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Πρόλογος 
 

Να ένα υπέροχο έργο στο οποίο μπορεί να βρει ο διψασμένος της 

πραγματικής σοφίας όλα τα θαυμάσια κλειδιά, που έμαθαν οι μυημένοι 
από στόμα σε στόμα σε όλες τις εποχές, αν δεν κάνει το λάθος να το 

διαβάσει με έναν επιπόλαιο τρόπο. Εδώ έχει δώσει, ο αξιοσέβαστος 

δάσκαλος Σαμαέλ Αούν Βεόρ θαυμάσια κλειδιά για να σπάσουμε τις 
αλυσίδες που μας δένουν με αυτόν τον οδυνηρό κόσμο, για να 

διαλύσουμε το εγώ, μια και καλή να φύγουμε από τη σκλαβιά του. Ενώ 

υπάρχει εγώ -λέει ο Δάσκαλος Σαμαέλ Αούν Βεόρ- θα συνεχίζουμε 
στην άγνοια και εξαιτίας της σε αυτή την οδυνηρή ζωή. Να λοιπόν, η 

ώρα να σηκώσουμε τα κεφάλια μας για να πολεμήσουμε τον πρίγκιπα 

του κόσμου αυτού, με τα όπλα που μας δίνει ο Αγγελιοφόρος του 
Υδροχόου Σαμαέλ Αούν Βεόρ. Τρεις είναι οι παράγοντες για να 

πραγματοποιήσουμε το  έργο αυτό και όποιος το πετύχει θα αποκτήσει 

την τέλεια ελευθερία της ψυχής του. 
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Η γνώση του εαυτού μας 
 

Θα μιλήσουμε λίγο για τις ανησυχίες του πνεύματος. Πριν απ' όλα 

χρειάζεται Δημιουργική Κατανόηση. Το πλέον βασικό στη ζωή είναι να 
φθάσει κανείς να γνωρίσει αληθινά τον εαυτό του. Από πού ερχόμαστε; 

Πού πηγαίνουμε; Ποιο είναι το αντικείμενο της υπάρξεως μας; Για ποιο 

πράγμα  ζούμε; Γιατί ζούμε; κλπ.  

Πραγματικά εκείνη η φράση που τοποθετήθηκε στην είσοδο του 

ναού των Δελφών: «γνώθι σαυτόν» «Άνθρωπε, γνώρισε τον εαυτό σου 

και θα γνωρίσεις το σύμπαν και τους θεούς» είναι αξιωματική. Το να 
γνωρίσεις τον εαυτό σου είναι βασικό. Όλοι πιστεύουν ότι γνωρίζουν 

τον εαυτό τους, όταν πραγματικά δεν τον γνωρίζουν καθόλου. Είναι 

αναγκαίο λοιπόν να φθάσουμε στην πλήρη γνώση του εαυτού μας. Για 
τούτο όμως χρειάζεται αδιάκοπη αυτοπαρατήρηση. Χρειάζεται να 

δούμε τον εαυτό μας έτσι όπως ακριβώς είναι. Δυστυχώς, ο κόσμος 

δέχεται εύκολα ότι έχει ένα φυσικό σώμα με σάρκα και οστά, του 
στοιχίζει όμως αρκετά να καταλάβει την  ίδια του την ψυχολογία, να τη 

δεχθεί με τρόπο ωμό και ρεαλιστικό. Το φυσικό σώμα, δέχονται ότι το 

έχουν γιατί μπορούν να το δουν, να το πιάσουν, να το ψηλαφίσουν. 
Όμως η ψυχολογία είναι λίγο αλλιώτικη, λίγο διαφορετική. Βέβαια 

επειδή δεν μπορούν να δουν το δικό τους ψυχισμό δεν μπορούν να τον 

ακουμπήσουν, να τον ψηλαφίσουν, γι' αυτούς είναι κάτι το αόριστο δεν 
τον καταλαβαίνουν. Όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να παρατηρεί τον 

εαυτό του, είναι αλάθητο σημάδι, ότι έχει σκοπό να αλλάξει. Όταν 

κάποιος παρατηρεί τον εαυτό του, κοιτά τον εαυτό του, μας δείχνει ότι 
αρχίζει να γίνεται διαφορετικός από τούς άλλους. Από τα διάφορα 

συμβάντα της ύπαρξης εμείς μπορούμε να αντλήσουμε το απαραίτητο 

ψυχικό υλικό για το ξύπνημα της συνειδήσεως από τις σχέσεις μας με τα 
άτομα είτε στο σπίτι, είτε στο δρόμο, στον αγρό, στο σχολείο, στο 

εργοστάσιο, κλπ. Τα ελαττώματα που έχουμε κρυμμένα μέσα μας, 

βγαίνουν αυθόρμητα στην επιφάνεια, κι αν είμαστε επάγρυπνοι και σε 
επιφυλακή, όπως ο φρουρός σε καιρό πολέμου, τα βλέπουμε. Ελάττωμα 

το οποίο ανακαλύπτουμε, πρέπει να γίνεται κατανοητό ολοκληρωτικά 

σε όλα τα επίπεδα του Νου. 

Εάν περάσουμε από μια σκηνή θυμού θα πρέπει να καταλάβουμε 

όλα όσα συνέβησαν. Ας υποθέσουμε ότι είχαμε ένα μικρό 

διαπληκτισμό, ότι πήγαμε σε κάποιο μαγαζί, ζητήσαμε κάτι, ο 
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υπάλληλος μας έφερε άλλο  απ' αυτό που ζητήσαμε, τότε νευριάζουμε 

λίγο. Κύριε, του λέμε, εγώ σας ζήτησα άλλο πράγμα κι εσείς μου φέρατε 

αυτό, δε βλέπετε ότι βιάζομαι και δεν μπορώ να χάνω την ώρα μου; Να 
εδώ ένας μικρός διαπληκτισμός, μια μικρή στενοχώρια. Είναι φανερό 

ότι χρειάζεται να καταλάβουμε τι ακριβώς μας συνέβη. Όταν φθάσουμε 

σπίτι, πρέπει αμέσως να συγκεντρωθούμε βαθιά σ' αυτό που συνέβη. Αν 
εμβαθύνουμε στους λόγους που μας έκαναν να ενεργήσουμε μ' αυτόν 

τον τρόπο, και να μαλώσουμε με τον υπάλληλο, θα ανακαλύψουμε την 

αυτοσπουδαιότητά μας. Δηλαδή, ότι θεωρούμε τον εαυτό μας πολύ 
σπουδαίο. Είναι φανερό ότι υπήρξε σ' εμάς αυτό που ονομάζουμε 

αλαζονεία, υπερηφάνεια, ευέξαπτος χαρακτήρας, να εκεί η 

ανυπομονησία, να εκεί μερικά ελαττώματα. Η ανυπομονησία είναι ένα 
ελάττωμα, η αλαζονεία είναι άλλο ελάττωμα, η αυτοσπουδαιότητα, το 

να αισθανόμαστε πολύ σπουδαίοι, να εκεί άλλο ελάττωμα, η 
υπερηφάνεια, το να αισθανόμαστε πολύ μεγάλοι και να βλέπουμε με 

περιφρόνηση τον υπάλληλο που μας εξυπηρέτησε, όλα αυτά τα 

ελαττώματα μας έκαναν να φερθούμε με αυτόν τον ανάρμοστο τρόπο. 
Προχωρώντας έχουμε ανακαλύψει μερικά εγώ που πρέπει να τα 

δουλέψουμε και να τα κατανοήσουμε. Θα πρέπει να μελετήσουμε σε 

βάθος τι είναι το εγώ της αλαζονείας, θα πρέπει να το κατανοήσουμε 
ολοκληρωτικά, να το αναλύσουμε. Θα πρέπει να μελετήσουμε σε βάθος 

τι είναι το εγώ της υπερηφάνειας, τι είναι το  εγώ της 

αυτοσπουδαιότητας, τι είναι το εγώ της έλλειψης της υπομονής, τι είναι 
το εγώ του θυμού, κλπ. Είναι μια ομάδα από εγώ. Κάθε ένα πρέπει να 

γίνεται κατανοητό ξεχωριστά, πρέπει να αναλύεται και να μελετάται 

ξεχωριστά. Πρέπει να δεχθούμε ότι πίσω από αυτό το μικρό και χωρίς 
σημασία γεγονός, κρύβονται ένα σύνολο από εγώ, τα οποία φυσικά 

βρίσκονται σε δράση. Πρέπει να τα μελετήσουμε κάθε ένα ξεχωριστά 

από τ' άλλα, μέσα σε κάθε ένα απ' αυτά βρίσκεται εγκλωβισμένη η 
ουσία, δηλαδή η συνείδηση. Τότε πρέπει να τα αποσυνθέσουμε, να τα 

εκμηδενίσουμε. Για να τα αποσυνθέσουμε, θα πρέπει να 

αυτοσυγκεντρωθούμε στην θεία Μητέρα Κουνταλίνη, να την 
ικετέψουμε, να την παρακαλέσουμε να τα ελαττώσει σε κοσμική σκόνη. 

Πρώτα όμως πρέπει να κατανοήσουμε ένα ελάττωμα, ας υποθέσουμε 

τον θυμό, και μετά αφού το κατανοήσουμε, τότε να ικετέψουμε την θεία 
Μητέρα Κουνταλίνη, να το εξαλείψει μετά αφού κατανοήσουμε την 

ανυπομονησία να την ικετέψουμε να εξαλείψει αυτό το λάθος, αφού 

κατανοήσουμε την αυτοσπουδαιότητα, το ίδιο. Γιατί να πιστεύουμε τους 
εαυτούς μας τόσο σπουδαίους αφού δεν είμαστε τίποτα περισσότερο 
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από μίζερα σκουλήκια της λάσπης της γης; Σε τι βασίζουμε την 

αυτοσπουδαιότητα μας; Σε τι την στηρίζουμε; Ειλικρινά δεν υπάρχει 

καμιά βάση για την αυτοσπουδαιότητα μας γιατί δεν είμαστε τίποτα. Τι 
είμαστε μπρος στο άπειρο; Μπρος στον Γαλαξία που ζούμε; Μπρος στα 

εκατομμύρια των κόσμων που κατοικούν αυτό το διάστημα χωρίς τέλος;  

Γιατί να αισθανόμαστε σπουδαίοι; 

Έτσι, αναλύοντας τα ελαττώματα μας, τα κατανοούμε και 

ελάττωμα το οποίο κατανοούμε πρέπει να το αποβάλλουμε με τη 

βοήθεια της θείας Μητέρας Κουνταλίνης. Είναι φανερό ότι θα πρέπει να 
παρακαλέσουμε Αυτήν. Θα πρέπει να την ικετέψουμε να καταστρέψει 

το ελάττωμα το οποίο αρχίζουμε να κατανοούμε. Σε μια σκηνή 

λαμβάνουν μέρος διάφορα εγώ. Ας πάρουμε μια άλλη σκηνή, ζήλιας 
π.χ. Αναμφίβολα, είναι σοβαρό το ότι σε μια σκηνή ζήλιας 

υπεισέρχονται επίσης πολλά εγώ. Εάν ένας άνδρας συναντά απρόοπτα 
τη σύζυγο του να μιλάει με κάποιον άλλο με οικείο τρόπο, τι σημαίνει 

αυτό; θα ζηλέψει ίσως, ίσως και να δημιουργήσει επεισόδιο στη γυναίκα 

του. Είναι φανερό ότι εάν παρατηρήσουμε αυτή τη σκηνή θα δούμε ότι 
υπήρξε ζήλια, θυμός, αυτοαγάπη. Το εγώ της αυτοαγάπης, αισθάνθηκε 

πληγωμένο, τα εγώ της ζήλιας και του θυμού δραστηριοποιήθηκαν. 

Οποιαδήποτε σκηνή, οποιοδήποτε συμβάν, οποιοδήποτε γεγονός, 
πρέπει να μας χρησιμεύσει για να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Σε 

οποιοδήποτε περιστατικό μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι έχουμε μέσα 

μας διάφορα εγώ, αυτό είναι φανερό. Για όλες αυτές τις αιτίες 
χρειάζεται να βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και επιφυλακή 

όπως ο σκοπός σε καιρό πολέμου. Είναι τελείως απαραίτητη η 

κατάσταση επάγρυπνης αντίληψης, επαγρύπνησης του τι γίνεται. Εάν 
δεν ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο, η συνείδηση μας θα συνεχίσει 

εγκλωβισμένη μέσα στα ψυχικά επιπρόσθετα που φορτωνόμαστε μέσα 

μας και δεν θα ξυπνούσαμε ποτέ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι 
κοιμόμαστε. Εάν ο κόσμος ήταν ξύπνιος θα μπορούσε να δει, να πιάσει 

και να ψηλαφίσει τις μεγάλες αλήθειες των ανώτερων κόσμων. Εάν οι 

άνθρωποι βρίσκονταν ξύπνιοι, θα θυμόνταν τις προηγούμενες ζωές 
τους. θα έβλεπαν τη γη έτσι όπως ακριβώς είναι, και όχι όπως τη 

βλέπουν σήμερα. Οι άνθρωποι της Λεμουρίας έβλεπαν τον κόσμο έτσι 

όπως είναι, ήξεραν ότι ο κόσμος έχει εννέα διαστάσεις, επτά βασικές θα 
λέγαμε, και έβλεπαν τον κόσμο με τρόπο πολυδιάστατο. Στη φωτιά 

αντιλαμβάνονταν τις Σαλαμάντρες ή πλάσματα της φωτιάς, στα νερά 

αντιλαμβάνονταν τα υδάτινα πλάσματα, τις Οντίνες ή Νεράιδες, στον 
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αέρα ήταν φανεροί γι’ αυτούς οι Σίλφοι και μέσα στο στοιχείο Γη 

έβλεπαν τους Γκνόμος. Όταν σήκωναν τα μάτια προς το άπειρο 

μπορούσαν να αντιληφθούν άλλες πλανητικές ανθρωπότητες. Οι 
παλαιοί έβλεπαν τους πλανήτες του διαστήματος με διαφορετικό τρόπο, 

έβλεπαν την Αύρα των πλανητών και επίσης μπορούσαν να 

αντιληφθούν τις μεγαλοφυΐες των πλανητών, αλλά όταν η ανθρώπινη 
συνείδηση έμεινε εμφιαλωμένη μέσα σε όλα αυτά τα εγώ ή τα ψυχικά 

επιπρόσθετα που αποτελούν τον εαυτό μας, το εγώ, το εγώ ο ίδιος, τότε 

η συνείδηση κοιμήθηκε, τώρα διαδικάζεται σύμφωνα με την 
μηχανοποίηση της.  

Στον καιρό της Λεμουρίας οποιοδήποτε άτομο μπορούσε να δει 

τουλάχιστον τα μισά ενός Ολταπάμνας. Ένα Ολταπάμνας αντιστοιχεί σε 
πεντέμισι εκατομμύρια διαφορετικούς τόνους χρωμάτων, όταν όμως η 

συνείδηση εγκλωβίστηκε στο Εγώ, οι αισθήσεις εκφυλίστηκαν. Στην 
Ατλαντίδα ήδη μόνο μπορούσαν να αντιληφθούν το ένα τρίτο των 

τόνων των χρωμάτων και σήμερα πια γίνονται αντιληπτά μόνο τα επτά 

χρώματα του ηλιακού φάσματος και λίγοι ακόμα τόνοι. Οι άνθρωποι της 
Λεμουρίας ήταν διαφορετικοί. Γι' αυτούς τα βουνά είχαν υψηλή 

πνευματική ζωή, τα ποτάμια γι’ αυτούς ήταν το σώμα των θεών, 

αντιλαμβάνονταν ολόκληρη τη γη σαν ένα μεγάλο ζωντανό οργανισμό, 
ήταν άλλος τύπος ανθρώπων, διαφορετικοί, αλλιώτικοι. Τώρα 

δυστυχώς, η ανθρωπότητα έχει εξελιχθεί καθοδικά σε μια φρικτή 

μορφή, αυτόν τον καιρό η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια 
παρακμάζουσα κατάσταση. 

Εάν δεν ενδιαφερθούμε εμείς οι ίδιοι για να ανακαλύψουμε τον 

εαυτό μας, να τον γνωρίσουμε καλύτερα, θα συνεχίσουμε με τη 
συνείδηση μας κοιμισμένη, ριγμένη μέσα σε όλα αυτά τα εγώ που 

κουβαλάμε μέσα μας. Οι ψυχολόγοι συνήθως πιστεύουν ότι έχουμε 

μόνο ένα Εγώ και τίποτα περισσότερο. Στη γνώση σκεπτόμαστε 
διαφορετικά, στη γνώση ξέρουμε ότι ο θυμός είναι ένα Εγώ, η Απληστία 

είναι άλλο Εγώ, η Λαγνεία είναι άλλο Εγώ, η Ζήλια είναι ένα άλλο Εγώ, 

η Υπερηφάνεια άλλο Εγώ, η Λαιμαργία άλλο Εγώ και τα λοιπά. Ο 
Βιργίλιος, ο ποιητής της Μάντουα, ο συγγραφέας της Αινειάδας έλεγε 

ότι κι αν ακόμα είχαμε χίλιες γλώσσες για να μιλήσουμε και ουρανίσκο 

από χάλυβα δεν θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε  ακριβώς τα 
υπάρχοντα Εγώ. Είναι τόσα πολλά! 

Και πού θα πάμε να αυτοανακαλυφτούμε; Μόνο στο πεδίο της 

καθημερινής ζωής γίνεται δυνατή η αυτοανακάλυψη. Οποιαδήποτε 
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σκηνή του δρόμου είναι αρκετή για να ξέρουμε πόσα Εγώ μπήκαν σε 

δράση. Οποιοδήποτε Εγώ που μπαίνει σε δράση είναι αναγκαίο να το 

δουλέψουμε για να το καταλάβουμε και να το αποσυνθέσουμε. Μόνο 
μέσω αυτού του δρόμου γίνεται δυνατή η απελευθέρωση της 

συνειδήσεως, μόνο μέσω αυτού του δρόμου είναι δυνατό το ξύπνημα. 

Εμάς πρώτα από όλα, πρέπει να μας ενδιαφέρει το ξύπνημα, γιατί 
εάν συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε, σε μια κατάσταση ύπνου, τι 

μπορούμε να ξέρουμε για τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου; Τι 

μπορούμε να ξέρουμε για το πραγματικό, για την αλήθεια; Για να 
μπορέσει κανείς να φθάσει να γνωρίσει σε βάθος τα μυστήρια της ζωής 

και του θανάτου, χρειάζεται απαραίτητα να ξυπνήσει. Εάν κάποιος θέλει 

είναι δυνατόν να ξυπνήσει, αλλά είναι αδύνατο να αφυπνιστεί εάν η 
συνείδηση βρίσκεται μποτιλιαρισμένη ανάμεσα σε όλα αυτά τα Εγώ. 

Ζούμε μέσα σε ένα μηχανισμό αρκετά περίπλοκο, η ζωή έχει 
μηχανοποιηθεί τελείως 100%. Ο νόμος της υποτροπής είναι φοβερός, 

όλα επαναλαμβάνονται. Τη 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, επαναλαμβανόμενα συνεχώς. 

Στην πραγματικότητα ποτέ δεν υπάρχει μια τελική λύση για τα 

προβλήματα. Ο καθένας φορτώνεται με προβλήματα, αλλά η τελική 
λύση δεν υπάρχει, και εάν υπήρχε τελική λύση για τα προβλήματα που 

κάποιος θα είχε στη ζωή του αυτό θα σήμαινε ότι η ζωή δεν θα ήταν 

ζωή, αλλά θάνατος. Έτσι λοιπόν είναι άγνωστη η τελική λύση. Γυρίζει η 
ρόδα της ζωής, πάντα περνούν τα ίδια γεγονότα, επαναλαμβανόμενα με 

έναν τρόπο λίγο τροποποιημένο αλλά επαναλαμβανόμενα. Να φθάσεις 

στην τελική λύση, να εμποδίσεις τη συνέχιση της επαναλήψεως των 
γεγονότων ή των περιστάσεων, είναι κάτι περισσότερο από αδύνατον. 

Τότε το μόνο που μπορούμε εμείς να μάθουμε είναι να ξέρουμε πώς θα 

αντιδράσουμε στις διάφορες περιστάσεις της ζωής. Εάν πάντοτε 
αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο, εάν πάντα αντιδρούμε με βία, εάν πάντα 

αντιδρούμε με ασέλγειες, εάν πάντα αντιδρούμε με απληστία στα 

διάφορα γεγονότα που επαναλαμβάνονται συνεχώς σε κάθε ύπαρξη μας, 
δε θα αλλάζαμε ποτέ!!! Γιατί τα γεγονότα που ζείτε τώρα, ήδη τα έχετε 

ζήσει στην προηγούμενη ζωή σας, αυτό σημαίνει ότι εάν εσείς 

βρίσκεσθε τώρα εδώ και με ακούτε, στην προηγούμενη ζωή σας επίσης 
με ακούγατε. Δεν θα ήταν εδώ ακριβώς σ' αυτό το σπίτι, αλλά ναι σε 

οποιοδήποτε σημείο της πόλεως. Έτσι επίσης και στην προ-

προηγούμενη ζωή σας θα βρισκόσασταν κάπου ακούγοντας με αλλά και 
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στην ακόμα πιο προηγούμενη ζωή σας θα κάνατε το ίδιο κι' εγώ πάντα 

θα ήμουν εκεί μιλώντας σας. Δηλαδή πάντα αυτή η ρόδα της ζωής 

γυρίζει και τα γεγονότα τα οποία περνούν είναι πάντα τα ίδια, έτσι 
λοιπόν είναι αδύνατον να εμποδίσει κανείς να σταματήσουν να 

επαναλαμβάνονται τα γεγονότα. 

Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να αλλάξουμε τη 
συμπεριφορά μας απέναντι στα διάφορα περιστατικά της ζωής. Εάν 

εμείς μάθουμε να μη αντιδρούμε σε κανένα κτύπημα προερχόμενο από 

τον εξωτερικό κόσμο, εάν μάθουμε να είμαστε ήρεμοι, απαθείς, τότε θα 
συμβεί ότι θα μπορούμε να αποφεύγουμε να προκαλούν τα γεγονότα τα 

ίδια αποτελέσματα σε εμάς. Με σκοπό να καταλάβετε καλύτερα τα 

λόγια μου θα σας διηγηθώ ένα γεγονός που ανάφερα στο βιβλίο μου με 
τον τίτλο «Το μυστήριο της Χρυσής Άνθισης», για εκείνη την ύπαρξη 

μου κατά την οποία ονομαζόμουν Χουάν Κονράδο, τρίτος άρχων της 
επαρχίας της Γρενάδας, στην παλιά Ισπανία, στην εποχή της Ιεράς 

Εξετάσεως, όταν ο Ιεροεξεταστής Τορκεμάδα έκανε καταστροφές σε 

όλη την Ευρώπη, καίγοντας ζωντανούς τους ανθρώπους στη φωτιά. 
Συγκεκριμένα είχα πάει σε αυτόν με την προϋπόθεση να ζητήσω μια 

χριστιανική επίπληξη. Επρόκειτο για ένα κόμη που με ταπείνωνε 

συνέχεια με τα λόγια του και με ειρωνευόταν. Εκείνη την εποχή ήμουν 
ένας πεσμένος Μποντισάτβα και για την ακρίβεια δεν ήμουν ένα άκακο 

αρνάκι. Το εγώ μου ήταν αρκετά ζωντανό, αλλά ήθελα να αποφύγω μια 

νέα μονομαχία, όχι από φόβο, αλλά γιατί ήμουν κουρασμένος από τόσες 
μονομαχίες, καθότι είχα τη φήμη ότι ήμουν ένας μέγας ξιφομάχος. 

Έφθασα στην είσοδο του παλατιού της Ιεράς Εξέτασης. Ένας κληρικός, 

γαλάζιος καλόγερος, που βρισκόταν στην πόρτα μου λέει: «Τι θαύμα να 
σας δούμε εδώ κύριε Μαρκήσιε». Ευχαριστώ πολύ, του λέω, τη 

σεβασμιότητά σου, έρχομαι να ζητήσω ακρόαση από τον ανακριτή 

μονσενιόρ Τομάς ντε Τορκεμάδα. «Αδύνατον, μου λέει, σήμερα 
υπάρχουν πολλές επισκέψεις. Εν τούτοις θα προσπαθήσω να πετύχω 

ακρόαση για σας». «Ευχαριστώ πολύ τη σεβασμιότητά σας», λέω, 

προσαρμοζόμενος φυσικά στις συνήθειες εκείνης της εποχής. 
Πραγματικά έπρεπε να προσαρμόζεται κανείς γιατί στην αντίθετη 

περίπτωση τα πράγματα γίνονταν άσχημα γι' αυτόν. Εν πάση περιπτώσει 

ο καλόγερος εξαφανίσθηκε σαν από θαύμα και περίμενα υπομονετικά 
να γυρίσει. Τελικά γύρισε και μου λέει: «Έχει εγκριθεί για σας η 

ακρόαση. Μπορείτε να περάσετε». Πέρασα, διέσχισα μια αυλή κι ένα 

μεγάλο σαλόνι που βρισκόταν στο σκοτάδι, πέρασα σε άλλο σαλόνι που 
βρισκόταν σε ακόμη περισσότερο σκοτάδι και στο τέλος πέρασα σ' ένα 
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τρίτο σαλόνι. Αυτό φωτιζόταν από μια λάμπα που βρισκόταν πάνω σε 

ένα τραπέζι μπρος στο οποίο καθόταν ο ανακριτής Δον Τομάς Ντε 

Τορκεμάδα. Τίποτα λιγότερο από τον μεγάλο Ιεροεξεταστή, ένα άτομο 
άσπλαχνο. Στο στήθος του φορούσε ένα μεγάλο σταυρό, βρισκόταν σε 

μια κατάσταση φαινομενικά ευσεβή με τα χέρια πάνω στο στήθος. Εγώ 

δεν έκανα τίποτε άλλο από το να τον χαιρετίσω με όλες τις τυπικότητες 
της εποχής. Μου είπε: «Καθίστε κύριε Μαρκήσιε, τι σας φέρνει ως 

εδώ;» Τότε του απάντησα: «Έρχομαι να ζητήσω μια χριστιανική 

προειδοποίηση για κάποιον κόμη δείνα, με πενήντα χιλιάδες ονόματα 
και επίθετα, ο οποίος ρίχνει όλο το φαρμάκι του εναντίον μου, με 

ειρωνεύεται, με κοροϊδεύει και δεν έχω διάθεση για μια επί πλέον 

μονομαχία, θέλω να αποφύγω μια νέα μονομαχία». 

«Α! μην ανησυχείτε κύριε Μαρκήσιε», μου απάντησε, «ήδη 

έχουμε πολλά παράπονα εναντίον αυτού του κόμη. Θα τον κάνουμε να 
μάθει, θα τον μεταφέρουμε στον πύργο των μαρτυρίων, θα του βάλουμε 

τα πόδια μέσα σε αναμμένα κάρβουνα για να του τα κάψουμε καλά. Για 

να υποφέρει θα του σηκώσουμε τα νύχια των χεριών, θα του ρίξουμε 
λιωμένο μολύβι στα νύχια, θα τον βασανίσουμε και μετά θα τον 

μεταφέρουμε στην πλατεία για να τον κάψουμε στη φωτιά». 

Λοιπόν εγώ δεν είχα σκεφθεί τόσο μακριά, απλώς πήγαινα να 
ζητήσω μια χριστιανική επίπληξη κι έμεινα έκπληκτος ακούγοντας τον 

Τορκεμάδα να μιλά με αυτό τον τρόπο, με τα χέρια ακουμπισμένα στο 

στήθος, σε μια στάση ευσέβειας. Αυτό μου προκάλεσε φρίκη, δεν 
μπόρεσα παρά να εκδηλώσω την αντίθεση μου. Του είπα: «Είσθε ένας 

διεστραμμένος, εγώ δεν ήλθα να ζητήσω να κάψετε ζωντανό κανένα, 

ούτε να βασανίσετε κανένα, ήλθα απλώς να ζητήσω μια χριστιανική 
επίπληξη κι αυτό είναι όλο. Τώρα θα καταλάβετε γιατί δεν είμαι 

σύμφωνος με την αίρεση σας». Τέλος πάντων είπα πολλά άλλα λόγια, 

έβαλα άλλες τόσες φωνές, τις οποίες δεν μπορώ να αναφέρω τώρα, σε 
ένα τόνο αρκετά υψηλό, αίτια αρκετή για να κάνει αυτόν τον υψηλά 

ιστάμενο στην Ιερά εξέταση να μου πει; «Ώστε αυτά έχουμε κύριε 

Μαρκήσιε». Χτύπησε μια καμπάνα και εμφανίστηκαν μερικοί ιππότες 
οπλισμένοι μέχρι τα δόντια, σηκώθηκε φουριόζος και διέταξε εκείνους 

τους ιππότες λέγοντας: «Συλλάβετε αυτόν τον άνθρωπο».  

«Ένα λεπτό κύριοι, τους είπα, θυμηθείτε τους κανόνες του 
ιπποτισμού». Εκείνη την εποχή οι κανόνες του ιπποτισμού ήταν 

σεβαστοί απ' όλο τον κόσμο. Δώστε μου ένα ξίφος και θα αναμετρηθώ 

με κάθε έναν από σας. Ένας από τους ιππότες μου δίνει ένα ξίφος μετά 
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κάνει ένα βήμα πίσω και μου λέει: «Φυλαχτείτε». «Πάντοτε το κάνω», 

του απάντησα και ριχτήκαμε  σε σκληρή πάλη. Δεν ακουγόταν τίποτε 

άλλο παρά μόνο τα κτυπήματα των σπαθιών. Ο αντίπαλος μου ήταν 
πολύ επιδέξιος στην ξιφασκία και μεταχειριζόταν τα όπλα θαυμάσια, 

αλλά κι εγώ δεν ήμουν άκακο αρνάκι, σίγουρα όχι. Τελικά η μονομαχία 

υπήρξε πολύ σκληρή. Μου έμενε μόνο να χρησιμοποιήσω το καλύτερο 
μου κόλπο για να βγω νικητής. Αλλά οι άλλοι ιππότες που έβλεπαν, 

πήραν είδηση ότι ο σύντροφος τους θα πήγαινε κατευθείαν στο 

νεκροταφείο και βέβαια έπεσαν ομαδικά πάνω μου. Μου επιτέθηκαν με 
μια φοβερή μανία και ήσαν αρκετοί. Αμύνθηκα όπως μπορούσα, 

πηδούσα τα τραπέζια, χρησιμοποιούσα τα έπιπλα σαν ασπίδα, τέλος 

πάντων έκανα θαύματα για να μπορέσω να επιζήσω, να αμυνθώ. 
Έφθασε όμως μια στιγμή που το δεξί μου μπράτσο κουράστηκε, δεν 

μπορούσα πια το βάρος του σπαθιού και τους είπα: «Νικήσατε, γιατί 
μου επιτεθήκατε όλοι μαζί, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό των ιπποτών, 

εάν θέλετε το σπαθί μου εδώ είναι». Τότε ο ιεροεξεταστής διέταξε: «Στη 

φωτιά» και τελικά δεν ήταν δύσκολο το να με κάψουν ζωντανό. Είχαν 
εκεί, στη βάση ενός σιδερένιου δοκαριού, λίγα ξύλα με αλυσόδεσαν στο 

δοκάρι, έβαλαν φωτιά και σε λίγα λεπτά βρισκόμουν εκεί καιγόμενος 

σαν δάδα αναμμένη. Ένοιωσα μεγάλο πόνο, έβλεπα πως το σώμα μου 
καιγόταν μέχρι που μετατράπηκε όλο σε στάχτη, ένοιωσα ότι εκείνος ο 

υπερβολικός πόνος μετατρεπόταν σε ευτυχία, και κατάλαβα ότι πιο πέρα 

από τον πόνο υπάρχει η ευτυχία. Ο ανθρώπινος πόνος, όσο μεγάλος κι 
αν είναι έχει ένα όριο. Μια αγαθοεργός βροχή άρχισε να πέφτει στο 

κεφάλι μου, ένοιωσα να ανακουφίζομαι, έκανα ένα βήμα και είδα ότι 

μπορούσα να κάνω κι άλλο, τελικά, βγήκα από κείνο το παλάτι 
περπατώντας αργά αργά και ήταν γιατί είχα αφήσει την σάρκα μου. Το 

φυσικό μου σώμα χάθηκε στην πυρά της ιεράς εξετάσεως. 

Σήμερα π.χ. επαναλαμβανόμενο ένα απ' αυτά τα περιστατικά της 
ζωής μου, είμαι σίγουρος ότι δεν θα πήγαινα στην πυρά, ούτε σε κάποιο 

απόσπασμα ούτε σε κάτι παρόμοιο. Γιατί; Διότι μη έχοντας πια τα 

ελαττώματα της οργής, της ανυπομονησίας, θα άκουγα τον εξεταστή 
ήρεμος, απαθής, θα καταλάβαινα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, 

θα τηρούσα απόλυτη σιωπή. Καμιά αντίδραση δεν θα έβγαινε από μένα 

και σαν αποτέλεσμα δεν θα συνέβαινε τίποτα, αυτό είναι φανερό, θα 
μπορούσα να βγω από εκεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Όπως βλέπουμε τα 

προβλήματα τα δημιουργεί το Εγώ. Εάν σ' εκείνη την περίπτωση δεν 

είχα αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο εναντίον του «Αγίου αξιώματος» 
όπως το ονόμαζαν, εναντίον της ιεράς εξετάσεως κλπ. είναι ευνόητο ότι 
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δεν θα είχα χάσει το σώμα μου με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει 

δειλία αλλά απλώς και μόνο θα είχα παραμείνει ήρεμος και απαθής. 

Έπειτα θα τους γύριζα την πλάτη. και θα είχα φύγει χωρίς κανένα 
πρόβλημα, θα έμενε ένα μόνο σημείο για συζήτηση. Εκείνος ο κόμης θα 

είχε συλληφθεί και θα είχε πάει στην πυρά και θα μπορούσα να έφταιγα 

εγώ γι' αυτό. Όχι!!! θα είχα το θάρρος να πάω και να προειδοποιήσω τον 
κόμη, ακόμη κι αν αυτός ήταν γεμάτος οργή εναντίον μου, και θα του 

έσωζα την ζωή, ίσως ο άνθρωπος να μου έμενε ευγνώμων. Γι' αυτό δεν 

θα είχε συμβεί τίποτε απ' όλα αυτά εάν το εγώ είχε καταστραφεί. 
Δυστυχώς είχα ένα Εγώ αρκετά αναπτυγμένο και αυτά είναι τα 

προβλήματα που δημιουργεί το Εγώ. Όταν κάποιος δεν έχει αυτά τα 

ελαττώματα, δεν του παρουσιάζονται αυτά τα προβλήματα Μπορεί να 
επαναλαμβάνεται το περιστατικό, αλλά δεν συμβαίνουν, δεν έρχονται τα 

προβλήματα. 

Η ωμή αλήθεια των πραγμάτων είναι ότι τα γεγονότα μπορεί να 

επαναλαμβάνονται, αλλά αυτό που εμείς πρέπει να τροποποιήσουμε 

είναι η αντίδραση μας απέναντι στα γεγονότα. Εάν η ενέργεια μας είναι 
αρνητική, δημιουργούμε μεγάλα προβλήματα στον εαυτό μας, αυτό 

είναι ευνόητο. Χρειάζεται να αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι στη 

ζωή, αλλά δεν μπορεί κανείς να το κάνει εάν δεν αφαιρέσει εκείνα τα 
επιζήμια στοιχεία που έχει στον ψυχισμό του. Η οργή π.χ. πόσα 

προβλήματα δεν δημιουργεί σε κάποιον; Η λαγνεία, πόσα προβλήματα 

δεν δημιουργεί; Οι ζήλιες πόσο απαίσιες είναι! Ο φθόνος, πόσες 
αντιξοότητες δεν δημιουργεί; 

Πρέπει κανείς να αλλάξει τις αντιδράσεις του απέναντι στα 

διάφορα γεγονότα της ζωής. Αυτά επαναλαμβάνονται με εμάς ή χωρίς 
εμάς. Το πιο σπουδαίο είναι ν' αλλάξει κάποιος τις αντιδράσεις του 

απέναντι στα διάφορα γεγονότα ή περιστάσεις της ζωής. Δηλαδή, 

χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας σε βάθος. Εάν γνωρίζουμε 
τον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε τα σφάλματα μας, και εάν τα 

ανακαλύπτουμε τα αφαιρούμε και εάν τα αφαιρούμε ξυπνάμε και εάν 

ξυπνάμε καταφέρνουμε να γνωρίσουμε τα μυστήρια της ζωής και του 
θανάτου, να πειραματιστούμε αυτό που δεν είναι του χρόνου, αυτό που 

είναι η αλήθεια. 

Αλλά ενώ εμείς συνεχίζουμε με τη συνείδηση μας 
μποτιλιαρισμένη μεταξύ των διαφόρων Εγώ, είναι ευνόητο ότι δεν θα 

μπορέσουμε να μάθουμε τίποτα για τα μυστήρια της ζωής και του 

θανάτου, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την εμπειρία του αληθινού, θα 
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ζούμε στην άγνοια. Γίνεται λοιπόν επείγον και χωρίς αναβολή το να 

εκπληρώσουμε το γνωμικό του Θαλή του Μιλήσιου: «Nosce te ipsum: 

Άνθρωπε γνώρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το σύμπαν και τους 
θεούς». Όλοι οι νόμοι της φύσεως βρίσκονται μέσα στον καθένα μας, 

και εάν κάποιος δεν τους ανακαλύψει μέσα του, δεν μπορεί να τους 

ανακαλύψει ούτε έξω απ' αυτόν. Έτσι λοιπόν μέσα στον καθένα υπάρχει 
το σύμπαν. Ο άνθρωπος περιέχεται στο σύμπαν και το σύμπαν 

περιέχεται στον άνθρωπο. Εάν δεν ανακαλύψουμε το σύμπαν μέσα μας 

δεν θα μπορέσουμε να το ανακαλύψουμε ούτε έξω από εμάς, αυτό είναι 
ευνόητο. Υπάρχουν σε μας ασυνήθεις δυνατότητες, αλλά πριν απ' όλα 

πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή : «Γνώθι σ’ αυτόν». 

Η εσφαλμένη προσωπικότητα, π.χ. είναι κώλυμα για την 
πραγματική ευτυχία. Όλες οι ανθρώπινες υπάρξεις έχουν μια εσφαλμένη 

προσωπικότητα που είναι φτιαγμένη από την υπεροψία, την 
υπερηφάνεια, τον φόβο, τον εγωισμό, την οργή, την αυτοσπουδαιότητα, 

τον συναισθηματισμό κλπ. Η εσφαλμένη προσωπικότητα είναι στ' 

αλήθεια προβληματική, γιατί δυναστεύεται από αυτόν τον τύπο του Εγώ 
που ανέφερα πιο πάνω. Ενώ κάποιος έχει εσφαλμένη προσωπικότητα, 

με κανένα τρόπο δεν πρόκειται να γνωρίσει την αληθινή ευτυχία. Πώς 

να τη γνωρίσει; Εάν κάποιος θέλει να είναι ευτυχισμένος, και όλοι 
έχουμε δικαίωμα στην ευτυχία, πρέπει ν' αρχίσει από το να αποβάλλει 

την εσφαλμένη προσωπικότητα. Πρέπει ν' αποβάλλει τα Εγώ που την 

χαρακτηρίζουν, αυτά που ανέφερα, και όταν αποβληθούν αυτά τα Εγώ 
τότε όλα αλλάζουν. Δημιουργείται στη συνείδηση μας ένα συνεχές 

κέντρο βαρύτητας και έρχεται μια κατάσταση υπέροχης ευτυχίας. Αλλά 

όσο υπάρχει η εσφαλμένη προσωπικότητα η ευτυχία δεν είναι δυνατή. 
Πρέπει να έχουμε υπ' όψη μας όλα αυτά εάν στ' αλήθεια επιθυμούμε να 

είμαστε μια μέρα ευτυχισμένοι. 

Χωρίς αμφιβολία, το πιο σπουδαίο στην πρακτική ζωή είναι το να 
αποκρυσταλλώσουμε στην ανθρώπινη προσωπικότητα αυτό που 

ονομάζεται Ψυχή. Όλο αυτό το σύνολο από ικανότητες, δυνάμεις, 

αρετές, ιδιότητες κλπ. του Είναι. Εάν κάποιος αποβάλλει π.χ. το 
ελάττωμα ή εγώ της οργής, σε αντικατάσταση του θα αποκρυσταλλώσει 

την αρετή της ηρεμίας. Εάν κάποιος αποβάλλει το ελάττωμα του 

εγωισμού θα αποκρυσταλλώσει την υπέροχη αρετή του αλτρουισμού. 
Εάν κάποιος αποβάλλει το ελάττωμα της λαγνείας θα αποκρυσταλλώσει 

στην ψυχή του την καταπληκτική αρετή της αγνότητας. Εάν κάποιος 

αποβάλλει από τα απόκρυφα της ψυχής του το μίσος θα 
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αποκρυσταλλώσει στην προσωπικότητα του την αγάπη. Εάν κάποιος 

αποβάλει από την προσωπικότητα του το ελάττωμα του φθόνου, θα 

αποκρυσταλλώσει σε αντικατάσταση του τη χαρά για το καλό του 
άλλου, τη φιλανθρωπία κλπ. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να καταλάβουμε 

ότι είναι απαραίτητο να αποβάλλουμε από την ψυχή μας τα 

ανεπιθύμητα στοιχεία για να μπορέσουμε να αποκρυσταλλώσουμε στην 
ανθρώπινη ύπαρξη μας αυτό που ονομάζεται ψυχή, ένα σύνολο από 

δυνάμεις, αρετές, κοσμικές ικανότητες κλπ. Εντούτοις, πρέπει να πω ότι 

το διανοητικό δεν είναι το παν. Το διανοητικό είναι χρήσιμο όταν 
βρίσκεται στην υπηρεσία του πνεύματος, αλλά το διανοητικό δεν είναι 

το παν. Αναμφίβολα πρέπει να περάσουμε από μεγάλες συγκινησιακές 

κρίσεις, εάν θέλουμε να αποκρυσταλλώσουμε ψυχή στον εαυτό μας. 
Εάν το νερό δεν βράσει στους 100 βαθμούς δεν αποκρυσταλλώνει αυτό 

που πρέπει να αποκρυσταλλώσει και δεν αποβάλλει αυτό που πρέπει να 
αποβάλλει. Έτσι επίσης κι εμείς εάν δεν  περάσουμε προηγουμένως από 

μεγάλες συγκινησιακές κρίσεις δεν θα αποκρυσταλλωθεί σε μας αυτό 

που ονομάζουμε ψυχή, δεν θα αποβληθεί αυτό που πρέπει ν' αποβληθεί. 
Έτσι συμβαίνει πάντοτε. Όταν η ψυχή αποκρυσταλλώνεται απόλυτα σε 

κάποιον, μέχρι και το σαρκικό σώμα μετατρέπεται σε ψυχή. 

Ο Ιησούς της Ναζαρέτ, ο Μεγάλος Καμπίρ, μίλησε καθαρά πάνω 
σ' αυτό λέγοντας «Στην υπομονή θα κατέχετε τις ψυχές σας». Οι 

άνθρωποι δεν κατέχουν την ψυχή τους, η ψυχή τους κατέχει, η ψυχή 

κάθε ανθρώπου υποφέρει φορτωμένη με ένα αβάστακτο καταπιεστή 
(τον άνθρωπο). Το να κατακτήσεις την ψυχή είναι κάτι διαφορετικό, 

αλλά υπάρχει γραμμένο «Στην υπομονή θα κατέχετε τις ψυχές σας». 

Υπάρχουν Εγώ πολύ δύσκολα να αποβληθούν, ελαττώματα φοβερά, 
Εγώ τα οποία βρίσκονται σε σχέση με το νόμο του Κάρμα. Όταν φθάνει 

κανείς σ' αυτό είναι σαν να συγκρατείται στην αφετηρία και είναι 

ευνόητο ότι έτσι είναι. Επί πλέον μόνο με απεριόριστη υπομονή 
κατορθώνεται στο τέλος η αποβολή αυτών των Εγώ. 

Η υπομονή και η ηρεμία είναι εξαιρετικές ιδιότητες ή υπέροχες 

αρετές, χρήσιμες για να προχωρήσουμε σ' αυτόν τον δρόμο της ριζικής 
αλλαγής. Στο βιβλίο μου «Τα τρία βουνά» μιλάω συγκεκριμένα για την 

περίπτωση της υπομονής και της ηρεμίας. Μια ημέρα, μια ομάδα 

αδελφών ευρισκόμενοι στο Μοναστήρι, περιμέναμε ανυπόμονα τον 
ηγούμενο, αλλά περνούσαν οι ώρες κι αυτός αργούσε. Όλοι ήταν 

ανήσυχοι. Υπήρχαν εκεί μερικοί δάσκαλοι, πολύ σεβάσμιοι, αλλά 

γεμάτοι ανυπομονησία, περπατούσαν στο σαλόνι, πήγαιναν και 
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ερχόντουσαν τραβούσαν τα μαλλιά τους, ξύνανε το κεφάλι τους, 

τραβούσαν τα γένια τους ανυπόμονοι. Εγώ παρέμενα ήρεμος, ήσυχος, 

περίμενα υπομονετικά. Μόνο περιέργεια μου προκαλούσαν αυτοί οι 
ανυπόμονοι αδελφοί, εγώ παρέμενα ήσυχος. Τελικά, μετά από αρκετές 

ώρες, παρουσιάστηκε ο ηγούμενος και απευθυνόμενος σε όλους, τους 

είπε: «Σε σας λείπουν δύο αρετές που αυτός ο αδελφός έχει» και έδειξε 
εμένα. Μετά απευθυνόμενος σε μένα μου λέει: «Πες τους αδελφέ ποιες 

είναι αυτές οι αρετές». Τότε εγώ σηκώθηκα και είπα: «Πρέπει να ξέρετε 

να είσθε υπομονετικοί, πρέπει να ξέρετε να είσθε ήρεμοι». Όλοι έμειναν 
κατάπληκτοι, Αμέσως ο ηγούμενος έφερε ένα πορτοκάλι, το οποίο είναι 

σύμβολο της ελπίδας και μου το έδωσε επιδοκιμάζοντας με. 

Πέτυχα!!! Πέτυχα για να περάσω στο δεύτερο Βουνό, που είναι το 
Βουνό της αναστάσεως. Οι άλλοι, οι ανυπόμονοι, απέτυχαν. Έπρεπε να 

πάω μετά σε άλλο μοναστήρι για να υπογράψω κάτι χαρτιά κι έτσι 
έκανα. Αργότερα πήγα στο Μοναστήρι, υπέγραψα τα χαρτιά, μου 

έδωσαν ορισμένες εσωτεριστικές οδηγίες, και με δέχτηκαν στα 

μαθήματα του δεύτερου Βουνού, και εκείνοι οι σύντροφοι, αυτή την 
ώρα, ακόμη μάχονται για να αποκτήσουν την υπομονή και την ηρεμία, 

διότι ακόμα δεν τις έχουν. Δέστε λοιπόν τι σπουδαίο που είναι να είναι 

κανείς υπομονετικός και ήρεμος. Έτσι όταν κάποιος δουλεύει στη 
διάλυση ενός Εγώ και για τίποτα στη ζωή δεν μπορεί να το διαλύσει, 

γιατί έχει γίνει αρκετά δύσκολο -υπάρχουν τέτοια Εγώ, σχετίζονται με 

το Κάρμα- δεν του απομένει τίποτε' άλλο από το να πολλαπλασιάσει την 
υπομονή και την ηρεμία μέχρι να επιτύχει, αλλά πολλοί είναι 

ανυπόμονοι, θέλουν να αποβάλλουν αυτό ή το άλλο Εγώ αμέσως, χωρίς 

να πληρώσουν το απαιτούμενο αντίτιμο και αυτό είναι παράλογο. 

Στο έργο που κάνει κάποιος για τον εαυτό του, χρειάζεται να 

πολλαπλασιάσει την υπομονή μέχρι το άπειρο και την ηρεμία  μέχρι τον 

Κολοφώνα. Οποίος δεν ξέρει να έχει υπομονή, όποιος δεν ξέρει να έχει 
ηρεμία αποτυγχάνει στο δρόμο του εσωτερικού του κόσμου. 

Παρατηρείστε τον εαυτό σας στην καθημερινή ζωή. Είσθε 

υπομονετικοί; Παρατηρείστε τον εαυτό σας, ξέρετε να παραμένετε 
ήρεμοι την κατάλληλη στιγμή; Εάν δεν έχετε αυτές τις δύο αρετές 

πρέπει να δουλέψετε αρκετά για να τις αποκτήσετε, Πώς; 

Αποβάλλοντας τα Εγώ της ανυπομονησίας και τα Εγώ της ελλείψεως 
ηρεμίας, το θυμό, τα Εγώ του θυμού τα οποία είναι αυτά που δεν 

επιτρέπουν την ηρεμία. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε σε τελική ανάλυση. 

Να αλλάξουμε, αλλά να αλλάξουμε ριζικά, γιατί έτσι όπως είμαστε, 
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αναμφίβολα το μόνο που κάνουμε είναι να υποφέρουμε, να πικραίνουμε 

τη ζωή μας. Οποιοσδήποτε μπορεί να μας κάνει να υποφέρουμε. Αρκεί 

να μας ακουμπήσουν μια ίνα της καρδιάς για να μας κάνουν να 
υποφέρουμε. Εάν μας πουν μια σκληρή λέξη υποφέρουμε, εάν μας 

δώσουν ένα κτύπημα στον ώμο και μας πουν μια γλυκιά κουβέντα 

χαιρόμαστε. Έτσι όμως είμαστε αδύνατοι, δεν έχουμε εξουσία πάνω 
στις ψυχολογικές μας αντιδράσεις, ο οποιοσδήποτε μπορεί να 

μεταχειρισθεί τον ψυχισμό μας. Θέλετε να δείτε κάποιον ενοχλημένο, 

θυμωμένο; Πέστε του μία σκληρή κουβέντα και θα τον δείτε αμέσως 
ενοχλημένο. Εάν θέλετε να τον δείτε χαρούμενο δώστε του ένα φιλικό 

κτύπημα στον ώμο, πέστε του μερικές γλυκές κουβέντες, και αμέσως 

αλλάζει, χαίρεται. Τι εύκολο!!! Ο οποιοσδήποτε μπορεί να παίξει με τον 
ψυχισμό των άλλων. Τι αδύνατα που είναι αυτά τα πλάσματα!!! 

Πρόκειται επομένως για αλλαγή, πρόκειται για αποβολή όλων των 
αδυναμιών που έχουμε, μέχρι η ίδια η προσωπική μας ταυτότητα πρέπει 

να χαθεί για μας. Αυτό θέλει να πει ότι η αλλαγή πρέπει να είναι ριζική, 

μέχρι και αυτή ακόμη η προσωπική μας ταυτότητα εγώ είμαι ο τάδε 
κλπ. πρέπει να εξαφανισθεί για μας. Θα έλθει μια ημέρα που δε θα 

μπορούμε να συναντήσουμε την προσωπική μας ταυτότητα. Εάν 

πρόκειται να μεταβληθούμε σε κάτι διαφορετικό, πρέπει να χαθεί η ίδια 
η προσωπική μας ταυτότητα, Χρειάζεται να μεταβληθούμε σε 

αλλιώτικα πλάσματα, ευτυχισμένα, μακάρια, έχουμε δικαίωμα στην  

ευτυχία. Εάν δεν προσπαθούμε, πώς θα αλλάξουμε; Με ποιο τρόπο; Να 
το σοβαρό! Το πιο σπουδαίο είναι να μην ταυτοποιούμαστε με τις 

διάφορες περιστάσεις της ζωής. Η ζωή είναι όπως μια κινηματογραφική 

ταινία, και είναι εκ των πραγμάτων μια ταινία που έχει μια αρχή κι ένα 
τέλος. Διάφορες σκηνές περνάνε από την οθόνη του νου. Το πιο 

σπουδαίο σφάλμα μας είναι το να ταυτιστούμε με αυτές τις σκηνές. 

Γιατί; Διότι περνάνε, απλά και μόνο γιατί περνάνε, είναι σκηνές μιας 
μεγάλης ταινίας και τέλος περνάνε. Ευτυχώς κατά τη διάρκεια της ζωής 

μου δέχθηκα σαν πιστεύω πάντα αυτό: Να μην ταυτίζεται κάποιος με τις 

διάφορες περιστάσεις της ζωής. Έρχονται στη μνήμη μου γεγονότα της 
παιδικής ηλικίας. Επειδή οι γήινοι γονείς μου είχαν χωρίσει, όλοι εμείς 

τα αδέλφια μιας μεγάλης οικογένειας έπρεπε να είμαστε δυστυχισμένοι. 

