπους διαφορετικών επιπέδων εξέ-
λιξης. Όσοι από αυτούς έχουν ήδη αφυπνιστεί πνευματικά και έχουν, συνεπώς, 
φτάσει στο πέμπτο επίπεδο το πνευματικό, αυτοί «οι πέντε χιλιάδες» άνθρωποι 
λαμβάνουν ολόκληρη τη διδασκαλία του, τους δύο ιχθύες και τους πέντε άρτους, τους 
πέντε σπόρους σιταριού από το στάχυ που βρίσκεται στο χέρι της παρθένου, στη 
συμβολική της αναπαράσταση. Αλλά κι αυτοί ακόμα οι «πέντε χιλιάδες» άνθρωποι, 
που έχουν ήδη αφυπνιστεί πνευματικά, δεν μπορούν να λάβουν απόλυτα τις ύψιστες 
ιδέες του, ακόμα και αν εξαντληθεί μια ολόκληρη εποχή! Από την τροφή που έδωσε 
μένουν ακόμα δώδεκα καλάθια με το περίσσεμα της τροφής. Αυτό σημαίνει ότι η 
ανθρωπότητα πρέπει να μάθει τα μυστήρια του Εαυτού σε κάθε εκδήλωση των δώδε-
κα αστερισμών του ζωδιακού. Προκειμένου να καταλάβει και να κατακτήσει αυτές τις 
υψηλές αλήθειες, η ανθρωπότητα χρειάζεται δώδεκα εποχές, δώδεκα αιώνες, δηλαδή 
ένα πλήρες κοσμικό έτος 25.000 γήινα χρόνια.  

Σε όλους αυτούς, που κατάφεραν να ανυψώσουν τη συνειδητότητα τους μέχρι 
το τέταρτο επίπεδο  τους «τέσσερις χιλιάδες» ανθρώπους ο γιος του Θεού δε μοιράζει 
ως τροφή όλες τις αλήθειες των δύο αστερισμών του ζωδιακού, αλλά μόνο «μερι-
κούς» ιχθύες και πέντε άρτους. Όμως, ακόμα και αυτές οι «μερικές» ιδέες του, είναι 
πολλές γι’ αυτούς και έτσι περισσεύουν επτά καλάθια με την υπόλοιπη τροφή. Οι 
υλιστές άνθρωποι θα πρέπει πρώτα να μάθουν τα μυστήρια των επτά επιπέδων, ώστε 
να είναι έτοιμοι για τις κοσμικές αλήθειες του Εαυτού. 
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Η πολικότητα του Ζωδίου της Παρθένου με τους Ιχθείς δείχνεται σαφώς από 
τα χαρακτηριστικά της γλυκύτητας, της ταπεινότητας και της καλοσύνης της διδασκα-
λίας και της τέχνης του Χριστιανισμού που εκφράζουν την Παρθένο. Δεν είναι τυχαίο 
που η μορφή της Παρθένου Μαρίας, αντίθετα με άλλες μητέρες παρθένους άλλων 
θρησκειών, αποκτάει τόσο σημαντικό ρόλο στην -λαϊκή πίστη, όπως και η έννοια της 
Ντάμας, της Αρετούσας, της Ντουλσινέας, στα πλαίσια του Ιπποτικού Κύκλου που 
χαρακτήρισε τον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα στο κέντρο του Μεγάλου Μήνα των Ιχθύων. 

Ο αστερισμός των Ιχθύων ανήκει στο υδάτινο τρίγωνο. Συνεπώς, σ’ αυτή την 
εποχή η ανθρωπότητα έπρεπε να αντιμετωπίσει την πρόκληση του νερού. Να κατα-
κτήσει το νερό με νερό. Η ανθρωπότητα περνά τις εξετάσεις κάνοντας χρήση της 
δύναμης του νερού, μεταμορφωμένου σε ατμό. Μεγάλα  καράβια σαν πόλεις! Διασχί-
ζουν τη θάλασσα με τρομερή ταχύτητα. Στην ιατρική επιστήμη, την εποχή των Ιχθύων 
επίσης, το νερό κυριαρχεί ως θεραπευτικό στοιχείο. Παντού υπάρχουν λουτρικές 
εγκαταστάσεις, ιαματικές πηγές και ιαματικά λουτρά που χρησιμοποιούν το νερό για 
όλων των ειδών τις θεραπείες και τις αγωγές. 

Το τέλος αυτής της εποχής ήλθε περίπου στην δεκαετία του 1950, όταν ο Ήλιος 
πλησίασε στον επόμενο αστερισμό και άρχισε για την ανθρωπότητα ο μεγάλος μήνας 
της εποχής του Υδροχόου, που θα τελειώσει περίπου το 4.100 μ.Χ., αφού περάσουν 
δηλ. τα 2.160 χρόνια της διάρκειάς του. Αλλά, για τα κοινωνικά και θρησκευτικά χαρα-
κτηριστικά και γεγονότα αυτής της εποχής μόνο το μέλλον θα μπορεί να μας τα δείξει. 
Ο σκοπός του βιβλίου δεν είναι να καλύψουμε προφητικά το μέλλον με την αστρο-
λογία αλλά να ρίξουμε λίγο περισσότερο φως στην συσσωρευμένη σοφία από το 
παρελθόν της ανθρώπινης εξέλιξης. Περιληπτικά θ’ αναφερθούν μερικά στοιχεία. 

Ο αστερισμός του Υδροχόου ανήκει στο τρίγωνο του αέρα. Συνεπώς, σ’ αυτή 
την εποχή η ανθρωπότητα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόκληση του αέρα. Η 
ανθρωπότητα κατακτά τον αέρα με αέρα, με ενέργειες που έχουν αποκτηθεί από ύλη 
αέριας κατάστασης. Οι άνθρωποι κάνουν τεχνολογικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις 
βασισμένες στα ενεργειακά κύματα. Αυτή είναι μία από τις πρώιμες επιδράσεις της 
πολλά υποσχόμενης εποχής του Υδροχόου, μιας εποχής τεχνικών επιτευγμάτων που 
δε γνωρίζει όρια και σαρώνει κάθε εμπόδιο στο πέρασμά της, αποκαλύπτεται στις 
σκέψεις και τις κοινωνικές ανθρωπιστικές ιδέες. Στο τέλος της εποχής των Ιχθύων, 
αυτές οι νέες ενέργειες προκαλούν μεγάλες επαναστάσεις στα μέρη όπου οι άνθρω-
ποι αντιδρούν πολύ σθεναρά σ’ αυτές. 

Μέσω του συμπληρωματικού αστερισμού του Λέοντα οι άνθρωποι αναγνωρί-
ζουν την ισχυρότατη εκδήλωση του Θεού στη γη. Ο Ήλιος αναγνωρίζεται και πάλι ως 
η πρωταρχική πηγή κάθε εκδήλωσης της γήινης ενέργειας. Για άλλη μια φορά, όλο 
και περισσότεροι άνθρωποι λατρεύουν τον Ήλιο, αν και όχι με τη θρησκευτική έννοια 
του όρου. Η επιρροή του Λέοντα φαίνεται και σ’ ένα άλλο επίπεδο. Η επίδραση του 
Υδροχόου έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση όλων των συνόρων, όλων των περιορι-
σμών. Η έλλειψη ορίων του Υδροχόου θα επηρέαζε ως μία ψυχική νόσος τις ασυνεί-
δητες μάζες. Αυτή η αρρώστια θα μπορούσε να μεταδοθεί σ’ ολόκληρη την ανθρω-
πότητα, προκαλώντας αναρχία και χάος, καταστρέφοντας τα πάντα. Μέσω όμως του 
συμπληρωματικού αστερισμού του Λέοντα, η κυριαρχία συγκεντρώνεται εξατομικευ-
μένα σε προσωπικότητες – δικτάτορες, οι οποίοι ομαδοποιούν τους ανθρώπους γύρω 
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τους και τους οδηγούν. Στην εποχή αυτή οι άνθρωποι ανακαλύπτουν τη συγκοινωνία 
και την αμοιβαία επαφή με άλλους πλανήτες. Τα διαχωριστικά όρια και εμπόδια εξα-
φανίζονται και μαζί τους η απομόνωση της γης στο κοσμικό διάστημα. Και καθώς 
εξαφανίζονται ακόμα και τα σύνορα ανάμεσα στις χώρες ολόκληρη η ανθρωπότητα 
διοικείται από ένα κέντρο. «Ένας στάβλος, ένας βοσκός.» 

Οι τροχοί της αιωνιότητας εξακολουθούν να γυρίζουν και η γη περνά σε μια 
νέα εποχή, κάτω από τον αστερισμό του Αιγόκερου που ανήκει στο γήινο τρίγωνο, 
με συμπληρωματικό τον αστερισμό του Καρκίνου. Οι άνθρωποι προσανατολίζονται 
και πάλι στη γη, διαπιστώνοντας ότι παρ’ όλο που η γνώση τους είναι πολύ μεγάλη, 
εξακολουθούν να γνωρίζουν πολύ λίγα σχετικά με τη δική τους θαυμαστή μητέρα, τη 
μητέρα γη. Στην εποχή αυτή λύνουν το πρόβλημα της κατάκτησης της γης. Ο συνδυ-
ασμός των δύο ζωδιακών αστερισμών, του Αιγόκερου και του Καρκίνου, ασκεί ισχυ-
ρή επίδραση στην πνευματική ζωή του ανθρώπινου γένους. Ο μέγας Δάσκαλος εκεί-
νης της εποχής αποκαλύπτει στον άνθρωπο το μυστήριο των αμέτρητων πηγών δύνα-
μης που είναι κρυμμένες στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. 

Μέσα από αυτή τη σύντομη ανάλυση των Ζωδιακών σημείων μας δείχνεται 
μόνο ένα μικρό μέρος από το μακρύ μονοπάτι της εξέλιξης. Η ιστορία της ανθρω-
πότητας στη γη δεν είναι κάτι τυχαίο ή περιστασιακό. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις 
ότι κάθε βήμα εξέλιξης γίνεται σύμφωνα με τη θεϊκή πρόνοια, ακολουθώντας ένα θεϊκό 
σχέδιο. Ένα άτομο μπορεί να καλύψει αυτό τον απέραντο δρόμο σε λίγες μόνο 
ενσαρκώσεις, αν συγκεντρωθεί αποκλειστικά σ’ αυτό το στόχο. 
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Η Βάπτιση. 
 

Ο Ιησούς, μετά την κρυφή εμπειρία του στην Αίγυπτο (για την οποία καμία 
πληροφορία δεν μας δίνεται στη Βίβλο), επέστρεψε στην Γαλιλαία και την Ναζαρέτ, 
στον τόπο του καθήκοντος. «Το δε παιδίον ηύξανε και εκραταιούτο πνεύματι πληρού-
μενον σοφίας και χάρις θεού ην επ` αυτό». Ο Ιησούς έπρεπε να υποστεί εσωτερική 
εξέλιξη, δεν γεννήθηκε τέλειος, σαν ένας απόλυτα αναπτυγμένος και εξελιγμένος Μύ-
στης. Αντίθετα, γεννήθηκε για να εκτελέσει ένα ορισμένο έργο που είχε προφητευθεί 
από παλιά (Βλέπε στο κεφάλαιο: Σιβυλλικοί χρησμοί) και έπρεπε να εκπαιδευτεί για 
αυτό κατάλληλα για να το φέρει σε πέρας με τις δικές του αξίες. Είναι λάθος να θεω-
ρούμε πως ο Ιησούς είχε από τη γέννησή του, τέτοιες εξαιρετικές δυνάμεις, ώστε τα 
πάντα να του ήταν δυνατά. Έπρεπε να αποκαταστήσει, σε μία περίοδο κρίσιμη στην 
ανθρώπινη ιστορία, τη σύνδεση ανάμεσα στα δύο επίπεδα, που στο Ευαγγέλιο λέγο-
νται γη και ουρανός. Και αυτό έπρεπε να το κάνει πρακτικά μέσα του, ώστε ν’ ανοίξει 
ξανά ένα κανάλι που να δέχεται επιδράσεις από ένα ανώτερο επίπεδο. 

Το ανθρώπινο στοιχείο του, έπρεπε να περάσει απ’ όλες τις δυσκολίες της 
εσωτερικής εξέλιξης και να υποταχτεί σ’ ένα ανώτερο θείο επίπεδο, μέσα από δοκιμα-
σίες, πλάνες και πειρασμούς, που ελάχιστους αναφέρουν τα Ευαγγέλια. Κι όλα αυτά 
έγιναν σε μεγάλο χρονικό διάστημα, που ελάχιστα γνωρίζουμε γι’ αυτό. Γνωρίζουμε 
μόνο μερικές λεπτομέρειες για τα πρώτα χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα για το 
μεγάλο ενδιάμεσο διάστημα. Πάνω σ’ αυτό επικρατεί σιγή. Δεν γνωρίζουμε που διδά-
χτηκε ο Ιησούς αυτή την περίοδο ή ποιος του έδωσε κατευθύνσεις για το τελικό δράμα 
που έπρεπε να παίξει και το οποίο άρχισε με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.  

Σχετικά με τις πρώτες νύξεις για την ανάπτυξη του Ιησού λέγεται πως προόδευε 
σταδιακά σε σοφία και ηλικία. Ο Λουκάς, επίσης, αναφέρει τα πρώτα λόγια που είπε, 
δωδεκαετής, όταν οι γονείς του τον βρήκαν στο Ναό μετά από αναζήτηση τριών ημε-
ρών. «Γιατί μ’ εζητούσατε120; Δεν ηξέρατε ότι πρέπει να είμαι εις τα του Πατέρα μου;» 
(Λουκ. 2, 48-52). Προσέξτε τη διάκριση ανάμεσα στον επίγειο πατέρα και στον Πατέρα 
Του στους  ουρανούς. Με την συμπλήρωση των δώδεκα ετών ο Ιησούς φανερώνει την 
σοφία του στον Ναό, «εξίσταντο διά την σύνεση και τας αποκρίσεις αυτού». Ο αρι-
θμός δώδεκα μας δείχνει την ολοκλήρωση που έγινε μέσα του. Δώδεκα, είναι ο αρι-

                                                 
120  Είναι ποτέ δυνατόν, όταν γύριζαν οι γονείς του μια ολόκληρη μέρα στην έρημο, να 

μην πρόσεξαν πως ο «δωδεκάχρονος» γιος τους έλειπε; Και όμως, υπάρχει εξήγηση γι’ αυτό. 
Για την ομαλή ένταξη του παιδιού στο τότε υπάρχον κοινωνικό σύστημα σπουδαίο ρόλο έπαι-
ζαν οι τελετές ενηλικίωσης του. Όταν ένα αγόρι έφτανε στην βιολογική ηλικία των 12 ετών, γι-
νόταν η τελετή της δεύτερης γέννησης και το παιδί γινόταν τότε ενός έτους. Δηλαδή η βιολο-
γική ηλικία του ήταν 12 και η κοινωνική 1. Όταν το αγόρι έφτανε στην κοινωνική ηλικία των 9 
ετών (δηλ. στα 21), τότε εκτελούσαν την δεύτερη τελετή που αφορούσε την ενηλικίωση του. Η 
επόμενη τελετή, λάμβανε χώρα, όταν το παιδί έφτανε στην κοινωνική ηλικία των 12 (δηλ. στα 
24). Ίσως γι’ αυτό δεν τον αντιλήφθηκαν οι γονείς του που έλειπε. Ήταν ήδη 24 ετών και λογι-
κό είναι να μπορεί σ’ αυτή την ηλικία να γυρίζει μόνος του. Σε αυτή την ηλικία, άντρας πλέον, 
καλούνταν να συζητήσει με τον πνευματικό πατέρα του, που ήταν ο πατέρας της κοινότητας. 
Και αυτό είχε κάνει. 
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θμός του συμπληρωμένου έργου, όπως μαρτυρούν οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή, ενός 
άλλου Υιού του Θεού και ο συμβολισμός των δώδεκα Αποστόλων, σύμβολο υπηρε-
σίας και θυσίας. Κατά συνέπεια, το έργο, με το οποίο είχε ασχοληθεί (ως ψυχή), είχε 
τερματιστεί. Βρισκόταν στον Ναό του Σολομώντα, σύμβολο του τέλειου φυσικού σώ-
ματος όπου μένει η ψυχή, ακριβώς όπως η ζωή στην έρημο είναι το σύμβολο της ατε-
λούς εφήμερης ζωής της προσωπικότητας. Ο Ιησούς, επομένως μιλάει από επίπεδο 
ψυχής και σαν ο επί της Γης πνευματικός άνθρωπος. Ο Ιησούς πέρασε μεγάλο χρο-
νικό διάστημα πριν φτάσει στην πλήρη εσωτερική ωριμότητα και ανάπτυξη και όπως 
μας αναφέρει ο Λουκάς, ο Ιησούς ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσει και να ανα-
πτυχθεί με τη μέθοδο του εσωτερικού πειρασμού, ώσπου να πετύχει τελικά την νίκη 
στον εαυτό του. Άρχισε δε να διδάσκει τρία χρόνια πριν την πλήρη ανάπτυξη του.  

Η παράδοση μάς λέει πως ήταν τριάντα χρονών όταν βαπτίστηκε και ξεκίνησε 
την σύντομη και θεαματική σταδιοδρομία του. (Στην συμβολική γλώσσα, ήταν απα-
ραίτητο να είναι τριάντα ετών. Γιατί το τριάντα σημαίνει την τελειότητα των τριών όψεων 
της προσωπικότητας Φυσική, συναισθηματική νοητική). Και αυτό είχε σαν συνέπεια ο 
Ιησούς να ήταν έτοιμος για την επόμενη μύηση. Αυτή την πήρε στον ποταμό Ιορδάνη.  

Στα τρία ονόματα που εμφανίζονται μαζί στο επεισόδιο αυτό,  Ιωάννης, Ιησούς 
και Χριστός, συνοψίζεται ολόκληρη η ιστορία του ανθρώπου που αναζητά την εσω-
τερική του θεότητα. Λέγεται πως το όνομα Ιωάννης σημαίνει εκείνο που έδωσε ο Θεός 
και ο Ιωάννης σε αυτή την περίπτωση, συμβολίζει την θεία όψη, την βαθιά κρυμμένη 
μέσα στον άνθρωπο, που τον παρακινεί προς την αναγκαιότητα του εξαγνισμού. Ο 
Ιησούς, στην περίπτωση αυτή, συμβολίζει τον αφιερωμένο, τον δεσμευμένο μυημένο, 
έτοιμο για την διαδικασία εκείνη που θα επισφραγίσει τον εξαγνισμό του. Ο Χριστός 
είναι ικανός τώρα να εκδηλωθεί μέσα από τον Ιησού, γιατί ο Ιησούς υποβλήθηκε στο 
βάπτισμα του Ιωάννη. Η υποταγή του αυτή και ο ολοκληρωμένος εξαγνισμός του, έφε-
ραν την ανταμοιβή του. Μελετώντας την μύηση αυτή πρέπει να θυμηθούμε πως στην 
ιστορία αναφέρονται δύο είδη βαπτίσματος. Αυτό του Ιωάννη, που είναι το βάπτισμα 
δια του ύδατος. Και του Ιησού που είναι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, του πυρός.  

Το νερό, συμβολίζει την συναισθηματική φύση και ο εξαγνισμός στον Ιορδάνη 
δια του βαπτίσματος121, συμβολίζει την πλήρη κάθαρση από όλα τα συναισθήματα 
και τις επιθυμίες της ζωής, που προσδιορίζουν τους περισσότερους ανθρώπους. Η 
ρευστή φύση των συναισθημάτων, η αλλαγή  μεταξύ χαράς και πόνου, η θύελλα που 
ξεσηκώνεται στον κόσμο των αισθημάτων, η ειρήνη και ηρεμία που μπορούν και 
έρχονται στον άνθρωπο, κάνουν το νερό πολύ κατάλληλο σύμβολο του εσωτερικού 
αυτού λεπτού κόσμου της κατώτερης φύσης, μέσα στην οποία οι περισσότεροι από 
μας ζούμε και είναι κυρίως εστιασμένη η συνείδηση μας. Έτσι, γνωρίζοντας πως το 
                                                 

121  Το Βάπτισμα είναι ένα Μυστήριο, που συναντάται σ’ όλες τις αρχαίες θρησκείες 
σαν μια τελετουργία εξαγνισμού. Στις αρχές του Χριστιανισμού, το θέμα του Βαπτίσματος 
αντιπροσώπευε για τους πρώτους πιστούς αλήθειες ουσιαστικές και όχι τύπους απλούς, 
όπως σήμερα. Ο υποψήφιος ήταν υποχρεωμένος να περάσει από τρία διαδοχικά προπαρα-
σκευαστικά στάδια, ώστε να μπορέσει να αφομοιώσει όλη την παρεχόμενη διδασκαλία. Ύστε-
ρα απ’ αυτό, δεχόμενος το Βάπτισμα που υποβάλλει την ιδέα, ότι κανείς δεν μπορεί να συμμε-
τέχει στη λατρεία, αν δεν έχει πρώτα εξαγνίσει την καρδιά και τη συνείδησή του, γινόταν δε-
κτός στην Εκκλησία.  
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υγρό στοιχείο σε κάθε του μορφή, αντιπροσωπεύει το αστρικό πεδίο (που είναι ο 
χώρος των συναισθημάτων μας), καταλαβαίνουμε γιατί αναφέρεται πως το Θηρίο της 
Αποκάλυψης και όλα τα αναφερόμενα τέρατα προβάλουν μέσα από τη θάλασσα.  

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδινε το βάπτισμα του ύδατος το οποίο μαρτυρούσε 
τον ολοκληρωτικό εξαγνισμό της συναισθηματικής μας φύσης, η οποία πρέπει πάντο-
τε να προηγείται από το βάπτισμα του πυρός (το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος) το 
οποίο μαρτυρεί τον ολοκληρωτικό εξαγνισμό της νοητικής μας φύσης.  

Η Πρώτη μύηση (η Γέννηση), συμβολίζει την αφιέρωση του φυσικού σώματος 
και τη ζωή που διανύουμε στο φυσικό κόσμο, στην ψυχή. Η δεύτερη μύηση (η 
Βάπτιση), αντιπροσωπεύει τον αποδεδειγμένο έλεγχο και την αφιέρωση στην εντός 
μας θεότητα, την κάθε επιθυμία με τις συναισθηματικές της αντιδράσεις. 

«και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβει ευθύς από του ύδατος. Και ιδού ανεώχθησαν 
αυτώ οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράς και 
ερχόμενων επ’ αυτόν και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο υιός 
μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα».  Με τα απλά αυτά λόγια λέγεται η ιστορία αυτής 
της μύησης. Στον Ιορδάνη ποταμό το φως εξ ουρανού πλημμύρισε πάνω στον Ιησού 
και ο Πατέρας του μίλησε τα λόγια εκείνα που αντήχησαν ανά τους αιώνες, «ούτως 
εστίν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα». Το πνεύμα του Θεού κατέβει σαν 
περιστερά επάνω Του. Το λευκό περιστέρι συμβολίζει την αγνότητα, και τον Τρίτο 
Λόγο, είναι πάντοτε σύμβολο ειρήνης και ένα καθαρά φαλλικό σύμβολο. 

Για δύο λόγους επελέγη το νερό σ’ αυτή την μύηση. Πρώτον, γιατί το νερό 
όπως είδαμε, είναι το σύμβολο της συναισθηματικής φύσης, η οποία όταν εξαγνισθεί 
μέσω της μύησης γίνεται ειρηνική διαυγής δεξαμενή, ικανή να αντανακλά μέσα από 
την αγνότητά της την θεία φύση, όπου μπορεί η ειρήνη του Θεού με τη μορφή περι-
στεράς να κατεβαίνει πάνω στον Ιησού (στον κάθε Ιησού). Και δεύτερο, γιατί συμβο-
λίζει για μας στην Βίβλο122 τις δύο ουσιαστικές καταστάσεις της ύπαρξής μας.  

Ο Ιησούς, μετά από την εμπειρία της βάπτισης, βρέθηκε σε ένα τόπο μοναξιάς 
και για σαράντα ημέρες έμεινε μόνος του μεταξύ του Θεού και του Πονηρού (Λουκ. 4, 
1-2). Ρίχτηκε εκεί στην σιγή της έρημου μόνος, με τις σκέψεις και τις επιθυμίες Του, 
δοκιμαζόμενος σε όλα τα μέρη της φύσης Του που μπορούσαν να είναι τρωτά. Ήταν: 
«πειρασθείς κατά πάντα καθ’ ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτία» (Εβρ. 4, 15). Ήρθε με 
ανθρώπινο σώμα και ήταν υποκείμενος στις ανθρώπινες συνθήκες όπως είναι ο κα-
θένας μας. Υπέφερε και δοκίμασε αγωνίες. Αισθανόταν ερεθισμούς από το σώμα και 
το περιβάλλον του, όπως συμβαίνει με όλους μας. «Ότι καθώς εκείνος έστι και ημείς 
εσμέν εν τω κόσμο τούτω» (Ματθ. 4, 17). Όπως Εκείνος, έτσι και εμείς είμαστε.  

Η διαφορά όμως είναι ότι εμείς είμαστε τρωτοί σε πάρα πολλά μηδαμινά ση-
μεία και από εκεί με κάθε αφορμή είμαστε ικανοί να πέσουμε. Θεωρούμε τον Ιησού 

                                                 
122  Η Παλαιά Διαθήκη αντιπροσωπεύει τον φυσικό άνθρωπο, ή την όψη της Παρθένου 

Μαρίας, που φέρει μέσα της την υπόσχεση του Μεσσία, Εκείνου ο Οποίος θα έλθει. Η Καινή 
Διαθήκη αντιπροσωπεύει τον πνευματικό άνθρωπο (όπου ο Θεός εγένετο σαρξ), που με την 
γέννηση πήρε υλική μορφή. Η Παλαιά Διαθήκη αρχίζει με την εμφάνιση του Κόρακα στον 
Νώε, μετά τον κατακλυσμό. Η Καινή Διαθήκη αρχίζει με την εμφάνιση της περιστεράς. Το ένα 
σύμβολο των ταραγμένων υδάτων, το άλλο σύμβολο των υδάτων της ειρήνης.   
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σαν το άνθος της ανθρώπινης φυλής, επειδή το θείο πνεύμα είχε πλήρη έλεγχο και 
προβλήθηκε διά μέσω της ανθρώπινης μορφής Του. Αυτή η τέλεια θεότητα που εν-
σάρκωνε μέσα του, τώρα επρόκειτο να δοκιμαστεί και να αποδειχθεί. Έπρεπε να δεί-
ξει στον Θεό, στον Διάβολο και στην ανθρωπότητα την φύση του επιτεύγματός Του 
και πως οι δυνάμεις της κατώτερης φύσης, μπορούν να ελεγχθούν από τις δυνάμεις 
της ψυχής. Μάς φαίνεται παράξενο το πως οδηγήθηκε ο Ιησούς στον πειρασμό από 
το ίδιο το πνεύμα της εσωτερικής φώτισης που τον είχε γεμίσει. Αλλά ο Ιησούς δίδαξε 
πως ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί ξανά εκ πνεύματος, γιατί το πνεύμα είναι ο 
κρίκος ανάμεσα στο ανώτερο και στο κατώτερο επίπεδο. Και χωρίς πειρασμό123 δεν 
υπάρχει μεταμόρφωση. Το ανθρώπινο επίπεδο μέσα στον Ιησού έπρεπε να μεταμορ-
φωθεί και να ανυψωθεί στο θείο επίπεδο. Και αφού το πνεύμα, είναι το διάμεσο που 
έλκει το κατώτερο, μέσα από μία σειρά μεταμορφώσεων προς το ανώτερο, το έργο 
του είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στην έρημο ή καλύτερα στην απόλυτη ερήμωση 
και να υποβάλει σε πειρασμό κάθε στοιχειό που κλείνει μέσα του, ώστε να πετάξει 
από πάνω του κάθε τι το άχρηστο για την αυτοεξέλιξη του και να κρατήσει μόνο ό,τι 
μπορεί να αναπτύξει και να κατανοήσει.   

Είναι οι πειρασμοί που ο καθένας μας θα κληθεί να αντιμετωπίσει όταν έρθει ο 
καιρός του. Με άλλα λόγια θα έρθει αντιμέτωπος με τις δυνάμεις της κατώτερης φύ-
σης του όπου βρίσκεται συγκεντρωμένη η δύναμη του Κακού. Εκεί είναι το πεδίο 
δράσης του Διαβόλου που βρίσκεται μέσα μας εν δυνάμει, όπως ακριβώς μέσα μας 
βρίσκεται και το Χριστικό στοιχείο.   

Η ιδέα των Ευαγγελίων είναι πως ο άνθρωπος, σύρεται αδιάκοπα προς τα 
κάτω, από κακές δυνάμεις που είναι μέσα στην ίδια του τη φύση, όπως της εγωιστι-
κής αγάπης για τον εαυτό του, της άγνοιας, της ανοησίας, της κακίας, της ματαιοδο-
ξίας κλπ. παίρνοντας δε και τον ορατό κόσμο, σαν τη μόνη υπαρκτή πραγματικότητα. 
Αυτά τα μειονεκτήματα, που είναι η συνισταμένη όλων των δυνάμεων της παρανό-
ησης μέσα του και όλα τα αποτελέσματα τους, ονομάζονται γενικά διάβολος.   

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων, παραμένει προσκολλημένος στην κα-
τώτερη φύση του (την προσωπικότητα), η οποία ελέγχεται κυρίως από τα εγώ μας και 
τα οποία στην πραγματικότητα είναι αυτά που διαμορφώνουν τον Σατανά μέσα μας, 
για αυτό και ο Σατανάς αποκαλείται ο άρχων του κόσμου τούτου, γιατί μας εξου-
σιάζει πλήρως. Έτσι, εάν οι δυνάμεις της νοητικής, αστρικής και σωματικής φύσης 
μας επικεντρωθούν στην τέρψη της εφήμερης προσωπικότητας, έχουμε την επιρροή 
από το Διάβολο, τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη, που ο καθένας από αυτούς 
επικεντρώνει τη δράση του αντίστοιχα στα τρία αυτά μέρη της προσωπικότητας. Το 
συγκεντρωτικό αποτέλεσμα των τριών αυτών δυνάμεων, όπως αναφέρεται στην Απο-
κάλυψη, είναι πλάνη, καταστροφή, ασθένεια, θυμική αυταπάτη και θάνατος.  

Κάθε πειρασμός (εάν είναι πραγματικός), προϋποθέτει μία πάλη μέσα μας. 
Αυτός ο αγώνας έχει δύο μορφές. Γίνεται πάντα ή ανάμεσα σ’ εκείνο που είναι αληθι-
νό και σ’ εκείνο που είναι ψεύτικο, ή ανάμεσα σ’ εκείνο που είναι καλό και σ’ εκείνο 

                                                 
123  Όλες οι εμπειρίες που βιώνει ο καθένας μας, δεν έχει σημασία αν τις βιώνει 

ατάραχα ή σαν τη χειρότερη τραγωδία της ζωή του, είναι αποτέλεσμα βούλησης της ίδιας της 
Ψυχής του να εκπληρώσει τους στόχους της, με κάθε τίμημα.  
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που είναι κακό. Ολόκληρο το εσωτερικό δράμα της ζωής μας και τα αποτελέσματα σε 
σχέση με την εσωτερική μας ανάπτυξη, βρίσκεται σ’ αυτή την εσωτερική πάλη.  

Ο νους μας είναι για να σκέπτεται και να αναρωτιέται τι είναι αληθινό και η 
καρδιά μας να αντιλαμβάνεται τι είναι καλό. Όσο περισσότερη αξία δίνει κάποιος σ’ 
αυτό που πιστεύει για αληθινό, τόσο περισσότερη ανησυχία θα νιώσει όταν εισχω-
ρήσει στο μυαλό του η αμφιβολία. Αυτή είναι μια κατάσταση πειρασμού και όσο 
διαρκεί, θα πρέπει να παλέψει με τις αμφιβολίες του. Πειρασμός δεν υπάρχει για κάτι 
που δεν το έχουμε δώσει αξία, πειρασμός υπάρχει μόνο σε σχέση με εκείνο που 
δίνουμε αξία. Το νόημα του πειρασμού είναι να ενισχύσει αυτό που ο άνθρωπος του 
έχει δώσει αξία ως Αλήθεια. Τα Ευαγγέλια αναφέρονται στην εσωτερική ανάπτυξη και 
εξέλιξή μας, η οποία όμως απαιτεί εσωτερική πάλη, για την οποία ο πειρασμός τής 
είναι απαραίτητος. Πολλοί, ενοχλούνται με την ιδέα πως πρέπει να πολεμήσουν για 
την Αλήθεια και πως πρέπει να περάσουν από πειρασμούς γι’ αυτήν.    

Επειδή ο Ιησούς είχε μάθει να κυριαρχεί στον Εαυτό Του και επειδή ο τροχός 
της ζωής είχε κάνει το έργο του σε Αυτόν, μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την εμπει-
ρία, να συναντήσει δηλαδή το κακό πρόσωπο με πρόσωπο και να θριαμβεύσει. Η 
δυσκολία όσον άφορα τον Ιησού, ήταν πως οι τρεις αυτοί πειρασμοί ήταν διαβα-
θμισμένες δοκιμασίες, η μία ισχυρότερη από την άλλη. Δεν ήταν ασήμαντες, μηδα-
μινές, ανόητες δοκιμασίες, αλλά ήταν όλη η δύναμη της τριπλής κατώτερης φύσης  
φυσικής, συναισθηματικής και νοητικής  συγκεντρωμένη σε μια έσχατη προσπάθεια 
να επηρεάσει τον Υιό του Θεού. Ήσαν σύνθετοι πειρασμοί.   

Πιστεύει κανείς πως τον Ιησού τον πλησιάζει ο ίδιος ο διάβολος με τη μορφή 
την οποία του προσδίδει η φαντασία μας; Όπως γλώσσα που κρέμεται, κέρατα και 
πόδια τράγου, σκούρο τρίχωμα, κλπ. Αυτή η εικόνα του διαβόλου έχει μάλλον λαο-
γραφική προέλευση. Όλες, όμως, οι λαογραφίες συμπεριλαμβάνουν υπαινιγμούς 
στην αυθεντική συμβολική. Ακόμα και χωρίς να γνωρίζουμε τη συμβολική, ξέρουμε 
πως τα κατηγορήματα που αποδίδουμε στο διάβολο έχουν ψυχολογική σημασία.  

Η γλώσσα που κρέμεται χαρακτηρίζει τον ψεύτη και τις απατηλές υποσχέσεις 
του· τα κέρατα και τα πόδια τράγου απεικονίζουν την σεξουαλική διαστροφή· το τομά-
ρι του ζώου αποτελεί αυθεντική μυθική εικόνα, που συμβολίζει την κτηνώδη τερατω-
δία, κλπ. Βασικά ο διάβολος αντιπροσωπεύει το κάθε τι μέσα μας που δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί, που αντιδρά σε κάθε ιδέα για εσωτερική εξέλιξη, που επιθυμεί μόνο να 
συκοφαντεί, να παρανοεί και να κάνει ό,τι του αρέσει. Ολ’ αυτά πρέπει σιγά - σιγά να 
τα αποβάλουμε αν θέλουμε πραγματικά να αναπτυχθούμε εσωτερικά και να μην τ’ 
αφήσουμε να πάρουν την πρώτη θέση και να μας κυριαρχήσουν. Πρέπει δηλ. να 
αλλάξει η τάξη πραγμάτων μέσα μας και αυτά που έχουν την πρώτη θέση να πάρουν 
την τελευταία. Γι’ αυτό, σε μία από τις περιγραφές, ο Χριστός λέει στον διάβολο: 
«Ύπαγε οπίσω μου Σατανά». Το ότι αυτή η νέα εσωτερική τάξη μέσα μας που την 
προκαλούν οι πειρασμοί, δεν μπορεί να εδραιωθεί διά μιας, φανερώνεται από τον 
Λουκά που λέει πως οι πειρασμοί του Ιησού δεν τέλειωσαν. «Ο διάβολος απεμα-
κρύνθη απ’ αυτού μέχρι καιρού».  

Ο Ιησούς αντιμετώπιζε κάθε φορά τον πειρασμό με το: «γέγραπται» (Ματθ. 4, 
4-7-10) και για να πολεμήσει τον διάβολο, απλώς χρησιμοποιούσε τη γνώση που είχε 
και τις δυνάμεις εκείνες που όλοι μας κατέχουμε. Νικούσε, γιατί είχε μάθει να εξουσι-
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άζει τον Εαυτό Του. «Και είπε προς αυτόν ο διάβολος. Εάν είσαι Υιός του Θεού, ειπέ 
προς τον λίθο τούτον να γίνει άρτος. Και απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς λέγων: Είναι 
γεγραμμένον ότι με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος». (Λουκ. 4, 4).  

Στο κυριολεκτικό επίπεδο τα πράγματα έτσι όπως παρουσιάζονται είναι ένας 
υλικός πειρασμός. Ο Ιησούς πείνασε και ο διάβολος του λέει ότι θα έπρεπε να μετα-
τρέψει μία πέτρα σε ψωμί. Οι πειρασμοί που παρουσιάζονται στις προχωρημένες 
ψυχές του κόσμου είναι λεπτότατοι. Η χρήση των θείων δυνάμεων για την αντιμετώ-
πιση και την ικανοποίηση καθαρά προσωπικών φυσικών αναγκών μπορεί να μας 
παρουσιασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται εντελώς σωστή. Ας χρησιμοποιή-
σουμε τις θείες δυνάμεις που έχουμε για προσωπικούς φυσικούς σκοπούς, κατά τέ-
τοιο τρόπο ώστε να αποκτήσουμε για τον εαυτό μας τέλεια υγεία, την επιθυμητή οικο-
νομική ευημερία, δημοτικότητα και εκείνο το φυσικό περιβάλλον και τις συνθήκες που 
χρειαζόμαστε. Ας καταπραΰνουμε την πείνα μας και ας κάνουμε έτσι αφού είμαστε 
υιοί του Θεού και νομιμοποιούμαστε για όλα αυτά τα πράγματα. Δώσε εντολή, ώστε 
αυτοί οι λίθοι να γίνουν άρτος προς ικανοποίηση των υποτιθεμένων αναγκών μας. 
Τέτοια ήταν και είναι τα ειδικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται από πολλούς 
δασκάλους, σχολές σκέψεις και ομίλους που ευδοκιμούν και αρκετά περίεργα, είναι 
ολοκληρωτικά πεπεισμένοι για την ορθότητα αυτής της θέσης. Αν και δεν ζούμε μόνο 
με άρτο, αλλά δια των μέσων της πνευματικής ζωής (που προέρχεται από τον Θεό).   

Τα σύμβολα που εμπεριέχονται στο διάλογο έρημος, βουνό, ημέρες, πείνασε, 
επιτρέπουν την κατανόηση αυτού του πειρασμού. Αναφέρεται πως ο Ιησούς έμεινε 
στην έρημο σαράντα ημέρες (μερόνυχτα), «πειραζόμενος». Αναφορικά με την εσωτε-
ρική ανάπτυξη, ο όρος έρημος, σημαίνει μια κατάσταση του νου, κατά την οποία δεν 
βρίσκει πνευματική τροφή. Τότε μοιάζει με πραγματική έρημο. Αφού αντιστάθηκε για 
σαράντα μερόνυχτα, στους πειρασμούς, ύστερα πείνασε (για πνευματική τροφή).  

Στην εσωτερική αναφορά ημέρας και νύχτας, η ημέρα είναι το σύμβολο διαύ-
γειας και σθένους, ενώ η νύχτα αναφέρεται στην συσκότιση, στον κίνδυνο απώλειας 
της αγωνιστικότητας και της διαύγειας, πράγμα που υποδεικνύει πως κατά τη διάρ-
κεια της μακράς παραμονής του στη νηστεία, υπήρξαν δισταγμοί (νύχτες). Σ’ αυτές τις 
νύχτες, βρισκόταν σε μια κατάσταση θλίψης, εσωτερικής περιπλοκής και σύγχυσης, 
όπου έμενε εντελώς μόνος, δοκιμαζόμενος, χωρίς να ξέρει ποια κατεύθυνση να πάρει.  

Ύστερα πείνασε, αυτός είναι ο πειρασμός, ότι όλο αυτό το διάστημα πεινάει 
για νόημα. Πεινάει για ψωμί, όχι για υλικό ψωμί, αλλά για εκείνο το ψωμί που παρα-
καλούμε στην Κυριακή Προσευχή (που τόσο λανθασμένα ερμηνεύεται σαν καθημερι-
νό ψωμί),  δηλ. για καθοδήγηση, για υπερούσιο ψωμί, που θα μας στηρίξει στην πο-
ρεία της ανάπτυξης, μέσα από διαδοχικά και αναγκαία στάδια κατανόησης.  

Οι λίθοι εδώ είναι σύμβολα των επιθυμιών. Ο άρτος είναι σύμβολο της πνευ-
ματικής τροφής, εξ ου και το: «Ειμί ό άρτος της ζωής. Όστις φάγει με (όποιος τραφεί 
με τον Λόγο και το παράδειγμα) εισελεύσεται εις την βασιλείαν». Σ’ αυτή την κατάστα-
ση, της πείνας για πνευματική τροφή, πειρασμός είναι να κάνει άρτο μόνος του δηλ. 
να ακολουθεί τις δικές του ιδέες, τη δική του βούληση. Δείτε καθαρά ότι ο διάβολος 
λέει στον Ιησού να κάνει ψωμί μόνος του για να διευκολύνει την κατάστασή του, δηλ. 
να μην περιμένει το Λόγο του Θεού. «Εάν είσαι Υιός Θεού, ειπέ προς τον λίθον τούτον 
να γίνη άρτος». Θρέψε, δηλ. τον εαυτό σου με τις δικές σου δυνάμεις και ιδέες. Αλλά η 
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αποστολή του Χριστού, που άρχισε ευθύς μετά τους πειρασμούς της ερήμου, δεν 
ήταν να φτιάξει ο ίδιος μια δική του αλήθεια, αλλά να κατανοήσει και να διδάξει την 
Αλήθεια και το Λόγο του Θεού. Η απάντηση Του είναι: «Με άρτον μόνον δεν θέλει ζή-
σει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενος διά στόματος Θεού» (Ματθ. 4, 4).  

Η τροφή της ψυχής μας είναι οι εντυπώσεις, είναι μια τροφή τόσο πραγματική, 
όσο και αυτή που χρειάζεται το σώμα μας. Αυτό απορρέει από τα λόγια του Ιησού: Ο 
άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο αλλά με το Λόγο του Θεού. Η φυσική τροφή περιέχει 
ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του σώματος. Αλλά και οι εντυ-
πώσεις οι προερχόμενες από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές είναι η τροφή της ψυχής 
απαραίτητες για την ανάπτυξη της. Η προμήθεια αυτής της ειδικής τροφής της ψυχής 
όμως απαιτεί επαγρύπνηση και ένα συνεχή σκοπό στις προθέσεις μας έτσι ώστε να 
μετατρέπουμε αυτές τις εντυπώσεις μας κατάλληλα. Από αυτή την εργασία  διαμορ-
φώνεται μέσα μας μια ξεκάθαρη κατανόηση για πολλά πράγματα.  

Δύο σημεία αξίζουν ιδιαίτερα την προσοχή μας σε όλους αυτούς τους πειρα-
σμούς. Το ένα από αυτά αρχίζει με το «Εάν» του διαβόλου και το άλλο, ότι το καθένα 
«Εάν», αντιμετωπίζεται από τον Ιησού με το «γέγραπται». Το «γέγραπται» του Ιησού 
δεν είναι μόνο σε ό,τι οι Γραφές αναφέρουν, αλλά περιείχε και κάτι πιο βαθύ, εννοού-
σε πως η υπογραφή του Θεού ήταν επάνω Του, διότι Αυτός ήταν ο Λόγος και ο Λόγος 
είναι η έκφραση της αλήθειας.  

Η Ανατολική φιλοσοφία συχνά αναφέρεται στις τέσσερις σφαίρες ζωής ή τα 
τέσσερα προβλήματα που όλοι οι μαθητές πρέπει να αντιμετωπίσουν και τα οποία 
συνθέτουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Είναι ο κόσμος της Μάγια, της θυμα-
πάτης, της πλάνης και ο μυστηριώδης Ένοικος στο Κατώφλι. Αυτά αντιμετώπισε και 
νίκησε ο Ιησούς στην εμπειρία της ερήμου.  

Η Μάγια124, αναφέρεται στον κόσμο των φυσικών δυνάμεων μέσα στον οποίο 
ζούμε και αυτόν αφορά ο πρώτος πειρασμός.   
                                                 

124  Ο Χώρος, ο Χρόνος και η Αιτιότητα (το σύνολο των “Φυσικών Νόμων” που κυβερ-
νούν έναν «Κόσμο»), είναι οι τρεις καταστάσεις, τα τρία πέπλα, που αποτελούν τη βάση της 
Μάγια ή, όπως αλλιώς ονομάζεται, της «ψευδαίσθησης και αυταπάτης». Ο όρος Μάγια χρησι-
μοποιήθηκε για πρώτη φορά από την Ινδουιστική Φιλοσοφία. Αυτή τονίζει ότι οτιδήποτε συμ-
βαίνει μέσα στο εκδηλωμένο σύμπαν είναι αποτέλεσμα της Μάγια. Η λέξη αυτή στη δυτική 
ορολογία έχει πολλές φορές ερμηνευθεί λαθεμένα σαν ψευδαίσθηση. Η πραγματική σημασία 
της δεν είναι ψευδαίσθηση ή αυταπάτη, αλλά σχετικότητα ή υποκειμενισμός. Ο κόσμος είναι 
βυθισμένος στη σχετικότητα. Η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν επιβεβαιώνει την αρ-
χαία σοφία. Πράγματι, ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί μόνο ό,τι μπορεί να υποπέσει στις 
αισθήσεις του (ή στην προέκταση αυτών που την αποτελούν τα διάφορα τεχνικά μέσα, τηλε-
σκόπια, μικροσκόπια κτλ.) και να αναλυθεί μέσα στα όρια του περιορισμένου του νου. Αυτό 
που βλέπω και αισθάνομαι δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά η υποκειμενική της μετάφραση 
φιλτραρισμένη μέσα από τα φίλτρα του χώρου, του χρόνου και της αιτιότητας. Το ανθρώπινο 
μυαλό, αφού ανήκει και αυτό στο φυσικό εκδηλωμένο σύμπαν, φτιάχτηκε για να λειτουργεί 
μέσα από τους περιορισμούς της σχετικότητας, του χώρου, του χρόνου και της αιτιότητας, 
τους τρεις αυτούς μεγάλους Κύριους της Μάγια. Βέβαια και αυτοί είναι και οι ίδιοι υποκειμε-
νικοί και σχετικοί, όπως πρόσφατα απέδειξε η επιστήμη. Δεν παύουν όμως ν’ αποτελούν αξε-
πέραστα εμπόδια για το νου μας. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε την μη ύπαρξη χώρου, χρόνου 
και αιτιότητας. Οι έννοιες αυτές είναι χαραγμένες στη συνείδησή μας. Χωρίς αυτές δεν υπάρ-
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Οι θυμαπάτες, είναι μορφές επιθυμιών μέσα μας που ασκούν μεγάλη επίδρα-
ση πάνω στις πράξεις, τα συναισθήματα, τις σκέψεις και στις σχέσεις μας και δημι-
ουργούν μέσα μας ψευδείς αξίες, σφαλερές επιθυμίες, ανάξιες λόγου ανάγκες, στενο-
χώριες και φροντίδες.  

Η πλάνη, σχηματίζεται μέσα στη σφαίρα του νου μας και αφορά σκέψεις και 
ιδέες που περιέχουν παραποιημένα γεγονότα με τα οποία ζούμε και σαν τέτοια, 
ελέγχουν τη ζωή μας και γίνονται μια από τις αιτίες των όσων υποφέρουμε.  

Το πρόβλημα της γοητείας προκύπτει από τη νοητική πλάνη και εντείνεται απ’ 
την επιθυμία. Το πρόβλημα της Μάγια είναι πλάνη και γοητεία μαζί όταν βρίσκουν 
ανταπόκριση και πραγματώνονται μέσα μας λόγο του συναισθηματικού μας κυκεώνα 
στον οποίο ζούμε. Η πιθανή εσωτερική αδυναμία αυτών των τριών όψεων στη φύση 
του Ιησού δοκιμάσθηκαν και μέσω αυτών, το τεράστιο συνολικό άθροισμα της πα-
γκόσμιας μάγια, θυμαπάτης και πλάνης χύθηκε πάνω Του.   

Έτσι, αντιμετωπίστηκε από τον Ένοικο στο Κατώφλι, ή τον Φύλακα του Κα-
τωφλίου, που είναι ένα άλλο όνομα του κατώτερου εαυτού μας, (είναι η προσωπο-
ποίηση όλων των ψυχολογικών μας ελαττωμάτων ενωμένα σε ένα ενιαίο σύνολο), 
είναι οι συσσωρευμένη δύναμη όλων των σκοτεινών τάσεων και παρορμήσεων, με 
τις οποίες ένα άτομο είχε ταυτιστεί για αιώνες. Ουσιαστικά είναι η Προσωπικότητά 
μας που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε, με όλες τις εγωιστικές και υλιστικές επιθυμίες 
μας. Είναι ένας καθρέπτης όλου του σώματος που μας δείχνει το ψυχολογικό στάδιο 
που βρισκόμαστε σε κάποια δεδομένη στιγμή. Τον Φύλακα του Κατωφλίου τον 
έχουμε και τον αντιμετωπίζουμε, στο Αστρικό, στο Διανοητικό και στο Αιτιατό. Ο ίδιος 
ο άνθρωπος είναι το εμπόδιό που φράσσει τον δρόμο του. Αλλά μόλις ελαττώσει τους 
περιορισμούς του, ελευθερώνεται και προχωρά ξανά προς την εξέλιξή του. 

Η τρεις αυτές λέξεις μάγια, θυμαπάτη και πλάνη (που αντιπροσωπεύουν σαν 
σύνολο τα δικά μας εγώ), αποτελούν την τριπλή δοκιμασία που αντιμετωπίζει κάθε 
Υιός του Θεού στα πρόθυρα της απελευθέρωσης125. Ο Ιησούς κληρονόμησε την 
ανθρώπινη φύση από τη μητέρα του και το έργο του ήταν να τη μεταμορφώσει. Αυτό 
φαίνεται καθαρά στους επόμενους πειρασμούς, όπου του προσφέρεται όλη η  δύνα-
μη επάνω στον ορατό κόσμο. «Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την αγίαν 
πόλιν και στήνει αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού, και λέγει προς αυτόν, Εάν είσαι 
Υιός του Θεού, ρίψον σ’ εαυτόν κάτω. …» (Ματθαίος, 4, 5–6).   

Ο Ιησούς τώρα αντιμετωπίζει τον διάβολο στο έδαφος της Θείας Του φύσης. 
«Αν είσαι Υιός του Θεού, λάβε το προνόμιο της Πατρότητας του Θεού και βάλε τον 
                                                                                                                     
χει νόηση, δεν υπάρχει λογική. Το πρόβλημα της σύλληψης της αντικειμενικότητας σε όσο 
γίνεται μεγαλύτερο βαθμό δεν είναι άλυτο. Υπάρχουν άλλοι τρόποι και άλλα κανάλια προσέ-
γγισης που δεν έχουν σχέση με τη διανόηση, τη λογική και το συγκεκριμένο νου. Όσο όμως 
προχωρεί κάποιος το δρόμο αυτόν προς την αντικειμενικότητα, τόσο δυσκολότερη γίνεται η 
μετάφραση αυτών που αντιλαμβάνεται και θεωρείται αυτός τότε υποκειμενικός και όλοι οι 
άλλοι, οι βυθισμένοι μέσα στη Μάγια, αντικειμενικοί.   

125  Στην εσωτερική φιλοσοφία οι τρεις κόσμοι της μορφής (φυσικός αστρικός και νοη-
τικός), θεωρούνται ως κόσμοι της μάγια, αυταπάτης και πλάνης και συνεπώς ως μη πραγμα-
τικοί από τη σκοπιά της ψυχής. Και αυτό, μέχρις ότου η ψυχή, ελέγξει και διαχύσει το φως της 
πλήρως στα τρία σώματα που αποτελούν το μέσο εκδήλωσής της σ’ αυτούς τους κόσμους.  
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εαυτόν σου κάτω». Είναι ανάγκη να καταλάβουμε πως ο Ιησούς είχε να παλέψει ενά-
ντια στην αγάπη για τον εαυτό του και σ’ όλων των ειδών τις γήινες αγάπες με τις 
πολλές μορφές της που αυτή εμφανίζεται. Έπρεπε να πολεμήσει κάθε αίσθηση δύνα-
μης που πήγαζε από το ανθρώπινο επίπεδο μέσα του, ώστε να την υποτάξει στο 
ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Έχοντας αποδιώξει τον πρώτο πειρασμό, αισθάνεται 
τώρα σε κατάσταση ανύψωσης (επί το πτερύγιο του Ιερού). Στην πραγματικότητα, δεν 
τον τοποθετεί ο διάβολος στο πτερύγιο του ιερού, αλλά αυτός μόνος του προσπαθεί 
να τεθεί στο ύψος του έργου του. Εφόσον όμως, τον τοποθετεί εκεί συμβολικά ο Διά-
βολος, πρόκειται για πειρασμό. Αυτός ο πειρασμός διαφέρει από τον πρώτο. Είναι 
γνωστό πως η αυτοαγάπη αποδίδει Θεϊκότητα στον εαυτό μας. Δεν μπορεί να νιώσει 
τη μηδαμινότητα μας και γι’ αυτό υψώνει τον εαυτό μας ως τον ουρανό. Και μετά, 
μέσα στη μέθη της ίδιας της θειότητας, στην παραφροσύνη της αυταπάτης, μπορεί να 
επιχειρήσει τα αδύνατα και να αυτοκαταστραφεί.   

Ο διάβολος στην δοκιμασία αυτή παίρνει τον Ιησού μέσα στον Ιερό Τόπο, (το 
εσωτερικό πεδίο μάχης συνείδησης – προσωπικότητας) και πάνω σε αυτό εκφράζει 
την αμφιβολία. Πεινασμένος, μόνος και κουρασμένος από την διαμάχη, δοκιμάζεται 
με ερωτήματα και η αυταπάτη της αμφιβολίας φθάνει μέχρι τα μύχια της ύπαρξης Του. 
Όσο δεν βρίσκεται σε κατάσταση αρμονίας, όσο δεν συνδέεται με την αιώνια αλήθεια 
που μορφώνει τον χαρακτήρα του, όσο βρίσκεται μέσα στην αγωνία, δεν μπορεί να 
είναι αγγελιοφόρος της χαράς και Υιός Θεού. Όμως το να βάλει σ’ εαυτόν κάτω ση-
μαίνει να εγκαταλείψει το σχέδιο για ανώτερη ανύψωση.  

Συγκρινόμενο με τον πρώτο πειρασμό, αυτό αποτελεί επιδείνωση. Ελπίζει πως 
η πτώση θα είναι μονάχα παροδική. Οι άγγελοι (σύμβολα των δικών του αξιολο-
γήσεων), θα έρθουν κατά τη διάρκεια της πτώσης του να τον βοηθήσουν. Ο Θεός (η 
επίμονη ορμή του), θα τους δώσει διαταγές και θα τον κρατήσουν στα χέρια τους 
(σύμβολα δραστηριότητας), από φόβο μήπως το πόδι του (σύμβολο της ψυχής και 
της πορείας της στη ζωή), προσκρούσει σε πέτρα. Ο πειρασμός του διαβόλου είναι 
μια προσπάθεια εξαπάτησης της υπερσυνείδησης (Θεού). Ο Ιησούς κατορθώνει να 
δει ξεκάθαρα τον παραλογισμό της πίστης πως όντας τελεσίδικα «Υιός Θεού», θα 
μπορούσε να αφεθεί να πέσει χωρίς να υποστεί βλάβη.  