Είχαμε μείνει με τον αρχηγό της οικογένειας και μας απαγορευόταν να 
επισκεφθούμε τη γήινη μητέρα μας. Εν τούτοις εμείς δεν ήμασταν τόσο 

αγνώμονες για να μπορούμε να την ξεχάσουμε. Ξέφευγα πάντα από το 

σπίτι με ένα μικρότερο αδελφό μου που πάντα με ακολουθούσε, 
πηγαίναμε να την επισκεφθούμε και μετά γυρίζαμε σπίτι, αλλά ο 
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αδελφός μου υπέφερε πολύ γιατί στην επιστροφή κουραζόταν επειδή 

ήταν μικρός κι εγώ έπρεπε να τον παίρνω στην πλάτη μου, τόσο μικρός 

ήταν και έκλαιγε πικρά κι έλεγε: «Τώρα που θα γυρίσουμε σπίτι ο 
μπαμπάς θα μας μαστιγώσει». Κι' εγώ του απαντούσα λέγοντας: «Γιατί 

κλαις; Όλα περνάνε, να θυμάσαι ότι όλα περνάνε». Όταν φθάναμε σπίτι, 

πραγματικά μας περίμενε ο πατέρας μας ο γήινος, γεμάτος οργή, και μας 
έδερνε με το μαστίγιο. Μετά κλεινόμασταν στο δωμάτιο μας για να 

κοιμηθούμε, αλλά ξαπλώνοντας έλεγα στον αδελφό μου: «Το πρόσεξες, 

πέρασε πια, πείσθηκες ότι όλα αυτά πέρασαν, όλα περνάνε». Μια απ' 
αυτές τις πολλές ημέρες ο πατέρας με άκουσε που έλεγα στον αδελφό 

μου: «όλα περνάνε, αυτό πέρασε πια» και φυσικά, έτσι όπως οργιζόταν 

εύκολα, άρπαξε το φοβερό μαστίγιο που είχε και μπήκε στο δωμάτιο 
λέγοντας: «Ώστε όλα περνάνε αδιάντροποι» και μας έδωσε άλλο 

μαστίγωμα πιο φοβερό και μετά έφυγε ήσυχος που μας είχε μαστιγώσει. 
Όταν έφυγε, γυρίζω στον αδελφό μου και του λέω πιο χαμηλόφωνα: 

«Τα είδες; κι αυτό πέρασε πια». Δηλαδή ποτέ δεν ταυτιζόμουνα με 

αυτές τις σκηνές και έκανα πιστεύω στη ζωή μου, ποτέ να μην ταυτιστώ 
με τις περιστάσεις, με τα γεγονότα, με τα συμβάντα. Ξέρω ότι αυτά τα 

συμβάντα, αυτές οι σκηνές περνάνε, 

Τόσο πολύ ανησυχεί κάποιος που έχει ένα μεγάλο πρόβλημα και 
δεν μπορεί να το λύσει, μετά όμως αυτό περνάει κι έρχεται άλλη σκηνή, 

τελείως διαφορετική. Τότε γιατί ανησύχησε; Αφού θα περνούσε, ποιο το 

αντικείμενο της ανησυχίας του; Όταν κάποιος ταυτίζεται με τα διάφορα 
γεγονότα της ζωής, κάνει πολλά σφάλματα. Εάν κάποιος ταυτισθεί με 

ένα ποτήρι λικέρ που του προσφέρουν μερικοί φίλοι μεθυσμένοι, στο 

τέλος μεθάει. Εάν κάποιος ταυτίζεται με κάποιο πρόσωπο του αντιθέτου 
φύλου, καταλήγει κάνοντας έρωτα σε μια ορισμένη στιγμή. Και εάν 

κάποιος ταυτίζεται με κάποιον υβριστή, που πληγώνει κάποιον με τα 

λόγια του, καταλήγει επίσης να γίνει υβριστής. 

Εσείς νομίζετε φρόνιμο το ότι εμείς είμαστε καλοί, φαινομενικά 

σοβαροί, Έτσι δεν είναι; Και εάν καταλήγαμε υβριστές, πιστεύετε ότι 

αυτό θα ήταν καλό; Εάν κάποιος ταυτίζεται με μια σκηνή π.χ. με 
συναισθηματικό κλαυθμό, όπου όλοι κλαίνε πικρά, καταλήγει σίγουρα 

με τα δακρυάκια του. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ορθό; Να μας κάνουν 

άλλοι να κλαίμε επειδή έτσι τους ήρθε η όρεξη; Αυτά που σας λέω είναι 
απαραίτητο εάν θέλετε να ανακαλύψετε τον εαυτό σας. Είναι 

απαραίτητα γιατί εάν κάποιος ταυτίζεται απόλυτα με μια σκηνή, αυτό 

θέλει να πει ότι έχει ξεχάσει τον εαυτό του, έχει ξεχάσει τη δουλειά την 
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οποία κάνει, χάνει τον καιρό του τελείως ανόητα. Ο κόσμος ξεχνάει 

εντελώς τον εαυτό του, ξεχνάει την ίδια του τη βαθιά εσωτερική 

ύπαρξη, γι αυτό ταυτίζεται με τις διάφορες περιστάσεις. Κανονικά ο 
κόσμος κοιμάται γιατί είναι ταυτισμένος με τα διάφορα γεγονότα που 

τον περιστοιχίζουν και κάθε ένας έχει το ψυχολογικό του τραγουδάκι, 

όπως έλεγα στο βιβλίο μου «Επαναστατική Ψυχολογία». 

Ξαφνικά συναντά ένας κάποιον και του λέει: «Εγώ στη ζωή μου 

έκανα αυτό, έκανα το άλλο, με έκλεψαν, υπήρξα πλούσιος, είχα 

χρήματα, με εξαπάτησαν, κάποιος τάδε ήταν ο απατεώνας που με 
εξαπάτησε», με λίγα λόγια το ψυχολογικό του τραγούδι. Δέκα χρόνια 

αργότερα κάποιος άλλος συναντά το ίδιο υποκείμενο, και επανέρχεται 

να του διηγηθεί την ίδια ιστορία. Είκοσι χρόνια αργότερα τον συναντά 
κάποιος άλλος και επανέρχεται να του διηγηθεί το ίδιο τραγούδι. Αυτό 

είναι το ψυχολογικό του τραγούδι. Έμεινε ταυτισμένος με αυτό το 
γεγονός για την υπόλοιπη ζωή του. Σ' αυτές τις περιπτώσεις πώς θα 

διαλύσει κάποιος το Εγώ, με ποιο τρόπο; Αφού ενεργώντας έτσι το 

ενισχύει. Με το να εξευτελίζεται έτσι, ενισχύει το Εγώ. 

Μου έρχεται στο νου η περίπτωση ενός μποξέρ παλεύοντας 

εναντίον ενός άλλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκάλεσε τέτοια 

ταύτιση που στο τέλος όλοι οι θεατές άρχισαν να δίνουν κτυπήματα ο 
ένας στον άλλον, τελείως τρελοί, όλοι έδιναν γροθιές ο ένας στον 

άλλον, καταλήγοντας όλοι να πιστεύουν τον εαυτό τους μποξέρ. 

Προσέξτε τι είναι η ταύτιση. 

Βλέποντας μια ταινία στην οποία οι ηθοποιοί κλαίνε, κλαίνε στο 

ψέματα φυσικά, παρατηρώ ξαφνικά μια κυρία, η οποία βλέπει την 

ταινία, να καταλήγει σε ένα φοβερό και αγωνιώδες κλάμα. Δέστε τι 
είναι η ταύτιση. Τι έκανε αυτή η φτωχή γυναίκα και ταυτίστηκε με την 

ταινία; Πίστεψε τον εαυτό της πρωταγωνιστή ή πρωταγωνίστρια της 

ταινίας, ένα καινούργιο Εγώ που δημιούργησε μέσα της,. Αυτό το 
καινούργιο Εγώ έκλεψε μέρος της συνειδήσεως της. Έτσι, εάν αυτή η 

γυναίκα κοιμόταν, τώρα κοιμάται ακόμα περισσότερο. Γιατί; Λόγω της 

ταυτίσεως, αυτό είναι εμφανές. 

Έρχεται στη μνήμη μου αυτή τη στιγμή ένα γεγονός ασυνήθιστο. 

Κάποτε, πριν πολλά χρόνια, συνέβη να πάω στον κινηματογράφο. Η 

ταινία ήταν πολύ ρομαντική. Παρουσιαζόταν ένα ζευγάρι που 
αγαπιόταν, που λατρευόταν και δεν ξέρω τι άλλο, κι εγώ τους έβλεπα 

γεμάτος ενδιαφέρον. Αυτές οι στάσεις, αυτά τα λόγια, αυτά τα 

βλέμματα, τι ωραία πράγματα κι εγώ μαγεμένος τους κοίταζα. Τελείωσε 
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η ταινία κι εγώ πολύ ήσυχος πήγα στο σπίτι. Σε λίγο νύσταξα και 

ξάπλωσα. Αυτό το βράδυ είχα να κάνω με τον κόσμο της σκέψεως. Έτσι 

συνάντησα μια γυναίκα ίδια μ' αυτή που θαύμαζα στο έργο, ήταν πολύ 
όμορφη και βρισκόταν απέναντι μου. Κάθισα μαζί της σ' ένα τραπέζι για 

να πάρουμε ένα αναψυκτικό και τότε ήλθαν τα γλυκά λόγια, πολύ 

παρόμοια με τα λόγια του έργου. Η κατάληξη δεν ήταν να τελειώσουμε 
κάνοντας έρωτα, αλλά δεν έλειψαν τα φιλιά, τα αγκαλιάσματα, τα 

χάδια, οι τρυφερότητες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Σας μιλάω για μια 

ιστορία που συνέβη πριν είκοσι χρόνια, δεν είναι τωρινή, γιατί τώρα δεν 
πηγαίνω στον κινηματογράφο, αλλά εκείνη την εποχή πήγαινα γιατί 

πίστευα ότι είναι μια υγιής διασκέδαση. Έτσι πίστευα εγώ. 

Καταλήγοντας, η σκηνή δεν ήταν και τόσο ωραία, λίγο ερωτική. 
Ξαφνικά άλλαξε το πανόραμα και κατέβηκα από τον κόσμο της 

σκέψεως στον αστρικό κόσμο. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, 
Φθάνοντας στον αστρικό κόσμο βρέθηκα σ' ένα μεγάλο ναό και 

μπόρεσα να δω ότι ένας δάσκαλος ασχολιόταν με την ανάλυση μου. 

Σκέφτηκα ότι την έπαθα. Απομακρύνθηκα λίγα βήματα για να δω τι θα 
συμβεί πάρα κάτω και ξαφνικά ο δάσκαλος εκείνος μου στέλνει με το 

φύλακα του ναού ένα χαρτί που έγραφε: «απομακρυνθείτε αμέσως από 

το ναό, αλλά με ΙΝΡΙ», Με ΙΝΡΙ σημαίνει διατηρώντας τη φωτιά, επειδή 
δεν είχα φθάσει να κάνω έρωτα, είχα περιοριστεί στις τρυφερότητες, του 

λέω: «Χωρίς άλλο αυτό είναι σοβαρό». Πολύ αργά βγήκα, προχώρησα 

στον κεντρικό διάδρομο και πριν βγω από το ναό, σε ένα 
προσκυνητήριο, γονάτισα ταπεινά ζητώντας συγχώρηση, ζητώντας να 

δείξουν λίγο οίκτο, στο ασήμαντο άτομο μου, παραδεχόμενος ότι είχα 

σφάλει. Και ενώ βρισκόμουν στις προσευχές μου και στις παρακλήσεις 
μου, βλέπω να έρχεται πάλι ο φύλακας και μου λέει: «Κύριε 

διαταχθήκατε να βγείτε από το ναό» «Χωρίς άλλο του λέω, αλλά θα 

ήθελα να μιλήσω με το διδάσκαλο για να του εκθέσω τις απόψεις μου», 
τότε μου απάντησε: «Ο Διδάσκαλος είναι απασχολημένος με το να 

αναλύει και να εξετάζει άλλα ομοιώματα του διανοητικού κόσμου». 

Τότε κατάλαβα ότι αυτό με το οποίο εγώ βρισκόμουν μαζί στον κόσμο 
της σκέψεως ήταν ένα διανοητικό ομοίωμα δημιουργημένο από τον 

εαυτό μου. Το είχα δημιουργήσει στον κινηματογράφο και αυτό το 

ομοίωμ⎱ είχε πάρει ατομική ζωή στο διανοητικό κόσμο. Ήταν μια 
γυναίκα ακριβώς ίδια με την ηθοποιό που είχα δει στην ταινία, τελικά 

στο φτωχό μου νου την είχα αναπαραγάγει και τώρα στον κόσμο της 

σκέψεως, βρέθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με το ομοίωμα που 
δημιούργησα εγώ ο ίδιος. Ο Δάσκαλος συνέχισε εξετάζοντας άλλα 
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ομοιώματα άλλων μυημένων. Δεν μου έμενε άλλη λύση από το να βγω 

από το Ναό. Γύρισα στο φυσικό μου σώμα. Κατά τη διάρκεια όλης της 

επόμενης ημέρας ήμουν πολύ δυστυχισμένος, λυπούμενος που πήγα 
στον κινηματογράφο. Τι σφάλμα, έλεγα, δεν έπρεπε να πάω, δέστε τι 

πήγα να δημιουργήσω, ένα διανοητικό ομοίωμα. Ήμουν πολύ 

πικραμένος, περίμενα να έλθει το βράδυ για να δω πώς θα τελείωνε 
αυτό, ζήτησα εκατομμύρια φορές συγγνώμη από το Χριστό, τον 

εσωτερικό μου Χριστό, γιατί σκέφθηκα ότι αυτός είναι ο μόνος που 

μπορεί να μου συγχωρήσει αυτό το σφάλμα. Την επομένη νύχτα ζήτησα 
με όλη μου την καρδιά να μου επαναλάβουν τη δοκιμασία, αισθανόμουν 

ικανός να βγω νικητής, όχι άλλες τρυφερότητες, όχι άλλα χάδια ο' αυτό 

το νοητικό ομοίωμα. Και πράγματι μου παραχωρήθηκε επανάληψη της 
δοκιμασίας, με μετέφεραν με το διανοητικό σώμα στο ίδιο σημείο, στο 

ίδιο τραπέζι, συνάντησα πάλι την ίδια γυναίκα, την ηθοποιό που είχα δει 
στην οθόνη, και πήγαν ν' αρχίσουν πάλι οι τρυφερότητες, αλλά 

θυμήθηκα και αμέσως τράβηξα το φλογώδες ξίφος λέγοντας: «Δεν 

μπορείς μαζί μου, δεν είσαι τίποτε' άλλο παρά μια διανοητική μορφή 
δημιουργημένη από το νου μου» και χρησιμοποιώντας το ξίφος, έκανα 

κομμάτια αυτό το διανοητικό ομοίωμα, μετατράπηκε σε σκόνη. Μετά 

απ' αυτό με κάλεσαν εκ νέου στον αστρικό ναό και μπήκα μέσα νικητής, 
με δέχθηκαν με πολλή μουσική, γιορταστικά. Εκ νέου ήλθαν οι 

συμβουλές λέγοντας μου να μην ξαναπάω σε κινηματογράφο γιατί θα 

μπορούσα να χάσω το ξίφος. Με μετέφεραν στο αστρικό για να μου 
δείξουν τι είναι οι κινηματογράφοι, οι οποίοι ήταν γεμάτοι από 

διανοητικά ομοιώματα, Τα ομοιώματα που άφηναν οι θεατές. Όλα όσα 

βλέπει κάποιος στην οθόνη, και πάνω απ' όλα εάν είναι νοσηρά, όλα 
αναπαράγονται στο νου των ανθρώπων, οι ίδιες φιγούρες, οι ίδιες 

μορφές. Όσοι βγαίνουν αφήνουν πίσω τους πλήθος από διανοητικές 

μορφές σ' αυτά τα άντρα της Μαύρης Μαγείας. Συμπέρασμα, μου είπαν 
ότι αντί να πηγαίνω στους διάφορους κινηματογράφους, να έριχνα μια 

ματιά στις προηγούμενες ζωές μου, πράγμα που είναι πιο χρήσιμο από 

το να πηγαίνω στον κινηματογράφο. Εγώ υπάκουσα στη διαταγή και 
έπαψα να πηγαίνω στον κινηματογράφο. Αλλά τι ήταν αυτό που με 

έβλαψε; Το να ταυτιστώ με εκείνη την ταινία που παιζόταν. Μου 

φάνηκε τόσο ενδιαφέρουσα και η γυναίκα εκείνη μου φάνηκε τόσο 
όμορφη, εκείνη την εποχή, που αισθάνθηκα να είμαι εγώ ο 

πρωταγωνιστής. Αποτέλεσμα, αποτυχία. Αυτό συνέβη πριν 20 με 22 

χρόνια, αλλά δεν το έχω ξεχάσει. 
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Δεν πρέπει κανείς να ταυτίζεται με τίποτα απ' όσα βλέπει στη ζωή, 

οι περιστάσεις, τα δυσάρεστα γεγονότα, όλα περνάνε. Πρέπει να 

επωφεληθείτε από όλες τις περιστάσεις για να μελετήσετε, για να 
παρατηρήσετε τον εαυτό σας. Αντί να είσθε ταυτισμένος με μια 

δυσάρεστη κατάσταση, καλύτερα είναι να μελετήσετε τον εαυτό σας. 

Είμαι οργισμένος, Ζηλεύω; Μισώ, Τι είναι αυτό που αισθάνομαι αυτή 
τη στιγμή, γι' αυτό που μου συμβαίνει, Έτσι είναι το πώς επωφελείται 

απ' το Εγώ, ξέροντας κάποιος να μην ταυτίζεται, ξέροντας να κερδίζει 

απ' όλα. Μην ξεχνάτε ότι οι χειρότερες αντιξοότητες προσφέρουν σε 
κάποιον τις καλύτερες ευκαιρίες για την ανακάλυψη του εαυτού του. 

Όταν κάποιος ταυτίζεται με τα διάφορα δυσάρεστα γεγονότα, κάνει 

σφάλματα και δημιουργεί προβλήματα δυσκολεύοντας τη ζωή του. 

Όλος ο κόσμος είναι γεμάτος προβλήματα γιατί όλοι ταυτίζονται 

με αυτά που τους συμβαίνουν, με αυτά που ζουν. Γι αυτό είναι όλοι 
γεμάτοι προβλήματα, αλλά εάν κάποιος δεν ταυτίζεται με τίποτα απ' ότι 

του συμβαίνει, εάν λέει: «όλα περνάνε, όλα περνάνε», «αυτή είναι μια 

σκηνή που θα περάσει», και δεν ταυτίζεται με αυτή, δεν δυσκολεύει τη 
ζωή του, αλλά τον κόσμο τον ευχαριστεί να δυσκολεύει τη ζωή του. Εάν 

κάποιον τον τραυματίσουν με μια βαριά κουβέντα, αντιδρά με βία, σε 

όλους αρέσει να δυσκολεύουν τη ζωή τους, γιατί ενώ κάποιος αντιδρά 
βίαια είναι χειρότερα, γίνεται δυσκολότερη η κατάσταση. Ας 

επωφεληθούμε από τις δυσάρεστες καταστάσεις της ζωής για ν' 

ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, έτσι θα ξέρουμε τι είδους ελαττώματα 
έχουμε. Ας έχουμε τη ζωή σαν ένα ψυχολογικό γυμναστήριο. Εάν 

συμπεριφερόμαστε έτσι, τότε μπορούμε να ανακαλύψουμε τον εαυτό 

μας. 
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Να ξέρουμε να ζούμε 
 

Προ πάντων, αγαπητοί αδερφοί μου είναι αναγκαίο το να ξέρουμε 

να ζούμε. Αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να καταλάβουμε. Όταν 
συζητάμε με κάποιον, αυτός μας διηγείται τα διάφορα περιστατικά της 

ζωής του. Μας μιλά, θα λέγαμε, για γεγονότα, για κάθε τι, που του 

συνέβη σε καθορισμένες χρονικές περιόδους της ιστορίας του, σαν να 
ήταν η ζωή του μια αλυσίδα από συμβάντα. Ο κόσμος δεν προσέχει ότι 

εκτός από τις υπαρξιακές περιστάσεις, υπάρχουν επίσης και οι 

συνειδησιακές καταστάσεις. Η ικανότητα του να ζει κανείς βασίζεται, 
ακριβώς, στον τρόπο με τον οποίο αυτός πετυχαίνει να συνδυάζει τις 

καταστάσεις της συνειδήσεως με τις υπαρξιακές περιστάσεις. 

Μπορεί να συμβεί μια περίσταση, που ενώ θα μπορούσε να είναι 
ευχάριστη, τελικά να μην είναι ακριβώς επειδή δεν ξέρουμε να 

συνδυάζουμε τη συνειδησιακή μας κατάσταση με το ίδιο το γεγονός. 

Όταν εξετάζουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε, μπορούμε να 
εξακριβώσουμε το πειστικό γεγονός, σαφές και οριστικό, ότι υπάρχουν 

πρόσωπα που θα ήθελαν να είναι ευτυχισμένα και τα οποία τελικά δεν 

είναι. 

Γνωρίσαμε πολλές συγκεκριμένες περιπτώσεις ατόμων που έχουν 

ένα καλό σπιτικό, ένα ωραίο αυτοκίνητο, μια θαυμάσια σύζυγο, 

αξιόλογα παιδιά και αρκετό χρήμα εν τούτοις, δεν είναι ευτυχισμένα. 
Αντίθετα μπορέσαμε να δούμε την περίπτωση φτωχών ανθρώπων, 

ενδεών, πιθανόν ανθρώπων μεροκαματιάρηδων και εργατών. Ενώ αυτοί 

ούτε προσωρινή διαμονή δεν έχουν, ούτε χρήματα περισσότερα απ' όσα 
χρειάζονται για τη συντήρηση τους σε μια ημέρα, ούτε χρησιμοποιούν 

τα τελευταία ακριβά μοντέλα αυτοκινήτων, είναι ευτυχισμένοι στα 

σπιτικά τους, με τα φτωχά αλλά καθαρά παιδιά τους, και τις γυναίκες 
τους φιλόπονες και ειλικρινείς. Έτσι λοιπόν, δεν είναι το ίδιο το χρήμα 

εκείνο που μπορεί να μας δώσει την ευτυχία. 'Όλα εξαρτώνται από 

τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας μας ξέρει να συνδυάζει τις 
συνειδησιακές του καταστάσεις με τα συμβάντα, τις περιστάσεις της 

πρακτικής ζωής. 

Αν κάποιος, με θαυμάσιες προϋποθέσεις, δεν είναι στο ύψος των 
περιστάσεων, 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 
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περιστάσεις, ξέρει να συνδυάζει τα γεγονότα της πρακτικής του ζωής με 

τις συνειδησιακές του καταστάσεις, θα πετύχει την ανάπαυση, την 

ευημερία, την ευτυχία κλπ. Έτσι λοιπόν, επείγει να καταλάβουμε την 
ανάγκη του να μάθουμε να ζούμε σοφά. Αν θέλουμε μια οριστική 

αλλαγή των περιστάσεων της ζωής είναι απαραίτητο να γίνει η αλλαγή 

αυτή πρώτα μέσα σε μας τους ίδιους. Αν εσωτερικά δεν αλλάξουμε 
τίποτα, εξωτερικά η ζωή θα συνεχιστεί με τις ίδιες δυσκολίες. Προ 

πάντων πρέπει να γίνουμε κύριοι του εαυτού μας. Όταν ένας δεν ξέρει 

να κυβερνά τον εαυτό του, ούτε και τις δύσκολες περιστάσεις της 
ύπαρξης δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει. Όταν παρατηρούμε τα 

διάφορα συμβάντα της ζωής, όταν βλέπουμε αυτή την τάξη των 

πραγμάτων, μπορούμε να δούμε ότι οι άνθρωποι είναι αληθινές 
μηχανές, που δεν ξέρουν να ζουν. Αν κάποιος τους προσβάλλει 

αντιδρούν με θυμό, αν κάποιος τους χαιρετίσει χαμογελούν 
ευτυχισμένοι. Καταλήγει πολύ εύκολο για τον οποιονδήποτε 

διεστραμμένο να παίζει με τις ανθρώπινες μηχανές. Μπορεί να τις 

κάνει να περνούν από τη λύπη στη χαρά και τανάπαλιν, μόνο λέγοντας 
τους μερικά λόγια. Πόσο εύκολο τους είναι!!! Έτσι δεν είναι; φτάνει να 

μας προσβάλει για να αντιδράμε. φτάνει οποιοσδήποτε να μας 

χτυπήσει στον ωμό για να χαμογελάμε ευτυχισμένα. Δεν ξέρουμε να 
κυριαρχήσουμε τον εαυτό μας, άλλοι μας κυβερνάνε, κι αυτό από μόνο 

του είναι για κλάματα. 

Είναι αναγκαίο να καταλάβουμε, τι είναι ο νους και τι το 
συναίσθημα και ο συναισθηματισμός. Αν φρόνιμα μελετούσαμε το 

Είναι, θα βλέπαμε ότι ο νους δεν είναι το Είναι. Στη θεοσοφία 

αναφέρεται πολύ το Νοητικό Σώμα. Οι διάφορες φιλοσοφικές σχολές 
θίγουν το θέμα αυτό. Με αυτό δε θέλουμε να πούμε ότι όλα τα 

ανθρωποειδή κατέχουν ήδη το νοητικό όχημα. θα υπάρξουν μάνας, 

όπως λέγεται στα Σανσκριτικά, δηλαδή, νοητική ουσία μέσα σε καθένα 
από μας. Αυτό όμως δε σημαίνει πραγματική κατοχή του νοητικού 

οχήματος. Εν πάση περιπτώσει, ο νους, είτε τον κατέχει ήδη το 

ανθρώπινο ον, είτε αρχίζει να τον δημιουργεί, είτε ακόμη δεν τον έχει, 
δεν είναι παρά ένα όργανο εκδηλώσεως, όμως δεν είναι το είναι. Ούτε 

το συναίσθημα είναι το είναι. Στο παρελθόν έκλινα στην πίστη πως το 

συναίσθημα το ίδιο αντιστοιχούσε, πραγματικά, στο είναι. Όμως 
αργότερα, μετά από αυστηρή ανάλυση, αναγκάστηκα να αναθεωρήσω 

αυτή την αντίληψη. Προφανώς το συναίσθημα έρχεται από το Αστρικό 

Σώμα στα ανθρώπινα όντα. Θα μπορούσαν να μου αντικρούσουν ότι δεν 
κατέχουν όλοι το πολύτιμο όχημα, quετζjανο, και σε αυτό 
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συμφωνούμε. Όμως, υπάρχει η συγκίνηση, η αντίστοιχη ουσία σε 

καθένα μας. Πράγματι, είτε έχουμε το αστρικό όχημα είτε όχι, 

εκδηλώνεται, ξεκάθαρα, αυτό που λέγεται συναίσθημα. από την 
αρνητική του σκοπιά. Ο συναισθηματισμός μας μετατρέπει σε  όντα 

υπερβολικά αρνητικά. Όμως, από μόνο του, το συναίσθημα δεν είναι 

επίσης το είναι. Μπορεί να ανήκει στο συγκινησιακό κέντρο, αλλά δεν 
είναι το είναι. Ο νους έχει το κέντρο του, το νοητικό κέντρο, όμως δεν 

είναι το είναι. Το κέντρο του νου, το Νοητικό, είναι στον εγκέφαλο, 

αυτό είναι φανερό, αλλά δεν είναι το Είναι. Το συναίσθημα που 
αντιστοιχεί στο συγκινησιακό κέντρο ή στο συγκινησιακό εγκέφαλο, 

βρίσκεται στην περιοχή του Ηλιακού Πλέγματος και αγκαλιάζει τα 

συμπαθητικά κέντρα και την Καρδιά, όμως δεν είναι το είναι.  

Το είναι το είναι και ο λόγος του να υπάρχει το είναι, είναι το 

ίδιο το είναι. 

Γιατί πρέπει να αφεθούμε να φερόμαστε από τα κέντρα της 

Μηχανής; Γιατί επιτρέπουμε να μας ελέγχουν το Νοητικό ή το 

Συγκινησιακό κέντρο; Γιατί πρέπει να γίνουμε σκλάβοι αυτού του 
μηχανοστασίου; Οφείλουμε να μάθουμε να ελέγχουμε όλα τα κέντρα 

της μηχανής, οφείλουμε να μετατραπούμε σε αφέντες, σε κύριους. 

Πέντε κέντρα υπάρχουν στην ανθρώπινη μηχανή. Αυτά είναι το νοητικό 
(πρώτο), το συγκινησιακό (δεύτερο),το κινητικό (τρίτο), το 

ενστικτώδες (τέταρτο) και το σεξουαλικό (πέμπτο). Όμως όλα τα 

κέντρα της μηχανής δεν αποτελούν το είναι. Έτσι λοιπόν, ούτε ο νους, 
ούτε το συναίσθημα είναι το είναι.  

Γιατί υποφέρουν τα ανθρωπινά οντά; Διότι επιτρέπουν στη 

σκέψη και στο συναίσθημα να επεμβαίνουν στις διάφορες περιστάσεις 
της ζωής. Αν μας βρίσουν, αντιδράμε αμέσως βρίζοντας. Αν μας 

πληγώσουν την αυτοαγάπη υποφέρουμε και θυμώνουμε. Όταν 

ατενίσουμε το πανόραμα της ζωής, μπορούμε να δούμε καθαρά ότι 
υπήρξαμε, ας πούμε, σανίδες στον ωκεανό, ακριβώς επειδή επιτρέψαμε 

πάντα στις διάφορες περιστάσεις της υπάρξεως μας την επέμβαση του 

νου και του συναισθήματος, Δεν δώσαμε την ευκαιρία στην Ουσία, στο 
Είναι να εκφραστεί μέσα από εμάς. Πάντα θέλαμε να λύσουμε τα 

πράγματα για λογαριασμό μας. Αντιδρούμε σε κάθε σκληρή λέξη, σε 

κάθε πρόβλημα, σε οποιαδήποτε δυσκολία. Αισθανόμαστε πληγωμένοι 
όταν κάποιος μας προσβάλλει ή ευτυχισμένοι όταν οιοσδήποτε μας 

επαινεί. Είμαστε θύματα όλου του κόσμου. Όλος ο κόσμος έχει παίξει 

μαζί μας. Υπήρξαμε, θα λέγαμε, σανίδες ανάμεσα στα οργισμένα 
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κύματα του μεγάλου ωκεανού. Δεν υπήρξαμε ποτέ κύριοι του εαυτού 

μας. 

 Γιατί προβληματιζόμαστε; αναρωτιέμαι και σας ρωτώ. «Για ένα 
πρόβλημα» θα μου πείτε. Ο προβληματισμός είναι μια πολύ 

κακόγουστη συνηθείας, δεν χρησιμεύει σε τίποτα, τίποτα δεν λύνει. 

Πρέπει να μάθει κανείς να ζει από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε 
λεπτό. Γιατί να προβληματίζεται κανείς; Προ πάντων, λοιπόν, ας μην 

επιτρέψουμε στο νου και στα συναισθήματα να μπουν στις διάφορες 

περιστάσεις της ζωής. Η ανθρώπινη προσωπικότητα οφείλει να γίνει 
ήρεμη, παθητική. Αυτό περιλαμβάνει, από μόνο του, μια τρομερή 

ενεργητικότητα της συνείδησης. Αυτό σημαίνει να μάθεις να ζεις 

συνειδητά. Αυτό σημαίνει να βάλεις  τις βάσεις της αφύπνισης. Όλοι θα 
ήθελαν να δουν, ν' ακούσουν, ν' αγγίξουν ή να ψηλαφίσουν τις μεγάλες 

πραγματικότητες των ανώτατων κόσμων. Φυσικά, πώς θα μπορούσαν 
οι κοιμισμένοι να γίνουν πειραματιστές των μεγάλων αληθειών; Πώς θα 

μπορούσαν όσοι έχουν κοιμισμένη συνείδηση να γίνουν ερευνητές της 

ζωής στις υπερευαίσθητες περιοχές της φύσεως και του ΚΟΣΜΟΥ; Αν 
αφυπνίσουμε τη συνείδηση, θα μπορέσουμε να δούμε ότι ο κόσμος δεν 

είναι έτσι όπως τον βλέπουμε. Είπα πολλές φορές και το ξαναλέω, ότι 

όλα εκείνα τα θαυμαστά του βιβλίου «Χίλιες και μία νύχτες», όλα 
εκείνα τα μεγάλα φαινόμενα της αρχαίας Αρκαδίας, όλα τα θαύματα 

της αρχέγονης γης, των ποταμών των καθάριων νερών της ζωής που 

έρεαν γάλα και μέλι, δεν έχουν τελειώσει. Συνεχίζουν να συμβαίνουν, 
από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό, εδώ και τώρα. 

Θα μπορούσατε να μου πείτε ότι αν είναι έτσι γιατί δεν τα 

βλέπουμε; Γιατί δε μαρτυρούμε το ασυνήθιστο; Γιατί δε μας δίνεται η 
δυνατότητα να πειραματιστούμε αυτά τα θαύματα; Η απάντηση είναι η 

εξής: Κανείς δεν μας εμποδίζει να Δούμε και να Ακούσουμε ότι γίνεται 

γύρω μας. Το ότι τέτοια φαινόμενα δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε 
αυτή τη στιγμή με τις εξωτερικές μας αισθήσεις, οφείλεται στο 

μοναδικό σοβαρό γεγονός ότι: βρισκόμαστε σε κατάσταση 

υπνώσεως... Κοιμισμένοι. Το άτομο σε κατάσταση ύπνωσης γίνεται 
ανίκανο να συλλάβει τέτοιου είδους φαινόμενα.  

Πολλά έχουν λεχθεί για το απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ, 

όργανο μοιραίο που κατείχε η ανθρωπότητα των αρχαίων χρόνων. Δεν 
έχει καθόλου χαθεί. Ξέρουμε πολύ καλά πως υπάρχει ακόμη ένα 

υπόλοιπο οστού στο κατώτατο μέρος της σπονδυλικής στήλης. Κανένας 

δεν το αγνοεί. Το απαίσιο υπόλοιπο αυτού του οργάνου κατέχει, μεταξύ 
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άλλων, μια εξαιρετική υπνωτική δύναμη. Αυτό το υπνωτικό γενικό 

ρεύμα, συλλογικό, είναι γοητευτικό. Αν, για παράδειγμα, δούμε κάποιον 

ντυμένο πολύ εκκεντρικά στο δρόμο, δεν ξαφνιαζόμαστε. Λέμε απλά: τι 
εκκεντρικός άνθρωπος!. Ένας άλλος που θα πήγαινε μαζί μας θα 

μπορούσε να πει: Αυτή είναι φέτος η μόδα. Και κάποιος άλλος να 

δηλώσει: αυτός είναι χίπη. Και ένας γέρος που περνά απέναντι θα 
περιοριστεί στη σκέψη: πώς είναι οι άνθρωποι του νέου κύματος. Όμως 

όλοι βρίσκονται σε κατάσταση υπνώσεως και αυτό είναι όλο. 

Υποβάλλετε οποιοδήποτε άτομο σε βαθιά υπνωτική κατάσταση, πείτε 
του μετά ότι βρίσκεται στον ανοιχτό ωκεανό και ότι πρέπει να γδυθεί αν 

δε θέλει να πνιγεί και θα το δείτε να γδύνεται. Πείτε του ότι είναι ένας 

μεγάλος τραγουδιστής και θα το δείτε να τραγουδά, αν και στην 
πραγματικότητα μόνο με κραυγές. Πείτε του να ξαπλώσει στο έδαφος 

και θα ξαπλώσει, ότι στηρίζεται με το κεφάλι στο πάτωμα και θα το 
κάνει γιατί βρίσκεται σε κατάσταση υπνώσεως. Έκανα, πριν λίγο καιρό, 

ένα ταξίδι μέχρι το λιμάνι της Μπαγιάρτας (Μεξικό). Εκεί υπάρχει, 

όπως στο Ακαπούλκο, ένα πλοίο για επισκέπτες. Αγόρασα το εισιτήριο 
για να ταξιδέψω προς μια γειτονική παραλία. Η πορεία υπήρξε 

γοητευτική, εξαίσια. Το να πλέει κανείς στον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι 

μια ευχάριστη εμπειρία. Υπήρξε εκεί κάποιος καλλιτέχνης. Όταν 
ηχούσαν τα όργανα της μουσικής έλεγε στον κόσμο να χορέψει και 

χόρευε, να κρατιέται από τα χέρια και όλοι κρατιόντουσαν από τα χέρια, 

στους αρραβωνιασμένους να φιλιούνται και φιλιόντουσαν το μόνο που 
έλειψε σ' αυτόν τον άνθρωπο, σ' αυτόν τον αυτοσχέδιο υπνωτιστή, ήταν 

να τους πει να σταθούν με το κεφάλι στο πάτωμα. Όλα αυτά που 

παρήγγειλε γίνονταν. Ήταν να γελά κανείς και να θαυμάζει συγχρόνως 
τα θαύματα που έκανε ο υπνωτιστής. Πώς έπαιζε με τους επιβάτες, πώς 

τους έκανε να πηδούν, να γελούν, να κάνουν στροφές κλπ. Σαφώς, εγώ 

ένα άτομο που συνηθίζω να είμαι πάντα σε κατάσταση επάγρυπνης 
αντίληψης περιοριζόμουν να τους βλέπω να είναι σε κατάσταση 

Ύπνωσης. Παρατηρείστε τη διαφήμιση. «Αγοράστε το τάδε φάρμακο 

αποτελεσματικό κατά του βήχα». Κάθε αγγελία προστάζει τον 
υπνωτισμένο λαό να πάει στο άλφα ή βήτα μέρος, ν' αγοράσει το α ή β 

σαπούνι, εκείνο ή το άλλο φάρμακο, εκείνο ή το άλλο άρωμα, να 

επισκεφθεί το τάδε ή το δείνα ιατρείο κλπ.  Και ο κόσμος κινείται κάτω 
από τις διαταγές των υπνωτιστών, οι οποίοι, με τη σειρά τους, είναι 

υπνωτισμένοι από άλλους ανθρώπους και άλλα πλήθη. Όπως τα ίδια τα 

πλήθη, όλοι ζουν σε κατάσταση υπνώσεως. 
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Βέβαια είναι λυπηρό, όμως κοστίζει δουλειά το να ξέρει κανείς 

ποιος βρίσκεται σε κατάσταση υπνώσεως. Αν οι άνθρωποι το σκόπευαν 

θα μπορούσαν να ξυπνήσουν από αυτή την τόσο λυπηρή κατάσταση, 
όμως δυστυχώς κανείς δεν το σκοπεύει. Κοστίζει λοιπόν, 

επαναλαμβάνω, πολύ να ανακαλύψει κανείς τον βαθμό υπνώσεως στον 

οποίο βρίσκεται. Παίρνει είδηση κανείς ότι ο υπνωτισμός κυκλοφορεί, 
όταν η υπνωτική δύναμη ρέει πιο γρήγορα, όταν συγκεντρώνεται σε 

κάποιο καθορισμένο τόπο, όταν γίνεται μια συνάντηση υπνωτισμού. 

Έξω από τέτοιες στιγμές δεν μπορεί κανείς να προσέξει ότι βρίσκεται σε 
κατάσταση υπνώσεως. Αν ένας μπορούσε να ξυπνήσει απ' αυτόν τον 

ύπνο που βρίσκεται, θα έβλεπε τα θαυμαστά φαινόμενα που απ' αρχής 

του κόσμου συμβαίνουν γύρω του. Γνωρίζω φαινόμενα τόσο απλά, που 
οιοσδήποτε θα μπορούσε να δει, είναι Φυσικά, υλικά, βρίσκονται 

μπροστά σε όλο τον κόσμο και όμως οι άνθρωποι, αντικρίζοντάς τα, δεν 
τα βλέπουν. Θα μπορούσατε να μου πείτε εσείς και πολύ δίκαια, ή θα 

μπορούσατε να μου απαιτήσετε, για να μιλάμε πιο καθαρά, «Αν αυτό 

είναι έτσι, γιατί δεν μας αναφέρεις έστω και ένα μόνο;» Οι λόγοι μου: 
Αν σας ανάφερα οιοδήποτε από τα φαινόμενα αυτά, θα το βλέπατε 

αμέσως. Είναι αντιληπτά στην απλή όραση. Όμως θα πεθαίνατε γιατί 

συμβαίνει όλα αυτά τα φαινόμενα, ν' αντιστοιχούν σήμερα σε δυνάμεις 
και θαύματα και φυλάσσονται από ορισμένα πολύ ισχυρά στοιχειώδη, 

τα οποία αν καταλάβαιναν μιαν αποκάλυψη, θα προκαλούσαν το θάνατο 

των περιέργων. Κι' όπως δεν έχω όρεξη να δημιουργηθεί ένα 
νεκροταφείο εξ αιτίας μου, βρίσκομαι στην ανάγκη να σωπάσω. Έτσι, 

αδέρφια, είναι ανάγκη να ξυπνήσετε, αν θέλετε να αντιληφθείτε τις 

μεγάλες πραγματικότητες της ζωής. Όμως, η αφύπνιση είναι δυνατή 
μόνο όταν ξέρουμε να ζούμε. Πως θα μπορούσε να ξυπνήσει αυτός 

που είναι παιχνίδι των άλλων; 

Αν σας πρόσβαλλα αυτή τη στιγμή, είμαι βέβαιος πως δε θα με 
συγχωρούσατε. Θα διαμαρτυρόσασταν βίαια και οι καλλίτεροι από σας 

θα αποχωρούσαν αμέσως. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι να σας κάνει 

κανείς να αλλάξετε. Αρκεί μια σκληρή λεξούλα και γίνεστε βίαιοι και 
κατακόκκινοι. Τώρα, αν θέλω να σας γαληνέψω, αρκεί να σας πω 

γλυκές λέξεις και θα είσθε ευχαριστημένοι, δηλαδή, είστε θύματα των 

περιστάσεων. Δεν κυριαρχείτε τον εαυτό σας και αυτό είναι πραγματικά 
λυπηρό....Για ν' αρχίσει κανείς να κυριαρχεί τον εαυτό του, πρέπει να 

μην επιτρέπει στο Νου και στα Συναισθήματα να επεμβαίνουν στα 

ζητήματα της πρακτικής ζωής. Αυτό απαιτεί, επαναλαμβάνω, μια 
μεγάλη παθητικότητα της προσωπικότητας και μια φοβερή 
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ενεργητικότητα της συνείδησης. Είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε: 

ενεργητικότητα της συνείδησης. Όταν η συνείδηση γίνεται ενεργητική 

βγαίνει από το λήθαργό της και τότε είναι φανερό ότι αρχίζει να ξυπνά. 
Προ πάντων πρέπει ν' αρχίσουμε από το να μην κάνουμε αυτό που 

κάνουν οι άλλοι. Όταν πηγαίνω στα εστιατόρια με τους δικούς μου, 

βλέπω ότι όλοι περνούν από το λουτρό για να πλύνουν τα χέρια τους. θα 
είμαι αρκετά βρώμικος και λερωμένος, όμως εγώ δεν θα περάσω να 

πλύνω τα χέρια μου. Όταν με ρωτούν το λόγο για τον οποίο κάνω αυτό, 

απαντώ: «Απλά γιατί δε μ' αρέσει να κάνω αυτό που κάνουν οι 
υπόλοιποι, δηλαδή, δεν μ' αρέσει να είμαι μηχανή». Αν οι άλλοι 

στέκονται με το κεφάλι προς τα κάτω πρέπει και εγώ να κάνω το ίδιο; 

Αν οι άλλοι περπατάνε με τα τέσσερα, πρέπει και εγώ να μπουσουλήσω; 
Γιατί; Χρειάζεται να μετατραπούμε σε άτομα. Κι' αυτό είναι δυνατόν 

μόνον αν αποποιηθούμε και δεν επιτρέπουμε στο νου και στα 
συναισθήματα να παρεμβαίνουν στις διάφορες περιστάσεις της 

υπάρξεως. Όταν αρχίσουμε μ' αυτή τη δουλειά, όταν μάθουμε να 

γινόμαστε απέραντα παθητικοί, για να δώσουμε ευκαιρία ενεργοποίησης 
της συνείδησης, βλέπουμε ότι όλα αλλάζουν.  

Θέλω ν' αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Βρισκόμουν 

σ' ένα σπίτι. Ένα από τα «καλά παιδιά» εκείνου του σπιτιού, 
τριγυρνούσε κάπου εκεί και μετατρεμμένος σε Δον Ζουάν έκανε τα δικά 

του με μια μικρούλα. Τελικά, επεμβαίνουν οι συγγενείς της κοπέλας. 

Ασφαλώς παρουσιάζονται οι ίδιοι στο σπίτι. Ψάχνουν το «παιδί της 
μαμάς» το «καλό παιδί». Τον επινοητικό και ερωτευμένο. Γλεντζέ και 

παίχτη; Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι μιλάμε για ένα πραγματικό 

Δον Ζουάν. Ο πατέρας της κοπέλας έρχεται με σκοπό να σκοτώσει το 
νέο. Κανείς δεν τολμά να παρουσιαστεί, μόνο εγώ που είμαι εκεί. 

Παρουσιάζομαι και όπως μου έδωσαν την ευκαιρία να μεσολαβήσω, 

την εκμεταλλεύομαι. Ο θυμωμένος αφέντης της οικογένειας καλεί το 
νεαρούλη εκείνο να βγει στο δρόμο. Σταματώ το νεαρούλη και 

καταφέρνω να μπει ο προσβεβλημένος αφέντης της οικογένειας. Με 

πολλή γλυκύτητα και αγάπη απευθύνομαι στον προσβεβλημένο και το 
Δον Ζουάν, τους παρακινώ να καθίσουν μια στιγμή, και έτσι κάνουν. 

Μαζί με τον αφέντη έρχεται μια κυρία, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για 

τη μητέρα της κοπέλας. Λέγονται λόγια φοβερά. Δε μένει παρά να βγει 
το πιστόλι και να εκπυρσοκροτήσει. Χωρίς αναβολή λέω ευγενικά στον 

κύριο: «Μπορούμε να τα κανονίσουμε όλα. Με την κατανόηση όλα 

μπορούν να λυθούν. Με τα φονικά δε λύνεται κανένα πρόβλημα». Ο 
άνθρωπος αισθάνθηκε έκπληκτος. Δε φανταζόταν ότι σ' εκείνο το σπίτι 
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θα υπήρχε κάποιος τόσο ήσυχος και τόσο ήρεμος. Γίνονται συνομιλίες, 

φιλική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του αφέντη και του Δον Ζουάν. Όλα 

τακτοποιούνται και ο προσβεβλημένος φεύγει με το πιστόλι του χωρίς 
να τραβήξει μια πιστολιά. Όλα κανονίστηκαν. Γιατί; Γιατί εγώ έφτιαξα 

μια κατάσταση ανώτερης συνείδησης σ' εκείνο το γεγονός. Όμως, αν 

εγώ είχα συμβουλεύσει εκείνα τα πρόσωπα να προχωρήσουν στη βία, αν 
εγώ ο ίδιος, φερόμενος σαν καλός φίλος, θα είχα απαντήσει με σκληρά 

λόγια, οι περιστάσεις θα ήταν διαφορετικές. Ο Δον Ζουάν θα είχε 

καταλήξει στο νεκροταφείο και οι δύο οικογένειες θα βυθίζονταν στο 
πένθος και τον πόνο. Άρα οι περιστάσεις της ζωής εξαρτώνται από τη 

συνειδησιακή μας κατάσταση. Αλλάζοντας τη συνειδησιακή μας 

κατάσταση αλλάζουν οι περιστάσεις της ζωής, αυτό είναι όλο. Δεν θα 
μπορούσαν να αλλάξουν οι περιστάσεις της ζωής αν δεν αλλάξουμε 

προηγουμένως τις συνειδησιακές μας καταστάσεις. Σας καλώ λοιπόν για 
ένα πιο βαθύ συλλογισμό. Καθώς προχωράμε, αν επιτρέπουμε στη 

συνείδηση να εκδηλωθεί, καθώς προχωράμε, αν ελέγχουμε το νου και 

το συναίσθημα για να μη χώνουν τη μύτη τους όπου δεν πρέπει, το 
αποτέλεσμα θα είναι θαυμαστό γιατί, κατά το μέτρο που η συνείδηση 

ενεργοποιείται, εντείνεται και η διαδικασία της αφύπνισης. Όχι μόνο 

αλλάζουν όλες οι περιστάσεις που μας τριγυρίζουν, αλλά επιπλέον 
αρχίζουμε να βλέπουμε ότι τις ώρες που το φυσικό μας σώμα κοιμάται, 

δουλεύουμε και ζούμε, θα λέγαμε, έξω από το φυσικό σώμα 

περισσότερο συνειδητά. Κι έτσι, στο μέτρο που η προσωπικότητα 
γίνεται σιγά σιγά και πιο παθητική, στο μέτρο που ο νους και το 

συναίσθημα ελέγχονται όλο και περισσότερο ώστε να μην 

υπεισέρχονται όπου δεν πρέπει, η αφύπνιση θα είναι κάθε φορά 
μεγαλύτερη και έτσι θα καταλήξουμε να γίνουμε μεγάλοι ερευνητές της 

ζωής στους ανώτερους κόσμους. Οποίος θα ήθελε να ξυπνήσει, πρέπει 

να το κάνει εδώ και τώρα. Αυτός που θα ξυπνήσει εδώ και τώρα θα 

ξυπνήσει σε όλες τις γωνιές του σύμπαντος. 
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Η καταγωγή του εγώ 
 

Έφτασε η ώρα να καταλάβετε ποιος ακριβώς είναι ο δρόμος που 

πρέπει να μας οδηγήσει στην τελική λύτρωση. Προ πάντων συμφέρει 
να γνωρίσουμε βαθιά τον εαυτό μας. Αναντίρρητα κάθε φορά γίνεται 

όλο και πιο απαραίτητη η εσωτερική αυτοεξερεύνηση του εαυτού μας. 

Αν εμείς πολύ ειλικρινά εμβαθύνουμε μέσα μας, αν 
αυτοεξερευνηθούμε, μπορούμε να φτάσουμε στο λογικό συμπέρασμα 

ότι μέχρι τώρα είμαστε απλά λογικά ζώα, καταδικασμένα με την ποινή 

της ζωής. Είναι πολύ το ότι καμαρώνουμε με τον τίτλο του Ανθρώπου. 
Έχει λεχθεί ότι ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς της Δημιουργίας κι αυτό 

είναι φανερό, όμως ας δούμε τι είμαστε: ποιος από εσάς θα μπορούσε 

να πει ότι είναι ο βασιλιάς κάθε δημιουργήματος; Σε ποιον από εσάς 
υπακούει η Φύση; Είστε σίγουροι ότι μπορείτε να διατάξετε τα τέσσερα 

στοιχεία φωτιά, νερό, αέρα και γη; Μήπως τυχόν είσαστε διοικητές της 

Παγκόσμιας Τάξεως; Τότε αν πραγματικά δεν μπορούμε να διατάξουμε 
τη φύση θα ήταν σαφώς παράλογο να πούμε ότι είμαστε βασιλιάδες. 

Και αν ο Άνθρωπος είναι ο βασιλιάς της δημιουργίας, τότε δεν είμαστε 

Άνθρωποι, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να διατάξουμε τη δημιουργία. 

Ο Φρειδερίκος Νίτσε, στο έργο του με τίτλο «Τάδε έφη 

Ζαρατούστρα» τονίζει την ιδέα του υπεράνθρωπου. Θυμάμαι ακόμη 

φράσεις του Νίτσε: «Ο άνθρωπος είναι για τον υπεράνθρωπο, ότι είναι 
το ζώο για τον άνθρωπο, μια θλιβερή ντροπή, μια κοροϊδία, ένας 

σαρκασμός, τίποτα περισσότερο». Όμως, μήπως ο Νίτσε, ήταν 

υπεράνθρωπος; Σίγουρα ο υπεράνθρωπος του Νίτσε χρησίμευσε σαν 
μυστική βάση στη ναζιστική Γερμανία για το Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Δείτε πώς προχωρούσε λανθασμένα ο Νίτσε· αν δεν υπάρχει ο 

άνθρωπος, πολύ λιγότερο ακόμα υπάρχει ο υπεράνθρωπος, Πραγματικά 
η μοναδική σημερινή ύπαρξη δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά το λογικό 

θηλαστικό που εσφαλμένα καλείται άνθρωπος. Νομίζω ότι ο τίτλος 

αυτός του ανθρώπου είναι ένα καπέλο που μας έρχεται υπερβολικά 
μεγάλο, αν δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε τον εαυτό μας, πολύ 

περισσότερο δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε τη φύση, Αν ο άνθρωπος 

δεν είναι βασιλιάς του εαυτού του, τότε ποιανού είναι βασιλιάς; Θα 
μπορούσε μήπως να είναι βασιλιάς της φύσεως; από τότε που 

ονομάστηκε άνθρωπος, λέγεται βασιλιάς, αν δεν είναι βασιλιάς δεν είναι 

άνθρωπος. Οπότε συμπεραίνουμε ότι αυτό που υπάρχει σήμερα είναι το 
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λογικό θηλαστικό που εσφαλμένα καλείται άνθρωπος, και αυτό είναι 

διαφορετικό.  

Αν εμβαθύνουμε μέσα μας θα ανακαλύψουμε όργανα. Ναι, αυτά 
αποτελούν μέρος του ανθρώπινου οργανισμού, και πίσω από όλον αυτόν 

τον οργανισμό τι υπάρχει; Το Λίνγκαμ Σαρίρα απαντούν οι Ινδοστανοί, 

αυτό είναι βέβαιο. Όμως τι είναι το Λίνγκαμ Σαρίρα; Το Ζωτικό Σώμα, 
η έδρα όλων των φυσιολογικών, βιολογικών, χημικών φαινομένων μας 

κλπ. Πιο πέρα από αυτό το Ζωτικό Σώμα αυτό που υπάρχει είναι το εγώ, 

ο εαυτός μας, όμως τι πράγμα είναι το εγώ; Ένας σωρός από ψυχικά 
επιπρόσθετα: οργή, απληστία, λαγνεία, τεμπελιά, φθόνος, περηφάνια, 

λαιμαργία και πολλά άλλα ακόμη ελαττώματα. Σίγουρα, και να είχαμε 

χαλύβδινο ουρανίσκο και χιλιάδες γλώσσες για να μιλάμε δεν θα 
κατορθώναμε να αριθμήσουμε όλα τα ελαττώματα που φέρνουμε μέσα 

μας. Αυτά μπορούν να προσωποποιηθούν. Τα ψυχικά επιπρόσθετα 
έχουν ζωομορφοποιηθεί, ποιος οξυδερκής θα τολμούσε να αρνηθεί το 

σημείο αυτό, σαν βασικό; Πιο πέρα από το θάνατο τι είναι αυτό που 

υπάρχει; Τι αυτό που συνεχίζει; Το εγώ, και μήπως το εγώ είναι 
ομορφιά; Όχι, το έχω ήδη πει, είναι ένα σύνολο από ψυχικά 

επιπρόσθετα στοιχεία και μέσα σε αυτά βρίσκεται εγκλωβισμένη η 

Συνείδηση, η Ουσία. Στην αυστηρή γλώσσα των αλχημιστών θα λέγαμε: 
το αλάτι το ενσωματωμένο, το άφλεκτο, το τέλειο. Αυτός είναι ακριβώς 

ο κύριος παράγων όλου του ψυχισμού μας, ο βασικότερος παράγοντας 

για να μιλάμε πιο καθαρά. Δυστυχώς όμως βρίσκεται εγκλωβισμένη, 
βυθισμένη μέσα σε όλα αυτά τα ζωικά πρόσωπα του εγώ, ανάμεσα σε 

όλα αυτά τα μη ανθρώπινα φορτία που έχουμε μέσα μας. Έτσι 

μπλεγμένη είναι φυσικό να «αναπτύσσεται σαν αποτέλεσμα αυτής της 
ίδιας της δέσμευσής της» και αυτό είναι λυπηρό. Κοιμάται βαθιά. Θέλω 

να καταλάβετε ακριβοί μου αδελφοί, θέλω να εννοήσετε βαθιά τη δομή 

του εγώ, θέλω να ξέρετε ποια είναι η προέλευσή του, να το διαλύσετε 
ριζικά, ακούστε με καλά:  

Στην αυγή της ζωής, εκεί στην εποχή της αρχαίας Μου, στον 

Ειρηνικό Ωκεανό, τα λογικά ζώα έπρεπε ατυχώς να δεχθούν το απαίσιο 
όργανο Κουνταρτιγουαδόρ. Μιλήσαμε πολύ για την Κουνταλίνη όμως 

λίγα έχουν ειπωθεί για την αντίθεση της το απαίσιο όργανο 

Κουνταρτιγουαδόρ. Είναι φανερό ότι εξ αιτίας εκείνης της παλιάς 
εποχής, ο γεωλογικός φλοιός του κόσμου δεν είχε διαρκή σταθερότητα. 

Ακατάπαυστοι σεισμοί και φοβερές παλίρροιες τάραζαν τον πλανήτη 

μας. Τότε ήταν που κάποιο ιερό πρόσωπο συνοδευόμενο από μια 
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υψηλότατη αποστολή, ήρθε στη Γη μέσα σ' ένα διαστημόπλοιο. Αφού 

μελέτησε εκείνη η ιερή ακολουθία το πρόβλημα των κατακλυσμών, 

βρήκε σαν λύση το να δώσει στην ανθρωπότητα το παραπάνω όργανο, 
με σκοπό να ρυθμίσει το γεωλογικό πρόβλημα. Θα μου πει κανείς, τι 

σχέση έχει αυτή η υπόθεση των σεισμών της Γης και των παλιρροιών με 

το όργανο Κουνταρτιγουαδόρ και τον ανθρώπινο οργανισμό; Έχει, και 
πολύ μάλιστα. Λάβετε υπ' όψη σας ότι κάθε ανθρώπινο σώμα είναι μια 

εξαιρετική μηχανή, που συλλαμβάνει τις ενέργειες που κατεβαίνουν από 

τον Μεγαλόκοσμο, και τις μετατρέπει θαυμάσια, για να τις τοποθετήσει 
ξανά αυτόματα στο εσωτερικό του γήινου οργανισμού, στους πρώτους 

μανδύες της Φύσεως της Γης. Η ανθρωπότητα είναι ένα όργανο του 

πλανήτη Γη, ένα όργανο της φύσεως, μέσω του οποίου τροποποιούνται 
οι ενέργειες που είναι βασικές για την οικονομία του κόσμου Γη. 

Ασυζητητί με οποιαδήποτε μεταβολή της ανθρώπινης μηχανής, 
παράγονται αναμφίβολα ουσιαστικές τροποποιήσεις ενέργειας και η 

τοποθέτηση τους στους πρώτους μανδύες του κόσμου μας που ήδη είναι 

διαφορετικοί, μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του φλοιού της 
Γης. Η προσφορά λοιπόν του απαίσιου οργάνου Κουνταρτιγουαδόρ 

στην Ανθρωπότητα είναι φανερό, ξεκάθαρο, έκανε ώστε οι ενέργειες να 

τροποποιηθούν έτσι όπως και όταν βρίσκονταν στο εσωτερικό της Γης. 
Άσκησαν πάνω στο φλοιό της Γης μια διαδικασία που οδήγησε στη 

σταθεροποίηση αυτής της ίδιας. Βλέπετε λοιπόν ήδη το πόσο σπουδαία 

είναι η ανθρώπινη μηχανή, έτσι; Το απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ 
είναι η περιβόητη ουρά του βιβλικού Σατανά που έφτασε στην 

αποκρυστάλλωση, αυτό είναι φανερό. Όταν πρόβαλλαν την ιερή φωτιά 

προς την ατομική κόλαση του ανθρώπου από τον κόκκυγα μεταβλήθηκε 
σε Ουρά του Σατανά και παίρνοντας φυσική μορφή εμφανίστηκε σαν 

την ουρά των πιθήκων. Υπήρξε μια εποχή που η Ανθρωπότητα είχε 

ουρές; Είναι αλήθεια, είναι βέβαιο, όμως αυτό δε σημαίνει ότι εμείς 
καταγόμεθα από τους πιθήκους ή τις μαϊμούδες. Όχι, το αντίθετο, αυτοί 

κατάγονται από εμάς, αποτελούν εκφυλισμούς του ανθρώπινου είδους. 

Υπήρξαν αποτέλεσμα της αναμείξεως του λογικού ζώου με μερικά είδη 
της φύσεως. 

Πολύ αργότερα μέσα στο χρόνο, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, 

άλλη ανώτατη αποστολή αποφάσισε να πάρει από την Ανθρωπότητα το 
απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ. Δεν ήταν πια απαραίτητο. Ο 

γεωλογικός φλοιός του κόσμου μας είχε σταθεροποιηθεί. Δυστυχώς αν 

και έχασε αυτό το όργανο η ανθρωπότητα έμειναν σε μας οι άσχημες 
συνέπειές του. Οι άσχημες αυτές συνέπειες συγχωνεύθηκαν στους πέντε 
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κυλίνδρους της οργανικής μηχανής. Τέτοιοι κύλινδροι είναι: πρώτα το 

νοητικό κέντρο, δεύτερο το συγκινησιακό κέντρο, τρίτο το κινητικό 

κέντρο, τέταρτο το κέντρο του ενστίκτου και πέμπτο το σεξουαλικό 
κέντρο. Συσσωρευμένες οι κακίες συνέπειες του απαίσιου οργάνου 

Κουνταρτιγουαδόρ, μέσα στους πέντε κυλίνδρους της μηχανής, 

σχημάτισαν στον εσωτερικό μας κόσμο μια φύση όχι ανθρώπινη αλλά 
φοβερά ζωώδη. Οι αναφερθείσες συνέπειες του απαίσιου οργάνου, 

αποτελούν μέσα μας, τον εαυτό, το εγώ. Είναι ξεκάθαρο και 

αναμφίβολο ότι η Συνείδηση, δηλαδή η πρωτογενής Ουσία, στη γλώσσα 
των αλχημιστών: «το πιο καθαρό, ενσωματωμένο, άφλεκτο και τέλειο 

αλάτι», έμεινε εγκλωβισμένη, φυλακισμένη, μπλεγμένη μέσα σε αυτή τη 

δεύτερη μη ανθρώπινη φύση. από τότε είμαστε με δύο φύσεις: η μία 
εξωτερική και η άλλη εσωτερική απεχθής. Δυστυχώς, αγαπητοί μου 

αδερφοί, ας λάβουμε υπ' όψη ότι οι καιροί πέρασαν, η συνείδηση 
εγκλωβισμένη, έμεινε να κοιμάται σιγά σιγά, και έχασε τις δυνάμεις που 

κάποτε κατείχε, τις δυνάμεις αυτές με τις οποίες μπορούσαμε να 

χειριστούμε τη φωτιά που φλογίζει, την καταιγίδα που μουγκρίζει, το 
καθαρότατα νερά της παγκόσμιας Ζωής και της αρωματισμένης Γης. 

Άλλες εποχές, όταν το απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ δεν είχε 

εμφανιστεί μέσα μας, μπορούσαμε να συλλάβουμε το ένα τρίτο όλων 
των υπαρχόντων χρωματικών τόνων του άπειρου κόσμου. Θέλω να σας 

πω στο όνομα της αλήθειας και προσέξτε με πολύ, ότι υπάρχουν 

εκατομμύρια χρωματικών τόνων- αυτό αρκεί, δεν είναι έτσι; Σήμερα μια 
ανθρώπινη ύπαρξη δύσκολα μπορεί να συλλάβει τα επτά βασικά 

χρώματα του ηλιακού φάσματος. Την παλιά εκείνη εποχή, τον καιρό 

που τα καθαρά ποτάμια από νερό της ζωής πήγαζαν γάλα και μέλι, όλα 
ήταν διαφορετικά. Τα ανθρώπινα όντα ύψωναν το βλέμμα μέχρι το 

διάστημα και έπιαναν την αύρα των κόσμων και τα πλανητικά μεγάλα 

μυαλά και τις ανθρωπότητες που κατοικούσαν εκεί και τους Μεγάλους 
Ιεροφάντες της αρχαίας Αρκαδίας, τα Παιδιά του Αύριο. Μπορούσαν να 

δουν καθαρά στον καθαρό Ακάσα τους κόσμους που είχαν υπάρξει σε 

περασμένους Μαχαμβαντάρας και εκείνους που ήταν να υπάρξουν στο 
μέλλον. Έτσι ήταν η Ανθρωπότητα σε άλλες εποχές. Τα αυτιά κάθε 

ανθρωπίνου όντος, συλλάμβαναν τις μυστικές ηχητικές δονήσεις του 

Σύμπαντος, μιλούσαν με τους Ανέκφραστους Θεούς και ήξεραν να 
ακούν τις συμφωνίες που συγκρατούν σταθερό το Σύμπαν στην πορεία 

του. Δυστυχώς η Βιολογική Ανάπτυξη επισπεύτηκε στα ανθρώπινα όντα 

σε ένα δρόμο εκφυλισμού, οι ικανότητες ατρόφησαν και με τον καιρό 
χάθηκαν. 
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Μετά τη Δεύτερη Διαλπινιανή καταστροφή που άλλαξε εξ 

ολοκλήρου το γεωλογικό φλοιό του κόσμου μας, με την καταβύθιση της 

παλιάς ηπείρου της Ατλαντίδος, επισπεύθηκε ο εκφυλισμός στη 
βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου. Οι ικανότητες ατρόφησαν αργά και 

τέλος η Κάλι-Γιούγκα που άρχισε με τον Ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, 

μας οδήγησε στη σημερινή μας κατάσταση. Σε άλλες εποχές προ του 
Κάλι-Γιούγκα, προτού αρχίσει ο Ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, που 

ξεκίνησε αυτή την μαύρη εποχή, υπήρχε η Αντικειμενική Σκέψη, ο 

Αντικειμενικός Νους. Ας κάνουμε μια πλήρη διάκριση ανάμεσα στο τι 
είναι Αντικειμενικός Νους και τι υποκειμενικός νους. Σαν 

Αντικειμενικός Νους νοείται εκείνος που λειτουργεί μόνο με τα 

δεδομένα της Συνειδήσεως. Σαν υποκειμενικός νους νοείται εκείνος που 
βασίζεται μόνο στα αισθησιακά εξωτερικά ερεθίσματα. Πολλοί σοφοί 

που ήρθαν στην Αρχαία Ελλάδα από άλλες χώρες, έπαιζαν με τις λέξεις, 
έκαναν συλλογισμούς, προσυλλογισμούς, ισολογισμούς, κλπ. Το 

παιχνίδι με τις λέξεις έγινε πολύ αγαπητό, χρησιμοποιήθηκε για να 

αφανιστεί η ανία. Με τον καιρό εμφανίστηκε εδώ καθαρά διανοητική 
σύζευξη, βασιζόμενη στα εξωτερικά αισθησιακά ερεθίσματα, ανεπαρκές 

λογικό σύστημα που αποκλείει τα προαισθήματα καθαρά λογικό 

σύστημα απαλλαγμένο από κάθε συνειδησιακή διαδικασία. Έτσι μεγάλα 
τμήματα του εγκέφαλου ατρόφησαν δυστυχώς. Ατυχώς οι Έλληνες 

έκαναν το λάθος να εξαπλώσουν το ορθολογιστικό τους σύστημα σε 

όλη την επιφάνεια της γης και αυτό οδήγησε στην παγκόσμια 
υποκειμενική λογική. Σήμερα ο ανθρώπινος εγκέφαλος δε λειτουργεί 

πια απόλυτα. Οι επιστήμονες ξέρουν πολύ καλά ότι σήμερα δε 

λειτουργούν όλα τα τμήματα του εγκεφάλου και αυτό συνεπάγεται την 
καθαρά υποκειμενική σύζευξη. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί 

εκφυλίστηκε ο ανθρώπινος νους, ατρόφησε ο ανθρώπινος εγκέφαλος, 

έγινε αυτό που είναι σήμερα. Ας δούμε τώρα τους Ρωμαίους, μιας και 
αυτοί μαζί με τους Έλληνες άρχισαν αυτή τη μαύρη εποχή που 

διανύουμε σήμερα, την Κάλι-Γιούγκα. Αντίθετα από τους Έλληνες, 

αυτοί αντί να παίζουν με τις λέξεις, έπαιζαν με το σεξ. Αλήτες της 
Αρχαίας Ρώμης, επιδόθηκαν σε όργια. Έτσι εξέλειψε οριστικά η 

οργανική ντροπή. από παντού εμφανίστηκαν οι προαγωγοί και η 

ανθρωπότητα έσπευσε στο δρόμο του ελεύθερου έρωτα. Σήμερα 
βλέπουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε: σεξουαλικός 

εκφυλισμός σε μεγάλη κλίμακα και σπινθηροβόλος νους. Οι αχρείοι του 

νου είναι φοβερά ασελγείς, η ασέλγεια και ο μάταιος διανοητισμός, ο 
βασιζόμενος στις καθαρά ορθολογιστικές συζεύξεις υποκειμενικής 



33 

 

μορφής, λάμπουν παντού, εκδηλώνονται εδώ, εκεί, πιο πέρα, παντού. Το 

εγώ έχει πάρει γιγάντιες διαστάσεις. Καθένας μας φέρνει μέσα του 

όλους τους παράγοντες που προκαλούν τους πολέμους, τις πίκρες και τις 
ταλαιπωρίες. Χρειάζεται να ελευθερωθούμε από την κατάσταση στην 

οποία βρισκόμαστε. Όλες οι ανθρώπινες ικανότητες εκφυλίστηκαν, 

επαναλαμβάνω, δυστυχώς τα πάντα χάθηκαν μας μένει μόνο ένας 
παράγοντας που μπορεί να χρησιμεύσει στη σωτηρία μας. Θέλω να 

αναφερθώ έντονα στην ουσία, η οποία, όπως έχω πει ήδη, βρίσκεται 

εγκλωβισμένη μέσα στο Εγώ. Είναι φανερό ότι μέσα σ' αυτήν 
βρίσκονται τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να οδηγηθούμε στο 

δρόμο που θα μας οδηγήσει στην τελική λύτρωση. Μέσα στην ουσία, 

μέσα στη συνείδηση, βρίσκονται επίσης όλα τα μέρη του πόνου του 
παν-κοσμικού δηλαδή, του δικού μας μυστικού πατέρα. Κάθε φορά 

που εμείς σφάλλουμε, αυτός υποφέρει, και τα μέρη του πόνου του 
μένουν πάνω στην ουσία, στη συνείδηση. Αν ξέρουμε να 

επωφεληθούμε από αυτά μπορούμε μέσω αυτών να ξυπνήσουμε. Στην 

ουσία βρίσκεται η επιστήμη του Βούδα, η θρησκεία και η Γνώση. Στην 
ουσία βρίσκονται τα δεδομένα αυτά που επειγόντως χρειαζόμαστε για 

να οδηγηθούμε στο μονοπάτι της κόψης του ξυραφιού. Η ουσία είναι 

αυτή που καθοδηγεί λαμπρά και που έχουμε μέσα μας γι' αυτόν το 
σκοπό, όμως δυστυχώς βρίσκεται καταπιεσμένη, εγκλωβισμένη, 

μπλεγμένη, περιορισμένη μέσα στο Εγώ, μέσα στον εαυτό Μας. Πρέπει 

να ξεμπλέξουμε την ουσία, να την ελευθερώσουμε για να μπορέσει να 
μας οδηγήσει στο δρόμο που θα μας βγάλει στην τελική λύτρωση, και 

αυτό είναι δυνατόν μόνο καταστρέφοντας το εγώ, αγαπητοί αδελφοί, 

περιορίζοντας το, διαλύοντας το σε κοσμική σκόνη· αυτό είναι η 
φυλακή όπου βρίσκεται κλεισμένη η καθαρότατη ουσία. Ας 

καταστρέψουμε τα σίδερα αυτής της φυλακής, ας κάνουμε σκόνη 

αυτούς τους τοίχους του αίσχους, ας γίνει στάχτη αυτή η μπουκάλα για 
να ελευθερωθούμε. Ελεύθερη η Ουσία, θα μπορέσει να μας οδηγήσει 

στο δρόμο της τελειότητας μέχρι την τελική λύτρωση. Αν εμείς θέλουμε 

να καταστρέψουμε το εγώ, πρέπει να το διαλύσουμε και να το 
περιορίσουμε. Η πρακτική ζωή, είναι το ψυχολογικό γύμνασμα όπου 

εμείς μπορούμε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Διότι στη σχέση μας 

με τους ανθρώπους, τους φίλους μας, τους συνεργάτες της δουλειάς, 
τους συγγενείς μας, κλπ., τα ελαττώματα που φέρνουμε μέσα μας 

κρυμμένα εμφανίζονται. Αν είμαστε ξύπνιοι και σε επιφυλακή όπως σε 

καιρό πολέμου, τότε θα μπορέσουμε να τα δούμε έτσι όπως είναι μέσα 
μας. Ελαττώματα που ανακαλύπτουμε, πρέπει να υπόκεινται στην 
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τεχνική του διαλογισμού και μόλις κατανοηθούν απόλυτα μπορούμε να 

τα περιορίσουμε με τη βοήθεια της θεϊκής Μητέρας Κουνταλίνης, του 

Πύρινου Φιδιού των μαγικών μας δυνάμεων. Αν βρισκόμαστε σε 
άσχημη σεξουαλική κατάσταση, κατά τη διάρκεια του Σαάχα Μαϊτούνα, 

την καλούμε με καθαρή καρδιά και αυτή θα μπορέσει να μας βοηθήσει. 

Είναι γραμμένο: Ζητήστε και θα σας δοθεί, χτυπήστε και η πόρτα θα 
ανοίξει. Αν ζητήσουμε αυτή θα μας δώσει, αν χτυπήσουμε αυτή θα μας 

ανοίξει. Ας το ζητήσουμε από την ιδιαίτερη μας θεϊκή Μητέρα 

Κουνταλίνη, τη μοναδική μέσα στον καθένα από μας, να περιορίσει από 
τον ψυχισμό μας το ψυχολογικό ελάττωμα που έχουμε καταλάβει ήδη 

σε βάθος σε όλα τα επίπεδα του νου. Το αποτέλεσμα θα είναι 

εξαιρετικό. Αυτή θα περιορίσει το ελάττωμα και αν συνεχίζουμε έτσι 
δουλεύοντας ακούραστα, θα φτάσει η μέρα που το εγώ θα διαλυθεί 

οριστικά, οπότε η ουσία που θα ελευθερωθεί θα ξυπνήσει. Η 
αφυπνισμένη συνείδηση θα μπορέσει να μας προσανατολίσει στο 

μονοπάτι της κόψης του ξυραφιού. Η αφυπνισμένη συνείδηση θα μας 

παραδώσει τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για την προσωπική μας 
τελική λύτρωση. Όμως, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί στη δουλειά, 

πολύ αυστηροί, και πολύ σταθεροί. Γιατί κάθε ελάττωμα είναι 

πολύπλευρο και αναπτύσσεται στα 49 επίπεδα του υποσυνείδητου. 
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Η μετατροπή των εντυπώσεων 
 

Το θέμα αυτό αφορά τη μετατροπή ενός εαυτού. Σε περασμένες 

ομιλίες αναφέραμε τη σημασία αυτής καθεαυτής της ζωής. Είπαμε 
ακόμη ότι ένας άνθρωπος είναι αυτό που η ζωή του είναι και ότι η 

τελευταία είναι σαν μια ταινία. Αποδεσμευόμενοι από τη σάρκα 

ερχόμαστε να τη ζήσουμε σε αναδρομική μορφή στον Αστρικό Κόσμο, 
και ξαναεπιστρέφοντας τη φέρνουμε για να την προβάλλουμε ξανά στο 

χαλί του φυσικού σώματος. Είναι φανερό ότι ο Νόμος της Υποτροπής 

υπάρχει και ότι όλα τα συμβάντα επαναλαμβάνονται, ότι όλα 
ξαναγίνονται όπως συνέβησαν με τις καλές ή άσχημες επιπτώσεις τους. 

Είναι φανερό ότι η μετατροπή της ζωής είναι δυνατή αν κάποιος το 

αποφασίσει. 

Μετατροπή: Σημαίνει ότι ένα πράγμα αλλάζει σε άλλο 

διαφορετικό. Είναι λογικό να είναι τα πάντα επιδεικτικά αλλαγών. 

Υπάρχουν μετατροπές της ύλης πολύ γνωστές. Κανείς δεν μπορεί ν' 
αρνηθεί π.χ. ότι η ζάχαρη μετατρέπεται σε αλκοόλ και πως το αλκοόλ 

μέσω ζυμώσεων καταλήγει σε ξίδι. Αυτή είναι η μετατροπή μιας 

μοριακής ουσίας σε μια άλλη. Είναι γνωστή η χημική ζωή των 
στοιχείων το ράδιο, π.χ. μετατρέπεται αργά σε μόλυβδο. Οι αλχημιστές 

του Μεσαίωνα μιλούσαν γιο τη μετατροπή του μολύβδου σε χρυσό. 

Όμως, δεν υπαινίσσονταν πάντα το φυσικό  μέρος του προβλήματος 
αυτού. Κανονικά, ήθελαν να επισημάνουν με τα λόγια αυτά, τη 

μετατροπή του μολύβδου της Προσωπικότητας σε χρυσό του 

Πνεύματος. Έτσι συμφέρει να συλλογιζόμαστε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις. Στα Ευαγγέλια, η ιδέα του γήινου ανθρώπου σε σύγκριση 

με ένα σπόρο που μπορεί να βλαστήσει, έχει την ίδια έννοια με την 

Αναγέννηση: ένας άνθρωπος που ξαναγεννιέται. Είναι φανερό ότι αν ο 
σπόρος δεν πεθάνει, φυτό δε γεννιέται. Σε κάθε μετατροπή υπάρχει 

θάνατος και γέννηση. Στη γνώση θεωρούμε τον άνθρωπο σαν κάποιο 

τριώροφο εργοστάσιο που απορροφά τρεις τροφές: 

1. - Την κοινή τροφή. Κανονικά αντιστοιχεί στον κατώτερο όροφο 

του εργοστασίου, στο στομάχι. 

2. - Τον Αέρα. Βρίσκεται στο δεύτερο όροφο και είναι σχετικός  
με τους πνεύμονες. 

3. - Τις Εντυπώσεις. Αναμφισβήτητα, είναι στενά συνδεδεμένες με 

τον εγκέφαλο ή τον τρίτο όροφο. 
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Έχουμε : εντύπωση - εγκέφαλος, αέρας - πνεύμονες, τροφή - 

στομάχι.  

Η τροφή που τρώμε υφίσταται διαδοχικές μετατροπές, αυτό είναι 
αναμφισβήτητο. Η προώθηση της ζωής μέσω του εαυτού της, είναι 

μετατροπή. Κάθε πλάσμα του Σύμπαντος ζει μέσα από τη μετατροπή 

μιας ουσίας σε άλλη. Τα φυτά π.χ. μετατρέπουν τον αέρα, το νερό και τα 
άλατα της γης σε νέες ζωτικές ουσίες, σε ζωτικά στοιχεία για μας 

(φρούτα κλπ.) έτσι λοιπόν όλα είναι μετατροπές. Με τη δράση του 

ηλιακού φωτός, αλλάζουν οι ζυμώσεις της φύσης. Είναι αναμφισβήτητο 
ότι η ευαίσθητη ταινία της ζωής, που κανονικά απλώνεται στην 

επιφάνεια της Γης, οδηγεί τη δύναμη του Σύμπαντος μέχρι τα ενδότερα 

του Πλανητικού Κόσμου. Όμως κάθε φυτό, κάθε έντομο, κάθε πλάσμα, 
το ίδιο το διανοητικό ζώο το λανθασμένα ονομαζόμενο άνθρωπος, 

απορροφά, αφομοιώνει, καθορισμένες κοσμικές δυνάμεις και αμέσως 
τις μετατρέπει και τις μεταθέτει ασυνείδητα στους εσωτερικούς μανδύες 

του Πλανητικού Οργανισμού. Τέτοιες διαφοροποιημένες δυνάμεις 

βρίσκονται σε ιδιαίτερη σχέση με την όλη οικονομία του Πλανητικού 
Οργανισμού όπου ζούμε. Αναμφίβολα κάθε πλάσμα, ανάλογα με το 

είδος του, μετατρέπει ορισμένες δυνάμεις. Έτσι κάθε πλάσμα που 

υπάρχει, εκπληρώνει την ίδια λειτουργία. Σε όλα υπάρχει μετατροπή. Ο 
εξωτερικός φλοιός της Γης είναι ένα όργανο μετατροπών. Όταν τρώμε 

κάποια τροφή τόσο απαραίτητη για την ύπαρξη μας, αυτή 

τροποποιείται, είναι φανερό, από φάση σε φάση. Ποιος θα 
πραγματοποιήσει μέσα μας αυτή τη μετατροπή της τροφής στις ουσίες 

της; Το Κέντρο των Ενστίκτων... πόσο σοφό είναι αυτό το Κέντρο! 

Πραγματικά η σοφία του είναι εκπληκτική. Η χώνεψη αυτή καθ' εαυτή 
είναι μετατροπή. Η τροφή στο στομάχι, δηλαδή τον κατώτερο όροφο 

του τριώροφου εργοστασίου που είναι ο ανθρώπινος οργανισμός, 

υφίσταται μετατροπές. Αν κάτι εισβάλλει χωρίς να περάσει από το 
στομάχι, ο οργανισμός δεν μπορεί να αφομοιώσει τις βιταμίνες και τις 

πρωτεΐνες του, και αυτό θα ήταν πρόβλημα. 

 Έτσι, σύμφωνα με το θέμα αυτό θα προχωρήσουμε σε κάποιους 
συλλογισμούς, θα φθάσουμε στο να καταλάβουμε την αναγκαιότητα 

των μετατροπών. Είναι φανερό ότι οι φυσικές τροφές μετατρέπονται, 

αλλά υπάρχει κάτι που μας καλεί στο συλλογισμό, και αυτό είναι η 
κατάλληλη Μετατροπή των Εντυπώσεων. Για το σκοπό της ιδίας της 

φύσης, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να μετατρέπει το διανοητικό ζώο από 

μόνο του τις εντυπώσεις, θα ήταν θαυμάσιο να μετατρέπουμε τις 
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εντυπώσεις. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους, όπως 

αντιμετωπίζουν την πρακτική ζωή, πιστεύουν ότι αυτός ο φυσικός 

κόσμος θα τους δώσει αυτό που ψάχνουν και ποθούν. Στην 
πραγματικότητα, αυτό είναι ένα τρομερό σφάλμα. Η ζωή αυτή καθ' 

εαυτή μπαίνει στον οργανισμό μας με τη μορφή απλών Εντυπώσεων. 

Δεν θα μπορούσε κανείς ν' αλλάξει τη ζωή του, αν δε μετατρέπει τις 
Εντυπώσεις που φθάνουν στο νου. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 

πράγμα τέτοιο σαν την εξωτερική ζωή. Μιλάμε για κάτι πολύ 

επαναστατικό μιας και όλος ο κόσμος πιστεύει ότι το φυσικό είναι το 
πραγματικό. Αν όμως προχωρήσουμε λιγάκι πιο βαθιά, αυτό που 

πραγματικά δεχόμαστε το κάθε λεπτό, την κάθε στιγμή, είναι 

Εντυπώσεις. Όταν βλέπουμε κάποιο πρόσωπο που μας ευχαριστεί ή μας 
δυσαρεστεί, το πρώτο πράγμα που πετυχαίνουμε είναι Εντυπώσεις 

τέτοιας φύσεως. Η ζωή είναι μια αλυσίδα Εντυπώσεων, όχι όπως 
πιστεύουν πολλοί αγνοούντες ειδήμονες, πως το φυσικό είναι 

αποκλειστικά υλικό. Η πραγματικότητα της ζωής είναι οι Εντυπώσεις 

της. Είναι φανερό ότι οι ιδέες που δίνουμε, παρουσιάζονται πολύ 
δύσκολες στη σύλληψη τους, στην κατανόηση τους. Αυτός που 

βλέπουμε να κάθεται π.χ. σε μια καρέκλα, που φορεί ένα τέτοιο ή άλλο 

χρωματιστό ρούχο, αυτός που μας χαιρετά, αυτός που μας χαμογελά 
κλπ. είναι για μας αληθινά πράγματα, αλήθεια; Αν όμως συλλογιστούμε 

βαθιά όλα τούτα, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το πραγματικό 

βρίσκεται στις Εντυπώσεις. Αυτές φυσικά φθάνουν στο νου μέσω των 
αισθήσεων. Αν δεν είχαμε τις αισθήσεις, π.χ. μάτια για να βλέπουμε, 

αυτιά να ακούμε, στόμα να γευόμαστε, θα υπήρχε για μας αυτό που 

λέγεται Φυσικό Σώμα; Φυσικά όχι. Απόλυτα όχι. Η ζωή φθάνει σε μας 
με τη μορφή Εντυπώσεων και εδώ είναι που υπάρχει η πιθανότητα να 

δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας. Προ πάντων τι πρέπει να κάνουμε; 

Να καταλάβουμε τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Πώς θα 
μπορούσαμε να πετύχουμε μια ψυχολογική μετατροπή μας; Μπορούμε, 

εκτελώντας μια εργασία πάνω στις Εντυπώσεις που δεχόμαστε κάθε 

λεπτό, κάθε στιγμή. Αυτή η πρώτη εργασία λαμβάνει το όνομα: Πρώτο 
συνειδητό σοκ. Αυτό συσχετίζεται με εκείνες τις Εντυπώσεις που είναι 

ότι γνωρίζουμε από τον εξωτερικό κόσμο που μας περιβάλλει. Τι 

μέγεθος έχουν τα αληθινά πράγματα, τα αληθινά πρόσωπα; Πρέπει να 
μετατρέπουμε κάθε μέρα στο εσωτερικό μας. Για να μετατρέψουμε την 

ψυχολογική μας άποψη, χρειάζεται να δουλεύουμε πάνω στις 

Εντυπώσεις που εισέρχονται μέσα μας. 
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Γιατί καλούμε τη δουλειά πάνω στη Μετατροπή των Εντυπώσεων, 

το πρώτο συνειδητό σοκ; Διότι το σοκ, είναι κάτι που δε θα μπορούσαμε 

να παρατηρήσουμε υπό μορφή καθαρά μηχανική. Αυτό ποτέ δε θα 
γινόταν μηχανικά, χρειάζεται κάποια αυτοσυνειδησιακή προσπάθεια. 

Είναι προφανές ότι όταν αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε αυτή τη δουλειά 

αρχίζουμε να σταματάμε το μηχανικό άνθρωπο που εξυπηρετεί τους 
σκοπούς της φύσης, πράγμα που πηγαίνει ενάντια στη δική μας 

θεληματική εσωτερική Αυτοπραγματοποίηση. Εσείς λοιπόν, αρχίστε να 

καταλαβαίνετε την έννοια τώρα όλων όσων λέγω. Εάν σκεφθείτε τώρα 
τη σημασία όλων όσων διδάσκεστε εδώ από το δρόμο της προσωπικής 

προσπάθειας, αρχίζοντας από την αυτοπαρατήρηση, θα δείτε ότι στην 

εσωτερική πρακτική πλευρά όλα αναφέρονται στενά στο 
μετασχηματισμό των ενεργειών και στο αποτέλεσμά τους. Η δουλειά 

π.χ. των αρνητικών αντιδράσεων πάνω στις ενοχλητικές καταστάσεις 
του πνεύματος, πάνω στο θέμα της ταυτοποίησης, πάνω στην 

αυτοθεώρηση, πάνω στα εξακολουθητικά Εγώ, πάνω στο ψέμα, πάνω 

στην αυτοδικαίωση, πάνω στις ασυνείδητες καταστάσεις όπου 
βρισκόμαστε, συνδέεται με το Μετασχηματισμό των Εντυπώσεων. Έτσι 

η εσωτερική δουλειά, αντιπαραβάλλεται κατά κάποιο τρόπο με την 

απόφαση για μετατροπή. Είναι αναγκαίο λοιπόν, να συλλογιστούμε και 
να καταλάβουμε αυτό που είναι η Πρώτη Συνειδητή Σύγκρουση. Είναι 

αναγκαίο να σχηματίσουμε ένα στοιχείο αλλαγής στον τόπο της εισόδου 

των Εντυπώσεων. Μην το ξεχνάτε. 

Μέσω της αντιλήψεως της εργασίας, μπορείτε να δεχθείτε τη ζωή 

σαν μια πραγματική εργασία, τότε θα είσθε σε μια διαρκή κατάσταση 

ενθύμησης των εαυτών σας. Αυτή η κατάσταση της συνείδησης θα 
φέρει μέσα σας το φοβερό ρεαλισμό του Μετασχηματισμού των 

Εντυπώσεων. Οι ίδιες Εντυπώσεις κανονικά, ή υπερφυσικά θα λέγαμε 

καλλίτερα, θα σας οδηγούσαν σε μια καλλίτερη ζωή απ' αυτήν που 
αναλογεί σε σας εκ φύσεως. Η ζωή πια δε θα εργάζεται περισσότερο 

πάνω σε σας όπως το έκανε πριν, θ' αρχίσετε να σκέφτεστε και να 

καταλαβαίνετε με ένα νέο τρόπο και αυτό είναι φυσικά η αρχή του 
δικού σας μετασχηματισμού. Αλλά όσο εσείς συνεχίζετε να σκέφτεστε 

με τον ίδιο τρόπο, είναι φανερό ότι δε θα υπάρξει καμιά εσωτερικότερη 

αλλαγή. Το να μετασχηματίζεις τις Εντυπώσεις της ζωής είναι το να 
μετασχηματίζεσαι εσύ ο ίδιος. Αυτή η ολοκληρωτικά καινούργια μορφή 

του σκέπτεσθαι, μπορεί να πραγματοποιηθεί. Θα καταλάβετε φυσικά 

πως πρέπει να αντιδράτε διαρκώς. Όλες αυτές οι αντιδράσεις 
σχηματίζουν τη δική μας προσωπική ζωή. Το να αλλάξει κάποιος τη 
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ζωή του, δεν σημαίνει ότι αλλάζει πραγματικά και τις δικές του 

αντιδράσεις. Αλλά η εξωτερική ζωή φθάνει σε μας με τη μορφή 

ξεκάθαρων Εντυπώσεων που μας υποχρεώνουν ν' αντιδρούμε. Η ζωή 
αποτελείται πρωταρχικά από μια εξακολουθητική σειρά αρνητικών 

αντιδράσεων που δίνονται σαν αδιάκοπη απάντηση στις Εντυπώσεις που 

έρχονται στο νου. Μετά, το καθήκον μας συνίσταται στο να 
μετατρέπουμε τις Εντυπώσεις της ζωής, με τρόπο που να μην 

προκαλούν αυτόν τον τύπο της απαντήσεως. Αλλά για να το 

καταφέρουμε αυτό, πρέπει να αυτοπαρατηρούμαστε από στιγμή σε 
στιγμή. Είναι λοιπόν επείγον να μελετάμε τις δικές μας Εντυπώσεις. Δεν 

μπορούμε ν' αφήσουμε τις Εντυπώσεις να φθάνουν με έναν τρόπο 

υποκειμενικό, μηχανικό. Το να το κάνουμε αυτό, ισοδυναμεί με το να 
αρχίσουμε τη ζωή, να αρχίσουμε να ζούμε πιο συνειδητά. Το άτομο 

μπορεί να δίνει στον εαυτό του την πολυτέλεια να αφήνει τις εντυπώσεις 
να φτάνουνε μηχανικά, αλλά όμως εάν δεν διαπράξει τέτοιο λάθος, αν 

μετατρέπει τις Εντυπώσεις, τότε αρχίζει να ζει συνειδητά. Γι' αυτό 

λέγεται ότι αυτό είναι το Πρώτο Συνειδητό Σοκ. Αυτό το πρώτο 
συνειδητό σοκ, αποτελείται από το να Μετασχηματίζουμε τις 

Εντυπώσεις που φθάνουν στο νου στο λεπτό της εισόδου των. 

Μπορούμε πάντα να εργαστούμε στο αποτέλεσμα των εντυπώσεων και 
είναι σαφές ότι λήγουν χωρίς ένα μηχανικό αποτέλεσμα, που συνήθως 

είναι πάντα καταστρεπτικό στο εσωτερικό του ψυχισμού μας. 

Μια προσδιορισμένη δόνηση της δουλειάς, μια αξιολόγηση της 
διδασκαλίας: Τούτο σημαίνει, ότι η Εσωτερική Γνωστική δουλειά 

πρέπει να φθάσει μέχρι το σημείο όπου εισέρχονται οι Εντυπώσεις και 

είναι διανεμημένες μηχανικά σε εσφαλμένα μέρη στην Προσωπικότητα, 
για να προκαλέσουν τις παλιές αντιδράσεις. Θα προσπαθήσω να το 

απλοποιήσω αυτό: Για παράδειγμα, εάν ρίξουμε μία πέτρα σε μία 

κρυστάλλινη λίμνη, παράγονται στη λίμνη εντυπώσεις και οι 
απαντήσεις σε αυτές τις εντυπώσεις που δίνονται από την πέτρα, 

εκδηλώνονται σε κύματα που πηγαίνουν από το κέντρο στην 

περιφέρεια, αλήθεια; Καλώς, τώρα αυτό το παράδειγμα: Στο νου, που 
θα τον φανταστούμε για ένα λεπτό σαν μια λίμνη, αμέσως εμφανίζεται η 

εικόνα ενός προσώπου. Αυτή η εικόνα είναι όπως η πέτρα του 

παραδείγματος μας που φθάνει στη λίμνη του νου. Τότε ο νους αντιδρά 
σε μορφή Εντυπώσεων, αλήθεια; λέω σε μορφή αντιδράσεων. Οι 

εντυπώσεις είναι αυτές που παράγουν την εικόνα που φθάνει στο νου. 

Οι αντιδράσεις είναι οι απαντήσεις σε τέτοιες Εντυπώσεις. Εάν πετάξετε 
μια μπάλα σ' έναν τοίχο, ο τοίχος δέχεται τις Εντυπώσεις, μετά έρχεται 
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η αντίδραση που αποτελείται απ' την επιστροφή της μπάλας σ' αυτών 

που την έστειλε. Καλά, μπορεί να μη φθάσει σε ευθεία, αλλά με κάθε 

τρόπο, ο τοίχος εκσφενδονίζει τη μπάλα και αυτό είναι η αντίδραση. Ο 
κόσμος, λοιπόν, σχηματίζεται από Εντυπώσεις. Για παράδειγμα, μας 

έρχεται η εικόνα στο νου μέσω των αισθήσεων, ενός τραπεζιού. Δεν 

μπορούμε να πούμε ότι έχει φτάσει το τραπέζι ή ότι έχει μπει το τραπέζι 
στον εγκέφαλο μας, αυτό θα ήταν παράλογο, όμως εάν είναι μέσα μας η 

εικόνα του τραπεζιού, τότε ο νους μας αντιδρά αμέσως λέγοντας: «αυτό 

είναι ένα τραπέζι που είναι από ξύλο ή μέταλλο, κλπ.». Τώρα υπάρχουν 
Εντυπώσεις που δεν είναι ευχάριστες, για παράδειγμα: οι λέξεις ενός 

υβριστού, έτσι δεν είναι; Θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε τα λόγια 

αυτά του υβριστού; Τα λόγια είναι όπως είναι. Τότε, τι θα μπορούσαμε 
να κάνουμε; Να μετατρέψουμε τις Εντυπώσεις που μας παράγουν τέτοια 

λόγια. Ναι, αυτό είναι δυνατόν. 

Η γνωστική διδασκαλία μας μαθαίνει να αποκρυσταλλώνουμε τη 

δεύτερη δύναμη, το Χριστό μέσα μας, που μέσω ενός αξιώματος μας 

λέγει: πρέπει να δεχόμαστε με ευχαρίστηση τις δυσάρεστες 

εκδηλώσεις των ομοίων μας. 

Να ο τρόπος, πώς να μετασχηματίζουμε τις Εντυπώσεις που μας 

προκαλούν οι λέξεις ενός υβριστή. Αυτό το αξίωμα θα μας φέρει στην 
αποκρυστάλλωση φυσικά της δεύτερης δύναμης, το Χριστό μέσα μας, 

θα κάνουμε να πάρει ο Χριστός τελικά μορφή μέσα μας. Είναι ένα 

αξίωμα υψηλόφρον, εσωτερικό 100%. Εάν από τον Φυσικό Κόσμο δεν 
ξέρουμε παρά μόνο τις Εντυπώσεις, τότε δικαιωματικά ο Φυσικός 

Κόσμος δεν είναι τόσο εξωτερικός όπως πιστεύουν οι άνθρωποι. Δίκαια 

είπε ο Δον Εμμανουήλ Κάντ: «Το εξωτερικό είναι το εσωτερικό». Έτσι 
λοιπόν, εάν το εσωτερικό είναι αυτό που μετράει, πρέπει να 

μετασχηματίσουμε το εσωτερικό. Οι Εντυπώσεις είναι εσωτερικές, έτσι 

λοιπόν όλα τα αντικείμενα και πράγματα, όλα όσα βλέπουμε, υπάρχουν 
στο εσωτερικό μας σε μορφή εντυπώσεων. Εάν, για παράδειγμα, εμείς 

δεν μετασχηματίσουμε τις Εντυπώσεις τίποτα δεν αλλάζει μέσα μας. Η 

λαγνεία, η απληστία, το μίσος, η υπερηφάνεια, κλπ. υπάρχουν μέσα 
στον ψυχισμό μας σε μορφή Εντυπώσεων που πάλλονται συνεχώς. Το 

μηχανικό αποτέλεσμα τέτοιων Εντυπώσεων έχει γίνει όλα αυτά τα 

απάνθρωπα στοιχεία που φέρνουμε μέσα μας και που κανονικά τα 
έχουμε ονομάσει Εγώ και που στο σύνολο τους αποτελούν τον εαυτό 

μας. Ας υποθέσουμε ότι ένα άτομο βλέπει μια προκλητική γυναίκα και 

δε μετασχηματίζει τις Εντυπώσεις του. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι οι 
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ίδιες, λάγνου φυσικά τύπου, παράγουν σε αυτόν την επιθυμία να την 

κατακτήσει. Αυτή η επιθυμία τελικά είναι η κατάληξη του μηχανικού 

τύπου της λαμβανόμενης Εντύπωσης και αποκρυσταλλώνεται, παίρνει 
μορφή στον ψυχισμό του. Μετατρέπεται σε άλλο ένα επιπρόσθετο 

στοιχείο, δηλαδή, σ' ένα στοιχείο απάνθρωπο που στην ολότητα του 

αποτελεί το Εγώ. Ας συνεχίσουμε να συλλογιζόμαστε λοιπόν: μέσα μας 
υπάρχει, Θυμός, Απληστία, Φθόνος, Υπερηφάνεια, Τεμπελιά, 

Λαιμαργία, Λαγνεία: 

Θυμός; γιατί; Διότι πολλές Εντυπώσεις ήλθαν στο εσωτερικό μας 
και ποτέ δεν τις μετασχηματίσαμε. Η μηχανική κατάληξη τέτοιων 

Εντυπώσεων θυμού, σχηματίζει τα Εγώ που υπάρχουν και ζουν στον 

ψυχισμό μας και που σταθερά μας κάνουν να αισθανόμαστε παράφορα. 

Απληστία: Αναμφίβολα πολλά πράγματα μέσα μας ξυπνάνε την 

απληστία: το χρήμα, τα κοσμήματα, υλικά πράγματα κάθε είδους, κλπ. 
Αυτά τα πράγματα, αυτά τα αντικείμενα, φθάνουν σε μας υπό μορφή 

Εντυπώσεων με διαφορετικό τρόπο, με μια πρόκληση ομορφιάς, ή 

χαράς, κλπ. Εντυπώσεις τέτοιες, αν δε μετασχηματισθούν, φυσικά 
καταλήγουν να γίνουν Εγώ της Απληστίας. 

Λαγνεία: Ήδη είπα πώς διάφορες μορφές λαγνείας έφθασαν σε 

μας υπό μορφή Εντυπώσεων, δηλαδή, αναδύθηκαν στο εσωτερικό του 
νου μας εικόνες ερωτικής μορφής, και η αντίδραση σε αυτές ήταν η 

λαγνεία. Εφ' όσον εμείς δεν μετατρέψαμε αυτά τα λάγνα κύματα, αυτές 

τις Εντυπώσεις, αυτά τα λάγνα αισθήματα, αυτόν τον ανθυγιεινό 
ερωτισμό, φυσικά και το αποτέλεσμα δεν άργησε. Ήταν τελείως 

μηχανικό και γεννήθηκαν καινούργια Εγώ μέσα στον ψυχισμό μας, 

νοσηρά Εγώ. 

 Κανείς δε θα μπορούσε να πει ότι βλέπει αυτό καθαυτό το δέντρο, 

βλέπει την εικόνα του δέντρου, αλλά όχι το ίδιο. Το πράγμα το ίδιο 

όπως έλεγε ο Εμμανουήλ Κάντ κανένας δεν το βλέπει, βλέπεται η 
εικόνα του πράγματος, δηλαδή, αναβλύζει μέσα μας η Εντύπωση του 

δέντρου, του πράγματος και αυτή είναι εσωτερική, το μηχανικό 

αποτέλεσμα δεν αργεί: είναι η γέννηση καινούργιων Εγώ, που έρχονται 
να σκλαβώσουν πιο πολύ τη συνείδηση μας και να εντείνουν το όνειρο 

που ζούμε. Όταν κανείς καταλάβει πραγματικά ότι όλα όσα υπάρχουν 

μέσα του σε σχέση με το Φυσικό Κόσμο δεν είναι τίποτα περισσότερο 
από Εντυπώσεις, θα καταλάβει επίσης την αναγκαιότητα της 

μετατροπής αυτών των Εντυπώσεων και κάνοντας το παράγεται η 

μετατροπή του εαυτού του. Δεν υπάρχει πράγμα που να μας πονάει 
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περισσότερο από τη συκοφαντία ή τα λόγια κάποιου υβριστή. Αν 

κάποιος μπορεί να μετατρέψει τις Εντυπώσεις αυτές, που τα λόγια 

εκείνα του προκαλούν, τότε αυτά μένουν χωρίς αξία, δηλαδή, κάτι σαν 
επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Σίγουρα, τα λόγια ενός υβριστή δεν έχουν 

περισσότερη αξία, επαναλαμβάνω, από όση τους δίνει ο 

προσβαλλόμενος. Έτσι αν ο προσβαλλόμενος δεν τους δώσει αξία 
μένουν σαν επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Όταν κανείς το καταλάβει αυτό, 

μετατρέπει τότε τις Εντυπώσεις τέτοιων λόγων σε κάτι διαφορετικό για 

παράδειγμα σε Αγάπη, σε Κατανόηση για τον υβριστή. Αυτό φυσικά 
σημαίνει Μετατροπή.  

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 δε μετατρέψαμε στο παρελθόν, 

πολλά μηχανικά αποτελέσματα τους που είναι τα Εγώ, τα οποία πρέπει 
να καταστρέψουμε με σκοπό η συνείδηση να μένει ελεύθερη και ξύπνια. 

Μετατρέποντας τις Εντυπώσεις, από τα πράγματα και τα πρόσωπα μέσα 

σας, μετατρέπετε τη ζωή σας. Π.χ. μέσα σε κάποιον υπάρχει ένα 
πρόσωπο καυχησιάρικο για την κοινωνική του θέση, για τα λεφτά του. 

Αν αυτό το πρόσωπο σκεφθεί ότι η κοινωνική του θέση είναι ζήτημα 

καθαρά νοητικό, μια σειρά από Εντυπώσεις έχουν φθάσει στο νου του, 
Εντυπώσεις για την κοινωνική του κατάσταση. Όταν σκέφτεται ότι αυτή 

η κατάσταση, δεν είναι παρά κάτι καθαρά του νου του, ή όταν αναλύει 

το ζήτημα αξιολογώντας το, θα καταλάβει ότι η θέση του υπάρχει στο 
νου του με τη μορφή Εντυπώσεων. Αυτή η εντύπωση που προκαλούν τα 

λεφτά και η κοινωνική θέση, δεν είναι τίποτα άλλο από εσωτερικές 

εντυπώσεις του νου. Με το απλούστατο γεγονός, του να καταλάβουμε 
ότι είναι μόνο εντυπώσεις του νου, κάνοντας τη μετατροπή των ίδιων, 

τότε η υπερηφάνεια από μόνη της πέφτει, καταρρέει, γεννιέται με 

φυσικό τρόπο μέσα μας η ταπείνωση. Συνεχίζοντας έτσι μ' αυτές τις 
διαδικασίες της Μετατροπής των Εντυπώσεων προχωρούμε στην εικόνα 

π.χ. μιας λάγνας γυναίκας, που φθάνει στο νου μας σαν μια Εντύπωση, 

θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε αυτήν τη λάγνα εικόνα μέσα από την 
Κατανόηση. Αρκεί να σκεφτόμαστε σ' εκείνη τη στιγμή ότι η γυναίκα 

αυτή κάποτε θα πεθάνει και το κορμί της θα αποσυντεθεί μέσα στον 

τάφο. Αυτό θα ήταν αρκετό να μετατρέψει την Εντύπωση της λαγνείας 
σε αγνότητα. Αν δε μετατραπεί θα γίνει τότε ένα ακόμη Εγώ λαγνείας. 

Έτσι λοιπόν είναι κατάλληλο μέσα από την Κατανόηση να 

μετατρέπουμε τις Εντυπώσεις που αναβλύζουν στο νου.  
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Νομίζω ότι αρχίζετε να κατανοείτε ότι ο εξωτερικός κόσμος δεν 

είναι τόσο εξωτερικός όσο κανονικά νομίζετε. Είναι εσωτερικό, 

οτιδήποτε μας έρχεται από τον κόσμο, δεν είναι παρά εσωτερικές 
Εντυπώσεις. Κανείς δε θα μπορούσε να βάλει στο νου του ένα δέντρο, 

μια καρέκλα, ένα σπίτι, ένα παλάτι, μια πέτρα. Τα πάντα φθάνουν στο 

νου σαν Εντυπώσεις, αυτό είναι όλο. Εντυπώσεις ενός κόσμου που λέμε 
εξωτερικό και που πραγματικά δεν είναι τόσο εξωτερικός όσο 

πιστεύουμε. Κι εμείς πρέπει να μετατρέπουμε τις Εντυπώσεις αυτές 

μέσα από την κατανόηση. Αν κάποιος μας εξυμνεί, μας κολακεύει, πώς 
θα μετατρέπαμε την ματαιοδοξία που θα μας προκαλούσαν τα λόγια του 

κόλακα; Προφανώς οι κολακείες δεν είναι τίποτα παραπάνω από 

Εντυπώσεις που φθάνουν στο νου μας ο οποίος αντιδρά με τη 
Ματαιοδοξία. Όμως αν μετατρέπουμε τις Εντυπώσεις αυτές, η 

Ματαιοδοξία γίνεται αδύνατη. Πώς θα μετατρέπαμε τα λόγια ενός 
κόλακα; Χρησιμοποιώντας την Κατανόηση. Όταν κανείς καταλάβει 

πραγματικά 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. Γνωρίζουμε ότι ο πλανήτης Γη είναι ένας κόκκος άμμου στο 
άπειρο. Ας σκεφθούμε ότι το 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 μια Μετατροπή των Εντυπώσεων που θα σχετιζόταν με τη 

φιλοφρόνηση ή τον έπαινο και δε θα αντιδρούσαμε με υπερηφάνεια, 
έτσι; Όσο πιο πολύ το σκεφτόμαστε αυτό τόσο πιο πολύ βλέπουμε 

αναγκαία τη Μετατροπή των Εντυπώσεων. Όλο εκείνο που βλέπουμε 

σαν εξωτερικό είναι εσωτερικό. Αν δεν δουλεύουμε με το εσωτερικό 
προχωράμε στο δρόμο του λάθους, γιατί τότε δεν τροποποιούμε τις 

συνήθειες μας. Αν θέλουμε να είμαστε διαφορετικοί χρειάζεται να 

μετασχηματιστούμε ολοκληρωτικά. Αν θέλουμε να μετασχηματιστούμε, 
πρέπει να αρχίσουμε να μετατρέπουμε τις ζωικές, τις κτηνώδεις 

Εντυπώσεις, σε στοιχεία ευσέβειας. Τότε αναβλύζει στον  εαυτό μας η 

μετατροπή των ενεργειών, η μεταβολή. Ασυζητητί, αυτή η περίπτωση 
των Εντυπώσεων αξίζει να αναλυθεί ξεκάθαρα και με ακρίβεια. Η 

προσωπικότητα που έχουμε λάβει ή αποκτήσει, λαμβάνει τις 

Εντυπώσεις της ζωής, όμως δεν τις μετατρέπει γιατί πρακτικά αυτή είναι 
κάτι πεθαμένο. Αν οι Εντυπώσεις έφθαναν κατευθείαν στη Συνείδηση, 
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είναι φανερό ότι θα ήταν μετασχηματισμένες, γιατί αυτή, σίγουρα θα τις 

τοποθετούσε στο κατάλληλο Κέντρο της ανθρώπινης μηχανής. Η 

Προσωπικότητα είναι ο όρος που εφαρμόζεται σε κάθε τι που έχουμε 
αποκτήσει. Είναι σαφές ότι μεταφράζει όλες τις Εντυπώσεις όλων των 

όψεων της ζωής στερεότυπα και σύμφωνα με την ποιότητα και το 

συνδυασμό της. Απ' αυτή την άποψη, στη δουλειά συγκρίνεται μερικές 
φορές η προσωπικότητα με μια κακή  γραμματέα που βρίσκεται στο 

απέναντι δωμάτιο και ασχολείται με όλες τις ιδέες, γνώμες, κριτικές, 

προδικάσεις. Έχει πολλά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κάθε είδους, 
ενημερωτικά βιβλία κλπ. και βρίσκεται σε επαφή με τα τρία κέντρα. 