Τότε, από το βάθος του δικού του υποσυνειδήτου, αναδύεται το όλο και βαθύ-
τερο κρυμμένο αίτιο των δισταγμών του (απ’ όπου προέρχεται και η αιτία του πειρα-
σμού). Το οποίο δεν είναι μόνο η αγωνία μπροστά στην τύχη του Αγγελιοφόρου του 
Θεού· αλλά είναι κυρίως η αιτία της σχεδόν απεριόριστης σαγηνευτικής δύναμης, ότι 
δεχόμενος να είναι Μεσσίας κατά τη σάρκα, που τον μεταβάλλει σε Πρίγκιπα τον 
οποίο προσκυνά ο κόσμος, σίγουρα θα μπορούσε να νικήσει τους Ρωμαίους και 
ίσως ακόμα και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έργο οπωσδήποτε ευκολότερο από το να 
νικήσει τον Σατανά. «ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου». Ήταν η απάντηση του 
Ιησού σε όλα αυτά όταν παίρνει την στάση Του σαν Θεότητα. 

 «Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλόν, έδειξεν εις αυτόν πάντα 
τα βασίλεια της οικουμένης εν μια στιγμή χρόνου, και είπε προς αυτόν ο διάβολος. 
Εις σε θέλω δώσει άπασαν την εξουσίαν ταυτήν και την δόξαν αυτών, διότι εις εμέ 
είναι παραδομένη, και εις όντινα θέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν εάν προσκυνήσεις 
ενώπιον μου, σού θέλουσι είσθαι πάντα». (Λουκ. 4, 5-7).  
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Όπως ο προηγούμενος και αυτός ο πειρασμός, θέτει σε δοκιμασία τα κυριό-
τερα ενδιαφέροντα της προσωπικότητας. Ο νους με την ικανότητα της καθαρής σκέ--
ψης, με τον συγκεκριμένο σκοπό και την δυνατότητα της εκλογής, η μεγάλη ματαιοδο-
ξία για δύναμη και για υλικά αγαθά, η εγωιστική αγάπη του εαυτού μας, η γνώση επι-
τευγμάτων, η κατανόηση της ικανότητας και της δύναμης να κυβερνά άλλους επειδή 
κυβερνά τον εαυτό του, έχουν μέσα τους τα σπέρματα του πειρασμού. Αυτά μπορεί 
να γίνουν συγκεκριμένη πηγή κινδύνου για τον άνθρωπο. Και σ’ αυτά ήταν που ο 
διάβολος δοκίμασε πάλι να παγιδεύσει τον Ιησού.   

Το πανύψηλο όρος, από όπου βλέπει κανείς όλα τα βασίλεια του κόσμου και 
την υπόσχεση να τα αποκτήσει με τη βοήθεια του διαβόλου, αποτελεί το απόγειο της 
φαντασιακής ανύψωσης, που εξωθείται ως το παράλογο. Η σημασία αυτού του πει-
ρασμού είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από την προηγούμενη φαντασιακή ανύψωση, 
όπου ο διάβολος τοποθετεί τον Ιησού εις το πτερύγιο του ιερού. Η εικόνα του πανύ-
ψηλου όρους (ψηλότερου από το ιερό), εκφράζει με τον σαφέστατο δυνατό τρόπο την 
βλέψη αποποίησης της δόξας του Θεού για τη δόξα του κόσμου.  

Το να γονατίσει κάποιος και να προσκυνήσει το διάβολο (τους υποσυνείδη-
τους πειρασμούς του), ισοδυναμεί με το να σκοτώσει το πνεύμα του, να νεκρωθεί ως 
προς την ψυχή του και να απελευθερωθεί από κάθε δισταγμό. Χωρίς καμιά αμφιβο-
λία, κανένας άλλος άνθρωπος δεν βρέθηκε μπροστά στο πρόβλημα του οποίου οι 
απόπειρες λύσης αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τις κορυφές και τις αβύσσους της ανθρώ-
πινης ψυχής, που ματαιόδοξα μπαίνει στον πειρασμό να εκλάβει τις κορυφές ως 
αβύσσους και τις αβύσσους ως κορυφές. Εδώ, το ανθρώπινο επίπεδο μέσα στον 
Ιησού δέχεται τον τρομερότερο πειρασμό, διότι η προσωπική, διανοητική και κοσμική 
φιλοδοξία, αγάπη στην δημοτικότητα και δικτατορία δυνάμεως πάνω στους άλλους, 
είναι κατ’ εξοχήν το πρόβλημα του ανεπτυγμένου ανθρώπου και μαθητή126 και πάνω 
σ’ όλα αυτά προσβλέπει ο πειρασμός.  

Επίσης, εδώ βλέπουμε ακόμη και μια πιο λεπτή ιδέα που βάζει ο πειρασμός 
πως μπορεί κάποιος, με εγκόσμια μέσα και εξωτερική ισχύ και εξουσία, να βοηθήσει 
την ανθρωπότητα, με το να γίνει βασιλιάς επάνω στη γη. Θα ήταν καλό, αν όλα ανή-
κουν στον Ιησού, που του προσφέρονται σαν ανταμοιβή μιας απλής αναγνώρισης 
που θα δινόταν χωρίς να την ιδεί κανείς στην κορυφή ενός ψηλού βουνού προς την 
δύναμη που αντιπροσώπευε ή συμβόλιζε τον τριπλό κόσμο της ζωής, τη δύναμη του 
                                                 

126  Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το τι είναι ένας μαθητής, αλλά ο πιο κατάλληλος ορι-
σμός είναι ότι ο μαθητής είναι ένα ικανό άτομο που έχει κυριαρχία στο μηχανισμό του και στη 
ζωή του γενικά, σε αυξανόμενο βαθμό. Ένα ικανό άτομο μπορεί να ενεργοποιήσει αιτίες και 
να παράγει αποτελέσματα. Είναι μια πηγή ψυχικής ενέργειας· μέσω των σκέψεων, των λόγων 
και των πράξεων του και εγκαινιάζει πρωτοβουλίες που προάγουν την εξέλιξη των ανθρώπων. 
Ένας μαθητής είναι ικανός να σκέφτεται, να μιλάει και να δρα ανεξάρτητα, μη υπηρετώντας 
συμφέροντα χωριστικών ομάδων. Επίσης είναι ικανός να μένει σιωπηλός, να αποσύρεται και 
να εξαφανίζεται. Συχνά αναγνωρίζεται απ’ αυτά που αποφεύγει να κάνει, να πει ή και να σκε-
φτεί. Δεν παρασύρεται από τις ομαδικές υποδείξεις και την εξαγορά· κρατάει πάντα το νου του 
καθαρό. Η ικανότητά του αυξάνεται από το γεγονός ότι τα πρότυπά του είναι υψηλής τάξης, 
παγκόσμια και προοδευτικά. Αυτό του παρέχει τη δυνατότητα να εμπνέει τους ανθρώπους να 
αγωνίζονται για να υιοθετήσουν νέα πρότυπα σκέψης, αισθήματος, ομιλίας και δράσης. 
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διαβόλου. Αν ο Ιησούς λάτρευε αυτή την μεγάλη δύναμη, τα βασίλεια του κόσμου και 
η δόξα τους θα ήταν δική Του. Τι στέκονταν μεταξύ Αυτού και της αποδοχής αυτής της 
σαγηνευτικής ευκαιρίας; Η απάντηση του το δείχνει καθαρά. Εκείνο που μεσολάβησε 
ήταν η γνώση Του πως ο Θεός είναι Ένας και είναι τα Πάντα.  

Ο διάβολος Του έδειξε μια εικόνα πολλών βασιλείων, διαίρεσης και πολλα-
πλότητας. Του ζήτησε να ακούσει τα εξωτερικά πράγματα, να ακούσει τον κόσμο, να 
μην λάβει τον εσωτερικό λόγο που έρχεται από ψηλά.  

Ο Χριστός ήλθε για να ενοποιήσει, για να συνενώσει και να κάνει ένα, όλα τα 
βασίλεια, τις φυλές και τους ανθρώπους, έτσι ώστε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου 
να μπορούν να είναι αληθινά στην πράξη. «Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς κα 
εκλήθητε εν μια  ελπίδι της κλήσεως  υμών. Εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα. εις 
Θεός και Πατήρ πάντων, ο επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν».  

Και ο Ιησούς πάντα συνειδητός και επάγρυπνος αντίληψης απαντά: «Είναι 
γεγραμμένον, θέλεις προσκυνήσει Κύριον τον θεόν σου και αυτόν μόνον θέλεις 
λατρεύσει». (Ματθ. 4, 10). Δηλ., όχι τον κόσμο και τα αγαθά του. Η απάντηση έρχεται 
από το ίδιο ανώτερο επίπεδο κατανόησης όπως και στον πρώτο πειρασμό. Το ότι 
μπήκε στη διαδικασία αυτού του πειρασμού, δείχνει ότι η ανθρώπινη πλευρά του 
ήταν ακόμα τρωτή. Διαφορετικά, ο πειρασμός δεν θα είχε πειράξει έτσι τον Ιησού.  

Εάν ο Ιησούς είχε γεννηθεί τέλειος, τότε θα ήταν πέρα από κάθε πειρασμό και 
δεν θα αντιπροσώπευε τον Άνθρωπο που μας δείχνει το Δρόμο προς μια ανώτερη 
κατάσταση. Ονόμαζε τον εαυτό του: «Εγώ ειμί η Οδός» και το έκανε γι’ αυτό ακριβώς 
τον λόγο γιατί βάδιζε και έδειχνε αυτό το δρόμο.  

Ο Διάβολος Τον εγκαταλείπει. Δεν μπορούσε να κάνει περισσότερα και ο 
Ιησούς αναχώρησε εις την Γαλιλαία, επιστρέφοντας πάλι στον κύκλο της καθημερινής 
ζωής. Έπειτα ακούγοντας πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ρίχτηκε στην φυλακή, ο Ιησούς 
ανέλαβε το έργο που είχε αρχίσει αυτός και προχώρησε για να κηρύξει μετάνοια.    

Διάλεξε προσεκτικά τους δώδεκα μαθητές που επρόκειτο να εργασθούν μαζί 
Του και τους οποίους έπρεπε να εκπαιδεύσει για να διεξάγει την αποστολή του. Σ’ 
αυτό το δράμα οι δώδεκα Απόστολοι αντιπροσωπεύουν τα Δώδεκα αυτόνομα και 
αυτοσυνείδητα μέρη του ιδιαιτέρου μας Είναι μέσα στην Ατομική μας Μονάδα. Είναι 
τα μέρη εκείνα που εκπροσωπούν ή αντιστοιχούν στους δώδεκα Αστερισμούς και 
που μας προτρέπουν να εκπληρώσουμε μέσα μας την ιδιότητα που κάθε αστερισμός 
πρεσβεύει127.    
                                                 

127  Ο Πέτρος, αντιπροσωπεύει τον αστερισμό του Κριού και μας προτρέπει στην εξά-
σκηση της δραστηριότητας που είναι η ιδιότητα αυτού του αστερισμού και επίσης μας διδά-
σκει τα μυστήρια του Σεξ και συνεπώς έχει τα κλειδιά του ουρανού! Ο Ιωάννης, αντιπροσω-
πεύει τον αστερισμό του Ταύρου και μας προτρέπει στην εξάσκηση της ευαισθησίας και της 
καλοσύνης και επίσης μας διδάσκει τη δύναμη του λόγου. Ο Εσωτερικός Θεϊκός Ιούδας μέσα 
μας, αντιπροσωπεύει τον αστερισμό των Διδύμων και μας προτρέπει στην εξάσκηση της 
αγάπης για μελέτη και είναι επίσης εκείνος που οδηγεί την συνείδησή μας να αναγνωρίσει τα 
εγώ, την λεγεώνα, τους κρυφούς εχθρούς του Εσωτερικού μας Χριστού. Στο ίδιο δράμα, ο 
Φίλιππος αντιπροσωπεύει τον αστερισμό του Καρκίνου, και μας προτρέπει στην εξάσκηση 
για την αντίληψη του αόρατου κόσμου και μας διδάσκει επίσης τον αυθεντικό μυστικισμό 
του Χριστικού μονοπατιού. Ο Ματθαίος, αντιπροσωπεύει τον αστερισμό του Λέοντα και μας 
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Επίσης αντιπροσωπεύουν τους Δώδεκα Άθλους του Ηρακλή (το πρότυπο του 
αυθεντικού ανθρώπου), που πρέπει ο καθένας μας να ολοκληρώσει και να αφομοί-
ωση μέσα του. Οι 12 Άθλοι, δείχνουν τον μυστικό δρόμο που μας οδηγεί μέχρι τους 
βαθμούς του Τέλειου Δασκάλου. Πρώτος, ανάμεσα σε όλους τους Άθλους, έρχεται η 
σύλληψη και ο θάνατος του Λέοντα της Νεμέας (η δύναμη των ανεξέλεγκτων ενστί-
κτων και παθών) που όλα τα καταστρέφει και καταπίνει… . Ο Λέων είναι ένα ζωντανό 
σύμβολο στης Φωτιάς, αντιπροσωπεύει το Χρυσό και συμβολίζει το θεϊκό Νόμο.  

Έτσι, μόνο όταν φθάνει στην ηλικία των «τριάντα ετών», στην τελειότητα, τότε 
πια η αποστολή ως Σωτήρα ξεκινάει και αρχίζει με το θαύμα της Κανά μετατρέποντας 
το νερό της ζωής, σε κρασί του φωτός, δείχνοντας πως αυτή η μετατροπή πρέπει πά-
ντα να γίνεται από νόμιμα ζευγάρια μέσου του γάμου. Ο Υιός του ανθρώπου γεννιέται 
από το νερό και από την φωτιά. Το νερό είναι το σπέρμα, η φωτιά είναι το πνεύμα. 
Είναι αδύνατο να ενσαρκώσει κάποιος τον κοσμικό Χριστό χωρίς την σεξουαλική 
Μαγεία. Το σεξ είναι η βασική πέτρα πάνω στην οποία πρέπει να χτίσουμε τον ναό για 
τον Κύριο και χωρίς αυτή ο άνθρωπος δεν θα ερχόταν στην ύπαρξη.  

«Και εκείνος που θα πέσει πάνω σε αυτήν την πέτρα, θα συντριβεί, και εκείνον 
στον οποίο θα πέσει αυτή η πέτρα θα τον κάνει κομμάτια». Στην μετατροπή των 
σπερματικών νερών, βρίσκεται το κλειδί της Βάφτισης, που είναι εκ’ των πραγμάτων 
μια συμφωνία σεξουαλικής μαγείας. Το βάπτισμα δίνει έμφαση στον εξαγνισμό της 
κατώτερης φύσης και το άνοιγμα πια του δρόμου προς την δεύτερη γέννηση.  

Ο Ιησούς περιφέρονταν κάνοντας το καλό, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της βασι-
λείας και θεράπευε με κάθε τρόπο ασθένειες ανθρώπων. (Όλα τα θαύματα που έκανε 
έχουν ένα εσωτερικό νόημα και τίποτα δεν μπορεί να ληφθεί ως νεκρό γράμμα). Με 
πλήρη γνώση της αποστολής Του, ο Ιησούς έπρεπε να μεταδώσει την μεγάλη ενέρ-
γεια της Αγάπης και η προσπάθειά του ήταν να μας δείξει τον δρόμο. Είναι απαραί-
                                                                                                                     
προτρέπει στην εξάσκηση της ευγένειας και του θάρρους και επίσης μας διδάσκει την αγνή 
επιστήμη. Ο Τιμόθεος, αντιπροσωπεύει τον αστερισμό της Παρθένου και μας προτρέπει την 
εξάσκηση της αγνότητας και επίσης μας διδάσκει, μέσο της Αλχημείας, την βελτίωση της 
ορμονικής παραγωγής που θα μας εξυπηρετήσει καλύτερα στην αναγέννησή μας. Ο Ιάκωβος, 
αντιπροσωπεύει τον αστερισμό του Ζυγού και μας προτρέπει στην εξάσκηση της αίσθησης 
της κοσμικής ισορροπίας και επίσης μας διδάσκει πώς να κατανοούμε και να ζούμε τα Μυ-
στήρια του Χριστού. Ο Μάρκος, αντιπροσωπεύει τον αστερισμό του Σκορπιού και μας προ-
τρέπει στην εξάσκηση της κατανόησης της Ζωής και του θανάτου και επίσης μας διδάσκει 
τα ακριβή βήματα για να αφυπνίσουμε την Κουνταλίνι. Ο Λουκάς, αντιπροσωπεύει τον αστε-
ρισμό του Τοξότη και μας προτρέπει στην εξάσκηση της ιδιότητας αυτού του αστερισμού που 
είναι ο σύνδεσμος με τον Ουρανό και επίσης μας διδάσκει πώς να χρησιμοποιούμε και να 
ερμηνεύουμε την αξία των αριθμών, την Καμπάλα. Ο Αντρέας, αντιπροσωπεύει τον αστερι-
σμό του Αιγόκερω και μας προτρέπει στην εξάσκηση της αυτοκυριαρχίας και της εξουσίας 
και επίσης μας διδάσκει τα μυστήρια του Σταυρού και την επιστήμη ανάμιξης των υδραργύ-
ρων. Ο Θωμάς, αντιπροσωπεύει τον αστερισμό του Υδροχόου και μας προτρέπει στην εξά-
σκηση της αδελφότητας και παγκοσμιότητας και επίσης μας διδάσκει πώς να ενωθούμε με 
τον ανώτερο νου και να τον χρησιμοποιούμε σωστά. Ο Βαρθολομαίος, αντιπροσωπεύει τον 
αστερισμό των Ιχθύων και μας προτρέπει στην εξάσκηση της θυσίας που είναι η ιδιότητα 
αυτού του αστερισμού και επίσης μας διδάσκει τους μυστικιστικούς τρόπους για να φτάσουμε 
τα επίπεδα της Νιρβάνα. 
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τητο να γίνει κατανοητό πως όλα αυτά που γράφουν τα Ευαγγέλια δεν ανήκουν σε 
ένα μακρινό παρελθόν, αλλά είναι για να τα βιώσουμε  μέσα μας εδώ και τώρα. 

Περπάτησε πέρα από τα ύδατα. Ναι, ο εσωτερικός Χριστός πρέπει να περπα-
τήσει πέρα από τα ύδατα της ζωής, για να δώσει τη θεία διδασκαλία σε εκείνους που 
δεν την έχουν, να δουν το φως για να ανοίξουν τα μάτια και να ακούσουν εκείνοι που 
έχουν αυτιά, να εξηγήσει σε όλους ποια είναι η πορεία. Να καθαρίσει τους Λεπρούς 
(καθένας είναι Λεπρός, η Λέπρα είναι το εγώ, η μόλυνση που φέρνουμε στο εσωτε-
ρικό μας που πρέπει να καθαριστεί). Καθένας είναι παραλυτικός όταν δεν περπατά 
τον εσωτερικό δρόμο προς τη μόνη πραγματικότητα. Πρέπει να θεραπεύσει τα παρα-
λυτικά άτομα, έτσι ώστε να μπορούν να περπατήσουν σωστά στη κατεύθυνση της 
ύπαρξης. Να θυμάστε ότι όλοι τυφλωνόμαστε από την ταύτιση και γινόμαστε κουφοί 
και τυφλοί εξαιτίας της και πως η ταύτιση είναι ο χειρότερος εχθρός μας. 

Μια περίοδος ενεργού υπηρεσίας πρέπει να προηγηθεί από την επόμενη μύη-
ση της Μεταμόρφωσης. Η υπηρεσία αναπόφευκτα οδηγεί σε αυξανόμενη φώτιση και 
η φώτιση με την σειρά της βρίσκει την έκφραση της σε ανανεωμένη και αφιερωμένη 
ξανά υπηρεσία προς τους συνανθρώπους μας.  

Μεταξύ της Γέννησης του Χριστού και της έναρξης της συνειδητής Χριστικής 
ζωής και επίγνωσης στη ζωή αυτού που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, συμβαίνει 
ένας ολοφάνερος αναπροσανατολισμός. Αυτό συμβολίζεται για μάς στην ιστορία του 
δωδεκάχρονου Ιησού, ο Οποίος ήταν τόσο συνειδητός ότι «πρέπει να είναι εις τα του 
Πατρός Του», ώστε προκάλεσε τους γονείς του και τους προξένησε θλίψη και εξέπλη-
ξε τους πρεσβυτέρους με την πνευματική Του ευστάθεια και γνώση.  

Η μυητική διαδικασία μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης μύησης (χωρίς την 
ανεπτυγμένη και περιεκτική κατανόηση που εκδηλώθηκε από τον Ιησού), είναι για 
κάποιον, ο χειρότερος χρόνος στενοχώριας, δυσκολίας κατανόησης προβλημάτων 
και μιας προσπάθειας να καθαρίσει τον εαυτό του. Αγωνίζεται συνεχώς να πειθαρχεί 
την κατώτερη του φύση για να πετύχει ένα βαθμό κυριαρχίας στις φυσικές του κλίσεις 
φέρνοντας έτσι τάξη στη ζωή του. Αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και μπορεί να καλύψει 
ένα μεγάλο κύκλο, αλλά εν το μεταξύ αποκτά επίγνωση ότι η συγκινησιακή του φύση, 
οι κατώτερες ψυχικές του ικανότητες, η αστρική του ανάπτυξη και η δύναμη των 
ψυχολογικών του ελαττωμάτων, είναι τώρα όλα παρατεταγμένα εναντίον του.  

Ανακαλύπτει πως ζει σ’ ένα χάος συγκινησιακών αντιδράσεων και συνειδητο-
ποιεί ότι για να λάβει τη δεύτερη μύηση πρέπει να αναπτύξει συγκινησιακό έλεγχο. 
Κατανοεί πως πρέπει να αποκτήσει κάποια γνώση και επί πλέον μια κατανόηση της 
τεχνικής εκείνων των ενεργειών που θα εντατικοποιήσουν την διάλυση των ψυχολο-
γικών του ελαττωμάτων (που δεν είναι άλλη από τον θάνατο στην πορεία) και έτσι να 
καθαρίσει την ατμόσφαιρα με την τεχνική της έννοια. Η θύελλα που προκαλεί η συγκι-
νησιακή του φύση, τα μαύρα σύννεφα και οι καταχνιές στις οποίες αυτός συνεχώς 
βαδίζει και που αυτός δημιούργησε σ’ ολόκληρο τον κύκλο της ζωής του, πρέπει όλα 
να καθαρισθούν. Αυτή η ενδιάμεση περίοδος παρουσιάζει πάντοτε μεγάλη δυσκολία 
γιατί αναγκάζεται να βάζει τον εαυτό του σε μια έντονη εξαγνιστική εμπειρία, τέτοια 
ώστε να του επιτρέπει για πάντα να εξέρχεται από τα ύδατα και να μη διατρέχει πια 
τον κίνδυνο να πνιγεί ή να καταβυθιστεί.  
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Οι Σιβυλλικοί χρησμοί. 
 

 
Οι Σιβυλλικοί χρησμοί, είναι απόκρυφα αποκαλυπτικά κείμενα  που διασώζο-

νται στις ημέρες μας και απαρτίζουν δεκαπέντε συνολικά Λόγους. 
Στην αρχαιότητα με τη λέξη  Σίβυλλα  χαρακτηριζόταν η οποιαδήποτε γυναίκα 

με μαντική ικανότητα που προφήτευε αυθόρμητα όταν ερχόταν σε  έκσταση μελλοντι-
κά συμβάντα, γιατί δεχόταν, όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι, την επί-
σκεψη ενός θεϊκού πνεύματος. Η κάθε Σίβυλλα πιστευόταν ότι είχε το προφητικό 
χάρισμα από τη γέννησή της. Τη θεωρούσαν μια ύπαρξη ανάμεσα στον θεό και στο 
άνθρωπο. Δεν ήταν βέβαια αθάνατη, αλλά η διάρκεια της ζωής της ξεπερνούσε κατά 
πολύ τον μέσο όρο ζωής του ανθρώπου. Η επαφή της Σίβυλλας με το θείο προϋπέ-
θετε την παρθενία της. Όλες οι Σίβυλλες, ανεξαιρέτως του τόπου στον οποίον έδρα-
σαν, ήταν ιέρειες του Απόλλωνα. Αν και οι Σίβυλλες προφήτευαν τα ίδια συμβάντα, η 
κάθε μία έδινε στον λόγο της το δικό της στίγμα και το δικό της ύφος. Οι Σιβυλλικοί 
Χρησμοί δόθηκαν στην ελληνική γλώσσα. Την πιο εξέχουσα θέση μεταξύ των Σιβύλ-
λων κατέχει αδιαμφισβήτητα η Σίβυλλα η Ερυθραία. 

Η Ερυθραία Σίβυλλα προφητεύει τα σημαντικότερα γεγονότα από την ζωή του 
Ιησού χιλιετίες προ της Ελεύσεώς Του. Μεταξύ των προφητειών αναφέρονται τα φτυ-
σίματα και τα μαστιγώματα που θα δεχτεί ο Ιησούς. 

Προφήτεψε επίσης σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Λυδό, την γέννηση του Ομή-
ρου ακόμη και την κατάκτηση της Ασίας από τον Μέγα Αλέξανδρο.  

Η σπουδαιότερη όμως μαρτυρία περί της αρχαιότητας της Σίβυλλας της Ερυ-
θραίας έρχεται από τον Μέγα Αθανάσιο την οποία ο Άγιος τοποθετεί χρονικά περί το 
2.700 π.χ.! Κατά την προφητεία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η Ερυθραία προλέ-
γει ακόμη και τα συναισθήματα της παρθένου Μαρίας, όπως τον φόβο, την ταραχή, 
την σεμνότητα, την χαρά και το θάρρος!  

Μια άγνωστη Σίβυλλα προφητεύει τον λεξάριθμο του ονόματος Ιησούς.«Το 
όνομά του θα φανερώσει στους δύσπιστους ανθρώπους, με οκτώ μονάδες, τόσες δε-
κάδες επί αυτών και οκτώ εκατοντάδες». Πράγματι ο λεξάριθμος του ονόματος Ιησούς 
είναι 888. Επόμενες προφητείες της αναφέρονται στους τρεις μάγους, οι οποίοι απο-
καλούνται ιερείς και στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. «Η φωνή που θα φτάσει μέσω 
ερημικής χώρας, είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Η Σίβυλλα προαναγγέλλει ακόμη 
και τον αποκεφαλισμό του Βαπτιστού: «Αυτήν όμως τη φωνή, βάρβαρος στην σκέψη, 
δεμένος από τους χορούς, αφού την κόψη θα την προσφέρει ως ανταμοιβή».  

Επίσης προφητείες της προλέγουν το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε 
άρτων και των δύο ιχθύων, την πορεία του Ιησού πάνω στα κύματα, τις θεραπείες 
των τυφλών, τω κουφών, των μουγγών και των αναπήρων· στην συνέχεια προανα-
γγέλλεται η απιστία, η ασέβεια και το μίσος των Εβραίων προς το πρόσωπο του Χρι-
στού, το μαρτύριο της Σταύρωσης και τέλος η Ανάσταση. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
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Αποσπάσματα από Σιβυλλικούς χρησμούς128 με θέμα Ιησούς Χριστός…. 
 
 
 «Και τους ανέμους θα σταματήσει δια του λόγου, θα καταπραΰνει την αγριε-

μένη θάλασσα, αφού την πατήσει δια ποδών ειρήνης και δια πίστεως. Θα προσφέρει 
τα μαγουλά του εις φτυσίματα φαρμακερά και θα στρέψει την αγνή του πλάτη εις το 
μαστίγιο διότι αυτός θα παραδώσει εις τον κόσμο την αγνή παρθένο. Ακόμη κι όταν 
ραπίζεται θα σιωπήσει, χωρείς να γνωρίζει ουδείς ποιος είναι, από ποιόν κατάγεται 
και από που ήλθε, με σκοπό να ομιλήσει εις τους νεκρούς. Και να φορέσει στέφανο 
ακάνθινο, διότι από τους ακάνθους θα βγει το φωτοστέφανο το αιώνιο των εκλεκτών 
αγίων. Θα κεντήσουν τα πλευρά του με κάλαμο εξαιτίας του νόμου τους, διότι εκ των 
καλάμων που θα υποκινούνται από πνεύμα άλλου, που ανετράφη  δια κατηγορία 
ψυχής, οργής και εκδίκησης. Αλλά όταν όλα αυτά ολοκληρωθούν, τα οποία είπα, τότε 
κάθε νόμος καταργείται γι’ αυτόν, ο οποίος νόμος εδόθη από την αρχήν με μορφή 
ανθρωπίνων δογμάτων για λαό ο οποίος δεν πιστεύει. 

Θα απλώσει τα χέρια του και όλον τον κόσμο θα χωρέσει. Ταυτοχρόνως δια 
πέντε άρτων και θαλασσινών ιχθύων θα χορτάσει πέντε χιλιάδας άντρας εις την 
έρημο και αφού πάρει όλα τα περισσεύοντα κομμάτια θα γεμίσει δώδεκα κοφίνους 
δια την ελπίδα των λαών. Και θα καλέσει τις ψυχές των ευτυχισμένων που για καλό 
αντί κακό έχουν υποστεί χλευασμούς, δερνόμενοι και μαστιγωμένοι, επειδή επιθυ-
μούν την φτώχια.      

Χαίρε αγνή θυγατέρα της Σιών, η οποία υπέστης πολλά, αυτός ο βασιλιάς 
σου, αφού ανέβει εις πώλον έρχεται, εις όλους πράος θα φανερωθεί, για να άρει τον 
ζυγό από εμάς ο οποίος είναι δυσβάσταχτος δούλος που κάθεται στον αυχένα μας 
και να διαλύσει άθεους και βίαιους θεσμούς.  

Γνώρισε τον ίδιο το θεό σου, ο οποίος είναι Υιός του θεού, δοξάζουσα αυτόν 
και κρατώντας τον στην αγκαλιά σου, από την ψυχή σου να τον αγαπάς και κράτησε 
το όνομά του. 

Απώθησε τους προηγούμενους και απαλλάξου από του αίμα του, διότι αυτός 
δεν καταπραΰνεται δια των λόγων, ούτε δια των παρακλήσεων σου, ούτε δια των 
φθαρτών θυσιών προσέχει, διότι είναι άφθαρτος, αλλά με το Άγιο στόμα του παρέχει 
θεραπεία. Γνώρισε ποιος είναι αυτός και τότε θα ιδείς τον Πατέρα…»  

«Πρώτον όμως φανερώθηκε η αγνή και ισχυρά μορφή του Γαβριήλ· δεύτερον ο 
ίδιος άγγελος μίλησε εις την κόρη· δέξου παρθένος εις τους αγνούς σου κόλπους τον 
Θεό. Αφού είπε αυτό, ο Θεός έδωκε χάρη, εις την παντοτινή κόρη· αυτή, μόλις το αντι-
λήφθη, φόβος μαζί και έκπληξης την κατέλαβε και εστάθη ταραγμένη· ενώ εταράχθη η 
σκέψη της από την καρδιά, η οποία παλλόταν, από άγνωστα ακούσματα. Κατόπι 
ευφράνθη και αγαλλίασε η καρδιά της λόγω της φωνής την οποίαν άκουσε, η νεαρά 
Κόρη χαμογέλασε, κοκκίνισε το μάγουλό της, ευχαριστημένη από χαρά και μαγεμένη 
από το δέος της σκέψης και επέστρεψε εις αυτήν το θάρρος, ο Λόγος εισχώρησε εις 
την κοιλίαν της, με τον καιρόν έλαβε σάρκα και εζωογονήθη εις την κοιλίαν, επλάσθη 
                                                 

128 Τα αποσπάσματα από τους Σιβυλλικούς χρησμούς, είναι παρμένα από το βιβλίο, 
ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, του Παναγιώτη Α. Τουλάτου, εκδόσεις ΑΜΜΩΝ.  
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με ανθρώπινη μορφή και εγεννήθη υιός με παρθενικό τοκετό, διότι αυτό εδώ ήτο μέγα 
θαύμα για τους ανθρώπους, αλλά καθόλου μέγα θαύμα για τον θεό Πατέρα και τον 
Θεό Υιό. Ενώ το βρέφος ευρίσκετο εις τα σπάργανα, ένας νέος αστήρ από τον θεό 
προορισμένος έγινε ορατός εις τους μάγους, υπεδείχθη δε η φάτνη εις τους πιστούς 
του θεού και ονομάσθει η Βηθλεέμ πατρίς του Λόγου εκλεγμένη από τον θεό, εις τους 
ποιμένας των βοδιών και τους αιγοβοσκούς και τους ποιμένας των αρνιών. 

Και τότε το παιδί του μεγάλου Θεού θα έλθει στους ανθρώπους ενσαρκωμέ-
νος, ομοιάζων με τους ανθρώπους στη γη, τέσσερα φωνήεντα θα φέρει, τα άφωνα 
δυο σ’ αυτόν φανερώνονται διπλά και όλον τον αριθμό θα αποκαλύψω. Το όνομά του 
θα φανερώσει στους δύσπιστους ανθρώπους, οκτώ μονάδες τόσες  δεκάδες επί αυ-
τών και οκτώ εκατοντάδας (888). Εσύ κατανόησε καλά στο νου σου, για το παιδί του 
αθανάτου υψίστου Θεού δηλαδή τον Χριστό. Αυτός θα συμπληρώσει τον νόμο του 
Θεού, δεν θα τον καταλύσει, φέρνοντας πρότυπο προς μίμηση και τα πάντα θα διδά-
ξει. Σ’ αυτόν θα μεταφέρουν οι ιερείς προσφέροντας χρυσό, σμύρνα και λιβάνι, διότι 
όλα αυτά θα πραγματοποιήσει.»   

«Αλλά όταν φθάσει κάποια φωνή μέσω ερημικής χώρας, απαγγέλλουσα στους 
θνητούς θα ακουστεί δυνατά σ’ όλους. Ώστε να κάνουμε τους δρόμους ευθείς, να 
απορρίψουμε τις κακίες από την καρδιά και δια των υδάτων να φωτίζονται όλοι οι 
άνθρωποί , με σκοπό  αφού γεννήθηκαν άνωθεν καθόλου πλέον να μην παραβαίνουν  
τα δίκαια. Αυτή όμως τη φωνή, βάρβαρος στη σκέψη δεμένος από τους χορούς αφού 
την κόψη θα την προσφέρει ως ανταμοιβή, τότε σημάδι θα φανερωθεί ξαφνικά στους 
ανθρώπους, όταν φθάσει προσεγμένος ωραίος λίθος από την Αιγυπτιακή γη. Ο λαός 
των Εβραίων σ’ αυτόν θα προσκρούσει, θα συγκεντρωθούν έθνη με την καθοδήγηση 
του και εξαιτίας αυτού θα αναγνωρίσουν τον ύψιστο Θεό, ο οποίος θα φέρει ζωή 
ευθεία και αιώνιο για τους ονομαστούς ανθρώπους, ενώ για τους παράνομους θα 
επιφέρει το αιώνιο πυρ.» 

«Και τότε θα θεραπεύσει τους ασθενείς και όλους τους αξιόμεμπτους, όσους σ’ 
αυτόν τον ένα δείξουν πίστη. Θα δουν οι τυφλοί, θα βαδίσουν οι ανάπηροι, θα ακού-
σουν οι κωφοί, ενώ οι μουγγοί θα μιλήσουν. Τους δαίμονες θα διώξει και θα γίνει 
εξανάστασης νεκρών, θα περπατήσει στα κύματα και εις ένα ερημικό τόπο με πέντε 
άρτους και θαλασσινών ιχθύων, θα χορτάσει πέντε χιλιάδες, ενώ δια των λειψάνων 
αυτών θα γεμίσει δώδεκα κοφίνους, προς την αγνή παρθένο. Και τότε ο Ισραήλ 
μεθυσμένος δεν θα κατανοήσει, ούτε θα τα διαδώσει μεθυσμένος από τα ασθενή του 
αυτιά. Αλλά όταν φθάσει η οργή του υψίστου μανιώδης στους Εβραίους και την πίστη 
τους αφαιρέσει διότι έβλαψαν τον ουράνιο Υιό του Θεού, τότε ο Ισραήλ θα δώσει 
ραπίσματα και φτυσίματα φαρμακερά με τα βδελυρά του χείλη σ’ αυτόν τον Ένα. Για 
τροφή χολή και για να πιή δυνατό ξύδι θα του δώσουν με ασέβεια, πληγωμένοι στα 
στήθη και την καρδιά από το κακό, μη βλέποντας με τα μάτια, τυφλότεροι και από 
τους τυφλοπόντικες, φοβερότεροι από τα ερπετά, σαν να είναι δεμένοι σε βαριά 
νάρκη, από δηλητηριώδη άγρια ζώα. Αλλά όταν απλώσει τα χέρια του ψηλά και τα 
σταθμίσει και φορέσει τον ακάνθινο στέφανο και κεντήσουν την πλευρά του με καλά-
μους, λόγω της χάριτός του εντός τριών ωρών θα γίνει εκτεταμένη σκοτεινή νύκτα στο 
μέσω μακράς ημέρας. Και τότε ο ναός του Σολομώντα θα δώσει μεγάλο σημείο στους 
ανθρώπους, όταν διαβεί τον οίκο του Άδει αναγγέλλοντας στους νεκρούς την εξανά-
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σταση. Αλλά όμως όταν πάλι έρθει στο φως σε τρεις ημέρες, θα φανερώσει τον θάνα-
το ως ύπνο στους θνητούς και τα πάντα θα διαφωτίσει και μόλις επιβιβασθή σε νεφέ-
λες προς τον ουράνιο οίκο θα οδεύσει, αφού καλύψει τον κόσμο με το στέμμα του 
ευαγγελίου.»   

«Θα υμνήσω με σύνεση τον φημισμένο μέγα Υιό του Ανθρώπου, στον οποίο ο 
ύψιστος γεννήτορας Πατέρας αξίωσε να λάβει το θρόνο, δίχως ακόμα να έχει γεννη-
θεί. Επειδή ένσαρκο το δισυπόστατο (ανθρώπου και Θεού), ηγέρθη, αφού εβαπτίσθη 
με ρέοντα ύδατα στον ποταμό Ιορδάνη, διαδίδεται ότι μετακίνησε με το λαμπρό του 
πόδι τα κύματα. Από το αρχικό πυρ ο πρώτος Θεός, έγινε ευπρόσδεκτος με πνεύμα 
από περιστέρι με λευκά πτερά. Θα ανθίσει άνθος καθαρός και όλα θα καρποφορή-
σουν. Θα υποδείξει στους ανθρώπους οδούς, θα δείξει όμως και ουράνιους οδούς, θα 
διδάξει τους πάντες με σοφές παραβολές. Θα οδηγήσει σε δίκη και θα πείσει τον λαό 
τον μισητό, επαίνων το δοξασμένο ουράνιο γένος του Πατρός. Θα περπατήσει στα 
κύματα, θα απαλλάξει τους ανθρώπους ασθένειες, θα αναστήσει νεκρούς, θα διωχθεί 
με πόνους θλιβερούς. Από ένα κομμάτι άρτου θα επιτευχθεί κορεσμός ανδρών, όταν 
φυτρώσει φυτό στον οίκο του Δαβίδ. Στο χέρι του όλος ο κόσμος και η γη και ο ουρα-
νός, μάλιστα και η θάλασσα. Θα λάμψει στη γη, όπως κάποτε αρχικά είδαν φανερά 
να γεννώνται δυο από τις μεταξύ τους πλευρές. Θα γεννηθεί, όταν θα χαίρεται η γη με 
την προσμονή του παιδιού. Για μένα μόνο την Σοδομίτα γη πρόσκεινται μεγάλες 
συμφορές. Διότι εσύ δύσθυμη γη δεν αντελήφθης τον Θεό σου, ότι τον περιέπαιζαν με 
ανθρώπινες επινοήσεις αλλά τον στεφάνωσες με ακάνθινο στεφάνη και του πρό-
σφερες προς χλευασμό φοβερή χολή. Και πιο πνεύμα θα σου προξενήσει κακές 
συμφορές».              
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Η Μεταμόρφωση. 
 

 
Το γεγονός της συνειδησιακής εξέλιξης, με τις απαραίτητες διακρίσεις και δια-

φοροποιήσεις, είναι αναμφισβήτητο. Οπωσδήποτε, είναι χρήσιμο να θυμόμαστε, ότι 
μόνο σε κάποιο ορισμένο στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης, είναι δυνατή η έκφραση 
της συνειδητής και Χριστικής ζωής. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι σε αυτό τον 
τομέα. Διαφέρουν στην παρουσίαση της Θεότητας τους. Μερικοί είναι πραγματικά 
προς το παρόν υπανθρώπινοι. Άλλοι είναι απλώς ανθρώπινοι και ακόμα άλλοι έχουν 
αρχίσει να επιδεικνύουν ιδιότητες και χαρακτηριστικά που είναι υπερανθρώπινα.  

Έρχεται κάποιος χρόνος που η ανάπτυξη της τριπλής ανθρώπινης φύσης  -
φυσική, συναισθηματική και νοητική - φθάνει σ’ ένα σημείο σύνθεσης, όπου η δράση 
της είναι πλέον μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Σκέπτεται. Αποφασίζει. Καθο-
ρίζει. Παίρνει τον έλεγχο της ζωής και γίνεται όχι μόνο ένα γενεσιουργό κέντρο δρα-
στηριότητας, αλλά επιτυγχάνει να έχει και μια επιβλητική επιρροή στον Κόσμο. Πολ-
λοί από αυτούς τους ανθρώπους που διαθέτουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα με 
συνεχόμενη διεύρυνση της επίγνωσης, σιγά - σιγά γίνονται συνειδητά ανθρώπινα 
όντα. Γνωρίζουν τι κάνουν και γιατί το κάνουν και προχωρούν προς την μύηση και 
την απελευθέρωση από τα γήινα δεσμά.    

Αυτό απέδειξε ο Ιησούς στην Μεταμόρφωση, όταν μέσω της εξαγνισμένης και 
αναπτυγμένης προσωπικότητας Του, φανέρωσε την φύση και την ιδιότητα του Θεού. 
Η συνηθισμένη παλαιά φύση Του ξεπεράστηκε και δεν μπορούσε πια αυτή να ελέγχει 
τις δραστηριότητες Του. Είχε περάσει την συνείδησή Του σ’ ένα κόσμο ανώτερης 
κατανόησης και οι κανόνες που υπήρχαν για τον πολύ κόσμο, με τα μικρά του προ-
βλήματα και την αυτόματη αντίδραση στα γεγονότα και τα πρόσωπα δεν μπορούσαν 
πια να Τον επηρεάζουν και να καθορίζουν την διαγωγή Του. Είχε επιτύχει επαφή, μ’ 
εκείνο τον Κόσμο, στον οποίο δεν υπάρχει μόνο κατανόηση, αλλά και ειρήνη, μέσω 
της ενότητας. Πίσω από αυτή την εκδήλωση του Ιησού βρίσκονται αιώνες εμπειρίας 
που ήλθε με την πάροδο του χρόνου, σαν οριστική εκπλήρωση του παρελθόντος και 
σαν εγγύηση του μέλλοντος. Ο Ιησούς σύνθεσε μέσα στον Εαυτό Του, σε μια υπερ-
βατική προσωπικότητα, όλα όσα είχαν επιτευχθεί και όλα όσα ήσαν γνωστά στην 
ανθρώπινη εμπειρία. Ήταν τόσο μια προσωπικότητα όσο και μια Θεία Ατομικότητα. 
Η ζωή Του, με την ποιότητα της και τους σκοπούς της, έθεσε την σφραγίδα της στον 
πολιτισμό μας και έχει εκφράσει όλα όσα μπορούν να επιτευχθούν και τα οποία είναι 
το δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο.    

Ένας από τους κύριους σκοπούς της αποστολής του Ιησού ήταν να διαλύσει 
τις εντός Του δυαδικότητες, επιτυγχάνοντας ενότητα και σύνθεση. Μέσου της εμπει-
ρίας της γέννησης και της βάπτισης επιτέλεσε αυτό το έργο και έφτασε να πραγματο-
ποιήσει μέσα του την ενοποίηση της ατομικής Του θέλησης, που είναι προσωπική και 
περιορισμένη και της θέλησης του Θεού, που είναι συνθετική και νοήμων. Άνθρωπος 
και Θεός πρέπει να σμίξουν και να συγχωνευτούν σ’ ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. 
«Ο Θεός εγένετο σαρξ». Πρέπει ο Θεός να κυριαρχεί και να ελέγχει την σάρκα ώστε 
να μη αποτελεί εμπόδιο στην πλήρη έκφραση της θεότητας του. Αυτό δεν συμβαίνει 
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στον καθένα. Είναι η ολοκλήρωση που τόσο σωστά εξήγησε ο Χριστός με παραδεί-
γματα, διαλύοντας τις δυαδικότητες του κατώτερου εαυτού πέτυχε την ένωση με τον 
ανώτερο Εαυτό όπως: «ίνα τους δύο κτίση εν εαυτό» (Εφεσ. 2, 15) και ήταν αυτός (ο 
νέος άνθρωπος), που έλαμψε κατά την Μεταμόρφωση μπροστά στο τρομαγμένο 
βλέμμα των τριών Αποστόλων. Η εμπειρία της Μεταμόρφωσης (η πρώτη που είχε σε 
βουνό), δεν είναι δυνατή προτού γίνουν αυτές οι ενοποιήσεις. 

Σ’ αυτή την εμπειρία βλέπουμε τον δοξασμό της ύλης, καθώς αποκαλύπτει και 
εκφράζει το Θείο, τον Χριστό που υπάρχει μέσα μας. Η ύλη, η Παρθένος Μαρία, απο-
καλύπτει τον Θεό. Η μορφή, το αποτέλεσμα των ενεργών υλικών διαδικασιών, πρέπει 
να εκφράσει την θεότητα και η αποκάλυψη αυτή, είναι το δώρο του Θεού σε μας κατά 
την Μεταμόρφωση. Ο Ιησούς Χριστός ήταν αληθινός Θεός του αληθινού Θεού, ήταν 
όμως επίσης σαρξ της σαρκός μας και στην αλληλεπίδραση και συγχώνευση αυτών 
των δύο, ο Θεός αποκαλύφθηκε με όλη την ακτινοβόλο Του δόξα.   

Ο Ιησούς σαν σύνθεση της ανώτερης και κατώτερης όψης της θεότητας, είναι 
σήμερα η ένδοξη κληρονομία της ανθρωπότητας. Αυτό ήθελε να μας δείξει με την 
αποκάλυψή του στο Όρος της Μεταμόρφωσης. Όταν εμείς, σαν ανθρώπινα όντα, 
κατανοήσουμε τον Θείο σκοπό και φθάσουμε να θεωρήσουμε το φυσικό μας σώμα 
σαν το μέσο, μέσο του οποίου θα μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θείος ατομικός μας Χρι-
στός, θα αποκτήσουμε ένα νέο οραματισμό για την μεταχείριση του φυσικού μας σώ-
ματος129. Θα αγαπήσουμε αυτό το σώμα μέσω του οποίου λειτουργούμε πρόσκαιρα 
σαν θεματοφύλακες της Θείας Αποκάλυψης και θα το θεωρήσουμε όπως η Παρθένος 
Μαρία το θεώρησε, σαν θησαυροφυλάκιο του κρυμμένου Χριστού και θα αποβλέψου-
με στην σπουδαία εκείνη ημέρα, όταν και εμείς σταθούμε στο όρος της Μεταμόρφω-
σης αποκαλύπτοντας μέσο του σώματος μας, την δόξα του Κυρίου.  

Εάν ζούμε την ζωή του Χριστού μέσα μας, αυτή η κατάσταση δημιουργεί την 
μεταμόρφωση του σώματος και της συναισθηματικής μας φύσης, που με την διαδι-
κασία της μετουσίωσης (μέσα από την Αλχημική μετατροπή), μετατρέπει τις επιθυ-
μίες, τα αισθήματα, τους πόνους και τις χαρές, στα ανώτερα τους αντίστοιχα. Η δρα-
στηριότητα αυτής της μορφής μεταμόρφωσης και μετουσίωσης, που καθορίσθηκε 
σαν το πέρασμα από μια κατάσταση ύπαρξης σε μια άλλη, μέσα από την μεσολά-
βηση του πυρός, τελικά δημιουργεί την ακτινοβολία εκείνη που είναι το διακριτικό 
χαρακτηριστικό της Μεταμόρφωσης.   

Τρεις γονατιστοί βασιλείς ή μάγοι παρακολούθησαν την μύηση της γέννησης. 
Και σ’ αυτή την κρίση της Μεταμόρφωσης, τρείς μαθητές ξάπλωσαν πάνω στο έδα-
                                                 

129 Ο τριπλός κατώτερος άνθρωπος είναι μια ωχρή αντανάκλαση της ίδιας της Θεό-
τητας. Το φυσικό σώμα συσχετίζεται με την τρίτη όψη της θεότητας, την όψη του Αγίου Πνεύ-
ματος και αυτό μπορεί να αποδειχτεί αν μελετήσουμε την Χριστιανική σύλληψη της Παρθένου 
Μαρίας, που επισκιάσθηκε από το Άγιο Πνεύμα. Είναι εκείνη η όψη της Θεότητας που είναι το 
ενεργό στοιχείο της ύλης όπου το φυσικό σώμα είναι μια αντιστοιχία της. Η συναισθηματική 
αισθητική φύση είναι μια αμυδρή και παραμορφωμένη αντανάκλαση της φύσης – αγάπης του 
Θεού, την όποια ο κοσμικός Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, υποχρεούται 
να αποκαλύψει. Ο νους με την σειρά του είναι συνεπώς η αντανάκλαση της ανώτερης σκέψης 
της Θεότητας, του Πατρός ή Πνεύματος, για τον Οποίον, όπως λέγεται, «ο Θεός μας είναι 
αναλίσκον Πυρ». (Δευτερ. 4, 24).  
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φος, ανίκανοι να αντιμετωπίσουν τη δόξα που τους είχε αποκαλυφθεί. Νόμιζαν πως 
γνώριζαν το Δάσκαλο τους. Η αίσθηση του δέους, του θαυμασμού και της ταπεινο-
φροσύνης, ήταν η αντίδραση σε αυτή την αποκάλυψη του φωτός.  

Οι μαθητές Του εισέδυσαν στην ακτινοβολία αυτού του φωτός για πρώτη φορά 
στην κορυφή του Όρους, μετά από εργασία έξι ημερών: «Και μεθ’ ημέρας εξ παρα-
λαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο και Ιάκωβο και Ιωάννη, …» (Ματθ. 17, 1) και δεν μπο-
ρούσαν να υποφέρουν τόσο μεγάλη λαμπρότητα. Πάντως αισθάνθηκαν: «καλόν δι’ 
αυτούς ώδε είναι». Και ο Ιησούς μάς λέγει το «ούτω λαμψάτω το φώς υμών έμπρο-
σθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσι υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα υμών 

τον εν τοις ούρανοις» (Ματθ. 5, 16).  
Το επεισόδιο αυτό είναι το πρώ-

το που ερχόμαστε σε επαφή με την ακτι-
νοβολία και το φώς που έλαμψε από τον 
Ιησού και Τον έκανε να μπορέσει να πει 
με αλήθεια: «Εγώ ειμί το φώς του κό-
σμου». Η επαφή με κάτι θεϊκό πάντοτε 
θα προξενεί φώς που διαλάμπει.  

Όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το 
Όρος Σινά, η όψη του ήταν τόσο ακτινο-
βόλος, που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν 
να τον βλέπουν και η ιστορία μάς λέγει 
πως έπρεπε να χρησιμοποιήσει πέπλο 
για να προστατεύσει τους άλλους από 
αυτή την ακτινοβολία. Το φώς όμως που 
έλαμψε από τον Ιησού, έλαμψε σε πλη-
ρότητα από ολόκληρο το σώμα Του.  

Ο Ιησούς επίσης πέτυχε να ενο-
ποιήσει τόσο μέσα Του, όσο και για την 
ανθρωπότητα, το παρελθόν και το μέλ-

λον. Η εμφάνισή του στο όρος της Μεταμόρφωσης μαζί με τον Μωυσή και τον Ηλία, 
που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα τον Νόμο και τους Προφήτες, το δείχνουν ξεκά-
θαρα. Ο Νόμος του Μωυσή προσδιορίζει και θέτει τα όρια τα οποία δεν πρέπει να 
ξεπερνάμε με τις πράξεις μας. Όλοι αυτοί οι νόμοι, έχουν να κάνουν με τον έλεγχο των 
σωματικών και συναισθηματικών επιθυμιών και καταστάσεων. Το όνομα Μωυσής, 
σημαίνει ο εξελθών του ύδατος. Ήδη είπαμε ότι το ύδωρ είναι το σύμβολο της ρευ-
στής συναισθηματικής φύσης μέσα στην οποία συνήθως ο άνθρωπος βρίσκεται. 
Συνεπώς ο Μωυσής εμφανιζόμενος με τον Ιησού συμβολίζει το συναισθηματικό πα-
ρελθόν του ανθρώπου. Ο Ηλίας, το όνομα του οποίου σημαίνει η δύναμη του Κυρίου 
στάθηκε δίπλα στον Ιησού σαν αντιπρόσωπος όλων των Προφητών που από αιώνες 
προείπαν την έλευση Του, ο οποίος με τη Δική Του επίτευξη130 θα ενσωμάτωνε τις 
μελλοντικές επιτεύξεις και τον τελικό σκοπό της ανθρώπινης φυλής.  

                                                 
130 Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ της επίτευξης και του επιτεύγματος; Η επίτευξη έχει 

σχέση με την ύπαρξή μας, τη μεταμόρφωσή μας, την Ουσία μας και το πνευματικό μας μέλλον. 
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Ο Ιησούς με την νέα σύνθετη εντολή του: «αγαπάτε αλλήλους» και με το έργο 
του, το να εκφράζει τη θεότητα μέσα από την αβλαβή ζωή του και την ακατάπαυστη 
υπηρεσία στους ανθρώπους, σε μια φροντισμένη προσοχή λόγων και πράξεων μή-
πως με κάποιο τρόπο: «ίνα σκανταλίσει ένα των μικρών τούτων», καθιστούσε άχρη-
στους όλους τους Νόμους και τους Προφήτες και παραμέριζε τις Δέκα Εντολές, καθι-
στώντας τις περιττές. Η εφαρμογή αυτής της εντολής δημιουργεί αυτόματα ορθή δρά-
ση και καθιστά έτσι αδύνατη την παράβαση των εντολών. Το ου, που δόθηκε στο 
όρος Σινά από τον Μωυσή, με την αρνητική του έκφραση και την τιμωρητέα του ερμη-
νεία, δίνει τη θέση του στην κατανόηση και στην καλή θέληση που ο Ιησούς ακτινο-
βόλησε από το όρος της Μεταμόρφωσης. 

Ο μη ορθός χειρισμός της δύναμης από τους ανθρώπους είναι η αιτία του κα-
κού στον κόσμο μας. Η τάση τού να βλάπτει βασίζεται σε μία εγωκεντρική στάση για 
αυτοπροβολή και αυτοϊκανοποίηση. Αναπτύσσοντας μέσα μας την αβλάβεια131, σε 
σχέση προς τους άλλους, μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη συνήθεια. Η εισαγωγή της 
ιδέας της αβλάβειας στην νυκτερινή μας ανασκόπηση με τη μελέτη της καθημερινής 
μας συμπεριφοράς, τόσο για τον εαυτό μας, όσο και για τους άλλους που έρχονται σ’ 

                                                                                                                     
Π.χ, το να είναι κάποιος Μαθητής είναι μία επίτευξη· το να είναι Γνώστης είναι μία μεγάλη 
επίτευξη. Το επίτευγμα έχει σχέση με το παρόν, με τον κόσμο, με την προσωπικότητα. Π.χ, μια 
θέση είναι ένα επίτευγμα· κάποιος γίνεται γιατρός ή δικηγόρος δημιουργεί μια μεγάλη επιχεί-
ρηση, νικάει έναν εχθρό. Αυτά είναι επιτεύγματα, αλλά όχι επιτεύξεις. Η επίτευξη είναι ένα 
βήμα με βήμα μεγάλωμα του πνεύματος και κυριαρχία πάνω στην ύλη. Μέσω της επίτευξης 
κάποιος μπορεί να έχει επιτεύγματα, αλλά μέσω του επιτεύγματος μπορεί να δημιουργήσει 
εμπόδια στις μελλοντικές επιτεύξεις. Στην επίτευξη έχουμε αγώνα. Στο επίτευγμα έχουμε προ-
σπάθειες. Στην επίτευξη έχουμε έφεση και όραμα. Στο επίτευγμα έχουμε αντικειμενικούς 
σκοπούς και στόχους. Για να οραματισθείτε μια κατάσταση επίτευξης, κοιτάξτε την ζωή σας 
και δείτε τι πρέπει να αλλάξει, έτσι ώστε η επίτευξή σας να γίνει μια πιθανότητα. Όταν το 
κάνετε αυτό, δημιουργείτε μέσα σας διάθεση αγώνα για το όραμά σας. 

131 Η αβλάβεια, είναι έκφραση της ζωής του ανθρώπου που ζει συνειδητά σαν ψυχή 
και που η φύση του είναι η αγάπη. Περιλαμβάνει τις σχέσεις του προς όλες τις μορφές εκδή-
λωσης και αφορά ειδικά την φύση της δύναμης την οποία εκφράζει με τη δράση του πάνω σ’ 
αυτές τις μορφές. Αντιλαμβάνεται πως οι μορφές απλά συγκαλύπτουν και κρύβουν το φως και 
δεν είναι παρά εξωτερικεύσεις του ενός Απείρου Όντος. Έτσι δε βλάπτει και δεν πληγώνει 
καμία. Σ’ εκείνον που σκέφτεται έτσι, η αβλάβεια φανερώνεται σαν ορθή σκέψη (επειδή βασί-
ζεται στην νοήμονα Αγάπη), σαν ορθός λόγος (επειδή κυβερνάται από αυτοέλεγχο) και σαν 
ορθή δράση (βασισμένη στην κατανόηση του Νόμου). Δεν πρόκειται για αβλάβεια η οποία 
προέρχεται από την αδυναμία του να μπορώ να βλάψω επειδή διαθέτω μικρό εξοπλισμό για 
να προκαλέσω βλάβη, ή από μια συναισθηματική διάθεση αγάπης, διότι αντιπαθώ τις δυσχέ-
ρειες επειδή μου αναστατώνουν τη ζωή και με ενοχλούν. Πρόκειται για την αβλάβεια που πη-
γάζει από την αληθινή κατανόηση και τον έλεγχο της προσωπικότητας από την ψυχή, που 
οδηγεί αναπόφευκτα στο να δοθεί ελεύθερη δίοδος στις δυνάμεις της αληθινής αγάπης και 
στις πνευματικές εκείνες ενέργειες που ζωογονούν την προσωπικότητα, οδηγώντας την κατά 
συνέπεια σε ορθή δράση στην καθημερινή ζωή. Όταν το έχουμε καταφέρει αυτό, όλα τα συγ-
χωρούμε μπροστά στην επιθυμία να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε. Η αβλάβεια φέρνει 
επιφυλακτικότητα κρίσης, σιωπή στην ομιλία, ικανότητα αποχής από ασυγκράτητη δράση και 
την εκδήλωση ενός μη επικριτικού πνεύματος. 
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επαφή μαζί μας, με τους λόγους και στις σκέψεις μας, έτσι που με καμιά διάθεση132, 
κατάπτωση, ή συγκινησιακή αντίδραση να μην μπορούμε να βλάψουμε, θα επιφέρει 
περισσότερες ορθές αρμονικές συνθήκες σ’ εμάς, από οποιοδήποτε άλλο βαθμό πει-
θαρχίας. Να θυμάστε, πώς ο ζήλος και ο ενθουσιασμός, κακά τοποθετημένα και μη 
ορθά κατευθυνόμενα, μπορούν ευκολότατα να βλάψουν ένα συνάνθρωπο μας, έτσι 
μη κοιτάζετε μόνο τις λανθασμένες τάσεις σας άλλα και τη χρήση που κάνετε των αρε-
τών σας. Ο καθαρμός που επιφέρει η προσπάθεια να είμαστε αβλαβείς συντείνει σ’ 
εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στην εξάλειψη λανθασμένων καταστάσεων της συνείδησής 
μας. Το να είναι κάποιος επιβλαβής, σημαίνει το να βάζει εμπόδια στο μονοπάτι 
ανάπτυξης και καλυτέρευσης οποιασδήποτε ζωντανής μορφής. 

 «Και μεθ’ ημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο και Ιάκωβο και Ιωάν-
νη, τον αδελφό αυτού και αναβιβάζει αυτούς εις όρος υψηλόν…». (Ματθ. 17, 1-8).  

Είναι ενδιαφέρον να μελετήσουμε εδώ με συντομία την συμβολική θέση των 
τριών μαθητών στην ιστορία αυτής της εμπειρίας. Μέσα στη βιβλική ιστορία συνα-
ντούμε συχνά διάφορες τριπλότητες που εκτός από την πιθανή τους ιστορική σημα-
σία, έχουν και τον ανάλογο συμβολισμό τους. Το κλειδί για τον αποσυμβολισμό και 
την ερμηνεία τους εδώ, μάς το δίνει η μελέτη των ονομάτων τους. Οι τρεις μαθητές, ο 
Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, συμβολίζουν τις τρεις κατώτερες όψεις της προσω-
πικότητας μέσω των οποίων η ψυχή πρέπει να εκφράζεται και να λάμπει. 

Πέτρος, όπως καλώς γνωρίζουμε, σημαίνει «πέτρα» «το σεξ» όπου βρίσκεται 
το θεμέλιο της εξωτερικής φυσικής μορφής που, κατά την Μεταμόρφωση, μεταμορφώ-
νεται, έτσι ώστε μέσω αυτής να διαλάμπει ο Θεός ο Ίδιος. 

                                                 
132  Μια διάθεση είναι μια συγκίνηση, μια κριτική σκέψη που λέει, «είμαι ευτυχής ή 

είμαι λυπημένος». Οι διαθέσεις αλλάζουν ανάλογα με τις σκέψεις και τον τύπο του αισθήμα-
τος. Οι άνθρωποι ζουν με διαθέσεις και συνήθως αντανακλούν αυτό που συνέβη την προη-
γούμενη ημέρα. Η διάθεση δημιουργεί τον τύπο ενέργειας που παίρνουμε εκείνη την στιγμή 
και τον τύπο της εμπειρίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν έχουν κανέναν έλεγ-
χο, ή καμία επιλογή πέρα από τις διαθέσεις τους. Έτσι ζουν εξαιτίας των διαθέσεών τους και 
αυτό στη ζωή δημιουργεί και παράγει όλες τις παραισθήσεις. Παράγοντες που  δημιουργούν 
τις διαθέσεις, εκτός από τις σκέψεις είναι: Το αλκοόλ. Τα ναρκωτικά. Το περιβάλλον γύρω μας 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων. Η έλλειψη ύπνου έχει επιπτώσεις στη διάθεσή μας. Η 
έλλειψη χρόνου. Η μουσική. Ο καιρός, οι πτώσεις της βαρομετρικής πίεσης έχουν επιπτώσεις 
στο σώμα σας. Οι σχέσεις. Η οικογένεια. Η φύση μπορεί και επηρεάζει τη διάθεσή μας. Οι κο-
σμικές ευθυγραμμίσεις των αστεριών μπορούν να έχουν επιπτώσεις στη διάθεσή μας. Η υγεία 
μας, η φυσική ευεξία μας, ο πόνος του σώματός, έχουν τεράστια επίδραση στη διάθεσή μας. 
Τελικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι, πολλοί γίνονται σκλάβοι της διάθεσης και ζουν από διά-
θεση στη διάθεση. Υπάρχουν δύο πράγματα που είναι προκλητικά για πολλούς από σας όταν 
έρχονται στις διαθέσεις και στις σκέψεις και αυτά είναι: η σκοτεινή ή αρνητική σας πλευρά. Το 
άλλο είναι η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο και εμφανίζεται όταν οι 
σκέψεις καταστέλλουν την ενέργεια της δύναμης της ζωής, καταστέλλουν το πάθος του Εγώ 
Είμαι σε σημείο που δημιουργεί ένα τέτοιο πέπλο όπου φαίνεται ότι τίποτα δεν έχει μείνει. 
Στην  κατάθλιψη λείπει αυτό που ονομάζουμε ροή της ενέργειας. Η ενέργεια απλά κάθεται, δεν 
κινείται. Μερικοί θα το καλούσαν ανυπαρξία. Η κατάθλιψη είναι αυτή η κατάσταση της ανα-
σταλμένης ενέργειας χωρίς έμπνευση, κίνητρο, ελευθερία, που είναι παρατημένη και σταματη-
μένη. Για να βγείτε έξω από αυτήν απλά βάλτε τον εαυτό σας σε μια συνειδητή κατάσταση. 
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Ιάκωβος λέγεται, ότι σημαίνει «πλάνη» διαστροφή. Εδώ έχουμε αναφορά στο 
συναισθηματικό σώμα, με την δύναμή του να εξαπατά, να παραπλανά και να απο-
πλανά. Είναι το σώμα της πλάνης εκείνο που τελικά αλλάζει και σταθεροποιείται, έτσι 
που να μας παρέχει την αποκάλυψη της θεότητας.  

Ιωάννης σημαίνει ο Κύριος μίλησε και εδώ εικονίζεται η φύση του νου. Έτσι, 
οι τρεις μαθητές του Ιησού, αντιπροσώπευσαν τις τρεις όψεις της ανθρώπινης φύσης 
Του, που πάνω σε αυτή, η μεταμόρφωση έκαμε την κρούση της και δημιούργησε την 
αποκάλυψη.  

Η τρίτη Μύηση της Μεταμόρφωσης μας δίνει την δυνατότητα να κατέχουμε 
το ανώτερο αστρικό σώμα. Αυτό είναι το επιστέγασμα από το τρίτο ανέβασμα στα-
διακά της Κουνταλίνι από τον κόκκυγα έως τον εγκέφαλο του αστρικού σώματος πά-
ντα σύμφωνα με τις αξίες της καρδιάς. Αυτό το όχημα μάς απονέμει την αθανασία και 
είναι ο δικός μας μεσολαβητής Χριστός για να φτάσουμε στον Πατέρα που βρίσκεται 
εν κρυφό. «Κανένας δεν φτάνει στον Πατέρα παρά από Μένα», είπε ο Χριστός.   

Με τι δημιουργία του Αστρικού σώματος, μπαίνουν σταδιακά σε πλήρη φώτι-
ση οι εφτά Εκκλησίες133, της σπονδυλικής στήλης αυτού του σώματος, που με την 
                                                 

133  Τα τσάκρα του αστρικού σώματος και εκείνα του αιθερικού βρίσκονται σε στενότα-
τη σχέση μεταξύ τους, αλλά ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες κέντρων υπάρχει ένα υφάδι 
ή περίβλημα, που τα διαπερνά με μια εξαιρετικά κλειστή ύφανση. Αυτό σχηματίζεται από μια 
μοναδική στρώση φυσικών ατόμων, πολύ συμπιεσμένων και διαποτισμένων με μια ειδική 
ποιότητα πράνα, το οποίο αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για οποιαδήποτε δύναμη που 
δεν είναι ικανή να χρησιμοποιεί την ατομική ύλη των δύο επιπέδων. Το περίβλημα αποτελεί 
μια προστασία που η φύση έδωσε για να εμποδίσει το πρόωρο άνοιγμα επικοινωνίας ανάμε-
σα στο αστρικό και στο φυσικό. Εάν δεν υπήρχε αυτή η σοφή διάταξη, κάθε λογής αστρικά 
γεγονότα θα εισέβαλλαν στη φυσική συνειδητότητα, πράγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων. Το προστατευτικό αυτό ατομικό 
περίβλημα αποτελεί μια εγγύηση ενάντια σε αυτά τα ανεπιθύμητα γεγονότα. Σε κανονικές 
συνθήκες, αυτό χρειάζεται επίσης για να εμποδίζει την ακριβή ανάμνηση των δραστηριοτήτων 
μας, κατά την περίοδο που το σώμα κοιμάται, να περάσει στη συνειδητότητα του φυσικού σώ-
ματος. Εξ αυτού είναι προφανές πως κάθε ζημιά του προστατευτικού περιβλήματος αποτελεί 
μεγάλο κίνδυνο. Οι ζημιές μπορούν να προκληθούν από διάφορες αιτίες. Κάθε βίαιο ή αρνη-
τικής φύσης συναίσθημα, προκαλώντας ένα είδος έκρηξης στο αστρικό σώμα, μπορεί να επι-
φέρει ζημιά και να τραυματίσει το λεπτό ιστό οδηγώντας τον άνθρωπο στην τρέλα. Οι συνε-
δρίες «ανάπτυξης», όπως τις ονομάζουν ο πνευματιστές, μπορούν επίσης να χαλάσουν το 
υφάδι και κατά συνέπεια να ανοίξουν τις πόρτες που η φύση θέλησε να παραμένουν κλειστές. 
Ορισμένα ποτά και ναρκωτικές ουσίες, ιδίως το οινόπνευμα, ακόμα και ο καπνός, περιέχουν 
μια ουσία που, όταν διαλύεται ένα μέρος της, περνά από τη φυσική κατάσταση στην αστρική. 
Όταν αυτό συμβαίνει, επαναλαμβάνοντας πολυάριθμες φορές αυτή τη διαδικασία, αυτά τα 
στοιχεία ξεχύνονται μέσα από τα τσάκρα με κατεύθυνση αντίθετη από αυτή που θα έπρεπε να 
πάρουν και, καταλήγουν στο να προκαλέσουν την πλήρη καταστροφή του λεπτού ιστού, ανά-
λογα με τον άνθρωπο και την αναλογία των στοιχείων που αποτελούν το αιθερικό και αστρικό 
σώμα. Επειδή η συνείδηση του καθημερινού ανθρώπου δεν γνωρίζει να χρησιμοποιεί την 
ατομική ύλη, είτε φυσική είτε αστρική, δεν υπάρχει κανονικά καμία πιθανότητα συνειδητής 
επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο αυτά επίπεδα. Παρ’ όλ’ αυτά, καθώς αυτός καθαρίζει τα οχή-
ματά του, γίνεται ικανός να λειτουργεί μέσα στην ατομική ύλη και μπορεί στη συνέχεια να 
μεταφέρει τη συνειδητότητά του από το ένα ατομικό επίπεδο στο άλλο. Σ’ αυτή την περίπτωση 
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σειρά τους βάζουν σε δραστηριότητα τα εφτά μαγνητικά κέντρα του, τα οποία βρίσκο-
νται σε στενή σχέση με τους σεξουαλικούς μας αδένες. Δίνοντας σ’ αυτόν που το κα-
ταφέρνει αυτό, καταπληκτικές δυνάμεις και εξουσίες134, όπως τη χρήση της τηλεπά-
θειας, της διόρασης, της διακοής και πολλών άλλων ανώτερων δυνατοτήτων, όπως, 
πιο αντικειμενικούς αστρικούς διαχωρισμούς (αστρικά ταξίδια), για έρευνες.   
                                                                                                                     
ο ατομικός ιστός διατηρεί στο μέγιστο βαθμό τη θέση του και τη δραστηριότητά του, χωρίς να 
αποτελεί πλέον εμπόδιο σε μια τέλεια επικοινωνία ανάμεσα στο ένα επίπεδο και στο άλλο, 
ταυτόχρονα συνεχίζει να εκτελεί την ειδική λειτουργία του, που είναι να εμποδίζει μια πολύ 
στενή επαφή ανάμεσα στα δύο κατώτερα υποεπίπεδα, γιατί αυτό θα άνοιγε ένα πέρασμα σε 
κάθε ανεπιθύμητες επιρροές.  

134 Παραδοσιακά, τα Συστήματα Αυτογνωσίας, ή Εσωτερικής Ανάπτυξης γενικότερα, 
συνοδεύονται από πρακτικές ποικίλων μορφών, όπως, για παράδειγμα, αναπνευστικές ασκή-
σεις, σωματικές στάσεις, κινήσεις, εκφωνήσεις λέξεων ή ήχων ιδιαίτερης δόνησης, πρακτικές 
παρατήρησης, διαλογισμού, προσευχής, οραματισμού κ.ά., μέσω των οποίων υποτίθεται ότι ο 
ασκούμενος αναζητητής θα πραγματοποιήσει την Πνευματική του εξέλιξη. Ορισμένες όμως 
βασικές αναφορές και εκτιμήσεις κρίνονται αναγκαίες εδώ, διότι η κατανόηση και η σημασία 
του ρόλου των πρακτικών είναι κομβικό σημείο στην πορεία του αναζητητή, παράλληλα με την 
κατάλληλη αξιοποίησή τους. Υπάρχει σε μεγάλη έκταση η λανθασμένη αντίληψη ότι Πνευμα-
τική εξέλιξη είναι η απόκτηση δυνάμεων, ικανοτήτων κ.τ.λ., και μάλιστα ότι αυτό θα πρέπει να 
επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με τη χρήση των ειδικών τεχνικών. Αλλά στην πραγματικότητα 
αυτό που αποκαλούμε «απελευθέρωση της αντίληψης», «αφύπνιση», «πνευματική εξέλιξη» 
έχει άμεση σχέση κυρίως με την ποιοτική κατάσταση και το εύρος της συνειδητότητας του 
ανθρώπου. Παρ’ όλα αυτά, οι πιθανές εκδηλώσεις ιδιαίτερων ψυχικών δυνάμεων, όπως π.χ. 
διόραση, διακοή, τηλεπάθεια κ.τ.λ., ή γενικά οι υπερβατικές ικανότητες ποικίλλων άλλων 
μορφών, μπορεί να εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις ως φυσικά σύνδρομα της Πνευ-
ματικής εξέλιξης, ανάλογα με την ιδιοσυστασία των ατόμων· αλλά αυτό δεν συμβαίνει απα-
ραιτήτως. Η εμφάνιση όμως τέτοιων φαινομένων δεν επιβεβαιώνει την Πνευματική εξέλιξη του 
ατόμου και είναι δυνατόν αυτά τα φαινόμενα να μην σχετίζονται καθόλου με αυτήν. Η άτακτη ή 
βίαιη κινητοποίηση των ενεργειακών κέντρων του ανθρώπου με τη χρήση τεχνικών, όπως π.χ. 
με ορισμένες ειδικές αναπνευστικές ασκήσεις κ.ά., μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την περι-
στασιακή ενεργοποίηση κάποιων ιδιαίτερων ψυχικών ικανοτήτων, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται 
ταυτόχρονη ποιοτική αλλαγή της συνειδητότητας, ούτε Πνευματική αλλαγή ή Φώτιση. Αντίθε-
τα, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σύγχυσης, πλάνης και εκτροπής από 
το υγιές και αγνό ρεύμα της Πνευματικότητας, με πολύπλευρες ενεργειακές, νευρικές και 
ψυχοσωματικές διαταραχές. Πνευματική εξέλιξη σημαίνει συνειδησιακή αφύπνιση και αυθόρ-
μητη πηγαία εκδήλωση Αρετών και Ποιοτήτων του Πνευματικού Δυναμικού κάθε ανθρώπου· 
σημαίνει ουσιαστικές αλλαγές μέσα από μεταμορφωτικές διεργασίες στην αντίληψη, στις 
εσωτερικές καταστάσεις, στη συμπεριφορά και στον συνολικό τρόπο ζωής του. Συνεπώς, 
καμία “τεχνική” δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει αληθινή Πνευματική εξέλιξη, ούτε στο ελάχι-
στο. Οι υγιείς πρακτικές των γνήσιων Μυητικών Διδασκαλιών έχουν σαν βασικούς στόχους: 
Την αποκατάσταση της ενεργειακής ισορροπίας του ανθρώπου στο ψυχοσωματικό του 
επίπεδο, γεγονός βασικό για τη δημιουργική εξέλιξή του και τη διεύρυνση της συνείδησης και 
της αντίληψης. Όλα αυτά, φυσικά, προϋποθέτουν ανάλογο συντονισμό και ποιοτική αναβά-
θμιση της καθημερινής ζωής, εσωτερικά και εξωτερικά. Συνοπτικά, οι κατάλληλες πρακτικές, 
στην κατάλληλη στιγμή, έχουν θεραπευτική επίδραση, ενισχύουν την υγεία και το ενεργειακό 
μας επίπεδο και επίσης υποβοηθούν δυναμικά την απελευθέρωση, δημιουργώντας ανάλογες 
συνθήκες φώτισης και διεύρυνσης της συνειδητότητάς μας. 
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Στην Αποκάλυψη (κεφ. 2 και 3 ), με τις επιστολές προς τις εφτά Εκκλησίες, μας 
ανακοινώνονται μέσα από παραινέσεις και προειδοποιήσεις, αυτά που πρέπει να 
κατανοήσουμε και να πράξουμε εδώ στο φυσικό κόσμο για να μπορέσουμε να φθά-
σουμε στην τρίτη Μύηση. Ας δούμε μερικές απ’ αυτές τις παραινέσεις – προειδοποι-
ήσεις. «Στον Άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου γράψε: (Αποκ. 2, 1-7). 'Έτσι μιλάει 
αυτός που κρατάει τα επτά άστρα στο δεξί του χέρι, αυτός που περπατά ανάμεσα στις 
επτά χρυσές λυχνίες». Οι επτά χρυσές λυχνίες είναι οι επτά σπονδυλικές στήλες που 
αντιστοιχούν στα επτά μας σώματα. Μέσα από κάθε μία απ αυτές τις επτά στήλες 
ανυψώνεται η Ιερή Φωτιά. Καθ’ ένα από τα επτά σώματά μας έχει την χρυσή του 
λυχνία, δηλαδή την σπονδυλική του στήλη και την Ιερή Φωτιά του.  

Εμείς έχουμε εφτά φίδια: δύο ομάδες των τριών με το υπέρτατο στεφάνι της 
έβδομης γλώσσας Φωτιάς, που μας ενώνει με το Ένα, με το Νόμο, με τον Πατέρα. 
Αυτός που βαδίζει ανάμεσα στις επτά χρυσές λυχνίες είναι ο δικός μας Ατομικός  
Χριστός, ο Εσώτερος Άγγελός μας. Τα Επτά Αστέρια που ο Ατομικός  Χριστός μας 
κρατάει στο δεξί του χέρι, είναι οι επτά Εκκλησίες του νωτιαίου μυελού και κατ’ επέ-
κταση τα επτά μαγνητικά κέντρα.  

«Γνωρίζω τα έργα σου, την εργασία και την επιμονή σου... (Η εργασία, η 
επιμονή, το κουράγιο, είναι προτερήματα του ανώτερου Άρη135), όμως αυτό που έχω 
εναντίον σου είναι ότι εγκατέλειψες την πρώτη σου αγάπη (δηλ. την ανώτερη Αφρο-
δίτη). Θυμήσου λοιπόν από που έπεσες και μετάνιωσε, και ξαναγύρισε στα πρώτα 
σου έργα, ειδ’ άλλως θα έλθω σε σένα, και θα μετακινήσω την λυχνία σου από την 
θέση της εάν δεν διορθωθείς… .».  

Υπάρχουν δύο δέντρα: Το Δέντρο της Γνώσης του καλού και του κακού, που 
βασικά είναι η σεξουαλική δύναμη και το Δέντρο της Ζωής, που κυρίως εκφράζει τον 
Ατομικό Χριστό κάθε ανθρώπου. Στην Εκκλησία της Εφέσου τονίζεται: Θυμήσου την 
πρώτη σου αγάπη, τον παράδεισο της Εδέμ ... θυμήσου από που βγήκες... όταν ο 
Κύριος ο Θεό σου σε πέταξε έξω για την ανυπακοή στην εντολή Του όταν σου είπε: 
«Δεν θα φας, απ’ αυτό το φρούτο (του Δέντρου της Γνώσης του καλού και του κακού), 

                                                 
135  Οι πλανήτες επιδρούν στον ψυχισμό μας, με ένα αρνητικό και με ένα θετικό τρόπο. 

Ο ψυχισμός μας κυριαρχείται εκτός των άλλων πλανητών, από τον Άρη και την Αφροδίτη, την 
αρσενική και τη θηλυκή αρχή, που τονώνουν και εξάπτουν η μία την άλλη. Ο Άρης αρνητικά 
εκδηλώνεται σαν θυμός και εκδικητικότατα, που εξωθεί στη βία και στην καταστροφή. Θετικά 
εκδηλώνεται σαν κουράγιο, δραστηριότητα, δυναμισμός και ιπποτικό πνεύμα που αγωνίζεται 
για να προστατεύει τους πιο αδύναμους. Αρνητικά η Αφροδίτη εκδηλώνεται σαν φιλήδονη 
εγωιστική αγάπη, που απελευθερώνει φιλήδονα πάθη. Θετικά, εκδηλώνεται σαν αφιλοκερδής 
αγάπη, καλοσύνη, αυταπάρνηση και ωραιότητα. Εκείνος που αφήνει να απελευθερώνονται 
μέσα του η βία και η επιθετικότητα, εκδηλώσεις του αρνητικού Άρη, πάρα πολύ γρήγορα γίνε-
ται θύμα της αρνητικής Αφροδίτης, δηλ. του σεξουαλικού ενστίκτου. Ζει μέσα στον αισθησι-
ασμό και τα πάθη τρώγοντας συνεχώς τον καρπό του Δέντρου της Γνώσης του καλού και του 
κακού και πεθαίνει καθημερινά στο ανώτερο επίπεδο. Εκείνος που αυτοκυριαρχείται και εκδη-
λώνει μέσα του ανώτερες ιδιότητες, όπως, αφιλοκερδή αγάπη, καλοσύνη, αυταπάρνηση  εκδη-
λώσεις της θετικής Αφροδίτης, η δράσει του Άρη εκεί έρχεται για να διαφυλάξει, να υποστη-
ρίξει και να δυναμώσει ότι καλό βρίσκεται μέσα μας ή μέσα στους άλλους, αυτός τρώει από το 
Δέντρο της αιώνιας Ζωής μέσα στο ίδιο το Βασίλειο του Θεού. 
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διότι την ημέρα που θα το φας, θα πεθάνεις». Μετάνιωσε και ξαναγύρισε στα πρώτα 
σου έργα, την αγνότητα. Όταν ο άντρας εκσπερματώνει (εγκαταλείπει την πρώτη του 
αγάπη), την αγνότητα. «Θα μετακινήσω το λύχνο σου απ’ την θέση του εάν δεν 
διορθωθείς». Ο λύχνος είναι η Κουνταλίνι ανεβασμένη στη σπονδυλική στήλη.  

Αν χαθεί η αγνότητα, θα μετακινηθεί η Κουνταλίνι απ’ την θέση της. Αυτή θα 
κατέβει κατά ένα σπόνδυλο ή περισσότερο σύμφωνα με τη βαρύτητα του λάθους. Η 
ανάκτηση των χαμένων σπονδύλων από μία εκσπερμάτωση είναι πολύ δύσκολη.   

Πρέπει να μετατρέψουμε το Δέντρο της Γνώσης του καλού και του κακού στο 
σφαγιασμένο Αμνό της Ουράνιας Ιερουσαλήμ. Και αυτό δεν είναι δυνατόν παρά μόνο 
αν μεθύσουμε από το άρωμα του απαγορευμένου εκείνου φρούτου, όμορφο στα 
μάτια και στην όψη τερπνό, αλλά δεν πρέπει να πέσουμε στον πειρασμό να το φάμε.  

Οφείλουμε πάντοτε να αποσυρόμαστε απ’ την γυναίκα πριν τον σπασμό για 
να αποφύγουμε την εκσπερμάτωση. Έτσι αφυπνίζεται η Κουνταλίνι και φωτίζει την 
εκκλησία της Εφέσου η οποία στη συνέχεια ενεργοποιεί το κέντρο του κόκκυγα. Έτσι, 
μετατρέπουμε το Δέντρο της Γνώσης του καλού και του κακού στο Σφαγιασμένο 
Αμνό. Έτσι, μετατρεπόμαστε σε ζωντανούς Χριστούς και τρώμε από το Δέντρο της 
Ζωής. «Στον νικητή, θα δώσω να φάει από το Δέντρο της Ζωής, που είναι στο μέσον 
του Παραδείσου του Θεού μου».   

Στον Άγγελο της Εκκλησίας της Περγάμου γράψε: (Αποκ. 2, 12-17). «Γνωρίζω 
που κατοικείς, σ’ έναν τόπο όπου ο Σατανάς (το σεληνιακό σώμα), έχει το θρόνο του, 
και κρατήθηκες πιστός στο όνομά μου και δεν αρνήθηκες καθόλου την πίστη μου… ».  

«Σ’ αυτόν που θα νικήσει θα του δώσω από το κρυμμένο μάννα, και θα του 
δώσω μια λευκή πέτρα, και πάνω στην πέτρα, χαραγμένο ένα νέο όνομα, που κανείς 
δεν γνωρίζει, εκτός από Εκείνον που το λαμβάνει». 

Το αστρικό σώμα είναι διαιρεμένο στα δύο, σε κατώτερο και ανώτερο. Το κα-
τώτερο Αστρικό ή σεληνιακό σώμα, καλούμενο στο Χριστικό Εσωτερισμό Σατανάς, 
συνδέεται με το ηλιακό πλέγμα. Αυτό το σώμα είναι η επιβίωση του ζωικού μας πα-
ρελθόντος. Μέσα σ’ αυτό διατηρούμε την προγονική κληρονομιά των χαμερπών πα-
θών του Ζωικού Βασιλείου. Αυτό το σεληνιακό σώμα είναι γιγάντιο και δύσμορφο 
στις διεστραμμένες προσωπικότητες. Ο Σατανάς τρέφεται από τις ορέξεις και τα πάθη 
μας. Όταν αφαιρούμε όμως αυτές τις πηγές από τη διατροφή του, γίνεται μικρότερος 
και όμορφος. Έτσι είναι πώς εμείς τρώμε του κρυμμένου πανεριού ψωμί της φρόνη-
σης και λαμβάνουμε τον ακρογωνιαίο λίθο από το ναό του Ζωντανού Θεού. Αυτός ο 
ακρογωνιαίος λίθος είναι ο εσωτερικός Χριστός μας, ο οποίος είναι η αναπνοή του 
κεντρικού Ήλιου μέσα μας. Είναι η μικρή άσπρη πέτρα στην οποία γράφεται το ιερό 
όνομα μας. Αυτό το μάννα και αυτό το βότσαλο στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε 
κάποια τροφή ούτε μια υλική πέτρα, αλλά είναι σύμβολα πνευματικών αποκτήσεων 
τα οποία θα μας επιτρέψουν να πάμε πιο μακριά στο δρόμο της εξέλιξης. Οι αρετές, 
είναι η μόνη αληθινή τροφή, το μόνο αληθινό τάλισμαν. Για να αποκτήσουμε αυτές τις 
αρετές όμως, πρώτα πρέπει να διώξουμε από τον ψυχισμό μας τις αιτίες που δεν τις 
αφήνουν να εκδηλωθούν και αυτές είναι η εκδηλώσεις των εγώ σε μας. 

Το Πνεύμα δε λέει ότι ο άνθρωπος θα νικήσει χάρη στο βότσαλο που θα του 
έχει δοθεί. Όχι, θα του δώσουν πράγματι ένα λευκό βότσαλο, όμως, όταν θα έχει 
νικήσει τις αδυναμίες, τα πάθη και όλες τις κατώτερες τάσεις του εαυτού του. Πρέπει 
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να αρχίσει αποκτώντας τα απαραίτητα προτερήματα και αρετές που θα του επιτρέ-
ψουν να φέρει τη νίκη και μόνο τότε, θα δεχτεί από τον Ουρανό το κρυμμένο μάννα 
και το λευκό βότσαλο. Το κρυμμένο μάννα, αυτή η τροφή η οποία φέρνει την αιώνια 
ζωή, δεν είναι τίποτα άλλο, από μια κατάσταση συνείδησης μέσα στην οποία ο 
άνθρωπος γεύεται την πληρότητα, την απεραντοσύνη, την αιωνιότητα.  

Όσο για το λευκό βότσαλο, είναι το σύμβολο της αυτοκυριαρχίας, της εσωτερι-
κής δύναμης που έχει αποκτηθεί χάρη στην αγνότητα. Πράγματι, σύμφωνα με το νόμο 
της αναλογίας, οι κρύσταλλοι, οι πολύτιμοι λίθοι, που είναι τόσο αγνοί, τόσο διαυγή, 
παριστάνουν την πιο ανώτερη σφαίρα του σύμπαντος και κατέχουν τη δυνατότητα να 
συμπυκνώνουν την κοσμική ενέργεια, την οποία στη συνέχεια μπορούμε να αντλούμε 
από αυτούς και να τη χρησιμοποιούμε. Το λευκό βότσαλο, είναι η κρυστάλλωση του 
αγνού φωτός. Και επάνω σ’ αυτό το βότσαλο είναι γραμμένο ένα νέο όνομα... Το 
όνομα έχει μεγάλη σημασία, διότι με τις δονήσεις του εκφράζει την ίδια την ουσία 
ενός όντος ή ενός αντικειμένου. Αντιπροσωπεύει, συνοψίζει και είναι η περίληψη της 
οντότητας που το φέρει. Ο καθένας, φέρει ένα όνομα το οποίο του έδωσαν οι γονείς 
του όταν γεννήθηκε, όμως αυτό τα όνομα δεν αντιστοιχεί σε πολλά πράγματα. Το νέο 
όνομα με τις δονήσεις του, που δέχεται ο αναγεννημένος άνθρωπος, εκφράζει την ου-
σία της πνευματικής του ύπαρξης. Είναι εκείνο το οποίο του αντιστοιχεί και εκφράζει 
ακριβώς αυτά που βρίσκονται βαθιά μέσα του. Κι είναι ο μόνος που γνωρίζει αυτό το 
όνομα αληθινά επειδή συγχωνεύεται μαζί του. 

Στον Άγγελο της Εκκλησίας της Θυάτειρας γράψε: (Απ. 2, 18-29)  
«Γνωρίζω τα έργα σου και την πίστη σου, και την ευσπλαχνία σου και την 

υπηρεσία σου και την υπομονή σου…». Αρετές απαραίτητες για να ανοίξουμε το Τσά-
κρα της καρδιάς. «Αλλά κάτι έχω εναντίον σου, γιατί επιτρέπεις σ’ εκείνη τη γυναίκα, 
την Ιεζαβέλ, να λέγεται προφήτης, να διδάσκει και να προτρέπει τους δούλους μου να 
πορνεύουν και να τρώγουν ειδωλόθυτα». Στο τραπέζι της Ιεζαβέλ τρώνε οι προφήτες 
των Βαάλ (μαύροι μάγοι). Οι σχολές των Βάαλ είναι οι υλιστικές και θρησκευτικές 
οργανώσεις που αγνοούν τον Εσώτερο μας Χριστό. Κάθε υλιστική ή μυστική οργά-
νωση η οποία καταφέρεται έναντίων των Μυστηρίων του Σεξ, ανήκει στην τάξη των 
σχολών των Βάαλ. Όλες αυτές οι διδασκαλίες είναι τροφές από θυσίες ειδώλων 
(θεωρίες με πολύ διανόηση που στην πραγματικότητα δεν οδηγούν πουθενά). Δεν 
πρέπει να αφεθούμε στην εξαπάτηση από την Ιεζαβέλ. Ο δρόμος είναι δύσκολος, 
στενός και δύσβατος και η αγνότητα δύσκολα κατακτιέται. 

 «Τα παιδιά της και τους οπαδούς της θα τους παραδώσω στον θάνατο, και 
έτσι όλες οι Εκκλησίες θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι αυτός που ερευνά νεφρά και καρ-
διές και θα δώσω στον καθένα από σας σύμφωνα με τα έργα σας».  

Επάνω από τα νεφρά υπάρχουν δύο πλεξούδες που ακτινοβολούν. Όταν ακτι-
νοβολούν μπλε και άσπρα χρώματα φανερώνουν αδιάφθορους ανθρώπους. Όταν 
ακτινοβολούν ένα αιματηρό κόκκινο χρώμα φανερώνουν τους μοιχούς. Ο εσωτερικός 
Χριστός μας ψάχνει τα νεφρά και τις καρδιές και δίνει στον καθένα μας ό,τι αξίζει. 

Στον Άγγελο της Εκκλησίας της Λαοδικείας γράψε: «Γνωρίζω τα έργα σου, ότι 
δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός. Μακάρι να ήσουν κρύος ή ζεστός. Αλλά επειδή είσαι 
χλιαρός, και ούτε κρύος ούτε ζεστός, θα σε ξεράσω από το στόμα μου» (Απ. 3, 14 -22). 
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Επειδή όλος ο κόσμος έχει την εμπειρία του ζεστού και του κρύου, συχνά πα-
ρομοιάζει το κρύο με το κακό, με όλα όσα φέρνουν τη συστολή και την παράλυση, 
ενώ με τη ζέστη συμβολίζει ό,τι είναι καλό, ωραίο, ζωντανό, γενναιόδωρο, κι έτσι 
έχουν συμπεράνει ότι το πνεύμα θέλησε να πει: Προσδιόρισε τη θέση σου στο καλό ή 
στο κακό, μη διστάζεις ανάμεσα στα δύο, λες και το να είναι κάποιος χλιαρός σήμαι-
νε να μην είναι ούτε καλός ούτε κακός. Αυτή η ερμηνεία περιέχει κάτι το αληθινό, 
όμως δεν είναι πλήρης. Πρώτα απ’ όλα υπάρχουν δύο είδη ζέστης και δύο είδη κρύ-
ου. Υπάρχει η ζέστη που φέρνει την ευφορία, τη ζωντάνια και την ωρίμανση και η ζέ-
στη που καίει και καταστρέφει, αφήνοντας πίσω της μόνο στάχτες. Υπάρχει το κρύο 
που διατηρεί ό,τι είναι καλό και πραγματοποιεί εξαιρετικές συνθήκες για τη σκέψη και 
το κρύο που καταστρέφει κάθε ζωή. Στις περιοχές του Ισημερινού η ζέστη δεν ωθεί 
τους ανθρώπους στην εργασία και στην πειθαρχία, αλλά ευνοεί μέσα τους τα πάθη, 
την απάθεια, την τεμπελιά και τους σπρώχνει να κάνουν πράξεις που ξεπερνούν τα 
μέτρα της φρόνησης. Στις ζεστές χώρες, δεν υπάρχουν μεγάλοι φιλόσοφοι και οι άν-
θρωποι ασχολούνται εκεί περισσότερο με το να τρώνε, να ξεκουράζονται, ν’ αγαπούν 
ή να μαλώνουν. Η καρδιά στη ζέστη ξυπνάει, ευφραίνεται, ενώ η νόηση κοιμάται. 

Αντίθετα στις κρύες περιοχές, συναντάμε ανθρώπους πιο ήρεμους, πιο μελετη-
τές και πιο δραστήριους. Το κρύο τους αναγκάζει να είναι πιο δραστήριοι, να σκέ-
φτονται και να προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Στο κρύο, όμως, η καρδιά δεν 
αισθάνεται άνετα, δεν αναπτύσσεται. Στο πολύ κρύο, ο άνθρωπος κλείνεται, γίνεται 
ψυχρός, αναίσθητος και αλαζονικός. Συμβολικά, μπορούμε να πούμε ότι ο Ισημερινός 
αντιπροσωπεύει το στομάχι με τα γεννητικά όργανα και η πολική ζώνη το κεφάλι.  

Όταν ένας Δάσκαλος διαπιστώνει ότι ένας μαθητής του γίνεται «κρύος», τον 
στέλνει να ζεσταθεί κάνοντάς τον να κατέβει στις κοιλάδες, δηλαδή τον συμβουλεύει 
ν’ αναπτύξει την αγάπη ανακατεύοντας τον με τον κόσμο. Όσο για κείνους που είναι 
υπερβολικά εκτεθειμένοι στη ζέστη, τους συμβουλεύει να ανυψώνονται πιο συχνά 
μέχρι το κρύο των κορυφών, εκεί, όπου μέσω της σκέψης, του διαλογισμού και της 
προσευχής, να αποφεύγουν τις πυρκαγιές της καρδιάς. Να ποια είναι η μέθοδος που 
πρέπει να χρησιμοποιούν όλοι εκείνοι που βρίσκονται στο έλεος των αναταραχών της 
καρδιάς τους, πρέπει να ανεβαίνουν στα ύψη, πράγμα που θα τους κάνει σοφούς και 
σώφρονες. Αλλά και το να μένει ο μαθητής υπερβολικά πολύ επάνω στα ύψη δεν 
είναι ούτε και αυτό πολύ καλό, γιατί γίνεται αλαζονικός, απαθής, απρόσιτος. Πρέπει 
να ξανακατεβαίνει στην κοιλάδα για να βοηθάει τους αδελφούς του. 

Προσέξετε το φίδι. Όταν βρίσκεται στη ζέστη γίνεται εξαιρετικά ευκίνητο και 
μπορεί να σας δαγκώσει. Βάλτε το στο κρύο, γίνεται ακίνδυνο. Έτσι, μέσα σε κάθε 
Ον βρίσκεται ένα φίδι πάρα πολύ γνωστό, η σεξουαλική δύναμη. Όταν η ζέστη αυξά-
νεται μέσα στον άνθρωπο, αυτό το φίδι γίνεται πολύ δυνατό και είναι αδύνατο να 
προστατευτείς από τις δαγκωνιές του. Είναι λοιπόν απαραίτητο να το πάει λίγο στο 
κρύο. Η σεξουαλική δύναμη ξυπνάει με τη ζέστη των παθών και γίνεται αβλαβής μέσα 
στο κρύο της λογικής. Με αυτές τις εξηγήσεις, η επιστολή που ο άγγελος απευθύνει 
στην Εκκλησία της Λαοδικείας αρχίζει να φωτίζεται. Δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύ-
ος, δηλαδή, στην πραγματικότητα δε διαθέτης ούτε σοφία ούτε αγάπη, αυτό πραγμα-
τικά σημαίνει το να είσαι χλιαρός. Και όταν κάποιος είναι χλιαρός, δεν μπορεί να βρί-
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σκεται μέσα στην αλήθεια και κάνει λάθη. Γι’ αυτό το Πνεύμα λέει στην Εκκλησία της 
Λαοδικείας: «Να είσαι ζεστός ή κρύος».  

Υπάρχει μια ζέστη η οποία έρχεται από τον Ήλιο και μια άλλη που έρχεται 
από τον Άρη. Υπάρχει ένα κρύο που έρχεται από τον Κρόνο και ένα άλλο από τη Γη. 
Ο Ήλιος αντιπροσωπεύει τη ζωογόνο ζέστη και ο Άρης τη φωτιά των παθών που κα-
ταστρέφει τα πάντα. Ο Κρόνος αντιπροσωπεύει το κρύο της νοημοσύνης και της σο-
φίας και η Γη το κρύο του χωρισμού και του θανάτου. Όσο για το χλιαρό, αυτό είναι η 
Σελήνη. Ό,τι αγγίζει η Σελήνη είναι αόριστα, άνοστα, ανούσια και οι άνθρωποι που 
είναι κάτω από την επίδραση της είναι απαθείς, αναποφάσιστοι, αβέβαιοι, ακαταστά-
λαχτοι, απροσδιόριστοι, μέσα στην αοριστία, στο φλου. Δεν πρέπει να μείνετε μέσα 
σ’ αυτή την κατάσταση της χλιαρότητας, αλλά να εργάζεστε για να ζεσταίνεστε ή να 
κρυώνετε. Για να κρυώνετε, πρέπει να σκαρφαλώνετε σε κορυφές, δηλαδή να σκέ-
φτεστε να διαλογίζεστε. Για να ζεσταίνεστε, πρέπει να κατεβαίνετε λιγάκι στην κοιλά-
δα, πλάι στους ανθρώπους. Με τη σοφία είναι που κρυώνουμε και με την αγάπη που 
ζεσταινόμαστε. Δεν πρέπει όμως ο άνθρωπος να μένει σε όλη του τη ζωή αποκλει-
στικά ζεστός ή κρύος. Εκείνος που είναι κρύος πρέπει να ξέρει πώς να γίνεται ζεστός 
και αντίστροφα. Με αυτό το πέρασμα από τον έναν πόλο στον άλλο, ξαναβρίσκει την 
ισορροπία, ανακαλύπτει τη ζωή η οποία βρίσκεται μέσα σ’ αυτή την κίνηση της ανό-
δου και της καθόδου. Εκείνος που μένει αιώνια στο κρύο ή στη ζέστη δεν εξελίσσεται, 
όλα έχουν τελειώσει γι’ αυτόν.  

«Δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός. Σε συμβουλεύω ν’ αγοράσεις από μένα 
χρυσό δοκιμασμένο στη φωτιά για να πλουτίσεις και ρούχα άσπρα για να ντυθείς έτσι 
που να μη φαίνεται η ντροπή της γύμνιας σου, κι ένα κολλύριο για να αλείψεις τα μά-
τια σου ώστε να δεις. Εγώ ξαναπαίρνω και παιδεύω όλους όσους αγαπώ». Το εδάφιο 
αυτό ερμηνεύεται μέσα από τον αστρολογικό άξονα Υδροχόου Λέοντα. Ο Λέων είναι 
ένας αστερισμός της φωτιάς όπου ο Ήλιος εκεί έχει την κατοικία του και αντιστοιχεί 
στην περίοδο της πιο δυνατής ζέστης, στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Αντιπρο-
σωπεύει την καρδιά που είναι συνδεμένη με την αγάπη, με τη ζέστη, με το αίμα, με τη 
ζωή. Είναι η κοσμική καρδιά του Θεού από την οποία βγήκαν όλα τα ζωντανά όντα 
και ό,τι υπάρχει στο σύμπαν. Στο άλλο άκρο του άξονα βρίσκεται ο Υδροχόος που 
συμβολικά χύνει νερό προς όλα τα όντα και βασιλεύει το χειμώνα. Αντιπροσωπεύεται 
από τον Κρόνο μαζί με τον Ουρανό. Οι δύο πόλοι του άξονα Λέοντα – Υδροχόου, 
είναι η αγάπη και η σοφία, η ζέστη των κοιλάδων και το κρύο των κορυφών.  

Ας δούμε τώρα τι σημαίνουν ο χρυσός, τα άσπρα ρούχα και το κολλύριο. Για 
τους αλχημιστές, ο χρυσός είναι συνδεμένος με τον Ήλιο. Είναι η συμπύκνωση των 
ηλιακών αχτίνων. Ο χρυσός ο δοκιμασμένος από τη φωτιά, είναι οι ευεργετικές δυνά-
μεις που εκπέμπει η καρδιά του σύμπαντος, ο Λέων. Είναι η αγάπη του. Άλλωστε, η 
ετυμολογία υπογραμμίζει αυτές τις αντιστοιχίες ανάμεσα στο Λιοντάρι, την Καρδιά 
και την Αγάπη. Τα άσπρα ρούχα, που συμβολικά συχνά αναφέρονται στην Αποκάλυ-
ψη, είναι η σύνθεση όλων των άλλων χρωμάτων και το να έχει κάποιος άσπρα ρούχα 
σημαίνει να κατέχει το φως, δηλαδή τη σοφία, η οποία είναι η σύνθεση όλων των 
αρετών, όπως το λευκό φως είναι η σύνθεση όλων των χρωμάτων. Αυτά τα πνευματι-
κά ενδύματα ονομάζονται επίσης Αύρα. Είναι από την αύρα μας, που μας αναγνωρί-
ζουν στον αόρατο κόσμο. Το κολλύριο, είναι ο πλανήτης Ουρανός, η αλήθεια, η 
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οποία είναι συνδεμένη με τα μάτια. Στις αρχαίες Μυήσεις, ο Ουρανός παριστάνονταν 
με το σχήμα ενός ματιού το οποίο ίπτατο επάνω από έναν ωκεανό. Έτσι, ο Ήλιος μας 
φέρνει τη ζωή, την αγάπη, ο Κρόνος τη σοφία για να ντυθούμε και ο Ουρανός μας 
επιτρέπει να δούμε την αλήθεια.  

Παρ’ όλα που η Εκκλησία της Λαοδικείας περνιέται για πλούσια (λες: είμαι 
πλούσια, πλούτισα και δεν έχω ανάγκη τίποτα), το Πνεύμα, που ξέρει πόσο κακομοί-
ρα, φτωχή, τυφλή και γυμνή είναι ως προς την αλήθεια, τη συμβουλεύει ν’ αγοράσει 
χρυσάφι, άσπρα ρούχα και κολλύριο για τα μάτια. Αυτό αποδεικνύει ότι, για να απο-
κτήσει κάποιος την αγάπη, τη σοφία και την αλήθεια, πρέπει να εργαστεί με τον 
άξονα Υδροχόος Λέων, διαφορετικά θα παραμένει φτωχός, γυμνός και τυφλός χωρίς 
να μπορεί να βρει την Αλήθεια. Το Πνεύμα είπε ακόμα στην Εκκλησία: Εκείνους που 
αγαπώ (Λέων), τους επιπλήττω και τους τιμωρώ (Υδροχόος). Εκείνος που αγαπά 
είναι ο Ήλιος που έχει την κατοικία του στο Λέοντα. Εκείνος που τιμωρεί είναι ο 
Κρόνος, αλλά και ο Ουρανός, που έχουν την κατοικία τους στον Υδροχόο. Αν ο Ουρα-
νός, που μας αγαπάει, μας τιμωρεί, το κάνει μέσα από γεγονότα του πεπρωμένου μας 
το οποίο εξουσιάζει ο Κρόνος. Για να μας αγαπούν, πρέπει να βρισκόμαστε μέσα στο 
Λέοντα και μέσα στον Υδροχόο, ανάμεσα στον Κρόνο και τον Ήλιο, τον Χριστό, 
εκείνον που γεννήθηκε από τη φυλή του Ιούδα, του γιου του Ιακώβ. Ο Ιακώβ είχε 
δώδεκα γιους που υπήρξαν οι πρόγονοι των δώδεκα φυλών του Ισραήλ. Καθεμία από 
αυτές τις φυλές συνδέεται με ένα από τα σημεία του ζωδιακού. Η φυλή του Ιούδα 
αντιστοιχεί στο Λέοντα και ο Ιησούς, γεννήθηκε από τη φυλή του Ιούδα.  

«Ιδού, έχω σταθεί μπροστά στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή 
μου και ανοίξει τη θύρα, τότε θα εισέλθω προς αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και 
αυτός μαζί μου». Αυτό είναι η γαμήλια γιορτή του αρνιού με την ψυχή. Όταν σηκώ-
σουμε τα επτά φίδια της φωτιάς, στέκεται στην πόρτα και χτυπά. Μπαίνει έπειτα στο 
ναό του και δειπνά μαζί μας .Το Πνεύμα λέει ακόμα: «Εκείνον που θα νικήσει, θα τον 
βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου,…». Δεν υπάρχει άλλος θρόνος από το 
θρόνο του Λέοντα όπου κάθεται ο Ήλιος, ο Χριστός Ήλιος, η καρδιά που απλώνει το 
αίμα και την αγάπη της σε ολόκληρο το σύμπαν. Εκείνος που θα νικήσει το μίσος και 
το θάνατο (το εσωτερικό κρύο), θα βασιλέψει στο θρόνο του Θεού.  

Το κοκκυγικό τσάκρα που ελέγχεται και οδηγείται από τις ενέργειες του πλα-
νήτη Ουρανού και ο αδένας της επίφυσης τοποθετημένος στο ανώτερο μέρος του 
εγκέφαλου που είναι ελεγχόμενος από τις ενέργειες του πλανήτη Ποσειδώνα, έχουν 
μεταξύ τους μια άμεση σχέση και όταν η Θεϊκή φωτιά (η Κουνταλίνι), τους συνδέει 
φτάνουμε στη βαθιά πραγμάτωση.   

Στην Εκκλησία της Εφέσου κυριαρχούμε την γη, της Σμύρνης το νερό, της 
Περγάμου τη φωτιά, της Θυάτειρας τον αέρα, των Σάρδεων το ακασικό ρευστό, της 
Φιλαδέλφειας το νου και στην Εκκλησία της Λαοδικείας το φως. Αυτός είναι ο τρόπος 
με τον οποίο εμείς μετατρέπουμε τους εαυτούς μας σε βασιλείς και ιερείς της φύσης, 
σύμφωνα με την Τάξη του Μελχισεδέκ. Μακάρια τα ζευγάρια που ξέρουν να αγαπιού-
νται. Με τη σεξουαλική πράξη ανοίγουμε τις εφτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης και 
μετατρεπόμαστε σε Θεούς. Οι εφτά Εκκλησίες μάς απονέμουν εξουσία πάνω στη φω-
τιά (στο πνεύμα), πάνω στον ορμητικό αέρα (στο νου), πάνω στα ταραγμένα κύματα 
των ωκεανών (στο συναίσθημα) και πάνω στην γη (στο σώμα). 
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Η Είσοδος στην Ιερουσαλήμ. 
 

 
Ο Ιησούς τώρα είχε ένα νέο αντικειμενικό σκοπό να εκπληρώσει. Η δήλωση που 

έκαμε προς τους μαθητές Του: «Ανάγκη να υπάγω εις Ιερουσαλήμ» (Ιερουσαλήμ τόπος 
πλήρους ειρήνης), πρόδιδε κάποιο σημείο κρίσης και απόφασης στη ζωή του και 
αποδείκνυε την πρόοδο Του προς τη θεία επίτευξη. Αυτό το κοσμικό γεγονός το ζει ο 
καθένας όταν φτάνει να περάσει τις διαδικασίες της Τέταρτης Μύησης της Φωτιάς, που 
αντιστοιχεί στη χριστικοποίηση του διανοητικού σώματος του μυημένου ή στη θριαμ-
βευτική είσοδό του στην αγαπημένη πόλη των προφητών. 

Ο σημερινός άνθρωπος είναι πολύ όμοιος με ένα πλοίο γεμάτο από πολλούς επι-
βάτες. Αναφέρομαι στα εγώ. Αναντίρρητα κάθε ένας από αυτούς έχει το δικό του νου, 
ιδέες, αντιλήψεις, γνώμες, συγκινήσεις, κτλ., κτλ. Προφανώς είμαστε γεμάτοι από άπει-
ρες ψυχολογικές αντιθέσεις. Αν μπορούσαμε να κοιτάξουμε σε ένα καθρέπτη ολόκληρο 
το σώμα έτσι όπως πραγματικά είμαστε, θα μέναμε τρομοκρατημένοι από τους εαυτούς 
μας. Ο τύπος διάνοιας που σε κάποια δεδομένη στιγμή εκφράζεται μέσα μας δια μεσω 
των διαφόρων εγκεφαλικών λειτουργιών, εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του 
εγώ που βρίσκεται σε δράση. Έτσι, γίνεται φανερό, ότι, εσωτερικά ο καθένας μας δεν 
κατέχει ένα μόνο ιδιαίτερο νου, ατομικό· έχουμε τους πολλούς νους των εγώ. Την πλήρη 
ατομικότητα της διάνοιας την αποκτάμε μόνο με τη δημιουργία του διανοητικού σώμα-
τος. Δημιουργώντας αυτό το όχημα κατέχουμε οργανωμένο ανώτερο νου· συγκεκριμένη 
διάνοια, ιδιαίτερη, ατομική. Η βάση αυτής της δημιουργίας βρίσκεται στην Ένατη Σφαί-
ρα του Σεξ. Η εργασία στο αναμμένο σιδηρουργείο του Ηφαίστου136 (σεξ. μαγεία), είναι 
απαραίτητη. Όποιος θέλει να εισέλθει στην Άνω Ιερουσαλήμ (τους ανώτερους κό-
σμους), πρέπει να δαμάσει, να ελέγξει το νου και να απελευθερωθεί από τις συγκινή-
σεις. Ο νους πρέπει να μετατραπεί σ’ ένα ευέλικτο και ευαίσθητο όργανο, μέσου του 
οποίου να μπορεί να εκφράζεται ο Εσωτερικός Εαυτό μας. Ο υλιστικός νους πρέπει να 
μετατραπεί σε Χριστικό - νου.  
                                                 

136 Ο θείος αυτός χαλκουργός, κατεργαζόμενος χωρίς να σταματά τα μέταλλα (εντατική 
εργασία στην αλχημεία), είναι ο μόνος που μπορεί από το ζωτικό πυρ να κάμει να λάμψει το 
διανοητικό πυρ. Και πράγματι η μυθολογία μάς διδάσκει ότι ο Ήφαιστος, με κτύπημα τσεκου-
ριού, άνοιξε το κεφάλι του Δια και από αυτό βγήκε πάνοπλη η θεά της Σοφίας. Υπάρχει συ-
σχέτιση του θεού Ήφαιστου με τον Ήφαιστο της Βίβλου Θουβαλκάϊν (Γέν. 4, 22). Αυτός κατά 
την βιβλική παράδοση ήταν γιος του Λάμεχ. Υπήρξε δε ο πρώτος άνθρωπος που κατεργά-
σθηκε τα μέταλλα. Το όνομα του σημαίνει κυριαρχία του Κόσμου. Και αυτό από φυσική άπο-
ψη είναι ευλογοφανές, διότι η κατεργασία των μετάλλων και η τέχνη της μεταλλουργίας κάνει 
πράγματι τον άνθρωπο βασιλιά της γης. Αλλά στην απόκρυφη ανατομία τα μέταλλα, συμβο-
λίζουν τις ικανότητες της ψυχής και τα διάφορα σώματα του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν την 
κατεργασία υπονοεί η παράδοση. Αν αυτό το επιτύχει ο Μύστης από χαώδη ακατέργαστη 
ύλη, από άμορφη και ακατέργαστη λίθο, γίνεται λείος και κυβικός ακτινοβόλος αστέρας από 
φωτιά. Αυτή είναι η εσωτερική αλληγορία του Μεγάλου Έργου, η μεταστοιχείωση των ευτελών 
μετάλλων σε ακτινοβόλο χρυσό. Τότε και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να θεωρηθεί ως κυρίαρχος 
του ιερού μυστικού, όταν επιτύχει στον εαυτό του την μεταστοιχείωση. 
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Οφείλουμε να χαλιναγωγήσουμε τα αισθήματα και να κυριαρχήσουμε τον νου 
με το μαστίγιο της θέλησης. Μόνο μέσου της θέλησης μπορεί ο Εσωτερικός Εαυτό 
μας να ελέγχει τον νου, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οι γήινες σκέψεις πρέπει να 
πέσουν νεκρές μπροστά στις πόρτες του Ναού. Πρέπει να παραμένουμε αδιάφοροι 
τόσο στην κολακεία και την προσβολή, όσο και στο θρίαμβο και την αποτυχία. Να 
θυμόμαστε, ότι, οι λέξεις που μας προσβάλλουν, έχουν τόση αξία, όση εμείς τους δί-
νουμε. Όταν δεν τις δίνουμε αξία, αυτές μένουν σαν επιταγές χωρίς αντίκρισμα.  