Δηλαδή το Νοητικό, το Συγκινησιακό και τα Φυσικά κέντρα, τα 

ρυθμίζει σύμφωνα με τις άχρηστες ιδέες της και συνέχεια συμβαίνει να 
βρίσκεται σχεδόν πάντα σε επικοινωνία με λάθος κέντρα. Αυτό 

σημαίνει πως οι Εντυπώσεις που φθάνουν, στέλνονται σε λάθος 
περιοχές, δηλαδή σε κέντρα άσχετα και φυσικά δημιουργούν εσφαλμένα 

αποτελέσματα. Θα θέσω ένα παράδειγμα για να με καταλάβετε 

καλλίτερα. Ας υποθέσουμε ότι μια γυναίκα εξυπηρετεί με πολλή 
υπόληψη και σεβασμό έναν άντρα. Σαφώς οι Εντυπώσεις που ο άντρας 

δέχεται στο νου του, είναι λήψεις με την Προσωπικότητα του και αυτή 

τις στέλνει σε λανθασμένα κέντρα. Κανονικά τις στέλνει στο 
Σεξουαλικό Κέντρο, τότε αυτός ο άντρας φθάνει να πιστέψει σταθερά 

ότι η γυναίκα είναι ερωτευμένη μαζί του και όπως είναι φυσικό δεν 

καθυστερεί να της κάνει υπαινιγμούς ερωτικού τύπου. Αναμφίβολα, εάν 
εκείνη η γυναίκα ουδέποτε είχε αυτή την τάξη των απασχολήσεων για 

τον άντρα  δικαίως αισθάνεται έκπληκτη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 

ενός χειρότερου μετασχηματισμού των Εντυπώσεων. Ας δείτε εσείς 
πόσο κακή γραμματέας είναι η Προσωπικότητα. Αναμφίβολα, η ζωή 

ενός ανθρώπου εξαρτάται απ' αυτή τη γραμματέα που ψάχνει μηχανικά 

τον μετασχηματισμό, στα βιβλία της της αναφοράς, χωρίς να 
καταλαβαίνει απολύτως αυτό που σημαίνει πραγματικά και τον 

μεταδίδει συνεπώς χωρίς απασχολήσεις για αυτά που μπορεί να 

συμβούν, αλλά αισθανόμενη μοναδικά ότι εκπληρώνει το καθήκον της. 
Αυτή είναι η δική μας εσωτερική κατάσταση. Αυτό που έχει σημασία να 

καταλάβουμε σ' αυτή την αλληγορία είναι ότι η ανθρώπινη 

Προσωπικότητα που αποκτούμε (και πρέπει να αποκτήσουμε) αρχίζει 
να γίνεται υπεύθυνη για την ζωή μας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ 

σοβαρό. Ασυζητητί, είναι άχρηστο να φανταστούμε ότι αυτό συμβαίνει 

σε μεμονωμένα πρόσωπα. Συμβαίνει σε όλους, σ' όποιον και νάναι (το 
αντιλαμβάνεται όποιος βρίσκεται στην παρατήρηση του εαυτού του) και 
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κατέχει ένα χαρακτηριστικό αριθμό αντιδράσεων, στις πολλαπλές 

Εντυπώσεις της εισερχόμενης ζωής. Αυτές οι μηχανικές αντιδράσεις 

δυστυχώς μας κυβερνούν. Είναι προφανές ότι καθένας στη ζωή 
κυβερνάται. Δεν είναι ελεύθερος άσχετα αν ονομάζεται φιλελεύθερος ή 

συντηρητικός, επαναστατικός ή μπολσεβίκος,. 

Είναι φανερό ότι αυτές οι αντιδράσεις στα ερεθίσματα του 
εξωτερικού κόσμου, αποτελούν τη δική μας ζωή. Μπορούμε να πούμε 

σε εμφαντική μορφή ότι η ανθρωπότητα, σε αυτή την αίσθηση, είναι 

πλήρως μηχανοποιημένη. Οιοσδήποτε άνθρωπος στη ζωή, έχει 
μορφοποιήσει μια ποσότητα αντιδράσεων που γίνονται οι πρακτικές 

εμπειρίες της ύπαρξης του. Είναι φανερό ότι όπως κάθε ενέργεια 

παράγει μια αντενέργεια, ενέργειες βέβαιου τύπου παράγουν 
αντενέργειες βέβαιου τύπου και τέτοιες αντενέργειες τις ονομάζει 

εμπειρίες. Το σπουδαίο θα ήταν για παράδειγμα να γνωρίσουμε 
καλλίτερα τις ενέργειες και αντενέργειές μας, ώστε να μπορέσουμε να 

χαλαρώσουμε το νου. Αυτή η νοητική χαλάρωση είναι θαυμάσια.  

Να ξαπλώνεις, σε ένα κρεβάτι ή σε μια άνετη πολυθρόνα, να 
χαλαρώνεις τους μυς όλους υπομονετικά και μετά να αδειάζεις το νου 

από κάθε είδους σκέψεις, συγκινήσεις, αναμνήσεις. Όταν ο νους 

βρίσκεται σε σιωπή μπορούμε να γνωρίσουμε καλλίτερα το εσωτερικό 
μας. Σε τέτοιες στιγμές ησυχίας και νοητικής σιωπής, είναι που 

πραγματικά ερχόμαστε να γνωρίσουμε ευθέως τη σκληρή 

πραγματικότητα όλων των ενεργειών της πρακτικής ζωής. Όταν ο Νους 
βρίσκεται σε απόλυτη ανάπαυση, θα δούμε την πλειονότητα στοιχείων 

και υποστοιχείων, δράσεων και αντιδράσεων, επιθυμιών και παθών κλπ. 

σαν κάτι ξένο σε μας. Περιμένουν όμως την συγκεκριμένη στιγμή για να 
μπορέσουν να πραγματοποιήσουν έλεγχο επάνω μας, πάνω στην 

Προσωπικότητα μας. Να η αιτία για την οποία αξίζει τον κόπο η σιωπή 

και η ησυχία του νου. Πραγματικά η χαλάρωση της νοημοσύνης στην 
κυριολεκτική έννοια της λέξης μας οδηγεί στην ατομική αυτογνωσία. 

Έτσι είναι ότι όλη η εξωτερική ζωή, αυτό που βλέπουμε, ακούμε και 

ζούμε, είναι για κάθε πρόσωπο η αντίδραση του στις Εντυπώσεις που 
του έρχονται από το Φυσικό Κόσμο. Είναι μεγάλο λάθος να 

σκεφτόμαστε ότι αυτό που ονομάζεται ζωή είναι κάτι σταθερό, στερεό, 

το ίδιο για οποιοδήποτε πρόσωπο. Βέβαια, δεν υπάρχει ένα μόνο 
πρόσωπο που έχει τις ίδιες Εντυπώσεις που σχετικά με τη ζωή υπάρχουν 

στο ανθρώπινο γένος. Είναι ατέλειωτα. 



46 

 

Η ζωή, βέβαια, είναι οι Εντυπώσεις μας απ' αυτή και είναι σαφές 

ότι μπορούμε, εάν προτιθέμεθα, να μετασχηματίσουμε τέτοιες 

Εντυπώσεις. Αλλά, όπως είπαμε, αυτή είναι μια ιδέα πολύ δύσκολη να 
κατανοηθεί πράγμα που οφείλεται στο ότι είναι πολύ ισχυρός ο 

υπνωτισμός των αισθήσεων. Μολονότι φαίνεται απίστευτο, όλες οι 

ανθρώπινες υπάρξεις βρίσκονται σε κατάσταση συλλογικού 
υπνωτισμού. Τέτοιος υπνωτισμός παράγεται από το υπόλειμμα του 

βδελυρού οργάνου Κουνταρτιγουαδόρ. Όταν αφαιρέθηκε από το 

ανθρώπινο ον, έμειναν τα διαφορετικά ψυχολογικά σύνολα ή 
απάνθρωπα στοιχεία που στο σύνολο τους αποτελούν τον «εαυτό μου». 

Αυτά τα στοιχεία και υποστοιχεία, με τη σειρά τους μηχανοποιούν τη 

Συνείδηση και την κρατούν σε κατάσταση ύπνωσης. Έτσι λοιπόν 
υπάρχει η ύπνωση συλλογικού τύπου. Όλος ο κόσμος είναι 

υπνωτισμένος. Ο νους είναι τόσο μποτιλιαρισμένος στον κόσμο των 5 
αισθήσεων που δεν κατορθώνει να καταλάβει πως θα μπορούσε να 

ανεξαρτητοποιηθεί απ' αυτές, πιστεύει σταθερά ότι είναι θεός. Έτσι, η 

εσωτερική μας ζωή, η αληθινή ζωή των σκέψεων, των αισθημάτων, 
συνεχίζει να είναι μπερδεμένη για τις αντιλήψεις μας τις απλώς 

συλλογιστικές και διανοητικές. Εν τούτοις, συγχρόνως γνωρίζουμε πολύ 

καλά πως ζούμε πραγματικά στον κόσμο μας των αισθημάτων και των 
σκέψεων και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί ν' αρνηθεί κανείς. Η ζωή 

είναι οι Εντυπώσεις μας και αυτές μπορούν να μετασχηματισθούν. Έτσι 

λοιπόν, χρειάζεται να μάθουμε να μετασχηματίζουμε καλύτερα τις 
Εντυπώσεις. Όμως, δεν είναι δυνατόν να μετασχηματίσουμε κάποιο 

πράγμα μέσα μας αν συνεχίσουμε να κολλάμε στον κόσμο των πέντε 

αισθήσεων. 

Όπως είπα σε περασμένες συζητήσεις, η εργασία διδάσκει κάποιον 

ότι αν η δουλειά είναι αρνητική αυτό οφείλεται σε δική του αιτία. από 

την αισθητήρια άποψη είναι ότι αυτό ή εκείνο το πρόσωπο του 
εξωτερικού κόσμου που έχει την ενοχή. Αυτό το πρόσωπο συγχρόνως 

θα πει ότι εμείς είμαστε ένοχοι, αλλά στην πραγματικότητα η ενοχή 

είναι στις Εντυπώσεις που εμείς έχουμε για τα πρόσωπα. Πολλές φορές 
σκεφτόμαστε ότι ένα πρόσωπο είναι διεστραμμένο όταν στο βάθος αυτό 

το πρόσωπο είναι μια ήμερη προβατίνα. Χρειάζεται πολύ να μάθουμε να 

μετασχηματίζουμε όλες τις Εντυπώσεις που έχουμε για τη ζωή. Να 
μάθουμε να δεχόμαστε, θα  λέγαμε, με ευχαρίστηση τις δυσάρεστες 

εκδηλώσεις των ομοίων μας.  
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Μιλώντας επιστημονικά για τις Εντυπώσεις και τον τρόπο 

μετασχηματισμού των θα πούμε το εξής: Οι Εντυπώσεις που έρχονται 

σε μας αντιστοιχούν στο Υδρογόνο Η48, που κυβερνά το Φυσικό σώμα. 
Έτσι όλες οι εντυπώσεις αντιστοιχούν στο Υδρογόνο Η48 για να 

μετατραπούν στο Η24 που αντιστοιχεί στο Αστρικό Σώμα, και πιο αργά 

στο Η12, που αντιστοιχεί στο Διανοητικό, και ακόμα στο Η6 που 
αντιστοιχεί στο Αιτιατό ή ανώτερο Μάνας. Είναι φανερό ότι η 

μετατροπή του Η48 σε Η24, ή του Η12 σε Η6 ή του Η6 σε Η3, είναι 

δυνατή μόνο μέσω ενός μυστικού πράκτορος, θέλω να αναφερθώ με 
εμφατικό τρόπο στο σεξουαλικό Υδρογόνο SI12. Είναι φανερό ότι αν 

ένας άνθρωπος είναι αγνός, αν μαθαίνει να μετατρέπει το Ιερό σπέρμα 

σε δημιουργική ενέργεια, η μετατροπή του Η48 σε Η24, σε Η12 ή σε 
Η6, είναι πιθανή. Είναι φανερό ότι αν μετατρέπουμε το Η48 που 

αντιστοιχεί στις εντυπώσεις, σε Η24, Η12 και Η6, το σώμα μας θα 
τρέφεται από ανώτερα Υδρογόνα και γι' αυτό θα αποκτήσει ένα μεγάλο 

επίπεδο πνευματικής λεπτότητας. Θα γίνει μπορούμε να πούμε ένα 

σώμα  καταλληλότερο για την Ψυχή, πολύ διαφορετικό από τους άλλους 
ανθρώπους, πιο αντιληπτικό, πιο ψυχικό. από την άλλη μεριά, όταν 

γίνεται το 1ο συνειδητό σοκ, το Η48 μετατρέπεται σε Ρε48. Μετά 

περνάει στο Μι24, για να γεμίσει το κενό που άφησε η Φύση. Εκτελεί 
με αυτόν τον τρόπο μια υψηλή διαδικασία και δημιουργεί μια μεγάλη 

ποσότητα του Η24, το οποίο δίνει τροφή, όπως έχουμε πει 

προηγουμένως, στο Αστρικό σώμα. Μετά, στο 2ο συνειδητό σοκ, αυτό 
το Η24 μετατρέπεται σε Η12 και αυτό μέσω του μυστικού πράκτορος θα 

μετατραπεί σε Η6 και αργότερα σε Η3. Σε ότι αναφέρεται στις τροφές 

που μπαίνουν στο φυσικό σώμα θα πούμε ότι λαμβάνουν το σοκ του 
Η9, δηλαδή το ζωτικό αέρα που μετατρέπεται σε άνθρακα C. Όταν 

αυτός κάνει επαφή με τις τροφές, τον βοηθά στη διαδικασία της 

μετατροπής του και γίνεται το σοκ των τροφών, και αυτές 
μετατρέπονται στο Η768.Το ίδιο συμβαίνει με το ζωτικό αέρα, που 

μετατρέπεται σε οξυγόνο για να εξαγνίζει το αίμα και μετά σε άνθρακα 

C για να απωθείται. Αλλά αυτό δε συμβαίνει με τις εντυπώσεις. Όταν 
αυτές μπαίνουν μέσα μας δεν παθαίνουν την παραμικρή αλλαγή. Αν δε 

χρησιμοποιούμε το πρώτο και το δεύτερο συνειδητό σοκ, αυτές 

μπαίνουν μέσα μας σε Ντο48, περνάνε σε Ρε48, Μι48, Φα48 κλπ. και 
εκεί μένουνε. Το δεύτερο συνειδητό σοκ αντιστοιχεί στη μετατροπή των 

εντυπώσεων, κρυσταλλωμένες σε μας. Αλλά γι’ αυτό γίνεται αναγκαίο 

να πραγματοποιήσουμε και να καταλάβουμε το πρώτο συνειδητό σοκ, 
έχοντας υπ' όψη ότι με αυτό δεν έχει τελειώσει η δουλειά, διότι απλώς 
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δημιουργούμε μνήμη της δουλειάς και το όργανο μετατροπής των 

εντυπώσεων, το οποίο αντιστοιχεί στην ανάπτυξη της ικανότητας της 

παρατήρησης. 
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Η ανάγκη του να ξέρουμε να ζούμε 
 

Το να καταλάβουμε τη σημασία του να ξέρουμε να ζούμε είναι 

κάτι απαραίτητο. Οι εμπειρίες της καθημερινής ζωής είναι πολύ 
χρήσιμες, δυστυχώς όμως ο κόσμος τις αποκηρύσσει, τις καταγγέλλει, 

τις περιφρονεί. Πολλοί παραπονούνται για τον εαυτό τους και για τους 

άλλους. Είναι ν' απορεί κανείς βλέποντας πως οι άνθρωποι υποτιμούν 
τις εμπειρίες. Εμείς πρέπει να ενεργήσουμε αντίστροφα, να 

χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες για την προσωπική μας 

αυτοπραγμάτωση. Οι ίδιες οι εμπειρίες μπορούν να μας δώσουν αρκετό 
διδακτικό υλικό για την εξέλιξη της ουσίας, με άλλα λόγια, για την 

ψυχική μας ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν οι εμπειρίες είναι θαυμάσιες με όλη 

τη σημασία της λέξεως. Δεν είναι δυνατόν να βγει διδακτικό υλικό για 
την ανάπτυξη της συνειδήσεως από οπουδήποτε αλλού εκτός από τις 

εμπειρίες. Γι' αυτό εκείνοι που τις αποκηρύσσουν, που διαμαρτύρονται 

για τις επίπονες εμπειρίες της ζωής, σαφώς στερούνται το καλλίτερο, 
στερούνται τη ζωντανή πηγή που μπορεί να μας οδηγήσει στην 

ενίσχυση της ψυχικής ζωής. Όταν ένας πάρει σαν διδακτικό υλικό τις 

εμπειρίες για να προχωρήσει στην αυτοπραγμάτωση, μπορεί ν' 
ανακαλύψει τα ψυχικά του ελαττώματα. Γιατί είναι σε σχέση με την 

ανθρωπότητα, σε σχέση με τους συγγενείς μας, σε σχέση με τους 

συνεργάτες μας στο εργοστάσιο, στον αγρό κλπ. που μέσω των 
εμπειριών μας πετυχαίνουμε την αυτοανακάλυψή μας. Οι εμπειρίες 

είναι καλές διότι προκαλούν τα λάθη μας. Μπροστά στους υβριστές μας, 

λόγου χάριν, αναβιώνει το εγώ του θυμού, μπροστά σε άτομα άλλου 
φύλου (αν δε βρισκόμαστε σ' επιφυλακή σαν σε καιρό πολέμου) τότε 

αναβιώνει το εγώ της ασέλγειας. Έτσι λοιπόν, η εμπειρία είναι αυτή που 

μας χρησιμεύει στην αυτογνωριμία μας. Σαφώς το κυριότερο είναι να 
μην ταυτιστούμε με κανενός είδους συμβάν, με κανένα γεγονός ή 

κατάσταση. Χρειάζεται να επωφελούμαστε από κάθε εμπειρία όσο 

τρομερή κι' αν είναι. Όταν αυτοπαρατηρείται κανείς βλέπει πόσο είναι 
χρήσιμες οι εμπειρίες. Αν αποτραβηχτούμε σε μια μοναχική σπηλιά 

χωρίς να έχουμε ανακαλύψει τον εαυτό μας, χωρίς να τον έχουμε 

γνωρίσει, χωρίς να διαλύσουμε το εγώ, το αποτέλεσμα θα ήταν απόλυτη 
αποτυχία. 

Στα Ιμαλάια πολλοί ερημίτες έζησαν σε σπηλιές και έφτασαν στο 

σημείο ν' αναπτύξουν ορισμένες δυνάμεις, Στηριζόμενοι σε μια αυστηρή 
εσωτερική πειθαρχία, πέτυχαν το Σαμαντί και γεύτηκαν τότε απ' αυτό, 
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διεισδύοντας στο Πραλάγια του Σύμπαντος μέχρι να χαθούν για καιρό 

στο ανώτατο Πάρα Μπραάμα. Συνέβη εκείνο που πραγματικά ήταν, 

γονιμοποιημένοι στις πιο διαφορετικές επιστήμες του νου κατόρθωσαν 
ν' αποκλείσουν την Ουσία, τη Συνείδηση και αυτή χωρίς το Εγώ 

μπόρεσε να δοκιμάσει ότι δεν ανήκει στο χρόνο, ότι βρίσκεται πιο πέρα 

από το σώμα των συναισθημάτων και του νου. Μεθώντας λοιπόν με το 
Σαμαντί, νόμισαν ότι έγιναν Μαχάτμας, ουδέποτε εργάστηκαν πάνω στο 

εγώ, ποτέ δεν απασχολήθηκαν με τη διάλυση των διάφορων ψυχικών 

φορτίων παρά μόνο ειδικεύτηκαν στη Γιόγκα του διαλογισμού. Επειδή 
αναπόφευκτα έγιναν αθλητές της επιστήμης του διαλογισμού, η ουσία 

στη στιγμή μπορούσε να φτάσει μέχρι τους πλανήτες του Χριστού, να 

πλεύσει στο περιβάλλον των πλανητών που από τη φύση τους είναι 
πνευματικοί. Δυστυχώς όμως το έκαναν χωρίς ισχύ για να 

ενσωματωθούν με τέτοιου είδους πλανήτες. Αφού πέρασε δε η έκσταση, 
η Ουσία, γύρισε πάλι στο εγώ, σε αυτούς τους ίδιους. Αργότερα 

επέστρεψαν. Ενσωματώθηκαν και τώρα βρίσκονται στο Δυτικό κόσμο 

σαν άνθρωποι χυδαίοι με τον εγωκεντρισμό τους και τόσο στην 
Ανατολή όσο και στο Θιβέτ, τους ακολουθούν λατρεύοντας τους σαν 

Αγίους. 

Είναι απαραίτητο να καταλάβουμε την ανάγκη της διάλυσης του 
εγώ. Κι' αυτό δε θα ήταν δυνατό αν δεν επωφελούμαστε από τις 

σκληρές εμπειρίες της ζωής. Υπάρχουν επίσης άτομα, που μετά από 

κάποια σειρά σταθερών παρατηρήσεων πάνω στα διάφορα συμβάντα 
της ζωής, ξεχνούν τη δουλειά τους οπότε οι εμπειρίες αντιμετωπίζονται 

σαν και πρώτα. Όταν κάποιος αντιμετωπίζει τις εμπειρίες της ζωής σαν 

ένα μέσον για να φτάσει σε ένα σκοπό, σαν μέσο αυτοανακαλύψεως και 
αυτοπαρατηρήσεως, τότε μόνο μπορεί να τις γευτεί. Η γεύση αυτή της 

δουλειάς είναι κάτι το θαυμαστό, προσφέρει μια λεπτότητα άφατη. 

Όταν κανείς ανακαλύψει ότι έχει το τάδε ή δείνα ψυχολογικό 
ελάττωμα και το περιορίζει τότε γεύεται στη δουλειά μια καθαρή γεύση. 

Όταν όμως μετά τη δουλειά (με τον εαυτό του) την εγκαταλείψει και 

αντιμετωπίσει τις εμπειρίες της ζωής σαν και πρώτα, δηλαδή, 
ξανααντιστρέφει το νόημα των εμπειριών, τότε αναμφισβήτητα θα 

ξαναγευτεί την καθημερινή ρουτίνα, την ίδια  για πάντα ζωή. 

Πρέπει λοιπόν να διακρίνουμε ξεκάθαρα τη γεύση της δουλειάς 
από εκείνη της καθημερινής ζωής. Έτσι λοιπόν, ακριβοί αδερφοί μου, 

μην αποφεύγετε τις εμπειρίες της ζωής. Ας επωφεληθείτε από την πιο 

απλή εμπειρία, για την αυτοανακάλυψή σας. Οποιοδήποτε γεγονός όσο 
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ασήμαντο και να είναι επιτρέπει να προχωρήσουμε στην αυτογνωσία. 

Ιδιαίτερα στη σχέση του με τα διάφορα άτομα μπορεί κανείς ν' 

ανακαλύψει τον εαυτό του, τα ιδιαίτερα λάθη του, που τόσο αυθόρμητα 
εκδηλώνονται και που μπορεί να τα δει αν βρίσκεται σε κατάσταση 

αφύπνισης. Ελάττωμα που ανακαλύπτεται πρέπει να δουλευτεί, να 

κριθεί, ν' αναλυθεί σωστά, πρέπει να γίνει κατανοητό με τη μέθοδο του 
διαλογισμού. Μετά έρχεται η εκτέλεση και η διάλυση του. Οιοδήποτε 

ψυχικό επιπρόσθετο μπορεί να διαλυθεί με τη βοήθεια της Ντέβι 

Κουνταλίνη Σάκτι, της θεϊκής μας μητέρας. Αν εμείς, την 
παρακαλέσουμε να περιορίσει μέσα μας αυτό το ψυχικό επιπρόσθετο 

στοιχείο που εμείς αντιληφθήκαμε, εκείνη θα το κάνει, θα το 

καταστρέψει και θα μείνουμε ελεύθεροι από αυτό το ελάττωμα. 

Πόσο ανακουφισμένος αισθάνεται κανείς όταν περιορίσει μέσα 

του ένα ελάττωμα, σαν να του αφαιρέσανε ένα βάρος από πάνω του. Κι 
όσο τα διάφορα ψυχικά επιπρόσθετα καταστρέφονται, η Ουσία, το 

Μπουδάτα ελευθερώνεται. Κι' όταν όλα τα βάρη γίνουν κοσμική σκόνη, 

εξαφανίζεται η εγωική συνείδηση και μένει μόνο η καθαρή συνείδηση 
του Είναι, η χρηστή αρχέγονη συνείδηση. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να 

εκμεταλλευτούμε τις πρακτικές εμπειρίες της ζωής για την ανακάλυψη 

του εαυτού μας. Χωρίς αυτές δεν θα ήταν δυνατή η αυτογνωσία. 

Αυτοί οι ερημίτες που κλείνονται στα σπήλαια για να 

διαλογιστούν, τρεφόμενοι με χόρτα και ρίζες του δάσους, πέτυχαν το 

Σαμαντί, μερικοί από αυτούς το Σατόρι, φωτίστηκε ο νους τους, όμως 
ποτέ δε μπόρεσαν να φωτιστούν μέσα τους. Ένα πράγμα είναι να 

δοκιμάσεις το Φως και άλλο να το δημιουργείς. Υπήρξαν μυστικιστές 

άγιοι, ερημίτες στην Ανατολή που ήρθαν σ' επαφή με το φως. Επειδή 
όμως δε δούλεψαν πάνω στους εαυτούς τους, επειδή δεν περιόρισαν τα 

ψυχικά τους επιπρόσθετα στοιχεία δε μπόρεσαν να πραγματώσουν μέσα 

τους αυτόν το φωτισμό. Ο πειραματισμός στο φως είναι χρήσιμος, πολύ 
χρήσιμος, όμως αν δεν αυτοπραγματωθούμε εσωτερικά, χάνουμε άδικα 

τον καιρό μας. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να πραγματώσουμε μέσα μας 

το Φως αν δε δουλέψουμε πρώτα καταστρέφοντας το εγώ μας το ίδιο. 
Έτσι αξίζει ν' αναλογιστούμε βαθιά σε όλα αυτά. 

Όσο εμείς προχωράμε καταστρέφοντας τον κακό εαυτό μας, η 

Συνείδηση ελευθερώνεται. Όταν φτάσουμε οριστικά στο σημείο της 
απόλυτης καταστροφής του Εγώ η Συνείδηση θα μείνει ολοκληρωτικά 

ελεύθερη. Τότε ο φωτισμός θα πραγματοποιηθεί μέσα στον καθένα μας. 
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Μόνο εκείνοι που θα πραγματοποιήσουν μέσα τους τη φώτιση θα 

μπορέσουν να ζήσουν στους πλανήτες του Χριστού. 

Ας γνωρίσετε ότι γύρω από κάθε ήλιο που φωτίζει, 
περιστρέφονται οι πλανήτες του Χριστού. Αυτοί από τη φύση τους είναι 

πνευματικοί, όχι υλικοί. Υπάρχουν δύο φύσεις, η μια περαστική, 

εφήμερη, του φυσικού κόσμου· η άλλη, η φύση των πλανητών του 
Χριστού, η αθάνατη, η αναλλοίωτη, η παντοτινή, η φοβερά θεϊκή. Στους 

πλανήτες αυτούς ζουν θείες ανθρωπότητες. Μέσα σε κάθε πλάσμα απ' 

αυτές διαμένει ο Χριστός. Ο Χριστός λάμπει σε κάθε πλάσμα. Όμως 
είναι παράλογο να προσπαθήσει κανείς να γίνει κάτοικος των πλανητών 

του Κυρίου, χωρίς να έχει περιορίσει τα εγώ του. Είναι ανόητο να 

θέλουμε να περιορίσουμε τα εγώ απαρνούμενοι τις εμπειρίες της ζωής ή 
διαμαρτυρόμενοι γι' αυτές, ή απελπιζόμενοι ή ταυτιζόμενοι με κάθε 

συμβάν. Το διδακτικό υλικό, για την αυτοπραγμάτωση, δε βγαίνει από 
πουθενά αλλού εκτός από τις εμπειρίες της ζωής. Ας δεχτούμε λοιπόν 

κάθε εμπειρία, πικρή ή χαρούμενη, με τη σκέψη ότι μας προσφέρει 

αρκετό διδακτικό υλικό για την αυτοπραγμάτωση. Ας μην πέσουμε στο 
λάθος να ταυτιστούμε με κάποιο συμβάν ή να απορρίψουμε κάποιο 

άλλο. Κάθε εμπειρία της ζωής είναι χρήσιμη. Όταν θα έχουμε διαλύσει 

το σύνολο των Εγώ ο εσωτερικός μας νους θα ανοιχθεί. 

Ήδη σας είπα, ότι έχουμε τρεις νόες, τον πρώτο τον ονομάζουμε 

«αισθησιακό νου», στον οποίο βρίσκουμε το προζύμι των Σαδδουκαίων. 

Ο δεύτερος είναι ο «ενδιάμεσος νους» και ο τρίτος είναι ο «εσωτερικός 
νους». Στον ενδιάμεσο νου βρίσκονται οι διάφορες θρησκείες, είναι το 

προζύμι των Φαρισαίων. Ο Ιησούς Χριστός λέει: «Φυλαχτείτε από το 

προζύμι των Φαρισαίων» δηλαδή, φυλαχτείτε από τις διδασκαλίες των 
υλιστών και των υποκριτών (Φαρισαίων). Αυτές είναι οι λέξεις του 

Ευαγγελίου του Κυρίου. Τι μπορεί να ξέρει ο νους για την αλήθεια, για 

το πραγματικό; Τίποτα γιατί εργάζεται τις ιδέες των περιεχομένων του 
αποκλειστικά με τα δεδομένα των πέντε αισθήσεων. Ο διάμεσος νους 

δεν ξέρει επίσης τίποτα γύρω από το Πραγματικό, εκεί είναι οι 

επιστήμες των Φαρισαίων. Ξέρουμε καλά ότι αυτοί παρευρίσκονται στις 
εκκλησίες τους για να τους βλέπουν οι άλλοι στα Ιερά Καθήκοντα τους. 

Στις Τελετουργίες για να πουν οι άλλοι τα καλλίτερα λόγια. Όμως δε 

δουλεύουν ποτέ με τον εαυτό τους. Βασίζουν δε τη θρησκεία τους 
αποκλειστικά στις δοξασίες (στην πίστη) και αυτό είναι παράλογο. 

Με το θάνατο του εγώ ανοίγει ο εσωτερικός νους (ο τόσο 

διαφορετικός) που λειτουργεί με τα δεδομένα της Συνειδήσεως (με την 
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οποία οργανώνει τις ιδέες των περιεχομένων του) που με τη σειρά της 

δέχεται τα δεδομένα της Υπέρτατης Συνειδήσεως του Όντος. Επειδή η 

Υπέρτατη Συνείδηση η προερχόμενη από την Ύπαρξη έχει δύναμη να 
πειραματιστεί το Πραγματικό και την Αλήθεια, σαφώς ο εσωτερικός 

νους έχει καλά δεδομένα για να εργαστεί τις ιδέες των περιεχομένων 

του. Γι' αυτό τον λόγο τον εσωτερικό νου τον ονομάζουμε 
«Αντικειμενικό Λόγο» και τον αισθησιακό «Υποκειμενικό Λόγο». 

Όποιος έχει ανεπτυγμένο τον εσωτερικό νου γνωρίζει το Πραγματικό, 

την Αλήθεια, αυτό που είναι πέρα από το σώμα των αισθήσεων και του 
νου. Γνωρίζει τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου όχι γιατί του τα 

είπαν άλλοι αλλά από μυστική, άμεση εμπειρία. Όποιος έχει 

ανεπτυγμένο τον αντικειμενικό νου είναι φωτισμένος. 

Υπάρχουν έξι βαθμοί αναπτύξεως του αντικειμενικού λόγου. 

Αυτοί οι έξι βαθμοί γίνονται γνωστοί από τις τρίαινες, πάνω στα 
ασημένια κέρατα των Ιεροφαντών, στα κέρατα του Λούσιφερ. Αυτός 

δεν είναι τίποτε άλλο από τη σκέψη του Λόγου σε μας, τη σκιά του 

Κυρίου που βρίσκεται (για το καλό μας) μέσα μας, μέσα στο δικό μας 
εσωτερικό Σύμπαν. Θα μπορούσαμε άραγε να προχωρήσουμε μέχρι τον 

Πατέρα από άλλο δρόμο, που δεν θα ήταν το σώμα του Λούσιφερ, οι 

πλάτες του Λούσιφερ; Αδύνατο! Θα μπορούσε κανείς να δουλέψει στο 
Εργαστήριο των Κυκλώπων χωρίς την ώθηση από τον Λούσιφερ; 

Αδύνατο! Ο Λούσιφερ δίνει την ώθηση και αν εμείς ξέρουμε να 

καρφώσουμε τη λόγχη στην πλευρά του, τον νικάμε. Αφού λυγίσουμε 
το δράκο ανεβαίνουμε χρησιμοποιώντας για σκάλα την πλάτη του. Ο 

πειρασμός είναι φωτιά και ο θρίαμβος πάνω στον πειρασμό φως. Αν 

καταφέρουμε να νικήσουμε το Λούσιφερ ανεβαίνουμε από την πλάτη 
του σκαλοπάτι σκαλοπάτι. Κάθε θρίαμβος πάνω στο Λούσιφερ βάζει εκ 

των πραγμάτων ένα ακόμη σκαλοπάτι στην άνοδο. Έτσι από σκαλί σε 

σκαλί, φτάνουμε μέχρι την κορυφή του Είναι, ανεβαίνοντας στο Βουνό. 
Οι έξι βαθμοί της εξελίξεως του αντικειμενικού λόγου βρίσκονται στα 

κέρατα του Λούσιφερ. Εκεί είναι η βάση. Όταν έχει κάποιος μια τρίαινα 

σ' αυτά τα κέρατα δεν έχει ανέβει παρά ένα σκαλί. Όποιος έχει δύο 
τρίαινες φτάνει στο δεύτερο βαθμό αναπτύξεως του αντικειμενικού 

λόγου. Όποιος έχει τρεις έχει τελειοποιήσει το νου του μέχρι τον τρίτο 

βαθμό της αντικειμενικής τελειότητας Αυτός που έχει τους έξι βαθμούς 
των έξι τριαινών στα κέρατά του θα χει πετύχει την απόλυτη τελειότητα. 

Τότε ο αντικειμενικός λόγος του Είναι θα χει φτάσει στην Ιερή Άγκυρα 

και θα μπορέσει να παραμείνει σ’ Αυτήν. Θα γίνει τέλειος και όλοι οι 
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Κώνοι αυτού του Σύμπαντος, οι 4 μεγάλοι Κώνοι ή Ομάδες θα 

υπακούουν σε αυτόν και θα τον λατρέψουν. 

Με τους έξι βαθμούς του Αντικειμενικού Λόγου, φτάνουμε πια 
στην απόλυτη φώτιση, στην απόλυτα αντικειμενική γνώση, χωρίς 

ελλείψεις, των μυστηρίων της ζωής και του θανάτου, των μυστηρίων 

του Λόγου, των μυστηρίων της αβύσσου και τ' ουρανού, έχοντας πλέον 
το νου τελείως ανοιχτό προς την πραγματικότητα. Γι' αυτό όποιος 

φτάσει στον έκτο βαθμό βρίσκεται στο σημείο που απέχει μόνο τρεις 

βαθμούς από την απειρότητα που όλα τα στηρίζει. Αυτό πρέπει να 
ξέρουμε να το καταλάβουμε, θέλω λοιπόν να συλλογιστούν οι αδελφοί 

μου βαθειά πάνω σ' αυτό το θέμα. 

Έχουν λεχθεί πολλά για τα μαγνητικά τσάκρας, δίσκους ή τροχούς 
του Αστρικού σώματος. Είναι χρήσιμα; Βέβαια είναι. Όμως όλοι αυτοί 

οι μαγνητικοί δίσκοι, τα τσάκρα, οι τροχοί κλπ. αν και είναι τόσο 
θαυμαστοί, μιας και μας επιτρέπουν τις υπεραντιλήψεις, καταλήγουν 

πραγματικά σαν άθλια κεριά από λίπος μπρος στον Αντικειμενικό Λόγο 

του Είναι. Μπορεί η πνευματική διαύγεια λόγου χάριν, να είναι πολύ 
ωραία, ποιος θ' αρνιόταν τις εσωτερικές δυνάμεις των τσάκρας; Όμως 

αυτές καθ' εαυτές είναι σαν τη σκόνη ενός σπίρτου μπροστά στο φως 

του ήλιου. Έτσι είναι αν τις συγκρίνουμε με το φωτισμό που προσφέρει 
ο Αντικειμενικός Λόγος του Είναι. Ώστε λοιπόν ποια είναι η 

μεγαλύτερη ή οι μεγαλύτερες δυνάμεις που ο ερημίτης γνωστικός 

μπορεί να κατορθώσει; Βρίσκονται στα τσάκρα; Πού υπάρχουν αυτές οι 
εσωτερικές δυνάμεις; Αλήθεια σας λέω: δε βρίσκονται στα τσάκρας. 

Τότε πού; Αληθινά υπάρχουν στον Αντικειμενικό Λόγο του Είναι. 

Όμως για να τελειοποιηθεί ο Αντικειμενικός Λόγος του Είναι είναι 
αναγκαίος ο περιορισμός των διαφόρων «εγώ». Αν προχωρήσουμε έτσι, 

αποφασίζουμε να περάσουμε από την εκμηδένιση που τόσο φοβούνται 

οι κύριοι του εγώ. 

Υπάρχουν δύο ψυχισμοί: ο κατώτερος, ο σχετικός με τα τσάκρας 

και ο ανώτερος, ο ανήκων στην Υπερθετική Μεταβατική Συνείδηση του 

Είναι και στις θεϊκές, μεταβατικές, παγκόσμιες, πνευματικές αξίες. Ο 
κατώτερος ψυχισμός πληροί κάποιους σκοπούς, θα ήταν παράλογο να 

το αρνηθούμε. Η εξέλιξη των τσάκρας είναι μέχρις ενός ορισμένου 

σημείου χρήσιμη, δεν είναι όμως το παν. Όταν κανείς αφυπνίσει τη 
Συνείδηση του και ανοίξει πραγματικά τον Αντικειμενικό Λόγο ή τον 

εσωτερικό Νου, που αποτελεί όργανο της Συνειδήσεως, τότε η 

διαφώτιση του Είναι είναι απόλυτη και υπερέχει όλων των τσάκρας. 
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Περνά πέρα από τα τσάκρας μπαίνει στο πεδίο του Υπεράνθρωπου, του 

Βούδα, του φωτισμένου Βούδα. Θέλω να καταλάβουν οι αδερφοί μου 

αυτό το σημαντικότατο σημείο το τόσο βαθύ, θέλω να καταλάβουν 
επίσης για το λόγο  αυτό, την ανάγκη να περάσουν από τη Βουδιστική 

εκμηδένιση. Αν το κάνουν έτσι δε θα βραδύνουν, θ' ανοίξουν τον 

Εσωτερικό  τους Νου και θα φτάσουν στη φώτιση. Δε θέλω να πω ότι 
πρώτα δεν ήταν δυνατή μια εμπειρία φώτισης. Είναι δυνατή, όπως ήδη 

σας είπα. Ένας γνωρίζει την εμπειρία του φωτισμού, άλλο πράγμα όμως 

είναι η εσωτερική πραγμάτωση του φωτισμού. Ο ερημίτης μπορεί να 
πειραματιστεί (δοκιμάσει) τη φώτιση όμως αυτό δεν φέρνει 

αναγκαστικά την αυτοπραγμάτωση της φωτίσεως. Κανείς στην 

πραγματικότητα δε θα μπορούσε να αυτοπραγματωθεί στη φώτισή του, 
αν δεν περιόριζε πρώτα ή δεν κατέστρεφε όλα εκείνα τα ψυχικά 

επιπρόσθετα στοιχεία, τα μη ανθρώπινα που φέρνουμε μέσα μας. 

Τότε αξίζει τον κόπο να τα καταλάβουμε όλα αυτά και να 

διαλογιστούμε βαθειά. Η δουλειά πάνω στη διάλυση του εγώ πρέπει να 

είναι βαθειά και είναι ανάγκη να βρέξουμε τα ίδια μας τα πόδια με το 
αίμα της καρδιάς αν θέλουμε να μείνουμε απόλυτα αγνοί. Η εσωτερική 

αυτοπραγμάτωση του Είναι, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και 

προϋποθέτει δοκιμασία σε φοβερά μαρτύρια, άρνηση μερικές φορές των 
όσων αγαπάμε περισσότερο και διάθεση για την απάρνηση των πιο 

αγαπημένων πραγμάτων. Ξαναλέω πως πρέπει να βρέξουμε τα πόδια 

στο αίμα της καρδιάς. Πρέπει κανείς να γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι 
αλλιώτικο, να χάσει ακόμα μέχρι και την προσωπική του ταυτότητα. 

Μια μέρα δηλαδή, θα πρέπει να ψάξουμε την ίδια μας την τωρινή 

ταυτότητα και δε θα τη βρούμε, θα έχει χαθεί για μας γιατί εμείς θα 
έχουμε γίνει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να γίνουμε αλλιώτικοι, το κάτι 

άλλο. ν' αλλάξουμε. Πώς θα μπορούσαμε ν' αλλάξουμε ολοκληρωτικά 

αν διατηρήσουμε την τωρινή μας ταυτότητα; Στο δρόμο αυτό υπάρχουν 
λυπηρές διαδικασίες, πολύ λυπηρές. Αυτός που θέλει ν' αρχίσει με 

επιτυχίες, οφείλει ν' αρχίσει με ορισμένες φυσικές θυσίες, 

πειθαρχημένες. Εγώ στην τωρινή μου ύπαρξη άρχισα περπατώντας με 
τα πόδια ολόκληρες χώρες δίχως πέντε δεκάρες στην τσέπη. 

Κοιμόμουνα στα βουνά, τυλιγμένος στα δικά μου κουρέλια για ν' 

αψηφήσω την ενόχληση μου. Τ' άπλωνα κάτω από τις στοές των 
σπιτιών, χωρίς να έχω λεφτά, αν βέβαια είχαν τέτοιες στοές, γιατί 

σήμερα οι φυσικές κατασκευές έγιναν τόσο σκληρές που αν σε πιάσει 

βροχή δεν έχεις παρά να την υποστείς, αυτή είναι η σκληρότητα αυτών 
των καιρών. Δεν με βάρυνε το γεγονός ότι ταξίδεψα χωρίς λεφτά, σε 
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όλες τις χώρες, ότι υπέφερα από τις θύελλες και τις καταιγίδες, δεν με 

ενόχλησε να φτάσω σε χωριό όπου κανείς δεν με γνώριζε και χωρίς 

δεκάρα στην τσέπη. Έτσι άρχισα και μου χρησίμευσε πολύ. Άρχισα μ' 
αυτόν τον πολύ φυσικό τρόπο, ο κρυφός μου πατέρας θέλησε ν' αρχίσω 

έτσι. Ενθάρρυνα όλους ν' αρχίσουν έτσι, γιατί ο Γκουρού τους έτσι το 

όρισε για το καλό τους. 

Γνωρίζω την περίπτωση ενός Γκουρού με μάτια μαύρα, 

διαπεραστικά και με μαύρο μουστάκι που οργάνωσε ταξίδι για ένα 

καραβάνι. Διέτρεξε ολόκληρες χώρες για να φτάσει στην Ελλάδα, το 
ίδιο για να πάει στην Περσία, να περπατήσει μέσα στην ομίχλη από τη 

Ρωσία μέχρι εδώ. Άνδρες και γυναίκες, μερικοί με τα πόδια χωρίς 

κάλτσες, ματωμένα, να κοιμούνται στα βουνά εκτεθειμένοι  στους 
λύκους, σταθεροί στην πειθαρχία απλώς για να βρουν ένα ελεύθερο 

σπίτι για να ζήσουν. Σαχλαμάρες, θα έλεγε οποιοσδήποτε, όμως είναι 
δυνατό ένα ταξίδι, με μια ομάδα ανθρώπων που υποφέρουν ανάμεσα 

στα βουνά και στους πάγους, που κοιμούνται τη νύχτα στη ζούγκλα, 

εκτεθειμένοι στους λύκους το χειμώνα; Με τι σκοπό; θα έμοιαζε άτοπο 
να έφταναν σε ένα σπίτι ήδη νοικιασμένο, αλλά δε χρειαζόταν όλο αυτό, 

μιας και θα μπορούσαν να έχουν κάνει το ταξίδι μ' ένα αυτοκίνητο ή με 

αεροπλάνο. Κανείς δεν ήξερε τι έκανε. Ο μαθητής έσερνε στ' αριστερά 
τον Γκουρού του, στα δεξιά δε ο Γκουρού το μαθητή του, σαν το άλογο 

που του τραβάνε τα γκέμια για να κοιτάξει στα δεξιά, υποφέροντας λίγο. 

Οι μαθητές του συνήθισαν σε μια σκληρή πειθαρχία και έγιναν 
εξαιρετικοί. Κι εγώ θέλησα να σφυρηλατηθώ σ' αυτήν τη σκληρή 

πειθαρχία  απ' την αρχή. Ο κρυφός μου πατέρας έτσι το θέλησε. Τότε 

δεν το είχα καταλάβει. Το κατάλαβα πολύ αργότερα τον καιρό που 
Αυτός είχε ακολουθήσει μαζί μου την ίδια διαδικασία που ακολούθησαν 

όλοι οι Γκουρού των περασμένων εποχών, βάζοντας τους σπουδαστές σ' 

αυτές τις σκληρές δοκιμασίες Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έγιναν 
εξαιρετικοί όσοι από τους σπουδαστές τις πέρασαν. 

Έτσι αγαπητοί αδερφοί μου, πρέπει να προχωρήσουμε 

περιορίζοντας μέσα σε μας τους ίδιους πολλές βαριές συνήθειες, ήθη 
αποκτημένα που αγνοεί κανείς ότι τα κατέχει, μηχανικές κινήσεις χωρίς 

νόημα κλπ. Πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει τις κινήσεις του, τη 

στάση του, να περιορίσει ότι δεν του χρησιμεύει. Όλα αυτά 
προϋποθέτουν κάποια πολύ αυστηρή «παρατήρηση» του εαυτού μας, 

Πρώτα συμφέρει η σκληρή πειθαρχία επίπονων και σκληρών ταξιδιών, 

των μαρτυρίων του δρόμου. Πρέπει να σφυρηλατηθεί κανείς απ' την 



57 

 

αρχή, όπως σ' έναν αγώνα, χωρίς λιποψυχίες αφού όσον αφορά την 

ψυχολογική αυτοπαρατήρηση, όσο κανείς προχωρά 

αυτοπαρατηρούμενος, ανακαλύπτει πόσα πολλά «εγώ» έχει, «εγώ» που 
τα αγνοούσε.  

Ο ίδιος μένει έκπληκτος όταν αυτοανακαλύπτεται. Τι θα λέγαμε 

για κάποιον τίμιο, ειλικρινή, εργατικό, θαυμάσιο πολίτη, άτεγκτο, 
ανίκανο για την παραμικρή κλοπή, που ξαφνικά ανακαλύπτει ότι στα 

βάθη του εαυτού του κατέχει σωρό από κλέφτες «εγώ»; Αδύνατο θα 

λέγαμε, δεν είναι δυνατό. Σε αυτό όμως δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. 

Τι θα λέγαμε για μια τίμια γυναίκα, εξαιρετική σύζυγο, ενάρετη, 

αφιερωμένη στο σπίτι, που ξαφνικά  αυτοανακαλύπτεται κατά βάθος με 

μια σειρά από «εγώ» πορνείας; Άτοπο! θα έλεγαν πολλοί ακούγοντας 
αυτή την εξήγηση, τι παραλογισμός! τι παραδοξολογία! Όμως στο χώρο 

της βαθειάς ψυχολογίας όλα αυτά είναι δυνατά. Στο βάθος καθενός μας 
υπάρχει μια λανθασμένη δημιουργία, εγώ παλαιών εποχών, εγώ που 

προσωποποιούν φοβερά λάθη. Και το πιο σοβαρό είναι το ότι μέσα τους 

βρίσκεται αποκλεισμένη η συνείδηση, πάντα μπλεγμένη, πάντα 
μηχανοποιημένη από τον ίδιο της τον αποκλεισμό. 

Ποιο είναι το χειρότερο εμπόδιο που υπάρχει στη διάλυση του 

εγώ; Ποιο θα είναι το χειρότερο συμβάν; Λαγνεία, ναι, όμως είναι μια 
φοβερή λέξη. Ποιος δεν την έχει; Ποιος από τους εδώ παρόντες θα 

μπορούσε να πει ότι δεν την είχε ποτέ; Πόσο δύσκολο είναι να 

ξεριζωθεί από μέσα μας! Όταν την αναλύσουμε από οποιαδήποτε 
άποψη, θα δούμε ότι δρα σε κάθε ένα από τους τρεις εγκεφάλους, σε 

διαφορετική μορφή. Στον καθαρά συγκινησιακό εγκέφαλο θα 

εκφραζόταν σαν αγάπη. Στον καθαρά κινητικοενστικτοσεξουαλικό σαν 
ερωτισμός. Στον διανοητικό εγκέφαλο σαν σχέδια, προγράμματα 

συσχετισμένα με την αγάπη ή το  πρόσωπο που την εμπνέει ή νομίζει 

ότι την εμπνέει. Χωρίς άλλο όλα αυτά δεν είναι παρά εκφράσεις του 
ίδιου εγώ που καλείται λαγνεία. Όμως βλέπετε πόσο διαφορετικά 

εκδηλώνεται στο διανοητικό εγκέφαλο, πόσο στην καρδιά και τέλος 

πόσο στον κινητικοενστικτοσεξουαλικό εγκέφαλο. Επαναλαμβάνω ότι 
σαν ζωικό πάθος ή λαγνεία στην καρδιά παίρνει άλλη μορφή, θα 

μπορούσαμε να την ονομάσουμε αγάπη. Στη διανόηση παίρνει τη 

μορφή σχεδίων ή αναμνήσεων που αναφέρονται σ αυτήν την αγάπη. 

Κάθε εγώ έχει τους τρεις εγκέφαλους του: τον διανοητικό, τον 

συγκινησιακό και τον κινητικό-ένστικτο-σεξουαλικό. Κάθε εγώ είναι 

ένα πρόσωπο με τους τρεις του εγκεφάλους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι 
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μέσα μας υπάρχουν χιλιάδες πρόσωπα και το κάθε ένα από αυτά είναι 

οργανωμένο με τους τρεις εγκεφάλους του. Η προσωπικότητα δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από μια μαριονέττα  που κινείται με αόρατα 
σχοινιά.  

Υπάρχουν «εγώ» πολύ δύσκολα να ξεριζωθούν από μέσα μας, να 

καταστραφούν, «εγώ» που μπερδεύονται με την πνευματικότητα και την 
αγάπη. Χρειάζεται θα έλεγα χημικό μάτι για να δούμε έτσι τον εαυτό 

μας, να χρησιμοποιήσουμε το λεπτό νυστέρι της αυτοκριτικής για να 

ανοίξουμε ότι υπάρχει μέσα μας και να το αξιολογήσουμε. Μόνο έτσι 
μπορεί κανείς να ξέρει πραγματικά τι έχει μέσα του. Χρειάζεται πολλή 

παρατήρηση. Είμαστε φοβερά αδύνατοι και όσοι νομίζουμε τους 

εαυτούς μας πολύ δυνατούς, υπερβολικά δυνατούς, τίποτα δε θα 
μπορούσαμε να κάνουμε. Σαφώς υπολογίζουμε στη δύναμη του Ιερού 

Φιδιού, της θεϊκής Μητέρας Κουνταλίνη. Μόνο αυτή στ' αλήθεια 
μπορεί να μας παρασταθεί στη διάλυση των «εγώ». Μόνο αυτή με τη 

φλόγα της μπορεί να καταστρέψει το εγώ κάνοντας το κοσμική σκόνη. 

Έτσι το να προσπαθήσει κανείς να διαλύσει τα εγώ δίχως να υπολογίσει 
τη βοήθεια της Ντέβη Κουνταλίνη Σάκτι είναι σαν να καταδικάζει τον 

εαυτό του σε αποτυχία και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Κάποιος, του 

οποίου τ' όνομα δε αναφέρω, έπεσε στο σφάλμα ν' αποδώσει στο 
ανοδικό φίδι όλα τα αριστερά και απαίσια χαρακτηριστικά του 

καθοδικού φιδιού.  

Υπάρχουν δύο φίδια. Αυτό που ανεβαίνει και εκείνο που 
κατεβαίνει. Το ανοδικό είναι η Κουνταλίνη. Ανοίγει το πέρασμα για το 

νωτιαίο μυελό, φτάνει μέχρι τον εγκέφαλο και έπειτα μέχρι την καρδιά. 

Το άλλο, το καθοδικό, προχωρά από τον κόκκυγα μέχρι την ατομική 
κόλαση και είναι το απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ, που σέρνεται 

στη λάσπη της γης. Έχει τόση δύναμη που μπορεί πραγματικά να μας 

κάνει να πέσουμε στο κακό. Το άλλο φίδι, το ανοδικό, είναι 
διαφορετικό, έχει δύναμη που μπορεί να μας λυτρώσει από τα 

σφάλματα. Στο παρελθόν είναι φανερό ότι ορισμένα άγια άτομα 

έσφαλαν και φύτεψαν στην ανθρώπινη φύση το απαίσιο όργανο 
Κουνταρτιγουαδόρ. 

Τι να κάνουμε για να μπορέσουμε να είμαστε σώοι; Θα πρέπει να 

φυτέψουμε στον ανθρώπινο οργανισμό άλλο όργανο αλλά να είναι 
θετικό, φωτεινό, αρχιτεκτονικό, αντίθετο του Κουνταρτιγουαδόρ, σαν 

την Κουνταλίνη. Η ίδια η λέξη το λέει: Κουνταλίνη. «Κούντα» σημαίνει 
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την ανάμνηση του απαίσιου οργάνου Κουνταρτιγουαδόρ και «Λίνι» 

σημαίνει τέλος του απαίσιου οργάνου Κουνταρτιγουαδόρ. 

Αυτό είναι: όσο ανεβαίνει το φίδι Κουνταλίνη, το απαίσιο όργανο 
Κουνταρτιγουαδόρ διαλύεται σε κοσμική σκόνη. Στη Γένεση 

εμφανίζεται το φίδι του Πειρασμού της Εδέμ με επτά κεφάλια που 

σέρνονται στη λάσπη της γης. Αυτό είναι το απαίσιο όργανο 
Κουνταρτιγουαδόρ. Ακόμα και τώρα, εμφανίζεται στην αρχαία σοφία 

του Μωυσή, το μπρούτζινο φίδι που τυλίγεται γύρω από το Τάο ή το 

Λίνγκαμ-ζωτική δύναμη, αυτή είναι η Κουνταλίνη. 

Έγινε το λάθος να μπερδέψουν την Κουνταλίνη με το 

Κουνταρτιγουαδόρ, το ανοδικό με το καθοδικό φίδι. Μπέρδεψαν στο 

ανοδικό όλες τις απαίσιες φοβερές δυνάμεις του καθοδικού φιδιού. 
Αυτή ήταν η αιτία που πολλοί δε μπόρεσαν να διαλύσουν το εγώ, αυτό 

ήταν το μεγάλο σφάλμα. 

Δεν αρνούμαι ότι με το μαχαίρι της συνειδήσεως, 

καταλαβαίνοντας ζωντανά οποιοδήποτε εγώ, μπορούμε να χωριστούμε 

από αυτό, να το διαχωρίσουμε από τον ψυχισμό μας. Αλλά το 
χωρισμένο από τον ψυχισμό εγώ θα συνεχίσει να ζει, δε θα παραιτηθεί, 

θα προσπαθήσει και πολλές φορές να ανακαταλάβει τη θέση του, θα 

γίνει ένα δαιμόνιο πειρασμού. Πρέπει να διαλύσουμε το εγώ που με το 
μαχαίρι της συνείδησης έχουμε διώξει από μέσα μας. Κανείς δεν μπορεί 

να το διαλύσει με άλλες δυνάμεις εκτός αυτών της θεϊκής Μητέρας 

Κουνταλίνης. Αυτή μόνο μπορεί να το κονιορτοποιήσει, να το κάνει 
κοσμική σκόνη. 

Έτσι λοιπόν, το βασικότερο είναι να πεθάνει ο εαυτός μας, 

οριστικά, για να ανοίξει ο εσωτερικός νους και ν' απολαύσουμε τον 
αντικειμενικό Λόγο που έχει αντικειμενική θεώρηση της 

πραγματικότητας, ιδιαίτερη εμπειρία του Είναι συνειδητό και υπέροχο, 

θεϊκό θέαμα. Μόλις το χωνέψετε αυτό, θα καταλάβετε επίσης την 
αναγκαιότητα του να ζείτε σ' επιφυλακή, ξάγρυπνοι σαν οε καιρό 

πολέμου, δουλεύοντας πάντοτε σε σταθερή γραμμή. Γιατί έτσι όπως 

είσαστε τώρα, έτσι όπως βρίσκεστε στις συγκεκριμένες αυτές στιγμές, 
δεν χρησιμεύετε σε τίποτα, είσαστε ένα δημιούργημα γελασμένο που 

εκδηλώνεται μέσα από μια πλαστή προσωπικότητα. Πνευματικά 

είσαστε νεκροί, δεν έχετε πραγματικότητα. Έτσι όπως είσαστε όλοι 
εσείς, πρέπει να πάψετε να υπάρχετε. Γιατί αν συνεχίσετε έτσι όπως 

είσαστε, θα πρέπει να γυρίσετε στην ανέλιξη των μετάλλων στα 

σπλάχνα της γης. Έτσι όπως είσαστε, πνευματικά νεκροί, δεν κατέχετε 
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τον Αντικειμενικό Λόγο του Είναι, δεν μπορείτε να πετύχετε τη φώτιση, 

περιπλανιέστε σαν σκιές μέσα στα βαθειά σκοτάδια. Ποια είναι η 

πραγματικότητα σας; Σκιές και τίποτα περισσότερο. 

Πρέπει ν' ανοίξετε τον εσωτερικό νου και γι' αυτό πρέπει να 

σταματήσετε να ζείτε σαν άθλιες σκιές, να ξανασεβαστείτε τους 

εαυτούς σας, γιατί τώρα αγαπάτε πολύ τους εαυτούς σας, 
αυτοθεωρείστε αρκετά. Όμως τι είναι αυτό που θέλετε; Βέβαια αγαπάτε 

το εγώ, τη γυμνότητά σας, την εσωτερική σας αθλιότητα, τα σκοτάδια 

όπου βρίσκεστε, αυτά είναι που αγαπάτε τόσο. Έτσι δεν είναι;  

Σκέψη! βαθειά σκέψη! Πρέπει ν' αφοσιωθείτε σε εντατική εργασία 

πάνω σ' εσάς τους ίδιους, πρέπει να καταλάβετε τη διαδικασία της 

λαγνείας, είναι ο χειρότερος  εχθρός του περιορισμού του εγώ. Ποιος 
δεν την έχει; Ποιος δεν τη δοκίμασε; Κι όμως πρέπει να την κάνετε 

σκόνη. Έχει κανείς αδερφοί να ρωτήσει τίποτα; 

ΕΡ: Δάσκαλε, κάποιος μαθητής σου δούλεψε στην Ένατη Σφαίρα 

και ξέχασε τη θεϊκή Μητέρα; 

ΑΠ: Βέβαια, δούλεψε στην Ένατη Σφαίρα, έφτιαξε τα Ανώτατα 
Υπαρξιακά σώματα του Είναι, όμως δεν κατόρθωσε την απόλυτη 

καταστροφή του εγώ γιατί αρνήθηκε τη θεϊκή του Μητέρα. Πώς μπορεί 

να διαλύσει το εγώ ο αχάριστος γιός; Ο αχάριστος γιός δεν προοδεύει σ' 
αυτές τις σπουδές. Προ πάντων, προτού φτάσουμε στον Πατέρα, πρέπει 

να φτάσουμε στη Μητέρα. Αυτό είναι σαφές. 

ΕΡ: Γιατί όντας μαθητής σας, δε γνώριζε το μοναδικό δρόμο τον 
οποίο μας διδάσκετε, που για τη διάλυση του εγώ είναι με τη θεϊκή 

Μητέρα Κουνταλίνη; 

ΑΠ: Σε παλαιότερες ζωές υπήρξε μαθητής μου, όχι όμως στην 
τελευταία του. Όπως απομακρύνθηκε από μένα ξέχασε επίσης τη θεϊκή 

του Μητέρα, αυτό ήταν το λάθος του. Χωρίς αυτή τη φλογερή δύναμη 

κανείς δεν μπορεί να καταστρέψει τα ψυχικά του επιπρόσθετα στοιχεία, 
από μόνος του δεν πετυχαίνει τίποτα. Το μαχαίρι της συνειδήσεως του 

επιτρέπει να διαχωριστεί από το Εγώ που έχει επισημάνει, χωρίζοντας 

το από τον ψυχισμό του, αλλά αυτό δε σημαίνει διάλυση, 
επαναλαμβάνω. Τέτοια εγώ θα αγωνιστούν ακούραστα για να 

ξαναγυρίσουν και να ενσωματωθούν στην οργανική μηχανή. 

Συνεχίστε να ρωτάτε, αν δε ρωτά κανείς δεν καταλαβαίνει. Ο 
Πάρσιφαλ με την πρώτη του άφιξη στο κάστρο των Μονσαλβάτ δεν 
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έφτασε να γίνει βασιλιάς του κάστρου γιατί δε ρώτησε την αιτία των 

πόνων του Ανφόρτα. Πάντα πρέπει να ρωτά κανείς. 

ΕΡ: Τι διαδικασία απαιτείται για να φτάσει κανείς στην κατοχή 
του Αντικειμενικού Λόγου του Είναι; 

ΑΠ: Για να φτάσουμε στον Αντικειμενικό Λόγο υπάρχουν έξι 

βαθμοί, ο πιο ψηλός από αυτούς ανήκει στην Ιερή Άγκυρα και 
βρίσκεται τρία βήματα από το άπειρο που διατρέφει τα πάντα. 

ΕΡ: Πόσες διαδικασίες περιλαμβάνει; 

ΑΠ: Πρέπει να πεθάνει απόλυτα ο εαυτός μας. Αν  δεν 
καταστρέψουμε το Εγώ δεν μπορούμε ν' αναπτύξουμε τονΑντικειμενικό 

Λόγο. Όμως ενώ προχωράμε βαθιά στην καταστροφή του εαυτού μας, ο 

Αντικειμενικός Λόγος του Είναι ανοίγεται. Όταν πετύχουμε 100% τη 
διάλυση του εγώ, ο Αντικειμενικός Λόγος του Είναι μέσα μας φτάνει 

στην πηγή της τελειότητας. Τότε φωτιζόμαστε απόλυτα και γνωρίζουμε 
από άμεση ζωντανή εμπειρία, όλα τα μυστήρια του Σύμπαντος και 

έχουμε όλες τις δυνάμεις του Κόσμου. Αυτός βρίσκεται πέρα από τα 

τσάκρας. Τα τσάκρας, επαναλαμβάνω, δεν είναι παρά χλωμά φώτα 
μπρος στο ηλιακό φως, είναι χρήσιμα όχι όμως πολύ χρήσιμα όπως 

είπαμε. 

ΕΡ: Δάσκαλε, αυτές οι τρίαινες για τις οποίες μιλάτε έχουν σχέση 
με τους Εντρόπιτες; 

ΑΠ: Αυτό είναι κάτι άλλο. Ας μη μπερδεύουμε τις διάφορες 

επιστήμες, θα γινόμαστε Ενικορνοπλάοτες. Τι είναι ένας 
Ενικορνοπλάστης; Ένας άνθρωπος που κάνει ανάλυση σε όλα και που 

λύνει τα πάντα χωρίς να θέλει τίποτα. Εμείς δεν είμαστε, αφήνουμε 

κάθε ύλη μελέτης στη θέση της. Αναρίθμητες είναι οι διάφορες σχολές. 
Παντού αφθονούν σχολές συγγραφέων που αλληλομάχονται. Στη 

Μητρόπολη Νοστράδαμους του Παρισιού, στο δάπεδο είναι 

ζωγραφισμένος ένας λαβύρινθος. Ας θυμηθούμε το λαβύρινθο στο νησί 
της Κρήτης στο κέντρο του οποίου βρισκόταν ο Κρητικός Μινώταυρος. 

Αυτός που μπήκε, λένε ότι κατόρθωσε να προσανατολιστεί μέσα στους 

δαιδάλους μέχρι που έφτασε μπροστά στον ίδιο το Μινώταυρο και 
αντιμετωπίζοντας τον, σώμα με σώμα, τον νίκησε. Η έξοδος του από 

αυτόν το Λαβύρινθο έγινε με τη βοήθεια του μίτου της Αριάδνης, που 

μπόρεσε να τον οδηγήσει στην  τελική λύτρωση. Είναι ενδιαφέρον που 
ακριβώς στο δάπεδο της Μητρόπολης Νοστράδαμους υπάρχει 

ζωγραφισμένος αυτός ο θαυμαστός λαβύρινθος. Αναμφίβολα αυτό είναι 
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κάτι που μας καλεί να σκεφτούμε. Το να προσανατολιστεί κανείς δεν 

είναι εύκολο πράγμα. Ο λαβύρινθος των θεωριών είναι πιο πικρός από 

το θάνατο. Ενώ μερικοί συγγραφείς μας λένε ότι οι αναπνευστικές 
ασκήσεις είναι εξαιρετικές, άλλοι λένε ότι είναι βλαβερές. Ενώ οι μεν 

βεβαιώνουν ένα πράγμα οι δε βεβαιώνουν άλλο. Κάθε σχολή καταλήγει 

ότι είναι η Αλήθεια κι έτσι ο λαβύρινθος είναι πολύ δύσκολος. Αν 
κανείς κατορθώσει να φτάσει στο λαβύρινθο είναι αναγκασμένος να 

έρθει σώμα με σώμα με το Μινώταυρο, δηλαδή με το ίδιο του το εγώ, 

με τον ίδιο του τον εαυτό. Μπορεί κανείς να βγει από το κέντρο του 
λαβύρινθου με τη βοήθεια του μίτου της Αριάδνης που θα τον οδηγήσει 

στο φως. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ένα τέτοιο λαβύρινθο των τόσων 
θεωριών, των τόσων σχολών, των τόσων συγχύσεων. Τι να κάνει κανείς 

για να προσανατολιστούν; Με ποιο τρόπο; Σαφώς πρέπει να 
ενδιαφερθούμε για την αφύπνιση της συνειδήσεως. Μόνο με αυτήν 

μπορούμε να βαδίσουμε πραγματικά μέσα στο μυστηριώδη λαβύρινθο. 

Αλλά αν δεν έχουμε κατορθώσει να την  ξυπνήσουμε, θα μείνουμε 
μπερδεμένοι, μερικοί προς στιγμήν θα ενθουσιαστούν από αυτές τις 

μελέτες, όμως σύντομα θα τις εγκαταλείψουν. Υπάρχουν μερικοί με το 

κεφάλι γεμάτο από θεωρίες, που νομίζουν ότι έχουν πια ανακαλύψει το 
μυστικό δρόμο, αν και προχωρούν βαθειά κοιμισμένοι. Φαίνεται 

απίστευτο, υπάρχουν όμως Δάσκαλοι της Μεγάλης Λευκής 

Αδελφότητας, πραγματικοί Δάσκαλοι, με την πραγματική έννοια της 
λέξεως, ξύπνιοι ριζικά, αυτοπραγματωμένοι απόλυτα, θα λέγαμε στη 

γλώσσα της αλχημείας, άτομα που ήδη έχουν στη δύναμη τους την 

πολύτιμη Πέτρα, κι όμως δεν ξέρουν να διαβάσουν, ούτε να γράψουν, 
τελείως αναλφάβητοι, κι όμως ξύπνιοι και αυτοπραγματωμένοι. 

Αντίθετα, βλέπουμε στο δρόμο της ζωής, μέσα σε διάφορες σχολές 

ονομασίες, σχίσματα, τάξεις, ανθρώπους με το κεφάλι γεμάτο, 
παραγεμισμένο με θεωρίες, άτομα με πλούσια μάθηση, όμως με τη 

συνείδηση κοιμισμένη, αγνοούντες μορφωμένοι, που όχι μόνο δεν 

ξέρουν, αλλά το χειρότερο, ούτε που γνωρίζουν ότι δεν ξέρουν. Αυτό 
χάνονται με τη συμπλήρωση των 108 υπάρξεων και γυρίζουν στην 

καθοδική ανέλιξη των κατώτερων κόσμων. Όμως αυτοί νομίζουν ότι 

πηγαίνουν πολύ καλά, αυτό ναι. Και όταν ρωτούνται δείχνουν μια 
μόρφωση εκπληκτική, μυαλά φωτεινά με λαμπρές ιδέες, με ρήσεις 

σπινθηροβόλες, δυνατές και οριστικές. Όμως προς τι όλα αυτά; 
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Πρώτα χρειάζεται να ξυπνήσουμε, για να ξέρουμε πώς να 

προσανατολιστούμε και δε θα μας χρησίμευε σε τίποτα να έχουμε ένα 

κεφάλι γεμάτο γράμματα, αν συνεχίζουμε με τη συνείδησή μας 
κοιμισμένη. Πιο πολύ θ' άξιζε να είμαστε αναλφάβητοι, αλλά ξυπνητοί. 

Ασυζητητί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξέρουμε ότι είμαστε 

κοιμισμένοι. Δυστυχώς αν και το βεβαιώνετε, αν και σεις δέχεστε ότι 
κοιμόσαστε, όμως δεν έχετε συνείδηση ότι βρίσκεστε σε κατάσταση 

ύπνου και αυτό είναι το σοβαρό. Οποιοσδήποτε μπορεί να ξέρει ότι δύο 

και δύο κάνουν τέσσερα, όμως άλλο πράγμα είναι να έχει κανείς 
συνείδηση ότι δύο και δύο κάνουν τέσσερα. Σε οποιονδήποτε 

διανοούμενο υπάρχει ένα απλό άθροισμα, το επαναλαμβάνει και νομίζει 

ότι το ξέρει, όμως δεν είναι έτσι, ούτε και είναι πραγματικά ξυπνητός. 
Πρέπει να αρχίσουμε με το να αναγνωρίζουμε την κατάσταση της 

υπνώσεώς μας. Όταν ένας αναγνωρίσει ότι κοιμάται, είναι 
αναμφισβήτητο στοιχείο ότι άρχισε να ξυπνάει όμως δεν πρόκειται για 

διανοητική αναγνώριση, όχι. Οποιοσδήποτε μπορεί να πει αυτόματα: 

«ναι, είμαι κοιμισμένος». Άλλο πράγμα είναι να έχεις συνείδηση ότι 
κοιμάσαι και αυτό είναι διαφορετικό γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά 

ανάμεσα στη διανόηση και τη συνείδηση. 

Στην πρακτική ζωή πρέπει να μάθουμε να καθορίζουμε 
λεπτομερείς, έξυπνες διασυνδέσεις για τη ζωή. Στους ανώτερους 

Κόσμους, όσο διαρκεί η κατάσταση αγρύπνιας, σχετιζόμαστε με όλα τα 

ανθρώπινα όντα, είτε μέσω της δουλειάς ή του σπιτιού ή του δρόμου 
κ.λπ. Τις ώρες του ύπνου επίσης υπάρχουν διασυνδέσεις, που αποτελούν 

το φυσικό επακόλουθο εκείνων των ίδιων που έχουμε στο φυσικό 

κόσμο. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο ζει σε καντίνες, σαφώς οι 
διασυνδέσεις του θα είναι τέτοιες. Στους Εσωτερικούς Κόσμους, τις 

ώρες του ύπνου και μετά το θάνατο, η ζωή του θα συνεχιστεί σε 

καντίνα, θα σχετίζεται με ανθρώπους της καντίνας και με αλήτες κάθε 
είδους. Αν κάποιος σχετισθεί με ληστές και κλέφτες, στους εσωτερικούς 

κόσμους, τις ώρες του ύπνου θα ζήσει ανάμεσα σε κλέφτες και ληστές. 

Έτσι πρέπει εμείς να καθορίσουμε εδώ και τώρα, στο φυσικό κόσμο το 
είδος των σχέσεων που θέλουμε στα όνειρα μας και μετά το θάνατο. 

Είναι πολύ ωραία να σχετιζόμαστε τις ώρες του ύπνου στο Ναό, 

μελετώντας τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου. Είναι πολύ ωραίο 
να εμπιστευθούμε τους εαυτούς μας στο χάος για να μελετήσουμε μετά 

το θάνατο, όμως αυτό είναι δυνατό μόνον αν συγκεντρωνόμαστε συχνά. 
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Έτσι λοιπόν, εμείς οι ίδιοι πρέπει να προκαλέσουμε το είδος των 

σχέσεων που επιθυμούμε και που θέλουμε να έχουμε στα όνειρα μας και 

μετά το θάνατο. Αν καταλάβουμε αυτό, θα βάλουμε βάσεις πολύ 
δυνατές για την αφύπνιση της συνειδήσεως. Χρειάζεται να μάθουμε να 

ζούμε γιατί συμβαίνει τα ανθρώπινα όντα να μην ξέρουν να ζουν, αυτό 

είναι αλήθεια. Νομίζουν ότι αυτό το φυσικό όχημα (σώμα) θα διαρκέσει 
μιαν αιωνιότητα, όταν στην πραγματικότητα δεν διαρκεί σχεδόν 

καθόλου, γίνεται σκόνη. 

Το θέατρο, ο κινηματογράφος, είναι κάτι που προκαλεί βλάβη 
στην ανθρώπινη ύπαρξη. Άλλες εποχές, για παράδειγμα, στη 

Βαβυλωνία, το θέατρο ήταν απόλυτα αντικειμενικό, είχε σαν μοναδικό 

του αντικείμενο τη μελέτη του Κάρμα και την εξήγηση που ήθελε να 
δώσει στους θεατές. Οι ηθοποιοί δε μάθαιναν απ' έξω κανένα ρόλο, στη 

σκηνή εμφανιζόταν κάποιος χωρίς να έχει μελετήσει κανένα ρόλο 
απλούστατα ερευνούσε τον εαυτό του μόνος του με σκοπό να μάθει. 

Ήταν αυτό που επιθυμούσε περισσότερο, αλλά αυτό που περισσότερο 

ήθελε ήταν να παίξει. Ας υποθέσουμε ότι ήθελε να πιει, τότε απλώς 
δήλωνε: «θέλω να πιω», άλλος παρευρισκόμενος που εμφανιζόταν εκεί, 

άκουγε τα λόγια αυτά, ερευνούσε τον εαυτό του να δει τι αισθανόταν 

μέσα του, αυτό που αισθανόταν απαντούσε: «Εγώ δε θέλω να πιω, το 
οινόπνευμα με οδήγησε στη φυλακή, το οινόπνευμα με έριξε στη 

μιζέρια». Αν εσείς ξέρατε αυτό που πραγματικά του είχε συμβεί, τότε 

κανείς δε θα βεβαίωνε κάτι εσφαλμένο, γιατί μέσα του είχε μια ομάδα 
ηθοποιών, ακόμη δε θα έλεγε τίποτα περισσότερο από αυτό που 

αισθανόταν στα βάθη της συνειδήσεως του, κάτι που αυτός θα είχε 

ζήσει, σχετικό πάντα με τις διάφορες συνειδησιακές του καταστάσεις. 
«Εγώ, υποτίθεται, είχα πολλά λεφτά, άνετο σπίτι, γυναίκα και παιδιά, 

όμως με το να πίνω κρασί, κοιτάξτε που κατάντησα κύριοι». Πιο κει 

εμφανιζόταν μια φτωχογυναίκα, άλλη ηθοποιός που επίσης έλεγε: 
«Όταν έπινα έχασα το παιδί μου από το καταραμένο το λικέρ». Έτσι 

λοιπόν χρησιμοποιούσαν την εξέλιξη ενός δράματος με σκηνές 

απρόβλεπτες. Πολλές φορές το δράμα αυτό μπορούσε να τελειώσει με 
την πιο δραματική μορφή. Οι γραμματείς έγραφαν αναλυτικά όχι μόνο 

την εκδίπλωση του δράματος, αλλά μέχρι και τα τελικά αποτελέσματα. 

Μετά διάλεγαν από την κάθε παράσταση το καλλίτερο και έτσι 
γνωστοποιούνταν τα αποτελέσματα της άλφα ή βήτα σκηνής. Υπήρχαν 

πολλές ερωτικές σκηνές, σκηνές πολέμου, αλλά όλες έβγαιναν πάντα 

αυθόρμητα, φυσικές, κάτι που επιδέξια ανακάλυπταν, κάτι που καθένας 
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από τους ηθοποιούς είχε ζήσει, αυτή ήταν η αντικειμενική τέχνη της 

Βαβυλώνας. 

Πραγματικά οι παράγοντες ήταν πολύ διαφορετικοί. Η μουσική 
που χρησιμοποιούσαν εκπαίδευε δεόντως το συγκινησιακό κέντρο. Μια 

μουσική ειδική. Εκείνοι ήξεραν πολύ καλά ότι στον ανθρώπινο 

οργανισμό υπάρχουν ορισμένα γάγγλια που έχουν σχηματισθεί από τους 
ήχους του Σύμπαντος. Ήξεραν να χειριστούν όλα αυτά τα γάγγλια, όλα 

αυτά τα μέρη της Υπάρξεως με τους διάφορους μουσικούς 

συνδυασμούς. Έτσι μόρφωναν με τη μουσική το συγκινησιακό 
εγκέφαλο. Ξέρετε ότι ένας περίπατος ανοίγει την όρεξη για πεζοπορία, 

μια επικήδεια μελωδία προκαλεί σε διαλογισμό, μια ρομαντική μουσική 

μας φέρνει αναμνήσεις ευτυχισμένων καιρών κ.λπ., νύχτες αγάπης. 
Αυτοί έκαναν έξυπνους συνδυασμούς των ήχων για να μορφώσουν 

σοφά το συγκινησιακό εγκέφαλο. Δείτε επίσης το ενδιαφέρον του 
κινητικού κέντρου. Δίδασκαν και αυτό με ιερούς χορούς. Οι χοροί αυτοί 

ήταν πάρα πολύ σημαντικοί στη Βαβυλωνία, κάθε κίνηση 

αντιστοιχούσε σε ένα γράμμα. Όλα τα γράμματα μαζί περιείχαν 
καθορισμένες δημηγορίες, καθορισμένες τεχνικές, διαφωτίσεις έτσι, όλο 

το ακροατήριο δεχόταν μια πλουσιότατη εκπαίδευση. Όμως γι αυτόν το 

θεατρικό τύπο, οι ηθοποιοί δεν ονομάζονταν ηθοποιοί, αλλά ορχηστές, 
που σημαίνει: «άτομα που αισθάνονται με απόλυτη ακρίβεια τις 

δραστηριότητες της Ουσίας, της Συνειδήσεως», αλλά μετά την ελληνική 

και ρωμαϊκή κουλτούρα το θέατρο εκφυλίστηκε, οι ηθοποιοί, οι 
ορχηστές εξαφανίστηκαν, δημιουργήθηκαν δε οι καλλιτέχνες που 

σήμερα καλούνται «ηθοποιοί». Θυμάμαι πολύ καλά, πάνε περίπου 

σαράντα χρόνια που τους ηθοποιούς τους ονόμαζαν κωμωδούς 
(υποκριτές) με περιφρόνηση. Το Μεσαίωνα υπήρχε ένας δημόσιος 

νόμος που ανάγκαζε τους ηθοποιούς να ξυρίζονται, να εξαφανίζουν 

κάθε δείγμα αρρενωπότητας. Για ποιο σκοπό; Κατά πρώτον, έπρεπε 
αυτοί να βρουν το μακιγιάζ το ανάλογο με το δράμα που επρόκειτο να 

παίξουν. Κατά δεύτερον, ήθελαν να τους διαφοροποιήσουν από τα 

υπόλοιπα πρόσωπα. Ήξεραν ότι αυτοί οι σύγχρονοι ηθοποιοί 
ακολουθούν μια επικίνδυνη ακτινοβολία, μολυσματική, πάρα πολύ 

Χανασμουσιάνα και φυσικά εξαφάνιζαν τα δείγματα αρρενωπότητας. 

Αν παρατηρήσετε με προσοχή τη ζωή των ονομαζόμενων καλλιτεχνών, 
στα θέατρα, θα αισθανθείτε (αν διαθέτετε κάποια ευαισθησία) τη μορφή 

των Χανασμουσιάνα ακτινοβολιών που αυτοί εκπέμπουν. Τώρα έχει πια 

περάσει αυτό το έθιμο, τώρα δεν υπάρχει με αυτή την έννοια εναντίον 
τους τέτοιος δημόσιος νόμος, τώρα τους βοηθούν, τους 
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συμπεριφέρονται σαν ίσος προς ίσο, μέχρι και τους μιμούνται. 

Υπάρχουν πολλοί που ζουν από το δράμα της σκηνής, που είναι 

ηθοποιοί, όμως εμείς πρέπει να πάρουμε θέση μέσα στο χώρο της 
απόλυτης πραγματικότητας. Όσοι έχουν περάσει τα πενήντα, θα 

θυμούνται, πάει μισός αιώνας, ακόμη τους φέρονταν σα σε απλούς 

κωμικούς ή κωμωδούς κ.λπ. Βέβαια αυτοί προχώρησαν και τώρα 
θεωρούνται ίσοι προς ίσους, όμως δεν παύουν να εκπέμπουν τις φοβερά 

επικίνδυνες ακτινοβολίες τους. Ξέρουν τους ρόλους τους απ' έξω, 

απόλυτα υποκειμενικοί. 

Όταν κανείς ξυπνάει καταλαβαίνει τι είναι, ανακαλύπτει κάτι από 

αυτό που έχει, από αυτό που τον σκιάζει ή που του λείπει. Είναι πολλοί 

αυτοί που κατέχουν ικανότητες και πολλοί αυτοί που δεν τις έχουν όμως 
καθένας μπορεί να το ανακαλύπτει μόνο όταν ξυπνήσει, γιατί ένας 

κοιμισμένος πως μπορεί να ανακαλύπτει πράγματα; Τι ξέρει από τον 
εαυτό του ο κοιμισμένος; Έτσι λοιπόν είναι βασικό το ξύπνημα, που για 

να πραγματοποιηθεί πρέπει κανείς να ξέρει να ζει. Είναι γραφτό ότι 

όποιος συνοδεύει λύκους, μαθαίνει να ουρλιάζει. Πρέπει να μάθουμε με 
ποιους προχωράμε, τι είδους διασυνδέσεις να δημιουργήσουμε στην 

πρακτική μας ζωή. Πρέπει να μάθουμε να διαλέγουμε τις φιλίες μας, 

αυτό είναι κάτι οριστικό. Όταν προσέχουμε να ζούμε σοφά, η 
Συνείδηση θα ξυπνάει όλο και περισσότερο, μέχρι που να κατορθώσει 

κάποια μέρα να ξυπνήσει απόλυτα. Ξυπνώντας θα μπορέσουμε να 

καταλάβουμε τη θλιβερή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, γιατί η 
ανθρώπινη ύπαρξη, φυσιολογικά, έχει το πλανητικό της σώμα τόσο 

μοναχικό. Ποιο είναι το πλανητικό σώμα; Είναι το φυσικό σώμα με τη 

ζωική του έδρα. Είναι φανερό, στ' αλήθεια το μόνο που υπάρχει στο 
φυσικό σώμα είναι ένας σωρός από ψυχικά επιπρόσθετα στοιχεία, τα 

ψυχικά ελαττώματα υπό αλληγορικές μορφές: θυμός, απληστία, 

λαιμαργία, τεμπελιά, λαγνεία, φθόνος, περηφάνια κ.λπ. 

Τι είναι αυτό που συνεχίζει μετά το θάνατο; Ένας σωρός από 

ψυχικά επιπρόσθετα στοιχεία, από δαίμονες. Δεν υπερβάλλουμε, είναι 

αλήθεια: η οργή, η απληστία, ο φθόνος κλπ. είναι που συνεχίζουν. Δεν 
κατέχουμε ένα συνειδησιακό κέντρο διαρκείας, όχι. Δυστυχώς η Ουσία 

βρίσκεται αποκλεισμένη μέσα σε όλα αυτά τα μη ανθρώπινα στοιχεία, 

οπότε δεν υπάρχει μια συνεχόμενη ατομικότητα στο νοητικό ζώο που 
εσφαλμένα καλείται άνθρωπος. Η ατομικότητα είναι κάτι που πρέπει να 

πετύχουμε. Αν θέλουμε να εξατομικευθούμε, πρέπει να πολεμήσουμε τα 

εγώ μας. Μόνο με την καταπολέμηση τους μπορούμε να φτάσουμε στην 
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εξατομίκευση μας. Πώς θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τα εγώ; 

Περιορίζοντας τα μη ανθρώπινα στοιχεία που φέρουμε μέσα μας. Πώς 

όμως; Μόνο αφού τα καταλάβουμε. Εμείς για παράδειγμα, μπορεί να 
ξέρουμε ότι έχουμε οργή μέσα μας, όμως δεν το έχουμε 

συνειδητοποιήσει. Αυτό είναι διαφορετικό. Πρέπει να 

συνειδητοποιήσουμε τη διαδικασία της διαλύσεως του εγώ. Υπάρχει η 
οργή της γλώσσας, του νου, διάφορες μορφές θυμού. Υπάρχουν μορφές 

θυμού που οφείλονται στην αγάπη του εαυτού μας, όταν κανείς μας 

πληγώσει τον εγωισμό μας, αισθανόμαστε οργή. Υπάρχει ο θυμός που 
προκαλεί η ζήλεια, εκρήξεις θυμού από λύσσα, κλπ. Πρέπει να 

ερευνήσουμε όλες τις όψεις του θυμού, όχι από διανοητική άποψη, όχι 

αντιμετωπίζοντας την οργή υπό αφηρημένη μορφή, αλλά την ιδιαίτερη 
μας οργή που είναι κάτι το διαφορετικό. 

Αν περπατώντας στο δρόμο ξαφνικά κάποιος μας βρίσει χωρίς 
λόγο, αντιδράμε βίαια και, γυρνώντας στο σπίτι, αναλογιζόμαστε γιατί 

μας φέρθηκαν έτσι, ποια υπήρξε η πραγματική αιτία μιας τέτοιας 

αντιδράσεως. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτή την όψη της ζωής. 
Άλλη μέρα, οποιαδήποτε, αισθανόμαστε οργή λόγω ζήλιας. Πρέπει να 

σκεφτούμε πάνω στη ζήλια αυτή, γιατί προκλήθηκε, και έτσι να 

γνωρίσουμε κάθε πλευρά του θυμού μας. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε με 
όλα τα άλλα ελαττώματα που φέρνουμε μέσα μας, Ο περιορισμός τους 

είναι μόνο δυνατός με τη βοήθεια της θεϊκής Μητέρας Κουνταλίνη. 

Μπορεί κανείς να καταλάβει ότι έχει κάποιο λάθος, κάποιο ψυχολογικό 
ελάττωμα, και όμως να συνεχίζει με αυτό. Ο περιορισμός του είναι 

δυνατός μόνο με τη βοήθεια της Ντέβι Κουνταλίνη. Σε μεγάλο βαθμό 

δυνάμεως η Κουνταλίνη βρίσκεται στο σεξ. Αυτό δε σημαίνει ότι για το 
λόγο του ότι δεν έχει κάποιος γυναίκα, ή είναι γυναίκα χωρίς άντρα δε 

θα περιορίσουν τα λάθη τους. Σαφώς πάντα θα υπολογίζουν στη 

βοήθεια της μητέρας Κουνταλίνη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η 
βασική δύναμη της Ντέβι Κουνταλίνη είναι στο σεξουαλικό και ότι αν 

κάποιος έχει την τύχη να έχει μια σύζυγο ή μια γυναίκα να έχει άντρα, 

μπορεί να δουλέψει στο Εργαστήριο των Κυκλώπων και να ζητήσει από 
την Ντέβι Κουνταλίνη να περιορίσει αυτό ή εκείνο το ψυχολογικό 

ελάττωμα που έχει κατάλληλα γίνει κατανοητό. Έτσι είναι το πώς 

βαδίζουμε προς το θάνατο από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό. 
Προπάντων είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει ο 

θάνατος του εγώ. 
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Η βάση, το θεμέλιο κάθε προόδου είναι ο θάνατος, γιατί μόνο με 

το θάνατο έρχεται το καινούργιο. Αν ο σπόρος δεν πεθάνει, φυτό δε 

γεννιέται. Συμβαίνει το μεγαλύτερο μέρος των εσωτεριστών 
σπουδαστών να ξεχνούν το θάνατο, σκέφτονται μόνο την τελειοποίηση, 

πώς να αποκτήσουν εξουσίες και οτιδήποτε άλλο. Γιατί όταν κανείς 

θέλει να πεθάνει μέσα του δεν πηγαίνει στο σινεμά, δεν τον ενδιαφέρει 
γιατί έχουμε δει ότι ένα νεκρό, ένα πτώμα μέσα στο φέρετρο δεν το 

ενδιαφέρει το σινεμά. Όταν λοιπόν κανείς πάει να διασκεδάσει φαίνεται 

να φτάνει μέχρι το χορτασμό στο να ξεχνά το θάνατο, γιατί κανένα 
πτώμα δε θα καθίσει να δει τηλεόραση. Αυτή η υπόθεση της 

πραγματώσεως είναι κάτι πολύ σοβαρό, δε μπορούμε να το πάρουμε 

ελαφρά. Αν θέλουμε την αυτοπραγμάτωση, η βάση είναι ο θάνατος. 

Στη Γνωστική Εκκλησία, δε λείπει πάντα ένα μεγάλο φέρετρο. 

Ειδικότερα ένα από τα δωμάτια της Εκκλησίας είναι νεκρικό όπου 
μπορεί κανείς να δει ένα ωραιότατο φέρετρο. Είναι λυπηρό που δεν 

έχουμε εδώ ένα φέρετρο, όταν έπρεπε να υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, 

το φέρετρο είναι ένα ζωντανό σύμβολο του ότι είμαστε διατεθειμένοι να 
πεθάνουμε, ότι είναι απαραίτητο να πεθάνουμε για να δημιουργήσουμε. 

Δεν μας ενδιαφέρει ο θάνατος του φυσικού σώματος, γιατί μπορούμε να 

το χάσουμε βγαίνοντας από το σπίτι, σε οποιαδήποτε στιγμή, στο ίδιο 
μας το σπίτι μπορεί να πέσουμε από το κρεβάτι στο έδαφος, κλπ. Αυτό 

που μας ενδιαφέρει είναι ο θάνατος του εγώ, αυτού του εγώ που έχουμε 

μέσα μας και που μας κάνει φοβερούς. Αν εσείς ήσασταν ξυπνητοί θα 
μπορούσατε να διακρίνετε αυτό που σας λέω. Οι ακτινοβολίες που 

φέρνει κάθε άτομο που έχει εγώ είναι παρόμοιες κατά πολύ με εκείνες 

του κόμη Δράκουλα, άσχημες. Όταν βρίσκομαι σε διαλογισμό, για 
παράδειγμα, και κάποιος που έχει εγώ έρχεται προς τα εκεί, από μακριά 

αισθάνομαι τις δονήσεις του που είναι άσχημες, ίδιες με του Δράκουλα, 

είναι δυσάρεστες, άσχημες. Το εγώ μας κάνει πραγματικά σκουπίδια, με 
την απόλυτη σημασία της λέξεως. Όταν πια κατορθώσει κανείς να 

περιορίσει το εγώ, να διαλύσει όλα τα μη ανθρώπινα στοιχεία που 

φέρουμε μέσα μας, μένει τότε η εκατό τα εκατό ριζικά αφυπνισμένη 
συνείδηση, αυτό είναι φανερό. 

Ακόμα είναι απαραίτητο να ντυθούμε με τα Ανώτατα Υπαρξιακά 

Σώματα του Είναι. Τις στιγμές αυτές θυμάμαι την εκπαίδευση που 
πήρα. Στον αστρικό κόσμο έζησα μια πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή. 

Ξαφνικά, κλεισμένος σε κάποιο σπίτι, δέχτηκα την επίσκεψη των 

Σεβαστών και της Μυστικής Αδελφότητας, που μου δίδαξαν 
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τραγουδώντας γλυκά. Μου είπαν ότι η δίωξη του Νόμου -δεν 

αναφέρομαι στους γήινους αυτούς νόμους, αλλά σ' εκείνους του Κάρμα- 

εφαρμόζεται μόνο όταν κανείς δεν προχωρά καλά ντυμένος, πάνω σε 
ακριβό αμάξι. Γι αυτό λοιπόν προχωράτε καλά ντυμένοι με αρκετό 

χρήμα μέσα στην τσέπη σας και θα σταματήσει η καταδίωξη. Μιλάω σε 

μια διάλεκτο που πρέπει να ξέρετε να καταλαβαίνετε. Σε τι είδους αμάξι 
αναφέρονταν οι Σεβαστοί; Στο όχημα που αποτελείται από τα τέσσερα 

σώματα: φυσικό, αστρικό, νοητικό και αιτιατό, αυτό είναι το όχημα. Τι 

εννοούσαν σαν άνθρωπο καλά ντυμένο με ακριβό αμάξι; Αυτόν που 
έφτιαξε τα Αιτιατά Υπαρξιακά Σώματα του Είναι και ακόμη τα έχει 

Χριστικοποιήσει. Δηλαδή, ο καλοντυμένος άνθρωπος αν έχει λεφτά 

στην τσέπη του είναι βέβαιο ότι έχει κοσμικό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο 
αυτό φτιάχνεται κάνοντας καλά έργα, δουλεύοντας για την 

ανθρωπότητα αυτό είναι σαφές. Ένα Δάσκαλο σαν τον Κόντε Σέν 
Ζερμέν κανείς δεν πρόκειται να τον διώξει. Τον Ιησού της Ναζαρέτ πώς 

να τον καταδιώξουν οι κύριοι του Κάρμα; Καταδιώκουν αυτόν που είναι 

κακοντυμένος, που πηγαίνει με τα πόδια, χωρίς λεφτά. Τι σημαίνει 
κακοντυμένος σαν επαίτης, τι είναι; Αυτός που δεν έχει φτιάξει τα 

Ανώτατα Υπαρξιακά Σώματα του Είναι. 

«Όπου πάει ο Βιλέγας και όποιος τον φτάνει», «όπου πάει ο 
Βισέντε και όλοι οι άνθρωποι», «όπου πάει ο Ραϊμούνδο και όλος ο 

κόσμος» αυτοί είναι τα θύματα του Νόμου. Τώρα το βλέπετε εσείς, 

πηγαίνουν από δω και από κει. Γεννιούνται χωρίς να ξέρουν, με έναν 
επίδεσμο πάντα στια μάτια, από την κούνια μέχρι τον τάφο, 

παντρεύονται, γεμίζουν παιδιά, ζουν μέσα στην πιο δυσάρεστη φτώχεια, 

πάντοτε δυστυχείς, πάντοτε κατατρεγμένοι. Όταν ένας αλλάζει, έχει ένα 
ωραίο αμάξι και πολλά λεφτά στην τσέπη του τότε σταματά η 

καταδίωξη. Πώς να καταδιώξουν τον Κοντέ Καλλιόστρο; Ούτε που θα 

μπορούσαν να στραφούν εναντίον του. Τον «έθαψαν» στη Βαστίλη, 
όμως σεις πιστεύετε ότι ο εν λόγω Κόντες έμεινε εκεί μέσα κλεισμένος; 

Ένας άνθρωπος που χειριζόταν τις καταστάσεις JINAS, μέσα σε στιγμές 

θα ήταν στη Ρώμη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, σε όλα τα μέρη και 
λιγότερο στη Βαστίλη. Όταν βγήκε από τη Βαστίλη, δυο μήνες 

αργότερα, βγήκε λαμπρά, βασιλικά. 

ΕΡ: Με τι στοιχεία διαμορφώνονται τα Ανώτατα Υπαρξιακά 
Σώματα του Είναι; 

ΑΠ: Με τον Ερμή. Για το σχηματισμό των Ανώτατων 

Υπαρξιακών Σωμάτων του Είναι, μόνο η γονιμοποίηση του Ερμή από 
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το θειάφι χρησιμεύει. Πρέπει ο Ερμής να γονιμοποιηθεί από το θειάφι, 

αυτό είναι όλο. 
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Πως να μάθουμε να ακούμε 
 

Οι φανατικοί του μαρξισμού-λενινισμού, δεν δέχονται το 

καινούργιο, δεν δέχονται από αυτοαγάπη την τέταρτη χαρακτηριστική 
όλων των πραγμάτων ή τέταρτη διάσταση. Αγαπούν πολύ τον εαυτό 

τους, γιατί προσηλώνονται στις δικές τους υλιστικές και παράλογες 

θεωρίες και όταν τους τοποθετούμε στο πεδίο των συγκεκριμένων 
γεγονότων, όταν τους αποδεικνύουμε το παράλογο των δικών τους 

σοφισμάτων, σηκώνουν το αριστερό χέρι κοιτούν τους δείκτες του 

ρολογιού τους, χρησιμοποιούν μια δικαιολογία και φεύγουν. Αυτοί είναι 
εκφυλιζόμενα μυαλά, παραγερασμένα μυαλά που δεν ξέρουν να ακούν, 

που δεν ξέρουν να ανακαλύπτουν το καινούριο, που δε δέχονται την 

πραγματικότητα γιατί είναι εμφιαλωμένοι στην αυτοαγάπη. Είναι 
άνθρωποι που αγαπούν πολύ τον εαυτό τους, άνθρωποι που δεν ξέρουν 

από ραφιναρισμένη κουλτούρα, με ακατέργαστα μυαλά, ακαλλιέργητα 

μυαλά που ακούν μόνο στο αγαπημένο τους εγώ. 

Πρώτα από όλα γίνεται απαραίτητο να μάθουμε να ακούμε. Είναι 

πραγματικά πολύ σπάνιοι εκείνοι που ξέρουν να ακούν. Γενικά, όταν 

κάποιος ακούει δεν ακούει, γιατί το Εγώ του μεταφράζει όλα αυτά που 
ακούει στη δική του γλώσσα, στη δική του ψυχολογική ιδιοσυγκρασία, 

μέσα από το κριτήριο του και τελικά δεν ακούει. Ο κόσμος για να 

μπορεί να μάθει να ακούει πρέπει πρώτα από όλα να αφυπνίσει τη 
συνείδηση. Πώς θα μπορούσε να ακούει ψυχολογικά, κάποιος που έχει 

κοιμισμένη τη συνείδηση; Για να ξέρουμε να ακούμε πρέπει να είμαστε 

παρόντες και σας: ρωτάω: είσαστε σίγουροι, αυτοί που είναι εδώ 
παρόντες, ότι σ' αυτές τις ώρες δεν βρισκόσαστε να περιδιαβαίνετε στα 

σπίτια σας, στα εργαστήριά σας, στην εξοχή ή σε κάποιο από τα 

αγαπημένα σας μέρη; Πάντα βλέπουμε τους ανθρώπους καθισμένους, 
εμφανώς ακούγοντας, αλλά πώς θα μπορούσε να ακούει αυτός που δεν 

είναι στο σπίτι του; Γενικά, όταν ένας μιλάει για τη Γνώση, εκείνοι που 

εμφανώς ακούν δεν ακούνε. Φεύγουν φοβισμένοι πάνε από εδώ προς τα 
εκεί και από εκεί προς τα εδώ, ταξιδεύουν στην ψυχολογική εσωτερική 

πόλη. Να θυμηθούμε ότι μέσα στον καθένα μας υπάρχει μια ψυχολογική 

χώρα, μια ψυχολογική πόλη (ένα πράγμα είναι ένα μέρος του φυσικού 
κόσμου και άλλο πράγμα είναι το ψυχολογικό μέρος στο οποίο 

βρισκόμαστε). Σε τι μέρος είμαστε τοποθετημένοι τώρα; Εσείς θα πείτε 

εδώ. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι. Η πραγματικότητα 
είναι ότι γίνεται δύσκολο να ξέρουμε να ακούμε, διότι γενικά αυτός που 
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ακούει φεύγει, ταξιδεύει στην ψυχολογική χώρα του, φεύγει προς 

οποιαδήποτε κατεύθυνση. Τελικά, δεν είναι στο σπίτι του και αν δεν 

είναι στο σπίτι ποιος ακούει; Η ανθρώπινη προσωπικότητα; 
Πραγματικά, αυτή δεν ξέρει να ακούει... Το φυσικό σώμα; αυτό δεν 

είναι τίποτα άλλο παρά ένα εργαλείο. Τότε ποιος ακούει; 

Όταν ένας μιλάει στον άλλον (και αυτό το λέω ειδικά στους 
απεσταλμένους) νομίζει ότι ακούει επάγρυπνος, αλλά οι άνθρωποι 

φεύγουν όταν μας ακούνε. Όταν καταφανώς ακούνε δεν είναι στο σπίτι 

τους...Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που είναι πολύ γεμάτοι από τον 
εαυτό τους. Αυτοί οι άνθρωποι δε θέλουν να ακούνε τον Λόγο. Δεν 

έχουν ένα άδειο μέρος, ένα μικρούλη χώρο για τους λόγους μας, είναι 

γεμάτοι από τον εαυτό τους, από τις δικές τους υπερηφάνειες, από τις 
δικές τους θεωρίες. Τότε ο Λόγος δεν μπορεί να μπει. Πού θα έμπαινε 

άλλωστε αν αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι από τον εαυτό τους; Να 
θυμηθούμε τον Ιησού και τη γέννηση του: οι γονείς του πήγαν τότε στο 

ληξιαρχείο, όπως ζητούσε ο Ηρώδης, και δε  βρήκαν στο χάνι ένα άδειο 

μέρος... Τότε, δεν υπάρχει στην εσωτερική ταβέρνα (εάν μπορούμε να 
της δώσουμε αυτό το όνομα), ένα άδειο μέρος για το λόγο. Είναι 

κατεχόμενη η ταβέρνα, είναι κατεχόμενο το χάνι, πόσο σοβαρό, είναι 

αυτό! Εμείς πρέπει να έχουμε τη γαβάθα του Βούδα ή τη χύτρα προς τα 
πάνω για να λάβουμε το λόγο. Αλλά αντί να κάνουνε αυτό οι άνθρωποι 

τοποθετούν τη χύτρα προς τα κάτω. Θα χρειαζόταν να αναγνωρίσουμε 

τότε το δικό μας εσωτερικό τίποτα και την αθλιότητα για να έμενε στη 
γαβάθα, στο δοχείο, στη χύτρα ένα μέρος και για τον Λόγο. Αλλά όσο 

θα είμαστε γεμάτοι από τον εαυτό μας, πώς θα μπορούσε ο λόγος να 

μπαίνει σε εμάς; Η με άλλα λόγια πώς θα μπορούσαμε να μάθουμε να 
ακούμε από την ψυχολογική σκοπιά; Διότι να ξέρουμε να ακούμε 

λογικά ή να ξέρουμε να ακούμε ας πούμε φυσικά είναι πράγμα σχετικά 

εύκολο. Αλλά ψυχολογικά… πόσο δύσκολο είναι να ξέρουμε να 
ακούμε! Πρέπει να είμαστε σε αντιληπτική κατάσταση με τη χύτρα 

προς τα πάνω ή το δοχείο ή τη γαβάθα (στο βουδιστικό στυλ) 

περιμένοντας την Τροφή. Αλλά εάν η χύτρα είναι προς τα κάτω, πώς 
μπορεί να μπαίνει η Τροφή σε μας; πώς θα μπορούσαμε να τη λάβουμε; 

Αυτοί που είναι γεμάτοι από ζήλεια, από αυτεπάρκεια, εκείνοι που είναι 

πλήρεις από θεωρίες, μήπως νομίζετε εσείς ότι βρίσκονται στο 
κατάλληλο στάδιο για να μπορούν να λάβουν τον Λόγο; Πρώτα από 

όλα, πρέπει να αναγνωρίσουμε το δικό μας εσωτερικό τίποτα και την 

αθλιότητα πριν να μπορέσουμε να λάβουμε την τροφή της λέξης, και 
δεν είναι δυνατόν να λάβουμε αυτή την τροφή αν δεν ξέρουμε να 
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ακούμε. Αν έχουμε ακούσει μια λέξη, χίλιες μέχρι και εκατομμύρια 

φορές, νομίζουμε ότι την ξέρουμε, ότι την έχουμε ακούσει, αλλά στην 

πραγματικότητα δεν έχουμε ακούσει αυτήν τη λέξη. Μια οποιαδήποτε 
μέρα την ακούμε και μας έρχεται σαν καινούργια. Αλλά αν την έχουμε 

ακούσει χιλιάδες φορές, γιατί μας έρχεται σαν καινούργια; Διότι πάντα 

την είχαμε ακούσει με την κοιμισμένη συνείδηση και μια οποιαδήποτε 
μέρα είχαμε την τύχη να την ακούσουμε με τη συνείδηση ξύπνια, και 

μας έρχεται σαν κάτι καινούργια. Να δείτε πόσο δύσκολο είναι να 

ξέρουμε να ακούμε, δείτε πόσο κοπιαστικό είναι... Χρειάζεται πρώτα 
από όλα να είμαστε συνειδητοί, αν θέλουμε να ξέρουμε να ακούμε. Ας 

θυμηθούμε εκείνον τον πειρασμό του Ιησού στην έρημο, όταν ο 

Σατανάς του έλεγε: «Όλα αυτά τα βασίλεια του κόσμου θα σου τα δώσω 
αν γονατίσεις και με λατρέψεις». Να, εκεί είναι ο πειρασμός: Ζήτησε 

από το Χριστό να τοποθετήσει τη χύτρα προς τα κάτω, να μην την 
τοποθετήσει προς τα πάνω για να λάβει τον εσωτερικό λόγο που έρχεται 

από ψηλά, αλλά προς τα κάτω για να ακούει τα εξωτερικά πράγματα, 

για να ακούει τον κόσμο με τις εξωτερικές αισθήσεις. Ο Ιησούς δεν 
έπεσε. Γιατί ο Μεγάλος Καβίρ δεν έπεσε; Διότι ήταν πάντα επάγρυπνος 

αντίληψης, σαν το φρουρό στην εποχή του πολέμου, είχε τη γαβάθα 

προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω, περίμενε για να λάβει. Αλλά αν αυτός 
είχε πέσει σε πειρασμό, δηλαδή, αν είχε τοποθετήσει τη γαβάθα προς τα 

κάτω, θα είχε ακούσει τους εξωτερικούς λόγους, πράγματα που έρχονται 

απ' έξω, πράγματα του κόσμου, δε θα γινόταν ικανός να ακούει 
ψυχολογικά. Έτσι αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να γινόμαστε κάθε 

φορά πιο αντιληπτικοί στο λόγο, πρέπει να μάθουμε να ακούμε 

ψυχολογικά, αλλά επαναλαμβάνω: πώς θα μπορούσαμε να ακούμε αν 
είμαστε έξω από το σπίτι μας; Για να μπορούμε να ακούμε, πρέπει να 

είμαστε στο σπίτι μας, και ποιοι είναι έξω από το σπίτι; Όλοι οι 

ασυνείδητοι! 