Όλα αυτά μας βοηθούν να δούμε καλύτερα τον εαυτό μας και να ρίξουμε φως 
στο υποσυνείδητο, μεγαλώνοντας έτσι το ποσοστό συνείδησης που θα μας επιτρέψει 
να μπούμε στο κρυφό μέρος της ψυχολογικής μας πολιτείας που κάτοικοι της είναι οι 
δαίμονες της επιθυμίας, του θυμού, της πλεονεξίας, της υπερηφάνειας, κλπ.. Για να 
μπορέσουμε να νικήσουμε αυτά τα απάνθρωπα στοιχεία, πρέπει να καταστρέφουμε 
με την φωτιά τη μεγάλη Βαβυλώνα137 (Αποκ. 18, 1-24) (19, 1-10), τη μητέρα όλων των 
αποστροφών της γης, την ψυχολογική αυτή πόλη που φέρνουμε στο εσωτερικό μας.  

Όταν αυτό ολοκληρωθεί, η Νέα Ιερουσαλήμ θα οικοδομηθεί μέσα μας. 
Η Νέα Ιερουσαλήμ (Αποκ. 21, 9–26), είναι το πρότυπο και το ιδανικό της τέλειας 

ζωής, την οποία κάθε ανθρώπινο Ον πρέπει να πραγματοποιήσει μέσα του! Με τις 
διαστάσεις, τα μέτρα και τα στοιχεία τα οποία την αποτελούν, είναι μια αντανάκλαση 
της κοσμικής τάξης. Αυτή η τάξη είναι που πρέπει να κατέβει στη γη και εναπόκειται 
σ’ εμάς να την κάνουμε να κατέβει. Δεν πρέπει όμως να περιμένουμε να δούμε να 
κατεβαίνει μια πόλη από τον ουρανό, έτσι, μόνη της. Αν ο Ιωάννης λέει πως θα 
κατέβει από τον ουρανό, είναι επειδή συμβολικά το φως, δηλαδή η νοημοσύνη και η 
σοφία, η οποία επιτρέπει την οργάνωση και την εναρμόνιση των πραγμάτων, έρχεται 
πάντοτε από επάνω, από τον ουρανό, για να πραγματοποιηθεί κάτω στη γη.   
                                                 

137  Όπως σε μια πολιτεία υπάρχουν καλές και άσχημες περιοχές. Έτσι και στην εσω-
τερική μας πολιτεία (στον ψυχισμό μας), υπάρχουν διάφορες περιοχές με κόσμο πολύ παρό-
μοιο με τον εξωτερικό. Υπάρχουν διάφορα άτομα (τα εγώ μας) που ζουν σε διάφορες περιοχές 
του ψυχισμού μας. Όπως στον εξωτερικό κόσμο έχουμε κάποιους φίλους και μπορούμε να 
πάμε μαζί τους σε καλά ή κακόφημα μέρη, έτσι και με τις συντροφιές των εγώ μας, μπορούμε 
να πάμε σε καλά και άσχημα μέρη της ψυχολογικής μας πολιτείας. Αυτή είναι η ψυχολογική 
πόλη της Βαβυλώνας που φέρνουμε μέσα μας και κατοικείτε από δαίμονες της επιθυμίας, του 
θυμού, κλπ. Στον νου μας υπάρχουν 49 υποσυνείδητα επίπεδα για κάθε εγώ. Στα πιο επιφα-
νειακά υπάρχουν ελαττώματα που με την αυτοπαρατήρηση μπορούμε να τα αντιληφθού-με, 
όπως τεμπελιά, θυμός, εγωισμός, κ.α. Αλλά σε βαθύτερα επίπεδα υπάρχουν εγώ που δεν τα 
αντιλαμβανόμαστε εύκολά. Όπως η Σελήνη έχει δύο πρόσωπα, το φωτεινό που βλέπουμε και 
το σκοτεινό που δεν μπορούμε να δούμε, έτσι και στον ψυχισμό μας βλέπουμε μόνο το φωτει-
νό μέρος της ψυχολογικής μας πολιτείας. Ανάλογα με την εκπαίδευση που έχει κάποιος, πολ-
λά εγώ δεν έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν τα έχουμε 
(π.χ. προσωπικότητα με αυστηρούς ηθικούς κανόνες δεν επιτρέπει να εκφραστεί το εγώ της 
κλοπής). Η δουλειά μας είναι να αλλάξουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, αφού πρώτα τον γνωρί-
σουμε και παραδεχθούμε την πραγματικότητα μας. Φυσικά αυτό είναι ένα προχωρημένο στά-
διο Εσωτερικής εργασίας. Αν εμείς θέλουμε να αρχίσουμε να βλέπουμε την κρυμμένη πλευρά 
της ψυχολογικής μας πολιτείας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όπως έχει ειπωθεί στα όνειρα, 
στην κριτική που ασκούμε στους άλλους και στις ειδικές καταστάσεις όπως πολέμου, 
φτώχιας ή καταστροφών. 
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Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι ο τέλειος άνθρωπος, η τέλεια κοινωνική ζωή, είναι το 
Βασίλειο της Ειρήνης και της Δικαιοσύνης. Πρέπει να κτίσουμε την ουράνια Ιερουσα-
λήμ μέσα μας. Αυτή η πόλη που είναι από καθαρό χρυσό και τα τείχη της είναι από 
Ιάσπι, οι πόρτες από μαργαριτάρια και τα θεμέλια από πολύτιμους λίθους, διασχίζε-
ται στο κέντρο της από τον ποταμό του νερού της ζωής, που λάμπει σαν κρύσταλλο 
και ο οποίος πηγάζει από το θρόνο του Θεού και του Αρνιού. Η ζωή δεν είναι άλλο 
από μια κυκλοφορία, μια μετάγγιση ενεργειών και ο ποταμός της ζωής που αναβλύζει 
από τη Θεία Πηγή, κατεβαίνει για να τροφοδοτήσει όλες τις περιοχές του σύμπαντος.  

Οι πολύτιμοι λίθοι θεωρήθηκαν σε όλες τις θρησκείες σαν σύμβολο θείων αρε-
τών, που αντιπροσωπεύουν τη μετατρεμμένη μέσα από τον ψυχολογικό θάνατο, ακα-
τέργαστη ύλη των ενστίκτων και των εγώ μας. Και το ότι αποτελούν τα θεμέλια της 
Νέας Ιερουσαλήμ είναι επειδή οι αρετές είναι τα αληθινά θεμέλια της εσωτ. ζωής. 

Στο κέντρο αυτής της πόλης βρίσκεται το δέντρο της ζωής (οι δέκα Σεφιρώθ), 
που παράγει καρπούς δώδεκα φορές το χρόνο, επειδή βρίσκεται σε σχέση με το Ζω-
διακό του οποίου κάθε σημείο έχει ιδιαίτερες ιδιότητες. Ο Αδάμ και η Εύα (η ανθρω-
πότητα), έχοντας γευτεί στον Παράδεισο τον καρπό του Δέντρου της Γνώσης του Κα-
λού και του Κακού υποβλήθηκαν στην αρρώστια και το θάνατο. Οι καρποί του Δεν-
τρου της Ζωής, αντίθετα, που είναι οι ιδιότητες των ζωδιακών αστερισμών, πρέπει να 
χρησιμεύσουν για τη θεραπεία μας, άρα λοιπόν από αυτούς τους καρπούς είναι που 
πρέπει να τρώμε.  

Η σειρά τους είναι: Κριός η δραστηριότητα, Ταύρος η ευαισθησία και καλο-
σύνη, Δίδυμοι η όρεξη για μελέτη, Καρκίνος η αντίληψη του αόρατου κόσμου, Λέων 
η ευγένεια και το θάρρος, Παρθένος η αγνότητα, Ζυγός η αίσθηση της κοσμικής 
ισορροπίας, Σκορπιός η κατανόηση της Ζωής και του θανάτου· Τοξότης ο σύνδε-
σμος με τον Ουρανό· Αιγόκερως η αυτοκυριαρχία και εξουσία· Υδροχόος η αδελφό-
τητα και παγκοσμιότητα· Ιχθύες η θυσία.  

Αλλά προκειμένου να είναι σε θέση κάποιος να τραφεί από το δέντρο της 
ζωής, είναι απαραίτητο προ πάντων να έχει αποβάλει όλα τα εγώ που είναι οι προ-
σωποποιήσεις των λαθών μας. Είναι το εγώ που εγχέει το δηλητήριο της νοσηρό-
τητας και της σαπίλας του μέσα στους οργανισμούς και τους καταστρέφει με τον 
ερχομό των ασθενειών! Οι άνθρωποι θέλουν να θεραπευτούν, αλλά εφ’ όσον το εγώ 
είναι ζωντανό, αυτοί θα είναι πάντα άρρωστοι. Ποιος είναι αυτός που προκαλεί τα 
έλκη; Δεν είναι ο θυμός; Ποιος είναι αυτός που προκαλεί τον καρκίνο; Δεν είναι η 
σφοδρή επιθυμία; Ποιος είναι αυτός που προκαλεί την παράλυση; Δεν είναι ο ακά-
θαρτος, υλιστικός, εγωιστικός και ο μοιραίος τρόπος ζωής;  

Οι ασθένειες προκαλούνται από τα εγώ που είναι οι προσωποποιήσεις των 
λαθών μας138 . Όταν όλα αποβληθούν με την φωτιά, όταν καεί η ψεύτικη προσωπι-

                                                 
138  Μερικά παραδείγματα: Ζήλια – προκαλεί ογκολογικές παθήσεις, αποδυναμώνει 

το ανοσοποιητικό σύστημα. Εκδικητικότητα – προκαλεί αϋπνία και ασθένειες του λαιμού. Η 
αδυναμία να βρεθεί μια λύση σε μια κατάσταση – προκαλεί ασθένειες των πνευμόνων. Η 
έλλειψη ηθικών αρχών – προκαλεί χρόνιες παθήσεις, λοιμώξεις και ασθένειες του δέρματος. 
Πολύ κατηγορηματικοί ή ακλόνητοι στις πεποιθήσεις – προκαλεί διαβήτη, ημικρανίες, και 
φλεγμονές. Καθιστική ζωή – προκαλεί τον αλκοολισμό, μυκητιασικές λοιμώξεις, και αποδυνα-
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κότητα μας, κατόπι μπορούμε να τραφούμε από το δέντρο της ζωής. Η ζωή, που 
κατεβαίνει από το Απόλυτο θα διαπεράσει το σώμα μας και θα μας καταστήσει 
αθάνατους. Κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει ποτέ ασθένεια. 

Η ώρα έχει έρθει να καταλάβουμε πως πρέπει να κάψουμε τη Βαβυλώνα μέσα 
μας και να οικοδομήσουμε την ουράνια Ιερουσαλήμ, που φαίνεται από μακριά όπως 
ο Ιάσπις, όπως το κρύσταλλο. Στην πόλη, οι οδοί, οι λεωφόροι και οι πλατείες της 
είναι από καθαρό χρυσό, ο χρυσός του πνεύματος που πρέπει να τον δημιουργή-
σουμε μέσα από την Αλχημική μετατροπή των σεξουαλικών ενεργειών στον τέλειο 
γάμο. Μόνο μέσο της μεταστοιχείωσης της δημιουργικής ενέργειας είναι που εμείς 
είμαστε σε θέση να κάνουμε την φωτιά να λάμψει μέσα μας. Και έτσι η πόλη δεν θα 
έχει ανάγκη από το εξωτερικό φως του ήλιου, ή του φεγγαριού, επειδή ο Κύριος θα 
είναι το φως της και θα λάμπει μέσα μας. Αλλά δεδομένου ότι τώρα είμαστε με ζω-
ντανά και ισχυρά εγώ, είμαστε μάρτυρες στην πορεία των λαθών. Πρέπει να μάθουμε 
να αγαπάμε την φωτιά και να εργαστούμε με τα μυστήρια της! 

Μέσα στην ουράνια Πόλη, η οποία είναι ο νέος άνθρωπος ο εμπνευσμένος 
από τη νέα Διδασκαλία, αυτές οι δύο εικόνες, του ποταμού και του δέντρου, απει-
κονίζουν την αγάπη και τη σοφία. Ο ποταμός είναι η αγάπη και το δέντρο στις δύο 
όχθες του, είναι η σοφία που με τα δυο της στηρίγματα, την Δικαιοσύνη και την Ευσ-
πλαχνία, αγκαλιάζει το ποτάμι. Η πραγματική έκφραση της αγάπης περνάει κάτω 
από αυτά τα δύο στηρίγματα. Η σοφία αγκαλιάζει την αγάπη. Να γιατί το δέντρο 
περιβάλλει το ποτάμι. Η Νέα Ιερουσαλήμ δε θα μπορέσει να υπάρξει παρά μόνο αν 
υπάρχουν ο ποταμός (η αγάπη) και το δέντρο (η σοφία). 

Η ουράνια Πόλη περιβάλλεται από μεγάλα και υψηλά τείχη από Ιάσπι ενώ η 
Ίδια είναι από καθαρό χρυσό: «όμοια με καθαρό κρύσταλλο», πράγμα που σημαίνει 
ότι διαθέτει τη διαύγεια και τη λάμψη του φωτός. Τα τείχη είναι μια προστασία, άρα 
είναι το σύμβολο μιας ισχυρής αύρας η οποία περιβάλλει και προστατεύει τον 
άνθρωπο με τη λάμψη της. Μεγάλη σημασία δίνεται επίσης στον αριθμό δώδεκα στην 
περιγραφή της ουράνιας Ιερουσαλήμ. Οι τοίχοι της έχουν πλευρά δώδεκα χιλιάδες 
στάδια. Ο τοίχος της μεγάλης πόλης έχει 144 πήχες κατά το μέτρο του ανθρώπου, που 
είναι του αγγέλου. Και επάνω στις πόρτες της είναι γραμμένα τα ονόματα των δώδεκα 
φυλών του Ισραήλ. Υπάρχει, λοιπόν, στενός σύνδεσμος ανάμεσα στους 144.000 εκλε-
κτούς και τη Νέα Ιερουσαλήμ. Εάν προσθέτουμε τους αριθμούς κατ' αυτό τον τρόπο: 
1+ 4 + 4 = 9  θα έχουμε εννέα, το οποίο αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση και τις 
ενέργειες δύναμης και αγάπης σε ισορροπία και το οποίο επίσης μας φανερώνει και 
την ένατη σφαίρα, το σεξ (την ενάτη Σεφίρα Γιεσόδ, στο Καμπαλιστικό Δέντρο της 
                                                                                                                     
μώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Επιθετικότητα – προκαλεί γαστρικό έλκος, γαστροοισοφα-
γική παλινδρόμηση, και κονδυλώματα. Επιφυλακτικότητα – προκαλεί σχιζοφρένεια και ασθέ-
νειες των νεφρών. Σκληρότητα – προκαλεί την επιληψία, το άσθμα και την αναιμία. Ανακι-
νώντας συγκρούσεις – προκαλεί τη διεύρυνση του θυρεοειδούς. Απάθεια – προκαλεί τον 
διαβήτη. Ασυνέπεια ή να είναι άστατος – αιτίες υπογονιμότητας. Το να είσαι αγενής ή προ-
σβλητικός – προκαλεί τον διαβήτη και καρδιακές παθήσεις. Άγχος – προκαλεί διαταραχές 
του πεπτικού συστήματος, της καρδιάς, και ασθένειες του δέρματος. Απληστία – προκαλεί 
ογκολογικές παθήσεις, παχυσαρκία και καρδιοπάθειες. Απάθεια – προκαλεί το Διαβήτη. 
Είναι αρκετό να θεραπεύσετε τον χαρακτήρα σας και οι σχετικές ασθένειες θα εξαφανισθούν.  
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Ζωής). Μόνο μέσω της μεταστοιχείωσης της δημιουργικής ενέργειας είναι που εμείς 
είμαστε σε θέση να κάνουμε την φωτιά να λάμψει μέσα μας και να κατορθώσουμε την 
ολοκλήρωση. Είναι το ίδιο σύμβολο της τέλειας ζωής, απεικονισμένο στην πρώτη 
περίπτωση με το σχήμα μιας συνάθροισης υπηρετών του Θεού και στη δεύτερη με το 
σχήμα μιας πόλης. Μια πόλη είναι μια συλλογικότητα όντων και μέσα σ’ αυτή την 
πόλη κάθε ον μπορεί να εννοηθεί σαν μια κατοικία, σαν ένα κτίριο. Είναι αυτό το 
οποίο ήθελε να εκφράσει ο Ιησούς όταν έλεγε: «Είστε ναός του ζώντος Θεού». 

Η πόλη είναι δώδεκα χιλιάδων σταδίων και έχει δώδεκα πόρτες, που αντιπρο-
σωπεύονται συμβολικά από τους δώδεκα άθλους του Ηρακλή139 απαραίτητους για να 
πετύχουμε την πλήρη αυτοπραγμάτωση της ύπαρξης και οι οποίοι συνδέονται, κι 
αυτοί, με τα δώδεκα σημεία του ζωδιακού.  

Αυτές οι δώδεκα πόρτες του σύμπαντος συναντιούνται και στον άνθρωπο και 
είναι: Τα δύο μάτια, τα δύο αυτιά, τα δύο ρουθούνια, το στόμα, τα δύο στήθη και ο 
ομφαλός που μας κάνουν δέκα. Όσο για τις δύο τελευταίες, θα τις βρείτε μόνοι σας. 
Με τον ίδιο τρόπο που οι πόρτες του Ζωδιακού είναι ένα πέρασμα για τις κοσμικές 
ενέργειες, έτσι και οι πόρτες του φυσικού μας σώματος επιτρέπουν την είσοδο δυνά-
μεων και πνευμάτων. Έχει γραφεί πως οι πόρτες της Νέας Ιερουσαλήμ είναι από 
μαργαριτάρια, διότι το μαργαριτάρι σαν σύμβολο της αγνότητας συλλαμβάνει και 
σταθεροποιεί το φως επάνω στην επιφάνειά του. Γι’ αυτόν που έχει πραγματοποιήσει 
μέσα του μια αληθινή εργασία εξαγνισμού, οι πόρτες χρησιμεύουν για να σχετίζεται 
με τα φωτεινά και αιθέρια στοιχεία του σύμπαντος. Λέει ακόμα πως ένας άγγελος 
στέκει δίπλα σε κάθε πόρτα. Ο άγγελος είναι αγνή ενέργεια που προσελκύει ευεργε-
τικές επιδράσεις και μετατρέπει αρνητικά ρεύματα τα οποία τείνουν να εισδύσουν 
μέσα μας. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να έχει 
ανταλλαγές με όλο το σύμπαν, αφού πρώτα καταφέρει να ανοίξει τις δώδεκα πόρτες 
των ζωδιακών αστερισμών και να γίνει ο ίδιος μια νέα Ιερουσαλήμ.  

Όποιος πραγματικά φτάνει σε εκείνο το επίπεδο πνευματικής ζωής να εισέλθει 
στην Άνω Ιερουσαλήμ (τους ανώτερους κόσμους), μέσα του έχουν συντελεστεί 
κοσμογονικές αλλαγές, ώστε να μπορεί να επαληθεύεται γι’ αυτόν ο στίχος της Απο-
κάλυψης «Και είδα νέο ουρανό και νέα γη. Γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη 
έφυγαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια.» Μέσα του, έχει γεννηθεί ένας νέος ουρανός 
που σημαίνει νέες ιδέες, νέα κατανόηση, νέα αντίληψη, νέα φιλοσοφία, που φέρνουν 
μια νέα γη, δηλαδή νέες συμπεριφορές και στάσεις κι ένα νέο τρόπο ζωής με ένα 
ανυψωμένο επίπεδο συνείδησης, που δεν το είχαν ποτέ πριν. Κάθε φορά που τρέ-
φουμε αγνές σκέψεις και αγνά συναισθήματα και αποφασίζουμε να εργαστούμε για 
ένα υψηλό ιδανικό, βρισκόμαστε ήδη μέσα σ’ αυτό το νέο ουρανό κι αυτός ο νέος 
ουρανός φέρνει μαζί του υποχρεωτικά μια νέα γη. Διότι εκείνος που αγκαλιάζει μια 
υπέρτατη φιλοσοφία είναι υποχρεωμένος ν’ αλλάξει και τη συμπεριφορά του, τον 
τρόπο του. Και ακριβώς αυτή η εφαρμογή στην πράξει, είναι η νέα γη... 

Λίγο πιο κάτω λέει: «Ναό δεν είδα στην πόλη, διότι ναός της είναι ο Κύριος ο 
Θεός ο Παντοκράτορας και το Αρνί. Και η πόλη δεν έχει ανάγκη από τον ήλιο ούτε από 

                                                 
139  Στο βιβλίο μου, «Οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλή», εκδόσεις  Δίον, δίνονται λεπτο-

μέρειες.   
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τη σελήνη για να τη φωτίζουν, διότι η δόξα του Θεού είναι το φως της και το λυχνάρι 
της είναι το Αρνί».  

Μια ιερή πόλη, ένα εξαγνισμένο σώμα, είναι από μόνα τους ναοί και γι’ αυτό 
οποιοσδήποτε άλλος ναός είναι άχρηστος. Η πόλη δεν έχει ανάγκη από το εξωτερικό 
φως του Ήλιου, ή του φεγγαριού, επειδή ο Κύριος θα είναι το φως της και θα λάμπει 
μέσα μας. Αυτός ο άνθρωπος τότε, δε θα χρειάζεται πια ούτε τον Ήλιο ούτε τη Σελή-
νη, δηλαδή ούτε φιλοσοφία, ούτε θρησκεία. Οι πόρτες της ιερής πόλης δε θα κλείνουν 
καθόλου την νύχτα επειδή εκεί δε θα υπάρχει καθόλου νύχτα. Όταν κάποιος είναι 
φωτισμένος, γι’ αυτόν δεν υπάρχει νύχτα γιατί τον φωτίζει το Άγιο Πνεύμα και τίποτα 
πια δε μπορεί να τον σκοτεινιάσει.  

Μια γιορτή ετοιμάζεται στον ουρανό! Οι γάμοι140 του Αμνού. Και η σύζυγος του 
είναι η νέα Ιερουσαλήμ. Ο Αμνός είναι ένα σύμβολο του Χριστού, του πνεύματος και 
η σύζυγος του είναι αυτή η γήινη πόλη, σύμβολο της ύλης η οποία, με τη συγχώνευση 
της μαζί του, θα γίνει η ουράνια Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού.  

Ασφαλώς βρισκόμαστε σε έκπληξή βλέποντας ότι αυτή η σύζυγος είναι μια 
πόλη! Ο αληθινός γάμος έτσι όπως τον εννοούν οι μεγάλοι Μύστες, είναι η ένωση των 
δύο μεγάλων κοσμικών αρχών, της αρσενικής και της θηλυκής, του πνεύματος και της 
ύλης, από τα οποία αντλούν τις ιστορίες τους όλα όσα υπάρχουν μέσα στο σύμπαν. 
Αυτή η ένωση του πνεύματος με την ύλη είναι μια εργασία για να δοθεί γέννηση σε 
μια τέλεια ζωή. Η ύλη είναι αδιαφανής, αδρανής, δίχως σχήμα και το πνεύμα πηγαί-
νει προς αυτή για να την κάνει ζωντανή, φωτεινή, εκφραστική. Το πνεύμα είναι τόσο 
πολύ αιθέριο και ασύλληπτο που χρειάζεται να βρει ύλη για να συγκεκριμενοποιηθεί 
και να συμπυκνωθεί. Όταν το πνεύμα καταφέρει να κάνει την ύλη αιθέρια, όταν η ύλη 
κατορθώσει να συμπυκνώσει το πνεύμα, πραγματοποιείται  ο αληθινός γάμος.                                                 

Ο Ιησούς μπήκε στην Ιερουσαλήμ καθισμένος στη ράχη ενός γαϊδουριού και 
όχι επάνω σε άλογο. Ερχόταν με ειρήνη και ταπεινότητα και όχι για πόλεμο. Ήταν 
απαραίτητο να είναι ασφαλής και ασφαλής μπορούσε να είναι μόνο μη προκαλώντας 
βία. Αφέθηκε έτσι, για να τον δουν αυτοί που έχουν μάτια και ακοή για να βλέπουν 
και ν’ ακούν. Όλα αυτά έγιναν, για να εκπληρωθεί το ρητό του Προφήτη: Πέστε στην 
Κόρη της Σιών. Ο Βασιλιάς σου έρχεται σε σένα, γαλήνιος, καθισμένος επάνω σε ένα 
γαϊδούρι (σύμβολο της διάνοιας και του υποζυγίου).  

Και η συντροφιά, που ήταν πολυάριθμη, έστρωνε στο δρόμο (τον εσωτερικό), 
τους μανδύες και κλαδιά που έκοβαν από τα δέντρα. Και ο κόσμος που προπορευ-
όταν και αυτοί που ακολουθούσαν (στο εσωτερικό μονοπάτι), αναφωνούσαν λέγο-
ντας: Ωσαννά ο Γιος του Δαυίδ! Μπαίνοντας στην Ιερουσαλήμ η πόλη όλη αναστα-
τώθηκε, λέγοντας: Ποιος είναι αυτός; Και ο κόσμος έλεγε: Αυτός είναι ο Ιησούς, ο 
προφήτης από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας.  

                                                 
140 Και όπως στη γη σε ένα γάμο οι καλεσμένοι φοράνε τα γιορτινά τους και στο 

πνευματικό επίπεδο για να γίνει κάποιος δεκτός σε αυτή τη γιορτή πρέπει να φορά ρούχα 
τελετής. Αυτά τα ρούχα είναι τα ανώτερα εσωτερικά σώματα που πρέπει να έχουμε αναπτύξει 
για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στη γιορτή των γάμων του Αμνού. Αν παρουσιάζεστε 
έτσι, χωρίς να είστε έτοιμοι, θα σας συμβαίνει ακριβώς η ίδια αναποδιά όπως σ’ αυτόν τον 
άνθρωπο για τον οποίο μιλάει ο Ιησούς στην παραβολή. (Ματ. 22, 11-14). 
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Και μπήκε ο Ιησούς στο Ναό του Θεού (Το Ναό που ο καθ’ ένας από μας έχει 
μέσα του) και πέταξε έξω όλους όσους πουλούσαν και αγόραζαν (τους εμπόρους, τα 
εγώ μας) και αναποδογύρισε τους πάγκους των συναλλασσόμενων (δαιμόνια που 
διαφθείρουν κάθε τι καλό) και τις καρέκλες αυτών που πουλούσαν περιστέρια (αυτοί 
που πουλάνε τον Τρίτο Λόγο, που εμπορεύονται βεβηλώνοντας το Άγιο Πνεύμα: 
Ερωτομανείς, Πόρνες, Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι). Και τους λέει: Είναι γραμμένο, ο 
Οίκος μου‚ είναι Οίκος προσευχής, αλλά εσείς τον κάνατε φωλιά ληστών (ο νους είναι 
άντρο διαστροφής).  

Τότε ήρθαν προς αυτόν τυφλοί και κουτσοί και τους γιάτρεψε. (Άνθρωποι 
ανίκανοι να δουν την αλήθεια και άτομα που δεν μπορούσαν να περπατήσουν τον 
εσωτερικό δρόμο). Όμως οι αρχιερείς και οι γραμματείς (οι διανοούμενοι), βλέποντας 
τα θαύματα που έκανε και τα παιδιά που τον επευφημούσαν στο Ναό λέγοντας: 
«Ωσαννά στο Γιο του Δαυίδ», θύμωσαν.  

Και του είπαν: Ακούς αυτά που λένε αυτοί; Και ο Ιησούς τους είπε: «Ναι. Ποτέ 
δεν διαβάσατε; Από το στόμα των νηπίων και εκείνων που θηλάζουν έκανες τέλειο 
ύμνο. Και αφήνοντας τους, έφυγε έξω από την πόλη, στη Βηθανία, και εκεί έμεινε». 

Και το πρωί, γυρίζοντας στη πόλη πείνασε. Βλέποντας μια συκιά στο δρόμο 
του (σύμβολο της θηλυκής σεξουαλικής δύναμης), πήγε κοντά της και δεν βρήκε τίπο-
τα επάνω της, παρά μόνο φύλλα και της είπε: Να μην κάνεις ποτέ πια κανένα φρούτο. 
Αμέσως η συκιά ξεράθηκε. Βλέποντας αυτό οι μαθητές έκπληκτοι έλεγαν: Πώς έγινε 
και ξεράθηκε αμέσως η συκιά; Γραμμένο είναι: «Δέντρο που δεν δίνει καρπούς κόβε-
ται και πετιέται στη φωτιά».  

Δέντρο, είναι και ο άνθρωπος, που όταν δεν δίνει καρπούς μέσω της αλχημι-
κής μετατροπής από την εξάσκηση του δεύτερου παράγοντα, δεν διαλύει το εγώ και 
δεν θυσιάζεται για τους συνανθρώπους του, κόβεται και πετιέται στη φωτιά. Ο 
Ιησούς, είπε: Η πέτρα (η Φιλοσοφική, το Σεξ), που απορρίψανε αυτοί που οικοδομού-
σαν (άνθρωποι πολλών θρησκευμάτων), έγινε ακρογωνιαίος λίθος. Και αυτός που θα 
πέσει επάνω σε αυτή την Πέτρα (το Σεξ), θα συνθλιβεί και σ’ αυτόν που θα πέσει 
αυτή, θα κομματιαστεί. Για αυτό σας λέω ότι το Βασίλειο του θεού θα αφαιρεθεί από 
σας και θα δοθεί σε ανθρώπους που καρποφορούν το φρούτο (Πρόσωπα ικανά να 
εξασκήσουν τη Σεξουαλική Μαγεία, να διαλύσουν το εγώ και να θυσιαστούν για τους 
συνανθρώπους τους). Αναντίρρητα, μόνο δια μέσω της σεξουαλικής Φωτιάς είναι δυ-
νατόν να κατακάψουμε όλα τα ψυχικά διεστραμμένα ακόλουθα που έχουμε μέσα μας 
για να μπούμε στην Ουράνια Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων.       

Καθώς μελετούμε αυτά τα γεγονότα, γίνεται ξεκάθαρη στο νου μας η ιδιαίτερη 
δοκιμασία που αντιμετώπισε τώρα ο Ιησούς. Ήταν πάλι μία δοκιμασία όπως εκείνη, 
που συνέβη μετά την μύηση του Βαπτίσματος.  

Αυτή την φορά όμως ήταν πολύ λεπτότερης φύσης, ήταν, αν θα μπορούσε 
να αντέξει και να χειρισθεί παγκόσμια επιτυχία και να περάσει κατά μήκος του θριαμ-
βευτικού δρόμου της εισόδου Του στην Ιερή Πόλη, χωρίς να παρεκκλίνει από τον 
σκοπό Του, χωρίς να ελκυστεί από υλικά επιτεύγματα και να ανακηρυχθεί βασιλιάς 
των Ιουδαίων. Ήταν λεπτότερης φύσης, διότι η επιτυχία χρειάζεται μία πιο δραστική 
πειθαρχία στον εαυτό μας γιατί δημιουργεί πολύ περισσότερες ευκαιρίες να ξεχάσεις 
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τον Θεό μέσα σου. Ο Ιησούς τα αντιμετώπισε όλα αυτά με πνευματική σταθερότητα, 
με σοφία και με κατάλληλη αίσθηση αναλογίας.  

Η δεύτερη φάση της δοκιμασίας βρίσκεται στην πρόβλεψη ως προς το τέλος 
Του. Γνώριζε πως θα πεθάνει, κι’ όμως προχώρησε χωρίς να παρεκκλίνει από την 
προσδιορισμένη πορεία Του. Θα έπρεπε να δείξει όχι μόνο δύναμη να υπομένει την 
επιτυχία, αλλά επίσης να επιδείξει και δύναμη να αντιμετωπίζει την καταστροφή. Ο 
Ιησούς έπρεπε να δει αυτές τις δύο καταστάσεις μεταξύ τους απλώς ως ευκαιρίες μη 
ταύτισης με αυτές.  

«Κάθε άνθρωπος που ποθεί αυτή την επαγρύπνηση, πρέπει να αφήνει το δικό 
του ίχνος και να πορεύεται μόνος, προσεκτικός μοναδικά στο βήμα της στιγμής, 
χωρίς να τον απασχολεί ούτε ο θρίαμβος ούτε η ήττα, χωρίς να τον ανησυχεί το γήινο 
τέλος του. Αυτό είναι να ζεις στο αιώνιο σήμερα. Αλλιώς δεν θα είχε καμία αξία η 
εμπειρία του πάνω στον πλανήτη γη».  

Αυτά ήταν αποφασισμένα πολύ πριν κατέβει στο επίπεδο της γης. Ήταν ήδη 
γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη πως θα γινόταν μ’ αυτό τον τρόπο. Το είχε αναφέρει 
στους μαθητές του και ακόμη ο ίδιος έσπρωξε τον Ιούδα σ’ αυτό το ρόλο.   

Ήταν παραμονή του εβραϊκού Πάσχα. Οι Εβραίοι γιόρταζαν τη μνήμη της 
νύχτας εκείνης κατά την οποία τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων θανατώθηκαν 
από τον Άγγελο του Κυρίου. Ο Ιησούς με τους μαθητές Του, απέχει από αυτές τις 
αναμνήσεις μίσους και η μοναδική Του έννοια είναι να προλάβει να ολοκληρώσει την 
προετοιμασία για το μεγάλο εγχείρημα για το οποίο βρίσκεται στη Γη: τη διείσδυση 
της Θείας Αγάπης στην ανθρώπινη φύση. Για να γίνει όμως αυτό, απαιτείται ένα 
είδος ιδιαίτερης μετάγγισης κάποιας ουσίας από τον ίδιο στους μαθητές Του. Η δια-
δικασία αυτή είναι πλέον εφικτή, επειδή τρεις μαθητές από τους παρόντες έχουν ήδη 
υποστεί ένα είδος εσωτερικής μεταμόρφωσης στο Όρος της Μεταμόρφωσης.  

Ο Ιησούς, μήνες πριν από τη μεγάλη δοκιμασία του μαρτυρίου και της Σταύ-
ρωσης, έχει ξεκινήσει να προετοιμάζει τους μαθητές Του. Γνωρίζει πως κανείς τους 
δεν μπορεί ακόμη να αντιληφθεί τον αληθινό σκοπό της αποστολής Του. Ο Ιησούς 
αρχίζει να τους εξηγεί πως μέχρι τη στιγμή του θριάμβου θα μεσολαβήσει μια περίο-
δος μεγάλης ταπείνωσης που θα πρέπει ο ίδιος να την υποστεί. Μάλιστα, για να κά-
νει πιο φανερούς τους όρους του παιχνιδιού, απευθύνεται στους ανθρώπους που Τον 
ακολουθούν, λέγοντας: «Εί τις θέλει οπίσω μου ελθείν, ακολουθήτω μοι».  

Από το επεισόδιο της Μεταμόρφωσης και μετά αλλάζει το ύφος της αφήγησης 
στα Ευαγγέλια. Παρακολουθούμε να εξελίσσεται ένα δράμα στο οποίο κάθε άνθρω-
πος που συμμετέχει παίζει ξεκάθαρο ρόλο. Όσο πλησιάζει η τελική στιγμή του πά-
θους τόσο η ένταση μεγαλώνει. Η μυστική πράξη που έχει ξεκινήσει στο Όρος της 
Μεταμόρφωσης πρέπει να ολοκληρωθεί και τώρα είναι απαραίτητο να απελευθερω-
θεί η δύναμη της Αγάπης μέσα από μια έκρηξη μίσους, που φαίνεται να ήταν μια 
προμελετημένη κίνηση του Ιησού.  

Για να ολοκληρωθεί εσωτερικά κάποιος, πρέπει πρώτα να ταπεινωθεί, ακόμη 
και να εξευτελιστεί, γιατί μόνο αυτό μπορεί να τον απελευθερώσει από τον εγωισμό 
που τον κρατά φυλακισμένο στους κόσμους του χρόνου και του θανάτου. Οι τρεις 
μαθητές με τον Ιησού στο βουνό έζησαν την εμπειρία της παρουσίας του Θεού και 
αυτό έκαψε τον εγωισμό τους. Από τη στιγμή που είχε επιτευχθεί αυτό στους τρεις, 
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ό,τι ακολούθησε ήταν η διαδικασία του ανοίγματος του καναλιού της Θείας Αγάπης 
στους υπόλοιπους μαθητές και τέλος σε όλους όσοι ήταν ικανοί να τη δεχθούν. Η 
αφήγηση των Ευαγγελίων, από τη Μεταμόρφωση και μετά, έχει να κάνει κυρίως με 
την ταπείνωση. 

Οι πρώτοι που ταπεινώνονται είναι οι γιοι του Ζεβεδαίου. Ζητούν από τον 
Ιησού το προνόμιο να καθίσουν αριστερά και δεξιά Του την ώρα της δόξας του κι 
εκείνος τους επιπλήττει για την έλλειψη κατανόησης τους. Το Ευαγγέλιο προσθέτει 
ότι: «όταν οι δέκα το άκουσαν αυτό, άρχισαν να αγανακτούν με τον Ιωάννη και τον 
Ιάκωβο». Φαίνεται όμως πως ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος επίτηδες εξέθεσαν τους εαυ-
τούς τους, προκειμένου να ξεριζώσουν από μέσα τους και τα τελευταία ίχνη εγωισμού 
που είχαν απομείνει και τους βασάνιζαν μετά το θαύμα που είχαν ζήσει στο Όρος της 
Μεταμόρφωσης.    

Η δεύτερη ταπείνωση είναι αυτή του Πέτρου, του τρίτου μαθητή που ήταν 
παρών στο Όρος της Μεταμόρφωσης. Η ιστορία της άρνησης του Πέτρου παρουσιά-
ζεται και στα τέσσερα Ευαγγέλια και είναι ξεκάθαρο πως δημιούργησε έντονη εντύ-
πωση στους μαθητές λόγω της στενής σχέσης που είχε  με τον Ιησού. Αν ο Πέτρος 
είχε δυναμικά πάρει το μέρος του Ιησού μπροστά στον Αρχιερέα, θα ήταν αδύνατον 
να τον καταδικάσουν. Μπορούμε να αντιληφθούμε, πόσο διαφορετική θα ήταν η 
κατάσταση, αν ο Πέτρος εκδήλωνε έμπρακτα την αφοσίωσή του προς το Δάσκαλο 
του εκείνη την κρίσιμη στιγμή… Γιατί όμως, ο Πέτρος συμπεριφέρθηκε έτσι;  

Το ερώτημα αυτό παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα σημεία του Ευαγγελίου. 
Μπορεί να απαντηθεί μόνο αν καταλάβουμε την ανάγκη για ολοκληρωτική ταπείνωση 
εκείνων που είχαν μυηθεί στη δύναμη της Αγάπης. Ο Πέτρος έπρεπε να φτάσει ως τη 
σκληρότερη προδοσία, προκειμένου να τελειοποιηθεί ως όργανο της θεϊκής Αγάπης. 
Έπρεπε να εξαλειφθεί από μέσα του η υποκειμενική του προσήλωση στον Ιησού και 
να βιώσει την ταπεινωτική εμπειρία, να δει το ψέμα της φανταστικής αγάπης του 
προς τον Ιησού να ξεσκεπάζεται μπροστά στον ίδιο του τον εαυτό και στον κόσμο. Ο 
Πέτρος δεν έπαιζε θέατρο, απλώς ήταν αδύνατο να μην αρνηθεί τον Ιησού, γιατί ο 
εγωισμός του δεν είχε ακόμη εξαλειφθεί.  

Όλη η ταπείνωση που υπέφεραν οι τρεις μαθητές που είχαν άμεση συμμετοχή 
στο γεγονός στο Όρος της Μεταμόρφωσης, ήταν απαραίτητη προκειμένου να εξουδε-
τερωθούν οι αρνητικές δυνάμεις που είχαν απελευθερωθεί από τη συγκεκριμένη 
δράση. Ο Ιησούς είχε πει: αυτός που εξυψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και αυτός 
που ταπεινώνει τον εαυτό του θα εξυψωθεί.     

Η προδοσία του Ιούδα μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αινί-
γματα του Θείου Δράματος. Η ταπείνωση του Ιούδα ήταν ολοκληρωτική. Αντίθετα με 
τον Πέτρο ποτέ δεν συγχωρέθηκε στα μάτια της Χριστιανοσύνης. Ωστόσο πολλοί 
άνθρωποι έχουν αντιληφθεί πως τόσο η προδοσία όσο και η Σταύρωση έχουν ένα 
βαθύτερο νόημα. Ο πιο πιθανός λόγος που δικαιολογεί όσα ακολούθησαν το Θείο 
Δράμα δεν μπορεί να είναι άλλος από το να γίνει εφικτή η διείσδυση της Θείας Αγά-
πης στον κόσμο. Η Αγάπη δεν μπορεί να διεισδύσει όπου υπάρχει εγωισμός, μίσος 
και ζήλια. Ήταν απαραίτητο να εξολοθρευτούν όλα αυτά, προκειμένου να μεταβιβα-
στεί η Αγάπη στους μαθητές. Αυτό ήταν το καθήκον που ανέλαβε ο Ιούδας. Έπρεπε 
να φύγει από το δωμάτιο, ώστε να μη γίνει εκεί καμιά σατανική πράξη. Και κυρίως, οι 
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μαθητές με τον Ιησού έπρεπε να μείνουν απερίσπαστοι, όσο χρειαζόταν, προκειμένου 
να ολοκληρώσουν τη σοβαρή ιεροτελεστία που είχαν αρχίσει. 

Γιατί όμως ο Ιούδας έπρεπε να επιφορτιστεί με το φοβερό αυτό καθήκον; Η 
απάντηση είναι πως ήταν πιο κοντά στον Ιησού από οποιονδήποτε άλλον. Αντίθετα 
με τους υπόλοιπους μαθητές που ήταν από τη Γαλιλαία, ο Ιούδας ήταν Ιουδαίος και ο 
πιο μορφωμένος και έτσι ήταν ενήμερος καλύτερα από κάθε άλλο μαθητή για τη 
σπουδαιότητα του εγχειρήματος που είχε αναλάβει. Στην πραγματικότητα όμως ο 
Ιούδας ήταν αυτός στον οποίο η Θεία Αγάπη είχε διεισδύσει πιο ολοκληρωτικά. 
Επομένως, ήταν εκείνος του οποίου η ταπείνωση και ο εξευτελισμός έπρεπε να είναι 
πιο ολοκληρωτικοί. Τα λόγια: «ο Σατανάς μπήκε μέσα του», είναι από τα πιο τρο-
μακτικά στα τέσσερα Ευαγγέλια. Αν σταματήσουμε για λίγο να αναλογιστούμε τι 
ακριβώς σημαίνει αυτό, ίσως αντιληφθούμε πως ο ίδιος ο Ιούδας είναι ο αμνός του 
Θεού που πήρε πάνω του τις αμαρτίες του κόσμου. 

Ο κάθε άνθρωπος που στοχεύει στην τελείωση ξέρει ότι ο πόνος έρχεται από 
τις δικές του αμαρτίες κι όχι από τις αμαρτίες των άλλων. Κάνοντας τον εαυτό του το 
μεγαλύτερο αμαρτωλό από όλους ο Ιούδας υπέστη τη μεγαλύτερη δυνατή ταπείνωση 
όχι μόνο στα δικά του μάτια αλλά και στα μάτια των άλλων. Όταν η τρομερή πράξη 
ολοκληρώθηκε ο Σατανάς τον άφησε. Κρεμάστηκε και η πράξη του δεν ήταν θεατρική, 
αλλά ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της συγκατάβασης του για την εισχώρηση 
του Σατανά μέσα του, παρόλο που ήταν συνειδητή επιλογή του και ακόμη εντολή του 
ίδιου του Ιησού. Ο Χριστός δεν προδόθηκε, αλλά με την θέληση του παραδόθηκε και 
αυτό το έκανε μέσου του Ιούδα.   

Η ταπείνωση του Ιούδα ήταν ολοκληρωτική και μη εξαργυρώσιμη σε αυτό τον 
κόσμο, διότι παρέμενε από τότε το σύμβολο της διαφθοράς στα μάτια της Χριστιανο-
σύνης. Αλλά το Ευαγγέλιο μας δίνει τη βεβαιότητα πως ήταν ένας μυημένος. Ήταν 
από τους πρώτους μαθητές που έλαβε τον καθαγιασμένο άρτο από τα χέρια του 
Ιησού. Ο ίδιος έβλεπε το θαύμα στο οποίο συμμετείχε. Κι όμως συνέχιζε να αμφι-
βάλλει και να καταδικάζει τον εαυτό του για τον ρόλο που ήταν προορισμένος να 
παίξει. Αν αυτή δεν είναι η εικόνα της αληθινής ψυχολογίας ενός αγίου, τότε τι είναι;    
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Η χριστικοποίηση της ανθρώπινης ψυχής. 
 

 
Αναμφίβολα όσοι άνθρωποι δεν διαθέτουν το σώμα της Συνειδητής Βούλησης, 

πάντα θα είναι μοιραία θύματα των καταστάσεων. Η ικανότητα εκείνη που μας 
επιτρέπει να παράγουμε νέες συνθήκες, είναι παρούσα μόνο όταν κάποιος κατέχει το 
αιτιατό σώμα ή το σώμα της Συνειδητής Βούλησης. Αυτό το κατορθώνει ο Μυημένος, 
όταν φτάνει να περάσει τις διαδικασίες της Πέμπτης Μύησης της Φωτιάς, που αντι-
στοιχεί στη χριστικοποίηση της ανθρώπινης ψυχής.  

Οι πλειονότητα των ανθρώπων δεν έχει τα σώματα αστρικό, διανοητικό και 
αιτιατό. Ποτέ δεν τα έχει δημιουργήσει. Είναι απαράδεκτο, αστήρικτο και αδύνατο, να 
υποθέσουμε ότι ο καθένας μπορεί να έχει πλήρη εκδήλωση στους ανώτερους κό-
σμους, όταν ούτε καν έχει επεξεργαστεί αυτά τα αναφερόμενα υπερευαίσθητα οχήμα-
τα. Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση, όταν στ’ αλήθεια θέλουμε να μετατραπούμε 
σε αυθεντικούς ανθρώπους, είναι να δημιουργήσουμε μέσα μας αυτά τα οχήματα. 

Στο μυελό και στο σπέρμα υπάρχουν άπειρες δυνατότητες που, αν αναπτυ-
χθούν, μπορούν να μας μετατρέψουν σε γνήσιους Ανθρώπους. Παρ όλα αυτά, οι 
δυνατότητες αυτές μπορούν να χαθούν και μέχρι που συνήθως χάνονται, όταν δεν 
εργαζόμαστε μέσω της Σεξ. Μαγείας. Η αθανασία είναι κάτι πολύ σοβαρό, όμως πρέ-
πει να την κατορθώσεις δια μέσω της Σεξ. Μαγείας. 

Αυτός που κατασκευάζει ένα αστρικό σώμα, εκ των πραγμάτων και δικαιωμα-
τικά γίνεται αθάνατος στον Αστρικό κόσμο. Αυτός που δημιουργεί ένα διανοητικό 
σώμα, ασφαλώς κατορθώνει την αθανασία στον Διανοητικό κόσμο. Αυτός που σφυ-
ρηλατεί ένα Αιτιατό σώμα, αναντίρρητα κατορθώνει την ποθούμενη αθανασία στον 
Αιτιατό κόσμο. 

Μόνο κατασκευάζοντας τα προαναφερθέντα Ηλιακά σώματα μέσα από τις 
εξαίρετες αποκρυσταλλώσεις της Σεξουαλικής ενέργειας, μπορούμε να ενσαρκώσου-
με αυτό που ονομάζεται Ανθρώπινη ψυχή. Τα Ηλιακά σώματα είναι η φορεσιά για το 
Γάμο της Ψυχής που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο.  

Ο συγγραφέας της Αποκάλυψης βλέπει και περιγράφει στο πνευματικό του 
όραμα τον Υιό του Ανθρώπου (που είναι η Ψυχή μας, καθισμένη πάνω στον θρόνο 
της δόξας), την εμφάνιση Αυτού ο Οποίος υπάρχει, υπήρχε και ο Οποίος πρόκειται 
να έρθει, με τους εξής στίχους: «Ήμουν στο Πνεύμα την ημέρα του Κυρίου και 
άκουσα πίσω μου μια μεγάλη φωνή σαν σάλπιγγα (ο Λόγος), που έλεγε Εγώ είμαι το 
Α και το Ω, ο πρώτος και ο τελευταίος η αρχή και το τέλος». Καθώς η Αποκάλυψη 
γράφτηκε στα ελληνικά, τα γράμματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι φυσικά το 
πρώτο και το τελευταίο του ελληνικού αλφαβήτου. «Και στράφηκα να δω τη φωνή που 
μιλούσε μαζί μου και γυρισμένος είδα εφτά κηροπήγια κι έναν παρόμοιο με το Γιο 
του Ανθρώπου, ντυμένο με ένα ρούχο που έφτανε μέχρι τα πόδια» (ο χιτώνας από 
άσπρο λινό που έχει κάθε Δάσκαλος, ο χιτώνας της δόξας).  

Τα εφτά κηροπήγια που είδε είναι οι εφτά Εκκλησίες της σπονδυλικής στήλης. 
«Και το κεφάλι του με τα μαλλιά του ήταν λευκά σαν το άσπρο λινό, σαν το χιόνι και 
τα μάτια του σαν φλόγα φωτιάς» (ο Γιος του Ανθρώπου πάντα είναι άσπιλος και 
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αγνός). «Και τα πόδια του έμοιαζαν σαν λεπτός ορείχαλκος, αναμμένα σαν καμίνι και 
η φωνή του ήταν σαν βουητό από πολλά νερά» (τα ανθρώπινα νερά, το σπέρμα).  
«Και είχε στο δεξί του χέρι εφτά αστέρια», κρατάει τους εφτά κοσμικούς αστέρες, Κρό-
νο, Ήλιο, Σελήνη, Άρη, Ερμή, Δία, Αφροδίτη. Αυτό σημαίνει ότι έχει όλες τις εξουσίες 
να κυβερνά τους αστέρες. Επίσης αυτό δείχνει τους εφτά αγγέλους, οι τους επτά 
πλανητικούς Λόγους που κυβερνούν τις εφτά εκκλησίες της σπονδυλικής στήλης.  

«Και από το στόμα του έβγαι-
νε ένα μυτερό σπαθί με δύο κόψεις» 
(ο Λόγος), δείχνει ότι η δύναμη του 
Λόγου του ανήκει. Ο λόγος Του βάζει 
σε λειτουργία τα γεγονότα, τα προ-
σανατολίζει τα κυριαρχεί. Οι δύο κό-
ψεις του φλογισμένου ξίφους σημαί-
νουν ότι έχει εξουσία επάνω στο κα-
λό όπως και στο κακό, απελευθερώ-
νει τα πνεύματα του φωτός και αλυ-
σοδένει τα πνεύματα του σκότους.  

«Κι Εγώ που ζω και είχα πε-
θάνει και να που ζω στους αιώνες 
των αιώνων, Αμήν. Έχω τα κλειδιά 
της κόλασης και του θανάτου».  

Όταν ο εσωτερικός Χριστός 
εισέλθει στην ψυχή, Αυτός μετατρέ-
πεται σε Αυτήν και Αυτή σε Αυτόν, 
Αυτός ανθρωποποιείται και Αυτή θε-
οποιείται. Και από αυτό το θεϊκό και 
ανθρώπινο αλχημικό μείγμα βγαίνει 

αυτό που τόσο σωστά ονομάζουμε ο δικός μας Σωτήρας.  
Ο Γιος του Ανθρώπου γεννιέται από το Νερό (το σπέρμα) και από τη Φωτιά 

(την Κουνταλίνι που είναι η φωτιά της ζωής), που ανάβει μόνο με την ένωση των δύο 
όντων στον Τέλειο Γάμο. Η φωτιά γονιμοποιεί τα νερά της ζωής, για να γεννηθεί ο 
Υιός του Ανθρώπου που είναι πάντα ο υιός ενός άντρα και μιας γυναίκας.  

Η φωτιά της Κουνταλίνι έχει επτά βαθμούς δύναμης. Η σεξουαλική πράξη είναι 
πολύ τρομερή. Δίκαια λέει η Αποκάλυψη: «Εκείνον που νικάει θα τον κάνω κολώνα 
του Ναού του Θεού μου και δεν θα φύγει πια από εκεί».  

Η Κουνταλίνι δεν μπορεί να ανυψωθεί αν σκορπούμε το σπέρμα. Η άνοδός 
της μέσα στο νωτιαίο μυελό από τον ένα σπόνδυλο στον άλλο είναι πολύ αργή και 
δύσκολη και εμπεριέχει τρομερές δοκιμασίες, φοβερές θυσίες και υπέρτατους εξαγνι-
σμούς. Δεν πρέπει μόνο να σκοτώσουμε την επιθυμία, αλλά και τη σκιά της επι-
θυμίας. Οι αλχημιστές λένε ότι πρέπει να μετατρέπουμε τη Σελήνη σε Ήλιο. Η Σελήνη 
είναι η Ψυχή. Ο Ήλιος είναι ο Χριστός. Η μετατροπή της Σελήνης σε Ήλιο είναι 
δυνατή μόνο με τη Φωτιά και αυτή ανάβει μόνο με την αγάπη μέσα από το Γάμο.  