Μπορείτε εσείς να είστε σίγουροι ότι αυτήν τη στιγμή με ακούτε; 

θα μπορούσατε να το βεβαιώσετε; θα μπορούσατε να με βεβαιώσετε 

αυτήν τη στιγμή, να ορκιστείτε ότι είστε ακέραιοι ή περιδιαβαίνετε σε 
άλλα μέρη; Η ωμή πραγματικότητα των γεγονότων είναι πως, όταν 

ακούν οι άνθρωποι, δεν ακούν διότι πηγαίνουν σε άλλα μέρη, δεν είναι 

στο σπίτι τους, περιδιαβαίνουν... 

Γιατί δε θυμούνται οι άνθρωποι τις προηγούμενες υπάρξεις; Αλλά, 

πώς να τις θυμηθούνε αν δεν είναι στο σπίτι τους! Μήπως μπορεί 

κάποιος να θυμηθεί αυτό που δεν έχει πειραματιστεί; «να είμαστε στο 
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σπίτι μας»... Ποιός ξέρει τι είναι το «να είναι στο σπίτι του»; 

Αναφέρομαι στο ανθρώπινο σώμα... Κανονικά το Είναι πηγαίνει έξω 

από το σπίτι, τότε πώς θα μπορούσαμε να θυμηθούμε τις προηγούμενες 
υπάρξεις αν πάντα ήμασταν έξω από το σπίτι μας; 

Υπάρχουν δύο βασικά πράγματα στις δικές μας Γνωστικές 

σπουδές: πρώτον ανάμνηση του εαυτού μας, δηλαδή του δικού μας 
Είναι. Δεύτερον χαλάρωση του σώματος. Ενθύμηση του εαυτού μας, 

και να χαλαρώνουμε το σώμα. Πρέπει να το κάνουμε συνέχεια. Να 

θυμηθείτε ότι το σώμα πάντα είναι σε ένταση, τα νεύρα, οι μύες.... 
Υπάρχει ανάγκη να μάθουμε να θυμούμαστε τον εαυτό μας και να 

χαλαρώνουμε το σώμα. Εγώ το κάνω συνέχεια, όλες τις μέρες: την 

ανάμνηση του εαυτού μου και να χαλαρώνω το σώμα μου, στο κρεβάτι 
ή όπου να είναι. Αυτό είναι απαραίτητο: να πηγαίνουμε μέρα με την 

ημέρα ενθυμούμενοι κάθε φορά περισσότερο και περισσότερο από τον 
εαυτό μας, δηλαδή, από το δικό μας Είναι. 

Πραγματικά από λήθη του Είναι, οι άνθρωποι διαπράττουν πολλά 

λάθη και έχουν τόσες λανθασμένες θεωρίες. Αν ο Λαπλάς ο μεγάλος 
Γάλλος αστρολόγος και μαθηματικός, δεν είχε ξεχάσει τον εαυτό του, το 

δικό του Είναι, δε θα είχε συλλάβει ποτέ στο νου του εκείνη τη θεωρία 

του, εκείνη την εσφαλμένη θεωρία, παράλογη, εντελώς παράλογη... 
Όταν ο Λαπλάς παρουσίασε τη θεωρία του στο Ναπολέοντα, εξηγώντας 

του πώς από ένα Νεφέλωμα εξέρχεται ένας Πλανήτης ή ένα Ηλιακό 

Σύστημα, ο Ναπολέων του είπε: «Και ποια είναι η θέση που έχετε 
αφήσει για το Θεό;» Εκείνος κυνικά του απάντησε: «Όχι κύριε, εγώ δε 

χρειάστηκα το θεό για να κατεργαστώ τη θεωρία μου» (δείτε εδώ την 

αυτοεπάρκεια). Είναι ακριβώς από αυτήν που ξέχασε το εσωτερικό του 
Είναι και έτσι μπόρεσε να επεξεργαστεί αυτήν τη θεωρία, αυτή την 

εσφαλμένη θεωρία. Σε κανένα αστρολόγο του πλανήτη Γη ουδέποτε 

έχει βεβαιωθεί, ποτέ δεν έχει δει με τα δικά του μάτια, έναν πλανήτη να 
εξέρχεται ή ν' αναδύεται από ένα Νεφέλωμα! Έτσι λοιπόν δεν είναι 

βέβαιο, όμως θεωρείται αποδεδειγμένο από πολλούς ανόητους σαν 

δόγμα της πίστης... Αν ο Λαπλάς δεν είχε ξεχάσει τον εαυτό του, δεν θα 
είχε επεξεργαστεί αυτή την παράλογη θεωρία. 

Υπάρχει ένας ανόητος που έριξε μια σταγόνα λάδι σε ένα ποτήρι 

νερό. Με ένα μικρό ξυλαράκι προσπάθησε να κάνει τη σταγόνα λαδιού 
να γυρίσει, άπλωσαν δακτυλίδια και μετά έμειναν γυρίζοντας γύρω από 

την κεντρική σταγόνα...και έτσι δημιουργήθηκε το Σύμπαν! Τον ρωτούν 

και ο θεός; Όχι, δεν χρειάστηκε, εσείς ήδη βλέπετε πώς 
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δημιουργήθηκε... Αρκετά ανόητο! Δεν καταλαβαίνει ότι στη θεωρία του 

αυτός κάνει το ρόλο του θεού, διότι αυτός με αυτή την κίνηση κάνει να 

γυρίζει η σταγόνα το λάδι. Όμως είναι τόσο ανόητος που δεν 
καταλαβαίνει ότι υπήρξε η ανάγκη κάποιου που να προκαλέσει τις 

κινήσεις, διότι μόνη της η σταγόνα λαδιού δε θα γύριζε ούτε θα άπλωνε 

σε δακτυλίδια. Χρειάστηκε ένα χέρι για να την κινήσει, μια ευφυής 
ορμή, αλλά ο κυνικός αυτός, ο ανόητος αυτός, κάνει το ρόλο του θεού 

και όμως αρνείται το θεό. Έτσι λοιπόν ο κόσμος είναι αδέξιος όταν 

ξεχνάει τον εαυτό του. 

Σε ότι αφορά εμένα δόξα τω θεώ δεν έχω ξεχάσει τον εαυτό μου, 

δηλαδή, το δικό μου Είναι. Γι' αυτό λέω ότι το Νεφέλωμα του Λαπλάς 

και η Νεφελωματική θεωρία είναι εσφαλμένα. Το πάω πιο μακριά, εγώ 
είμαι με τον Σαβαώθ, με τον Σαβαθάτ. Θα μου πείτε εσείς: Τι είναι 

αυτό; (Diamahath... ναι, λέω ότι είμαι με το Diamahath, δεν κάνω 
κανένα έγκλημα...) Είναι η εξυπνάδα που διευθύνει, δημιουργημένη από 

τον Σαβαώθ, από το στρατό του Λόγου. 

Πώς ανέβλυσε το Σύμπαν; Από ένα Νεφέλωμα; Δεν είναι βέβαιο, 
μην πείτε ψέματα. Ανέβλυσε από τον Σαβαώθ, από τη μητέρα-ουσια 

του χάους (από τη Μουλαπρακρίτι θα λέγανε οι Ινδουιστές), που 

τελετούργησαν συγκεκριμένες λειτουργίες. οπωσδήποτε ταντρικές, στο 
ξημέρωμα του Μαχαμβαντάρα. Είναι αλήθεια! Βεβαίως, οι Ελοχίμ (που 

στο σύνολό τους συνιστούν τον Σαβαώθ, αυτόν το στρατό του λόγου), 

ξεδίπλωσαν τον εαυτό τους σε μορφή του θεϊκού ανδρόγυνου. Αλλά 
όμως με το να ξεδιπλώνονται στον εαυτό τους σαν αρσενικό-θηλυκό 

ήταν έτοιμοι για να γονιμοποιούν τη χαοτική υλη. Έτσι ήταν το πως η 

Ίσις και η αρσενική αρχή εκτέλεσαν τότε την σεξουαλική ένωση, είδος 
χημικό, μεταφυσικό, για να γονιμοποιούν τον Σαβαώθ, το χάος. Τότε 

ξεχώρισαν τα ανώτερα νερά του χάους από τα κατώτερα. Τα ανώτερα 

γονιμοποιήθηκαν από τη φωτιά, ανέβηκαν από τη σπονδυλική στήλη 
της Ίσιδος (μιλώντας με περιληπτικό τρόπο), γονιμοποιήθηκαν από το 

αρσενικό-αρχη με τη φωτιά, και στράφηκαν αργότερα στο χάος. Αυτό 

γονιμοποιήθηκε με τη σειρά του και έτσι ανάβλυσε η ζωή, ανάβλυσαν οι 
σπόροι από όλα αυτά που ήταν, είναι και θα είναι. Έγινε ο 

ατομικοανεμοστροβιλος οε όλα τα μέρη. Μετά τα σπέρματα της 

ύπαρξης, ανάβλυσαν τα ατομικά στοιχειά, ανάβλυσαν οι κόσμοι με 
όλα τα πράγματα, όλα χάρις στα Ελοχίμ ή στα θεϊκά ανδρόγυνα ή στο 

στρατό των Ελοχίμ για να μιλάμε πιο ξεκάθαρα. Αλλά να αναβλύσει 

έτσι από ένα Νεφέλωμα; Η πρώτη μορφή που ανάβλυσε στην ύπαρξη 
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ήταν ένας Διανοητικός Κόσμος. Πολύ αργότερα κρυσταλλώθηκε σε 

αστρική μορφή, μετά σε αιθερική και μετά έπαιρνε φυσική μορφή, αλλά 

δεν υπήρχε κανένα Νεφέλωμα όπως λέει ο Λαπλάς, όλα ήταν Προϊόν 
του Λόγου. Αν ο Λαπλάς δεν είχε ξεχάσει τον εαυτό του, εάν αντί να 

επεξεργάζεται την θεωρία του είχε αφοσιωθεί στο διαλογισμό, είναι 

φανερό πως θα είχε μπορέσει κάποια μέρα να βεβαιώσει τις καταγωγές 
του Σύμπαντος, που είναι πολύ μακριά για να μοιάζουν με τις θεωρίες 

που επεξεργάσθηκε. Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα των γεγονότων. 

Κατά τρόπο ώστε όταν ένας ξεχάσει τον εαυτό του, διαπράττει 
τρομακτικά λάθη. Το πιο σοβαρό είναι να ξεχάσουμε τον εαυτό μας... 

Η φωτιά είναι αυτό που μετράει σε οποιαδήποτε δημιουργία. Αλλά 

ένα πράγμα είναι η φωτιά στο φυσικό κόσμο και άλλο πράγμα στο χάος. 
Πραγματικά στο χάος η φωτιά είναι μια ηλεκτρική δύναμη, με 

πιθανότητα να αφυπνισθεί για να δημιουργεί. Σε αυτές τις μέρες που 
δουλεύουμε με την πίστη-σοφία,λέω ότι η πίστη-σοφία στο χάος είναι 

οριστική. Πραγματικά η Σοφία είναι η Σοφία της φωτιάς και 

απαστράπτει στο χάος. Για κάποιο λόγο λέγεται ότι «το φως εξέρχεται 
εκ του σκότους και ο κόσμος εξέρχεται του χάους». Η πίστης-σοφία 

σαν φωτιά, απαστράπτει στο χάος για να δημιουργεί και να 

ξαναδημιουργεί. Η θεϊκή Σοφία είναι στο χάος και από το χάος μπορεί 
να αναβλύσει για να φτάσει στο «αεον-13», στο «13-φιδι», στο «13-

αριθμητικος έβδομος». 

Έτσι αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει  να σκεπτόμαστε κάθε φορά 
περισσότερο πάνω σε αυτό. Μεγάλα πράγματα ανοίγονται για έναν, 

όταν δεν ξεχνά το δικό του Είναι, όταν θυμάται τον εαυτό του βαθιά. 

Συμβουλεύω οι αδελφοί, καθημερινώς, ας είναι λίγο, για πέντε λεπτά, 
δέκα λεπτά, μισή ώρα, μια ώρα, να θυμούνται τον εαυτό τους 

καθισμένοι σε μια πολυθρόνα, να χαλαρώνουν το σώμα εντελώς. Μια 

μέρα θα μπορούν να φτάσουν στην εμπειρία του πραγματικού με αυτό 
το δρόμο (που είναι ένας τρόπος να επενεργεί κανείς πάνω στο 

συγκινησιακό κέντρο μέσω του κινητικού κέντρου) και κατόπιν με το να 

είναι σε αυτήν τη στάση, εντελώς χαλαρωμένοι, ζώντας το Είναι, με το 
να το αισθάνονται, να το πειραματίζονται. 

Να γινόμαστε αντιληπτικοί στο Είναι, αυτό είναι το βασικό. Η 

Προσωπικότητα πρέπει να γίνεται κάθε φορά πιο παθητική και 
αντιληπτική στο λόγο που έρχεται από πάνω, από Ψηλά. Αυτός ο λόγος 

έρχεται μέσω των ανωτέρων κέντρων του Είναι και φθάνει σε μας. 

Αλλά αν δεν είμαστε αντιληπτικοί, αν δε μαθαίνουμε να χαλαρώνουμε, 
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αν ξεχνάμε τον εαυτό μας, πώς θα μπορούμε να λάβουμε τα μηνύματα 

που έρχονται μέσω των Ανωτέρων Κέντρων του Είναι, με τι τρόπο; Οι 

αδελφοί, πρέπει να καταλάβουν αυτό, ότι πρέπει να είμαστε ένα δοχείο, 
να γινόμαστε αντιληπτικοί, να μάθουμε να λαβαίνουμε το λόγο, να 

παίρνουμε τη βαθειά του έννοια, αυτό είναι θεμελιώδες! Καθημερινά 

πρέπει να χαλαρώνουμε και να θυμόμαστε τον εαυτό μας, το δικό μας 
Είναι, έτσι θα προχωρούμε νικητές... 

ΕΡ: θα ήθελα να ξέρω Αξιοσέβαστε Δάσκαλε το εξής: όταν ένας 

μαθητής δεν είναι σε ανάμνηση του εαυτού του, είναι άχρηστο να 
συμβουλεύεται ένα Δάσκαλο για να του λύσει μια απορία διότι δε θα 

ξέρει να τον ακούει; 

ΑΠ: Να συμβουλευόμαστε είναι αναγκαίο, αλλά να ξέρουμε να 
ακούμε είναι απαραίτητο. Έτσι λοιπόν, δεν είναι παράλογο να 

συμβουλευόμαστε, αυτό που είναι παράλογο είναι να μην ξέρουμε να 
ακούμε... 

ΕΡ: Μέσω της εκπαίδευσης του λόγου, μπορούμε να μάθουμε να 

ακούμε; 

ΑΠ: Ένα πράγμα είναι να μιλάς και άλλο να ακούς. Αν δεν 

ξέρουμε να ακούμε δεν θα έχουμε την αληθινή Γνώση. Για να ξέρουμε 

να ακούμε χρειάζεται να είμαστε επάγρυπνοι και φρουροί, να είμαστε 
συνειδητοί. Επίσης χρειάζεται να έχουμε ισορροπία μεταξύ του Είναι 

και της κατανόησης ή μεταξύ της Γνώσης και του Είναι. Αλλά ένα 

πράγμα είναι να ακούμε και άλλο είναι να μιλάμε. Να εκπαιδευόμαστε 
στο λόγο είναι απαραίτητο, δε λέω όχι, αλλά γίνεται απαραίτητο να 

ξέρουμε να ακούμε, για να αφιερωνόμαστε έτσι κυρίως στην επιστήμη 

του να ακούμε. 

ΕΡ: Δάσκαλε, όταν ένας είναι μπροστά σας, υπάρχει ένας 

λήθαργος του νου, μένει σαν ανίκανος για να απορροφάει όλο το λόγο 

του Δασκάλου, για να απορροφάει την υπέροχη Γνώση. Δηλαδή, μένει 
κάποιος σαν αμήχανος, ανόητος, μπροστά στη σοφία του Δασκάλου. 

Οπότε τί να κάνω για να μάθω να σας ακούω Αξιοσέβαστε Δάσκαλε; 

ΑΠ: Έχω ακούσει τα λόγια σου... αναμφισβήτητα πρέπει να 
ξέρουμε να ακούμε χρειάζεται να είμαστε επάγρυπνοι αντίληψης, 

επάγρυπνοι του τι γίνεται, αν θέλουμε να ακούμε. Αλλά επαναλαμβάνω: 

πώς θα μπορούσε να ξέρει να ακούει αυτός που δεν είναι στο σπίτι του; 
Κανονικά, οι άνθρωποι που ακούν σε ένα ακροατήριο τον ομιλητή, 

συνηθίζουν να φεύγουν, έχουν πολλαπλά «απάνθρωπα ψυχικά 
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επιπρόσθετα» που πάνε και έρχονται σε όλα τα μέρη. Τελικά, όντας εκεί 

στο ακροατήριο ακούγοντας, δεν είναι, και ακούγοντας δεν ακούν, διότι 

είναι έξω από το σπίτι τους... Αν θέλετε να ξέρετε να ακούτε, πρέπει να 
είσαστε ακέραιοι, ολοκληρωμένοι μπροστά στον ομιλητή. Πρέπει τα 

τρία κέντρα (διανοητικό, συγκινησιακό και κινητικό) να είναι 

συγχωνευμένα, ενωμένα. Αλλά αν αυτά τα τρία κέντρα πάνε διαλυμένα, 
το διανοητικό πάει από μια μεριά, το συγκινησιακό από την άλλη και το 

κινητικό από την άλλη, τότε απλώς δεν ακούμε το λόγο. Έτσι λοιπόν το 

να ξέρουμε να ακούμε είναι κάτι πολύ δύσκολο και θεμελιώδες, διότι αν 
ένας μάθει να ακούει, μπορεί τότε να λάβει ολόκληρη την πληροφορία 

επάνω στη Γνωστική Εσωτεριστική Δουλειά.  

Να έχουμε υπόψη ότι στην πρακτική ζωή, η ζωή έχει πολλές 
φάσεις. Η ζωή στην κατάσταση της ασυνειδησίας έχει τρομερές φάσεις 

θα φαινόταν σαν η ζωή στην ασυνείδητη κατάσταση της ανθρωπότητας 
να είχε περισσότερη δύναμη και από τη Γνωστική Εσωτεριστική Γνώση. 

Αλλά αυτό που συμβαίνει, επαναλαμβάνω, είναι ότι οι άνθρωποι είναι 

γεμάτοι από τον εαυτό τους. Δεν μπορούν τότε να λάβουν την 
πληροφορία που τους δίνουν διαμέσου του λόγου. Είναι γεμάτοι, δε 

λαμβάνουν ολόκληρη την πληροφορία, δηλαδή, δεν ξέρουν να ακούν, 

(είναι γεμάτοι από τον εαυτό τους)... Αν ένας ακούει, αν μαθαίνει να 
ακούει σε κατάσταση επάγρυπνης αντιλήψεως, επάγρυπνος του τι 

γίνεται, φτάνει επίσης να αναγνωρίσει από αυτόν το λόγο, μέσω του 

λόγου που λαμβάνει, μέσω του λόγου που τον πληροφορεί, πραγματικά 
έρχεται να ανακαλύψει ότι είναι ένας γυμνός, άθλιος και πεινασμένος. 

Μένει τότε ένα άδειο μέρος για να μπορεί να μπαίνει εκεί ο λόγος. Αλλά 

ενώ ένας αισθάνεται γεμάτος, ενώ αισθάνεται περήφανος, ενώ 
αισθάνεται ευχαριστημένος με όλα αυτά τα εγώ, πώς θα μπορεί να λάβει 

το λόγο; Δεν υπάρχει ένα άδειο μέρος μέσα στον άνθρωπο για να μπορεί 

να αποθηκεύεται εκεί ο λόγος. Κατά τρόπον ώστε πρέπει να κάνουμε η 
δική μας στάμνα, η δική μας γαβάθα, το δικό μας δοχείο, να είναι προς 

τα πάνω ανοικτό, περιμένοντας το λόγο, την τροφή που θα μας τρέφει, 

που θα μας προσανατολίσει. Αλλά αν ένας στρέφει τη χύτρα προς τα 
κάτω, πώς θα λαμβάνει; Δε λαμβάνει χρειάζεται να την στρέφει προς τα 

πάνω, να αφήνει ένα άδειο μέρος για να λαμβάνει αυτή τη σταγόνα, 

αυτή τη σταγόνα που είναι η Γνώση. 

ΕΡ: Δάσκαλε, η εσφαλμένη εκπαίδευση, η εσφαλμένη ηθική, είναι 

επίσης ένα εμπόδιο για να μάθουμε να ακούμε; 
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ΑΠ: Πραγματικά, η εσφαλμένη εκπαίδευση προκαλεί πολλή 

ζημιά. Λέω ότι η εκπαίδευση που ένας λαμβάνει στο νηπιαγωγείο, 

δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και στο πανεπιστήμιο, είναι εσφαλμένη 
διότι δεν είναι συσχετισμένη με κανένα από τα αυτόνομα και 

αυτοσυνείδητα μέρη του Είναι. Όντας εσφαλμένη, πλαστογραφεί τους 

πέντε κυλίνδρους της μηχανής και τρέφει πολλά «ψυχικά απάνθρωπα 
ακόλουθα». Ένας άνθρωπος με εσφαλμένη προσωπικότητα, πολύ 

ενδυναμωμένη, είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι διατεθειμένος να 

ξέρει να ακούει, που δεν ξέρει να ακούει. Πάντα ακούει τις 
υποκειμενικές φωνές, τις υποσυνείδητες, τις υποανθρώπινες των πέντε 

κυλίνδρων της οργανικής μηχανής. Οι μόνες φωνές που ξέρει να ακούει 

είναι αυτές της εσφαλμένης προσωπικότητας. Πάντα είναι γεμάτος από 
γνώσεις, δεν αφήνει ένα άδειο μέρος που να μπορεί ένας εκπαιδευτής να 

καταθέτει το λόγο. Κατά τρόπον τέτοιο ώστε η εσφαλμένη εκπαίδευση 
αδικεί τρομερά, και σ' ότι αναφέρεται στην εσφαλμένη ηθική, λοιπόν, 

δεν ξέρω για ποια ηθική αναφέρεις. 

ΕΡ: Λοιπόν στην ηθική ας πούμε, την προσηλωμένη στο παλιό, 
στην παράδοση. 

ΑΠ: Αυτή δε χρησιμεύει. Να μιλάμε για. την επαναστατική 

ηθική. Γιατί η ηθική είναι σκλάβα των συνηθειών, των τόπων και των 
εποχών. Αυτό που σε μία χώρα είναι «ηθικό» σε άλλη χώρα είναι 

ανήθικο, ας δούμε ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός: στην Κίνα, επί 

παραδείγματι, μέχρι πριν λίγο καιρό, το να σκοτώνουν τον πατέρα γιατί 
ήταν πολύ γέρος, το θεωρούσαν ηθικό, και να δίνουν τα κοριτσάκια, 

μωρά ακόμα, στους καθολικούς ιεραπόστολους που έφταναν εκεί, 

αλλάζοντας τα με γραμματόσημα, ήταν ηθικό. Από εκεί υπήρχε ένας 
παπάς που έφερνε εκατοντάδες, χίλια ή περισσότερα κοριτσάκια, 

αποκτημένα με γραμματόσημα. Είναι κανονικό τότε να πετάξουμε 

οποιοδήποτε κοριτσάκι στο δρόμο; «Αφού είναι γυναίκα δεν αξίζει» την 
πετούν στο δρόμο, χαιρόντουσαν μόνο όταν γεννιόταν ένα αγόρι, αλλά 

γεννιόταν ένα κοριτσάκι και το πετούσαν στο δρόμο ή το άλλαζαν με 

γραμματόσημα. Τότε λοιπόν τι αποφασίζουμε με την ηθική; Η ηθική 
είναι σκλάβα των συνηθειών. θα μπορούσαμε να αναφέρουμε χιλιάδες 

γεγονότα, μερικά από αυτά πολύ οδυνηρά και μέχρι ντροπιαστικά, γύρω 

από την καυχώμενη Ηθική. Έτσι λοιπόν η Ηθική είναι σκλάβα των 
συνηθειών, των χρόνων, είναι αποτέλεσμα όλων των προλήψεων της 

ανθρωπότητας. Δεν χρησιμεύει. Όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να 

προχωρούν στο μονοπάτι της εσωτερικής αυτοπραγμάτωσης του Είναι, 
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πρέπει να ελευθερώνονται από την ηθική. Ας μιλάμε καλύτερα για την 

επαναστατική Ηθική, αυτό ακούγεται καλύτερα. Ένας πρέπει να μάθει 

να κάνει μια καταγραφή από τον εαυτό του για να ξέρει τι του 
περισσεύει και τι του λείπει, και επίσης να μαθαίνει να οδηγεί τις αρετές 

του. Μια αρετή, αν και μπορεί να είναι πολύ άγια, έξω από τη θέση της 

προξενεί ζημιά. Υπάρχουν πολλοί άγιοι που έχουν αδικήσει την 
ανθρωπότητα με τις αρετές τους, αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα των 

γεγονότων. Όμως οι αρετές είναι αξιόλογες, αλλά αυτός που δεν ξέρει 

να τις χειρίζεται, πραγματικά προξενεί ζημιά στις ίδιες τις Αρετές. Τότε 
λοιπόν ας μη μιλάμε για Ηθική, ας μιλάμε για επαναστατική ηθική. Η 

Ηθική δε χρησιμεύει, αδικεί τη δική μας ανάπτυξη. Υπάρχει καμιά άλλη 

ερώτηση; 

ΕΡ: Δάσκαλε πρέπει να ξέρουμε ν' ακούμε και πρέπει να ξέρουμε 

να είμαστε στο σπίτι, Θα μπορούσατε εσείς τώρα Αξιοσέβαστε 
Δάσκαλε να μας μιλήσετε λίγο επάνω στον κακό Γραμματέα; 

ΑΠ: Ο κακός Γραμματέας είναι το εγώ, τίποτα παραπάνω παρά το 

Εγώ. Όλοι σύμφωνα με την ψυχολογική ιδιοσυγκρασία, ενώ δεν έχει 
τελειώσει ο ομιλητής την ομιλία του ήδη το ίδιο το εγώ έχει 

δημιουργήσει την προσωπική του ιδέα, αλλά εσφαλμένη, γιατί βασίζεται 

στις προλήψεις, στους φόβους, στις εσφαλμένες θεωρίες, στην 
εσφαλμένη εκπαίδευση που έχει λάβει και άλλες ανοησίες. Ο κακός 

Γραμματέας προξενεί πολλή ζημιά γι' αυτό πρέπει να είμαστε 

επάγρυπνοι και φρουροί, έτοιμοι να λάβουμε το λόγο αλλά προσεκτικοί 
και παρόντες. Αλλά αν είμαστε απόντες, πώς θα μπορούσαμε να τον 

λάβουμε; Επαναλαμβάνω, γιατί οι άνθρωποι δε θυμούνται τις 

προηγούμενες υπάρξεις τους; Απλώς γιατί ποτέ δεν είναι παρόντες, ποτέ 
δεν είναι στο σπίτι τους. Πεθαίνει το φυσικό σώμα και ποτέ δεν είμαστε 

στο σπίτι μας. Πώς μπορούμε να θυμηθούμε τις περασμένες υπάρξεις αν 

ποτέ δεν είμαστε στο σπίτι; 
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Συνειδητή φαντασία και μηχανική φαντασία. 
Θετική και μηχανική μνήμη 

Πραγματικά μπορούμε να κάνουμε μία πλήρη διαφοροποίηση 

μεταξύ της οδηγημένης θεληματικά φαντασίας και αυτού που λέμε 
μηχανική φαντασία. Αναμφισβήτητα, η οδηγημένη φαντασία είναι η 

συνειδητή φαντασία: για το σοφό να φανταστεί σημαίνει να δει. Η 

συνειδητή φαντασία είναι το διάφανο μέσο που αντανακλά το 
στερέωμα, τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου, το Είναι.  

Η μηχανική φαντασία είναι διαφορετική. Είναι φτιαγμένη από τα 

απομεινάρια της μνήμης. Συμφέρει να την ερμηνεύουμε βαθιά. 
Πραγματικά οι άνθρωποι με τη μηχανική φαντασία τους, δε βλέπουν τον 

πραγματικό τους εαυτό. Η μηχανική φαντασία τους κάνει να 

μπερδεύουν τη γάτα με το λαγό, βλέπουν τον εαυτό τους με εικόνες που 
δε συμπίπτουν με την πραγματικότητα. Αν εγώ αληθινά έλεγα στον 

καθένα σας πώς είστε πραγματικά, ποιος είναι ο ιδιαίτερος ψυχολογικός 

χαρακτήρας σας, είμαι εντελώς σίγουρος ότι θα αισθανόσαστε 
πληγωμένοι. Είναι ξεκάθαρο ότι εσείς έχετε μια λανθασμένη ιδέα πάνω 

στον εαυτό σας, ποτέ δεν έχετε δει τον εαυτό σας. Η δική σας μορφή 

φαντασίας δε σας αφήνει να δείτε το πώς στ' αλήθεια είστε. 

Μιλώντας αλληγορικά και συμπαθητικά, θα προσπαθώ μόνο να 

κάνω μια ψυχολογική εξερεύνηση, γενικά, χωρίς να αναφέρω ούτε 

ονόματα, ούτε επώνυμα, χρησιμοποιώντας συμβολικά ονόματα, και ο 
νοών νοείτω. Τι θα λέγαμε, π.χ. για τον Κικέρωνα; Τι μεγάλος 

ασυνάρτητος άντρας!! Ποιος θα το αρνιόταν. Μεγάλος, εύγλωττος όσο 

κανένας, τρομερός επικριτής!! Είμαστε σίγουροι ότι όλα σ' αυτόν είναι 
καλοκάγαθα. Ας συλλογιστούμε: αν θα λέγαμε για τη σοβαρότητα της 

φαντασίας του, θα αισθανόταν πληγωμένος. Αν θα το σημειώναμε, θα 

διαμαρτυρόταν βίαια, ποτέ δε σκότωσε την ποπέα, αυτή τη δουλειά την 
αφήνουμε στο Νέρωνα, που έκανε να ματώνει η καρδιά της δικής του 

ποπέας, με κανένα τρόπο δε θα αισθανόταν ότι αναφερόμαστε σ' αυτόν. 

Εμείς μπροστά σ' αυτό το γεγονός θα αισθανόμασταν ευγενείς, αυτό θα 
έλεγε το δικό μας φανταστικό χαρακτηριστικό. Αυτό είναι να βλέπεται 

κάποιος εσφαλμένα μέσω ενός πρίσματος εξαιρετικής καλοκαγαθίας, 

αυτό είναι φανερό. Και τι θα λέγαμε εμείς π.χ. για εκείνους που 
επιθυμώντας το φως του πνεύματος θα έκαναν λάθος στη βάση του. Δε 

λένε ότι ο Ίκαρος εξυψώθηκε μέχρι τα ουράνια με κέρινα φτερά; 

Λιώσανε και βρέθηκε γκρεμισμένος στην άβυσσο. Όμως αυτός δε 
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σκέφτεται έτσι για τον εαυτό του, νομίζει ότι είναι πιστός στην Κίνηση, 

είναι σίγουρο ότι πάει από τον ίσιο δρόμο, ότι είναι ένας άνθρωπος 

όπως κανένας άλλος. Συνεχίζοντας έτσι απ' αυτόν το δρόμο, τι θα έμενε 
τότε στον Ίκαρο μετά το γκρέμισμά του στην άβυσσο; Δε λένε ότι ο 

Γανυμήδης ανέβηκε μέχρι τον Όλυμπο για να δει το τέλος; Αλλά ο 

Γανυμήδης επίσης μπορεί να είναι εκσφενδονισμένος στο βάθος του 
γκρεμού. 

Ο μαθητής, ας τον ονομάσουμε τώρα Ιουστινιανό σαν 

συμβολισμό. Πόσες φορές έχει δικαιολογήσει τον εαυτό του! Είναι 
αποδεδειγμένο ότι πάει πολύ καλά. Ίσως τον τελευταίο καιρό έχει 

καλυτερέψει κάπως αλλά μήπως δεν έχει διαμαρτυρηθεί σε 

συγκεκριμένες στιγμές; Μήπως δεν έχει διαμαρτυρηθεί μπροστά στο 
βωμό της θυσίας; Αλλά αυτός είναι σίγουρος ότι ποτέ δεν έχει 

διαμαρτυρηθεί, πάντοτε όλα τα έχει κάνει προς όφελος του μεγάλου 

σκοπού, χωρίς ποτέ να κάνει λάθος. Στο όνομα της αλήθειας, αν και σας 

φαίνεται λιγάκι δύσκολο, είναι σπάνιοι αυτοί που έχουν δει τον εαυτό 

τους έτσι όπως είναι. 

Ο Αριστοτέλης με τη φιλοσοφία του, είναι επανειλημμένα 

πεπεισμένος ότι η σοφία του είναι καταπληκτική, και αυτό τον έχει 

κάνει άχρηστο. Έχει κάνει να υποφέρουν αλλά αυτός ζει πεπεισμένος 
ότι ποτέ δεν έχει πάει άσχημα, είναι σίγουρος ότι είναι θαυμάσιος, 

καλοκάγαθος, γλυκός κλπ. Στο όνομα της αλήθειας θα μπορούσα να σας 

πω ότι υπάρχει μόνο ένα άτομο που έχει δει τον εαυτό του όπως είναι, 
κανένας άλλος εκτός από έναν μεταξύ όλων των εδώ παρόντων. Μόνο 

ένας, οι άλλοι όλοι έχουν πάνω στον εαυτό τους, μια φανταστική 

εικόνα. Η μηχανική φαντασία τους κάνει να βλέπουν τον εαυτό τους, 
όχι όπως είναι, αλλά όπως φαινομενικά είναι. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου 

αδελφοί σας καλώ σε συλλογισμό. Να σκεφτείτε εσείς αν καμιά φορά 

έχετε δει τον εαυτό σας έτσι όπως είναι. 

Οι ιστοριογράφοι π.χ. τι είναι αυτό που έχουνε γράψει; Φαντασίες 

και τίποτα άλλο. Τι λένε για το Νέρωνα; Πως ήτανε ένας ομοφυλόφιλος 

και έφτασε να παντρευτεί με άλλους ομοφυλόφιλους. Από πού το 
έβγαλαν αυτό οι ιστοριογράφοι; Μήπως είναι σίγουροι; Στο όνομα της 

αλήθειας πρέπει να σας πω ότι εγώ ήμουν ενσαρκωμένος στην εποχή 

του Νέρωνα, και δεν ήταν καθόλου ομοφυλόφιλος. Πολλές φορές τον 
είδα να φεύγει από τις Πύλες της αρχαίας Ρώμης, καθισμένος σε ένα 

φορείο πάνω στους ώμους των σκλάβων του, άνθρωπος με πλατύ 

μέτωπο, με ρωμαλέο σαν του Ηρακλή σώμα. Δεν τον αναφέρουν έτσι οι 
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ιστοριογράφοι. Αυτοί εμφανίζουν την ιδέα γι' αυτόν σαν ενός απαίσιου 

ποιητή. Αντί να τον βλέπουμε τριγυρισμένο, όπως πολλοί νομίζουνε, 

από ομοφυλόφιλους ανθρώπους, το αντίθετο, τον γνώριζα πάντα 
τριγυρισμένο από τις γυναίκες του. Εγώ έζησα στην εποχή του Νέρωνα 

και βεβαιώνω γι' αυτό. Οι ιστοριογράφοι έχουνε πλαστογραφήσει την 

αλήθεια σχετικά μ' αυτόν τον άνθρωπο. 

Μήπως δεν κατηγορούν τη Μαρία Αντουανέτα σαν πόρνη, 

μοιχαλίδα και δεν ξέρω τι άλλο; Κανείς δεν αγνοεί ότι της 

δημιουργήσανε ένα μεγάλο σκάνδαλο για το κολιέ της βασίλισσας, 
κόσμημα που αυτή είχε δωρίσει για να βοηθά τους άλλους. Αλλά απ' 

αυτό να πάμε στο ότι απατούσε το Λουδοβίκο 16ο υπάρχει μεγάλη 

απόσταση. Την υποβάλαμε σε δοκιμασίες στους Ανώτερους Κόσμους 
και αποδείχθηκε τρομερά αγνή, με δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον άσπρο 

χιτώνα. Εγώ την είδα να περνά ηρωικά από το Παρίσι, τίποτα δε 
χρωστούσε, τίποτα δεν είχε να φοβηθεί, έδινε τη ζωή της για τη Γαλλία 

ποτέ δεν ήξεραν να την αξιολογήσουν όπως πραγματικά της αξίζει. 

Πολλοί έχουν γράψει την ιστορία, είναι διαστρεβλωμένη δεν αξίζει τον 
κόπο να μαθαίνουμε την ιστορία μόνο οι ημερομηνίες είναι το χρήσιμο 

που υπάρχει, και αυτό όχι πάντα. Διότι τι παράλογο θα ήτανε να 

αποδεχόμαστε εμείς την ημερομηνία εκείνη του 1325 ή κάπως έτσι σαν 
αρχή της ίδρυσης της αυτοκρατορίας των Αναουάκ, για να εξαφανιστεί 

το 1500 κάτω από την μπότα του Χερνάν Κορτέζ και των οπαδών του!!! 

Νομίζετε σεις ότι σε 2 αιώνες μπορούσε να σηκωθεί ένας δυνατός 
πολιτισμός σαν αυτόν της μεγάλης Τενοχτιτλάν; Αν για να σηκώσουν 

μια μόνο πυραμίδα πέρασαν ολόκληρες γενιές, νομίζετε ότι ένας 

ισχυρός πολιτισμός σαν αυτόν θα σηκωνόταν σε δύο αιώνες; Και έτσι οι 
ιστοριογράφοι νοθεύουν τις ημερομηνίες, τις πλαστογραφούν. Γι' αυτό 

στο ιστορικό υλικό πρέπει να προχωρούμε με μεγάλη προσοχή. 

Να καταλαβαίνετε τη μηχανική μνήμη και τη μνήμη της 
Γνωστικής Εσωτερικής Δουλειάς. Η μηχανική μνήμη μας φέρνει σε 

λανθασμένα συμπεράσματα. Είστε σεις σίγουροι ότι θυμόσαστε τη ζωή 

σας έτσι όπως ήτανε; Δε σας ρωτάω για τις περασμένες ζωές, παρά για 
την παρούσα. Αδύνατον, υπάρχουν πράγματα που φαίνονται 

παραμορφωμένα στη μηχανική μνήμη. Όταν ένας από μικρός, αν και 

έχει γεννηθεί σε μια μεσαία τάξη, έχει ζήσει τουλάχιστον σε ένα καθαρό 
σπίτι ταχτοποιημένο, τριγυρισμένος από ψωμί, ρούχα και καταφύγιο, 

έχει δει μερικά κέρματα μπορεί να συμβεί ότι με τα χρόνια κρατά στη 

μηχανική του μνήμη κάτι παραμορφωμένο. 
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Από μικροί μερικά χαρτονομίσματα μας φαίνονται εκατομμύρια, 

μερικά μικρά δέντρα στο δικό μας κήπο ή κοντά στο δικό μας παράθυρο 

μπορεί να μας φαίνονται κολοσσιαία. Εγώ θα έλεγα ότι το δικό μας 
σώμα είναι μικρό, τότε δε θα ήτανε παράξενο που μεγάλοι πια θα 

λέγαμε: «από μικρό, από μωρό ζούσα στο τάδε μέρος, το σπίτι μου 

ήτανε καταπληκτικά φτιαγμένο, με μεγάλους τοίχους. Τι καταπληκτικό 
τραπέζι! Πόσα λεφτά!!» Είναι η μηχανική μνήμη, είναι παράλογη. Έτσι 

λοιπόν η μόνη πραγματική μνήμη είναι αυτή της δουλειάς. Αν μέσω της 

αναδρομικής άσκησης θυμηθούμε εν μέρει, θα βλέπαμε ότι αυτό το 
σπίτι της παιδικής μας ηλικίας από τη μεσαία τάξη, δεν ήταν το παλάτι 

που πριν νομίζαμε, παρά μια φτωχή κατοικία, από ένα φτωχό και τίμιο 

πατέρα. Εκείνες οι καταπληκτικές προσθέσεις που μας τριγυρίζανε, 
μόνο ήτανε μικρές προσθέσεις για να πληρώνουν το ενοίκιο του σπιτιού, 

ν' αγοράσουν το φαγητό. Η μηχανική μνήμη είναι λίγο-πολύ εσφαλμένη. 
Αν μια ομάδα από σας κάνει μια εκδρομή στο Γιουκατάν  και δείτε 

ακριβώς τα ίδια μνημεία και πέτρες, στο γυρισμό εδώ ο καθένας σας θα 

δίνει μια διαφορετική ερμηνεία. Τι αποδεικνύει αυτό; Ότι η μηχανική 
μνήμη είναι ανακριβής. Σε σας βεβαιώνεται πολλές φορές το ίδιο. Έχετε 

εξιστορήσει κάτι στον έναν ή τον άλλο φίλο, το έχετε πει και αυτός με 

τη σειρά του το έχει εξιστορήσει σε άλλον. Αλλά εξιστορώντας το, ήδη 
έχει προσθέσει κάτι περισσότερο, ή έχει αφαιρέσει λιγάκι, δεν είναι πια 

η ίδια ιστορία, την έχει παραμορφώσει, και αυτός ο άλλος με τη σειρά 

του το λέει σε άλλον. Η  ιστορία συνεχίζει να παραμορφώνεται 
περισσότερο, και εν επεκτάση ούτε σεις οι ίδιοι αναγνωρίζετε την 

ιστορία. Έχει παραμορφωθεί τόσο που σε τίποτα δε μοιάζει μ' αυτό που 

εσείς εξιστορούσατε. Έτσι είναι η μηχανική μνήμη, δε χρησιμεύει, και 
συμβαίνει ότι στη μηχανική μνήμη υπάρχει η φαντασία. Μηχανική 

μνήμη και φαντασία είναι πολύ συνδεδεμένες. Πώς να ελέγξουμε λοιπόν 

την φαντασία; Δεν υπάρχει παρά ένας τρόπος να την ελέγξουμε, μέσω 
της μνήμης της δουλειάς. 

Η μηχανική μνήμη μας κάνει να δούμε τη δική μας ζωή όπως δεν 

είναι ή όπως δεν έγινε, μέσω της δουλειάς πάμε διαμελίζοντας τη δική 
μας ζωή και φτάνουμε να την ανακαλύπτουμε έτσι όπως είναι. Τι θέλει 

να πει αυτό; Ότι με τη μνήμη που διαφυλάξαμε μετά τη δουλειά που 

έγινε, είναι δυνατόν να ελέγχουμε τη φαντασία, να την αφαιρούμε, να 
την αφαιρούμε ριζικά, ναι. Είναι κατάλληλο τότε να αφαιρούμε τη 

μηχανική φαντασία, διότι με κανένα τρόπο δε μας επιτρέπει την 

εσωτερική πρόοδο. Ας δείτε την κυρία που φτιάχνεται μπρος στον 
καθρέπτη, που βάφει τους μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια της, που 
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λεπταίνει τα φρύδια, που βάζει ψεύτικες βλεφαρίδες. Βάφει τα χείλια μ' 

ένα κόκκινο χρώμα. Δείτε τη ντυμένη με την τελευταία λέξη της μόδας, 

πώς κοιτάζεται μπρος στον καθρέπτη ερωτευμένη με τον εαυτό της, 
πεπεισμένη ότι είναι η ομορφότερη. Αν θα της λέγαμε ότι είναι 

τρομαχτικά άσχημη, θα αισθανόταν πληγωμένη στη ματαιότητά της, και 

μάλιστα θανάσιμα!!! Έχει μια τρομερή φαντασία, ο τρόπος της 
φαντασίας της την κάνει να δει τον εαυτό της όπως δεν είναι. 

Τότε ο καθένας έχει πάνω στον εαυτό του μία λανθασμένη ιδέα, 

εντελώς λανθασμένη, αυτό είναι τρομερό. Ένας μπορεί να αισθάνεται 
σαν μεγαλοφυΐα, ικανός να κυριαρχεί τον κόσμο, σπινθηροβόλο πνεύμα, 

πεπεισμένος για τις ικανότητες του. Όμως αν έβλεπε την 

πραγματικότητα θα καταλάβαινε ότι αυτό που έχει στην προσωπικότητα 
του δεν είναι δικό του αλλά κάτι ξένο. Οι ιδέες του δεν είναι δικές του 

διότι τις διάβασε σε αυτό ή σε εκείνο το βιβλίο, που είναι γεμάτο από 
τρομερά ηθικά ελαττώματα. Λίγοι όμως είναι αυτοί που έχουν το 

θάρρος να ξεγυμνώσουν τον εαυτό τους για να βλέπονται έτσι όπως 

είναι. Ο καθένας προβάλλει μία μορφή της φαντασίας του πάνω στον 
εαυτό του, και είναι μ' αυτόν τον τρόπο που ποτέ δεν έχει δει 

πραγματικά τον εαυτό του, ουδέποτε, και αυτό είναι τρομερό, 

τρομαχτικό. Σκεφτόμενος φωναχτά για να μιλήσω με σας θα πω ότι ενώ 
δε διαλύουμε τις μορφές της φαντασίας, θα μένουμε πολύ μακριά από 

το Είναι. Σύμφωνα με το πόσο διαλύουμε όλες αυτές τις μορφές της 

φαντασίας, το Είναι θα εκδηλώνεται όλο και πιο πολύ στον εαυτό μας. 
Όταν κάποιος εμβαθύνει στο τι είναι η ζωή, ο κόσμος, ανακαλύπτει ότι 

ειλικρινά δεν έχει δει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι, τον έχει δει 

μέσω των μορφών της φαντασίας, τίποτα άλλο. Μηχανική φαντασία, τι 
σοβαρό που είναι! Όνειρα της φαντασίας. Μερικές φορές στα όνειρα 

μένει σιωπηλή, άλλες φορές τα κουβεντιάζει και άλλες φορές θέλει να 

τα πραγματοποιήσει. Πραγματικά το ζήτημα στην τρίτη περίπτωση είναι 
σοβαρό. 'Όταν ένας ονειροπόλος θέλει να φέρει τα όνειρά του στη ζωή 

διαπράττει τρομαχτικές τρέλες, επειδή τα όνειρά του δε συμπίπτουν με 

τη μηχανικότητα της ζωής. Ο σιωπηλός ονειροπόλος ξοδεύει πολύ 
ζωτική ενέργεια, αλλά δεν είναι τόσο επικίνδυνος. Αυτός που συζητά τα 

όνειρά του, φανταστικά όνειρα, μπορεί να τα μεταδίδει σ' άλλους 

ψυχισμούς, σ' άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτός που θέλει να μετατρέπει 
τα όνειρα του σε γεγονότα της ζωής είναι ψώνιο στ' αλήθεια, είναι 

τρελός, αυτό είναι φανερό. Συνεχίζοντας μ' αυτή την έκθεση, βλέπουμε 

ξεκάθαρα ότι η μηχανική φαντασία, μας κρατά πολύ μακριά από την 
πραγματικότητα, από το Είναι, και αυτό είναι πραγματικά αξιοθρήνητο. 
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Οι άνθρωποι κυκλοφορούν στους δρόμους ονειροπολώντας, 

προχωρούν με τη φαντασία τους, δουλεύουν ονειροπολώντας, 

παντρεύονται ονειροπολώντας, ζουν μια ζωή ολόκληρη 
ονειροπολώντας, και πεθαίνουν ονειροπολώντας. Στον κόσμο του μη 

πραγματικού, ποτέ δεν είδαν τον εαυτό τους, ουδέποτε, πάντα έβλεπαν 

μια μορφή της φαντασίας τους. Το να βγάλουμε αυτή τη μορφή της 
φαντασίας, καταλήγει τρομερά δυνατό. 

Υπάρχουν φυσικά διαφορετικές μορφές της φαντασίας. Έτσι 

λοιπόν ο καθένας μας έχει ένα εγώ φαντασίας, έναν άνθρωπο-φαντασία 
που δεν συμπίπτει με την πραγματικότητα. Ο δικός σας άνθρωπος-

φαντασία υπήρξε από μια αρχή και αν τώρα είστε εσείς πεπεισμένοι ότι 

αυτός ο άνθρωπος-φαντασία είναι η πραγματικότητα, καταλήγει ότι δεν 
είναι, να εκεί είναι το σοβαρό. Επαναλαμβάνω: πώς να ελέγχουμε τη 

φαντασία; Δεν υπάρχει παρά ένας τρόπος να την ελέγχουμε: Η Μνήμη 
Δουλειάς, να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, να δουλεύουμε και 

να αφαιρούμε από τον εαυτό μας τα απαίσια στοιχεία που έχουμε, και 

σύμφωνα με το πώς βαδίζουμε αφαιρώντας τα, προχωράμε 
ανακαλύπτοντας μια τάξη στη Δουλειά. 

Ποιος εγκαθιστά αυτή την τάξη στην Εσωτερική Δουλειά; Το 

Είναι. Και αυτή η Μνήμη Δουλειάς μας επιτρέπει να αφαιρούμε από 
μας τη φαντασία, αλλά χρειάζεται μια μεγάλη τάξη για να σπάσουμε -ας 

πούμε- το εγώ φαντασία, το δικό μας άνθρωπο-φαντασία. Υπάρχουν 

πολλές σπάνιες στιγμές στη ζωή, πολύ σπάνιες, στις οποίες ένας 
επιτυγχάνει να δει τη δική του γελοιότητα. Στιγμές που πετυχαίνει να 

αντιληφθεί το δικό του Εγώ-Φαντασία, το δικό του Άνθρωπο-Φαντασία. 

Όταν αυτό συμβαίνει, υπάρχει ένας ηθικός πόνος πολύ βαθύς, αλλά 
μετά έρχεται ξανά ο ύπνος. Ψάχνει τον τρόπο να ισιώσει το στραβό, και 

στο τέλος παρηγορείται με χίλιους τρόπους, ξεχνά το ζήτημα και ο 

κόσμος συνεχίζει ειρηνικά όπως πάντα. 

Αξίζει τον κόπο να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας εάν 

πρόκειται να αυτογνωριστούμε. Αν αληθινά θέλουμε εμείς να 

εκδηλώσουμε το Είναι που φέρνουμε μέσα μας, αν πράγματι 
επιθυμούμε την πραγματικότητα, και τίποτα άλλο παρά την 

πραγματικότητα χωρίς ένα άτομο φαντασίας, χρειαζόμαστε το θάρρος 

να σχιζόμαστε, να σπάμε αυτόν τον άνθρωπο φαντασία που δεν υπάρχει. 
Οι άλλοι ξέρουν ότι δεν υπάρχει αλλά εμείς νομίζουμε ότι υπάρχει. 

Βέβαια, χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το νυστέρι της αυτοκριτικής, 

αλλιώς δε θα ήτανε δυνατή η αυτοκριτική. Αν έτσι προχωρούμε, θα 
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πετύχουμε να σπάσουμε το εγώ φαντασία. Θα πετύχουμε να το 

κατακομματιάσουμε, να το ελαττώσουμε σε στάχτη, σε κοσμική σκόνη. 

Στόχος: να ανακαλύψουμε το Είναι που κατοικεί στα δικά μας βάθη. 
Αλλά το Εγώ Φαντασία σκεπάζει το Είναι. Το κρατάει στον εαυτό του 

τόσο γοητευμένο με αυτό που δεν είναι πραγματικό, που δεν αφήνει τον 

άνθρωπο να ανακαλύπτει το Είναι του. 

Μην ξεχνάτε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι το βασίλειο των 

Ουρανών είναι μέσα σε μας τους ίδιους, και έχει διάφορα επίπεδα. 

Επίσης το βασίλειο της Γης είναι εδώ σε μας, και το πιο ψηλό επίπεδο 
του βασιλείου της Γης δε φτάνει καν στα πόδια του πιο μικρού που ζει 

στο βασίλειο των Ουρανών. Αλλά, πώς μπορούμε να φύγουμε από τα 

διάφορα επίπεδα της Γης για να μπούμε τουλάχιστον στο κατώτερο 
επίπεδο του Βασιλείου των Ουρανών; 

Η πρώτη σκάλα του βασιλείου των Ουρανών είναι μέσα μας, και 
όχι έξω από μας, και πρέπει εμείς να κάνουμε το βήμα από το βασίλειο 

της Γης στο βασίλειο των Ουρανών. Το βασίλειο της Γης έχει διάφορα 

επίπεδα, μερικά πιο εξυψωμένα και άλλα πιο εξευγενισμένα αλλά και το 
πιο εξευγενισμένο των επιπέδων της Γης δεν φτάνει το βασίλειο των 

Ουρανών. Για να περάσουμε από το πιο ψηλό σκαλοπάτι του βασιλείου 

της Γης στο πιο κατώτερο του βασιλείου των Ουρανών, χρειάζεται μια 
αλλαγή, μια μετατροπή, χρειάζεται μια αναγέννηση του νερού και του 

πνεύματος, χρειάζεται να ξεδιπλωθούμε σε δύο: Στη γήινη 

προσωπικότητα και στον ψυχολογικό, στον εσωτερικό άνθρωπο. Πώς 
θα μπορούσε να γίνεται αυτό το ξεδίπλωμα σε δύο; Ένας γήινος 

εσωτερικός άνθρωπος τοποθετημένος στο κανονικό επίπεδο, και άλλος 

σε μία ανώτερη οκτάβα μέσα από τον εαυτό του. Πώς θα μπορούσε να 
γίνει αυτός ο διαχωρισμός σε μας; Σε αυτούς τους δύο ίδιους 

ανθρώπους; Νομίζετε ότι αυτό θα ήταν δυνατόν αν συνεχίζαμε μ' αυτή 

τη φανταστική προσωπικότητα που νομίζουμε ότι είναι αληθινή, μα δεν 
είναι; Ενώ ένας είναι πεπεισμένος ότι η μορφή που βλέπει είναι 

πραγματική, δε θα είναι δυνατόν το ψυχολογικό ξεδίπλωμα, δε θα είναι 

δυνατόν ο Εσωτερικός άνθρωπος να ξεχωριστεί από τον εξωτερικό και 
τότε δε θα είναι δυνατόν να διαπεράσει στο 1ο σκαλοπάτι του βασιλείου 

των Ουρανών. 