Την εποχή εκείνη όλη η Ιερουσαλήμ ήταν σε αναβρασμό. Ο Ιησούς είχε ξεση-
κώσει τις μεγαλύτερες προσδοκίες του κόσμου με την επίθεση Του στους αργυραμοι-
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βούς και τους εμπόρους μέσα στο ναό. Από κάθε πλευρά, οι υποψίες για μια πιθανή 
αιτία επανάστασης έπεφταν στον Ιησού. Έτσι, τόσο ο ίδιος όσο και οι μαθητές Του 
κινδύνευαν να συλληφθούν από τους Ρωμαίους, αλλά η συνέχεια του δράματος (για 
την εκπλήρωση των γραφών), απαιτούσε και τη συμμετοχή των Εβραίων.  

Ο Ιούδας έπρεπε να δράσει έτσι, ώστε το ιερατείο των Ιουδαίων να ενεργήσει 
πριν από τους Ρωμαίους. Αφού συνεννοήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Ιησού, πήρε την ευλο-
γία του κι έφυγε βιαστικά. Επομένως, αυτή η πράξη του Ιούδα συνέβαλε στην εξέλιξη 
του δράματος σύμφωνα με τις γραφές, αλλά ταυτόχρονα έδωσε και τον απαιτούμενο 
χρόνο στην υπόλοιπη ομάδα για να ολοκληρώσει ό,τι χρειαζόταν στην ιεροτελεστία 
του μυστικού δείπνου.  

Ένα από τα παράξενα επεισόδια στα Ευαγγέλια είναι η προδοσία του Ιούδα. 
Έτσι όπως παρουσιάζεται είναι σχεδόν ανεξήγητη. Ο Χριστός δίδαξε ανοιχτά. Όποια 
αρχή, Εβραϊκή ή Ρωμαϊκή, θα μπορούσε εύκολα τον συλλάβει. Όσο μελετάει κάποιος 
αυτό το επεισόδιο, τόσο του γίνεται φανερό, ότι έχει ένα εσωτερικό νόημα με μια 
εντελώς άλλη έννοια από την κυριολεκτική. Το να πλησιάσεις τον Χριστό προϋπο-
θέτει ευφυΐα μιας σχετικής ανάπτυξης, σχετικό βαθμό θέλησης και ένα αίσθημα βαθύ 
της αλήθειας. Αυτό σημαίνει ότι οι δώδεκα μαθητές είχαν ήδη κάποια πνευματική 
προετοιμασία, όταν ήρθαν σε επαφή με τον Δάσκαλο. Αν δεν είχαν μάθει κάτι αληθι-
νά πραγματικό, δεν θα είχαν μπορέσει να αναγνωρίσουν τον Χριστό στον Ιησού, δεν 
θα μπορούσαν να είχαν εκτιμήσει δεόντως τη διδασκαλία. Φυσικά μετά τη σταύρωση 
άλλαξαν όλα, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Το να υποθέσουμε ότι ο Ιούδας μπό-
ρεσε να ξεγελάσει τον Ιησού είναι περίπου βλαστήμια. Η σχέση ανάμεσα στο Χριστό 
και τους μαθητές είναι μια σχέση που δεν μπορεί να γίνει κατανοητή από τον καθένα 
με όρους βασισμένους σε μια  κατανόηση που έρχεται μόνο από τις αισθήσεις. Είναι 
αναγκαίο να πας πίσω από τις αισθήσεις. Να μπορείς να συλλαμβάνεις και να κατα-
νοείς βαθύτερα νοήματα μέσα από απλά απομονωμένα γεγονότα. 

Λέγεται πως ο Ιούδας πρόδωσε τον Ιησού, αλλά όταν συλλάβεις τη σημασία 
των γεγονότων γρήγορα αντιλαμβάνεσαι ότι η διαγωγή του Ιούδα δεν υπήρξε έργο της 
ίδιας του της θέλησης· βρέθηκε αναγκασμένος να πουλήσει τον Ιησού. Αυτό που ση-
μαίνει «πούλησε» στην Ευαγγελική γλώσσα σχετίζεται με την πνευματική φτώχεια ή 
πλούτο. Να θυμάσαι ότι λέγεται πως το ουράνιο βασίλειο είναι σαν κάτι το πολύ 
πολύτιμο, που όταν ο καλός έμπορος το βρει, πουλά τα πάντα για να το αγοράσει.  

Όλα τα παραπάνω πρέπει να τα πλησιάσουμε με μια διαδικασία περισσό-
τερης κατανόησης. Το μυστήριο του Ιούδα είναι ένα από τα μυστήρια που μας μπερ-
δεύουν περισσότερο. Ο Ιησούς ήξερε πως θα πέθαινε. Και ακόμα γνώριζε τον τρόπο 
με τον οποίο θα πέθαινε. Ο θάνατός του ήταν ήδη προκαθορισμένος, έτσι που να μην 
χωρά καμιά προδοσία, γιατί κάθε προδοσία απαιτεί το στοιχείο μιας εμπιστοσύνης, 
που να βασίζεται σε μια άγνοια. Σκέψου το για λίγο. Γιατί ο Ιησούς επιμένει ότι αυτός 
διάλεξε τους δώδεκα και ένας από αυτούς ήταν ο διάβολος. Κοιτάζοντας τα γεγονότα 
αναδρομικά είναι πολύ εύκολο να δικάσεις και να καταδικάσεις τον Ιούδα με βάση 
αυτό που άλλοι ερμηνεύουν. Αλλά να ξεκαθαρίσεις το μυστήριο από μόνος σου, οδη-
γούμενος από την επιθυμία για γνώση της αλήθειας, είναι πια άλλο πράγμα.  

Αν ο Ιούδας ήταν στα αλήθεια προδότης και ο Ιησούς τον επέλεξε ως έναν από 
τους δώδεκα, τότε είτε ο Ιησούς δεν ήταν καθόλου καλός κριτής ανθρώπων είτε επέ-
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τρεψε στον Ιούδα να πέσει στη σκληρότερη παγίδα, μια πράξη για την οποία το λιγό-
τερο που θα μπορούσε να καταλογίσει κάποιος στον Κύριο της Αγάπης θα ήταν έλ-
λειψη ευσπλαχνίας… .  Δεν υπήρχε λόγος να προδοθεί ο Ιησούς. Ήταν πιο εύκολο να 
επιτρέψει ο ίδιος να τον ανακαλύψουν οι διώκτες Του και να αφήσει αμέτοχο τον Ιού-
δα. Οι περισσότεροι θεωρούμε τον Ιούδα άνθρωπο πλανεμένο, που νόμιζε πως ήξερε 
περισσότερα από τον Ιησού και που πίεζε το δάσκαλό του να δείξει τις δυνάμεις Του 
και να φέρει τη βασιλεία των Ουρανών στη Γη. Τέτοιες σκέψεις, όμως, υποβιβάζουν 
τον Ιησού και δεν έχουν καμία λογική σε σχέση με τα γεγονότα που ακολούθησαν. 
Είναι σαφές πως ο Ιούδας αντιπροσώπευε με την πράξη του μια πλήρη υποτίμηση, 
μια παρανόηση και τελικά μια προδοσία της διδασκαλίας του Χριστού. Απευθυνό-
μενος στους μαθητές του, ο Χριστός λέει: «Ούκ εγώ υμάς τους δώδεκα εξελεξάμην; 
Και εξ υμών εις διάβολος έστιν» (Ιωάν. 6, 70-71). Αναφέρεται στον Ιούδα.  

Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό και το ίδιο έκανε και ο Πέτρος. Αλλά η προδο-
σία του Πέτρου αντιπροσωπεύει κάτι το διαφορετικό από την προδοσία του Ιούδα. Ο 
Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές  δηλ. τελικά, απόλυτα. Ο Ιούδας παρουσιά-
ζεται να απορρίπτει τον Χριστό απόλυτα. Δεν τον αρνήθηκε, τον απέρριψε. Μάς πα-
ρουσιάζεται σαν να νόμιζε τον Χριστό έναν συνηθισμένο άνθρωπο, αλλά αθώο. Γρά-
φεται ότι, όταν –μετάνιωσε, είπε ότι ο Χριστός ήταν αθώος: «Τότε ειδών Ιούδας ο 
παραδίδουν αυτόν ότι κατεκρίθη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια τοις 
αρχιερεύσι και τοις πρεσβυτέροις λέγων, Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώον.»  

Εδώ λέγεται πως ο Ιούδας μετάνιωσε, στενοχωρήθηκε. Πραγματικά, νόμιζε ο 
Ιούδας ότι είχε αμαρτήσει μόνο και μόνο γιατί είχε προδώσει αίμα αθώο ή γνώριζε 
ποιος ήταν ο Χριστός; Αν ήξερε, πώς μπόρεσε να κάνει αυτό που έκανε; Υπήρχε κά-
ποιος λόγος; Ήταν ανάγκη να αντιπροσωπεύει κάποιος από τους μαθητές την απόρ-
ριψη του Χριστού από τους Ιουδαίους και να αναλάβει αυτή τη δύσκολη αποστολή, 
όπως είχε αναλάβει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τη δική του αποστολή του Προδρόμου;  

Ο Ιησούς λέει στους μαθητές Του πως ένας από αυτούς θα τον προδώσει και 
όλοι τότε αρχίζουν να ρωτούν ποιος θα είναι ο προδότης. Αυτό δείχνει πως η πράξη 
της προδοσίας ήταν ένα καθήκον που έπρεπε να αναλάβει κάποιος, αλλά οι περισ-
σότεροι από τους μαθητές δεν καταλάβαιναν. Υπάρχουν αποσπάσματα που δείχνουν 
ότι ο Ιούδας ενεργούσε με βάση οδηγίες από τον Χριστό. Οι μαθητές ρώτησαν τον 
Χριστό ποιος απ’ αυτούς θα τον πρόδιδε:  

«Κύριε, τις έστιν; Αποκρίνεται ο Ιησούς. Εκείνος έστιν ώ εγώ βάψας το ψωμίον 
επιδώσω. Και εμβάψας το ψωμίον δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτη. Και μετά το 
ψωμίον τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Λέγει ούν αυτώ ο Ιησούς. Ο ποιείς, ποίη-
σον τάχιον. Τούτο δε ουδείς έγνω τον ανακειμένων προς τι είπεν αυτώ. … Λαβών ούν 
το ψωμίον εκείνος ευθέως εξήλθεν. Ην δε νύξ» (Ιωάν. 13, 26 – 30). Τι ήταν το ψωμί και 
τι περιείχε, ώστε να λέγεται ανοιχτά: «Και μετά το ψωμίον τότε εισήλθεν εις εκείνον ο 
Σατανάς;» Γιατί ο Ιησούς λέει καθαρά ότι τώρα πρέπει να δράσει: «Ο ποιείς, ποίησον 
τάχιον». Και η περιγραφή πάλι τονίζει τη σημασία του ψωμιού, γιατί προσθέτει: 
«Λαβών ούν το ψωμίον εκείνος ευθέως εξήλθεν».  

Δεν λέει πως το ψωμί ήταν ένα σημάδι για τον Ιούδα. Μάλλον δείχνει ότι, μετά 
από το ψωμί, ο Ιούδας είχε τη δύναμη να κάνει το κακό. Κάποια αλλαγή έγινε μέσα 
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του. Ίσως αυτό να ήταν που έσπρωξε τον Ιούδα να εκτελέσει αυτό που είχε πάρει 
διαταγή να κάνει και που διαφορετικά μπορεί να μην το είχε κάνει.  

Στη συζήτηση που είχε ο Ιησούς με τον Πιλάτο, λέει πως ο Πιλάτος, δεν θα είχε 
δύναμη αν δεν υπήρχε ο Ιούδας: «Ούκ είχες εξουσίαν ούδε μιαν κατ’ εμού, ει μη ήν 
σοι δεδομένον άνωθεν. Διά τούτο ο παραδιδούς με σοι μείζονα αμαρτίαν έχει».  

Αναγκάστηκε ο Ιούδας να κάνει αυτό που έκανε ή το έκανε μη συνειδητά, επει-
δή ήταν αυτός που ήταν; Για ένα πράγμα μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Ο 
Ιούδας πλήρωνε τις Γραφές. Μ’ αυτή την έννοια, τουλάχιστον, εκτελούσε ένα έργο.  

Συχνά λέγεται στα Ευαγγέλια πως γινόταν κάτι για να πληρωθούν οι Γραφές. 
Ο ίδιος ο Χριστός φέρεται πώς είπε στους μαθητές του: «Ούτοι οι λόγοι ούς ελάλησα 
προς υμάς έτι ων συν υμίν, ότι δει πληρωθήναι πάντα τα γεγραμμένα εν τω Νόμο 
Μωυσέως και προφήταις και ψαλμοίς περί εμού» (Λουκ. 24, 44).  

Από την αρχή ως το τέλος, στα Ευαγγέλια είναι φανερό πως ο Χριστός ενερ-
γούσε εσκεμμένα και πως διάλεξε τους μαθητές του για τους ρόλους που θα έπρεπε 
να παίξουν στο μεγάλο δράμα που είχε προβλεφθεί και σκηνοθετηθεί με κάθε λεπτο-
μέρεια. Η πρώτη φυσιογνωμία στο σκηνοθετημένο δράμα ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτι-
στής, που είχε ήδη παίξει το ρόλο του.  

Ο Χριστός είπε στους μαθητές του ότι θα σταυρωνόταν. Όταν ο Ανδρέας και ο 
Φίλιππος του είπαν πως κάτι Έλληνες είχαν έρθει για να τον δουν, αυτό το δέχθηκε 
σαν σημάδι πως είχε έρθει η ώρα και λέει: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο Υιός του 
ανθρώπου» (Ιωάν. 12, 23 - 24). Παίρνει παράμερα τους μαθητές και τους προειδοποιεί 
πως θα πρέπει να θανατωθεί. Δεν προσπαθεί να αποφύγει τη μοίρα του. Τονίζει πως 
οι Γραφές πρέπει να πληρωθούν σε όλες τις λεπτομέρειες. Όταν έρχονται οι στρα-
τιώτες να συλλάβουν τον Ιησού, μαλώνει τον Πέτρο που προσπάθησε να τους στα-
ματήσει, λέγοντας: «Ή δοκείς ότι ου δύναμαι άρτι παρακαλέσαι τον πατέρα μου και 
παραστήσει μοι πλείους ή δώδεκα λεγεώνες αγγέλων; Πώς ούν πληρωθώσιν αι 
Γραφαί ότι ούτω δει γενέσθαι;» (Ματθ. 26, 53 - 56). 

Σ’ αυτό το συνειδητά παιγμένο δράμα, ο Ιούδας έπρεπε να παίξει τον πιο δύ-
σκολο ρόλο, το ρόλο της ολοκληρωτικής ταπείνωσης. Αφού πέταξε κάτω τα τριάκοντα 
αργύρια στο ιερό έφυγε για να κρεμαστεί. «Οι δε αρχιερείς λαβόντες τα αργύρια 
είπον. … Τοτε επληρώθη το ρηθέν διά Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος. …» (Ματθ. 
27, 6-10). Είναι φανερό, λοιπόν πως ο Ιούδας έκανε ό,τι έκανε για να πληρωθούν οι 
Γραφές. Εάν ο Ιούδας ήταν κακός, γιατί οι μαθητές δεν λένε τίποτα εναντίον του; Τον 
είχε διαλέξει ο Ιησούς και έμεινε κοντά του όλη την περίοδο της διδασκαλίας του. 
Κανείς από τους πρώτους τρεις συγγραφείς των Ευαγγελίων δεν λέει τίποτα για να 
κατηγορήσει τον Ιούδα.  

Όταν, στο Μυστικό Δείπνο, ο Χριστός πληροφορεί τους μαθητές του πως ένας 
απ’ αυτούς θα τον προδώσει, δεν αναφέρεται πως υποπτεύτηκε κάποιος τον Ιούδα. 
Στον Μάρκο διαβάζουμε πως οι μαθητές ρώτησαν ένας ένας τον Χριστό: «Είμαι 
εγώ;» Ο Ιωάννης λέει ότι: «Έβλεπον ούν εις αλλήλους οι μαθηταί απορημένοι περί 
τίνος λέγει». Ακόμα κι όταν ο Ιούδας βγήκε έξω μέσα στη νύχτα, αφού πρώτα πήρε το 
ψωμί και άκουσε τη διαταγή του Χριστού, τονίζεται ιδιαίτερα ότι: «Τούτο δε ουδείς 
έγνω των ανακειμένων προς τι είπεν αυτό» (Ιωάν. 13, 28). Κανένα σχόλιο δεν υπάρχει 
πουθενά για την στάση του Ιούδα. 
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Αν γίνει κατανοητό πως αυτές οι γραφές ασχολούνται πρωταρχικά με την 
Εσωτερική ανάπτυξη μας, αρχίζει να φαίνεται η λεγεώνα των προσώπων μέσα μας 
καθώς και οι πράξεις και τα γεγονότα που τα συσχετίζουν. Κάθε ανθρώπινο Ον έχει 
έναν Ηρώδη μέσα του, μαζί με ένα Βαπτιστή και ένα Ιησού. Και κάθε άνθρωπος 
υφίσταται επίσης την επιδρομή ενός καταπιεστή ξένου προς το Ισραήλ, όμως πρέπει 
να ψάξει για το σπόρο του πόνου του στο ίδιο το Ισραήλ, μέσα του. Και θα δει τους 
Φαρισαίους, και τους Σαδδουκαίους και τις λεγεώνες των κουτσών, τυφλών, λεπρών 
και ζητιάνων απλώνοντας το χέρι ζητώντας συμπόνια. Και θα έχει ένα Τελώνη όπως 
το Λεβί, και μία πόρνη όπως τη Μαγδαληνή, και ένα Πέτρο και έναν Ιωάννη. Επίσης 
ένα Πιλάτο κι ένα  Ιούδα, αυτός που θα πρέπει να τον πουλήσει στον κόσμο.  

Έπρεπε να επέλθει η ταπείνωση του Ιούδα και να ολοκληρωθεί η έσχατη 
ταπείνωση του Υιού του Ανθρώπου, με τη Σταύρωση και την εγκατάλειψή Του, για να 
μπορέσει να γίνει εφικτή η Ανάσταση. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, παρουσιάζεται πως 
υπάρχει μια γενική οργή και μια προσωπική έχθρα εναντίον του Ιησού, από την 
πλευρά των αρχιερέων και των γραμματέων. Είναι σαφές πως οι ίδιοι οργάνωναν τη 
συνωμοσία και κατηγόρησαν τον Χριστό για να τον εκτελέσουν, η δε περαιτέρω συ-
μπεριφορά τους δείχνει πως μέσο υλοποίησης των στόχων αυτής της συνομωσίας, 
ήταν η δίκη στην οποία οι ίδιοι θα ήταν δικαστές. (Ματθ. 26, 3-4). 

Μετά την ιεροτελεστία του μυστικού δείπνου, ο Ιησούς κατευθύνθηκε με τους 
μαθητές του προς τον κήπο της Γεθσημανής για να προσευχηθεί. Είδε το τέλος του να 
πλησιάζει και πέρασε τις λίγες ώρες του προσευχόμενος επικοινωνώντας με τον 
Πατέρα του: «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, πάρε από μένα το ποτήρι αυτό, όμως ας 
μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου». Τα λόγια αυτά έβγαιναν από τη διαπίστω-
ση που είχε για τις συνέπειες της αποστολής του και δείχνουν την κατανόηση που 
είχε για τη θεία του μοίρα. Και καθώς σηκώθηκε από την προσευχή και ήρθε προς 
τους μαθητές του, τους βρήκε να «κοιμούνται» από τη θλίψη (η ταύτιση με τα γεγονό-
τα τους έφερνε θλίψη και ως εκ τούτου δεν ήταν σε εγρήγορση).  

Και τους είπε: «Γιατί κοιμάστε»; Σηκωθείτε και προσευχηθείτε141 για να μην 
μπείτε σε πειρασμό, (οι «κοιμισμένοι» είναι φανερό πως πέφτουν σε πειρασμό). Η 
συνείδησή μας πρέπει να παραμένει πάντα σε εγρήγορση και ειδικά σε τέτοιου 
είδους καταστάσεις πρέπει να φυλά όπως ο φρουρός σε καιρό πολέμου, για να μην 
παρασύρεται και ταυτίζεται με τα γεγονότα. Πριν ο κόκορας (ο Λόγος), λαλήσει (ή 
ενσαρκωθεί σε μας), αρνούμαστε τον Χριστό. Ο Πέτρος όταν ξέχασε τον εαυτό του 
αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές. Τη στιγμή κατά την όποια ο Ιησούς είχε τη μεγαλύ-
τερη ανάγκη κατανόησης και όλη τη δύναμη που δίνει η συντροφιά, οι πλησιέστεροι 
                                                 

141 Η προσευχή έχει ισχυρότατη θεραπευτική δύναμη, μόνο, όμως, όταν αποσκοπεί 
στην εκπλήρωση επιθυμιών που συνάδουν με τις επιθυμίες της Ψυχής μας και όχι όταν απο-
τελεί μια απλή άσκηση επαναλαμβανόμενης απομνημόνευσης που εφαρμόζεται εξ αιτίας 
φοβιών. Είναι απαραίτητο η καθημερινή Προσευχή μας να συνοδεύεται από μια κούπα κρασί 
και από ένα κομμάτι ψωμί που θα τοποθετούνται πάντοτε πάνω σ' ένα καθαρό κι αρωματι-
σμένο πανί. "Κάντε το στην εμού ανάμνηση" είπε ο Χριστός. Μετά την Προσευχή  μοιράστε το 
ψωμί και πιέστε το κρασί. Η πιο δυνατή προσευχή είναι το ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ. Με το ψωμί και με 
το κρασί έρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό δισεκατομμύρια Χριστικά άτομα για να αφυ-
πνίσουν όλες τις κρυφές μας δυνάμεις. 
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και οι πιο αγαπημένοι Του, οι Μαθητές Του (οι φρουροί Του), Τον εγκατέλειψαν, ή 
κοιμόντουσαν, χωρίς να έχουν επίγνωση της αγωνίας που είχε στο νου Του.  

Πολλοί άνθρωποι πέθαναν από βίαιο θάνατο. Σ’ αυτό ο Ιησούς κατά κανένα 
τρόπο δεν διέφερε από χιλιάδες άλλους διορατικούς και αναμορφωτές κατά το διά-
στημα των αιώνων. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν από την εμπειρία της Γεθσημανής και 
προσευχήθηκαν με την ίδια θέρμη όπως ο Ιησούς, για να γίνει το θέλημα του Θεού. 
Επίσης πολλοί εγκαταλείφτηκαν από εκείνους που περίμεναν να κατανοήσουν και να 
συμμετάσχουν στο έργο και την υπηρεσία που οραματίζονταν. Σε καμιά από αυτές τις 
περιπτώσεις δεν ήταν ο Ιησούς πραγματικά ο μοναδικός. Τα δεινά Του όμως βασίζο-
νταν στον μοναδικό Του οραματισμό. Είδε καθαρά, ίσως για πρώτη φορά, τι Τον 
περίμενε και την κατεύθυνση που Τον οδηγούσε η υπηρεσία Του προς τον κόσμο.  

Ο δρόμος της θλίψης ενός Σωτήρα του Κόσμου απλώθηκε μπροστά Του. Η 
μοίρα όλων των πρωτοπόρων ψυχών αποκορυφώθηκε στην εμπειρία Του και είδε 
τον Εαυτό του διωγμένο, χλευασμένο και νεκρό, όπως συνέβη σε πολλούς άλλους 
Υιούς του Θεού. Το μίσος εκείνων που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αναγνωρίσουν τον 
κόσμο των Πνευματικών αξιών είναι πάντα ο κλήρος εκείνων που Γνωρίζουν και 
Υπάρχουν. Επίσης εκτός από την αντιμετώπιση του εξαγριωμένου όχλου, είχε να 
αντιμετωπίσει και ένα άλλο πολύ διαφορετικό πρόβλημα που ο μοναδικός Του ορα-
ματισμός του έδειχνε. Έβλεπε ότι μέλη της οικογενείας Του και μαθητές Του, γεμάτη 
φόβο και αμφιβολίες γι’ αυτόν, να σκέπτονται: «Ο άνθρωπος αυτός τον όποιον εμπι-
στευτήκαμε απέτυχε» και αισθανόμενοι ντροπή (γι’ αυτό), κρύπτονται γι’ ασφάλεια, 
προς αποφυγή πιθανής ίσης τύχης.  

Τρεις φορές πήγε παράμερα από τους μαθητές στον κήπο της Γεθσημανή για 
να προσευχηθεί και τρεις φορές επέστρεψε και τους βρήκε να «κοιμούνται» από τη 
θλίψη. Την τρίτη φορά που επέστρεψε, έφθασε ο Ιούδας με μεγάλο πλήθος αρχιε-
ρέων, «γερόντων» και κόσμου. Στο πλήθος υπήρχαν και Ρωμαίοι στρατιώτες, φύλα-
κες του Ναού. Και ερχόμενος ο Ιούδας, τον πλησίασε και του είπε: «Δάσκαλε. Και τον 
φίλησε. Τότε εκείνοι τον έπιασαν». 

Λίγες μέρες πριν, ο Ιησούς είχε έρθει δημοσίως από τη Γαλιλαία. Είχε μπει 
στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων παρουσία τεράστιας κοσμοσυρροής οπα-
δών του. Είχε διδάξει ανοιχτά στο ναό και είχε προκαλέσει αμηχανία στους Γραμμα-
τείς. Κατά συνέπεια, υπήρχαν επαρκείς ευκαιρίες για να διατυπωθεί μία κατηγορία 
εναντίον του και ν' ακολουθήσει η σύλληψη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την ώρα της 
σύλληψης του δεν εμπλεκόταν στη διάπραξη οποιασδήποτε εγκληματικής ενέργειας. 
Δεν κήρυττε καν το Ευαγγέλιο. Βρισκόταν σε ώρα προσευχής. Ο Ιησούς γνώριζε πως 
η σύλληψη του ήταν παράνομη και υπενθύμισε την παράβαση του νόμου, όταν 
άρθρωσε αυτή την ήπια κατσάδα: «ως επί ληστήν εξήλθετε μετά μαχαίρων και ξύλων 
να με συλλάβητε καθ’ ημέραν εκάθημην πλησίον υμών διδάσκων εν τω ιερώ και δεν 
με επιάσατε» (Ματθ. 26, 55). Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς παραπέμφθηκε να δικασθεί 
ενώπιον των Αρχιερέων.   
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Η Χριστικοποίηση της πνευματικής ψυχής. 
 

  
Και έφεραν τον Ιησού στον Ύπατο Ιερέα142 Καϊάφα. Και μαζεύτηκαν μαζί του 

όλοι οι Αρχιερείς (οι επίσημες αρχές του κόσμου), οι Γέροντες (οι πολύ έμπειροι και 
σεβάσμιοι άνθρωποι) και οι Γραμματείς (οι διανοούμενοι). Όλο το Συμβούλιο έψαχνε 
μαρτυρίες ενάντια στον Χριστό (τον Εσωτερικό Σωτήρα), για να τον παραδώσει στο 
θάνατο. Καμία επίσημη καταγγελία δε διατυπώθηκε εναντίον του. Τελικά ο Αρχιερέας 
ρώτησε τον Ιησού: "συ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Ευλογητού" (Ο Δεύτερος Λόγος), 
(Μάρκ. 14, 61). Αυτή η ερώτηση όμως, έντεχνα, ήταν προτροπή για τον κρατούμενο να 
καταθέσει εναντίον του εαυτού του και, ως εκ τούτου, ήταν παράνομη. Ο Ιησούς απή-
ντησε: «συ είπας πλην σας λέγω εις το εξής θέλετε ιδεί τον υιόν του ανθρώπου (κάθε 
Χριστικοποιημένο), καθήμενων εκ δεξιών της δυνάμεως (του Πρώτου Λόγου) και ερ-
χόμενων επί των νεφελών του ουρανού» (στις σκέψεις των ανθρώπων). (Ματθ. 26, 64-
66). Τότε ο Αρχιερέας (ο Δαίμονας της Κακής Βούλησης), έσκισε τα ρούχα του και 
είπε: Ποια άλλη μαρτυρία χρειαζόμαστε; Ακούσατε τη βλασφημία! Τι νομίζετε; Και 
όλοι τον καταδίκασαν σε θάνατο. Και «Πριν ο κόκορας (ο Λόγος), λαλήσει», ο Πέτρος 
ξέχασε τον Εαυτό του και αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές. 

Ποια ήταν η εξαιρετική περίσταση η οποία απαιτούσε η δίκη του Χριστού να 
διεξαχθεί στο Παλάτι του Αρχιερέα; Κανένα Ιουδαϊκό δικαστήριο δεν μπορούσε να 
διεξάγει οποιοδήποτε δίκη σε μέρα γιορτής και, όσον αφορά σε σημαντικές υποθέ-
σεις, δεν μπορούσε να συνεδριάσει τη νύχτα. Παρ’ όλα αυτά, ο Ιησούς παραπέμφθη-
κε να δικασθεί ενώπιον της Σανχεντρίν143 κατά τη διάρκεια της νύχτας και μάλιστα 
κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Πάσχα. Οι παρατυπίες αυτής της δίκης ήταν 
πολλές. Οι δικαστές είχαν αρνηθεί στον Χριστό το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο 
ο ίδιος ο νόμος το προέβλεπε για εκείνον και τον είχαν κρίνει ένοχο πριν δικασθεί.  

Το δικαστήριο συνεδρίασε κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε μέρα επίσημης 
αργίας. Κανένας συνήγορος δεν ορίστηκε για τον κατηγορούμενο. Καταδικάσθηκε όχι 
επί των καταθέσεων των δύο μαρτύρων, αλλά επί της δικής του μαρτυρίας, η οποία 
εδόθη κατ' απαίτηση του Αρχιερέα και, σύμφωνα με το κατά Ματθαίον, μετά την ορ-
κωμοσία, η οποία του επεβλήθη και την οποία ένας Ιουδαίος δεν μπορούσε ν' αψη-
φήσει. Οι δικαστές έψαξαν για μάρτυρες οι οποίοι θα κατέθεταν εναντίον του, αντί ν' 
αναζητούν εκείνους οι οποίοι θα κατέθεταν υπέρ του. Δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη δι-
αδικασία για την έκδοση ετυμηγορίας (ψηφοφορία). Ο Αρχιερέας, ο οποίος θα έπρε-
πε να μιλήσει τελευταίος, με το μελοδραματικό σχίσιμο του ρουχισμού του εξέφρασε 
την άποψή του πρώτος και απλώς κάλεσε τους υπολοίπους να την επιβεβαιώσουν.  
                                                 

142  Ο εσωτερικός Χριστός πολλές φορές, δίνει την εξουσία σε έναν ιερέα να οδηγήσει 
την κοινότητα και τους ανθρώπους του σοφά, αντί αυτού όμως, αυτός πουλά τα μυστήρια και 
προδίδει τον εσωτερικό Χριστό. Είναι η πιο βρώμικη προδοσία που μπορεί να υπάρχει.  

143  Η δίκη των κυριοτέρων αδικημάτων ελάμβανε χώρα ενώπιον της Σανχεντρίν, ενός 
δικαστηρίου γενικής δικαιοδοσίας, το οποίο αποτελείτο από 71 άρχοντες, ιερείς, νομοδιδα-
σκάλους και λόγιους και το οποίο συνεδρίαζε συνήθως στο Ναό. Προεδρεύων αξιωματούχος 
ήταν συνήθως ο Αρχιερέας. 
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Η καταδικαστική ετυμηγορία εκδόθηκε άμεσα, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία, 
η οποία προέβλεπε νηστεία, προσευχή και θρησκευτικό διαλογισμό για μία μέρα. Η 
ίδια Σανχεντρίν αναγνώρισε το παράτυπο της διαδικασίας αυτής, του να συνεδριάζει 
δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας και μόλις ξημέρωσε συνεδρίασε εκ’ νέου. Σ' αυτή 
τη συνεδρίαση, η οποία μνημονεύεται από τον Λουκά, όλοι υπέβαλαν το ερώτημα 
στον Ιησού εάν ήταν ο Χριστός. Και όταν απάντησε καταφατικά, είπαν: «Τι χρείαν 
εχόμεν πλέον μαρτυρίας διότι ημείς αυτοί ηκούσαμεν από του στόματος αυτού. Τότε 
εσηκώθη άπαν το πλήθος αυτών και έφεραν αυτόν προς τον Πιλάτον». Επισημαίνεται 
ότι και η συνεδρίαση εκείνης της μέρας ήταν επίσης παράτυπη.  

Εν προκειμένω, το ότι η δίκη έγινε τη νύχτα μας δείχνει συμβολικά τις νύκτες, 
που έρχονται σ’ εμάς, όταν από έλλειψη προσωπικής εσωτερικής εργασίας μειώνεται 
η επιφυλακή μας. Αυτές οι νύκτες, έχουν το συμβολισμό του σκοταδιού στη συνείδη-
ση μας, της τεμπελιάς και της αμφιβολίας για την εσωτερική διδασκαλία. Όταν βρι-
σκόμαστε σε συνειδησιακή νύχτα, τότε συμβαίνει να πουλάμε, να δικάζουμε και να 
θανατώνουμε μέσα μας τον εσωτερικό ατομικό μας Χριστό πολύ εύκολα. Για να βγού-
με από μια αυτού του είδους νύκτα χρειάζεται ένα σοκ, μια ιδιαίτερη προσπάθεια 
εντατικοποίησης της εργασίας με τον ψυχολογικό θάνατο, για να μας φέρει σε ένα νέο 
ξημέρωμα, σε μια νέα μέρα, όπου αυτή ισοδυναμεί με φως, επαγρύπνηση, δύναμη 
και όρεξη για εσωτερική εργασία.  

Ενώπιον του Πιλάτου, ανακηρύχθηκε αθώος τουλάχιστο τέσσερις φορές. Ου-
δέποτε κηρύχθηκε ένοχος για οποιοδήποτε αδίκημα και εκτελέστηκε χωρίς σχετική 
εντολή. Ενώπιον του Ηρώδη είχε κηρυχθεί επίσης αθώος για τις κατηγορίες που τον 
βάραιναν. Ήταν θύμα θρησκευτικού μίσους και βάδιζε προς το θάνατο, για να ικανο-
ποιήσει τις απαιτήσεις εκείνων, οι οποίοι φοβόντουσαν να αφήσουν τους ανθρώπους 
να σκεφθούν ελεύθερα. 

Όλα αυτά ήταν ένα θεϊκό σχέδιο, ένα αληθινό δράμα που είχε σκοπό να 
ξυπνήσει τους ανθρώπους, να τους ταρακουνήσει από την άγνοια και τον ύπνο 
τους. Ο Χριστός ήταν αποφασισμένος να σταυρωθεί. Είχε αρκετές ευκαιρίες για να 
το αποφύγει και όταν παρουσιάστηκε στους πρεσβύτερους των Ιουδαίων και μπρο-
στά στον Πόντιο Πιλάτο. Αλλά επίτηδες προκάλεσε τους Ρωμαίους, δεν τους φοβή-
θηκε και δεν συνεργάστηκε, κάνοντας ακριβώς αυτό που έπρεπε ώστε να μην τους 
αφήσει άλλη επιλογή από το να τον σκοτώσουν. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να 
μας αποδείξει τη Θεότητά του με τόσο αποτελεσματικό τρόπο και συγχρόνως να μας 
δώσει τόσα μηνύματα ώστε να μας ξυπνήσει;   

Εκείνα τα πλήθη που μας δείχνει το Ευαγγέλιο στη σταύρωση δεν είναι μόνο 
τα πλήθη από ένα μακρινό παρελθόν, κάτι που συνέβη 2.000 χρόνια πριν, όπως 
πολλοί θεωρούν. Εκείνα τα πλήθη συμβολικά (και αυτό προσπαθούν να μας δείξουν 
τα Ευαγγέλια), είναι και στο εσωτερικό μας, είναι τα εγώ μας. Μέσα μας ζουν χιλιάδες 
πρόσωπα, το μίσος, η ζηλοτυπία, ο φθόνος, η απληστία, κλπ. Αυτά δεν είναι μόνο τα 
πλήθη 2.000 χρόνια πριν. Αυτοί οι άνθρωποι που απαίτησαν τη σταύρωση του Κυ-
ρίου τότε, είναι και μέσα μας οι ίδιοι εδώ και τώρα και φωνάζουν, "Σταύρωση, Σταύ-
ρωση" και ο εσωτερικός ατομικός μας Κύριος δίνεται στο θάνατο. Ποιος τον χτύπησε; 
Ποιοι είναι αυτοί που φτύνουν σ’ αυτόν; Ποιοι τον έστεψαν με την κορώνα των 
αγκαθιών; Δεν είναι τα ίδια πλήθη, τα ίδια ψυχικά σύνολα που προσωποποιούν τις 



Αναστάσιος Β. Βλάχος 

371 
 

ατέλειες μας και που τα φέρνουμε στο εσωτερικό μας; Όπως το πλήθος επέλεξε τον 
Βαραββά από τον Χριστό, έτσι και τα εγώ στον ψυχισμό μας επιλέγουν τη δική μας 
προσωπικότητα από τον ατομικό μας Χριστό. 

Κάθε φορά που έρχεται ο Κύριος του οίκτου στον κόσμο, είναι μισητός από 
τρεις τύπους ατόμων που τους συμβολίζουν, ο Ιούδας, ο Πιλάτος και ο Καϊάφας. 
Όπως ο Χριστός προδόθηκε απ’ αυτούς, έτσι και τα δικά μας εγώ, που αντιπροσω-
πεύουν τις ίδιες καταστάσεις στον ψυχολογικό μας χώρο, μισούν θανάσιμα, προδί-
δουν και οδηγούν στο θάνατο τον ατομικό μας Χριστό.  

Ιούδας – Δαίμονας της επιθυμίας που σχετίζεται με το συναισθηματικό κέντρο, 
όπου πουλά τον εσωτερικό Χριστό για τον υλισμό (30 αργύρια – ανέσεις, φήμη, μα-
ταιότητες, μοιχείες, κλπ.).   

Πιλάτος – Τα εγώ του νου, που παρουσιάζονται ως δικαιολογίες. Είναι αμέ-
τρητες οι φορές που κάνουμε λάθος και με τη βοήθεια διαφόρων δικαιολογιών νίπτου-
με τα χέρια μας. Πάντα ο Πιλάτος, ο δαίμονας του νου παριστάνει τον αθώο, ποτέ δεν 
φταίει, πάντα δικαιολογείται στον εαυτό του και στους άλλους, ψάχνει τρόπους δια-
φυγής από τις ευθύνες. Ο Πιλάτος του βάζει αγκαθωτό στεφάνι στους κροτάφους του, 
τα κακοήθη εγώ τον μαστιγώνουν, τον βρίζουν, τον κακολογούν στον ψυχολογικό 
εσωτερικό μας χώρο και χωρίς συμπόνια προδίδουν τον εσωτερικό Χριστό.  

Καϊάφας – εγώ της κακής και άρρωστης θέλησης (που σχετίζεται με το κινη-
τικό – ενστικτώδες  σεξουαλικό κέντρο). Ο Καϊάφας παρόλο που ήταν κυβερνήτης με 
εξουσία και μπορούσε να σώσει τον Χριστό από την καταδίκη, τον άφησε να πεθάνει. 
Από την κακή μας θέληση δεν επιτρέπουμε να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας. Ο 
Καϊάφας που έπρεπε να δώσει το παράδειγμα για την αυτοπραγμάτωση, καταδικάζει 
τον Χριστό. Τα εγώ μέσω του σκεπτικισμού και της τεμπελιάς, μάς αποτρέπουν από 
την εσωτερική εργασία.  

Όταν ξεκινάμε την εσωτερική εργασία, υπάρχουν άτομα που δεν θέλουν να 
ενσαρκώσουμε τον Χριστό και εκούσια ή ακούσια τον απορρίπτουν. Τέτοιοι άνθρω-
ποι είναι: οι γέροντες, οι γραμματείς και οι ιερείς σύμφωνα με τις γραφές.  

Οι γέροντες, οι συνετοί και με πείρα άνθρωποι, μισούν τον (επαναστατικό), 
Χριστό, γιατί Αυτός ξεφεύγει από τον κόσμο των συνηθειών και των παλιών εθίμων 
τους, βασισμένοι αποκλειστικά στην εμπειρία τους, θέλουν τα πράγματα να εξελίσσο-
νται σύμφωνα με αυτό που έχουν ζήσει και δεν δέχονται το νέο Χριστό. Βάζουν εμπό-
δια (συνήθως συναισθηματικά), στην εσωτερική εργασία και προσπαθούν να μας 
στρέψουν στα πατροπαράδοτα δόγματα. Λένε, μην ακούτε αυτά που λέει εκείνο το 
άτομο, είναι τρελός, αυτά δεν συμφωνούν με αυτά που εμείς σκεφτόμαστε. Εμείς 
έχουμε εμπειρία. Αυτό το άτομο καταστρέφει. Είναι επικίνδυνος. Όλα αυτά πρέπει να 
κατανοηθούν και να αντιμετωπιστούν για να μπορέσει να ενσαρκωθεί ο Χριστός 
μέσα μας. 

Οι γραμματείς, ερμηνεύονται ως οι διανοούμενοι της εποχής. Λατρεύουν το 
νου και ακολουθούν κατά γράμμα τα δόγματα. Μισούν τον Χριστό θανάσιμα επειδή 
δεν ταιριάζει με τις θεωρίες τους και αποτελεί έναν κίνδυνο για το σύστημα και τα 
σοφίσματα τους.  
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Οι ιερείς, θα έπρεπε να διδάσκουν το Χριστικό δρόμο αλλά κάνουν το αντίθετο 
και δυστυχώς δεν δέχονται τον «επαναστατικό» Χριστό, καθώς βρίσκονται προσκολ-
λημένοι και αυτοί στα δόγματα τους και δεν τον καταλαβαίνουν.  

Ποιος Είναι όμως, ή τι Είναι ο Χριστός; Ο Χριστός δεν είναι ένας άνθρωπος 
που έζησε πριν δυο χιλιάδες χρόνια. Είναι η δύναμη του πνεύματος, της ζωής, του 
Θεού, που ζει μέσα μας. Είναι η συνείδηση Χριστού ή η Παγκόσμια συνείδηση που 
ζει μέσα σε κάθε πλάσμα, παντού και στα ζώα και στα φυτά. Εκείνος μας το είπε 
ξανά και ξανά. Αλλά ακόμα δεν το καταλάβαμε αυτό, γιατί δεν φτάσαμε το στάδιο της 
εξέλιξης όπου μπορούμε να αισθανθούμε ή να έχουμε την εμπειρία της συνείδησης 
Χριστού μέσα μας, άρα πώς μπορούμε να την καταλάβουμε και να τη δούμε και 
στους άλλους. «Εγώ είμαι μέσα σε σας και εσείς μέσα σε μένα. Εγώ βρίσκομαι μέσα 
στον Πατέρα μου και ο Πατέρας μου σε μένα». Και μας είπε: «Όταν ταΐζετε τον 
φτωχό, ταΐζετε εμένα, και όταν βοηθάτε τον άρρωστο, βοηθάτε εμένα, και όταν τον 
αγνοείτε, αγνοείτε εμένα». Ο Χριστός είναι η ανώτερη συνειδητότητα, η ψυχή μέσα σε 
κάθε πλάσμα. Όταν αγνοούμε αυτή τη συνειδητότητα που υπάρχει μέσα στον εαυτό 
μας είτε μέσα στους άλλους την κάνουμε να είναι αδύναμη, τη σκοτώνουμε, την προ-
δίδουμε, την σταυρώνουμε. Αλλά μπορούμε από τώρα τουλάχιστο να συνειδητοποι-
ούμε ότι, κάθε στιγμή έχουμε την ευκαιρία να την αναστήσουμε μέσα μας.  

Σταυρώνουμε τη συνείδηση Χριστού, τον Ανώτερο Εαυτό μας, με πολλούς τρό-
πους κάθε μέρα, όπως: Κάθε φορά που διαλέγουμε την ύλη πάνω από το πνεύμα, την 
ασφάλεια πάνω από την αλήθεια, την άνεση πάνω από την εξέλιξη. Κάθε φορά που 
παραβλέπουμε τη δυστυχία και τις ανάγκες των άλλων. Όταν προτιμάμε να παρακο-
λουθήσουμε τηλεόραση παρά να ανακουφίσουμε τον πόνο, την πείνα, τη μοναξιά 
που υπάρχουν γύρω μας, τότε παραβλέπουμε τον πόνο Του, την πείνα Του, τη μονα-
ξιά Του. Και επειδή Εκείνος είναι ο πραγματικός αληθινός Εαυτός μας, είναι τελικά ο 
δικός μας πόνος, η δικιά μας πείνα και η δικιά μας μοναξιά. Αλλά είμαστε ακόμη πολύ 
«κοιμισμένοι», αναισθητοποιημένοι από τις υλικές απολαύσεις, τις επιπόλαιες κοι-
νωνικές επαφές, τους φόβους, τους εγωισμούς, την απληστία και διάφορα άλλα συμ-
πτώματα της άγνοιας για να το αισθανθούμε, διότι τελικά αυτό είναι το επίπεδο του 
Είναι μας, της εξέλιξής μας, η πνευματική μας ηλικία.  

Κάθε φορά σταυρώνουμε τη συνείδηση Χριστού μέσα μας, όταν εργαζόμαστε 
ενάντια στο φως, την ενότητα, την ομορφιά· στο να είμαστε αβλαβείς, θαρραλέοι, τολ-
μηροί, αποσπασμένοι κ.τ.λ. Κάθε φορά όταν σπαταλάμε τη φυσική, συναισθηματική 
και νοητική ενέργεια. Τα σώματα και η ενέργειά τους μας δόθηκαν, ώστε να πετύ-
χουμε την τελείωση κάτω από την επίβλεψη Του. Σπαταλώντας και χρησιμοποιώντας 
άσχημα αυτή την ενέργεια οδηγούμε σε αποτυχία το σχέδιο Του για μας. Η απώλεια 
χρόνου και η καθυστέρηση στην εξέλιξή μας είναι ένα μεγάλο λάθος, διότι κάνη τις 
προσπάθειες του Ανωτέρου Εαυτού μας να αποτυγχάνουν ή να καθυστερούν. 

Η Γνωστική Διδασκαλία που δόθηκε στην εποχή μας από τον Σαμαέλ Αούν 
Βεόρ, από τον Κρίσνα, τον Βούδα, τον Χριστό και τους μαθητές Τους περιέχει την 
ανώτερη σοφία που μπορεί να αφομοιώσει ένα άτομο. Οι Δέκα Εντολές, η Επί του 
Όρους Ομιλία και η Ευγενής Οκταπλή Ατραπός είναι πολύτιμες Διδασκαλίες. Ο Ανώ-
τερος Εαυτός μας επιθυμεί να τις μελετήσουμε και να πραγματώσουμε τη σοφία που 
δίνεται μέσω αυτών.  
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Κάθε φορά όταν παρακούμε τη Διδασκαλία, προδίδουμε τον Χριστό. 
Κάθε φορά προδίδουμε τον Χριστό μας όταν δρούμε ενάντια στην: Ομορφιά, 

Αγαθότητα, Δικαιοσύνη, Χαρά και Ελευθερία. Κάθε πράξη κακής θέλησης και αδικί-
ας, που καταστρέφει τη χαρά των άλλων και εμποδίζει την ελευθερία τους, είναι μια 
πράξη προδοσίας ενάντια στον Χριστό. Κάθε άτομο, ομάδα ή έθνος που εργάζεται 
ενάντια σ’ αυτές τις αρχές, αρχίζει να ακολουθεί το μονοπάτι της φθοράς, του εκφυ-
λισμού και της καταστροφής. Όταν ένα άτομο ή έθνος αποχωρίζεται από τον Ανώτερο 
Εαυτό του μέσω της προδοσίας και της ανυπακοής, τότε αυτό το άτομο ή το έθνος 
σκέφτεται, νιώθει και δρα ενάντια στην ίδια του την επιβίωση, γιατί ο Ανώτερος 
Εαυτός αποσύρεται και το αφήνει στο καρμικό πεπρωμένο του. 

Καθένας που αυξάνει τις θυμαπάτες και τις πλάνες στον κόσμο και που υπηρε-
τεί την ύλη, προδίδει τον Χριστό. Τα ψέματα και οι διαστρεβλώσεις σε όλους τους 
τομείς της ζωής αυξάνουν τη θυμαπάτη του κόσμου. Η ψεύτικη παρουσίαση των 
γεγονότων προς το συμφέρον του ατόμου, αυξάνει την πλάνη. Η λατρεία της ύλης και 
των υλικών αξιών αλυσοδένει την ανθρώπινη καρδιά στη Γη. 

Κάθε φορά όταν σπαταλούμε τη σεξουαλική μας ενέργεια, προδίδουμε τον Χρι-
στό μέσα μας. Η σεξουαλική ενέργεια είναι ένα πολύ ευαίσθητο στοιχείο στην αύρα 
μας που χρησιμοποιείται σαν ένας πράκτορας ανώτερων εντυπώσεων. Ο εσωτερικός 
μας Χριστός, ο Ανώτερος Εαυτός μας, αποσύρεται από μας όταν νιώθει ότι καταστρέ-
φουμε το στοιχείο που χρειάζεται για να έλθει σε επαφή μαζί μας. Και τότε οδηγούμα-
στε σε φυσική, ηθική και πνευματική καταστροφή. 

Αν χρησιμοποιούμε παραισθησιογόνους ουσίες, αλκοόλ ή υπνωτισμό, προδί-
δουμε τον Ανώτερο Εαυτό μας. Ο Οποίος περιμένει από μας να μη μολύνουμε το Ναό 
μέσα στον οποίο κατοικεί. Κάθε φορά που αισθανόμαστε πικρία, αισθανόμαστε πι-
κρία απέναντι στο Χριστό. Κάθε φορά που μισούμε, μισούμε τον Χριστό. Όταν βλά-
πτουμε τους άλλους, βλάπτουμε το σώμα όπου κατοικεί ο Χριστός. Όταν εξαπατούμε, 
λέμε ψέματα ή κακομεταχειριζόμαστε κάποιον, κακομεταχειριζόμαστε το ναό του Χρι-
στού. Γιατί ο Χριστός είναι η Οικουμενική συνείδηση που ζει μέσα σε όλα τα πλά-
σματα, άσχετα από θρησκεία, εθνικότητα, χρώμα, κοινωνική τάξη και άσχετα με το αν 
είναι άγιοι ή αμαρτωλοί. Η συνείδηση Χριστού στον άγιο είναι αφυπνισμένη, στον 
αμαρτωλό κοιμάται ακόμα.   

Η προδοσία του Ανώτερου Εαυτού είναι ένα σοβαρό θέμα. Η προδοσία είναι 
συσσωρευτική, κάθε φορά που εκτελείται, γίνεται όλο και πιο δύσκολο για το άτομο 
να έλθει σε επαφή μαζί Του και να πάρει καθοδήγηση απ’ Αυτόν. Οι άνθρωποι που 
παρακινούνται από την απληστία, το μίσος, την εκδίκηση και τη χωριστηκότητα τους, 
ποτέ δε σκέφτονται ότι σιγά-σιγά κάνουν την Ψυχή τους να απομακρύνεται και τελικά 
να αποχωρίζεται απ’ αυτούς.  

Ο απολογισμός της ιστορίας του Χριστού δεν είναι του χθες, αλλά για σήμερα. 
Είναι για το παρόν, όχι μόνο για το παρελθόν, όπως επιφανή πρόσωπα θεωρούν. 
Εκείνοι που θα το καταλάβουν αυτό θα εργαστούν για την Χριστικοποίηση.  

Οι στρατιώτες του Αρχιερέα πήγαν τον Χριστό στο Πραιτόριο. Και γυμνώνο-
ντας τον, του έριξαν επάνω έναν άλικο χιτώνα (το τελικό κόκκινο χρώμα της Φιλοσο-
φικής Πέτρας). Και έβαλαν επάνω στο κεφάλι του ένα αγκάθινο στεφάνι (οδυνηρό 
διάδημα του πόνου σε κάθε Χριστικοποιημένο) και ένα καλάμι στο δεξί του χέρι (σαν 
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το ραβδί του Ααρών ή την Πατριαρχική Ράβδο, ζωντανό σύμβολο της σπονδυλικής 
στήλης) και γονατίζοντας μπροστά του τον περιγελούσαν λέγοντας: «Χαίρε, Βασιλιά 
των Ιουδαίων». Και μετά που τον χλεύασαν (γιατί έτσι είναι αυτός ο δρόμος του Σεξ), 
τον γύμνωσαν από το χιτώνα του (οι σκοταδιστές δεν θέλουν ποτέ να ντύνεται ο Μυη-
μένος με την πορφύρα του Εσώτερου Λόγου του), τον έντυσαν με τα ρούχα του και 
τον πήγαν για να τον σταυρώσουν.   

Το θαυμάσιο και ύψιστο ανέβασμα του Έκτου ακτινοβόλου Φιδιού, προς τα 
μέσα και προς τα επάνω, κατά μήκος του νωτιαίου σπονδυλικού καναλιού του βου-
δικού σώματος, όταν περάσει στο μεγαλοπρεπές κατώφλι του αντίστοιχου θαλάμου 
στην ήσυχη καρδιά, επιτρέπει στον κάθε μυημένο, εκ των πραγμάτων και δικαιωμα-
τικά να έχει ανοικτό το δρόμο προς την Έκτη Μύηση. Στο βουδικό Κόσμο ή παγκό-
σμιο διαισθητικό, βιώνει σε εκείνες τις στιγμές τα προαναφερθέντα υπερβατικά κεφά-
λαια του Ευαγγελίου.  

«Και τότε, είδα στο δεξί χέρι αυτού που καθότανε στο θρόνο, ένα βιβλίο γραμ-
μένο μέσα και έξω, και σφραγισμένο με επτά Σφραγίδες. Και είδα ένα ισχυρό άγγελο 
κηρύττοντα με φωνή μεγάλη: Ποιός είναι άξιος ν’ ανοίξει το Βιβλίο και να σπάσει τις 
Σφραγίδες αυτού; Αλλά κανείς δεν μπορούσε, ούτε στον ουρανό, ούτε πάνω στη γη 
ούτε κάτω από τη γη, ν’ ανοίξει το Βιβλίο και ούτε να κοιτάξει. Και ένας από τους 
πρεσβυτέρους μού λέει: Μην κλαις. ιδού, νίκησε ο λέοντας που είναι από τη φυλή του 
Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, για να ανοίξει το βιβλίο και τις εφτά σφραγίδες του. …» 
(Αποκ. 5, 1-14 (6, 1-17) (8, 1- 5). 

Ο Λόγος είναι ο Χριστός, εκείνος που κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Ο Χρι-
στός είναι ο Λέων του Ιούδα ο οποίος κατέκτησε την ισχύ για να ανοίξει το βιβλίο. Και 
είναι Αυτός, πάλι, ο οποίος εμφανίζεται με τη μορφή του Αμνού που ήταν εκεί ως 
θυσιασμένος, διότι ο αμνός είναι μια άλλη εικόνα του Χριστού, του Υιού του Θεού, ο 
οποίος θυσιάστηκε πριν τη δημιουργία του κόσμου ώστε με το αίμα του, μ’ αυτό το 
θείο ρευστό, να διαποτίσει την ύλη της δημιουργίας ώστε, να γίνει ο σύνδεσμος, που 
προσελκύει, προσεγγίζει, υποβαστάζει και συγκρατεί μεταξύ τους τόσο τα άτομα και 
τα μόρια παντού, όσο και τα άστρα. Αυτός είναι η αγάπη που υποστηρίζει το οικοδό-
μημα του σύμπαντος. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη του σύμπαντος, γι’ αυτό 
είναι η μόνη άξια για να αποκρυπτογραφεί τα μυστικά του.  

Τα επτά κέρατα που φέρει είναι οι επτά ακτίνες, διότι, από συμβολική άποψη, 
τα κέρατα αντιπροσωπεύουν το φως που αναβλύζει από το κεφάλι ενός πνευματικού 
όντος. Γι’ αυτό ο Μωυσής καθώς και άλλοι Μύστες απεικονίσθηκαν με κέρατα.  

Αυτό το θείο βιβλίο είναι ο άνθρωπος σαν άτομο και οι επτά σφραγίδες είναι τα 
ιερά φίδια που πρέπει να ανυψώσει πάνω στη ράβδο, όπως έκανε Μωυσής στην έρη-
μο. Στην Αλχημεία, το ανοικτό βιβλίο έχει ένα ειδικό νόημα. Το νόημα του ανοικτού 
βιβλίου, είναι χαρακτηρισμένο από τη ριζική διάλυση του μεταλλικού σώματος, το 
οποίο αφήνει τις ακαθαρσίες του. Βιβλίο κλειστό είναι το γενικό σύνολο όλων των κτη-
νωδών σωμάτων, έτσι όπως η φύση μας τα καθιστά. Ο κτηνώδης Υδράργυρος, δηλα-
δή, το Ιερό Σπέρμα που ακόμη δεν έχει επεξεργαστεί είναι ένα κλειστό βιβλίο. Χρειά-
ζεται ν’ ανοίξουμε αυτό το βιβλίο. Από άλλη γωνία, το ανοικτό βιβλίο είναι το βιβλίο 
του Νόμου και της Δικαιοσύνης. 
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Τα Σεραφείμ, είναι οι Άγγελοι των τεσσάρων στοιχείων και είναι εκείνοι που 
βρίσκονται πιο ψηλά στην αγγελική ιεραρχία. Λίγη άνθρωποι έχουν μπορέσει να 
φτάσουν μέχρις αυτά τα όντα και μόνο σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις. Γι’ αυτό, 
όταν απευθυνόμαστε στον άγγελο του αέρα, του νερού, της  φωτιάς ή στον άγγελο της 
γης, απευθυνόμαστε μόνο στις φωτεινές οντότητες οι οποίες διευθύνουν εδώ στη Γή 
το φυσικό νερό, τον αέρα, την φυσική φωτιά και αυτή τη φυσική γη που γνωρίζουμε.  

Δεν πρέπει να συγχέουμε τους αγγέλους οι οποίοι προΐστανται των τεσσάρων 
στοιχείων του φυσικού μας κόσμου με τους τέσσερις μεγάλους Αγγέλους οι οποίοι 
είναι οι αρχές της ύλης. Η φωτιά που εμείς γνωρίζουμε δεν είναι η αληθινή φωτιά. Η 
αληθινή φωτιά, ο αληθινός αέρας, το αληθινό νερό και η αληθινή γη βρίσκονται ψηλά 
και αν συμβαίνει Αυτοί να δρουν επάνω στη γη, το κάνουν μέσα από ενδιάμεσες 
οντότητες που τις διατάζουν. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι όλα όσα κάνουν 
παράγουν συνέπειες και ότι δεν μπορούν να συνεχίζουν να παραβαίνουν ατιμωρητί 
τους νόμους της φύσης παρεμποδίζοντας το έργο των στοιχείων. Με τις πράξεις, τις 
σκέψεις, τα συναισθήματα και με την αναρχική τους στάση, προκαλούν τις δυνάμεις 
της φύσης οι οποίες καταλήγουν να αντιδρούν για να επαναφέρουν την τάξη. Αν δεν 
μάθουμε να διατηρούμε  καλές σχέσεις με τα τέσσερα στοιχεία μέσα μας, με τη γη (το 
σώμα), με το νερό (την καρδιά), με τον αέρα (τη νόηση) και με τη φωτιά (την ψυχή και 
το πνεύμα), θα περάσουμε πολλές δοκιμασίες 144. 

                                                 
144  Μια υγιής αντίληψη της εσωτερικής πορείας προς την μύηση περιλαμβάνει την 

απαραίτητη ισορροπία σε αυτούς τους τέσσερες τομείς της ζωής και του εαυτού μας. Και τα 
τέσσερα "κέντρα" δραστηριότητας των «στοιχείων» μέσα μας, πρέπει να γίνουν σεβαστά και 
να φροντιστούν με την μεγαλύτερη επιμέλεια. Η συντονισμένη αυτή φροντίδα αποτελεί το χα-
ρακτηριστικό της υγιούς πνευματικότητας. Αιωρείται στον κόσμο η άποψη ότι ο "πνευματικός" 
άνθρωπος ζει κυρίως στο τέταρτο επίπεδο μιας συνεχούς απομόνωσης και "ενατένισης", 
"προσευχής" και απάρνησης. Όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Η πνευματικότητα 
είναι ένα "τραπέζι" με τέσσερα πόδια και πρέπει να υπάρχουν όλα άθικτα, προκειμένου να 
διατηρηθεί η ισορροπία. Δεν χρειάζεται να απαρνηθούμε τίποτα, παρά μόνο την ανισορροπία 
μας. Η ζωή είναι για να περνάμε καλά, όσο και αν αυτό ακούγεται υλιστικό. Μέσα σε αυτό το 
"καλά" όμως, δεν βρίσκονται μόνο οι απολαύσεις της εξωτερικής ζωής και της σάρκας (που 
είναι ασφαλώς απολύτως σεβαστές), αλλά και η ικανοποίηση της ηθικής μας συνείδησης. 
Όταν τα πηγαίνουμε καλά μαζί της, η ζωή γίνεται πολύ ευχάριστη, παρά τις ενδεχόμενες εξω-
τερικές δυσκολίες. Κατ' αρχήν πρέπει να έχουμε μια προσωπική ζωή, όπως λέγεται. Αν δεν 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, καλό είναι να εργαζόμαστε, να έχουμε την ευθύνη της ζωής 
μας, την διαχείριση των οικονομικών μας, αν είναι δυνατόν οικογένεια και παιδιά. Να βρισκό-
μαστε γερά προσδεμένοι σε αυτό που συνήθως οι υλιστές ονομάζουν "πραγματικότητα". Να 
λειτουργούμε μέχρις ενός σημείου σαν επιχειρηματίες, διαχειριζόμενοι τις υποθέσεις μας με 
σκοπό το "κέρδος", όχι όμως μόνο το οικονομικό, σαν ένας «κάλος Νοικοκύρης». Αν δεν είμα-
στε και λιγάκι "υλιστές", τότε η πνευματικότητα θα παραμείνει για μας ένα απραγματοποίητο 
όνειρο. Η φυγή από όλα αυτά δεν θεωρείται προσόν που μας επιτρέπει να εστιαστούμε σε 
"ανώτερα" επίπεδα ζωής, αλλά είναι μια έλλειψη που μας αποστερεί από τις υγιείς και πρα-
κτικές βάσεις. Χάνουμε την επαφή μας με την καθημερινότητα της υλικής μας ζωής, με την 
οποία είμαστε συνδεδεμένοι, διότι απλούστατα έχουμε και υλικό σώμα. 

Το δεύτερο σημείο που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπ' όψη μας είναι οι ανάγκες 
μας, τα ένστικτά μας. Εδώ η παρανόηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η αποστέρηση και η κατα-

http://celestialsalvi.blogspot.gr/search/label/%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20-%20%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20-%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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πίεση των ενστίκτων μας θεωρείται από ασκητικά συστήματα, ως η βασική προϋπόθεση της 
εξέλιξης. Ένας εξευγενισμός βέβαια είναι απολύτως απαραίτητος, για να μην υποβαθμιστούμε 
στο επίπεδο ενός άλογου ζώου, που το μόνο που κάνει είναι να άγεται και να φέρεται από τις 
ανάγκες του, τις οποίες προσπαθεί να ικανοποιήσει άμα τη εμφανίσει τους, χωρίς να υπολογί-
ζει τίποτα και κανένα. Από τον εξευγενισμό όμως, ως την απάρνηση υπάρχει ένα μεγάλο χά-
σμα. Οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται, γιατί θεωρούνται ως εμπόδια στην εξέλιξη, στην "σωτη-
ρία" όπως λέγεται και ο δυστυχής που υπέπεσε θύμα αυτών των αντιλήψεων, δεν έχει για 
παράδειγμα σεξουαλικές σχέσεις, αλλά οι ορμές "βράζουν" μέσα στο υποσυνείδητό του και 
διοχετεύονται σε παράπλευρα κανάλια, συχνά αυτά της διαστροφής. Η όλη κατάσταση απω-
θείται στο υποσυνείδητο, το οποίο διογκώνεται και αρρωσταίνει, αντί να εξυγιανθεί και να 
ελαττωθεί, επιτρέποντας έτσι την αύξηση της συνειδητότητας. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στο 
σεξ, αλλά σε όλες τις ανάγκες μας. Οι ανάγκες πρέπει να ικανοποιούνται, τα ένστικτα να 
εκτονώνονται και να πραγματώνονται, να τρώμε, να πίνουμε, να έχουμε σχέσεις με το άλλο 
φύλο, να διασκεδάζουμε, να βγαίνουμε με τους φίλους μας, να κάνουμε οικογένειες, παιδιά, 
να περνάμε γενικώς καλά στη ζωή μας. Μη φοβάστε, όλα αυτά δεν θα μας μετατρέψουν σε 
ζώα, αν τηρήσουμε τον σοφό κανόνα που λέει: Παν μέτρον άριστον. 

Το τρίτο σημείο είναι η συνειδητή ζωή μας, η προσωπικότητά μας. Και αυτή θέλει φρο-
ντίδα. Η μόρφωση, η ενημέρωση, η κριτική σκέψη, η αποφασιστικότητα, η σύνεση, η ευρύτητα 
πνεύματος και συναισθημάτων είναι στοιχεία απαραίτητα. Η βούληση πρέπει να συνδυάζεται 
με την λογική. Η λογική να μην κυριαρχείται από το συναίσθημα και αυτό με την σειρά του να 
μην αποστραγγίζεται από τον φόβο και την υπερβολική ανάπτυξη της διανόησης. Γενικώς 
στην προσωπικότητά μας καλό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των στοιχείων που την 
αποτελούν. Θέληση, συνειδητότητα, φαντασία, λογική, επιθυμίες, σκέψη, αισθήματα και ό,τι 
άλλο μπορούμε να εντοπίσουμε. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ελέγχονται και να καλλιεργού-
νται. Χρειάζεται να διαπλάσουμε τον χαρακτήρα μας, ώστε τελικά να καταλήξουμε σε αυτό 
που ίσως είναι ένα είδος "στοιχειώδους" αυτοπραγμάτωσης. Η επιτυχία στη ζωή, στις κοινω-
νικές σχέσεις, η αυτοεκτίμηση, η αίσθηση της εκπλήρωσης των στόχων μας, η μόρφωση, η 
διανοητική μας ισορροπία. Και κυρίως, αυτό είναι πολύ βασικό, η εξατομίκευση. Το να μην εί-
μαστε ένα ακόμη άβουλο μέλος κάποιας "μάζας". Δεν χρειάζεται να είμαστε οπαδοί της όποιας 
ιδεολογίας, ή θύματα υπόπτων επιρροών, ούτε να βάζουμε συνεχώς μπροστά το εγώ μας. 
Χειραφέτηση, εσωτερική ανεξαρτησία, ωρίμανση και εξατομίκευση, είναι συνώνυμες έννοιες, 
σχετιζόμενες με την μείωση του εγωισμού και η τοποθέτησή του στη σωστή θέση. Αναλογι-
στείτε λοιπόν ποια θα είναι η στάση μας απέναντι στο "τι θα πει ο κόσμος", στα ήθη και στα 
έθιμα, στις "ιδεολογίες" που κυκλοφορούν και σε πολλά άλλα παρόμοια, που μας αποστερούν 
από την προσωπική βούληση και μας μετατρέπουν σε ανώνυμο πρόβατο κάποιας αγέλης. Η 
προσωπικότητά μας πρέπει να είναι ισορροπημένη για να μπορεί να ανοιχτεί και να δεχθεί το 
κατερχόμενο πνευματικό ρεύμα. Γιατί δίχως αυτή την προϋπόθεση το εσωτερικό μας Κάστρο, 
θα είναι χτισμένο σε σαθρά θεμέλια. 

Όπως υπάρχουν πράγματα της προσωπικής μας ζωής, που δικαιολογημένα δεν τα 
αποκαλύπτουμε στους άλλους, γιατί δεν τους αφορούν (και όσες φορές το κάναμε το μετανιώ-
σαμε, διότι κάποιοι ή τα παρανόησαν ή τα εκμεταλλεύτηκαν εις βάρος μας), έτσι δεν πρέπει 
να αποκαλύπτουμε σε τρίτους, τις πνευματικές μας προσπάθειες. Διότι ποιος μας εγγυάται ότι 
θα αντέξουμε τις αναπόφευκτες "επιθέσεις". Και γιατί να τα "βγάλουμε όλα στη φόρα"; Για να 
δείξουμε πόσο σπουδαίοι είμαστε ή για να πάρουμε την απολύτως άχρηστη για μας αναγνώ-
ριση του περίγυρού μας; 

Το τέταρτο σημείο είναι αυτό που ονομάζουμε "πνευματική" ζωή. Χρησιμοποιώ τα ει-
σαγωγικά, διότι πρόκειται για μια παρανόηση. Πνευματική ζωή είναι και τα τέσσερα στοιχεία 
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Πρέπει σαφώς να διακρίνουμε μεταξύ των επτά εκκλησιών και των επτά σφρα-
γίδων που αναφέρονται στην αποκάλυψη. Οι επτά εκκλησίες συσχετίζονται με τα 
επτά τσάκρα που υπάρχουν στη νωτιαία στήλη μας. Οι επτά σφραγίδες είναι τα επτά 
πνευματικά φίδια του εσωτερικού Χριστού μας. Είναι το πνευματικό μέρος των επτά 
στηλών φωτιάς της Κουνταλίνι, τα επτά πνευματικά μας σώματα. Αυτές τις επτά 
σφραγίδες μπορούν μόνο από το αρνί, τον εσωτερικό Χριστό μας να ανοίξουν.  

Το βιβλίο είναι ο άνθρωπος145.  
Τα τέσσερα άλογα της Αποκάλυψης είναι τα τέσσερα σώματα αμαρτίας, οι 

τέσσερις ακάθαρτοι οργανισμοί οι όποιοι αποτελούν την προσωπικότητα μας (φυσι-
κό, ζωτικό, αστρικό, διανοητικό). Το αρνί, πρέπει να σηκώσει σε καθένα από αυτά, τα 
Χριστικά φίδια με διαδοχική σειρά, πρώτα το ένα, έπειτα το άλλο και τα λοιπά. Αυτή η 
εργασία είναι πολύ δύσκολη. Το παιδί  Θεός της Βηθλεέμ πρέπει να απορροφηθεί 
μέσα σε όλα τα σώματα του. Αυτός το εκτελεί αυτό με την ανατροφή των επτά πνευ-
ματικών φιδιών του. Μην συγχέεται τα επτά πύρινα φίδια της ψυχής που είναι τα σώ-
ματα της φωτιάς, με τα επτά συνολικά Χριστικά και πνευματικά φίδια του εσωτερικού 
Χριστού που είναι τα σώματα Χρυσού και Φωτός.  

 «Και είδα όταν ο Αμνός άνοιξε μία από τις Σφραγίδες, και άκουσα το ένα από 
τα τέσσερα ζώα να λέει με φωνή βροντής: Έλα και Ιδέ». 

Το άσπρο άλογο εμφανίζεται ως σύμβολο του φυσικού σώματος όταν ανοίγει 
το αρνί την πρώτη σφραγίδα, όταν δηλ. έχει σηκωθεί πλήρως το πρώτο φίδι. Ο 
ιππέας στο άσπρο άλογο θριαμβεύει με το τόξο και το βέλος. Κατά συνέπεια ο φυσι-
κός κόσμος εξουσιάζεται. 

Το κόκκινο άλογο εμφανίζεται ως σύμβολο του Ζωτικού σώματος όταν ανοίγει 
το αρνί τη δεύτερη σφραγίδα, όταν δηλ. έχει σηκωθεί πλήρως το δεύτερο φίδι. Ο 

                                                                                                                     
σε αρμονική δραστηριότητα μεταξύ τους και όχι μόνο το τέταρτο. Αυτό από μόνο του θα μας 
οδηγήσει στα επικίνδυνα μονοπάτια της φαντασιοπληξίας και της ανεδαφικότητας. Εδώ βρί-
σκεται η ενασχόλησή μας με τον εσωτερισμό, ο διαλογισμός, η προσευχή και κυρίως εκείνη η 
"φωνή" μέσα μας, που είναι η αληθινή φωνή της συνείδησής μας, ο ηθικός και πνευματικός 
εσωτερικός οδηγός. Αυτός ο οδηγός ποτέ δεν πρόκειται να αφυπνιστεί και να αντανακλαστεί 
στα υπόλοιπα τρία επίπεδα, όσο η ζωή μας δεν ενεργοποιείται συνειδητά και στις τέσσερις 
δραστηριότητες που προαναφέραμε. Στην θέση του θα υπάρχει ένας "σφετεριστής" του θρό-
νου, μια ψευτοσυνείδηση, την οποία συνεχώς θα επικαλούμαστε σαν εξιδανίκευση της κατά-
ντιας μας, που θα είναι ο εκφραστής των απωθημένων μας και των υπνωτικών επιδράσεων 
της κοινωνίας και του συστήματος, η οποία ενώ εμφανίζεται σαν η ανώτερη αρχή μέσα μας, 
είναι η ίδια η φωνή της αρρώστιας μας, που μας οδηγεί στην ασυνειδησία και στην υποδού-
λωση. Δεν είναι παρά μια συνεχής εσωτερική φλυαρία αυτοδικαιολογίας, ή αυτοκατάκρισης, 
ανάλογα με το αν έχουμε σύμπλεγμα ανωτερότητας, ή κατωτερότητας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχ-
νούμε ότι στον δυαδικό κόσμο που ζούμε, δίπλα σε κάθε "θεό" υπάρχει και ένας "διάβολος". 

145 Ο άνθρωπος έχει φύση θεϊκή και ανθρώπινη, είναι Πνεύμα και Ύλη, είναι το βιβλίο 
με τις Επτά Σφραγίδες της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Το φυσικό σώμα, λόγω της πυκνότητας 
του χρησιμεύει σαν όχημα της Ψυχής, για την εξέλιξη της στον κόσμο της ύλης. Η Ψυχή δεν 
είναι Πνεύμα και το Πνεύμα δεν είναι Ψυχή. Η Ψυχή αποτελείται από τις συνειδησιακές αξίες 
που αποκτήθηκαν σε κάθε ενσάρκωση. Το Πνεύμα είναι η Θεϊκή Σπίθα που αποχωρίστηκε 
από τον Κόλπο του Απόλυτου, εκείνο το μακρινό χάραμα της ζωής. 
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ιππέας στο κόκκινο άλογο έχει τη δύναμη να πάρει την ειρήνη μακριά και επίσης, να 
δώσει την ειρήνη, επειδή το Ζωτικό σώμα είναι η βάση του φυσικού σώματος. 

Το μαύρο άλογο εμφανίζεται ως σύμβολο του σώματος των επιθυμιών (αστρι-
κό σώμα), όταν το αρνί ανοίγει την τρίτη σφραγίδα, όταν δηλ. έχει σηκωθεί πλήρως 
το τρίτο φίδι. Ο ιππέας στο μαύρο άλογο πρέπει να συντρίψει το βάρος της σφοδρής 
επιθυμίας, της πλεονεξίας και όλα τα χαμηλά πάθη. 

Η φρόνηση του μεγάλου φωτισμένου, μας χορηγείται όταν ανοίγει το αρνί την 
τέταρτη Σφραγίδα, όταν δηλ. έχει σηκωθεί πλήρως το τέταρτο φίδι. Αυτό γίνεται όταν 
παίρνει ο εσωτερικός Χριστός στην πλήρη κατοχή το διανοητικό σώμα του. Αυτό είναι 
το κίτρινο άλογο. Το όνομα του ιππέα είναι θάνατος, γι’ αυτό και όλη η πικρία από 
την κόλαση και ο θάνατος τον ακολουθούν επειδή το διανοητικό σώμα αποτελείται 
από τις ατομικές κολάσεις του ανθρώπου, όπου ο θάνατος βασιλεύει. Όλα όσα υπάρ-
χουν μέσα στο ανθρώπινο μυαλό146 ανήκουν στην επιθυμία, επομένως, είναι σκέψεις 
σκουπιδιών και πρέπει να καούν πριν από την πόρτα του ναού. 

Οι ανθρώπινες ψυχές εμφανίζονται ντυμένες στα άσπρα ενδύματα όταν ανοί-
γει το αρνί την πέμπτη Σφραγίδα, όταν δηλ. έχει σηκωθεί πλήρως το πέμπτο φίδι. Ο 
Ήλιος γίνεται σκοτεινός όπως το μαύρο ύφασμα και το φεγγάρι γίνεται ως αίμα όταν 
το αρνί ανοίγει την έκτη σφραγίδα. Κατόπι είμαστε χτυπημένοι με το μεγάλο πόνο, 
γιατί η συνείδηση ξυπνά μόνο μέσω πόνου και πίκρας.  

«Έγινε ένας μεγάλος σεισμός, ο ουρανός έγινε μαύρος σαν το τρίχινο ασκί, το 
φεγγάρι έγινε όλο σαν το αίμα και τα άστρα έπεσαν στη γη όπως η συκιά που 
τινάζεται από δυνατό άνεμο και ρίχνει τα πρώιμα σύκα της». Αλλά παρόμοια πρό-
βλεψη κάνει και ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο: «Ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, το φεγγάρι δε θα 
δίνει πια τη λάμψη του, τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό». Τα άστρα δε θα πέ-
σουν από τον ουρανό, συμβολικά όμως, ναι, θα πέσουν και μάλιστα πολλά. Και ποια 
είναι αυτά τα άστρα;... Είναι οι δοξασμένοι άνθρωποι, που κάθονται σε βάθρο που 
δεν το αξίζουν, θα χάσουν τη σειρά τους, τη δόξα τους. Ο Ήλιος που θα σκοτεινιάσει, 
είναι η φιλοσοφία που επικρατεί σήμερα στον κόσμο, η οποία, απέκτησε μια τόσο 
πολύ διανοούμενη όψη που δεν μπορεί πια να λύσει τα προβλήματα της ζωή μας. 
Όσο για τη Σελήνη, η οποία αντιπροσωπεύει τον τομέα της θρησκείας θα χάσει κι 
εκείνη τη φωτεινότητα της, δηλαδή οι επίσημες θρησκείες οι οποίες έχουν καθιερωθεί 
σε λανθασμένες βάσεις, προκαταλήψεις, προλήψεις και φανατισμούς, θα χάσουν την 
επιρροή και την εξουσία τους.  

Λέει ακόμα ότι ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει μέσα στα σύννεφα. Αυτό σημαί-
νει ότι ο Χριστός θα έρθει μέσα στη σκέψη, μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Διότι τα 
                                                 

146  Όλες οι θύελλες της ύπαρξής μας, η ευαρέσκεια, η δυσαρέσκεια η κάθε είδους επι-
θυμίες, οι προκαταλήψεις και οι προλήψεις, είναι δεσμά για τον νου μας, διότι προκύπτουν 
μέσα από τις αντιδράσεις και τις συγκρούσεις που προέρχονται από τον εξωτερικό κόσμο. Ο 
νους ζει αντιδρώντας ενάντια σ’ αυτές τις συγκρούσεις. Η διαδικασία επιλογής και οι αντιθέ-
σεις των εννοιών μετατρέπουν το νου σ’ ένα πεδίο μάχης καθιστώντας τον έτσι, ένα άχρηστο 
όργανο για τον Εσωτερικό Εαυτό μας. Πρέπει να ελευθερώσουμε το νου από κάθε είδους δε-
σμά, για να κατανοεί τη ζωή ελεύθερος από την μηχανικότητά του. Ο νους πρέπει να μετατρα-
πεί σ’ ένα ευέλικτο και ευαίσθητο όργανο, διαμέσου του οποίου να μπορεί να εκφράζεται ο 
Εσωτερικός Εαυτός μας. Ο υλιστικός νους πρέπει να μετατραπεί σε Χριστικό - νου.  
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σύννεφα, αντιπροσωπεύουν τις σκέψεις, τα σχήματα τους που οι άνεμοι τ’ αλλάζουν, 
είναι η έκφραση του νοητικού κόσμου.  

Δεν πρόκειται για τον ήλιο, για τη Σελήνη, για τα άστρα και για τα σύννεφα 
που βλέπουμε στον ουρανό, αλλά γι’ αυτό το οποίο συμβολικά αυτά αντιπροσω-
πεύουν στον ψυχισμό μας. Δεν πρέπει να περιμένουμε το τέλος του κόσμου με τον 
τρόπο που το περίμεναν πολλοί χριστιανοί. Έπρεπε να καταλάβουν ότι ο κόσμος 
σημαίνει μια εποχή, διότι πάντοτε είμαστε στην κατάσταση του να ζούμε τις τελευ-
ταίες ημέρες μιας εποχής και τις πρώτες μιας νέας. Η ανθρωπότητα ποτέ δε θα εξαφα-
νιστεί εντελώς. Όμως το ότι σύντομα θα υπάρξουν όλων των ειδών οι αναταραχές και 
αλλαγές και ότι αυτό θα είναι το τέλος μιας εποχής, αυτό ναι! Γι’ αυτό πρέπει να 
ετοιμαστούμε για να μπούμε στο νέο ουρανό και να περπατήσουμε στη νέα γη.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
                           
 
 
                           
 

Το βάρος του σταυρού  (η ευθύνη της εσωτερικής εργασίας). 
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Η Σταύρωση. 
 
 

Το Πάσχα147  οι Εβραίοι γιόρταζαν τη διάβαση, το πέρασμα των προγόνων 
τους από την Ερυθρά Θάλασσα και τη σωτηρία από τις στρατιές των Φαραώ.  

Η Σταύρωση όμως και η Ανάσταση του Χριστού που γιορτάζεται την ίδια ακρι-
βώς περίοδο σημαίνει τη διάβαση του ανθρωπίνου γένους από το θάνατο στη ζωή. Η 
νίκη του Θεανθρώπου επί του θανάτου είναι η βασικότερη παράμετρος της ορθόδοξης 
θεολογίας. Η αναγέννηση της φύσης και ο ερχομός της άνοιξης, συμπίπτει χρονικά με 
το ανάκρουσμα της ελπίδας. Σε όλες σχεδόν τις θρησκείες ως γνωστόν, ο κεντρικός 
τους ήρωας πεθαίνει και κατόπι ανασταίνεται κατά την εαρινή ισημερία π.χ. ο Καδμί-
λος των Καβείρων, ο Άδωνις των Φοινίκων, ο Κρίσνα των Ινδουιστών, ο Διόνυσος 
στην Ελληνική θρησκεία και ο Ιησούς στην Χριστιανική Θρησκεία.  

Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο Θάνατος και η εν συνεχεία Ανάσταση έχουν κάποια 
κρυμμένη σημασία και συμβολίζουν κάτι βαθύτερο που μόνο οι βαθειά μυημένοι κα-
ταλαβαίνουν ενώ οι αμύητοι το θεωρούν ως απλό ιστορικό γεγονός. Επίσης είναι αξι-
οπρόσεκτο ότι ο θάνατος του κεντρικού ήρωα είναι πάντα οδυνηρός. 

Στον χριστιανισμό, η αλληγορική εικόνα του θανάτου εμφανίζεται με τον οδυ-
νηρό σταυρικό θάνατο του Ιησού και εν συνεχεία σε τρείς μέρες έρχεται η ανάστασή 
του. Αυτό το γεγονός δεν τιμάται από τον χριστιανισμό σε κάποια συγκεκριμένη ημε-
ρομηνία αλλά πάντα την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο της εαρινής 
ισημερίας. Επίσης η σχετική παράδοση αναφέρει ότι ο Ιησούς, μετά την ανάστασή 
του παραμένει στη Γή και εμφανίζεται συχνά στους μαθητές του επί 40 ημέρες και 
κατόπι έχουμε την ανάληψη και την απομάκρυνσή του από το γήινο επίπεδο, η οποία 
γίνεται λίγο πριν από την θερινή τροπή του Ηλίου. 

Συνοψίζοντας έχουμε: θάνατο, ανάσταση (κατά την εαρινή ισημερία και μετά 
την πρώτη πανσέληνο) και ανάληψη κατά την θερινή τροπή του Ηλίου. 

Θα έχουμε καλύτερη κατανόηση για όλο αυτό το θέμα, αν μελετήσουμε τα Αρ-
χαία Ελληνικά Μυστήρια που περιέχουν τους πλέον αποκαλυπτικούς συμβολισμούς 
σχετικά με τον θάνατο και την ανάσταση που συμβαίνουν κατά την εαρινή ισημερία 
ως και την ανάληψη που λαμβάνει χώρα κατά την θερινή τροπή του Ηλίου. 

Στα ορφικά μυστήρια, στην αναπαράσταση που γινότανε κατά την εαρινή ιση-
μερία, συνέβαινε ο θάνατος του Διονύσου του Ζαγρέως, ο οποίος κατασπαράζεται 
από τους Τιτάνες. Αυτό σημαίνει ότι ο Διόνυσος πεθαίνει με έναν οδυνηρό θάνατο 
(όπως ο Ιησούς). Όμως παρεμβαίνει η Θεά Αθηνά (το σοφό πνεύμα) και σώζει την 
καρδιά, η οποία θεωρείται ως η έδρα της ψυχής του και την τοποθετεί στην κνήμη του 
πατέρα της Δία, όπου κυοφορείται και κατόπι γεννάται εκ νέου αλλά τώρα από τη 
φύση του Ολύμπιου Δία (του υπάτου πνεύματος του ηλιακού μας συστήματος), ως 
Διόνυσος ο Άνθιος, ο οποίος κατόπιν μεταμορφώνεται στον Διόνυσο τον Ελευθερέα. 

Ο συμβολισμός αυτός των ορφικών δείχνει ότι ο Διόνυσος ο Ζαγρεύς πεθαίνει 
ως χθόνια θεότητα (του γήινου επιπέδου) και κατόπιν ανασταίνεται ως ουράνια θεό-

                                                 
147  Το Πάσχα προέρχεται από την Εβραϊκή λέξη Πεσάχ που σημαίνει πέρασμα. 
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τητα και γίνεται ο Διόνυσος ο Ελευθερέας, δηλ. ο ελευθερωτής των ψυχών των 
ανθρώπων από τα δεσμά της ύλης. Ο θάνατος του Διόνυσου του Ζαγρέα συμβολίζει, 
κατά την ελληνική παράδοση, τον θάνατο της τιτανικής του φύσης. (Τιτανική φύση 
έχει κάθε οντότητα που βρίσκεται στο ανθρώπινο επίπεδο και έχει πάθη και ελαττώ-
ματα, συνεπώς θάνατος της τιτανικής φύσης του ανθρώπου είναι ο θάνατος των πα-
θών του, δηλαδή η αποβολή των ελαττωμάτων του). Όταν αυτό γίνει κατορθωτό, ανα-
σταίνεται και μεταμορφώνεται σε ουράνια θεότητα, όπως ο Διόνυσος ο Ελευθερέας. 

Στα ελευσίνια μυστήρια η εαρινή ισημερία συμβολιζόταν με την απελευθέρω-
ση (ανάσταση), της Περσεφόνης από το βασίλειο του Πλούτωνα. Την απελευθέρωσή 
της την πραγματοποιεί ο Διόνυσος ο Ελευθερέας (που είναι πλέον ουράνια θεότητα), 
ο οποίος την μεταφέρει στον Όλυμπο (ανάληψή της στα ουράνια πεδία), όπου η Περ-
σεφόνη μεταμορφώνεται και αυτή σε ουράνια θεότητα.  

Στο συμβολισμό αυτό των Ελευσίνιων μυστηρίων, θεωρούσαν ότι η εαρινή 
ισημερία αντιπροσωπεύει τον θάνατο της τιτανικής φύσης των ανθρωπίνων ψυχών 
και την μεταμόρφωση και αναγέννησή της στον πνευματικό κόσμο με την απόκτηση 
της αιωνίας ζωής, δηλαδή ζωής η οποία δεν θα έρχεται πια εκ νέου σε ενσάρκωση 
και σε επακόλουθο θάνατο διότι έχει εξασφαλίσει την αιωνιότητα.  

Από την πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία, σύμφωνα με την ελλη-
νική παράδοση, άρχιζε η κυριαρχία της Θεάς Αθηνάς, δηλαδή του σοφού πνεύματος 
και στα ελληνικά μυστήρια εορταζόταν αυτό το γεγονός γιατί αποτελούσε εκδήλωση 
του δράματος της εξελικτικής πορείας της Φύσης. Αυτό το ιερό δράμα εκδηλώνεται 
στην ψυχή εκείνη η οποία απαλλάχθηκε οριστικά από όλα της τα πάθη (θάνατος 
παθών) και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πνευματική αναγέννησή της (ανάσταση της 
ως νέας χωρίς πάθη οντότητας). Αποτέλεσμα αυτού είναι η ψυχική αυτή οντότητα να 
επιτύχει την κατάκτηση της σοφίας (κυριαρχία της Θεάς Αθηνάς). Η σοφία θα επιτρέ-
ψει στον μύστη, ο οποίος απαλλάχθηκε από τα πάθη του, να έλθει σε επικοινωνία με 
τον Ουρανό και να αποκτήσει τα μεταμορφωτικά εκείνα μέσα που θα του επιτρέψουν 
να οδεύσει στους χώρους του ανέσπερου φωτός. 

Κατά τους Μύστες της Ελευσίνας, η εποχή που περιλαμβάνεται μεταξύ εαρινής 
ισημερίας και της θερινής τροπής του Ηλίου είναι η περίοδος κατά την οποία το ανα-
στημένο πνεύμα έρχεται στην αποθέωση και την απόκτηση της αιώνιας ζωής. Ο χρό-
νος αυτός είναι η περίοδος της αναγέννησης και μεταμόρφωσης των ανθρώπινων ψυ-
χών στις πνευματικές φύσεις τους, καθώς και της προετοιμασίας για τον πλήρη απο-
χωρισμό τους από το έρεβος.  

Οι Ορφικοί κατά την θερινή τροπή του Ηλίου τελούσαν γιορτές που αναφέρο-
νταν στον θρίαμβο κατά του νόμου του θανάτου, της τιτανικής φύσης του Διόνυσου. 
Στις γιορτές αυτές λάμβαναν μέρος μόνο εκείνοι που είχαν διέλθει όλους τους βα-
θμούς της ορφικής μύησης και τα συμπόσιά τους δεν τα αποτελούσαν πλέον τα ωμο-
φάγια, αλλά τροφή που την αποκαλούσαν αμβροσιακή και ποτό που αποκαλούσαν 
Διονυσιακό οίνο. Αποκορύφωση των εκδηλώσεων των Ορφικών αποτελούσε η εκδή-
λωση της ευγνωμοσύνης τους προς τον Θεό Απόλλωνα, τον Θεό της αιωνίας νεότη-
τας, ο οποίος, κατ’ αυτή την ώρα του έτους, παρέδιδε την λύρα του στον Θείο Ορφέα 
για να κρούει τις χορδές της και να μεταδίδει στις ψυχές των μυστών τους ήχους της, 
ώστε να εναρμονίζουν τις πνευματικές τους δυνάμεις προς την πνευματική φύση του 
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Θεού της αιωνίας νεότητας. Η τελευταία μύηση των Ορφικών μυστηρίων γινόταν κατά 
την θερινή τροπή του Ηλίου που το φως Του είναι ζωηρότερο και οι καρποί ωριμά-
ζουν. Η θερμότητα των Ηλιακών αχτίνων αυτής της εποχής, αναπαριστούσε τη φωτο-
βόλα σκέψη των τέλειων μυστών και το γόνιμο των καρπών της θείας ιδεολογίας που 
οι ιεροφάντες κληροδοτούσαν στους διαδόχους τους.  

Οι Μύστες τελούσαν γιορτή σε δόξα και ανάσταση της Κόρης Περσεφόνης και 
σε δόξα του Διονύσου του Ελευθερέως, δηλαδή του ελευθερωτή των ανθρωπίνων 
ψυχών. Η Περσεφόνη είναι η ψυχή στη Γη, η οποία διήλθε απ’ όλες τις καταστάσεις 
των τεσσάρων εποχών και κατόπι ήλθε στον Όλυμπο, δηλαδή στην χώρα της αιώνιας 
ζωής του πνεύματος. Πριν όμως έλθει στην χώρα της αιώνιας ζωής συνεζεύχθη τον 
Διόνυσο τον Ελευθερέα και έτσι θα ζήσει μετ’ αυτού την αιώνια νεότητα και ευθυμία. 

Οι Μύστες των Δελφών κατά την θερινή τροπή του Ηλίου τελούσαν ανάλογη 
τελετή σε δόξα του Φοίβου Απόλλωνος. Αυτός είναι ο κλήρος της ψυχής των Θείων 
Μυστών, που επίσης έλεγαν, ότι κατά την θερινή τροπή του Ηλίου, ωριμάζει ο σίτος 
του οποίου η σπορά, η βλάστηση και η ωρίμανση εικονίζει την ψυχή την εξελισσόμε-
νη προς την αποθέωση. Την καλλιέργεια του σίτου δίδαξε η Δήμητρα, η θεά της Γης. 
Ο σίτος εικονίζει ως μεταμορφωτικό μέσω το σώμα του Χριστού, παντός Χριστού. 

Μετά το σίτο εμφανίζεται το σταφύλι, σύμβολο του Διόνυσου. Ως άλλο μετα-
μορφωτικό μέσω, ο χυμός του σταφυλιού, εικονίζει το αίμα του Χριστού, παντός Χρι-
στού. Εκ των προαναφερθέντων συνάγεται ότι η θερινή τροπή του Ήλιου συμβολίζει 
τον θρίαμβό της ψυχής του μύστη επί του νόμου του θανάτου και τον οριστικό 
αποχωρισμό της από το έρεβος.  

Από το έρεβος αποχωρίζεται η ανθρώπινη ψυχή που απόκτησε τα πνευματικά 
της σώματα και απελευθερώθηκε από τα δεσμά του περιβάλλοντός της. Είναι ο θρί-
αμβος της ανθρώπινης ψυχής επί του νόμου του θανάτου, που σημαίνει ότι δεν θα 
ξαναπεράσει πια από την διαδικασία του, γιατί έχει πλέον αποκτήσει τα πνευματικά 
της σώματα που της εξασφαλίζουν την αιωνιότητα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Ηρακλή ο οποίος αφού 
κατόρθωσε να εξαλείψει τα πάθη του μέσω των άθλων που επιτέλεσε και με τον συμ-
βολικό οδυνηρό του θάνατο στην πυρά (γιατί όπως είπαμε ο θάνατος των παθών 
είναι οδυνηρός), πέτυχε την αποθέωσή του και οδηγήθηκε στον πνευματικό Όλυμπο 
μένοντας μαζί με τους Θεούς.  

Όπως σε όλες σχεδόν τις θρησκείες, ως γνωστόν, ο κεντρικός τους ήρωας 
πεθαίνει και κατόπι ανασταίνεται κατά την εαρινή ισημερία, έτσι και ο Ιησούς πέρασε 
το ίδιο δράμα του οδυνηρού θανάτου στο σταυρό και στη συνέχεια με την ανάστασή 
του μας επιβεβαίωσε τη νίκη του στο θάνατο. Η διαφορά όμως του Ιησού με τους άλ-
λους Δασκάλους – Μύστες – Ήρωες, που πέρασαν το ίδιο οδυνηρό δράμα θανάτου 
και στη συνέχεια ανάσταση τους στους εσωτερικούς κόσμους, είναι ότι ο Ιησούς πέ-
ρασε (και παρουσίασε), το ίδιο δράμα, εδώ, στον τρισδιάστατο κόσμο μας, ζώντας το 
πραγματικά και αισθανόμενος όλον τον πόνο στη σάρκα του. Θέλοντας έτσι να μας 
δείξει ότι όλα αυτά είναι κατορθωτά, πραγματικά και πραγματοποιήσιμα από τον 
καθένα όταν φθάσει στο ανάλογο βαθμό εξέλιξης. Τα Ευαγγέλια και η Αποκάλυψη 
του Ιωάννη,  στην αναφορά τους στον δρόμο προς τον Γολγοθά, μας δείχνουν εύστο-
χα πολλές καταστάσεις και γεγονότα που περνάει όποιος θα βαδίσει αυτό το δρόμο.   
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Πηγαίνοντας τον Ιησού στο δρόμο προς τον Γολγοθά όπως αναφέρουν τα Ευ-
αγγέλια συνάντησαν έναν Κυρήνειο που ονομαζόταν Σίμων, αυτόν έβαλαν να κουβα-
λήσει τον Σταυρό του. (Ο Δάσκαλος που πάντα βρίσκεται στο δρόμο μας για να μας 
βοηθήσει). Και φτάνοντας στο μέρος που λέγεται Γολγοθάς, ή Κρανίου Τόπος, (συνώ-
νυμο του θανάτου) τον σταύρωσαν.  Μαζί του σταύρωσαν δύο ληστές, τον ένα από 
τα δεξιά (ο καλός κλέφτης, η Θεία μυστική δύναμη που για τη χριστικοποίηση κλέβει 
τη σεξουαλική ενέργεια). Και τον άλλον από τα αριστερά (ο κακός κλέφτης, ο μυστι-
κός εχθρός ο οποίος για το κακό λεηλατεί το απόθεμα της Σεξουαλικής ενέργειας).  

Του έδωσαν να πιει ξύδι με χολή (είναι φανερό ότι το μονοπάτι της Κόψης του 
Ξυραφιού είναι πολύ πικρό). Και έβαλαν επάνω από το κεφάλι του το γραπτό: ΙΝΡΙ148. 
Έβαλαν κλήρο στα ρούχα του (καθαρή αναφορά για την εξάλειψη της ανθρώπινης 
ιδιοκτησίας). Και καθισμένοι εκεί τον φύλαγαν. Και οι περαστικοί (οι βέβηλοι και οι 
βεβηλωτές των πάντων), τον έβριζαν, κουνώντας τα κεφάλια τους λέγοντας: Εσύ που 
γκρεμίζεις το ναό και σε τρεις μέρες τον ξαναχτίζεις (εσύ που εξαλείφεις το αμάρτημα 
του Αδάμ για να γεννηθεί ο Ουράνιος Αδάμ), σώσου μόνος σου.  

Αν είσαι Γιος του Θεού, κατέβα από τον Σταυρό (στους σκοταδιστές δεν αρέσει 
το οριζόντιο ξύλο που στηρίζονται τα δύο μπράτσα του, σαν δύο πελώρια χέρια, που 
επεκτείνονται για να τρομάζουν τις σκοτεινές δυνάμεις και τις κατώτερες εξουσίες). Με 
αυτό τον τρόπο, οι Αρχιερείς (οι αρχές) συμμαχώντας με τους Γραμματείς (διανοού-
μενους) και τους Φαρισαίους (που πάντα υποκρίνονται τους καλούς και τους Άγιους) 
και τους Γέροντες (ανθρώπους σεβαστούς), έλεγαν: Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν 
μπορεί να τον σώσει; Εάν είναι ο Βασιλιάς του Ισραήλ να κατεβεί από τον σταυρό (να 
εγκαταλείψει το μονοπάτι της Κόψης του Ξυραφιού και τη σεξουαλική αλχημική μετα-
τροπή) και θα πιστέψουμε σε αυτόν. Εμπιστεύτηκε το Θεό, ας τον απαλλάξει τώρα αν 
το θέλει, γιατί είπε: Είμαι ο Γιος του Θεού. (έγινε γιατί Αυτός χριστικοποιήθηκε).  

Και από την έκτη ώρα (11 π.μ. σημερινή ώρα), έγινε σκοτάδι επάνω σ’ όλη τη 
Γη ως την Ενάτη Ώρα (2 μ.μ. σημερινή ώρα). Και κοντά στην ενάτη ώρα, ο Ιησούς 
αναφώνησε με μεγάλη φωνή, λέγοντας: «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί. Μερικοί που 
βρίσκονταν εκεί, ακούγοντας Τον, έλεγαν: Αυτός φωνάζει τον Ηλία. Και τρέχοντας 
ένας από αυτούς πήρε ένα σφουγγάρι, το μούσκεψε με ξύδι και βάζοντας του σε ένα 
καλάμι (σύμβολο της σπονδυλικής στήλης), του έδωσε να πιει (σαν να έλεγε, η εργα-
σία με τις Σεξουαλικές σπονδυλικές φωτιές, είναι πιο πικρή και από τη χολή).   

Επτά Λόγους εκφώνησε ο Ιησούς επάνω στο σταυρό: 
            
           1. «Πάτερ, άφες αυτοίς ου γάρ οίδασι τί ποιούσι» (Λουκ. 23, 34). 
           2. «Αμήν, λέγω σοι, σήμερον μετ’ εμού έση έν το παραδείσω»  
           3. «Γύναι, ίδε ο υιός σου.  Ιδού η μήτηρ σου»  (Ιωαν. 19, 26).  
           4. «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί.» (Ματθ. 27, 46).  

 5. «Διψώ» (Ιωαν. 19, 28).   
 6. «Τετέλεσται» (Ιωαν. 19, 30).  
 7. «Πάτερ, εις χείρας σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου» (Λουκ. 23, 46).  

                                                 
148  Μάντραμ, λόγος δύναμης για να αφυπνίσουμε και να χειριστούμε τη Συνείδηση της 

Φωτιάς. Λέξη σχηματισμένη απ’ τα αρχικά των τεσσάρων λέξεων: «Ignis Natura Renovatur 
Integram» = με τη Φωτιά η φύση ανανεώνεται ολοκληρωτικά. 
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Σε κάθε περίπτωση, οι επτά αυτοί λόγοι ερμηνεύτηκαν ότι αφορούσαν ατομικά 
το πρόσωπο για το οποίο υποτίθεται πως είχαν λεχθεί, ή ότι είχαν προσωπική ση-
μασία για τον ίδιο τον Ιησού. Πάντοτε διαβάζαμε την Βίβλο κατ’ αυτό τον τρόπο. Οι 
λόγοι όμως αυτοί του Ιησού έχουν πολύ πλατύτερη σημασία από εκείνη που συνή-
θως τους δίδεται (ας μην ξεχνούμε πως κάθε εσωτερικό κείμενο, γίνεται αποδεκτό 
ερμηνείας έως επτά επίπεδα κατανόησης). Επίσης όλα όσα γράφονται στα Ευαγγέλια 
και αυτά που είπε ο Ιησούς αναφέρονται βασικά για την ουράνια βασιλεία και έχουν 
μια δευτερεύουσα σημασία για τα άτομα που ειπώθηκαν προσωπικά.  

Ο Ιησούς μίλησε επτά φορές επάνω από το σταυρό και στους λόγους αυτούς 
ανακεφαλαίωσε για μας τον δρόμο που οδηγεί στην βασιλεία Του. Κάθε μια από τις 
εκφράσεις Του σχετίζεται με εκείνο το βασίλειο και όχι με την συνηθισμένη μικρή, 
ατομική ή ιδιοτελή σχέση που τόσο συχνά αποδώσαμε σ’ όλα αυτά.  

Ένα από τα πρώτα πράγματα που προβάλλει στην συνείδηση μας, καθώς 
αναλογιζόμαστε τα λόγια που είπε ο Ιησούς από τον Σταυρό, είναι το γεγονός ότι 
ζήτησε από τον Πατέρα Του να συγχωρήσει τους ανθρώπους που Τον σταύρωσαν. 
Προφανώς, υπήρχε η ανάγκη να ζητήσει τη συγγνώμη του Πατέρα Του για το αμάρ-
τημα που διέπραξαν αυτοί που τον σταύρωσαν. Το γεγονός που τονίζεται σ’ αυτό το 
λόγο είναι ότι η άγνοια, αν και δημιουργεί την αδικία, δεν καθιστά τον άνθρωπο 
ένοχο και συνεπώς τιμωρητέο. Η αμαρτία και η άγνοια είναι συνήθως συνώνυμοι 
όροι, η αμαρτία όμως αναγνωρίζεται σαν αμαρτία για εκείνους που γνωρίζουν και 
που δεν είναι αμαθείς. Όπου υπάρχει άγνοια και όχι πρόκληση ή κακή πρόθεση, τότε 
είναι εξασφαλισμένη η συγγνώμη, γιατί η αμαρτία αποτελείται από συγκεκριμένη 
πράξη μπροστά στην προειδοποιητική φωνή της συνείδησης.  

Όποιος έχει μελετήσει την ανθρώπινη ψυχολογία, έχει συνειδητοποιήσει πως 
όλες οι αρνητικές πράξεις πηγάζουν από τον φόβο, την ανασφάλεια και την άγνοια149. 
Όταν οι άνθρωποι μας πληγώνουν με τα λόγια τους ή με τις πράξεις τους, το κάνουν 
από ανασφάλεια και από ένα χαμηλό επίπεδο συνειδητότητας. Δεν είναι σε θέση να 
κάνουν διαφορετικά. Καθώς θα φτάνουμε σε ανώτερα επίπεδα συνειδητότητας, αυτό 
θα το κατανοήσουμε και θα συγχωρούμε, όπως κι Εκείνος συγχώρησε ακόμα κι 
αυτούς που τον σκότωσαν και μάλιστα προσευχήθηκε γι’ αυτούς. Γιατί ο Χριστός 
γνωρίζει να βλέπει με κατανόηση χωρίς να κρίνει, χωρίς να μεταφράζει, διότι δεν έχει 
εγώ και για αυτό δεν αντιδρά μπροστά στις συκοφαντίες, τα χαστούκια, τους χλευ-
ασμούς, το μαστίγιο και καταπλήσσει με την τρομερή του γαλήνη. 

Συγχωρούμε, όχι για τους άλλους, αλλά για τον εαυτό μας. Υποφέρουμε όσο 
δεν συγχωρούμε και δεν ξεχνούμε ό,τι έχει γίνει. Ο άλλος μας φέρεται έτσι σύμφωνα 
με το Θεϊκό Σχέδιο όπως άλλωστε έγινε και με τον Χριστό. Είναι μια δοκιμασία. Το 
πώς θ’ αντιδράσουμε είναι η ευκαιρία που μας δίνεται για πνευματική ανάπτυξη. Αυτή 
η συγγνώμη πρέπει να είναι το αποτέλεσμα εκείνων των διαδικασιών της ζωής που 

                                                 
149 Κατά τον Σωκράτη ή ορθή πράξη πηγάζει από την ορθή γνώση, η αρχή κάθε αλη-

θινής γνώσης και κάθε ορθής πράξης έγκειται εις το να εξετάζεις και να γνωρίζεις τον εαυτό 
σου. Όποιος αγνοεί τον εαυτό του, είναι ανίκανος να γνωρίζει τι ταιριάζει σ’ αυτόν, τι οφείλει 
και τι μπορεί να κάνει. Γι’ αυτό δίδασκε ότι κάθε αρετή είναι επιστήμη (αληθινή γνώση) και 
επομένως η κακία είναι μόνο αποτέλεσμα ατελούς γνώσης.  
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δημιουργούν εκείνη την διάθεση και προσαρμογή, μέσω της οποίας κάποιος καταν-
οεί, ότι σπανίως ένας άνθρωπος αμαρτάνει εσκεμμένα εναντίον του φωτός και της 
γνώσης. Οι πιο πολλοί αμαρτωλοί είναι απλώς αμαθείς. «Δεν γνωρίζουσι τί ποιού-
σι». Αυτή η συγγνώμη έρχεται σαν αποτέλεσμα αναγνώρισης και κατανόησης της 
Ευσπλαχνίας και όχι της Ανταπόδοσης. Πρέπει να καταλάβουμε πως ο άλλος φέρεται 
έτσι από άγνοια, από ανασφάλεια και φόβο. Ας συγχωρέσουμε, ας μάθουμε ό,τι μπο-
ρούμε από την εμπειρία και ας αναπτύξουμε εσωτερική δύναμη, ξεχνώντας και αγα-
πώντας τους ανθρώπους. Υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην καταπίεση 
των αρνητικών συναισθημάτων και την συγχώρεση. Άλλο καταπίεση και άλλο συγ-
χώρεση και υπέρβαση των αρνητικών συναισθημάτων μέσα από τη σοφία και την 
αγάπη. Στην τελευταία περίπτωση, για να έχουμε αποτέλεσμα πρέπει να πεθάνει ένα 
μέρος των εγώ μας.  

Έπειτα ο Χριστός στράφηκε προς τον ένα ληστή, έναν άνθρωπο που είχε κα-
ταδικασθεί για τις άνομες πράξεις του και που ο ίδιος αναγνώριζε την ορθότητα της 
τιμωρίας του. Δήλωνε ότι εισέπραξε την δικαία αμοιβή των αμαρτημάτων του, αλλά 
συγχρόνως, κάτι στην στάση του Ιησού τον ανάγκαζε να παραδεχτεί πως Αυτός «ου-
δέν άτοπον έπραξε». Έτσι, το αίτιο που του χορήγησε την εισδοχή του στον παράδει-
σο ήταν διπλό. Ανεγνώρισε την Θεϊκότητα του Ιησού. «Κύριε», είπε. Και επίσης κατα-
νόησε ποια ήταν η αποστολή του Χριστού να ιδρύσει μια βασιλεία. «Μνήσθητι μου 
Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία Σου». Η σημασία αυτών των λέξεων είναι αιώνια και 
παγκόσμια, γιατί ο άνθρωπος που αναγνωρίζει την θεότητα και που συγχρόνως είναι 
ευαίσθητος στην βασιλεία, είναι έτοιμος να επωφεληθεί των λέξεων. «Σήμερον, μετ’ 
εμού έσοι εν τω παραδείσω». Με τον δεύτερο λόγο, έφερε ειρήνη στον ετοιμοθάνατο 
ληστή και του είπε πως ήταν εξασφαλισμένη, η συγγνώμη, η ειρήνη και η ευτυχία.  

Έτσι, στους δύο αυτούς λόγους δύναμης Πάτερ, άφες αύτοις ού γάρ οϊδασι τί 
ποιούσι καί Σήμερον μετ’ εμού έσοι έν τω παραδείσω, ανακεφαλαιώνονται για μας οι 
σημασίες των δύο πρώτων μυήσεων.  

Τώρα ερχόμαστε στο ασυνήθιστο και πολυσυζητημένο επεισόδιο μεταξύ του 
Χριστού και της Μητέρας Του, που συνοψίζεται στους λόγους: «Γύναι, ιδού ο Υιός 
Σου,» και συνεχίζει προς τον αγαπημένο μαθητή «Ιδού, η Μήτηρ σου». Τί σήμαιναν 
αυτοί οι λόγοι; Η μελέτη των προηγουμένων μυήσεων μπορεί να ξεκαθαρίσει την 
έννοια. Ο Ιωάννης απεικονίζει την προσωπικότητα που πλησιάζει την τελειότητα και 
του οποίου η φύση του γίνεται ακτινοβόλος από την Θεία αγάπη, που είναι το μεγαλύ-
τερο χαρακτηριστικό του Δευτέρου Προσώπου της Θείας Τριάδος, της ψυχής, του 
υιού του Θεού, που η φύση του είναι αγάπη. Η Μαρία, όπως είδαμε, αντιπροσωπεύει 
το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος, την υλική όψη της φύσης που αγαπά και περιθάλπει 
τον υιό και τον γεννά στην Βηθλεέμ. Με τα λόγια αυτά ο Ιησούς, χρησιμοποιώντας τον 
συμβολισμό των δύο αυτών προσώπων, συνδέει το ένα με το άλλο και λέγει ουσια-
στικά: Υιέ αναγνώρισε ποιος θα σε γεννήσει στην Βηθλεέμ, Εκείνη που σκέπει και 
προφυλάσσει την Χριστική ζωή. Στην Μητέρα Του, λέγει: Αναγνώρισε ότι στην ανε-
πτυγμένη προσωπικότητα, υπάρχει σε λανθάνων μορφή, τo παιδί Χριστός. Η ύλη, ή η 
Παρθένος Μαρία δοξάστηκε διά του υιού της, όπως το είδαμε αυτό να γίνεται στο 
όρος της Μεταμόρφωσης. Με τον τρίτο Λόγο που μίλησε έφερε μαζί και τις δύο όψεις 
που συμβολικά σταυρώθηκαν στον Σταυρό, την ύλη και την ψυχή, την ύλη της μορ-
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φής που τελειοποιημένη τώρα υπακούει στην ψυχή. Συνεπώς αυτοί οι λόγοι Του, 
αναφέρονται συγκεκριμένα στην τρίτη μύηση της Μεταμόρφωσης.  