Πραγματικά η μηχανική φαντασία είναι αυτή που έχει βυθίσει την 
ανθρωπότητα στην ασυνείδητη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Ενώ 

θα υπάρχει η μηχανική φαντασία η συνείδηση θα συνεχίζει κοιμισμένη. 

Πρέπει να καταστρέψουμε τη μηχανική φαντασία. Αντί της μηχανικής 
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φαντασίας, πρέπει να έχουμε τη συνειδητή φαντασία, την καθοδηγημένη 

φαντασία. Αντί της μηχανικής μνήμης, πρέπει να έχουμε Μνήμη της 

Δουλειάς. Έτσι αυτός που κάνει πρακτική με την αναδρομική άσκηση 
για να ελέγξει τη ζωή του, τελειώνει με τη μηχανική μνήμη και 

εγκαθιστά μέσα του τη συνειδητή μνήμη, τη μνήμη της Δουλειάς. Έτσι 

με την αναδρομική άσκηση μπορούμε να θυμηθούμε τις προηγούμενες 
ζωές, τελειώνουμε με τη μηχανική φαντασία. Μ' αυτόν τον τρόπο η 

Μνήμη Δουλειάς και η συνειδητή φαντασία, θα μας επιτρέψουν να 

εισερχόμαστε στο δρόμο της Αυτοανακάλυψης. Μέχρι εδώ τα λόγια 
μου. Αν κάποιος από σας έχει κάτι να ρωτήσει, μπορεί να το κάνει με 

την πιο απόλυτη ελευθερία. 

ΕΡ: Δάσκαλε, ποιες θα ήτανε οι καλύτερες ασκήσεις για να 
αναπτύσσουμε τον αδένα της επίφυσης; 

ΑΠ: Η συνειδητή φαντασία είναι η οδηγημένη φαντασία. Τότε 
πρέπει να μάθουμε να οδηγούμε τη συνειδητή φαντασία μας. 

Χαλαρώνουμε το σώμα μας και μετά στρέφουμε την προσοχή μας πάνω 

στη διαδικασία της γέννησης και του θανάτου όλων των πραγμάτων 
Έτσι αναπτύσσεται η συνειδητή φαντασία. Ας φανταστούμε το σπόρο 

μιας τριανταφυλλιάς: Πώς βλαστάνει, πώς μεγαλώνει ο κορμός και 

αντίστροφα την καθοδική εξελικτική διαδικασία: Πώς μαραίνονται τα 
πέταλα, πώς τα φύλλα πέφτουν, και στο τέλος η τριανταφυλλιά μένει 

μεταβλημένη σ' ένα σωρό από κούτσουρα. Είναι μια καταπληκτική 

άσκηση, με αυτή πετυχαίνουμε την ανάπτυξη της φαντασίας με θετικό 
τρόπο. 

ΕΡ: Πώς να αφαιρέσουμε από μας τη μηχανική φαντασία; 

ΑΠ: Απλώς διαλύοντας πρώτα απ' όλα το εγώ-φαντασία πρέπει να 
αρχίσουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας όπως είναι, και όχι όπως 

προφανώς είμαστε ή όπως νομίζουμε πως είμαστε. Είναι δύσκολο να 

βλέπουμε τον εαυτό μας όπως είναι, κανονικά ένας βλέπεται όπως δεν 
είναι. Βλέπεται όπως νομίζει ότι είναι, σύμφωνα με τη φαντασία του. 

Από εκεί πρέπει ένας να αρχίσει να σπάζει τη φαντασία του. Όταν έχει 

δει τον εαυτό του με τον πιο ωμό ρεαλισμό, κανονικά, παθαίνει μια 
τρομαχτική απογοήτευση. Αν ένας τελειώνει με τη μηχανική μνήμη και 

εγκαθιστά τη μνήμη της δουλειάς, τότε εκμηδενίζει τη φαντασία διότι 

στη μηχανική μνήμη υπάρχει φαντασία. Ήδη είπα το γεγονός των 
ιστοριογράφων της ιστορίας μας: είναι καθαρή φαντασία. Μήπως οι 

ιστοριογράφοι ήταν παρόντες στη Γαλλική επανάσταση; Γνώρισαν τον 

Κάρολο τον 5ο της Ισπανίας; το Φίλιππο τον Ωραίο; Αυτοί γράφουν 
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παραμορφωμένες από τον καιρό ερμηνείες, προϊόντα της φαντασίας. Αν 

εμείς αντί της μηχανικής φαντασίας, εγκαταστήσουμε τη Μνήμη 

Δουλειάς, αν δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας διαλύοντας τα απαίσια 
στοιχεία που φέρουμε, πραγματικά θα αποκτήσουμε τη συνειδητή 

μνήμη, τη Μνήμη της Δουλειάς. Η συνειδητή μνήμη, η Μνήμη της 

Δουλειάς είναι καταπληκτική, και όταν την εφαρμόζουμε στην 
Παγκόσμια Ιστορία θα μας επιτρέψει να μελετήσουμε τα διάφορα 

πράγματα, την ωμή πραγματικότητα της Γαλλικής Επανάστασης, της 

Μαρίας Αντουανέτας ή οποιαδήποτε σελίδα της ιστορίας γενικά. Έτσι 
λοιπόν η συνειδητή μνήμη εγκαταστημένη στο εσωτερικό μας, μας 

οδηγεί πολύ μακριά. Τοποθετημένη πάνω στο σύμπαν, μας επιτρέπει να 

γνωρίσουμε στα Ακασικά Αρχεία οποιοδήποτε γεγονός της Ιστορίας. 
Έτσι, σύμφωνα με το πώς πάει ένας άνθρωπος αφαιρώντας όλο αυτό 

που έχει από τη μηχανική φαντασία, η συνειδητή φαντασία, θα γίνεται 
όλο και περισσότερο δραστήρια. 
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Η αφύπνιση της συνείδησης 
 

Έχουμε πλησιάσει τον Αξιοσέβαστο Δάσκαλο Σαμαέλ Αούν Βεόρ 

για να του κάνουμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τη Γνωστική Κίνηση 
στην Βενεζουέλα. 

ΕΡ: Α.Δ. μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι η Κουνταλίνη μπορεί να 

αφυπνισθεί και να ανεβαίνει η Ιερή Φωτιά μέσω της σπονδυλικής 
στήλης μόνο χρησιμοποιώντας το Πραναγιάμα, και χωρίς την πρακτική 

του Σαάχα Μαϊτούνα θα θέλαμε να ξέρουμε αν αυτό είναι δυνατόν. 

ΑΠ: Πολύ ευχαρίστως θα απαντήσω σ' αυτήν την ερώτηση. Θέλω 
να καταλαβαίνετε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν 3 πρωταρχικές δυνάμεις στο 

σύμπαν και ακόμα κάποιος που έχει σπουδάσει Φυσικές Επιστήμες 

μπορεί να αναγνωρίσει την πραγματικότητα των μονοεγκεφάλων 
οργανισμών, δηλαδή, αυτών που έχουν έναν εγκέφαλο, π,χ. τα 

οστρακόδερμα, το σαλιγκάρι, τα έντομα που ζουν μόνο ένα καλοκαιρινό 

απόγευμα κλπ. Σ' αυτά διαδικάζεται μόνο μία μοναδική δύναμη. 
Έρχονται μετά τα διεγκέφαλα πλάσματα, αυτά δηλαδή, που έχουνε δύο 

εγκεφάλους: αετός, άλογο, σκύλος, γάτος, τα ανώτερα ζώα από όλα τα 

είδη. Σ' αυτά εκφράζονται δύο δυνάμεις. Μετά έρχονται τριεγκέφαλοι 
οργανισμοί, αυτοί οι τρεις εγκέφαλοι υπάρχουν μόνο στο διανοητικό 

ζώο το λανθασμένα ονομαζόμενο «Άνθρωπος». Σ' αυτούς εκφράζονται 

οι τρεις δυνάμεις.  

Θέλω να σας πω ότι οι μονοεγκέφαλοι οργανισμοί, κατέχουν 

αίσθηση, οι διεγκέφαλοι αίσθηση και αντίληψη και οι τριεγκέφαλοι 

κατέχουν αίσθηση, αντίληψη και ιδέα. Πραγματικά μόνο οι 
τριεγκέφαλοι οργανισμοί θα μπορούσαν να κρυσταλλώνουν τις 3 

δυνάμεις της Φύσης μέσα από τον εαυτό τους εδώ και τώρα. Αυτές οι 

τρεις δυνάμεις είναι αντιπροσωπευμένες στην Ινδία από τον Μπράχμα, 
τον Βισνού και τον Σίβα: Τον Άγιο να Βεβαιώνει, τον Άγιο να Αρνείται 

και τον Άγιο να Συμφιλιώνει. Για να δημιουργήσουμε ένα παιδί, 

χρειάζονται αναγκαστικά και οι τρεις δυνάμεις. Η πρώτη, ο Άγιος να 
βεβαιώνει, θα ήταν αντιπροσωπευμένη από το αρσενικό στοιχείο. Η 

δεύτερη, ο Άγιος να αρνείται θα ήταν αντιπροσωπευμένη από το θηλυκό 

στοιχείο. Κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής ένωσης ο Άγιος να 
Συμφιλιώνει συμφιλιώνει τις δύο δυνάμεις, αρσενική και θηλυκή για να 

δημιουργεί ένα καινούργιο γιο. Αναμφισβήτητα δεν θα ήταν δυνατή η 
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δημιουργία ενός γιου χωρίς τη συνάντηση των τριών δυνάμεων της 

Φύσης. 

Ας περάσουμε τώρα στην Ντέβι Κουνταλίνη. Πραγματικά το 
πυρογενές φίδι των δικών μας μαγικών εξουσιών ποτέ δεν θα μπορούσε 

να αναπτύσσεται και να ξεδιπλώνεται σε μια μόνη δύναμη την αρσενική 

ή θηλυκή. Χρειάζεται πάντα συνάντηση των τριών δυνάμεων: αρσενική, 
θηλυκή και ουδέτερη: Άγιος να βεβαιώνει, Άγιος να αρνείται και Άγιος 

να συμφιλιώνει. Το να θέλουμε να αφυπνίσουμε την Κουνταλίνη με μια 

μόνο δύναμη, είναι εντελώς αδύνατο, αυτό θα ήταν σαν να θέλουμε να 
αντιλέγουμε στην Ταντρική Σοφία. Αν θέλετε να γνωρίζετε τις δικές μας 

βάσεις, πρέπει να σπουδάζετε τον Ανατολικό Ταντρισμό. να ερευνήσετε 

τον Ταντρικό Βουδισμό, τον Ταντρισμό της Κίτρινης Εκκλησίας, του 
Θιβέτ και το Βουδιστικό Ταντρισμό ή Τσάνγκ της Κίνας, κλπ., κλπ. 

Οποιοσδήποτε άνθρωπος που έχει λάβει μια Ταντρική μύηση, δηλαδή, 
που ξέρει τους Τάντρας, που έχει εμβαθύνει στον Εσωτερισμό του 

Σαάχα Μαϊτούνα, ξέρει πολύ καλά, από προσωπική πείρα, ότι η 

ανάπτυξη της Κουνταλίνης είναι δυνατή μόνο μέσω της συνάντησης 
των τριών δυνάμεων. Και αυτές οι τρεις δυνάμεις μπορούν μόνο να 

ενώνονται αληθινά στο Σιδηρουργείο των Κυκλώπων, στην Ενάτη 

Σφαίρα, με την Σαάχα Μαϊτούνα. 

Συμβαίνει ότι πολλοί άνθρωποι που κάνουν το Πραναγιάμα, 

μπορούν να κάνουν να ξεπηδούν σπινθήρες από τη φλόγα. Είναι 

ξεκάθαρο ότι όλοι έχουμε στο βάθος μια πραγματική αναμμένη 
πυρκαγιά, έχουμε εκεί την Ντέβι Κουνταλίνη τυλιγμένη τρεις και μισή 

φορές. Υπάρχει μια εσωτερική σχέση με την εισπνοή και το σεξ. Είναι 

δυνατόν να κάνουμε να ξεπηδούν σπινθήρες μέσω της εισπνοή. Αν 
φυσάτε πάνω σε ένα κάρβουνο μισοαναμμένο θα δείτε ότι μπορούν να 

ξεπηδούν σπινθήρες. Αλλά αληθινά με το Πραναγιάμα το μόνο που 

επιτυγχάνουμε είναι να ξεπηδούν σπινθήρες. Ποτέ όμως δεν θα 
μπορούσε το Πραναγιάμα να αναπτύσσει, να ξεδιπλώνει τη φιδική 

φωτιά που αναπτύσσεται στο σώμα του γνωστικού ασκητή. Ποτέ δεν θα 

μπορούσατε να ανεβάσετε την Κουνταλίνη από το νωτιαίο μυελό μέχρι 
τον εγκέφαλο. Εκείνοι που κάνουν Πραναγιάμα όταν επιτυγχάνουν να 

κυκλοφορούν μερικοί σπινθήρες από τα Νάντις τους ή κανάλια, 

νομίζουν ότι έχουν επιτύχει την αφύπνιση της Κουνταλίνης, από το 
γεγονός του ότι είχαν αυτή ή εκείνη τη φώτιση, αυτή ή εκείνη την υπέρ-

αισθησιακή-αντίληψη. Μετά βεβαιώνουν με εμφατικό τρόπο ότι γίνεται 

η αφύπνιση της Κουνταλίνης μόνο με βάση το Πραναγιάμα. Αυτό είναι 
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εντελώς εσφαλμένο και πηγαίνει εναντίον της Μυήσεως, εναντίον των 

Τάντρας, που διδάσκουν στις εσωτερικές σχολές. Έτσι λοιπόν έχω πει 

αυτό που είναι, το Πραγματικό. Όποιος θέλει αληθινά, να αφυπνίσει, να 
αναπτύξει και να ξεδιπλώσει την Κουνταλίνη, πρέπει να κατέβει 

αναγκαστικά στην Ενάτη σφαίρα. Να το αρνηθούμε αυτό θα ήταν σαν 

να πετάμε τα παλιά κείμενα της Αρχαίας Σοφίας, να ελαττώνουμε σε 
σκόνη την Ιλιάδα του Ομήρου, την Αινειάδα του Βιργιλίου, τον 

εσωτερισμό των τεσσάρων Ευαγγελίων, την Αποκάλυψη του Αγίου 

Ιωάννη, τον εσωτερισμό του Μπαγκαβάντ Γκιτά και το Κοράνι. Είναι 
αξιοθρήνητο να υπάρχουν ακόμα στον κόσμο άνθρωποι που ρίχνουν 

ιδέες χωρίς βάση, τόσο λανθασμένες. 

ΕΡ: Η εσωτερική πραγμάτωση του Είναι εκτελείται το ίδιο στη 
γυναίκα; 

ΑΠ: Δεν θέλω να βάζω τη γυναίκα σε ένα δεύτερο επίπεδο. Η ωμή 
πραγματικότητα των γεγονότων είναι ότι η γυναίκα έχει τα ίδια 

δικαιώματα με τον άντρα, αυτό είναι φανερό. Πρέπει και αυτή επίσης να 

κατασκευάζει τα Ανώτερα Υπαρξιακά Σώματα του Είναι. Το ίδιο όπως 
ο άντρας πρέπει και αυτή να φτάσει να ενσαρκώσει την Ανθρώπινη 

ψυχή. Πρέπει και αυτή να φτάσει να νυμφεύεται με το δικό της Μπούδι, 

το Αγαπημένο της. Έτσι λοιπόν δεν ξέρω γιατί θέλουν να εξορίζουν τη 
γυναίκα σ' ένα δεύτερο επίπεδο. Η ωμή πραγματικότητα των γεγονότων 

είναι ότι οι γυναίκες που στο φυσικό κόσμο είναι γυναίκες, στο αστρικό 

είναι άντρες, και το αντίθετο. Οι άντρες εδώ στο φυσικό κόσμο είναι 
άντρες αλλά στο αστρικό, τους αρέσει ή δεν τους αρέσει, είναι γυναίκες. 

Έτσι λοιπόν γιατί θέλουν να εξορίζουν εδώ στο φυσικό κόσμο τις 

γυναίκες σε ένα δεύτερο επίπεδο: 

ΕΡ: Σας ικετεύουμε να μας δώσετε ένα κλειδί ή έναν ειδικό τρόπο 

για να αφυπνίσουμε τη συνείδηση, 

ΑΠ: Με μεγάλη ευχαρίστηση θα δώσω μερικές εξηγήσεις σχετικά 
με την αφύπνιση της συνείδησης. Πρώτα απ' όλα είναι απαραίτητο να 

καταλάβουμε ότι η συνείδηση των ανθρώπινων πλασμάτων είναι 

κοιμισμένη. Δυστυχώς οι άνθρωποι δε θέλουν να εννοήσουν ότι είναι 
κοιμισμένοι. Όλοι νομίζουν ότι είναι ξύπνιοι, αλλά κοιμούνται. Οι 

άνθρωποι οδηγούν αυτοκίνητα ονειρευόμενοι, εμπορεύονται 

ονειρευόμενοι, πηγαίνουν στους δρόμους πεπεισμένοι ότι είναι ξύπνιοι, 
αλλά κοιμούνται βαθειά, ονειρεύονται. Μπορούμε να βεβαιώσουμε πώς 

υπάρχει ένα 97% υποσυνείδητο και ένα 3% συνείδησης. Με άλλα λόγια 

θα λέγαμε ότι ένα 97% της συνείδησης είναι κοιμισμένο. Όμως 



93 

 

υπάρχουν άνθρωποι που δεν φτάνουν το 3% της ξύπνιας συνείδησης, 

κανονικά φτάνουνε στο 2%, και υπάρχουν εκείνοι που φτάνουν μόνο 

στο 1%. Αλλά αν το λέγαμε, σ' αυτούς που είναι κοιμισμένοι, δε θα το 
πίστευαν. Μάλλον θα πληγωνόντουσαν καταλήγει κουραστικό να λέω 

στους ανθρώπους ότι κοιμούνται, διότι δε με πιστεύουν. Νομίζουν ότι 

είναι ξύπνιοι ή νομίζουν πως τους πληγώνω, πως τους προσβάλλω. 
Είναι αναγκαίο να αφυπνισθούμε και οι Ιερές Γραφές επιμένουν στην 

ανάγκη να αφυπνισθούμε. Δυστυχώς όμως δεν διδάσκουν, δεν δίνουν το 

κλειδί, την εξήγηση. Είναι αναγκαίο να εξηγήσουμε, και αυτό είναι που 
κάνουμε εδώ ακριβώς, διδάσκοντας το δρόμο της αφύπνισης. Πρώτα 

από όλα είναι αναγκαίο να πείσουμε τον εαυτό μας ειλικρινά ότι 

είμαστε, κοιμισμένοι. Όταν κάποιος δέχεται πώς είναι κοιμισμένος είναι 
σημάδι ή σύμπτωμα ότι θέλει να αφυπνιστεί. Αυτό είναι κάτι παρόμοιο 

με τον τρελό. Κανένας τρελός δε δέχεται πως είναι τρελός, όλοι οι 
τρελοί νομίζουν ότι είναι πολύ καλά. Όταν ένας τρελός δέχεται πως 

είναι τρελός, είναι ένα αναμφίβολο σημάδι πως ήδη καλυτερεύει. 

Μπορείτε να το δείτε αυτό στα τρελοκομεία. Δεν υπάρχει τρελός που 
δέχεται πως είναι τρελός. Παρατηρήστε εσείς ότι εκείνοι οι τρελοί που 

είναι έτοιμοι να φύγουν από το τρελοκομείο δέχονται πως είναι τρελοί, 

καταλαβαίνουν πως είναι. Αυτό είναι ακριβώς ένα αναμφίβολο σημάδι 
πως ήδη καλυτερεύουν αξιοσημείωτα. Το ίδιο συμβαίνει με τους 

ανθρώπους που έχουν κοιμισμένη συνείδηση. Δε δέχονται ότι είναι 

κοιμισμένοι. Αλλά όταν ήδη το δεχτούν αυτό είναι ένα αναμφίβολο 
σημάδι πως θέλουν να αφυπνιστούν ή πως αρχίζουν να αφυπνίζουν τη 

συνείδηση. Πώς να επιτύχουμε την αφύπνιση; Πραγματικά ήδη ξέρουμε 

ότι το θεμέλιο είναι στη διάλυση του εγώ, αυτό είναι αναντίρρητο, και 
αυτό είναι κάτι που εσείς δεν αγνοείτε. Αλλά είναι ξεκάθαρο, ότι πρέπει 

να βοηθάμε τον εαυτό μας με διαφορετικές μεθόδους, τρόπους όλο αυτό 

που μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μας είναι χρήσιμο. Θα σας δώσω μια 
τεχνική, αλλά θέλω να βάλετε πολλή προσοχή. Είναι αναγκαίο να 

διαιρούμε την προσοχή σε τρία μέρη:  

1) Υποκείμενο.  

2) Αντικείμενο ή αντικείμενα, μιλώντας στον πληθυντικό. 

3) Τόπος. 

Υποκείμενο: Να μην ξεχνάμε τον εαυτό μας όταν κάποιος ξεχνά 
τον εαυτό του διαπράττει στη ζωή πολλά σοβαρά λάθη π.χ. αν 

ξεχάσουμε τον εαυτό μας μπρος σ' ένα ποτήρι κρασί, τι θα συμβεί; Ότι 

όχι μόνο πίνουμε το ποτήρι, αλλά μπορεί να πιούμε περισσότερο και να 
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μεθύσουμε κατά τέτοιον τρόπο, που θα ήταν σοβαρό να ξεχνάμε τον 

εαυτό μας μπροστά σ' ένα ποτήρι κρασί. Τώρα, αν ξεχάσουμε τον εαυτό 

μας μπροστά στο άλλο φύλο, τι θα συμβεί; Θα μπορούσαμε να 
φτάσουμε μέχρι τη μοιχεία, αλήθεια; Κατά τέτοιον τρόπο που δεν 

πρέπει να ξεχνάμε τον εαυτό μας ποτέ. Αν ξεχνάμε τον εαυτό μας, 

μπροστά σε έναν υβριστή, σίγουρα θα καταλήξουμε επίσης βρίζοντας, 
μέχρι να δώσουμε ξύλο με τον υβριστή. Έτσι είναι απαραίτητο να μην 

ξεχνάμε τον εαυτό μας ποτέ, αλλά είναι πολύ εύκολο να τον ξεχνάμε. 

Ο Ουσπένσκι π.χ. προτάθηκε ένα βράδυ να περπατάει ξύπνιος 
στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης. Λέω να περπατάει ξύπνιος για 

να το ξεχωρίσω με το να περπατάει κοιμισμένος, γιατί αυτό είναι που 

κάνουν οι κανονικοί άνθρωποι, έτσι; Αυτό το κάνει, όλος ο κόσμος. 
Περπάτησε και περπάτησε εκείνος ο άνθρωπος αυτοφρουρώντας τον 

εαυτό του, αυτοπαρατηρώντας τον εαυτό του, ελέγχοντας το νου και τις 
αισθήσεις του. Περπάτησε σε όλα τα μέρη, ξαφνικά ήθελε να ετοιμάσει 

τα τσιγάρα του, γιατί αυτός κάπνιζε, είδε ένα καπνοπωλείο και μπήκε 

για να του ετοιμάσουν όχι απλά τσιγάρα αλλά ταμπάκο. Όταν βγήκε 
από εκεί καπνίζοντας, ήδη δε θυμόταν την άσκηση που έκανε. 

Περπάτησε σε πολλούς δρόμους μέχρι να φτάσει στο σπίτι του. Όταν 

μπήκε στο δωμάτιο του θυμήθηκε ξανά τον εαυτό του. Τότε με πόνο 
είδε ότι είχε ξεχάσει την άσκηση, ότι η συνείδηση του είχε κοιμηθεί από 

τότε που μπήκε σ' εκείνο το καπνοπωλείο και μετά από αυτό περπάτησε 

σε πολλά μέρη σαν ένας πραγματικός υπνοβάτης. Ας δείτε εσείς το 
πόσο δύσκολο είναι να μην ξεχνάμε τον εαυτό μας. Είναι εύκολο να 

ξεχνάμε τον εαυτό μας. Όταν λέω να μην ξεχνάμε τον εαυτό μας, σε τι 

αναφέρομαι; Στο να φρουρούμε τις αισθήσεις και το νου, διότι αν 
κάποιος ελέγχει τις αισθήσεις και το νου δεν πέφτει σε ύπνο της 

συνείδησης. Αυτοπαρατηρώντας τις συγκινήσεις, τις εσωτερικές 

ωθήσεις, τις λύπες, τα αισθήματα, τα ένστικτα, τις συνήθειες κλπ δεν 
πέφτει σε ύπνο της συνείδησης. 

Αντικείμενο: Αν κάποιος π.χ. βλέπει ένα όμορφο αντικείμενο, ένα 

φόρεμα, ένα δακτυλίδι, ένα άρωμα, ότι να είναι, μια βιτρίνα. Εάν 
κάποιος γοητεύεται με εκείνο το αντικείμενο που βλέπει, το πρώτο που 

συμβαίνει είναι ότι πέφτει στην ασυνειδησία. Γιατί; Γιατί ξέχασε τον 

εαυτό του. Στο να βλέπουμε το αντικείμενο υπάρχουν διαφορετικά 
βήματα: Ταύτιση, ξεχνάμε τον εαυτό μας και ταυτοποιούμαστε με το 

αντικείμενο, λέμε: «Τι ωραίο, τι όμορφο που είναι αυτό, αν εγώ είχα 

λεφτά θα το αγόραζα». Μετά έρχεται η γοητεία, μένουμε γοητευμένοι 
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από το αντικείμενο, αν είναι ένα όμορφο κοστούμι λέμε: «τι καλό, την 

ημέρα που θα έχω χρήματα θα το αγοράσω, αυτό το χρώμα είναι πολύ 

όμορφο». Και η γυναίκα λέει: «Αυτό το φόρεμα είναι πολύ ωραίο θα το 
αγόραζα». Τελικά θα έρθει η γοητεία με εκείνο το αντικείμενο, με 

εκείνο το φόρεμα, και μετά θα έμπαινε στον ύπνο της συνείδησης. 

ΕΡ: Δάσκαλε και η τηλεόραση; 

ΑΠ: Ακριβώς έρχεται πολύ κατάλληλη η ερώτηση της 

τηλεόρασης. Οι άνθρωποι μπροστά στην τηλεόραση ξεχνάνε τον εαυτό 

τους και πέφτουν στη γοητεία από εκείνο που βλέπουν, τότε 
ονειρεύονται πολύ. Από τότε που εφευρέθηκε η τηλεόραση χάθηκε η 

ενότητα των σπιτιών, γιατί π.χ. έρχεται ο άντρας κουρασμένος από τη 

δουλειά. Δεν βγαίνει η γυναίκα να τον συναντήσει με ανοικτά χέρια. 
Ήδη δεν έχει ο άντρας αυτήν την ευτυχία, διότι η κυρία βλέπει 

τηλεόραση. Μπορεί ο άντρας να τη χρειασθεί και αυτή είναι 
απασχολημένη, βλέπει τη νουβέλα, είναι γοητευμένη. Αλλά να μη 

ρίχνουμε το λάθος μόνο στις γυναίκες, οι άντρες επίσης γοητεύονται με 

όλο αυτό που βλέπουν εκεί, μέχρι το σημείο που ξεχνούν όλα αυτά που 
συμβαίνουν στο σπίτι. Αυτό είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του ύπνου 

της συνείδησης.       

Τόπος: Πρέπει να κοιτάμε όλο το μέρος προσεκτικά ακόμα και αν 
είναι ένα γνωστό μέρος: η σάλα του σπιτιού, το δωμάτιο, να το κοιτάμε 

όλες τις ημέρες σαν κάτι καινούργιο. Όπου και αν πηγαίνουμε το πρώτο 

που πρέπει να πούμε στον εαυτό μας είναι: «Καλά, γιατί είμαι εγώ εδώ; 
Τι σχέση έχω εγώ με αυτό το μέρος;». Αυτό είναι απαραίτητο αν 

θέλουμε να αφυπνίσουμε τη συνείδηση. Μου έρχεται στη μνήμη αυτή 

τη στιγμή μια βιωμένη εμπειρία πολύ ενδιαφέρουσα. Πριν πάρα πολλά 
χρόνια έφτασα σε ένα σπίτι, διέσχισα έναν όμορφο κήπο, πέρασα στην 

είσοδο της σάλας. και τελικά μπήκα σε ένα δικηγορικό γραφείο. 

Μπροστά στο  γραφείο βρήκα μια πολύ κομψή γυναίκα που με 
βοήθησε. Ξαφνικά συνομιλώντας με αυτήν, είδα πάνω στο γραφείο δύο 

γυάλινες πεταλούδες, αλλά πολύ όμορφες. Αυτό που περισσότερο μου 

έκανε έκπληξη είναι ότι εκείνες οι πεταλούδες είχαν ζωή, κουνούσαν τα 
φτερά και ήταν γυάλινα. Κουνούσαν τις κεραίες τους και ήταν από 

γυαλί, και ανάπνεαν σαν τις άλλες πεταλούδες, και ήταν γυάλινες και με 

πολλά χρώματα. Τότε είπα στον εαυτό μου: «Πώς είναι δυνατόν αυτές 
οι γυάλινες πεταλούδες να κάνουν όλα αυτά; Να έχουν ζωή;» 

Πραγματικά, φαινόμενα τέτοιου είδους μπορούν να συμβαίνουν μόνο 

στον αστρικό κόσμο διότι στο φυσικό κόσμο αυτό είναι εντελώς 
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αδύνατον. Κοίταζα γύρω μου και είπα στον εαυτό μου: «Τι κάνω εγώ σε 

αυτό το μέρος; Σε αυτό το δικηγορικό γραφείο;». Παρατηρώντας άλλα 

αντικείμενα μπόρεσα να δω στη δεξιά γωνιά σε αυτό το γραφείο ένα 
κηροπήγιο με 7 υποδοχές, και στο αριστερό μέρος άλλο κηροπήγιο με 7 

υποδοχές. Εκείνη η κυρία συνομιλούσε ευγενικά με εμένα. Αποφάσισα 

να ζητήσω άδεια στην κυρία για να αποσυρθώ μια στιγμή. Ζήτησα να 
πάω στο μπάνιο για να φύγω τελικά από εκεί. Βέβαια αυτή ευγενικά μου 

έδωσε την άδεια για να φύγω από εκεί. Έξω είπα: «θα κάνω ένα πείραμα 

για να δω». Έδωσα ένα πηδηματάκι με το σκοπό να αιωρηθώ στο μέρος 
που ήταν γύρω μου, και βεβαίως έμεινα μετέωρος. Τότε είπα στον εαυτό 

μου: «Είμαι με αστρικό σώμα». Γύρισα ξανά, μπήκα σε εκείνο το 

γραφείο, η κυρία με περίμενε εκεί. και της είπα: «Κυρία, θέλω να ξέρετε 
ότι σε αυτές τις στιγμές βρισκόμαστε με αστρικό σώμα. Θυμηθείτε 

κυρία ότι ξαπλώσατε να κοιμηθείτε πριν μερικές ώρες και το σώμα σας 
αυτές τις ώρες κοιμάται, αναπαύεται στο κρεβάτι». Εγώ περίμενα 

κάποια έξυπνη απάντηση από αυτήν την κυρία, αλλά αυτό που είδα σε 

αυτήν ήταν μάτια υπνοβάτη. Πραγματικά είχε τη συνείδηση εντελώς 
κοιμισμένη, δεν κατάλαβε τίποτε από όλα αυτά που εγώ της έλεγα. 

Καλά, βλέποντας αυτή την κατάσταση του τόσο βαθύ ύπνου που ήταν 

αυτή η κυρία, τι έκανα; Έφυγα, τη χαιρέτησα, έφυγα από εκείνο το 
γραφείο, πέταξα και πήγαινα αιωρούμενος με το αστρικό σώμα με 

κατεύθυνση προς την Καλιφόρνια, όπου χρειάστηκε να πάω για να 

κάνω μερικές έρευνες. Στο δρόμο βρήκα έναν άνδρα που είχε πεθάνει 
καιρό και κουβαλούσε ένα βαρύ δέμα στους ώμους του. Ήταν φορτωτής 

δεμάτων σε κάποια αγορά. Εκείνος ο δυστυχισμένος είχε πεθάνει πριν 

πολύ καιρό, αλλά νόμιζε ότι ήταν ακόμα ζωντανός. Τον πλησίασα και 
του είπα: «Φίλε, τι είναι αυτό που σας συμβαίνει; Γιατί φορτώνεστε 

αυτό το τόσο βαρύ δέμα επάνω στους ώμους σας;» Η απάντηση ήταν: 

«δουλεύω». «Αλλά τι είναι αυτό που λέτε φίλε. δεν έχετε καταλάβει ότι 
ήδη έχετε πεθάνει; Αυτό το δέμα που φορτώνεστε επάνω στους ώμους 

σας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία διανοητική μορφή δημιουργημένη 

από τον εαυτό σας». Δεν με κατάλαβε, με κοίταξε επίσης με μάτια 
υπνοβάτη, δεν κατάλαβε τίποτα απ' αυτό που του έλεγα. Αποφάσισα να 

αιωρηθώ γύρω μου και πάνω στο κεφάλι του, για να δω μήπως με αυτόν 

τον τρόπο με καταλάβαινε, αλλά όλα ήταν άχρηστα δεν καταλάβαινε 
τίποτα. Ήταν κοιμισμένος. Ο δυστυχής δεν είχε κάνει τίποτα στη ζωή 

για να αφυπνίσει τη συνείδηση, και συνέχιζε κοιμισμένος με τη 

συνείδηση κοιμισμένη. Συνέχισα το ταξίδι μου προς την Καλιφόρνια και 
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έκανα τις έρευνές μου. Ήταν έρευνες πάνω σε μερικές σχολές, κλπ. 

Μετά γύρισα ξανά στο φυσικό σώμα. 

Πέρασαν τα χρόνια τριάντα, σαράντα, κάπου εκεί. Αργότερα 
έπρεπε να πάω προσωπικά σε ένα πλούσιο χωριό, πολύ πλούσιο σε 

ορυχεία από ασήμι, που λέγεται ότι από εκεί αποκτάς πολλά αντικείμενα 

από ασήμι πολύ φτηνά, αλλά πραγματικά δεν είναι και τόσο φτηνά. 
Αυτό που πραγματικά αφθονεί πολύ είναι ο τουρισμός και είναι πολύ 

ελκυστικό το μέρος διότι είναι τοποθετημένο σε ένα λόφο και είναι 

εντελώς αποικιακό με μια ομορφιά και ένα πανόραμα καταπληκτικό. 
Έπρεπε να συναντηθώ εκεί με ένα συγκεκριμένο κύριο τον οποίο 

εκείνες τις ημέρες τον βοηθούσα για να θεραπεύεται από μια ημιπληγία 

που είχε πάθει και τον είχε αφήσει παράλυτο από τη μισή πλευρά. Εγώ 
πήγαινα εκεί με το σκοπό να τον βοηθήσω, και τον βοήθησα. Νομίζω 

ότι έγινε καλά, θεραπεύτηκε, τον έκανα να περπατήσει με μαγνητική 
θεραπεία. Επέτυχα να περπατήσει χωρίς μπαστούνι αφού πριν είχε τη 

μισή πλευρά παραλυμένη. Του έδωσα οδηγίες, αλλά τον συμβούλεψα να 

κινείται αρκετά διότι αυτός περνούσε την ημέρα καθισμένος και αυτό 
τον έβλαπτε στη θεραπεία του, όχι; Για να μη σας κάνω τόσο μεγάλη 

την ιστορία σας λέω ότι διέσχισα τον κήπο από ένα πολύ όμορφο σπίτι, 

μετά διέσχισα μια σάλα και αναγνώρισα αμέσως το μέρος που τόσα 
χρόνια πριν είχα πάει και τελικά μπήκα σε ένα γραφείο. Στη σάλα με 

περίμενε μια κυρία, την αναγνώρισα αμέσως, ήταν η ίδια που είχα δει 

στο αστρικό τόσα χρόνια πριν και μου είπε: «Συνεχίστε κύριε», και 
πέρασα στο εσωτερικό που ήταν το δικηγορικό γραφείο. Η μόνη 

διαφορά ήταν ότι αυτήν τη φορά δε βρήκα αυτήν μπροστά στο γραφείο 

παρά τον άντρα της. Ήταν ένας κύριος ώριμης ηλικίας, δικηγόρος, αν 
και δεν είχε δίπλωμα, αλλά ήταν δικηγόρος. Με έβαλε να καθίσω 

μπροστά στο γραφείο του μου παρουσίασαν τον άρρωστο που έπρεπε να 

θεραπεύσω. Μιλήσαμε πάνω στο μαγνητισμό, διότι βέβαια εκεί θα 
χρησιμοποιούσα το μαγνητισμό για να θεραπεύσω τον άρρωστο, και 

βέβαια γύρω από το θέμα του μαγνητισμού του Πράνα, τις ψυχικές 

θεραπείες. Μιλήσαμε επίσης επάνω στα αστρικά ταξίδια ή ξεδιπλώματα 
και τις θεραπείες από μακριά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ομιλία. 

Εκείνος ο κύριος είχε διάθεση, σε αυτού του είδους ψυχολογικές 

σπουδές. Είχε ορισμένες επιφανειακές πληροφορίες, αν και αυτές ήταν 
αρκετές για να καταλαβαίνει κάτι επάνω ατό ξεδίπλωμα. Του είπα: 

«Πριν μερικά χρόνια ήρθα εδώ σε αστρικό σώμα». Τελικά αυτός ο 

άνθρωπος έμεινε έκπληκτος, κατάπληκτος, αμήχανος. Του είπα: «Και 
την κυρία σας επίσης την ξέρω», και του ανέφερα το γεγονός, την 
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ομιλία που είχαμε κλπ. Όταν έφτανε η ώρα του βραδινού φαγητού και 

ήδη είμαστε καθισμένοι όλοι γύρω στο στρογγυλό τραπέζι του 

δωματίου, η κυρία που ήταν απέναντι από εμένα μου είπε: «Εσάς κύριε 
σας ξέρω από πολύ καιρό, σας ξέρω, αλλά δε θυμάμαι το ακριβές μέρος 

που σας γνώρισα, αλλά ότι σας ξέρω, σας ξέρω, εσείς δεν είστε 

άγνωστος για μένα». Τελικά του είπα του κυρίου: «Είστε ήδη 
πεπεισμένος; Έχετε πεισθεί;» και μου είπε: «Είμαι κορεσμένος, απόλυτα 

πεπεισμένος». Εκείνος ο άνθρωπος είχε αρκετές αποδείξεις, και αν δεν 

ανήκε σε μια συγκεκριμένη δογματική αίρεση και οι δικοί του ιδιωτικοί 
θρησκευτικοί παιδαγωγοί θα τον συγχωρούσαν, αναμφισβήτητα θα είχε 

έρθει στη διδασκαλία στη γνώση, γιατί οι αποδείξεις ήταν γι’ αυτόν 

τελειωτικές. Σας το αναφέρω αυτό, για να καταλαβαίνετε τη μέθοδο για 
να αφυπνίσουμε τη συνείδηση και σας το εξηγώ με ζωντανή αφήγηση. 

ΕΡ: Την ίδια στιγμή που κάνω την ερώτηση, «τι κάνω εδώ;» 
πρέπει να δίνουμε απάντηση, π.χ. «Ακούω τη διάλεξη;» ή δεν πρέπει να 

δίνω απάντηση; 

ΑΠ: Όταν κάνουμε την ερώτηση αντί να δίνω εξηγήσεις στον 
εαυτό μου, πρέπει να ανοίξω τον εαυτό μου στο καινούριο, και τότε να 

κάνουμε το πήδημα. Αν κάποιος δεν μπορεί να κάνει το πήδημα στο 

μέρος που βρίσκεται ακούγοντας τη διάλεξη, τότε ας ζητήσει άδεια και 
ας κάνει ότι έκανα εγώ: Να φύγει και να κάνει το πήδημα έξω, ίσως στο 

δρόμο, ίσως στην αυλή, για να διευκρινίσει αν είναι αστρικό. Αλλά 

συμβαίνει ότι, πολλές φορές ο άνθρωπος αν και κάνει αυτήν την 
ερώτηση και κάνει το πήδημα δεν αιωρείται. Ο νους του βάζει 

ασυνείδητα βάρος, σε αυτό που δεν έχει βάρος, δηλαδή υποσυνείδητα 

πιστεύει ότι είναι στο φυσικό και τότε όταν κάνει το πήδημα του βάζει 
ένα βάρος που δεν υπάρχει. Και τότε ο άνθρωπος αυταπατάται 

λέγοντας: «Είμαι στο φυσικό» και αποτυγχάνει στο πήδημα. Όχι πρέπει 

να φύγει από την απορία, και αν όταν κάνει το πήδημα δεν αιωρείται, 
πρέπει να ανεβαίνει επάνω σε κάτι και να πηδάει. Ανεβείτε επάνω σε 

μια καρέκλα, μια πολυθρόνα ή σε κάποιο πράγμα που όταν πηδήξετε να 

μην κινδυνεύσετε να σπάσετε κανένα πόδι, και τότε θα δείτε ότι, αν 
είστε στο αστρικό, θα αιωρηθείτε. 

ΕΡ: Όταν ρωτάμε, ποιος είμαι; Πρέπει να απαντάμε ότι είμαι ο 

τάδε; 

ΑΠ: Τότε σε εκείνη τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι 

να μην ξεχνάμε τον εαυτό μας, αυτό είναι όλο. Χωρίς πολλά πολλά, δεν 

υπάρχει ανάγκη να ρωτάμε ποιος είμαι ούτε τίποτα από αυτά τα 
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πράγματα. Δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην ξεχνάμε 

ποτέ τον εαυτό μας. Αντικείμενο: να παρατηρώ όλα τα αντικείμενα, να 

δούμε τι παράξενο μπορεί να υπάρχει ή σπάνιο. Τόπος: γιατί είμαι εδώ; 
Είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνουμε. Αυτό πρέπει να γίνεται από 

στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό. Στην αρχή χρειάζεται μια δυνατή 

πειθαρχία για να είμαστε με την προσοχή μοιρασμένη σε τρία μέρη. 
Μετά δεν υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιούμε πειθαρχία, μετά αυτό 

γίνεται εντελώς απλό, δουλεύουμε ας πούμε σχεδόν αυτόματα. Εγώ π.χ. 

δεν ζω κάνοντας αυτό με υποχρεωτική, ισχυρή πειθαρχία. Είμαι εδώ 
μιλώντας με σας, και είμαι επάγρυπνος, φρουρός, όχι; Ήδη ξέρω που 

είμαι. Αν θα ήμουν στο αστρικό ήδη θα ήξερα πως βρίσκομαι στο 

αστρικό, χωρίς την ανάγκη να συμπεριφέρομαι με αυτήν τη δυνατή 
πειθαρχία, γιατί την έκανα ένστικτη. Μετατράπηκε σε μια λειτουργία 

του δικού μου ένστικτου κέντρου. Αλλά για να μετατραπεί σε 
λειτουργία του ένστικτου κέντρου είναι αναγκαίο να περάσει πρώτα από 

το κόσκινο μιας αυστηρής πειθαρχίας. 

ΕΡ: Όταν πάμε να κοιμηθούμε, πρέπει να το κάνουμε με αυτές τις 
ίδιες συνθήκες; 

ΑΠ: Την ώρα που πάμε να κοιμηθούμε είναι κατάλληλο να 

παρατηρούμε το δωμάτιο μας αυστηρά και να λέμε στον εαυτό μας: 
«Καλά αυτό είναι το δωμάτιο μου». Να δούμε το ταβάνι: «Είναι 

βαμμένο με αυτό ή εκείνο το χρώμα». Να το παρατηρούμε αυστηρά, να 

παρατηρούμε όλα τα αντικείμενα του δωματίου και μετά να λέμε στον 
εαυτό μας: «Εάν βρεθώ στο δρόμο μιλώντας με φίλους, ή στη δουλειά 

μου, δηλαδή σε εκείνα τα μέρη στα οποία συνηθίζω πάντα να είμαι ή σε 

οποιοδήποτε μέρος που δε συνηθίζω να είμαι, είναι σημάδι πως θα είμαι 
με αστρικό σώμα και τότε θα θυμηθώ να κάνω το πήδημα με το σκοπό 

να αιωρηθώ, αυτό θα κάνω, αυτό θα κάνω, αυτό θα κάνω». Να κάνουμε 

αυτήν την άσκηση σε διάρκεια μισής ή μιας ώρας πριν κοιμηθούμε. Αν 
συνδυάζουμε αυτό μαζί με την πρακτική της διαίρεσης της προσοχής σε 

τρία μέρη: υποκείμενο, αντικείμενο, τόπος, είναι εντελώς σίγουρο ότι θα 

επιτύχουμε την αφύπνιση της συνείδησης πολύ γρήγορα. Την ώρα που 
ξυπνάμε το πρωί από το όνειρο μας πρέπει να μένουμε ακίνητοι. Να μην 

κουνιόμαστε γιατί με την κίνηση κλυδωνίζεται ο ψυχισμός του 

ανθρώπου και χάνουμε τις αναμνήσεις. Πρέπει να μείνουμε ακίνητοι 
στο κρεβάτι μας, και μετά να κάνουμε μια αναδρομική άσκηση, για να 

θυμηθούμε λεπτομερειακά τα μέρη στα οποία πήγαμε, τους ανθρώπους 

με τους οποίους μιλήσαμε και την κατάσταση στην οποία 
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βρισκόμασταν, άλλη στιγμή κοιμισμένοι, άλλη στιγμή ξύπνιοι, έξω από 

το φυσικό σώμα κλπ. Οι ίδιες οι αναμνήσεις που παρατηρούμε θα μας 

αποδείξουν αν αφυπνιζόμαστε ή όχι, και σε τι βαθμό. Αρχίζουμε να το 
καταλαβαίνουμε εμείς οι ίδιοι από τη δική μας προσωπική προσπάθεια. 

Τότε λοιπόν σας ξεκαθαρίζω αυτήν τη δουλειά της διαίρεσης της 

προσοχής σε τρία μέρη: υποκείμενο, αντικείμενο, τόπος πρέπει να τη 
ζούμε δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο, από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό 

σε λεπτό, μέχρι να γίνει συνήθεια, μέχρι να μετατραπεί σε ενστικτώδη. 

Μετά αυτό θα δουλεύει πια σε μας, ας πούμε, ενστικτωδώς, αλλά στην 
αρχή και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο να το 

εξασκούμε με μια αυστηρή εσωτερική πειθαρχία. Θα συμβεί ότι η 

άσκηση που εξασκήσαμε επάγρυπνοι, θα τυπωθεί τόσο στο 
υποσυνείδητο που θα δουλεύει μετά αυτόματα κατά τη διάρκεια των 

ωρών του ύπνου. Εσείς θα έχετε δει ότι πολλές φορές ονειρευόμαστε 
γεγονότα που μας έχουνε συμβεί στη διάρκεια της ημέρας. Επίσης 

μπορεί να έχει κάποιος μια μεγάλη απασχόληση και να ονειρεύεται 

αυτήν την απασχόληση το βράδυ. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτήν 
την άποψη της διάνοιας, αρμόζει να κάνουμε αυτήν την άσκηση 

εντατικά. Όταν το συνηθίσουμε τότε επαναλαμβάνεται αυτόματα κατά 

τη διάρκεια των ωρών του ύπνου και μετά το αποτέλεσμα αρχίζει να 
είναι η αφύπνιση της συνείδησης. Διότι εάν κάποιος ασκήσει αυτήν την 

άσκηση σε στιγμές στις οποίες βρίσκεται έξω από το σώμα, πραγματικά 

το αποτέλεσμα θα είναι η αφύπνιση της συνείδησης. Διότι όταν κάποιος 
κάνει το πηδηματάκι αιωρείται και μένει ξύπνιος. Αλλά πρέπει να 

συνηθίσουμε καλά αυτήν την άσκηση σε κατάσταση επαγρύπνησης, για 

να επαναλαμβάνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια του ονείρου. Αρμόζει 
να ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια των ωρών του ύπνου το Είναι, η Ψυχή 

είναι πάντα έξω από το φυσικό σώμα. Κατά τη διάρκεια των ωρών του 

ύπνου, η Ουσία, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι το ψυχικό υλικό, αν και 
είναι εμφιαλωμένο μέσα στο Εγώ βρίσκεται έξω από το φυσικό σώμα. 

Με το Εγώ έξω από το φυσικό σώμα, είναι ξεκάθαρο ότι ζούμε σε 

εκείνες τις περιοχές όπως ζούμε εδώ στο φυσικό επίπεδο. Εάν σε εκείνες 
τις στιγμές κάνουμε την άσκηση, τότε το αποτέλεσμα θα είναι η 

αφύπνιση της συνείδησης. Όταν πλέον κάποιος ξυπνάει πηγαίνει σε 

οποιοδήποτε μέρος της γης, μπορεί να πάει στους ναούς του μυστηρίου, 
μπορεί να επικαλέσει τα άρρητα πλάσματα, να μιλήσει με αυτούς 

πρόσωπο με πρόσωπο, να λάβει εκπαίδευση κατ' ευθείαν από τους 

μεγάλους δασκάλους κλπ. 
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ΕΡ: Όλο το όνειρο, είναι ξεδίπλωμα ή ένα αστρικό ταξίδι μπορεί 

να είναι μια διανοητική προβολή καμιά φορά; 

ΑΠ: Κατά τη διάρκεια των ωρών του ύπνου το εγώ δεν μπορεί να 
είναι μέσα στο σώμα, διότι αν το εγώ έμενε μέσα στο φυσικό σώμα 

κατά τη διάρκεια των ωρών του ύπνου τότε το ζωτικό σώμα (ή Λίνγκαμ 

Σαρίρα) δε θα μπορούσε να επισκευάσει το φυσικό σώμα. Κανονικά το 
ζωτικό σώμα ή κατά την ώρα που το εγώ λείπει, φτιάχνει το φυσικό 

σώμα. Σε αυτές τις ώρες ο θυρεοειδής αδένας εκκρίνει πολλά βιολογικά 

ιώδια που απολυμαίνουν τον οργανισμό. Το ηλιακό πλέγμα δουλεύει 
επίσης εντατικά. Το πλέγμα του ήπατος καταπληκτικά συλλαμβάνει 

κατά τη διάρκεια των ωρών του ύπνου τη ηλιακή ενέργεια, την περνάει 

στο ηλιακό πλέγμα. Αυτό την μοιράζει σε όλα τα κανάλια του Μεγάλου 
Συμπαθητικού και έρχεται η επανόρθωση του φυσικού σώματος. Όταν 

ξαναγυρίζει το Εγώ  στο σώμα, ήδη αυτό το σώμα είναι επισκευασμένο 
και έτοιμο για τις καινούργιες δραστηριότητες της ημέρας. Έτσι αυτό 

που ζούμε σε ονειρώδη κατάσταση, το ζούμε έξω από το φυσικό σώμα. 

Το εγώ τριγυρίζει στους ανώτερους κόσμους, στις υπερευαίσθητες 
επαρχίες της Φύσης και του Κόσμου, και τα όνειρα που έχει το εγώ έξω 

από το φυσικό σώμα είναι απλές προβολές του Νου. Διότι το εγώ με 

Νου και όλα τα στοιχεία του -διότι πάνω κάτω το εγώ είναι Νους- τις 
παίρνει όλες και προβάλλει τα όνειρα του. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις 

στις οποίες ο ψυχισμός, η Ουσία, μπορεί στιγμιαία να αντιλαμβάνεται 

πράγματα που δεν είναι όνειρα. Μπορεί να αντιλαμβάνεται π.χ. 
αποκαλύψεις των μεγάλων Δασκάλων, λαμβάνει κάποια ειδική φώτιση, 

αλλά αυτό μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις. Κανονικά οι άνθρωποι ζουν σε 

ένα κόσμο ονείρων, προβάλλοντας τα όνειρά τους και δυστυχώς τα 
ονειρεύονται. Αν εμείς θέλουμε να αφυπνίσουμε τη συνείδηση πρέπει 

να αφυπνιστούμε εδώ και τώρα. Όποιος ξυπνά εδώ και τώρα ξυπνά σε 

όλες τις γωνίες του σύμπαντος, εδώ είναι που χρειάζεται να 
αφυπνιστούμε. Οι άνθρωποι πηγαίνουν τόσο ασυνείδητα χωρίς να 

θυμούνται τον εαυτό τους, διότι εδώ στο φυσικό κόσμο ποτέ δε 

θυμούνται τον εαυτό τους. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε 
ειδικά όταν οδηγούμε αυτοκίνητο. Κάποιος μένει έκπληκτος όταν 

βλέπει πως οι άνθρωποι ρίχνονται μπροστά, πέφτουν κάτω από τις 

ρόδες, αυτό είναι κάτι τρομερό. Όλοι πάνε σαν υπνωτισμένοι με τις ίδιες 
τις σκέψεις τους, αλλά κοιμισμένοι και θυμούνται το νονό, το εμπόριο, 

αυτό και εκείνο, αλλά δεν είναι στον εαυτό τους, μπορεί να περνάει ένα 

αυτοκίνητο και να τους σκοτώσει άθλια. 
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ΕΡ: Δάσκαλε αν κάποιος βλέπει ένα όνειρο και μετά περνάει σε 

άλλο όνειρο και θυμάται το προηγούμενο, τι θέλει να πει αυτό; 

ΑΠ: Καλά, μπορούμε να ονειρευόμαστε πως είμαστε ξύπνιοι, 
πολλοί άνθρωποι μπορούν να ονειρεύονται πως είναι ξύπνιοι αλλά 

ακόμα δεν είναι. Να ξυπνήσουμε, να ξυπνήσουμε είναι το σημαντικό, να 

μην ονειρευόμαστε πως είμαστε ξύπνιοι. Ονειρευόμαστε πως είμαστε 
ξύπνιοι απλώς όταν στον άνθρωπο του συμβαίνουν αυτού του είδους τα 

φαινόμενα για τα οποία μιλάμε, διότι στον ξύπνιο άνθρωπο, πραγματικά 

ξύπνιο, δεν του συμβαίνουν αυτού του είδους τα φαινόμενα. Ο ξύπνιος 
ζει σε μια επαγρύπνηση, εντατική κατά τη διάρκεια των στιγμών 

εκείνων στις οποίες το σώμα είναι στο κρεβάτι. 