Έπειτα διαβάζουμε ότι υπήρχε «σκότος επί του προσώπου της γης» για τρείς 
ώρες. Ο αριθμός τρία είναι, ένας από τους πιο σπουδαίους ιερούς αριθμούς. Αντι-
προσωπεύει την θεότητα, καθώς επίσης και την τέλεια ανθρωπότητα. Ο Χριστός, ο 
τέλειος Άνθρωπος, κρεμάστηκε στον Σταυρό επί τρεις ώρες. Αυτό είναι ένα πολύ 
σημαντικό διάλειμμα και κατ’ αυτό το χρόνο κάθε μια από τις τρείς όψεις της φύσης 
Του (φυσική, συναισθηματική και νοητική), έφθασε στο ανώτατο σημείο της ικανό-
τητάς της για κατανόηση και πόνο. Επί τρεις ατέλειωτες ώρες αγωνίστηκε στο σκο-
τάδι με το πρόβλημα της σχέσης του Θεού και της ψυχής. Το Πνεύμα και η ψυχή 
έπρεπε να συγχωνευτούν και να σμίξουν σε μια μεγάλη ενότητα ακριβώς όπως Αυτός 
ήδη είχε συγχωνεύσει και σμίξει την ψυχή και το σώμα και είχε επιβεβαιώσει αυτή 
την τελείωση με την Μεταμόρφωση. Η δοκιμασία αυτή είναι η δοκιμασία της θεότητάς 
μας και έχει να κάνει με την αμφιβολία αν Είμαστε Θείοι; Πώς οι θείες δυνάμεις μας 
πρέπει να εκφράσουν τον εαυτό τους; Τί μπορούμε να κάνουμε, ή να μη κάνουμε, 
αφού είμαστε τέκνα του Θεού; Οι ερωτήσεις αυτές ζητούσαν απαντήσεις από τον 
Ιησού πάνω στον Σταυρό. Ο Ιησούς εισήλθε με τον τρόπο αυτό στον τόπο του από-
λυτου σκότους και αισθάνθηκε ολοκληρωτικά εγκαταλειμμένος από όλα που μέχρι 
τότε σήμαιναν τόσα πολλά γι’ Αυτόν, τόσο σαν άνθρωπο όσο και σαν θεότητα. 

Ανακαλύπτει τώρα πως όλες οι επιτεύξεις του παρελθόντος, όλα όσα Αυτός 
είχε κάνει, δεν ήταν παρά το προανάκρουσμα για μια άλλη ενοποίηση που Αυτός 
έπρεπε να κάνει σαν ανθρώπινο όν, εκεί πάνω στον Σταυρό, μπροστά σε όλους. 
Έπρεπε να απαρνηθεί εκείνο που μέχρι τώρα κρατούσε (την ψυχή Του) και να κατα-
νοήσει για μια στιγμή πως στην απάρνηση αυτή διακυβεύεται το παν. Ακόμα και η 
συνείδηση πως ήταν Υιός του Θεού, η ενσαρκωμένη ψυχή (για την οποία αγωνίστηκε 
και θυσιάσθηκε), πάνω στην όποια βασίσθηκε και που Την θεωρούσε εξασφαλισμέ-
νη, έπρεπε να εξαφανιστεί, να την υπερβεί και να απομείνει μόνος, στερημένος από 
όλες τις επαφές. Κάθε έννοια αισθήματος και όλες οι δυνατές αντιδράσεις απέτυχαν 
να γεμίσουν την αίσθηση του κενού. Φαίνονταν εγκαταλελειμμένος, όχι μόνο από 
τους ανθρώπους, άλλα και από τον Θεό. Έπρεπε να υποστεί την εμπειρία μιας 
απόλυτης απάρνησης όλων εκείνων που αποτελούσαν την ίδια Του την ύπαρξη. 
Μέσα σ’ αυτό το σκοτάδι όμως, γνωρίζουμε τον Θεό και αυτό προκάλεσε την κραυγή: 
«Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί 150». Η έννοια αυτής της φράσης είναι: «τώρα βυθίζομαι 
στη χαραυγή της παρουσίας Σου».  
                                                 

150  Κανένας δεν γνωρίζει την ιδιαίτερη ζωή του Ιησού. Το Κοσμικό Δράμα που αυτός 
παρουσίασε, δεν είναι η ιδιαίτερη ανθρώπινη ζωή του, αλλά είναι κάτι το παγκόσμιο. Πολλοί 
Δάσκαλοι παρουσίασαν αυτό το Δράμα, στο παρελθόν και πολλοί θα το παρουσιάσουν στο 
μέλλον. Σαν συγκεκριμένο παράδειγμα από το λίγο αυτό που είναι γνωστό για τον Ιησού, 
έχουμε εκείνη τη φράση που πρόφερε στον Γολγοθά: «Ηλί, λαμά σαβαχθανί.»... Πολλοί 
ακούγοντας το σκέφτηκαν ότι καλούσε τον Ηλία, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν το 
κατάλαβε, έτσι είναι φανερό ότι αυτή η φράση δεν ήταν εβραϊκή, αλλά των Μάγια. Οποιο-
σδήποτε ινδιάνος Μάγια της Γουατεμάλας ή του Γιουκατάν, ξέρει πολύ καλά ότι η έννοια αυτής 
της φράσης είναι η παρακάτω: «τώρα βυθίζομαι στη χαραυγή της παρουσίας σου». Είναι 
αναμφισβήτητο ότι η τελετουργική γλώσσα του Ιησού, ήταν των Μάγια. Ο Μεγάλος Ιεροφάντης 
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Με την εμπειρία αυτή ο Ιησούς μας έδειξε πως μόνο διά μέσω αυτού του 
απόλυτου σκότους και της εγκατάλειψης, όταν η ψυχή μένει μόνη, αυτό που οι μυστι-
κιστές δικαιολογημένα ονόμασαν η σκοτεινή νύχτα της ψυχής, μπορεί να αναγνω-
ριστεί το αληθινό κέντρο της πνευματικής ζωής σαν σταθερό και αιώνιο και μπορούμε 
αληθινά να εισέρθουμε στην ευλογημένη συντροφιά του βασιλείου και να βεβαι-
ωθούμε πως η αθανασία της θεότητας είναι ένα εδραιωμένο και αναλλοίωτο γεγονός. 

Έπειτα ακολούθησαν τρεις Λόγοι διάφορης μορφής, συγχρόνως.  
Με τη λέξη «Διψώ» εξέφρασε την κινητήριο δύναμη κάθε Σωτήρα. Αυτό ερμη-

νεύτηκε κακώς από τους παρισταμένους, που έδωσαν φυσική σημασία. Όμως σε μια 
βαθύτερη έννοια αναφέρεται σε εκείνη την θεία δίψα που αισθάνεται κάθε υιός του 
Θεού που πέτυχε την Θεότητα να δείχνει την προθυμία του, να διψά να αναλάβει το 
έργο του Σωτήρα. Είναι χαρακτηριστικό όλων εκείνων που πέτυχαν, να μη μπορούν 
να μείνουν ικανοποιημένοι με τις επιτεύξεις τους που τους έδωσε η απελευθέρωση, 
άλλα αμέσως να προσανατολίζονται να παραμείνουν με την ανθρωπότητα, εργαζό-
μενοι για την σωτηρία της, έως ότου όλοι οι υιοί του Θεού βρουν τον δρόμο της 
επιστροφής προς τον οίκο του Πατέρα.  

Η δίψα αυτή για τις ψυχές των ανθρώπων ανάγκασε τον Χριστό να ανοίξει την 
θύρα προς την βασιλεία και να την κρατήσει ο Ίδιος ανοιχτή, έτσι ώστε να μπορέσει 
με το χέρι Του και την βοήθεια Του, να μας ανυψώσει πάνω από το κατώφλι. Αυτή 
είναι η λύτρωση και σ’ αυτή την λύτρωση θα λάβουμε μέρος όχι από την εγωιστική 
σκοπιά της ατομικής μας σωτηρίας, άλλα από την συνειδητοποίηση πως εφ’ όσον 
λυτρώνουμε, λυτρωνόμαστε, όσο σώζουμε, τόσο σωζόμαστε και πως όσο βοηθούμε 
τους άλλους να επιτύχουν, τόσο και εμείς γινόμαστε δεκτοί σαν πολίτες του ουράνιου 
Βασιλείου, που είναι βασίλειο εξυπηρετητών, γιατί κάθε ψυχή που σώθηκε πρέπει 
χωρίς συμβιβασμούς να συνενωθεί με τις τάξεις εκείνων που ακατάπαυστα υπηρε-
τούν τους συνανθρώπους τους. Όπως μας το επισημαίνουν τα εδάφια:  

«Αλλ’ ος εάν θέλη γενέσθαι μέγας, εν υμίν, έσται υμών διάκονος». Και ος εάν 
θέλη υμών γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δούλος. Ο υιός του ανθρώπου ούκ ήλθε 
διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών». 

Αγάπη στην αρχή και αγάπη στο τέλος και με αγάπη υπηρετούμε και εργαζό-
μαστε. Έτσι τελειώνει το μακρύ ταξίδι, προς δόξα της απάρνησης της προσωπικής 

                                                                                                                     
έμαθε τη γλώσσα των Μάγια και των Νάχα στο αρχαίο Θιβέτ. Στο Μοναστήρι της Hemis (του 
Leh Cachemira, γειτονικό με το Θιβέτ), υπάρχει ένα πολύ αρχαίο κείμενο που λέει: "Όταν ο 
Ιησούς εγκατέλειψε το σπίτι, την χώρα του, αρχικά βρέθηκε στην Αίγυπτο και εκεί σπούδασε 
την αρχαία θρησκεία OsidianaMaya. Από την Αίγυπτο πέρασε στην Ινδία και σε πολλές 
πόλεις, περιλαμβανομένων της Μπενάρες και Λαχόρα, σπούδασε τις διδασκαλίες του Γκαου-
τάμα Βούδα. Μετά μπήκε στο Μοναστήρι των Iμαλάϊων, όπου σπούδασε απ’ ευθείας τους 
Μάγιας και τις Κοσμικές τους Επιστήμες. Στο τέλος των «δώδεκα χρόνων», μετατράπηκε σ' 
ένα "Δάσκαλο"... Στην Παλαιστίνη, ο Ιησούς ήταν ενεργό μέλος της φυλής των Εσσαίων, που 
είχαν το Γνωστικό Μοναστήρι τους στις όχθες της Νεκρής Θάλασσας. Ο Ιησούς έφθασε τους 
βαθμούς του τέλειου δασκάλου και του μεγάλου εκλεκτού, δουλεύοντας στο "αναμμένο καμίνι 
του Ηφαίστου" (δεν είναι δυνατόν να Αυτοπραγματωθεί κανείς δίχως την πρακτική της Σεξουα-
λικής Γιόγκα). Είναι αναμφισβήτητο ότι αυτός υπήρξε επίσης ένας άνδρας ολοκληρωμένος, 
στην πλήρη έννοια της λέξης και κατά συνέπεια, είναι φανερό ότι ήξερε να είναι πατέρας.   
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επιθυμίας και προς αφιέρωση στη ζωντανή υπηρεσία. Έτσι είναι ο δρόμος της Σταύ-
ρωσης. Το θαύμα της εκπλήρωσης τότε παρουσιάστηκε στην συνείδηση του Χρι-
στού. Είχε επιτύχει, έτσι ώστε, με πλήρη κατανόηση τώρα, μπορούσε να πει «Τετέλε-
σται». Είχε επιτελέσει εκείνο που Αυτός ήλθε για να κάνει. Η πύλη προς το Βασίλειο 
έμενε ανοικτή. Τα όρια μεταξύ του κόσμου και του Βασιλείου είχαν σαφώς καθορι-
σθεί. Μας έδωσε ένα παράδειγμα απαράμιλλης υπηρεσίας στην ιστορία. Μάς έδειξε 
τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε. Μας έδειξε την φύση της τελειότητας. Δεν υπήρ-
χε πια τίποτε περισσότερο που θα μπορούσε να κάνει και τότε ακούμε την θριαμβευ-
τική κραυγή «Τετέλεσται».  

Μόνο μια ακόμη λέξη δύναμης αντήχησε από το σκότος  που κάλυψε τον ετοι-
μοθάνατο Χριστό. Η στιγμή του θανάτου Του προλογίσθηκε με τις λέξεις «Πάτερ, εις 
χείρας σου παραδίδω το πνεύμα μου».   

Η πρώτη και η τελευταία Του λέξη άρχισαν με την επίκληση: «Πάτερ», γιατί 
πάντα είμαστε τα τέκνα του θεού και «ει δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν 
Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, είπερ συμπάσχομεν ίνα και συνδοξασθώμεν».  

Η Σταύρωση και ο Σταυρός είναι τόσο αρχαία όσο και η ίδια η Ανθρωπότητα. 
Και τα δύο είναι σύμβολα της αιώνιας θυσίας του Θεού καθώς βυθίζει τον Εαυτό του 
μέσα στην φυσική όψη της μορφής και γίνεται κατά αυτό τον τρόπο τόσο εγκόσμιος 
όσο και υπερβατικός.  Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε τον Χριστό, όχι μόνο από την 
ιστορική άποψη, αλλά και ως φωτιά, ως INRI. Κατά συνέπεια ο Χριστός, ο Κύριος 
μας, το πνεύμα της φωτιάς, κατεβαίνει και θέλει να έρθει μέσα σε καθένα από μας για 
να μας μετασχηματίσει, για να μας σώσει, για να αποβάλει όλα εκείνα τα ψυχικά 
σύνολα που φέρνουμε μέσα στο εσωτερικό μας, για να κάνει από μας κάτι ευδιάκρι-
το, για να μας μετατρέψει σε Θεούς. 

Τελικά, απ’ όλα αυτά μαθαίνουμε ότι, αυτή η Παρουσία του Χριστού, μπορεί 
να απελευθερωθεί μέσα μας, μόνο με τον θάνατο της κατώτερης φύσης μας και αυτό 
είναι που ο Ιησούς πάντοτε κήρυξε. Σιγά, σιγά, κατανοούμε ότι η συναδέλφωση με τα 
δεινά Του, σημαίνει ότι ανεβαίνουμε το όρος του Σταυρού μαζί Του και συμμετέχουμε 
στην εμπειρία της σταύρωσης. Φθάνουμε στην γνώση ότι, ο προσδιοριστικός παρά-
γων της ανθρώπινης ζωής, είναι η αγάπη και πως «Θεός αγάπη εστίν». Ο Ιησούς 
ήλθε να μας δείξει πως η αγάπη είναι η κινητήρια δύναμη του σύμπαντος. Υπέφερε 
και πέθανε, γιατί αγαπούσε και φρόντισε τα ανθρώπινα όντα, δείχνοντας τους τον 
δρόμο που πρέπει να βαδίσουν, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ζωή της ανθρω-
πότητας και να γίνουν με την σειρά Τους σωτήρες των συνανθρώπων τους.    

Η ακτινοβόλος άνοδο του Έβδομου φιδιού, προς τα μέσα και προς τα πάνω, 
από το πνευματικό νωτιαίο σπονδυλικό κανάλι του θεϊκού οχήματος Άτμαν, επιτρέπει 
στον κάθε μυημένο να είναι το κεντρικό πρόσωπο του Κοσμικού Δράματος του 
Γολγοθά και να ζεί αυτό το γεγονός...  Όταν το άτομο σηκώσει τα επτά φίδια του, 
μετατρέπεται σε έναν μεγαλοπρεπή άγγελο, που στέφεται με το ουράνιο τόξο. Αυτός ο 
δυνατός άγγελος, είναι ο ενδότατος μας εστεμμένος με το φως που εκπέμπει το τσά-
κρα του κωνοειδούς αδένα, του οποίου η λαμπρότητα και η μεγαλοπρέπεια είναι 
τρομερά θεϊκή. (Αποκ. 8, 6 – 13. 9-1 – 21. 10, 1-7). 
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 «Και είδα άλλο άγγελο ισχυρό να κατεβαίνει από τον ουρανό, ντυμένο με 
νεφέλη, και το ουράνιο τόξο πάνω στο κεφάλι του και το πρόσωπό του σαν τον ήλιο 
και τα πόδια του σαν πύρινοι στύλοι». 

«Και φώναξε με δυνατή φωνή, σαν το λιοντάρι που βρυχάται, και όταν φώναξε 
λάλησαν οι επτά βροντές με τις δικές τους φωνές».  

Αυτές οι επτά βροντές, είναι οι επτά νότες, οι επτά φωνές, τα επτά φωνήεντα, 
της χαμένης λέξης που αντηχούν στις επτά Εκκλησίες του νωτιαίου μυελού μας. Είναι 
τα επτά φίδια που μας μετατρέπουν σε παντοδύναμους Θεούς του σύμπαντος. 
Καθένας από τους αγγέλους των επτά εκκλησιών ηχεί τη σάλπιγγα στη βασική νότα 
του, όταν η ιερή φωτιά της Κουνταλίνις φωτίσει την εκκλησία του. Όταν ανοίγει το 
αρνί την έβδομη σφραγίδα, οι επτά ατομικοί άγγελοι του οργανισμού μας, ηχούν τις 
σάλπιγγές τους στο θρίαμβο της αναγγελίας  της νίκης. 
 
 

 



                                         Η Δεύτερη Γέννηση 

390 
 

Η Ανάσταση. 
 

 
Για να είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε το θέμα της Ανάστασης, θα 

πρέπει ορισμένα πράγματα, όπως η σύνθεση της ανθρώπινης οντότητας, ως προς τα 
σώματα δηλ. που την αποτελούν, τόσο στη φυσική όσο και στην πνευματική της υπό-
σταση, να είναι ξεκάθαρα μέσα μας. Σύμφωνα με τις αναφορές του Δασκάλου Samel 
Aun Weor στα βιβλία του, υπάρχουν τρεις τύποι Ανάστασης: 1. Πνευματική Ανάσταση.  
2. Ανάσταση με το Σώμα της Ελευθερίας. 3. Ανάσταση με το Φυσικό Σώμα.  

1. Πνευματική Ανάσταση. Επιτυγχάνεται με τη Μύηση. Ο κάθε Μυημένος 
πρέπει να φθάσει σ’ εκείνο τον εσωτερικό βαθμό που θα του επιτρέψει να ενσαρκώ-
σει τη δύναμη της Αγάπης, τον Χριστό, για να πετύχει έπειτα την πραγματική και τελι-
κή Ανάσταση. Αρχίζοντας με επιτυχία από τις επτά Μυήσεις της φωτιάς με:  

 
1. Τη Γέννηση.  
2. Τη Βάπτιση ή τη Χριστικοποίηση του ζωτικού σώματος.       
3. Τη Μεταμόρφωση.  
4. Την Είσοδος στην Ιερουσαλήμ).  
5. Τη Χριστικοποίηση της ανθρώπινης ψυχής.  
6. Τη Χριστικοποίηση της πνευματικής ψυχής. 
7. Τη Σταύρωση με την Ανάσταση. 
 
Ο Μυημένος σταυρώνεται και παραδίνει το πνεύμα του στον Πατέρα, ανάμεσα 

σε αστραπές, βροντές και σεισμούς. Η γυναίκα σφραγίζει πάντα τον τάφο με μια 
μεγάλη πέτρα (την φιλοσοφική πέτρα του σεξ). Κατόπι στον τάφο θα επαναλαμβά-
νεται πάντα η ανάσταση μέσα σε τρεις και μισή μέρες. Πρέπει να αναζωογονηθούμε 
πνευματικά πρώτα με τη Φωτιά και μετά τελικά με το Φως. Δηλαδή, πρώτα ανεβά-
ζουμε τα 7 Φίδια Φωτιάς, μετά τα 7 Φίδια Χρυσού και μετά τα 7 Φίδια Φωτός, έχοντας 
αυτές τις Μυήσεις επιτυγχάνουμε την Πνευματική Ανάσταση. 

2. Ανάσταση με το Σώμα της Ελευθερίας. Αυτή πραγματοποιείται στους 
Ανώτερους Κόσμους με σώμα που δημιουργείται από τα καλύτερα άτομα του φυσι-
κού σώματος του μυημένου. Είναι ένα σώμα απερίγραπτης ομορφιάς από σάρκα η 
οποία δεν έρχεται από τον Αδάμ. Με αυτό το σώμα του Παραδείσου, οι Μύστες μπο-
ρούν να εργαστούν στο φυσικό κόσμο κάνοντας τον εαυτό τους αόρατο ή ορατό με τη 
θέλησή τους.    

3. Ανάσταση με το Φυσικό Σώμα. Τη τρίτη μέρα, ο Μυημένος με αστρικό σώ-
μα έρχεται στον Άγιο Τάφο του συνοδευόμενος από τις Θεϊκές Ιεραρχίες. Επικαλείται 
το φυσικό σώμα του και με την βοήθεια των Θεϊκών Ιεραρχιών αυτό ανυψώνεται 
εισχωρώντας στο υπερδιάστημα. Έτσι επιτυγχάνεται η διαφυγή από τον τάφο. Στους 
κόσμους του υπερδιαστήματος οι ιερές γυναίκες περιποιούνται το σώμα του Μυημέ-
νου με φάρμακα και αρωματικές αλοιφές. Υπακούοντας ανώτατες εντολές, το φυσικό 
σώμα εισχωρεί τότε στο αστρικό σώμα μέσω της κορυφής του κεφαλιού. Έτσι ο 
Μυημένος μπορεί και  διατηρεί την κατοχή του φυσικού σώματος. Αυτό είναι το Δώρο 
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του Έρωτα. Με αυτό το Αθάνατο σώμα μπορούν να εμφανιστούν και να εξαφανι-
στούν στιγμιαία στο φυσικό κόσμο με την θέληση τους. 

Κανείς δεν περνά μέσω του δεύτερου και τρίτου τύπου Ανάστασης χωρίς να 
έχει περάσει μέσω της Πνευματικής Ανάστασης. Η Ανάσταση της Ψυχής είναι δυνατή 
μόνο μέσω της κοσμικής Μύησης. Οι άνθρωποι είναι «πεθαμένοι στην ψυχή» και 
είναι ικανοί να αναβιώσουν ξανά μόνο με τη βοήθεια της Μύησης. Ας θυμηθούμε τα 
λόγια του Ιησού, … και αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους (Ματθ. 8, 
22). Ο Θεός δεν είναι Θεός των πεθαμένων, αλλά των ζωντανών  (Ματθ. 22, 23-32). 
Μόνο η Πνευματική Ανάσταση μας ελευθερώνει οριστικά από τους «νεκρούς», από 
την ανθρωπότητα τη φυλακισμένη μέσα στον κύκλο των γεννήσεων και των δεσμών 
της ψυχής με τη φυσική ύλη, μεταμορφώνοντάς μας σε Χριστούς Αναστημένους.  

Ο Ιησούς μας δείχνει ξεκάθαρα τρία καθοριστικά σημεία που μπορούν να μας 
οδηγήσουν σίγουρα στη Μύηση και κατ’ επέκταση στην Ουράνια Βασιλεία και τελικά 
στην Ανάσταση. Αυτά είναι: «Εί τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και 
αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι». Διαπιστώνουμε έτσι πως το να 
απαρνηθείς τον εαυτό σου, να πάρεις τον σταυρό σου και ν’ ακολουθήσεις, μας δείχνει 
τρεις δράσεις, τρεις παράγοντες θα λέγαμε που πρέπει να εκπληρώσουμε για να μπο-
ρέσουμε να οδηγηθούμε στη μύηση και στη Βασιλεία των Ουρανών. Η σύνθεση όλης 
της εσωτερικής εργασίας για να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας, είναι η εργασία σε 
ισορροπία με αυτούς τους τρεις παράγοντες. 

Ο θάνατος των ψυχολογικών μας στοιχείων για να δημιουργήσουμε ψυχή, να 
κάνουμε δηλ. να γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός. Η αλχημική γέννηση των ανώτερων 
πνευματικών σωμάτων μέσω της μεταβολής των σεξουαλικών ενεργειών μας για να 
μπορέσει να εκδηλωθεί ο Χριστός μέσω αυτών. Και η θυσία προς την ανθρωπότητα 
δίνοντας την γνώση, εκδηλώνοντας έτσι την αγάπη προς τους συνανθρώπους μας, 
για να δίνουμε δύναμη στο Χριστό. Γιατί Αυτός είναι και τρέφεται με αγάπη. Αυτοί οι 
τρεις παράγοντες είναι το κλειδί της γνώσης. Οι υπόλοιπες θεωρίες απλά προσεγγί-
ζουν και τίποτα περισσότερο. Χαρακτηρίζονται ως οι παράγοντες της επανάστασης 
της συνείδησης, γιατί το να ξυπνήσεις την συνείδηση, είναι μια συνειδητή και ατομική 
προσπάθεια προς την εξέλιξη και αυτό από μόνο του είναι επανάσταση.   

Ο Ιησούς, όπως εξηγεί στο Νικόδημο, είπε πως ο άνθρωπος πρέπει να ξανα-
γεννηθεί άνωθεν, εσωτερικά, διαφορετικά δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία: «Αμήν, 
αμήν, λέγω σοι, εάν μη τις γεννηθή άνωθεν ου δύναται ιδείν την βασιλείαν του θεού». 
Δεν υπάρχει γέννηση στη φύση χωρίς σεξουαλική πράξη. Ούτε και η δεύτερη γέννηση 
μπορεί να συμβεί χωρίς αυτή. Η βάση για τη δημιουργία των ανώτερων πνευματικών 
σωμάτων είναι η λεπτή καθαρή σεξουαλική ενέργεια. Αυτή μας έφερε εδώ στη ζωή και 
εμείς με αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα μας τον πνευματικό άνθρωπο αν τη 
χρησιμοποιήσουμε για πνευματικούς σκοπούς.  

Στις επιστολές του ο απόστολος Παύλος αναφορικά με την Ανάσταση εκθέτει 
τη διδασκαλία του με συμβολικούς όρους. Αρχίζει με την αφήγηση της πτώσης του 
Αδάμ, ως αιτία του κακού, όπου το «φίδι», αντί να εκπληρώσει την απατηλή υπόσχε-
ση του (την ημέρα που θα φάτε απ' αυτόν τον καρπό, τα μάτια σας θα ανοιχτούν, και θα είστε 
σαν θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό… .  Γέν. Κεφ.3, 4 - 5), οδηγεί τον «εκλεκτό λαό», 
στην έκλυση των ηθών, στη μαλθακότητα και στον ξεπεσμό και καταλήγει με την 
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αναφορά στο «Μυστήριο του Χριστού». Δηλαδή της πραγμάτωσης του ανθρώπου 
Ιησού που, αφού αποκατέστησε το καλό, βρίσκεται μεταμορφωμένος σε αγγελιοφόρο 
της θείας βούλησης, μέσω της ενσάρκωσης του Χριστού στον εαυτό του.  

Η αναφορά στον πανάρχαιο συμβολισμό του θανάτου και της ανάστασης, έτσι 
όπως για παράδειγμα, εμφανίζεται στην εικόνα του Φοίνικα που αναγεννάτε από την 
τέφρα του, ή στα Ελευσίνια Μυστήρια όπου ο θαμμένος σπόρος πρέπει να ξαναγεν-
νηθεί, μας δίνει τη δυνατότητα μιας καλύτερης κατανόησης αυτού του θέματος. Οι 
εικόνες αυτές χρησιμεύουν ως σύμβολα για τον ορισμό της ανάστασης της ψυχής 
κατά τη διάρκεια της ζωής. Όπως ο σπόρος πρέπει να πεθάνει για να γίνει στάχυ, 
έτσι και ο άνθρωπος, για να καρποφορήσει η ζωή του, πρέπει να εξαλείψει τις διεγερ-
μένες επιθυμίες του σώματος. Πρέπει να σπείρει, όπως λέει ο απόστολος (Α’ Κορ. 15, 
42 - 46),  το «φθαρτό, άτιμο, ασθενές και ζωικό σώμα» (που δελεάζεται από την αμαρ-
τία), για να το αναστήσει ως «άφθαρτο, ένδοξο και πνευματικό». Αυτή η αναγέννηση 
συμβολίζεται και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη (12, 24), με εικόνα ανάλογη με εκείνη των 
Ελευσίνιων Μυστηρίων.  

Για να ξαναγεννηθεί, για να αναστηθεί στην ουσιαστική ζωή κάποιος, πρέπει 
πρώτα σύμφωνα με την ορολογία του αποστόλου Παύλου  «να πεθάνει ως προς την 
αμαρτία», δηλ. να πεθάνει μέσα του η αμαρτία. Πρέπει να πεθάνει ως προς τους 
διεγερμένους πόθους της σάρκας, να πεθάνει στη σάρκα, να πεθάνει στο σώμα. Αυτή 
η έκφραση, το να πεθάνει στη σάρκα, να πεθάνει στο σώμα, είναι που έχει προτρέψει 
εσφαλμένα πολλούς χριστιανούς στην πίστη (δοξασία), ότι η ανάσταση επιτελείται 
μόνο μετά το θάνατο του φυσικού σώματος και σχετίζεται σε πολλές περιπτώσεις με 
την επανεμφάνιση και την αιώνια διατήρηση του αποβληθέντος φυσικού σώματος και 
της προσωπικότητας που είχε σε αυτή την ενσάρκωση.  

Στην επιστολή (Α’ Κορ. 15, 12-58), ο απόστολος Παύλος αποδεικνύει ότι η Ανά-
σταση είναι της ψυχής και όχι του σώματος. Και επιτυγχάνεται μόνο μέσου της από-
κρυφης σοφίας και της Μύησης. «Αλλά ομιλούμε σοφία θεού μυστηριώδη, την από-
κρυφη σοφία την οποία προόρισε ο Θεός πριν από τους αιώνες για την δόξα μας». 
(Α’Κοριν. 2, 7). «Αλλ’ έρεί τις· πώς εγείρονται οι νεκροί; ποίω δε σώματι έρχονται; 
άφρον...» (Α’Κοριν. 15, 35). Αρκεί η λέξη άφρον για να καταρρίψει ολόκληρο το δογμα-
τικό οικοδόμημα. Είναι άφρον να διερωτάται κάποιος με ποιο σώμα έρχονται οι νε-
κροί. Είμαστε άφρονες, λέει, να πιστεύουμε πως οι νεκροί ξαναγυρνούν μετά θάνατο 
με αλλαγμένο ένδοξο σώμα. «... ει εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, 
ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων εσμέν». Είναι ψευδές και ελεεινό να ελπίζουμε 
στο Χριστό, μένοντας σ’ αυτή τη ζωή που ελέγχεται από τις σαρκικές επιθυμίες, πι-
στεύοντας πως αρκεί μόνο να βαπτισθούμε για να βρούμε τη σωτηρία, αντί να γεννιό-
μαστε στη ζωή και στο όραμα του πνεύματος με πίστη προς την εφικτή πραγμάτωση. 
Ο μη επιπόλαιος αναγνώστης εύκολα συμπεραίνει πως η ανάσταση, για την οποία 
γίνεται λόγος, δεν μπορεί να είναι η ανάσταση όπως την αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος 
Χριστιανός, μια μοίρα δηλ. κοινή για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, όπου δυνάμει μιας 
μαγικής χάρης, καλείται σε αιώνια ευδαιμονία αμέσως μετά το θάνατο του σώματος, 
χωρίς να προϋποθέτει από κανέναν καμία ιδιαίτερη προσπάθεια, αρκεί να ανήκει σε 
ένα συγκεκριμένο δόγμα και να έχει βαπτιστεί. Αυτή η πεποίθηση προέρχεται κατά 
μεγάλο μέρος, από την κληρονομική τάση την οποία οδηγεί η αγάπη μας για τη σάρ-
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κα και τοποθετεί την ελπίδα της ανάστασης, όχι στο πνεύμα, αλλά στην σάρκα ύστε-
ρα από το θάνατο του σώματος. 

Το πνεύμα πρέπει να ενσαρκωθεί. Αυτή η ενσάρκωση αποτελεί τη δόξα του 
σώματος, «... καί νύν μεγαλυνθήσεται Χριστός εν τω σώματι μου» (Φιλιπ. 1, 20), και 
«... Χριστός εν υμίν, η ελπίς της δόξης» (Κολ. 1, 27). Αυτή η δόξα επιτελείται χωρίς φα-
νερή μεταμόρφωση του σώματος. Διότι «... ου πάσα σαρξ η αυτή σαρξ» (Α’ Κορ. 15, 
21-53). Ο απόστολος χρησιμοποιεί μια συγκριτική εικόνα, που συνοψίζεται ως εξής. 
Στο βασίλειο της ύλης υπάρχουν σώματα επίγεια και σώματα ουράνια. Αυτό που 
μεταβάλλεται δεν είναι η ύλη, αλλά η λάμψη της. Έτσι, στον άνθρωπο δεν αλλάζει το 
σώμα, αλλά η εμψύχωση του, η οποία πρέπει να γίνει δόξα, φωτεινή λάμψη, όπως το 
φως των άστρων, πνευματική διαύγεια και ψυχική θαλπωρή. «δει γάρ το φθαρτόν 
τούτο ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσασθαι αθανασίαν.»  

Όταν η αρχή που εμψυχώνει το σώμα είναι η ηθική αφθαρσία, τότε αυτό κατά 
τη διάρκεια της ζωής απαθανατίζεται συμβολικά, διότι είναι το περίβλημα της ψυχής. 
Είναι το ένδυμα της και σαν αποτέλεσμα θα περιβάλλεται από την αφθαρσία και την 
αθανασία. Αυτή η σύγκριση βάζει στα χείλη του αποστόλου τα εξής λόγια: «Ο πρώ-
τος άνθρωπος εκ Γής, χοϊκός, ο δεύτερος άνθρωπος (αυτός που εμφανίζεται μετά την 
ηθική ανάσταση), ο Κύριος εξ ουρανού». Με αυτή την εκδοχή, ο Ιησούς ονομάζεται 
«έσχατος Αδάμ» ως σύμβολο της αναγεννημένης ανθρωπότητας, εφόσον με την πα-
ραδειγματική του ανάσταση καταλύει τη βασιλεία του θανάτου της ψυχής, που είναι 
συνέπεια της προπατορικής αδυναμίας της πτώσης του πρώτου Αδάμ το σύμβολο 
της γεννημένης ανθρωπότητας. «Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε από άνθρωπο, έτσι και 
από άνθρωπο η ανάσταση των νεκρών». «Επειδή, καθώς όλοι πεθαίνουν με τον 
Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν με τον Χριστό». Μ’ αυτούς τους στίχους αποδει-
κνύεται πως η Ανάσταση είναι της ψυχής και όχι του σώματος. Το να γίνει κάποιος 
αθάνατος, το να ζει αιωνίως, επειδή δέχθηκε κάποιες μορφές πίστης και είναι θρη-
σκευόμενος, ή το να έχει παντοτινή ζωή, επειδή ο Ιησούς Χριστός πέθανε προ δύο 
χιλιάδων ετών, δεν αποτελεί δικαιολογημένο λόγο και ικανοποιητική απόδειξη σε κά-
ποιον που έχει συνείδηση και επίγνωση της εσωτερικής του δύναμης και φύσης του.  

Ανάσταση δεν σημαίνει με κανένα τρόπο σωματική αναγέννηση ύστερα από 
τον σωματικό θάνατο. Το έργο της ζωής μας είναι να εκφράζουμε Θεϊκότητα που θα 
πρέπει να εκδηλώνεται κατά τον ίδιο τρόπο, που εκφράστηκε η Θεϊκότητα του Ιησού 
στην αβλαβή ζωή του και την ακατάπαυτη υπηρεσία στους συνανθρώπους μας, με 
μια φροντισμένη προσοχή λόγων και πράξεων μήπως με κάποιο τρόπο «ίνα σκαντα-
λίσει ένα των μικρών τούτων». Η Διδασκαλία του Χριστού είναι η Διδασκαλία της 
Ανάστασης των νεκρών. Οι Γνωστικοί, Νεκρούς, εννοούν τους ζωντανούς που έχουν 
τη συνείδηση τους νεκρή, δηλαδή, σχεδόν όλη την ανθρωπότητα. Καλούν ζωντανούς 
νεκρούς, όλες τις ανθρώπινες υπάρξεις, για τις ακόλουθες αιτίες:  

Δεν βλέπουν ούτε ακούν αυτά που συμβαίνουν στους Εσωτερικούς κόσμους. 
Είναι υποδουλωμένοι στις αρρώστιες και στον θάνατο. Δεν γνωρίζουν να χειρίζονται 
τις Συμπαντικές δυνάμεις. Είναι υποδουλωμένοι στον πόνο και στην πίκρα. Δεν 
έχουν ισχύ πάνω στα Μυστήρια της ζωής και του θανάτου, ούτε τα γνωρίζουν. 
Πεθαίνουν και γεννιούνται ενάντια την θέληση τους· και ούτε γνωρίζουν το πως. Είναι 
κάτοικοι της αβύσσου.  
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Ένας υιός της Ανάστασης έχει τις ακόλουθες δυνάμεις: Έχει δύναμη για να 
βλέπει και ν' ακούει σ' όλους τους εσωτερικούς κόσμους. Έχει δύναμη να χειρίζεται 
τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου. Του δίνεται δύναμη για να δικάζει τους ζωντα-
νούς νεκρούς (όλη την ανθρωπότητα). Γεννιέται και ενσαρκώνεται θεληματικά. Έχει 
δύναμη να κατευνάζει ή να αποδεσμεύει τις θύελλες και να κάνει να σείεται η γη και 
να βυθίζει ηπείρους. Έχει δυνάμεις πάνω στην φωτιά στις λαίλαπες, κτλ. 

Ο Χριστός ήρθε για να δώσει φως στα ανθρώπινα όντα που ζουν στο σκοτάδι. 
Όχι υλικό φως, αλλά με την έννοια που δίνουν στο φως τα Ευαγγέλια, το φως που 
λάμπει στο σκοτάδι του νου, το φως της νέας κατανόησης που απορρέει από το Λό-
γο. Ζούμε στο φως του Ήλιου, αλλά αυτό είναι σκοτάδι μπροστά στο άλλο φως, που 
μόνο η κατανόηση μπορεί να συλλάβει. Ο Χριστός αποκάλεσε τον εαυτό του φως του 
κόσμου. Εννοούσε αυτό το φως που μπορεί να πέσει επάνω στο νου και να φωτίσει 
την κατανόηση. Όταν ο άνθρωπος ζει μόνο στο επίπεδο των αισθήσεων και θεωρεί 
την εξωτερική ζωή που φωτίζεται από τον Ήλιο μοναδικό σκοπό του, βρίσκεται στο 
σκοτάδι. Ο Ιωάννης λέει πως το σκοτάδι δεν καταλαβαίνει το φως. Το κατώτερο δεν 
καταλαβαίνει το ανώτερο. Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί πως εσωτερικά είναι ατελής 
και ότι το νόημα της ύπαρξης του είναι να υποστεί μια αλλαγή μέσο εσωτερικής εξέ-
λιξης και να αποκτήσει μία νέα κατανόηση του εαυτού και της ζωής του, ήδη αρχίζει 
να βλέπει αυτό το φως σαν το πραγματικό νόημα της ύπαρξής του. Ο Λόγος έχει σχέ-
ση μ’ αυτό το φως. Ο Χριστός δίδαξε το Λόγο και γι’ αυτό είναι το φως. Δίδαξε το πώς 
να φτάσουμε αυτό το φως, που είναι πέρα και πάνω από τον άνθρωπο, αλλά ταυτό-
χρονα και μέσα του.  

Επειδή η Βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα στον άνθρωπο, μόνο εσωτερικά 
μπορεί να έρθει σ’ επαφή μ’ αυτή. Ο δρόμος και ο τρόπος είναι μέσα του. Αναλαμπές 
μίας ανυψωμένης συνειδητότητας και κάποιες στιγμές ενός εντελώς νέου νοήματος, 
που είναι σπίθες απ’ αυτό το φως, είναι που φανερώνουν πως υπάρχει μέσα του ένα 
ανώτερο επίπεδο. Αλλά για να το κατέχει μόνιμα αυτό το επίπεδο, πρέπει να διδαχτεί 
αρχικά το Λόγο εξωτερικά. Οι άνθρωποι όμως φοβούνται την αλλαγή, την ανάπτυξη. 
Η ανασφάλεια τους οδηγεί να δυσφημήσουν, ακόμη και να σκοτώσουν οποιονδήποτε 
προσπαθήσει να ανυψώσει το επίπεδο της συνειδητότητας της κοινωνίας όπως έγινε 
με τον Σωκράτη, τον Γκάντι, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. 

Με το παράδειγμά Του ο Ιησούς μας έδωσε το μήνυμα πως υπάρχει μια μεγά-
λη δύναμη μέσα μας και πως μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Πρέπει να πιστεύουμε 
στον εαυτό μας, στον Θεό μέσα μας. Μ’ αυτή την πίστη μπορούμε να κινήσουμε 
βουνά ή να νικήσουμε το θάνατο. Αναρωτιόμαστε αν αυτή η δύναμη είναι Του Θεού ή 
δικιά μας! Ποια η διαφορά; Που βρίσκεται ο Θεός; Μέσα μας. Εμείς είμαστε οι ναοί 
του ζωντανού Θεού. Η δύναμη Του κατοικεί μέσα μας, είναι δικιά Του. Αλλά το μάθη-
μα μας είναι να την χρησιμοποιήσουμε σωστά, σε αρμονία με το Θεϊκό Σχέδιο, ώστε 
να δημιουργήσουμε ένα παράδεισο κι όχι μια κόλαση εδώ στη γη. 

Αυτός είναι η δύναμη, κι εμείς είμαστε οι χειριστές αυτής της δύναμης, οι 
συνδημιουργοί. Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να μεταχειριστούμε αυτή τη δύναμη 
αρκετά άσχημα. Έχουμε δημιουργήσει ένα απαίσιο κόσμο, γεμάτο πόνο, δυστυχία, 
μοναξιά, βία και πείνα. Πρέπει να ξαναβρούμε αυτή τη δύναμη μέσα μας και να τη 
μεταχειριστούμε αυτή τη φορά με το σωστό της σύντροφο, την αγάπη. Η δύναμη χω-
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ρίς την αγάπη, όπως την έχει μεταχειριστεί μέχρι τώρα ο άνθρωπος, είναι καταστρο-
φική και άσχημη όπως και ο πόλεμος. Η δύναμη με αγάπη είναι δημιουργική και 
ωραία όπως η φύση. Αυτή η δύναμη μάς δίνει την ικανότητα να πάψουμε να είμαστε 
ανθρωπάκια προσκολλημένα στις μικρές πικρίες, στα πείσματα και τους θυμούς μας.   

Ένα άλλο μήνυμα που μας έδωσε ο Ιησούς είναι ότι ο Θεός δεν είναι μια 
συγκεκριμένη μορφή αλλά ένα είδος οικουμενικής συνειδητότητας και ο καθένας από 
μας έχει κατευθείαν πρόσβαση σ’ αυτή τη θεϊκή συνειδητότητα. Ο Ιησούς Χριστός με 
την ανάσταση του, εξάλειψε την ανάγκη ενός τρίτου προσώπου για να έχουμε επαφή 
με το Θεό. Έφερε το Θεό μέσα στην καρδιά, στο νου και στο σώμα μας. Εγκαταλεί-
ποντας την υλική μορφή και στέλνοντας το Άγιο Πνεύμα, μάς διευκόλυνε να το αντι-
ληφθούμε αυτό. Αν είχε παραμείνει με την υλική του μορφή, θα ήταν πιο δύσκολο να 
καταλάβουμε αυτή την αλήθεια, γιατί μέσα στην άγνοια μας θα πιστεύαμε πως η 
συνειδητότητα του Χριστού περιοριζόταν μόνο στο σώμα του Ιησού.  

«Ξέρετε που πηγαίνω και γνωρίζετε και το δρόμο». (Ιωάν. 14, 4). 
«Εγώ όμως σας λέγω την αλήθεια, ότι είναι συμφέρον σας να φύγω. Διότι εάν 

δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έλθει σ’ εσάς ενώ αν φύγω, θα σας τον στείλω». 
«Αλλ’ όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει εις όλη την αλή-
θεια. ..». (Ιωάν.16, 7-13). Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό και νέο μήνυμα για τους 
ανθρώπους εκείνη την εποχή και μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο και για μας τώρα.  

Ο Θεός δεν υπάρχει έξω από μας, σε κάποιο παράδεισο. Υπάρχει σαν δύναμη 
ζωής της ίδιας της φύσης μέσα στο σώμα και το νου μας. Αυτή η δύναμη, αυτή η 
συνειδητότητα Χριστού βρίσκεται μέσα μας, αλλά είναι καλυμμένη από το μέγεθος 
του εγώ μας που είναι κι αυτό αποτέλεσμα της άγνοιας και της ανασφάλειας που 
απορρέει απ’ αυτή. Συχνά θυμώνουμε με το Θεό και ακόμα παύουμε να πιστεύουμε 
όταν βλέπουμε πώς πάνε τα πράγματα στη ζωή μας και στον κόσμο γενικά. Ο Χρι-
στός με τη σταύρωση, την ανάσταση και την ανάληψη του και στέλνοντας τελικά το 
Άγιο πνεύμα, μετέφερε την ευθύνη για το τι γίνεται στη ζωή μας και γενικά στον 
κόσμο, σε μας.  

Ο Θεός ήρθε, μας φανερώθηκε με τα θαύματα και τις δυνάμεις του, με τη ζωή 
και το μήνυμα του και μετά αποχώρησε λέγοντας μας κατά κάποιο τρόπο: Τώρα είναι 
στο χέρι σας. Η δύναμη βρίσκεται μέσα σας. Έχετε το Άγιο Πνεύμα. Έχετε μια πρό-
σβαση στο Θεό. Εξαρτάται από σας. Σας έχω βοηθήσει όσο γίνεται. Εγώ είμαι η δύ-
ναμη αλλά εσείς είστε τα Εργαλεία της δημιουργίας εδώ στη γη. Είναι δικό σας το 
πρόβλημα κι εσείς πρέπει να βρείτε τη λύση του. Υπάρχουν πολλά μαθήματα που 
μπορούμε να μάθουμε από τη σταύρωση και την ανάσταση του Χριστού, αν εμβαθύ-
νουμε στα μηνύματα τους και αξιοποιήσουμε τα διδάγματά τους στην καθημερινή μας 
ζωή.  

Ίσως να μας φαίνεται πολύ μεγάλης διάρκειας και επίπονη αυτή η δουλειά και 
έτσι είναι. Ο δρόμος όμως αρχίζει εδώ και τώρα. Με την αυτοπαρατήρηση, τον 
θάνατο στην πορεία και με το να ζούμε στη στιγμή, κάνουμε το πρώτο βήμα.  
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Ο Ευθύς δρόμος. 
 
 
"Ο κοινός άνθρωπος της γης" είναι εκείνος που όταν βλέπει, δεν βλέπει τίποτα· 

και όταν ακούει δεν καταλαβαίνει. Ακούει και βλέπει με ευχαρίστηση τα πάντα που 
στο αγαπητό του εγώ αρέσουν. Ο κοινός άνθρωπος είναι μια σκιά που κινείται από 
ενστικτώδεις και κτηνώδης ωθήσεις, οι οποίες αμφισβητούνται μεταξύ τους και κάθε-
μία από αυτές απλώς θέλει να πάρει αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο. Η μη 
φωτισμένη συνείδηση δεν επιτρέπει σ’ αυτόν να συλλάβει τη βαθιά έννοια του Φωτός 
και του Λόγου.  

Ο Άνθρωπος που αγαπά, είναι αυτός που έχοντας καταλάβει το Λόγο, επιδι-
ώκει να ελευθερώσει τον Εαυτό του και να βρει το Φως, επειδή το έχει δει και το έχει 
γνωρίσει. Αυτός ο άνθρωπος ρίχνεται στην εργασία του, χωρίς να τον επηρεάζει αν 
θα χάσει αυτά που έχει ή ακόμη και τη ζωή του· αυτός ο άνθρωπος πρέπει να δει 
βαθιά εάν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα που εμποδίζει την πραγμάτωση της Εργα-
σίας του. Πρέπει να καταλάβει σε βάθος όλες τις δράσεις που το εγώ παράγει και τι 
τον κάνει να αντιδρά σ’ αυτές με έναν συγκεκριμένο τρόπο μέσα στο δράμα της ζωής.  

Θυμηθείτε, δεν έχουμε έρθει εδώ για να ευχαριστήσουμε κανέναν· έχουμε 
έρθει για να πεθάνουμε ψυχολογικά προκειμένου να κρυσταλλωθεί ο Χριστός μέσα 
μας. Η ανοχή μας στο εγώ είναι προδοσία και ύβρη για τον Χριστό, μια ανυπακοή 
στον Πατέρα και μια έλλειψη αγάπης για τη Μητέρα. Κάθε μέρα που περνάει και στην 
οποία εμείς δεν εργαζόμαστε ψυχολογικά με τα εγώ μας ήμαστε νικημένοι από τον 
νου σε αυτό το κοσμικό δράμα της απολύτρωσης της ψυχής μας.   

Μην ξεχνάτε, ότι στον Μυστικιστικό θάνατο το μόνο που πρέπει να μας απα-
σχολεί είναι η κατανόηση του εγώ, η δύναμη της Θέλησης151 που πρόκειται να ασκή-
                                                 

151 Η Θέληση είναι μια δύναμη που προέρχεται από τον Αιτιατό Κόσμο αναλογικά 
προς το ποσοστό συνείδησης που έχουμε και από τις καλά διοχετευμένες υπερπροσπάθειες 
που κάνουμε για κάθε περίσταση στην ζωή. Η Θέληση είναι η έκφραση της ανθρώπινης 
ψυχής. Κανένας δεν μπορεί να έχει συνειδητή Θέληση, αν δεν προτίθεται να ενσαρκώσει την 
ψυχή. Η ψυχή ενσαρκώνεται με τον απόκρυφο θάνατο. Κάθε φορά που είμαστε πρόσωπο με 
πρόσωπο με μία κατάσταση που μας επιτίθεται το εγώ και πετυχαίνουμε να υπερνικήσουμε 
αυτήν την επίθεση, ελευθερώνουμε μόρια της Ουσίας και αυτά ομαδοποιούνται σε αυτό που 
αποκαλούμε Ψυχή και η απάντηση μέσα μας είναι προφανής αμέσως. Εκείνο το μόριο της 
Ουσίας αποτελώντας μέρος της Ψυχής, προκηρύσσεται μέσα μας ως Θέληση. Κάθε φορά που 
εμείς επιτυγχάνουμε και κατακτούμε το πάθος (κατά την διάρκεια των μετατροπών μας που 
επιτυγχάνεται από τα παντρεμένα ζευγάρια), ή από τους ελεύθερους ανθρώπους, η ενέργεια 
ελευθερώνεται και μας δίνει ζωή και συνείδηση. Την ίδια στιγμή που ελευθερώνεται ενώνεται 
με την ψυχή και αυξάνει την Θέλησή μας. Κάθε φορά που εμείς με τις μεγάλες προσπάθειες ή 
τις υπερπροσπάθειες, θυσιάζουμε τους εαυτούς μας για έναν αξιοπρεπή σκοπό και για την 
ανθρωπότητα, εκείνο το ποσό των αξιών ενώνεται με την Ψυχή μας και αυξάνει την θέληση 
μας. Κάθε φορά που παραβρισκόμαστε σε ένα από τα Ιερά Τελετουργικά μας συνειδητά, εκεί-
να τα Χριστικά άτομα που βρίσκονται στο ψωμί και στο κρασί και την στιγμή που τα παίρνου-
με στα σώματά μας, μεταδίδονται σε όλον τον οργανισμό μας μέσω των ενδοκρινών αδένων 
μας, αυτή η ενέργεια φθάνει στην ψυχή μας και αυξάνει την θέληση μας. Κάθε φορά που 



Αναστάσιος Β. Βλάχος 

397 
 

σουμε στην εργασία μας, η συνέχεια σκοπού και η ενοποίηση με τη θεϊκή Μητέρα. 
Καθένα από αυτά έχει το συμπλήρωμά του. Η κατανόηση συμπληρώνεται από τη με-
λέτη του εγώ σε ένα συναισθηματικό, ενστικτώδες, διανοητικό και σεξουαλικό επίπε-
δο. Η Θέληση συμπληρώνεται όταν δεν δικαιολογούμε το εγώ, όταν δεν το επιτρέπου-
με να ενεργεί, και όταν υποστηρίζουμε τον πόνο που ο Μυστικιστικός θάνατος παρά-
γει. Η "ενοποίηση" με τη Μητέρα συμπληρώνεται με την προσευχή, τον διαλογισμό 
και με την ικεσία, ζητώντας την εξάλειψη.  

Αυτός που εξετάζει τον κόσμο με τα φυσικά του μάτια καταλήγει να συμφωνεί 
με τον Ιούδα, τον Καϊάφα και τον Πιλάτο. Αυτός που εξετάζει τον κόσμο, τα συστήμα-
τα, τις συνήθειες, κ.λπ., με τη συνείδηση, καταλήγει στην εξαγωγή εκείνων των αξιών 
που χρειάζεται και απορρίπτει αυτά που είναι περιττά. Ο καθένας μας πρέπει να 
μάθει να εξετάζει τους φίλους και τους εχθρούς του Χριστού με την ίδια ηρεμία· έτσι 
θα μπορεί να έχει ένα ιδιαίτερο κριτήριο για να αποφασίσει τι, πότε, πού και πως, θα 
δράση. Σε κάθε γεγονός στη ζωή το εγώ καθίσταται παρών σε μεγαλύτερες ή μικρό-
τερες αναλογίες. Εάν είμαστε πρόθυμοι να πεθάνουμε, ας μην επιτρέπουμε σε μια 
άσχημα μετασχηματισμένη εντύπωση να κλέψει την ενέργειά μας και ας αισθαν-
θούμε ότι το εγώ που αντιδρά μέσα μας είναι ένα εγκληματικό στοιχείο που εμείς δεν 
είμαστε πρόθυμοι να το έχουμε πια. Μην ξεχνάς ότι ο πόνος και ο στοχασμός είναι το 
βήμα που ακολουθεί... Πόνος, όταν το εγώ πεθαίνει και Στοχασμός, προκειμένου να 
συνεχίσουμε στην Ατραπό. Όταν κάποιος περπατά μέσα στους δρόμους, όταν είναι 
σε μια κοινωνική συγκέντρωση, ή σε ένα οποιοδήποτε γεγονός με τα πλήθη των 
ανθρώπων, πρέπει να γίνει πολύ στοχαστικός, να ζει τη στιγμή, να παρατηρεί τους 

                                                                                                                     
παραβρισκόμαστε σε μια αλυσίδα συνειδητά, αυτή η βιοηλεκτρική μαγνητική ενέργεια που 
φανερώνεται εκεί, φθάνει στην ψυχή μας και αυξάνει την δύναμη της θέλησης μας. Κάθε πει-
θαρχία που επιβάλλουμε στους εαυτούς μας στην Χριστική εσωτερική εργασία μας, συγχω-
νεύεται με την συνείδησή μας και αυξάνει την θέληση μας. Αυτό που αποκαλείται Θέληση και 
που ο καθένας επιδιώκει να την έχει, δεν έρχεται σε μας από μόνη της. Είναι το αποτέλεσμα 
πολλών υπερπροσπαθειών που κάνουμε συνειδητά. Είναι το αποτέλεσμα μιας αυστηρής πει-
θαρχίας και εθελοντικών βασάνων. Πολλοί άνθρωποι συγχέουν την συνειδητή Θέληση με τις 
ωθήσεις κάποιου εγώ, ή με αρνητικές δυνάμεις που μια δεδομένη στιγμή εμφανίζονται σε κά-
ποιον προκαλώντας τον να κάνει ανάρμοστες πράξεις. Όπως έχουμε πει, η συνειδητή θέληση 
που ασκείται μέσα μας, γίνεται από την ανθρώπινη ψυχή και την αποκτάμε με συνειδητή ερ-
γασία. Ως μαθητές της πορείας της Μύησης, πρέπει να διαφοροποιηθούμε ανάμεσα στην δη-
μιουργία των υπαρξιακών σωμάτων του Είναι και του τι η Χριστικοποίηση αυτών των σωμά-
των σημαίνει. Επομένως, το να δημιουργήσουμε το σώμα της Θέλησης είναι ένα πράγμα και 
το να έχουμε Θέληση είναι κάτι άλλο. Είναι απαραίτητο να έχουμε Θέληση. Με άλλα λόγια, να 
δημιουργήσουμε την ψυχή και είναι επίσης απαραίτητο να δημιουργηθεί το σώμα της Θέλη-
σης, η Συνείδηση. Η Θέληση αντιστοιχεί στην Ανθρώπινη Ψυχή και η Συνείδηση στην Πνευμα-
τική Ψυχή. Κατανόηση και Θέληση είναι οι δύο αρετές των δίδυμων Ψυχών μας. Η Πνευματική 
Ψυχή μας δίνει Κατανόηση και η Ανθρώπινη Ψυχή μας δίνει Θέληση έτσι ώστε μ΄ αυτά τα δύο 
όπλα να μπορούμε να μαχόμαστε τους τρομερούς εχθρούς που κουβαλάμε μέσα μας. Η 
Θέληση μας κάνει να θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας και αυτόν τον εκφυλισμένο 
κόσμο. Η Κατανόηση μας κάνει να μπορούμε να ενσωματώσουμε στον εαυτό μας αξίες και να 
διακρί-νουμε καθαρά την τεράστια ανάγκη μιας ριζικής αλλαγής στη ζωή μας. 
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ανθρώπους και να μην επιτρέπει στο νου ή τις συγκινήσεις του να συμφωνήσουν ή 
να διαφωνήσουν με τον τρόπο τον οποίο οι άλλοι ενεργούν. 

Θυμηθείτε, όταν συμφωνείτε με κάποιον που κακομεταχειρίστηκε, προσβλή-
θηκε, εξαπατήθηκε ή διώχτηκε, διαφωνώντας με αυτόν που διαπράττει αυτήν την κα-
τάχρηση, δείχνετε με αυτό, ότι αποπροσανατολιστήκατε και έχετε μετατρέψει τον εαυ-
τό σας σε έναν δικαστή αυτού του καθορισμένου προσώπου ή προσώπων· αυτό το 
είδος εκτίμησης που κάνετε σε κάθε γεγονός στη Ζωή, είναι εγώ 100%. Το εγώ χρησι-
μοποιεί την εμπειρία, τους θριάμβους, ή τις αποτυχίες του μέσα από σας, και το μόνο 
φυσιολογικό είναι, ότι εάν δεν είστε άγρυπνοι και προσεκτικοί, θα πιστεύετε ότι είναι 
η συνείδησή σας που δεν μπορεί να αντέξει να δει εκείνο το είδος αδικίας. Αυτό θα 
μπορούσε να ηχήσει περίεργα σε σας, αλλά εάν εσείς πεθαίνετε ψυχολογικά, εάν 
είστε πρόθυμος να πεθάνετε, δεν πρέπει να είστε ο δικαστής, ούτε ο υπερασπιστής, 
ούτε ο κατήγορος κανενός. Προσπαθήστε να καταλάβετε ότι στην Ατραπό σας, οι 
φίλοι και οι εχθροί σας, εκπληρώνουν μια αποστολή.  

Είστε εσείς που πρέπει να κατευθύνετε όλα τα γεγονότα της ζωής σας έτσι 
ώστε ποτέ να μην παρακινηθείτε να ενεργήσετε από μια συγκίνηση θριάμβου ή απο-
τυχίας. Όταν θριαμβεύετε, κρατηθείτε σιωπηλός και παραμείνετε ήρεμος· όταν αισθά-
νεστε νικημένοι ή μειωμένοι από τις διάφορες καταστάσεις της ζωής, κρατήστε σιωπή 
και παρατηρήστε την ψυχολογική, διανοητική ή συναισθηματική σας συμπεριφορά. 
Μην ξεχνάτε ότι, δεν είναι η ζωή, ούτε τα γεγονότα τα οποία νικούν. Είναι το άτομο 
που υπερνικά τις καταστάσεις και τα γεγονότα. Η ζωή συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο 
με τους θριάμβους ή με την καταστροφή της και είσαι Εσύ που μπορείς να τροπο-
ποιήσεις μόνο μέσα σου τα γεγονότα που συνέβησαν ή συμβαίνουν εξωτερικά. 
Θυμηθείτε ότι πάνω στην Ατραπό σας, ακόμα και αν πιστεύετε ότι είστε στην αρχή, 
πάντα θα έχετε ένα Καϊάφα που θα εγείρει τον όχλο ενάντιά σας, ένα Πιλάτο που θα 
σας κρίνει και θα πλένει τα χέρια του και ένα Ιούδα που θα σας προδώσει· αλλά ας 
μελετηθεί αυτό.  

Η γνώση είναι μια λειτουργία την οποία κάποιος πρέπει να καταλάβει και να 
γνωρίσει προκειμένου να είναι σε θέση να προσδιορίζει πάνω σε ποιο επίπεδο έχει 
μάθει κάτι και μέχρι ποιο επίπεδο έχει κατανοήσει. Ακόμα κι αν φανεί απίστευτο στον 
αναγνώστη, υπάρχουν πράγματα που τα ξέρουμε μόνο διανοητικά, άλλα, τα ξέρουμε 
μόνο μέσω του κινητικού μας κέντρου και άλλα, μόνο μέσω του συναισθηματικού μας 
κέντρου. Η γνώση ενός καθορισμένου πράγματος σε οποιοιδήποτε από αυτούς τους 
Εγκεφάλους δεν μας εγγυάται ότι θα μας εξυπηρετήσει στην πραγματοποίηση του 
Μεγάλου Έργου ή στην απόδοση οποιασδήποτε συνειδητής λειτουργίας. Χρησιμο-
ποιήστε ως σύγκριση την περίπτωση ενός σκυλιού. Εκείνο το ζώο μαθαίνει το όνομά 
του και εάν το εκπαιδεύσουμε καλά, μαθαίνει να φροντίζει το σπίτι, να υπακούει όταν 
τον διατάζετε να επιτεθεί σε κάποιον, κλπ. Αυτό όμως δεν δείχνει ότι το ζώο έχει ένα 
νου, ούτε συνείδηση από αυτό που έχει μάθει. 

Ο πόνος αποτελεί τρόπο εξέλιξης. Μερικές φορές η ζωή μπορεί να σας κλείνει 
κάποιες πόρτες διότι έχει έρθει η ώρα να προχωρήσετε μπροστά. Αυτό είναι κάτι 
θετικό, επειδή πιθανόν να μην πηγαίνατε παρακάτω, εκτός κι αν οι περιστάσεις σας 
ανάγκαζαν να το κάνετε. Όταν περνάτε δύσκολα, θυμηθείτε ότι ο πόνος δεν έρχεται 
χωρίς λόγο. Αφήστε πίσω σας ό,τι σας έκανε κακό, αλλά μην ξεχάσετε ποτέ τι σας 
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δίδαξε. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζετε δυσκολίες, δεν σημαίνει ότι έχετε αποτύχει. 
Κάθε επιτυχία απαιτεί να δώσετε έναν αγώνα. Το καλό πράγμα αργεί, γι’ αυτό να έχε-
τε υπομονή και να παραμείνετε αισιόδοξοι και στο τέλος θα γίνουν όλα, απλώς ίσως 
όχι αμέσως. Να θυμάστε ότι υπάρχουν δύο είδη πόνου: ο πόνος που σας πληγώνει 
και ο πόνος που σας αλλάζει. Όταν αντί να αντιστέκεστε, δέχεστε τη ζωή όπως είναι 
και τα δύο είδη μπορούν να σας βοηθήσουν να εξελιχτείτε. 

Όλα στη ζωή είναι προσωρινά διότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Έτσι, αν τα 
πράγματα σήμερα είναι καλά απολαύστε το. Αν είναι άσχημα μην στενοχωριέστε 
γιατί οι δυσκολίες είναι προσωρινές. Το ότι έχετε προβλήματα ή κάτι σας απασχολεί, 
δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χαμογελάτε. Κάθε στιγμή που περνά σας δίνει μια 
δεύτερη ευκαιρία. Απλώς πρέπει να δέχεστε ό,τι σας προσφέρεται και να κάνετε το 
καλύτερο που μπορείτε. 

Η στενοχώρια και η γκρίνια δεν αλλάζουν τίποτα. Όσοι διαμαρτύρονται περισ-
σότερο, καταφέρνουν τα λιγότερα. Είναι πάντα προτιμότερο να προσπαθείτε να κάνε-
τε κάτι σπουδαίο και να αποτύχετε, παρά να μην κάνετε τίποτα. Αν δεν πετύχετε δεν 
χάνετε τίποτα. Χαμένοι είστε όταν δεν κάνετε τίποτα αλλά παραπονιέστε γι’ αυτό. Αν 
πιστεύετε σε κάτι συνεχίστε να προσπαθείτε. Μην αφήνετε τις σκιές του παρελθό-
ντος να μαυρίσουν το παράθυρο που ανοίγεται στο μέλλον σας. Αν ξοδεύετε το 
σήμερα γκρινιάζοντας για το χθες, δεν θα κάνετε το αύριο πιο φωτεινό. Αντί γι’ αυτό 
αντιδράστε κι αφήστε όσα έχετε μάθει να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τον τρόπο 
που ζείτε. Κάντε αλλαγές και μην κοιτάξετε πίσω ποτέ. Ανεξαρτήτως από το τι μπορεί 
να συμβεί μακροπρόθεσμα, να θυμάστε ότι η αληθινή ευτυχία έρχεται μόνο όταν 
σταματήσετε να διαμαρτύρεστε για τα προβλήματά σας και αρχίσετε να νιώθετε 
ευγνώμονες για όλα τα προβλήματα που δεν έχετε. 

Τα σημάδια από τις πληγές σας είναι σύμβολα της δύναμής σας. Ποτέ να μην 
ντρέπεστε για τα σημάδια που σας άφησε η ζωή. Μια ουλή σημαίνει ότι το πρό-
βλημα έφυγε και η πληγή έκλεισε. Σημαίνει ότι νικήσατε τον πόνο, πήρατε ένα μάθη-
μα, γίνατε πιο δυνατοί και προχωρήσατε μπροστά. Μια ουλή είναι η μόνιμη επιβεβαί-
ωση της νίκης σας και πρέπει να είστε υπερήφανοι. Μην την αφήνετε να σας κρατή-
σει όμηρο και να σας γεμίσει τη ζωή με φόβο. Δεν μπορείτε να εξαφανίσετε τα σημά-
δια, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο αντίληψής γι’ αυτά, όπως, ό,τι μια πληγή 
είναι το μέρος απ’ όπου μπαίνει το φως. Μπορείτε να αρχίσετε να τα βλέπετε ως 
ένδειξη δύναμης και όχι πόνου. Μέσα από τις δοκιμασίες αναδείχτηκαν οι δυνατό-
τερες ψυχές. Οι πιο ισχυροί χαρακτήρες σ’ αυτόν τον κόσμο σφραγίστηκαν με σημά-
δια. Δείτε τα ως μια ένδειξη ότι πετύχατε, επιζήσατε και έχετε αυτά τα σημάδια να το 
αποδεικνύουν! Είναι μια ευκαιρία να γίνετε ακόμα πιο δυνατοί.  

Κάθε μικρός αγώνας είναι ένα βήμα μπροστά. Στη ζωή υπομονή δεν σημαίνει 
αναμονή. Είναι η ικανότητα να διατηρήσετε μια σωστή στάση ζωής ενώ κοπιάζετε 
αδιάκοπα να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας γνωρίζοντας ότι η προσπάθεια αξίζει 
τον κόπο. Έτσι, αν έχετε αποφασίσει να προσπαθήσετε, αφιερώστε χρόνο και φτάστε 
μέχρι το τέλος. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να ξεκινήσετε. Αυτό σημαίνει ότι ίσως 
χρειαστεί να αλλάξετε τις ισορροπίες και τις ανέσεις σας για ένα διάστημα και ίσως 
ακόμη και τον τρόπο σκέψης σας σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί ακόμα να χρεια-
στεί να σταματήσετε να τρώτε ή να κοιμάστε όπως είχατε συνηθίσει στο παρελθόν κι 
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αυτή η κατάσταση να διαρκέσει για εβδομάδες. Σημαίνει ότι πρέπει να υπερβείτε τα 
όριά σας και να βρίσκεστε συνεχώς σε εγρήγορση. Σημαίνει ότι ίσως πρέπει να θυσι-
άσετε τις προσωπικές σας σχέσεις, να δεχτείτε λοιδορίες από τους συναδέλφους 
σας, ακόμα και να περάσετε πολύ χρόνο μόνοι σας. Η απομόνωση όμως είναι ένα 
δώρο που κάνει τα σπουδαία πράγματα να γίνουν αληθινά. Σας δίνει τον χώρο που 
χρειάζεστε για να δράσετε. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια δοκιμασία για την αποφασι-
στικότητα και τη θέλησή σας. 

Αν θέλετε κάτι πραγματικά, μπορείτε να το κάνετε παρά τις αποτυχίες, την 
απόρριψη και τις συνθήκες. Κάθε βήμα μπροστά θα σας κάνει να αισθάνεστε καλύ-
τερα από οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Θα συνειδητοποιήσετε ότι ο 
αγώνας δεν είναι κάτι που βρίσκεται στον δρόμο σας, αλλά πως είναι ο δρόμος αυτός 
καθαυτός. Αξίζει όμως τον κόπο γι’ αυτό, αν σκοπεύετε να προσπαθήσετε φτάστε 
μέχρι το τέλος της διαδρομής.  

Η αρνητικότητα των άλλων ανθρώπων δεν είναι δικό σας πρόβλημα. Όταν 
περιβάλλεστε από αρνητικότητα, εσείς να παραμείνετε θετικοί. Όταν οι άλλοι προ-
σπαθούν να σας αποθαρρύνουν, χαμογελάστε. Είναι ένας εύκολος τρόπος για να 
διατηρήσετε τον ενθουσιασμό και την προσήλωσή σας. Όταν οι άνθρωποι γύρω σας 
φέρονται άσχημα, παραμείνετε ο Εαυτός σας. Μην αφήσετε ποτέ τη δυσαρέσκεια 
κάποιου να αλλάξει αυτό που είστε. Μην παίρνετε τα πράγματα πολύ προσωπικά, 
ακόμα κι αν έτσι φαίνονται. Σπάνια η αιτία που οι άνθρωποι κάνουν πράγματα είστε 
εσείς. Η πραγματική αιτία συνήθως βρίσκεται σε αυτούς. 

Πάνω απ’ όλα, μην αλλάξετε ποτέ μόνο και μόνο για να εντυπωσιάσετε κά-
ποιον που σας λέει ότι δεν είστε αρκετά καλοί. Αλλάξτε γιατί έτσι θα γίνετε καλύτεροι 
άνθρωποι με πιο φωτεινό μέλλον. Οι άνθρωποι θα κάνουν κριτική ανεξαρτήτως από 
το τι πράξετε ή πόσο καλά θα το πράξετε. Να ενδιαφερθείτε για τον Εαυτό σας πρώ-
τα, προτού ενδιαφερθείτε για το τι σκέφτονται οι άλλοι. Αν πιστεύετε πολύ σε κάτι, 
μην φοβηθείτε να αγωνιστείτε γι’ αυτό. Η μεγαλύτερη δύναμη πηγάζει όταν υπερνι-
κάτε αυτό που οι άλλοι θεωρούν αδύνατο. Γι’ αυτό, κάντε ό,τι σας δίνει χαρά και 
συναναστραφείτε με ανθρώπους που σας κάνουν να χαμογελάτε συχνά. 

Αυτό που είναι γραφτό να γίνει, θα γίνει. Η αληθινή δύναμη έρχεται όταν 
υπάρχουν πολλοί λόγοι για να κλάψετε και να διαμαρτυρηθείτε, αλλά εσείς προτιμάτε 
να χαμογελάσετε και να εκτιμήσετε τη ζωή σας. Υπάρχουν κρυμμένες ευλογίες σε 
κάθε αγώνα που έχετε να αντιμετωπίσετε, αλλά θα πρέπει να ανοίξετε την καρδιά και 
το μυαλό σας για να τις δείτε. Δεν γίνεται να αναγκάσετε τα πράγματα να συμβούν 
βασανίζοντας τον εαυτό σας προσπαθώντας ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή θα πρέ-
πει να αφήσετε τις καταστάσεις να κυλήσουν μόνες τους και να συμβεί αυτό που είναι 
γραφτό. 

Η ζωή είναι σκληρή, είναι αλήθεια, εσείς όμως είστε πιο σκληροί. Βρείτε τη 
δύναμη να γελάτε κάθε μέρα. Βρείτε το θάρρος να αισθάνεστε διαφορετικά αλλά 
όμορφα. Ψάξτε μέσα στην καρδιά σας και κάντε τους άλλους να χαμογελούν κι αυτοί. 
Μην αγχώνεστε για πράγματα που δεν μπορείτε να αλλάξετε. Ζήστε απλά και δώστε 
αγάπη απλόχερα, μιλήστε με ειλικρίνεια, εργαστείτε με όρεξη. Και ακόμα κι αν αποτύ-
χετε κάπου, συνεχίστε να προσπαθείτε και να εξελίσσεστε. Τελικά, αγαπώ τη ζωή 
μου σημαίνει εμπιστεύομαι τη διαίσθησή μου, αρπάζω τις ευκαιρίες, χάνω και βρί-
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σκω την ευτυχία, φυλάω τις αναμνήσεις μου και μαθαίνω από τις εμπειρίες μου. Είναι 
ένα μακρύ ταξίδι και πρέπει να σταματήσετε να ανησυχείτε, να αναρωτιέστε και να 
αμφιβάλλετε σε κάθε σας βήμα. Χαμογελάστε όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ζή-
στε συνειδητά την κάθε στιγμή και απολαύστε τη ζωή σας όπως κι αν έρχεται. Μπο-
ρεί να μην φτάσετε ακριβώς εκεί που σκοπεύατε να πάτε, αλλά τελικά θα φτάσετε εκεί 
όπου θα έπρεπε να είστε. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να συνεχίσετε να 
προσπαθείτε. Μην φοβάστε να κάνετε ξανά κάποια πράγματα – να προσπαθήσετε 
ξανά, να αγαπήσετε, να ζήσετε και να ονειρευτείτε. Μην αφήσετε ένα σκληρό μάθημα 
που σας έδωσε η ζωή να σκληρύνει και την καρδιά σας. Τα καλύτερα μαθήματα συ-
χνά έρχονται μέσα από τις χειρότερες στιγμές και από τα χειρότερα λάθη. Υπάρχουν 
στιγμές που οτιδήποτε που θα μπορούσε να πάει στραβά όντως πηγαίνει στραβά και 
εσείς νιώθετε ότι θα κολλήσετε σε αυτό το αδιέξοδο για πάντα. Αυτό όμως δεν πρό-
κειται να συμβεί. Όταν φτάσετε σε σημείο να θέλετε να εγκαταλείψτε την προσπάθεια, 
να θυμάστε ότι συχνά τα πράγματα πρέπει να στραβώσουν πριν γίνουν έτσι όπως 
πρέπει. Μερικές φορές πρέπει να περάσετε τα χειρότερα για να βρείτε τα καλύτερα. 

Θυμηθείτε, ότι, είστε ταξιδιώτες που προχωρείτε χωρίς έναν Δρόμο, επειδή 
εσείς είστε αυτοί που κάνετε το Δρόμο σας. Περπατήστε σε μια ευθεία γραμμή και σε 
κάθε βήμα του δρόμου σας ξεφορτωθείτε αυτό που σας βαραίνει. Όλα όσα βλέπετε 
στον δρόμο σας, παρατηρείστε τα καλά, προκειμένου να τα γνωρίσετε και να τα κατα-
λάβετε. Θυμηθείτε, ότι σε αυτόν τον Δρόμο δεν πρέπει να υπάρξει καμία επιστροφή, 
επομένως, μην ξεχάσετε τίποτα. Προσπαθήστε να πληρώσετε τον καθένα που οφεί-
λετε έτσι ώστε αυτοί να μην σας ψάχνουν στο Δρόμο σας προκειμένου να εισπραχθεί 
το χρέος. Μόνο, πάρτε ό,τι χρειάζεστε και, ό,τι δεν χρειάζεστε, να το δώσετε σε 
εκείνους που πρέπει. Μην πείτε σε κανέναν ότι ο Δρόμος σας είναι Μονόδρομος, 
επειδή, είναι δυνατόν, εκείνοι που σας αγαπούν να μην σας αφήσουν να πάτε, και να 
προσπαθήσουν να σας κλείσουν τον δρόμο. Δώστε στο δρόμο σας, στον καθένα ένα 
χαμόγελο, έτσι ώστε να πουν ότι αυτός ο ταξιδιώτης είναι ευτυχής· δεν πειράζει εάν η 
καρδιά σας αιμορραγεί. Πίνετε από την πηγή της Σοφίας κάθε ημέρα έτσι ώστε στον 
Δρόμο σας να μην αισθανθείτε διψασμένοι. Κατά τη διάρκεια των έναστρων νυχτών 
προσπαθήστε να αναπαυθείτε εν Ειρήνη και την αυγή κάθε ημέρας συνεχιστείτε στο 
ταξίδι σας. Ποτέ μην πείτε, "Σήμερα θα αναπαυθώ" επειδή δεν έχετε φτάσει στον 
προορισμό σας ακόμα. 

Στο δρόμο σας μην παρατηρείτε τις ατέλειες του καθενός· κοιτάξτε μόνο τις 
αρετές τους. Εάν κάποιος διασχίζει την Ατραπός σας, πέστε του «Έχετε δίκιο» και 
συνεχίστε. Σε όλους που πηγαίνουν στον αντίθετο δρόμο μην προσπαθήσετε να τους 
πείσετε για να επιστρέψουν για να μην σπαταλήσετε τον χρόνο σας άχρηστα. Δώστε 
τους να πιούνε από την Πηγή της Σοφίας και αφήστε τους να συνεχίσουν τον δρόμο 
τους. Παρατηρήστε τα όνειρά σας προσεκτικά σε κάθε στιγμή, με σκοπό να κατανοή-
σετε τα λάθη σας. Μην πείτε σε κανέναν ότι ξέρετε την Αλήθεια· διδάξτε τους, έτσι 
ώστε να μπορούν να την γνωρίσουν.  

Στο δρόμο που προχωράτε πηγαίνετε μόνος και εάν κάποιος πηγαίνει με σας, 
παρατηρήστε προσεκτικά τι λέτε και που πατάτε. Όταν πονάτε, προσπαθήστε να το 
κρύψετε, έτσι ώστε εκείνοι που σας βλέπουν, να μην ξέρουν ότι υποφέρετε. Όταν 
κάποιος μιλά ακούστε· μην κατακρίνετε αλλά μάθετε. Όταν κοιτάζετε κάποιον δείξτε 
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του την στοργή σας. Όταν διορθώνετε κάποιον, δείξτε του την αγάπη σας και έτσι η 
ζωή σας θα είναι οδηγία και ένα παράδειγμα για τον καθένα.    

Πρέπει να ξέρουμε πως ο Χριστός, μπορεί να ενσαρκωθεί μόνο στους πρα-
γματικούς ανθρώπους. Είναι αδύνατο για τον καθένα να επιτύχει αυτό το επίπεδο του 
αυθεντικού ανθρώπου, χωρίς να έχει προηγουμένως περάσει μέσω των πέντε μυή-
σεων των μεγαλύτερων μυστηρίων και σαν μια χάρη και μόνο, μετά από μία προη-
γούμενη θυσία για την ανθρωπότητα, μπορεί να ενσαρκωθεί ο Χριστός μέσα του. Ο 
Χριστός, θα γεννιέται πάντα μέσα στην ταπεινή ατομική φάτνη κάθε προετοιμα-
σμένου. Η μητέρα του Κυρίου υπήρξε, είναι και θα είναι, πάντα η θεία μητέρα Κουντα-
λίνι, το πύρινο φίδι των μαγικών δυνάμεων μας. Οι βασιλιάδες της ευφυΐας, τα τρία 
σοφά άτομα, οι τρεις μάγοι, τα αληθινά πνεύματα, πάντα θα αναγνωρίζουν τον Κύριο 
και θα τον λατρεύουν. Το παιδί θα αντιμετωπίσει πάντα μεγάλους κινδύνους, ο 
«Ηρώδης», ο κόσμος, οι σκοταδιστές, πάντα θα θέλουν να το σκοτώσουν.  

Η βάπτιση στον Ιορδάνη της ύπαρξης είναι απαραίτητη γιατί τα ύδατα της 
ζωής καθαρίζουν και μετασχηματίζουν. Η μεταμόρφωση, διδάσκει στον κόσμο με 
ανώτερη νοημοσύνη πώς να συμπεριφέρεται με αγάπη, καθιστώντας τους Νόμους 
του Μωυσή περιττούς. Ο εσωτερικός Κύριος θα έρθει σε μας περπατώντας επάνω 
στα άγρια κύματα της συναισθηματικής μας θάλασσας και θα αποκαθιστά πάντα την 
τάξη στον νου μας. Θα επιστρέψει το χαμένο φως στα μάτια μας και θα πολλαπλα-
σιάσει το ψωμί της Ευχαριστίας, για τροφή  και δύναμη στις ψυχές μας. Ο Χριστός, 
ενσαρκωμένος στο μυημένο, θα κηρύξει στις οδούς της μεγάλης Ιερουσαλήμ του 
κόσμου, παραδίδοντας στην ανθρωπότητα το μήνυμα της νέας εποχής και το πρόσω-
πο του, εστεμμένο με τα αγκάθια, για άλλη μια φορά θα παραμείνει χαραγμένο για 
πάντα στο σάβανο της Βερόνικας. Στη συνείδηση των μυημένων, θα υπάρχουν πάντα 
υπέροχα κοσμικά γεγονότα και ανάμεσα σε αστραπές και σεισμούς της ψυχής, ο 
Κύριος θα παραδίδει το πνεύμα του στον Πατέρα. Κατόπι, αφού κατεβεί το σώμα του 
στον τάφο, θα  επαναλαμβάνεται  πάντα η ανάσταση μέσα σε τρεις και μισή μέρες. 

Εμείς για να εκπληρώσουμε αυτό το σκοπό, πρέπει να αφαιρέσουμε τη φθορά 
από μέσα μας, γιατί ο Θεός, ο Ουράνιος Άνθρωπος μέσα μας, δεν μπορεί να αναμι-
χθεί με την διεφθαρμένη μας ψυχή. «Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι όπως ο Πατέρας 
σας ο ουράνιος είναι τέλειος». Ο Θεός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έξω από τον 
Εαυτό μας. Γι’ αυτόν που δεν γνωρίζει, ο Θεός κατοικεί στους ναούς που έκαναν οι 
άνθρωποι, στις εκκλησίες, αλλά οι πραγματικά αφυπνισμένοι Τον βρίσκουν μόνο 
μέσα στους Εαυτούς τους, τον ναό που έκανε ο Θεός, το ανθρώπινο σώμα είναι ο 
πραγματικός ναός Του και η καρδιά μας είναι ένας ΒΩΜΟΣ… Μόνο μέσα σ’ αυτόν 
λάμπει το Φώς του.  

Ο Χριστός διεκήρυξε: «δεν γνωρίζετε ότι σεις είσθε ο ναός του Θεού, και ότι το 
πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας» (Α’ Κοριν. 3, 16). Και επίσης, «Σείς είσθε ο ναός 
του ζώντος Θεού». (Β’ Κορ. 6, 16). 
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Προσβλέποντας στο μέλλον. 
 
 

Η Ζωή σε εκδήλωση δημιουργεί ύπαρξη και ενέργεια. Αυτό, από τους ανθρώ-
πους κατανοείται σαν η πηγή της δυαδικότητας την οποία γνωρίζουν με διάφορες 
ονομασίες, όπως: Πνεύμα -Ύλη, Ζωή - Μορφή, Πατέρας - Μητέρα, Θετικότητα-  Αρνη-
τικότητα, Φώς - Σκότος, κτλ. Η Ζωή εκδηλωμένη μέσο αυτής της υλικής δυαδικότητας, 
δημιουργεί έναν τρίτο παράγοντα, τη Συνείδηση, η οποία είναι το αποτέλεσμα της 
ένωσης Πνεύματος και ύλης. Η Συνείδηση είναι η ψυχή όλων των εκδηλώσεων, τόσο 
στο απλό άτομο της φυσικής ύλης, όσο και σ’ έναν άνθρωπο, έναν πλανήτη ή ένα 
Ηλιακό σύστημα. Η απόκτηση Συνείδησης είναι ο σκοπός χάρη του οποίου η Ζωή 
εκδηλώνεται και λαμβάνει μορφή.   

Η κυκλική εμφάνιση όλων των σωμάτων (ανθρώπινων, πλανητικών, ή ηλιακών 
συστημάτων), συνιστά μια από τις αρχές εκδήλωσης της Ζωής και είναι η βάση και η 
μέθοδος που η φύση καθόρισε για να κατορθώνεται η διεύρυνση της συνείδησης, 
μέσο της πείρας που θα αποκτιέται από της αλλεπάλληλες κυκλικές εμφανίσεις (επα-
ναγεννήσεις), αυτής της Ζωής. Έτσι η πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη για τον άν-
θρωπο γίνεται εφικτή μέσου αυτού του Νόμου της Περιοδικότητας (κυκλικής εμφάνι-
σης των πάντων) και ρυθμίζεται από το Νόμο της Αιτίας και Αποτελέσματος, ο οποίος 
είναι Νόμος απολύτου δικαιοσύνης κατά τρόπο ώστε, ο κάθ’ ένας να είναι κριτής του 
εαυτού του και αποδέκτης των συνεπειών των πράξεων του. 

Μέσω αυτών των νόμων ο άνθρωπος μόνος διαπλάθει τη ζωή του και είναι 
υπεύθυνος σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του με αποτέλεσμα είτε να τιμωρείται για παρελ-
θόντα σφάλματα ή να ανταμείβεται για τις αρετές του, μέχρις ότου μπορέσει να φέρει 
τον εαυτό του, από τον κόσμο της ύλης, σε εκείνον του πνεύματος με την τελική του 
απολύτρωση. Αυτό το κατορθώνει μέσω της σκέψης, της επιθυμίας και της προσω-
πικής προσπάθειας και πάντοτε, με την ελεύθερη θέληση, επισπεύδει ή επιβραδύνει 
την πορεία του κατά βούληση. Με το νόμο της επαναγέννησης αποδίδουμε στο Θεό 
την δικαιοσύνη και στον άνθρωπο τη διάκριση και την ελευθερία της θέλησης του.  

Στην πράξη, αναλογιζόμενοι, διαπιστώνουμε ότι η ανθρώπινη ψυχή, ήλθε χω-
ρίς γνώση, συνείδηση ή κρίση και στη συνέχεια με την πείρα της ζωής, ο άνθρωπος, 
μέσω της τριβής του με την ύλη, διαμορφώνει ηθικές και διανοητικές δυνάμεις και 
αποκτά συνείδηση και κρίση. Ως εκ τούτο, η ιδιοσυγκρασία που φέρει κατά τη γέννη-
ση του, είναι ο δείκτης του δρόμου της εξέλιξης που έχει διανύσει και που είναι έργο 
του Ιδίου. Οι φυσικές τάσεις, οι υψηλές διακρίσεις, η ευγένεια της ψυχής, είναι ο καρ-
πός και η ανταμοιβή πολυαρίθμων οδυνηρών μαχών και κουραστικής εργασίας. Οι 
αντίθετες ιδιότητες σε κάποιον, δείχνουν ότι ακόμα βρίσκεται στα αρχικά στάδια της 
εξέλιξης και σε ασθενή ανάπτυξη του πνευματικού του μέρους. Συνεπώς τα πάντα 
εξαρτώνται από τον ίδιο τον άνθρωπο όπως τόσο ευπρεπώς διατυπώνεται στα Ευα-
γγέλια: «Ό γάρ εάν σπείρει άνθρωπος τούτο και θερίσει». Αυτό είναι ανταποδοτική 
δικαιοσύνη.  

Ο πόνος έρχεται μετά το σφάλμα διά να προσκόμιση το φάρμακο. Η δε δύνα-
μη μεγαλώνει με την πάλη. Με κάθε σπορά μας θερίζουμε την συγκομιδή. Η ευτυχία 
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έρχεται κατόπι της αρετής, η δε λύπη κατόπι του σφάλματος. Ο νόμος αυτός είναι 
αδυσώπητος, η δε επιστήμη γνωρίζοντας αυτό, έδωσε τον ορισμό του: «Η αντίδραση 
είναι πάντοτε ίση και αντίθετη της πράξης». 

Αυτή τη μεγάλη ανηφοριά της εξέλιξης μερικοί την ανέβηκαν κι’ όλας, κι άλλοι 
κι αυτοί με τη σειρά τους, την ανεβαίνουν σήμερα, ώστε, αν θελήσουμε με μια προ-
σπάθεια της φαντασίας μας να τη συλλάβουμε, η σκέψη μας πέφτει αδύναμη, εξαν-
τλημένη από την ιδέα και μόνο, τούτου του ταξιδιού τ’ ατελείωτου.  

Από την εμβρυακή ψυχή του τελευταίου αγρίου, ίσαμε την τέλια πνευματική 
ψυχή, την ελεύθερη, τη θριαμβευτική του ανθρώπου του Θεϊκού, η διαφορά μεταξύ 
τους είναι μόνο διαφορά εξέλιξης. Η μια αρχίζει τώρα το ανέβασμά της το οποίο η 
άλλη το έχει κιόλας τελειωμένο.  

Αν όμως σκεφτεί κάποιος, ότι παρακάτω από τον άνθρωπο βρίσκονται ατελεύ-
τητες συνοδείες από υπανθρώπινες φυλές, ζωικές, φυτικές, ορυκτές, στοιχειακές και 
ότι παραπάνω από τον τέλειο άνθρωπο, ανυψώνεται στο τελευταίο σκαλοπάτι η υπε-
ρανθρώπινη ιεραρχία, τότε αντιλαμβάνεται ότι η ανθρώπινη εξέλιξη, μ’ όλο που έχει 
τόσους διαφορετικούς βαθμούς, είναι ένα απλό σκαλοπάτι μιας ακόμη μεγαλύτερης 
σκάλας, κι έτσι φαίνεται πώς παίρνει πολύ μικρότερες διαστάσεις, αφού τ’ ανθρώ-
πινο τ’ ανέβασμα είναι ένα μοναχό σκαλί, μέσα στην εξέλιξη των ζωών π’ απλώνο-
νται, αλυσίδα αδιάκοπη, από τη “στοιχειακή ουσία” ίσαμε τη λαμπρότητα του εκδη-
λωμένου Θεού.  

Όσο αναπτύσσεται η νοητική, ηθική και πνευματική φύση μας, τόσο η συνεί-
δηση αισθάνεται το σκοπό της ζωής και νοιώθει ένα πόθο, που ολοένα μεγαλώνει, να 
εξασφαλίσει για τον εαυτό της την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού. Η δίψα για 
τις γήινες χαρές, που την ένιωσε πολλές φορές και που την ακολούθησε η πλήρη 
απόλαυσή και η αναπόφευκτη σιχαμάρα που έφερε το χόρτασμα αυτής της απόλαυ-
σης, έκανε σιγά - σιγά τον άνθρωπο να καταλάβει την προσωρινότητα και την απατη-
λότητα ακόμα και των καλυτέρων δώρων της γης.  

Τόσες και τόσες φορές είδε ο άνθρωπος την επιτυχία ύστερα από την προ-
σπάθεια, το χορτασμό και την αποκαρδίωση ύστερα από την απόλαυση, ώστε απο-
στράφηκε βαριεστημένος από όλα όσα μπορούσε η γη να του χαρίσει. Τι το όφελος; 
Λέει στενάζοντας η βαριεστημένη ψυχή. Όλα είναι ματαιότητα. Εκατοντάδες χιλιάδες 
φορές απόχτησα και στο τέλος βρήκα μόνο απογοήτευση.  

Οι χαρές είναι μόνο φαντασία, είναι όμοιες με τις σαπουνόφουσκες που ταξι-
δεύουν πάνω στο νερό, χρωματισμένες με τα μαγευτικά χρώματα τ’ ουράνιου τόξου, 
που όμως σπάνε και χάνονται μόλις τις αγγίξουν. Τις σκιές τις βαρέθηκα, διψάω για 
πραγματικότητα. Ζητάω το αιώνιο και τ’ αληθινό, θέλω να λυτρωθώ απ’ τις αλυσίδες 
που με κρατάνε αιχμάλωτο σε τούτο τον κόσμο το γεμάτο μεταβλητές φαινομενικό-
τητες. Καμιά φορά, τούτη η αντίληψη της ματαιότητας των πραγμάτων της γης, φωτίζει 
για μια στιγμή τη συνείδηση τ’ ανθρώπου, όμοια με φευγαλέα αστραπή. Έπειτα, ξα-
νακυριεύει την ψυχή ο εξωτερικός κόσμος με το απατηλό χάδι που τις κάνουν οι ψεύ-
τικες χαρές νανουρίζοντάς την και για κάμποσο καιρό ακόμα μένει ευχαριστημένη. 

Μπορούν μάλιστα να περάσουν πολλές ζωές γεμάτες με έργα χωρίς ιδιοτέ-
λεια, με σκέψεις αγνές και πράξεις υπέροχες, για να πάρει μόνιμη μορφή μέσα της, το 
αίσθημα ότι κάθε πράγμα φαινομενικό δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.  
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Στο τέλος όμως, αργά ή γρήγορα, η ψυχή αποφασίζει πως όλα αυτά δεν μπο-
ρούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της. Και τούτη η στιγμή, που η ψυχή παρατάει 
μια για πάντα το καθετί που γίνεται γύρω της, η στιγμή που εκδηλώνει την καθαρή 
θέληση της να φτάσει το αιώνιο, είναι η στιγμή που παρατάει τον πλατύ και εύκολο 
δρόμο, για ν’ αντιμετωπίσει την απότομη ανηφοριά που πάει στη βουνοκορφή, απο-
φασισμένη να λυτρωθεί από τη σκλαβιά που την κρατούν οι γήινες ζωές, για να 
φτάσει στα ψηλά, στον ελεύθερο αέρα. 

Τώρα, οι διαδοχικές ζωές του μαθητή, είναι γενικά ζωές φουρτουνιασμένες και 
ταραγμένες. Γιατί, ενώ στο συνηθισμένο άνθρωπο, οι ίδιες ιδιότητες αναπτύσσονται 
αργά μέσα από μια μεγάλη σειρά από ζωές στο φυσικό κόσμο, στο μαθητή πρέπει ν’ 
ανθίσουν και να φτάσουν την τελειότητα, με γρήγορη ανάπτυξη, μέσα σε λίγες ζωές.  

Με το να περνάει απότομα ο μαθητής από τη χαρά στη θλίψη, από την γαλήνη 
στη φουρτούνα, από την ανάπαυση στο μόχθο, καταφέρνει να δει, μέσα σ’ όλα αυτά, 
μόνο μορφές που είναι περαστικές και να νιώσει πώς ανάμεσα σ’ αυτές κυλάει το ίδιο 
ρεύμα ζωής που δεν αλλάζει. Σε κάθε νέα ενσάρκωση η πρόοδος της ψυχής του 
μαθητή προχωρεί και έρχεται μια στιγμή που είναι έτοιμος να μυηθεί.  

Απ’ αυτή την πύλη της μύησης μπαίνει στο καθεαυτό μονοπάτι το οποίο έχει 
πέντε χωριστούς βαθμούς. Στην αρχή του κάθε βαθμού υπάρχει και μια μύηση, με την 
ανάλογη επέκταση, της ατομικής συνείδησης, της γνώσης και της δύναμης.  

Όταν ο μαθητής μπει μια φορά στο δρόμο αυτό, γίνεται ο άνθρωπος που δεν 
έχει σπίτι, γιατί θεωρεί πια, πώς η γη είναι η κατοικία του. Δεν υπάρχει πια γι’ αυτόν 
ιδιαίτερος τόπος όπου να μένει και, η μοναδική πατρίδα που ξέρει, είναι ο τόπος 
όπου μπορεί να υπηρετήσει. Σιγά, σιγά  φτάνει στο τέλος αυτού του δρόμου και 
περνά πια το κατώφλι της Νιρβανικής συνείδησης, γιατί η Νιρβάνα, είναι η κατοικία 
των απολυτρωμένων Όντων.  

Το ανέβασμα αυτού του ανθρώπου έφτασε πια στα όρια της ανθρωπότητας. 
Παραπάνω απ’ αυτόν απλώνονται οι φάλαγγες τον Υπερανθρώπινων Όντων. Η 
σταύρωση στον σάρκινο σταυρό τελείωσε, σήμανε η ώρα της λύτρωσης, κι η θριαμ-
βευτική κραυγή “τετέλεσται”, βγαίνει από τα χείλη του νικητή. Κοιτάτε τον. Πέρασε πια 
το κατώφλι και χάθηκε μέσα στον ίλιγγο του Νιρβανικού φωτός. Ένας από τους γιούς 
της Γής, νίκησε το θάνατο. Η μεγάλη αναζήτηση τελείωσε, κι η δίψα της καρδιάς 
έσβησε για πάντα. Ο άνθρωπος «εισήρθε εις την χαρά του Κυρίου του». 

Τί λοιπόν, έχασε η Γη το παιδί της; Η ανθρωπότητα παρατήθηκε από το Γιό 
της το θριαμβευτή; Όχι! Νάτος, που βγαίνει πάλι από τους κόλπους της θεϊκής λαμ-
πράδας του. Ξαναφαίνεται στο κατώφλι της Νιρβάνα, ζωντανή ενσάρκωση του υπέρ-
τατου Φωτός, με δόξα ανείπωτη ντυμένος. Γιός του εκδηλωμένου Θεού.  

Όμως τούτη τη φορά, το πρόσωπο του είναι στραμμένο προς τη Γη, τα μάτια 
του ακτινοβολούν άπειρη συμπόνια για τα παιδία των ανθρώπων, των “εν σαρκί” 
αδελφών του. Δεν μπορεί να τους αφήσει να πλανιούνται μέσα στη δυστυχία, σκορ-
πισμένοι σαν πρόβατα χωρίς τσοπάνη.  

Ντυμένος με τη μεγαλειότητα μιας υπέρτατης απάρνησης, ακτινοβολώντας απ’ 
την δύναμη μιας τέλειας σοφίας κι’ απ’ τη δύναμη μιας αιώνιας ζωής ξανάρχεται στη 
γη, για να ευλογήσει και να οδηγήσει την ανθρωπότητα, 
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Δάσκαλος της Σοφίας, Βασιλικός Εκπαιδευτής, Άνθρωπος θεϊκός. Άλλη έγνοια 
πια δεν έχει, από το να βοηθήσει την ανθρωπότητα, κι όλες οι υπέρτατες δυνάμεις 
που διαθέτει, χρησιμοποιούνται για να συντομεύουν την εξέλιξη του κόσμου.  

Πληρώνει τώρα σε κείνους που κοντοζυγώνουν στο μονοπάτι, το χρέος που 
έβαλε όταν ήταν κι αυτός μαθητής. Τους οδηγεί, τους βοηθά, τους διδάσκει, όπως κι 
Αυτός οδηγήθηκε, βοηθήθηκε και διδάχτηκε άλλοτε.   

Τούτη είναι η ανθρώπινη ανάβαση. Από τον τελευταίο άγριο ίσαμε τον άνθρω-
πο το θεϊκό, η μακριά αλυσίδα ξετυλίγεται και ανεβαίνει ίσαμε τον υπέρτατο σκοπό, 
ίσαμε τη δόξα την απεριόριστη, ίσαμε εκεί που όλοι ίσως θα φτάσουμε μια μέρα. 
 

----------------------------- 
 
Χρειάζεται να σημειωθεί με ιδιαίτερη έμφαση, ότι στην πορεία της αναζήτησης 

και της εσωτερικής εργασίας οι συνειδητοποιήσεις περιορισμών, δεσμεύσεων, ελ-
λειμματικής αντίληψης και ισχύος, αλλά και η δραματική απουσία ανώτερων Πνευ-
ματικών βιωμάτων και επιτεύξεων, συνήθως δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι δεν 
γίνεται τίποτε σημαντικό. Το παράδοξο της αίσθησης υπαρξιακής ανεπάρκειας γίνε-
ται εντονότερο στα αρχικά βήματα. Όμως, είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό στα πρώτα 
στάδια Αυτογνωσίας και Αυτοπραγμάτωσης. Είναι αναμενόμενο στην αρχή της 
πνευματικής εργασίας να νιώθει κανείς ότι “χάνει” περισσότερα από όσα “κερδίζει”, 
έστω και εάν δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Το άτομο, καθώς “χάνει” όλο και 
περισσότερα εγωικά “εσωτερικά” στοιχεία, αρχίζει να αισθάνεται σαν το αορίστως 
υπάρχον “υπόλοιπο”! Και τούτο συμβαίνει καθώς απελευθερώνεται από θεωρητικές 
απόψεις, συνήθειες, ψευδαισθήσεις, εγωπαθείς αντιλήψεις, ψυχολογικά συμπλέγμα-
τα και ιδιοπαθείς συμπεριφορές —στην κυριολεξία, γκρεμίζεται ένας ολόκληρος 
“Κόσμος”, στον οποίον το άτομο, λόγω άγνοιας και πλάνης, έχει επενδύσει όλες τις 
υπαρξιακές του “μετοχές”. Η απελευθέρωση είναι φυσικό να γίνεται αισθητή ως 
“απώλεια” πολλών πραγμάτων τα οποία λειτουργούσαν σαν “διαπιστευτήρια”, σαν 
“περγαμηνές”, σαν “σημεία” στήριξης της ύπαρξης αλλά και σαν στοιχεία εγγύησης 
της συνέχειάς της, έστω και με το όποιο κόστος των δυσάρεστων συνεπειών της 
παρουσίας τους στην ίδια την καθημερινή ζωή. Ωστόσο, το κόστος όλων αυτών 
ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο. Μόνον ωφέλεια υπάρχει. Όλα αυτά είναι συμπτώματα 
της συνολικής φοβικής εγωπάθειάς μας και υποδηλώνουν ότι υπάρχει ακόμη...αρκετό 
εγώ, από το οποίο είναι ανάγκη να ελευθερωθούμε, ώστε να νιώσουμε την υπαρξιακή 
πληρότητα του Αληθινού Είναι, το οποίο ουδέποτε χάθηκε. Ήταν, είναι και θα είναι 
παρόν, άμεσα... διαθέσιμο.  

Όταν προχωρήσει η Αυτογνωσία, τότε αυτό το… . “υπόλοιπο” αορίστως 
υπάρχον αποδεικνύεται ότι είναι το Όλον, ανεξάρτητο από τα εγωικά στοιχεία ύπαρ-
ξης, τα οποία ούτως ή άλλως δεν προσθέτουν τίποτε αλλά αποτελούν υποκατάστατα, 
αξιολογημένα με λανθασμένη εκτίμηση. Όταν ο πέπλος της πλάνης διαλυθεί, όταν η 
Αντίληψη απελευθερωθεί από τη μερικότητα, αυτό το μυστηριώδες Υπάρχον πίσω 
από όλα αυτά λάμπει και γίνεται “αισθητό” ως ένα Υπάρχον και ένα Δύνασθαι, χωρίς 
περιοριστικά όρια. 
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Επίλογος. 
 
 
«Ο Κύριος ο Θεός σου είπε: "Ιδού έγινε ο άνθρωπος ως, εις εξ Ημών, εις το 

γινώσκειν το καλόν και το κακόν και τώρα μήπως εκτείνει την χείραν αυτού, και λαβή 
και, από του Δέντρου της Ζωής, και φάγει, και ζήση αιωνίως: "Όθεν ο θεός εξαπέστει-
λεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, δια να εργάζεται την γην εκ της οποίας 
ελήφθη. "Και επεδίωξε τον άνθρωπο, και κατά Ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ 
έθεσε τα Χερουβείμ, και την ρομφαίαν την φλόγινην, την περιστρεφομένην, δια να 
φυλάττωσι την οδόν του Δέντρου της Ζωής"». (Γέν. 3, 22-24). 

Πάνω από δέκα οκτώ εκατομμύρια χρόνια είναι που τρως τον απαγορευμένο 
καρπό αδελφέ μου, ήδη γνωρίζεις την γεύση του και απόκτησες την γνώση του καλού 
και του κακού με τίμημα τόση πίκρα.  

Ήδη πήρες μέρος σ' όλες τις βιβλικές εξόδους και στα αυστηρά ιερά αξιώματα 
σχεδόν όλων των θρησκειών της γης. Φόρεσες τρίχινους σάκους, νηστείες και μετά-
νοιες και πέρασες όλους τους ναούς σχεδόν όλων των θρησκειών αλλά δεν μπό-
ρεσαν να σε παρηγορήσουν, δεν μπόρεσες να συναντήσεις στον δρόμο σου κάποιον 
που να μπορέσει να σε παρηγορήσει. Ορθόδοξος, Καθολικός ή Διαμαρτυρόμενος, 
Βουδιστής ή Μουσουλμάνος, είναι φύλλα ήδη μαραμένα στην πονεμένη σου καρδιά... 

Ήσουν άντρας, ήσουν γυναίκα και είχες θαυμαστές κάτω από το παράθυρο 
σου... Και είχες απολαύσεις οργίων και πεζοδρομίων... φαγοπότια και σαματάδες... 
Ήσουν ζητιάνος και ταπεινόφρονας... γέρος και ανυπεράσπιστος... . Ήσουν μεγάλη 
οικοδέσποινα μέσα σε αρώματα, σε χρυσά και μετάξια και κάθε φορά που ο θάνατος 
σε επισκέφτηκε, είδες την ματαιοδοξία των εφήμερων πραγμάτων. 

Ήδη έχεις φάει από το δέντρο της επιστήμης του καλού και του κακού και 
ξέρεις τον καρπό του, (γλυκό στο στόμα και πικρό στα σωθικά). Μην συνεχίζεις να 
τρως ακόμα αυτό το οδυνηρό φρούτο... . Στρέψου κατά αυτού του απαγορευμένου 
δέντρου, ώστε να εισέλθεις στην Εδέμ, απ’ όπου βγήκες... . Ήδη γνωρίζεις το καλό 
και το κακό, σπάσε την ανυπότακτη κούπα και μπες.  Εκεί, θα φας απ' εκείνο το άλλο 
δέντρο που ονομάζεται Δέντρο της Ζωής και θα ζήσεις για πάντα και στα σπλάχνα 
σου θα ρέουν ποτάμια από αγνό νερό. 

Από τον Παράδεισο βγήκες από την πόρτα του σεξ και μόνο απ' αυτή την 
πόρτα μπορείς να μπεις στο Παράδεισο πάλι. Η Εδέμ είναι το ίδιο το σεξ και στην 
Εδέμ μπορούμε να μπούμε μόνο από κει που βγήκαμε. Θυμήσου την πρώτη σου 
αγάπη... θυμήσου από που βγήκες... και είσελθε από την ίδια πόρτα, αδελφέ μου. 
Είσελθε απ' αυτή την πόρτα που βγήκες όταν ο Κύριος σε πέταξε έξω για την 
ανυπακοή σου στην εντολή του. 

 «Ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός σου. Εάν περιπατήσης εν ταις οδοις μου και εάν 
φύλαξης τας εντολάς μου, τότε συ θέλεις κρίνει έτι τον οίκον μου και θέλεις φυλάττει 
έτι τας αυλάς μου και θέλω σοι δώσει να περιπατής μεταξύ των ενταύθα ισταμένων». 
(Ζαχαρίας 3, 7).    
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Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΔΙΟΝ. 

 
Στην κοινωνία μας έχουμε μια υπέρμετρη τεχνολογική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. 

Εσωτερικά όμως ο άνθρωπος εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεγάλη ψυχολογική ένταση και 
άγχος κυνηγώντας την ευτυχία με τον τρόπο που τον έχουν πείσει να το κάνει, δηλαδή 
διαρκώς πέρα απ’ αυτόν τον ίδιο. 

Για τον σημερινό άνθρωπο, είναι απαραίτητο να αυτογνωσθεί και να βρει το δικό του 
σκοπό. Να ανακαλύψει το λόγο που έχει στη ζωή και αντίστοιχα ως προς αυτόν να αναπτυ-
χθεί. Και είναι εμφανές ότι αυτό δεν θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα της οποιασδήποτε 
πίστης παρά μόνο λογικό συμπέρασμα της γνώσης που αποκτιέται με την παρατήρηση και το 
πείραμα.Το πως όμως αυτή η γνώση θα χρησιμοποιηθεί στον τεράστιο εσωτερικό κόσμο του 
ανθρώπου είναι μέρος της προσφοράς αυτού του βιβλίου. Οι πρακτικές που παραδίδονται 
στις ενότητές του, ανάγουν τη γνωστική φιλοσοφία σε επιστήμη, διότι θεμελιώνουν τις απα-
ραίτητες μεθοδολογικές βάσεις, ώστε να υπάρχει πείραμα και εξακρίβωση. 

Οι γνωστικοί εμφανίσθηκαν κατά την αρχαιότητα και αποτελούν μέχρι σήμερα μια από 
τις σημαντικότερες σχολές απόκρυφης θρησκευτικής σκέψης. 
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Ο αποσυμβολισμός των επεισοδίων και γεγονότων των διαφόρων άθλων του Ηρακλή, 
απεικονίζουν τον τρόπο εκγύμνασης. και τις επιτεύξεις που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο που 
παίρνει στα χέρια του την κατώτερη του φύση, για να την υποτάξει θεληματικά σε πειθαρχία 
και εκπαίδευση. ώστε να προκαλέσει τη φανέρωση της θεότητας μέσα του και ν’ απελευθε-
ρωθεί από τα δεσμά της ύλης. 

Μέσα από τους πολύμορφους  αλληγορικά άθλους του Ηρακλή, κατανοούμε ότι η Γνώ-
ση είναι το κύριο επίτευγμα της Μαθητείας και η ανταμοιβή του ήρωα αναζητητή. 

Το βιβλίο αυτό ανοίγει στον αναγνώστη τις πύλες της αρχαίας μύησης και του δίνει τη 
δυνατότατα της βαθύτερης γνωριμίας με το δικό του ζωδιακό ηλιακό σημείο της τωρινής του 
ενσάρκωσης. Τα πάντα εξαρτώνται από την κατάσταση της δικής μας εξέλιξης. 
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Αυτό που εντυπωσιάζει σ’ αυτό το βιβλίο, είναι η άποψη 
κάτω από την οποία παρουσιάζεται το μοναδικό αυτό θέμα της 
Δεύτερης Γέννησης που αφορά την Πνευματική τελειοποίηση 
του ανθρώπου. Μέσα από «προσωπικές ανιχνεύσεις» στην 
Ψυχολογική κι Αλχημική εφαρμογή της Γνωστικής διδασκαλίας, 
μπορείτε, τη γνώση που αποκτάτε με την παρατήρηση και το 
πείραμα, να τη χρησιμοποιείτε για την απελευθέρωση της 
Αντίληψης από κάθε είδους περιορισμούς και εξωγενείς πα-
ρεμβάσεις και να την εναρμονίζετε με την εκδήλωση του Αλη-
θινού σας Είναι. 

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό έργο, μία συναρπαστική ανά-
λυση που ταράζει συθέμελα τις πιο ριζωμένες πεποιθήσεις μας 
φέρνοντας στο φως, αυτά που βρίσκονται θαμμένα βαθειά 
μέσα μας. Είναι ένας καθρέφτης που θα σας βοηθήσει να 
εξετάσετε προσωπικά το «είδωλό» σας και να περιεργαστείτε 
τις πιο βαθιές πτυχές του χαρακτήρα σας, οδηγώντας σας έτσι 
να διαμορφώσετε μέσα σας μια κατάσταση Αυτογνωσίας.  

Αυτό το προαιώνιο Μυστικό της Δεύτερης Γέννησης ήταν 
προσβάσιμο σε κάποιους ανθρώπους κι ανάμεσα σε αυτούς 
που κατανόησαν τη θαυματουργή δύναμή του συγκαταλέ-
γονται ιστορικές προσωπικότητες. Τώρα το Μυστικό αποκα-
λύπτεται σε όλο τον κόσμο. «Γνωρίζοντας το Μυστικό και ταξι-
δεύοντας σε τούτες τις σελίδες, θα ανακαλύψετε ποιοι πρα-
γματικά Είστε. Θα ανακαλύψετε το αληθινό μεγαλείο που σας 
περιμένει».   
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