ΕΡ: Δάσκαλε, αν κάποιος δε βλέπει το φυσικό σώμα όταν φεύγει 
και γυρίζει, είναι γιατί είναι κοιμισμένος; 

ΑΠ: Ούτε και αυτό είναι ακριβές, διότι εάν τον άνθρωπο δεν τον 
ενδιαφέρει το σώμα, αν απομακρύνεται και δε σκέφτεται το σώμα, αν 

είναι απασχολημένος με άλλα πράγματα του σύμπαντος, του κόσμου, 

πάει μακριά από εκεί. Δεν έχει σημασία, δηλαδή, μπορεί να είναι 
ξύπνιος και να μην έχει δει το φυσικό σώμα του στο κρεβάτι. 

ΕΡ: Όταν ήμουν ξαπλωμένος προσπαθώντας να κάνω τη δουλειά 

μου, είχα την αίσθηση πως δεν είχα κοιμηθεί. Ήμουν έξω από το φυσικό 
σώμα μου και ταυτόχρονα με έβλεπα μέσα από το σώμα μου, και είπα: 

«Αν είμαι κοιμισμένος το δωμάτιο πρέπει να είναι σκούρο». Άνοιξα τα 

μάτια και είδα φωτεινό το δωμάτιο, προσπάθησα να δω τι υπήρχε γύρω 
μου, και αυτό που έβλεπα ήταν φως. 

ΑΠ: Ήταν ένα φαινόμενο της διαίρεσης, διαχωρισμός της 

συνείδησης. Ένα μέρος από τη συνείδηση μπορούσε και έμενε 
εμφιαλωμένο μεταξύ του φυσικού οχήματος και της προσωπικότητας 

και άλλο μέρος της συνείδησης έξω από την προσωπικότητα. 

ΕΡ: Αν κάποιος φεύγει στο αστρικό και βλέπει ένα όραμα και δεν 
καταλαβαίνει, τι σημαίνει; 

ΑΠ: Καλά, του λείπει η διαίσθηση. 
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Διάλυση του εγώ 
 

Για να το διαλύσουμε, πρέπει κατά πρώτον να αναπτύξουμε την 

έννοια της αυτοπαρατήρησης. Είναι απαραίτητο το να παρατηρούμε. Αν 
ένας κάθεται σε μια καρέκλα, ξέρει ότι βρίσκεται καθισμένος, όμως 

αυτό δεν σημαίνει ότι έχει παρατηρήσει την καρέκλα. Στην πρώτη 

περίπτωση έχουμε μια κατάσταση απροσεξίας, στη δεύτερη μια 
κατάσταση συγκεντρωτικής προσοχής. Μπορεί κάποιος να ξέρει ότι τη 

στιγμή αυτή σκέφτεται, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι παρατήρησε τις 

σκέψεις του. Μπορεί ακόμα να αντιληφθεί κάποια αρνητική κατάσταση 
μέσα του, μια πεσμένη συναισθηματική κατάσταση, όμως αυτό δε 

σημαίνει ότι την παρατήρησε κιόλας. Η πραγματική παρατήρηση 

συνήθως μπερδεύεται με τη γνώση. Μπορεί δηλ. κανείς να γνωρίζει ότι 
βρίσκεται σε μια ανεπιθύμητη κατάσταση και όμως να μην το έχει 

παρατηρήσει. Η πραγματική παρατήρηση δεν πρέπει καθόλου να 

μπερδεύεται με τη σκέψη. Μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι ακολουθεί 
ορισμένες αρνητικές και προδεδικασμένες σκέψεις, αυτό όμως δε 

σημαίνει ότι τις παρατηρεί. Όταν εξετάζουμε με προσοχή το φυσικό μας 

σώμα, στην αρχή είναι δύσκολο ν' ανακαλύψουμε οποιοδήποτε λάθος. 
Αργότερα, διακρίνοντας κάποιο ψυχολογικό ελάττωμα, αρχίζουμε από 

εκεί. Φυσιολογικά ο γνωστικός σπουδαστής δεν ξέρει από πού ν' αρχίσει 

τη διάλυση του εγώ. Είναι αναγκαίο να παρατηρεί, ν' αυτοπαρατηρείται. 
Πρέπει πρώτα να παρατηρήσει το προκείμενο ελάττωμα, να γνωρίσει 

τον τρόπο λειτουργίας του μιας και οποιοδήποτε εγώ εκφράζεται είτε 

στο κινητικό κέντρο, ή στο του ενστίκτου, ή στο συγκινησιακό, που 
βρίσκεται στην καρδιά, σε κάποια μορφή ή στο διανοητικό σε άλλη. 

Πρέπει πρώτα να το παρατηρήσει, να το γνωρίσει, μετά να το 

αξιολογήσει κριτικά, να το αναλύσει και να το καταλάβει. Αυτό είναι το 
δεύτερο βήμα. Μετά έρχεται το τρίτο, η εκτέλεση, τότε χρειάζεται η 

συγκέντρωση στη θεϊκή Μητέρα Κουνταλίνη και να την παρακαλέσει 

να αποδυναμώσει στον ψυχισμό του και να κάνει στάχτη το ελάττωμα ή 
το ψυχολογικό εγώ που πρώτα αυτός είδε και που μετά καταδίκασε 

δίκαια. Όσο το εγώ διαλύεται, η ουσία απελευθερώνεται σιγά σιγά. Έτσι 

όταν όλα τα εγώ θα έχουν διαλυθεί απόλυτα, θα σχηματισθεί μέσα μας 
ένα κέντρο μόνιμης συνείδησης, θα είναι το Χρυσό Έμβρυο. Οι 

πραγματικές δυνάμεις βρίσκονται στην Ουσία. 
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Μέσα μας ζουν πολλά πρόσωπα με αντιφατικά συμφέροντα. Τώρα 

θα εξηγήσουμε γιατί πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε, γιατί πρέπει 

να προσευχόμαστε. Στο χώρο της πρακτικής ζωής μπορούμε να 
παρατηρήσουμε τέσσερις συνειδησιακές καταστάσεις: 

Η πρώτη είναι απόλυτα πανανθρώπινη, είναι εκείνη του 

υποκειμένου που άφησε το φυσικό του σώμα στο κρεβάτι. Το εγώ 
περιοδεύει μέσα στον συντριπτικό κόσμο ονειροβατώντας 

μωρολογώντας σε κατάσταση απόλυτης ασυνειδησίας. Δυστυχώς το 

φυσικό σώμα βρίσκεται παθητικό στο κρεβάτι. Αλλά τι θα γινόταν αν 
έμενε ξυπνητό, ενεργητικό στα όνειρα ενώ το εγώ περιπλανιέται; Ποια 

θα ήταν τα αποτελέσματα; 

Η δεύτερη συνειδησιακή κατάσταση είναι αυτή του ανθρώπου που 
ξυπνά από τον συνηθισμένο ύπνο του. Μένει ενεργητικός στα όνειρα 

του, κοιμάται μέσα σε μια κατάσταση επαγρύπνησης. Αν κάποια 
προσευχή γίνει από τον πρώτο ή τον δεύτερο όροφο του εσωτερικού μας 

σπιτιού θα καταλήξει σε κάτι απόλυτα αρνητικό, γιατί μπορεί κανείς σε 

ασυνείδητη κατάσταση, μηχανικά, να προσευχηθεί για να βρέξει. Πολλά 
εγώ που υπάρχουν μέσα μας μοιάζουν με πραγματικά πρόσωπα που 

ζούνε ανεξάρτητα. Αυτά δεν ενδιαφέρονται για το αν θα βρέξει και είναι 

ικανά να δεσμεύσουν την έννοια της προσευχής αλλά και να ζητήσουν 
να μην βρέξει. Μπορεί κανείς σε μηχανική κατάσταση να ζητήσει να 

απαλλαγεί από το άλφα ή βήτα οικονομικό ή ηθικό ή κοινωνικό ή 

πολιτικό του πρόβλημα. Τα εγώ όμως όπως είναι αντιδραστικά και 
καθένα έχει τα δικά του κριτήρια, τη δική του ύπαρξη και τρόπο 

σκέψης, ζητούν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ένας μας ζητά. Η 

φύση απαντά και αφού αυτά είναι μεγαλύτερα, απαντά με δυνάμεις 
αντίθετες από τις δικές μας που σ' αυτόν το φυσικό κόσμο έχουμε 

φροντίσει να μας ενισχύσουν. Για να έχει λοιπόν η προσευχή μας 

δύναμη, χρειάζεται να φτάσουμε στην τρίτη συνειδησιακή κατάσταση. 
Την ιδιαίτερη ανάμνηση του εαυτού μας. Όταν ένας συγκεντρώνεται 

στη θεϊκή του Μητέρα Κουνταλίνη ή στον πατέρα του που είναι κρυφός, 

έχει ιδιαίτερη ανάμνηση του εαυτού του. Αν ζητήσουμε από τη δική μας 
θεϊκή Μητέρα, που αποτελεί ένα από τα μέρη του δικού μας εσωτερικού 

Είναι, να περιορίσει οποιοδήποτε ανεπιθύμητο στοιχείο υπάρχει μέσα 

μας, μια εσωτερική ανάμνηση του εαυτού μας και η προσευχή μας 
φτάνει μέχρι Εκείνη. Αυτή είναι η συνειδητή προσευχή που διαφέρει 

από τη μηχανική. 
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Η τέταρτη συνειδησιακή κατάσταση είναι εκείνη των πραγματικά 

φωτισμένων, των Τουρίγιας, των Θεανθρώπων που έχουν άμεση 

επικοινωνία (πρόσωπο με πρόσωπο) με τον κρυφό Πατέρα ή τη θεϊκή 
Μητέρα. Για να ζητήσουμε πρέπει να φτάσουμε στο τέταρτο 

συνειδησιακό μέρος βαθειά συγκεντρωμένοι, ενώνοντας το νοητικό, το 

συγκινησιακό και το κινητικό κέντρο σε μια τέλεια αρμονία. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα μας ζουν τρεις αδερφοί, που 

μάχονται μεταξύ τους και που δε συμφωνούν ποτέ: ο πρώτος είναι το 

νοητικό κέντρο, ο δεύτερος το συγκινησιακό και ο τρίτος το κινητικό-
ένστικτο-σεξουαλικό ενωμένο. Ο νους θέλει κάτι, η αίσθηση κάτι άλλο 

και η γενετήσια ορμή κάτι τρίτο. Για να είναι τέλεια και 

αποτελεσματική η συγκέντρωση στην προσευχή, χρειάζεται να έρθει σε 
καθαρή σχέση με το νου, να την αισθανθεί η καρδιά και να κινηθεί, να 

ενεργήσει μέσα στο νόημα των λόγων της προσευχής. Να ενωθούν 
σκέψη, συγκίνηση ή συναίσθημα και πράξη σ' ένα μόνο πράγμα. Έτσι 

περιορίζονται όλα τα ελαττώματα, πριν όμως θα πρέπει να χωριστούμε 

σε παρατηρητή και παρατηρούμενο, όπως εξήγησα αλλού. 
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Ο άνθρωπος και η λογική 
 

Αγαπητοί Γνωστικοί αδελφοί, σήμερα θα μιλήσουμε γύρω από τον 

Άνθρωπο και τη Λογική. Τα περισσότερα ανθρώπινα πλάσματα που 
κατοικούν τωρινά την επιφάνεια της Γης, κατέχουν μόνο τον 

Υποκειμενικό ορθολογισμό, και ακόμα δεν έχουνε αναπτύξει στον 

εαυτό τους την Αντικειμενική Λογική. Είναι καλό να εννοήσετε εσείς 
ότι η Υποκειμενική Λογική έχει σαν θεμέλιο τα αισθησιακά δεδομένα, 

επεξεργάζεται τις ιδέες της με τα δεδομένα που της παρέχουν οι 

αισθήσεις. Είναι επείγον να εννοήσετε ότι η Αντικειμενική Λογική έχει 
σαν θεμέλιο τα δεδομένα της Συνείδησης. Η Υποκειμενική Λογική 

καταλήγει αρκετά φτωχή, είναι εντελώς πιασμένη από τις 5 αισθήσεις. 

Οι ιδέες επεξεργασμένες μέσω των εξωτερικών αισθησιακών 
αντιλήψεων είναι αρκετά φτωχές, Τίποτα δεν μπορεί να ξέρει ο 

Υποκειμενικός ορθολογισμός γύρω από το αληθινό, γύρω απ' τη ζωή, 

γύρω από το θάνατο, γύρω από αυτό που είναι η αλήθεια. 

Αν οι ιδέες μπορούν να είναι επεξεργασμένες μόνο από τα 

δεδομένα που παρέχονται από τις εξωτερικές αισθήσεις, αναμφισβήτητα 

θα έχουν πάντα έναν κύκλο μέσα στον οποίο θα κινούνται, αυτός ο 
φαύλος κύκλος θα είναι ο τρισδιάστατος κόσμος του Ευκλείδη. 

Πώς θα μπορούσε η Υποκειμενική Λογική να ξέρει κάτι γύρω από 

το αληθινό, ξέροντας ότι ανήκει στις εξωτερικές αισθησιακές 
αντιλήψεις; Με τι τρόπο θα μπορούσε να γνωρίσει το αληθινό; Τι 

μπορεί να ξέρει η Υποκειμενική Λογική γύρω από τα Μυστήρια της 

ζωής και του θανάτου, γύρω από την Ψυχή, γύρω από το Είναι; Ήδη ο 
Εμμανουήλ Καντ ο φιλόσοφος του Κένινγκσμπεργκ, απόδειξε καθαρά 

ότι η Υποκειμενική Λογική τίποτα δεν μπορεί να ξέρει γύρω από το Θεό 

και γύρω από την Αλήθεια. Αν ο ορθολογισμός της Υποκειμενικής 
Λογικής θεμελιώνεται στα δεδομένα που δίνουν οι αισθήσεις, 

αναμφισβήτητα πρέπει να κινηθεί μέσα από την τροχιά των αισθήσεων. 

Ποτέ δε θα μπορέσει να φύγει από αυτήν την τροχιά. 

Αν κάποιος θέλει να ξέρει κάτι άλλο, αν κάποιος προσπαθεί να 

ξέρει τι είναι η αλήθεια, αν κάποιος θέλει να γνωρίσει τα μυστήρια της 

Ζωής και του Θανάτου, αυτό που είναι πιο πέρα από τον τρισδιάστατο 
χώρο του Ευκλείδη, είναι φανερό πως θα πρέπει να αναπτύξει στην 

εσωτερική ψυχική κατάσταση την Αντικειμενική Λογική. 
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Έτσι λοιπόν είναι κατάλληλο να συλλογίζεστε καθαρά εσείς που 

ακούτε. Εκείνοι που δεν κατέχουν την Αντικειμενική Λογική, είναι 

αποκλειστικά αυτόματες μηχανές φτιαγμένες για να αφομοιώνουν, να 
μετατρέπουν και να αναμεταδίδουν στα εσωτερικά στρώματα της Γης, 

τις πλανητικές ενέργειες. Αλλά όποιοι ήδη κατέχουν την αντικειμενική 

Λογική ξεφεύγουν από αυτόν το Νόμο, μετατρέπονται σε Ιερά Άτομα. 

Η αντικειμενική λογική θεμελιώνει τις λειτουργίες της στα 

δεδομένα που της παρέχει η Ουσία. Είναι καλό να ξέρουμε ότι στην 

Ουσία είναι οι κόκκοι του πόνου του δικού μας Πατέρα που είναι 
κρυφός. Εάν αυτοί οι κόκκοι χρησιμοποιηθούν σοφά, μπορούμε 

διαμέσου αυτών ν' αφυπνίσουμε τη συνείδηση. Στην Ουσία είναι η 

θρησκεία, η Σοφία και γενικά όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για να 
προσανατολιστούμε στο δρόμο της επανάστασης της συνείδησης. Όταν 

η αντικειμενική λογική έχει αναπτυχθεί είναι συνήθως ακατανόητη για 
την ανθρώπινη προσωπικότητα. Εκείνοι που έχουνε αναπτύξει την 

αντικειμενική λογική στον εαυτό τους είναι ικανοί να καταλαβαίνουνε 

τα δεδομένα τα τοποθετημένα στην Ουσία. Έτσι λοιπόν είναι 
κατάλληλο να ξέρουμε ότι η αντικειμενική λογική τρέφεται πραγματικά 

με τα δεδομένα της Ουσίας και με τους σπινθήρες της διαίσθησης που 

προέρχονται από τους ανώτερους κόσμους. 

Στους αρχαίους καιρούς, οι Λεμουριανοί είχανε αναπτύξει την 

αντικειμενική λογική. Πολλοί άνθρωποι στην Ατλαντίδα κατείχαν 

αυτού του είδους τη λογική. Οι άνθρωποι της Πολικής εποχής και οι 
Υπερβόριοι κατείχαν πραγματικά την αντικειμενική λογική. Είναι κρίμα 

που σ' αυτήν την εποχή του Κάλι Γιούγκα είναι πολύ λίγοι αυτοί που 

έχουν ανεπτυγμένη στην εσωτερική φύση τους την Αντικειμενική 
λογική. Ο Υποκειμενικός Ορθολογισμός είναι της μόδας, είναι αυτό που 

επικρατεί σ' αυτούς τους καιρούς. Ο Υποκειμενικός Ορθολογισμός 

δημιουργεί τις Καλκιάνας προσωπικότητες. Να εννοείτε σαν Καλκιάνας 
προσωπικότητες αυτές τις ψευτοεσωτεριστικές, ψευτοαποκρυφιστικές, 

ψευτοεπιστημονικές προσωπικότητες της μοντέρνας εποχής με όλα τα 

είδη των δοκισισοφιών και ανοησιών. Ποτέ δεν υπήρξε τόσο σκοτάδι 
όσο σ' αυτήν την εποχή του Κάλι Γιούγκα. 

Οι λίγοι που έχουν αναπτύξει την Αντικειμενική Λογική έχουν 

πραγματικά είσοδο στην Αγνή επιστήμη. Ας διακρίνουμε μεταξύ της 
ψευτοεπιστήμης της εποχής αυτής του Κάλι Γιούγκα και της αγνής 

επιστήμης. Οι Καλκιάνας προσωπικότητες, οι δοκισίσοφοι του Πύργου 

της Βαβέλ, οι μεγαλοφυΐες του υποκειμενικού ορθολογισμού, δε θα 
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μπορούσανε ποτέ να έχουν είσοδο στην αγνή επιστήμη. Σαν παράδειγμα 

για αυτό που είναι η αγνή επιστήμη σε απόλυτη αντίθεση με την 

υπερμοντέρνα ψευτοεπιστήμη, ας δούμε το εξής: Οι επιστήμονες του 
πύργου της Βαβέλ ρίχνουν στο διάστημα πυραύλους, άσχημα 

τεχνουργήματα προωθούμενα με υγρά καύσιμα και κάνοντας 

τσιρκοειδή ακροβατικά επιτυγχάνουν στο τέλος, αυτοί οι ονομαζόμενοι 
αστροναύτες να αποβιβαστούν στη σελήνη. Να, εκεί ένα προϊόν του 

απλού υποκειμενικού ορθολογισμού. 

Ένα παράδειγμα αγνής επιστήμης: Εμείς έχουμε διαστημόπλοια 
προωθούμενα από ηλιακή ενέργεια, δε χρειάζεται σε αυτά το υγρό 

καύσιμο. Ταξιδεύουν σε ταχύτητες ανώτερες του φωτός, από γαλαξία σε 

γαλαξία, επίσης δεν χρειάζονται εκεί οι τσιρκοειδείς περιπέτειες, σαν 
αυτές των διάσημων αστροναυτών ούτε τίποτε παρόμοιο, αυτό ανήκει 

όπως ήδη είπα στην αγνή επιστήμη και στην αντικειμενική λογική. 

Κοιτάζοντας τότε με ολόκληρη τη λογική παραβολή, βλέπουμε 

από τη σκοπιά του Υποκειμενικού Ορθολογισμού τους τσιρκοειδείς 

πυραύλους. Από την πλευρά της Αγνής Επιστήμης και της 
Αντικειμενικής Λογικής βρίσκουμε τα Διαστημόπλοια των εξωγήινων. 

Όταν μιλάμε από τα Διαστημόπλοια των εξωγήινων που ταξιδεύουν από 

Γαλαξία σε Γαλαξία, πολλοί σκεπτικισταί είναι άπιστοι. Όμως ήδη ένα 
διάσημο Δόκτορα της Νάσα τον μεταφέρανε σ' ένα από αυτά τα 

Διαστημόπλοια και έγραψε ένα βιβλίο που τώρα κυκλοφορεί. Αυτό που 

λέμε έχει ολόκληρη επίσημη διαβεβαίωση. 

Οι άνθρωποι του Υποκειμενικού Ορθολογισμού προσπαθούν να 

εφεύρουν ορούς για να παρατείνουν τη ζωή, αλλά ποτέ δεν έχουν 

επιτύχει να κάνουν αθάνατο κανέναν. Άνθρωποι τόσο διάσημοι όσο ο 
Αϊζενχάουερ, ο Στάλιν και πολλοί άλλοι πέθαναν περιτριγυρισμένοι από 

μεγάλους επιστήμονες, από μεγάλους γιατρούς. Αυτά είναι τα θαύματα 

του Υποκειμενικού ορθολογισμού. Ενώ αντίθετα οι άνθρωποι της Αγνής 
Επιστήμης, οι Μεγάλοι Αλχημιστές του Μεσαίωνα και όλων των 

εποχών, μέσω της διάσημης Φιλοσοφικής Πέτρας τους (που τόσο 

άσχημα έχουμε εννοήσει, που είναι τόσο ακατανόητη από τους 
υπερμοντέρνους ανθρώπους) έχουν επιτύχει και επιτυγχάνουν πάντα το 

ελιξίριο της μακροζωίας, με το οποίο πραγματικά μπορούν να ζουν 

εκατομμύρια χρόνια. Βεβαιώνουμε κάτι που φυσικά θα κάνει να 
χαμογελάνε οι άνθρωποι του Υποκειμενικού Ορθολογισμού. Αυτοί οι 

άνθρωποι ποτέ δε θα μπορέσουν να δεχθούν αυτές τις βεβαιώσεις. Ποτέ 

δε θα μπορέσουν να τις δέχονται στον εγκέφαλο τους, γιατί βρίσκονται 
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εμφιαλωμένοι μέσα στο φαύλο κύκλο των Υποκειμενικών 

Ορθολογισμών. Για να μπορούμε να δίνουμε σε αυτό το είδος ιδεών 

είσοδο στον εγκέφαλο, χρειάζεται να έχουμε φύγει πραγματικά από 
μέσα από το μπουκάλι των απλών Υποκειμενικών Ορθολογισμών. 

Έτσι λοιπόν από απλή λογική παραβολή του Είναι, έρχονται σε 

μας δύο αντιτιθέμενα είδη ορθολογισμών: Ο Υποκειμενικός και ο 
Αντικειμενικός. Επίσης είναι φανερό ότι υπάρχει η απλή τυπική λογική 

που αναφέρεται στον Υποκειμενικό Ορθολογισμό, και η ανώτερη 

λογική. Αυτή η τελευταία έχει κωδικοποιηθεί από τον Ουσπένσκι, στο 
διάσημο βιβλίο του με τίτλο: «TERTIUM ORGANUM, ο τρίτος 

κανόνας της σκέψεως». Την ανώτερη λογική ποτέ δε θα μπορούσαν να 

τη δεχθούν οι οπαδοί του υποκειμενικού ορθολογισμού, γιατί 
θεμελιώνεται στα ίδια δεδομένα της συνείδησης. Όταν εμείς αναλύουμε 

όλες αυτές τις απόψεις του Νου, με απλή λογική διαδικασία αναφοράς 
εκ του γενικού προς το μερικό, πρέπει να δεχθούμε τα διάφορα επίπεδα 

του Είναι. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα εννοούν αυτές τις ιδέες και 

θα υπάρχουν άνθρωποι που ποτέ δεν τις έχουν εννοήσει και ποτέ δεν θα 
τις εννοήσουν. Είναι φανερό ότι στο δρόμο της ύπαρξης υπάρχουν απ’ 

όλα. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αρνηθούμε τα επτά επίπεδα του Είναι, 

τα επτά είδη ανθρώπων, χρησιμοποιώντας τη λέξη άνθρωπος στις 
πρώτες τέσσερες περιπτώσεις για ένα απλό τρόπο επικοινωνίας, για να 

μην πληγώνουμε την υπερευαισθησία. 

Έτσι όπως υπάρχουν τα: Διανοητικό, Συγκινησιακό, Κινητικό, 
Ένστικτο και Σεξουαλικό Κέντρο, έτσι επίσης υπάρχουν διαφορετικά 

είδη ανθρώπων. Μερικοί έχουν το κέντρο της βαρύτητας τους στο 

Ένστικτο, άλλοι το έχουν στερεοποιήσει στον Κινητικό Εγκέφαλο, 
άλλοι στο Συγκινησιακό και μερικοί άλλοι στο Νου. Το δεύτερο επίπεδο 

μπορούμε να το βρούμε σε ανθρώπους εντελώς συναισθηματικούς. 

Αυτοί οι άνθρωποι ξετυλίγονται ξεκάθαρα στον κόσμο των κατωτέρων 
συγκινήσεων, δεν καταλαβαίνουν από ορθολογισμούς, η ζωή τους είναι 

απλώς αισθησιακή. 

Η τρίτη τάξις ανθρώπων, ανήκει στο εντελώς διανοητικό επίπεδο, 
είναι άνθρωποι που έχουν το κέντρο της βαρύτητας τους στον εγκέφαλο, 

στο διανοητικό, κατέχουν την Υποκειμενική Λογική, δεν έχουν 

αναπτύξει την Αντικειμενική Λογική. Δύσκολα θα μπορούσαν να 
σπάσουν το Φαύλο Κύκλο του Διανοητικού. Αυτοί θέλουν να 

υποβάλουν όλα τα πράγματα του Σύμπαντος σε συλλογισμούς, 

εκσυλλογισμούς, προσυλλογισμούς. Σε συμπερασματικές μεθόδους εκ 
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του μέρους προς το όλον και εκ του όλου προς το μέρος, σε αναλυτικές 

διαδικασίες θεμελιωμένες μόνο στους πρόστυχους αισθησιασμούς. Ποτέ 

δε θα καταλαβαίνανε τίποτα που θα έφευγε από τον κύκλο των 
υποκειμενικών ιδεών. Τους συλλογισμούς τους βασίζουν στα δεδομένα 

που παρέχουν οι πέντε αισθήσεις που είναι: όραση, ακοή, όσφρηση, 

αφή, γεύση. Πραγματικά οι άνθρωποι απαιτούν όλες οι πληροφορίες 
που έρχονται να έχουν σαν θεμέλιο τις εξωτερικές αισθήσεις. Όταν 

κάποια πληροφορία φθάνει στο διανοητικό κέντρο, χωρίς τα εξωτερικά 

αισθησιακά δεδομένα, απλώς είναι απορριπτέα από το απλούστατο 
γεγονός ότι δεν είναι κατανοητή. Έχουν εγκαταστήσει τις 

δραστηριότητες τους στο κέντρο βαρύτητας του Διανοητικού. Δεν είναι 

δυνατόν να μπορέσουν να εννοήσουν πράγματα που δεν ανήκουν στο 
διανοητικό. 

Το τέταρτο επίπεδο του ανθρώπου είναι διαφορετικό, στο τέταρτο 
επίπεδο του ανθρώπου βρίσκουμε την τέλεια ανάπτυξη και την 

αρμονική ισορροπία όλων των κέντρων. Βρίσκουμε τέλεια αρμονία και 

ρυθμική συμφωνία στη λειτουργία των πέντε κέντρων της Μηχανής. Για 
να φθάσουμε στο τέταρτο επίπεδο πρέπει ν' αναπτύξουμε ολοκληρωτικά 

όλα τα κέντρα. Κανένας δε θα μπορούσε ν' αναπτύξει τα πέντε κέντρα 

της μηχανής, αν θα απωθούσε όλες τις δραστηριότητες που υπάρχουνε 
στον κόσμο. Είναι φανερό πως όλα αυτά που υπάρχουν στον κόσμο 

χρησιμεύουν για την ανάπτυξη του κάθε ενός από τα μέρη των κέντρων. 

Δεν περιττεύει να ξέρουμε ότι κάθε κέντρο της μηχανής κατέχει 
διαφορετικά μέρη. 

Το σεξουαλικό κέντρο δουλεύει αρμονικά μέσω της μεταβολής 

της δημιουργικής ενέργειας.  

Το ένστικτο κέντρο δεν χρειάζεται να περάσει από καμία μέθοδο 

εκπαίδευσης, το ίδιο εκπαιδεύει τον εαυτό του. Είναι αυτό το οποίο μας 

διατηρεί ζωντανούς, που ρυθμίζει όλες τις δραστηριότητες του 
οργανισμού και τις οδηγεί σοφά. Όταν εμείς θέλουμε να διδάξουμε το 

ένστικτο κέντρο μπορούμε να χάσουμε τη ζωή ή να αρρωστήσουμε. Δεν 

περιττεύει να θυμηθούμε ότι δε θα λειτουργούσε ποτέ η καρδιά, ούτε το 
συκώτι, ούτε τα νεφρά, αν δεν κατείχαμε στη φύση μας το ένστικτο 

κέντρο.  

Το κινητικό κέντρο εκπαιδεύεται μέσω των αρμονικών συνηθειών, 
ελέγχοντας όλη τη δική μας συνηθισμένη συμπεριφορά, αφαιρώντας 

συγκεκριμένες συνήθειες, παίρνοντας άλλες. Αφαιρώντας αυτό που δε 

μας αρμόζει, διαλέγοντας, μαθαίνοντας καινούργιες συνήθειες που μας 
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ταιριάζουν. Κάνοντας συγκεκριμένες ασκήσεις ή απλώς υγιεινά σπορ, 

περπατώντας στον καθαρό αέρα. Επίσης αναπτύσσεται, μαθαίνοντας 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χειρωνακτική δουλειά, με τη 
μηχανική, με την οδήγηση, αυτοκινήτου, ποδηλάτου, ιππεύοντας ή 

κολυμπώντας κλπ.  

Το συγκινησιακό κέντρο μπορεί να αναπτυχθεί στον υπερθετικό 
βαθμό του μέσω της καλλιέργειας των τεχνών. Δεν περιττεύει να 

μάθουμε να παίζουμε κάποιο μουσικό όργανο, ν' ακούμε τον Μπετόβεν, 

το Μότσαρτ, το Λίστ, ν' αξιολογούμε την αισθητική ομορφιά, να 
ξέρουμε να ζωγραφίζουμε κλπ. 

Το διανοητικό κέντρο μπορεί ν' αναπτυχθεί μέσω της μελέτης της 

Βοτανικής, της αστρολογίας, της ιατρικής, μελετώντας τον εσωτερισμό 
κλπ. 

Αναμφισβήτητα κανένας δε θα μπορούσε π.χ. να φθάσει να είναι 
άνθρωπος του τρίτου επιπέδου χωρίς να έχει περάσει από τα ενδιάμεσα 

επίπεδα. Αν κάποιος βρίσκεται απλώς στο ένστικτο επίπεδο και θέλει να 

μετατραπεί σε άνθρωπο πιο ανώτερο, να φύγει απ' αυτήν την απλή 
ένστικτη κατάσταση, δηλαδή από το πρώτο επίπεδο, να μετατραπεί σε 

συγκινησιακό άνθρωπο, θα πρέπει να καταλάβει ότι: Η ένστικτη ζωή 

του ρουφάει εντελώς τις δραστηριότητες της ύπαρξης, ότι ζει σύμφωνα 
μόνο με τα ζωικά ένστικτα. Θα πρέπει να καταλάβει όλο αυτό και να 

αναπτύξει μετά έξυπνα στη φύση του τη συγκινησιακή άποψη. 

Έτσι λοιπόν, ο πρώτος άνθρωπος είναι το Νούμερο ένα, ο 
ένστικτος, ο δεύτερος ο συγκινησιακός, ο τρίτος ο διανοητικός. Όποιος 

θέλει να προσκολλά το κέντρο της βαρύτητας του στο διανοητικό, θα 

πρέπει να μελετήσει, να αναλύσει και να καταλάβει. Και όταν έχει 
αναπτύξει αυτά τα κέντρα θα πρέπει να τα ισορροπήσει αρμονικά. Όταν 

αναλύσουμε λεπτομερειακά τα πέντε κέντρα της μηχανής, μπορούμε να 

καταλάβουμε ότι ο πύργος της Βαβέλ είναι φτιαγμένος από τους 
ανθρώπους Νούμερο ένα, δύο και τρία. Είναι σ' αυτόν τον πύργο στον 

οποίο υπάρχει το κομφούζιο των γλωσσών. Εκεί που κανένας δεν εννοεί 

κανέναν, εκεί που διαδικάζονται όλοι οι πόλεμοι, εκεί που 
σχηματίζονται όλες οι συγκρούσεις του ανθρώπινου είδους. Ας 

παρατηρήσουμε προσεκτικά τις δραστηριότητες της ανθρώπινης φυλής, 

ας παρατηρήσουμε τους πολέμους και τα προβλήματα όλων των ειδών. 
Είναι λογικό ότι σ' αυτόν τον πύργο της Βαβέλ έχουν δημιουργηθεί όλα 

τα προβλήματα της ανθρωπότητας. 
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Πιο πέρα από αυτόν τον πύργο είναι οι άνθρωποι του τέταρτου 

επίπεδου, οι Άνθρωποι που ήδη έχουν τα πέντε κέντρα της οργανικής 

μηχανής σε τέλεια ισορροπία, οι άνθρωποι που ήδη δεν έχουνε 
προσκολλημένο το κέντρο της βαρύτητας αποκλειστικά στο διανοητικό 

ή απλώς στο μηχανικά συγκινησιακό μέρος, ή αποκλειστικά στο 

ένστικτο. Οι άνθρωποι του τέταρτου επιπέδου ψάχνουν, θέλουν να 
ξέρουν κάτι άλλο, ποθούν, χρειάζονται να αναζητούν, να ερευνούν. 

Επιθυμούν να ξέρουν την έννοια της ζωής, προαισθάνονται ότι η ζωή 

πρέπει να έχει κάποια έννοια, ότι όλο αυτό πρέπει να έχει κάποιο νόημα. 
Και στην επιθυμία του να θέλουν να ξέρουν δεν ευχαριστιούνται με τις 

διανοητικές απλές ιδέες, δεν τους ικανοποιούν. Είναι αυτοί που ψάχνουν 

από εδώ κι από εκεί. Είναι οι άνθρωποι του τέταρτου επίπεδου και αυτοί 
είναι η ελπίδα του αύριο. 

Υπάρχουν επίσης οι άνθρωποι του πέμπτου επιπέδου, είναι λίγοι 
αλλά υπάρχουν. Οι άνθρωποι του πέμπτου επίπεδου είναι αυτοί που 

έχουν κατασκευάσει για ιδιαίτερη χρήση ένα αστρικό σώμα. 

Αναμφισβήτητα, η κατασκευή του αστρικού σώματος είναι μια 
πολυτέλεια που πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να δώσουν στον εαυτό 

τους. 

Δεν είναι απαραίτητο για να ζούμε να κατέχουμε ένα αστρικό 
σώμα. Το φυσικό σώμα είναι προικισμένο μ' ένα ζωτικό οργανικό 

φόντο. Είναι ξεκάθαρο ότι κατέχει, το ίδιο, όλες τις αρχές που 

χρειάζεται για να υπάρχει. Το αστρικό σώμα είναι διαφορετικό. Ένας 
άνθρωπος ξέρει ότι έχει αστρικό σώμα όταν μπορεί να το χρησιμοποιεί 

όπως τα χέρια του και τα πόδια του. Όταν μπορεί να ταξιδεύει με αυτό 

το όχημα έξω από το φυσικό σώμα, όταν μπορεί να μεταφερθεί σε 
οποιοδήποτε μακρινό μέρος της γης ή του άπειρου με το ίδιο το 

αστρικό. Για να κατασκευάσουμε το αστρικό σώμα χρειάζεται 

αναγκαστικά να μετατρέπουμε το EXIOJEJARI, δηλαδή το ιερό σπέρμα 
σε δημιουργική ενέργεια. Πραγματικά αυτή η ενέργεια είναι το διάσημο 

σεξουαλικό υδρογόνο SI12. 

Όταν αποκρυσταλλωθεί αυτό το υδρογόνο στα δικά μας κύτταρα 
και στο εσωτερικό του οργανισμού μας, παίρνει την καταπληκτική και 

θαυμάσια μορφή του αστρικού σώματος. Δεν περιττεύει να 

βεβαιώσουμε με εμφαντικό τρόπο ότι αυτό το αστρικό σώμα έχει επίσης 
το αίμα του και τις άλλες λειτουργίες του. Το JAMBLENSOI του είναι 

το ίδιο το αίμα του αστρικού σώματος. Οι κόκκοι του JAMBLENSOI 

περιέχονται στο αίμα του φυσικού σώματος. Το JAMBLENSOI του 
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Είναι, είναι κατασκευασμένο με τις μαγνητικές δονήσεις που 

προέρχονται από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήματος. Αυτές τις 

μαγνητικές δονήσεις τις αφομοιώνουμε με την αναπνοή και μέσω των 
πόρων. Υφίστανται στο εσωτερικό μας διάφορους συνδυασμούς μέχρι 

που στο τέλος μετατρέπονται στο διάσημο JAMBLENSOI του Είναι, 

στο ίδιο το αίμα του αστρικού σώματος, αλλά όπως ήδη είπα, πρέπει 
πρώτα να κατασκευάσουμε το αστρικό σώμα. 

Πολλοί ψευτοεσωτεριστές, πολλοί ψευτοαποκρυφιστές νομίζουν 

ότι έχουν αυτό το όχημα αλλά είναι λανθασμένοι. Εκείνος που θα έχει 
φτάσει στην τέλεια αφύπνιση της συνείδησης, θα μπορέσει να 

διασαφηνίσει από τον ίδιο τον εαυτό του ότι οι περισσότεροι στην 

ανθρωπότητα ακόμα δεν κατέχουν αυτό το όχημα και είναι πολύ 
σπάνιοι αυτοί που πραγματικά το έχουν. 

Για να μιλάω σε προσιτή γλώσσα σε κείνους που με ακούνε 
μπορώ να τους πω ότι εκείνοι που ακόμα δεν κατέχουν αυτό το σώμα, 

έξω από το φυσικό σώμα φαίνονται σαν φαντάσματα, αλλά εκείνους 

που κατέχουν το αστρικό σώμα, έξω από το φυσικό σώμα μπορεί κανείς 
να τους δει ενδεδυμένους με μια ορισμένη προσωπικότητα. Έτσι λοιπόν, 

είναι καταπληκτικό να κατασκευάσουμε ένα Αστρικό Σώμα. Οι 

άνθρωποι του πέμπτου επιπέδου πραγματικά πρέπει να πολεμάνε πάρα 
πολύ για να δημιουργήσουνε αυτό το όχημα. Επαναλαμβάνω, μόνο 

διαμέσου της Μετατροπής του Ιερού Σπέρματος είναι δυνατόν να 

δημιουργήσουμε αυτό το όχημα. Το Αστρικό σώμα είναι ένας αξιόλογος 
οργανισμός ρυθμισμένος από 24 κοσμικούς νόμους. Όποιος έχει δώσει 

στον εαυτό του την πολυτέλεια να δημιουργήσει το Αστρικό Σώμα, 

χρειάζεται να το τρέφει. Είναι δε δυνατόν να τρέφει αυτό το όχημα μόνο 
μέσω της μετατροπής του Υδρογόνου Η48. Όλες οι αισθησιακές 

εξωτερικές εντυπώσεις, αν είναι σωστά μετατρεμμένες από εμάς, 

μετατρέπονται σε Υδρογόνο Η 24 που χρησιμεύει για να τρέφει το 
Αστρικό Σώμα. Οι αισθησιακές εξωτερικές εντυπώσεις είναι Υδρογόνο 

Η48 και αυτό ήδη το έχουμε εξηγήσει πριν. Μπορεί να μετατρέπει 

κανείς το Υδρογόνο Η48 σε Υδρογόνο Η24. Όταν κάποιος μαθαίνει να 
κοντρολάρει τις απλές μηχανικές αντιδράσεις, μετατρέπει το Υδρογόνο 

Η48 σε Η24. Να μάθουμε να λαμβάνουμε με ευχαρίστηση τις 

δυσάρεστες εκδηλώσεις των συνανθρώπων μας. Να εδώ, ένα κλειδί για 
να μετατρέπουμε το Υδρογόνο Η48 σε Η2), να νικήσουμε τους 

πειρασμούς που προέρχονται από τον κόσμο των αισθήσεων, από τον 

φυσικό κόσμο. Να εδώ ένα σύστημα για να μετατρέπουμε το Η48 σε 
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υδρογόνο Η24, να μην αντιδράμε ποτέ με βία μπροστά στις συγκρούσεις 

που προέρχονται από τον εξωτερικό κόσμο, έτσι επίσης μετατρέπουμε 

το υδρογόνο Η 48 σε υδρογόνο Η24 κλπ. 

Πιο πέρα απ’ τους ανθρώπους του πέμπτου επιπέδου είναι οι 

άνθρωποι του έκτου επιπέδου. Να εννοήσουμε σαν ανθρώπους του 

έκτου επιπέδου εκείνους που έχουν αναπτύξει στον εαυτό τους την 
Αντικειμενική Λογική. Εκείνους που κατέχουν ένα προσωπικό 

Διανοητικό σώμα. Το λάθος σε πολλούς ψευτοαποκρυφιστές και 

ψευτοεσωτεριστές συνίσταται ακριβώς στο να πιστεύουν ότι όλος ο 
κόσμος κατέχει ένα Διανοητικό Σώμα. Πραγματικά όποιος έχει 

αφυπνισθεί εντελώς στους ανώτερους κόσμους της Κοσμικής 

Συνείδησης, θα μπορεί να εξακριβώσει από τον ίδιο του τον εαυτό 
κατευθείαν, μέσω της δικής του διαστημικής αίσθησης, τον ωμό 

ρεαλισμό ότι οι άνθρωποι δεν κατέχουν ένα Διανοητικό Σώμα. 
Πραγματικά μόνο οι άνθρωποι του έκτου επιπέδου είναι αυτοί που 

κατέχουν αυτό το σώμα. Το Διανοητικό Σώμα, το σώμα της 

αντικειμενικής λογικής, είναι κάτι καταπληκτικό. Οι άνθρωποι δεν 
έχουν μόνο ένα Νου, αλλά πολλούς Νόες. Καθώς κάθε ένα από τα 

ψυχολογικά ελαττώματα που φορτωνόμαστε στο εσωτερικό μας είναι 

προσωποποιημένο από ένα Εγώ (πραγματικά κατέχουμε πολλά Εγώ) και 
καθένα από αυτά έχει τη δική του γνώμη, το δικό του τρόπο να 

αισθανθεί και το δικό του τρόπο να δράσει. Κάθε ένα από τα Εγώ που 

κατοικεί στο εσωτερικό μας είναι σαν ένα διαφορετικό άτομο. Με αυτό 
λέμε ξεκάθαρα ότι μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν  πολλοί άνθρωποι. 

Τώρα θα εννοήσετε το γιατί βεβαιώνουμε με εμφαντικό τρόπο ότι το 

ανθρωποειδές είναι μια απλή μηχανή, ότι οι άνθρωποι είναι μηχανές. 

Αυτό που τώρα επίσης θα εννοήσουμε είναι το γιατί υπάρχουν 

τόσες αντιφάσεις σε κάθε άτομο. Ένα είναι το άτομο που ορκίζεται 

αιώνια αγάπη και άλλο είναι το άτομο που δεν έχει τίποτα να κάνει με 
αυτόν τον όρκο μέσα μας. Ένα είναι το Εγώ που ορκίζεται πίστη στη 

Γνώση και άλλο αυτό που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον προς τη Γνώση. 

Όλα αυτά τα άτομα, όλα αυτά τα Εγώ, κατέχουν κάθε ένα το δικό του 
Νου. Έτσι λοιπόν, μέσα από κάθε άνθρωπο υπάρχουν τόσοι νόες όσα 

υπάρχοντα εγώ. Αλλά τον ατομικό νου τον κατέχουν μόνο εκείνοι που 

έχουν κατασκευάσει το Διανοητικό Σώμα. Αυτό το σώμα 
κατασκευάζεται, κρυσταλλώνεται, παίρνει μορφή μέσω της μετατροπής 

του Ιερού Σπέρματος. Όποιος έχει περάσει στο επίπεδο του ανθρώπου 

νούμερο έξι, πραγματικά πρέπει να κατασκευάσει το Διανοητικό Σώμα. 



115 

 

Αυτό το όχημα τρέφεται με το υδρογόνο Η12. Όποιος μαθαίνει να 

μετατρέπει τις εντυπώσεις του φυσικού σώματος, που είναι το υδρογόνο 

Η48, πραγματικά κατασκευάζει το υδρογόνο Η24 με το οποίο τρέφει το 
αστρικό σώμα. Το υπόλοιπο από αυτό το υδρογόνο μετατρέπεται σε 

υδρογόνο Η12, με το οποίο τρέφεται το διανοητικό. Όποιος κατέχει ένα 

διανοητικό σώμα μπορεί να το χρησιμοποιεί για να ταξιδεύει με αυτό 
από πλανήτη σε πλανήτη. Όποιος κατέχει ένα διανοητικό ατομικό 

σώμα, κατέχει επίσης την αντικειμενική λογική. 

Πιο πέρα από τον άνθρωπο νούμερο έξι, είναι ο άνθρωπος 
νούμερο επτά, ο αιτιατός άνθρωπος, ο άνθρωπος που έχει κατασκευάσει 

το σώμα της Συνειδητής θέλησης ή Αιτιατό σώμα, τον αληθινό 

άνθρωπο. Τώρα θα καταλάβουν πολλοί εσωτεριστές γιατί βεβαιώνουμε 
με εμφαντικό τρόπο ότι ο Αιτιατός κόσμος είναι ο ναός της Μεγάλης 

Λευκής Αδελφότητας. Αυτό είναι λογικό, αυτή είναι η περιοχή του 
πραγματικού ανθρώπου, κι αυτή πρέπει να είναι επίσης ο ναός της 

Κρυμμένης Αδελφότητας. Οι Δάσκαλοι της Μεγάλης Λευκής 

Αδελφότητας, έχουν το κέντρο της βαρύτητας τους εγκατεστημένο 
σταθερά στον Αιτιατό κόσμο και από εκεί προβάλλονται προς το 

Διανοητικό κόσμο, προς τον Αστρικό ή προς το φυσικό. Αλλά το κέντρο 

της ειδικής βαρύτητας είναι εγκατεστημένο στον κόσμο της φυσικής 
Αιτίας. Τότε ο άνθρωπος του έβδομου επιπέδου, είναι ο Αιτιατός 

Άνθρωπος, ο Αληθινός Άνθρωπος, ο Πραγματικός Άνθρωπος, ο 

Αυθεντικός Άνθρωπος. 

Για να κατασκευάσουμε ένα Αιτιατό σώμα πρέπει να 

μετατρέψουμε το Ιερό Σπέρμα. Μόνο έτσι είναι δυνατόν μέσω των 

χειρισμών του Σεξουαλικού Υδρογόνου Si-12, να δημιουργήσουμε αυτό 
το όχημα. Πραγματικά αυτό το σώμα τρέφεται με το υδρογόνο 6 (Η6). 

Είναι ξεκάθαρο ότι το υπόλοιπο του υδρογόνου 12 που χρησίμεψε για 

να θρέψει το διανοητικό μετατρέπεται σε υδρογόνο 6, με το οποίο 
τρέφεται το Αιτιατό. Στον κόσμο των φυσικών αιτιών βρίσκουμε λοιπόν 

τους αυθεντικούς ανθρώπους, τους πραγματικούς ανθρώπους, τους 

ανθρώπους του πνεύματος, αυτοί δουλεύουν σ' αυτές τις περιοχές 
βοηθώντας την ανθρωπότητα. Από κει προβάλλονται προς τους 

διάφορους κόσμους για να βοηθάνε εκείνους που υποφέρουν και για να 

δουλεύουν προς τη Μεγάλη Αιτία. 

Ο Αιτιατός άνθρωπος έχει ενσαρκωμένες τις ψυχικές και 

πνευματικές αρχές. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος νούμερο επτά είναι ο 

αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που έχει λάβει ψυχή, που κατέχει 
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πνεύμα, που έχει τα Ανώτερα Υπαρξιακά Σώματα του Είναι. Ο 

άνθρωπος που πραγματικά μπορεί να φθάσει να ενωθεί με τη 

Θεϊκότητα. Λένε οι παραδόσεις των Ναχουάτλ ότι οι θεοί έκαναν τους 
ανθρώπους από ξύλο, και μετά τους ένωσαν με τη Θεϊκότητα. Επίσης 

βεβαιώνουν με εμφαντικό τρόπο αυτοί οι παλιοί Μεξικανικοί Κώδικες, 

ότι δεν επιτύγχαναν όλοι οι άνθρωποι να ενωθούν με τη Θεϊκότητα. 
Έτσι λοιπόν είναι επείγον να καταλαβαίνουμε ότι για να είμαστε 

αληθινοί άνθρωποι πρέπει να έχουμε δημιουργήσει τα Ανώτερα 

Υπαρξιακά σώματα του Είναι. Αλλά πραγματικά αυτό δεν είναι το παν. 
Εκείνοι που δεν ενώνονται με τον Εσωτερικό Λόγο τους, με τη δική 

τους εσωτερική Θεϊκότητα, θα αποτύχουν. Θα πρέπει να πάρουν την 

καθοδική εξέλιξη προς τους βυθισμένους κόσμους μέχρι το Δεύτερο 
Θάνατο για να ξαναρχίσουν μια καινούργια εξελικτική διαδικασία. Έτσι 

λοιπόν, δε φτάνει να δημιουργούνται άνθρωποι, είναι αναγκαίο να 
ολοκληρώνονται με τη Θεϊκότητα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

Όταν ένας άνθρωπος δεν ενώνεται με τη Θεϊκότητα, μετατρέπεται 

σε Χανασμούσεν με διπλό κέντρο βαρύτητας, και οι Χανασμούσεν 
πρέπει να μπαίνουν στις βυθισμένες καθοδικές εξελίξεις αναπόφευκτα. 

Υπάρχουν τέσσερα ειδών Χανασμούσεν, που είναι: 

Πρώτο είδος: αυτοί που κατέχουν μόνο φυσικό σώμα είναι 
άνθρωποι αφοσιωμένοι στο κακό. Το Εγώ σ’ αυτούς τους ανθρώπους 

επεξεργάζεται συγκεκριμένες ουσίες που τους κάνουν Χανασμούσεν, 

γενικά είναι γητευτές και άνθρωποι της μαύρης μαγείας. Ευτυχώς αυτό 
το είδος Χανασμούσεν δεν είναι αθάνατοι. Όπως δεν κατέχουν τα 

Ανώτερα Υπαρξιακά Σώματα του Είναι, μετά από το θάνατο χάνεται απ' 

αυτούς ότι υπήρχε από Χανασμούσεν. Εκείνοι που δεν έχουν 
δημιουργήσει ούτε ένα αστρικό σώμα, μετά από το θάνατο δεν είναι 

τίποτα παρά ένα σωρό διάβολοι, ένα σωρό εγώ που λειτουργούν από 

εκεί, λειτουργούν ελεύθερα, κουνιούνται σε όλες τις κατευθύνσεις δεν 
έχουν μια αληθινή πραγματικότητα, είναι άνθρωποι που δεν έχουν 

επιτύχει την αθανασία. Όταν επιστρέφουν αυτά τα εγώ δημιουργείται 

μια καινούργια προσωπικότητα για να υπάρχουν. 

Όποιοι κατέχουν ένα σώμα, ένα αστρικό σώμα, είναι διαφορετικοί. 

Όμως αν και έχουν επιτύχει την αθανασία, αφοσιώνονται στη μαύρη 

μαγεία. Έτσι εκτροχιάζονται, μετατρέπονται επίσης σε Χανασμούσεν 
του δεύτερου είδους. Αυτό το είδος Χανασμούσεν αν σε καινούργιες 

υπάρξεις δεν αφαιρούν αυτό το του Χανασμούσεν που έχουν, δηλ. 

συγκεκριμένες σκοτεινές ουσίες, κάτι το μοιραίο, τότε θα πρέπει να 
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ξαναεπιστρέφουν σε ζωικούς οργανισμούς και να ανελίσσονται 

εξελικτικά σε σώματα ζώων, μέχρι να αφαιρούν ότι Χανασμούσεν 

έχουν. 

Το τρίτο είδος Χανασμούσεν αποτελείται από όλους εκείνους που 

δημιούργησαν τα Ανώτερα Υπαρξιακά Σώματα του Είναι, από 

Αληθινούς Ανθρώπους, στην πιο ολόκληρη έννοια της λέξης, αλλά που 
δε διέλυσαν το Εγώ, και προχωρούσαν από το μονοπάτι των σκοταδιών. 

Αυτοί αν δεν αφαιρέσουν αυτό το κάτι μοιραίο  που έχουν, θα πρέπει να 

εισέρχονται σε καθοδική εξέλιξη μέσα στα έγκατα της Γης, μέσα από 
τους κολασμένους κόσμους μέχρι το Δεύτερο Θάνατο. 

Τελικά υπάρχει ένα τέταρτο είδος Χανασμούσεν. Αποτελείται από 

εκείνους που έφτασαν τα στάδια των αγγέλων, αρχαγγέλων, 
πριγκιπάτων αγγελικών δυνάμεων, αρετών, θρόνων, χερουβείμ, 

σεραφείμ, κλπ. Αν δεν αφαιρέσουν ότι έχουν από τους Χανασμούσεν, 
αυτόν το μοιραίο ατμό δημιουργημένο από τη μαύρη μαγεία ή από τη 

γητειά, θα πρέπει να εισέλθουν σε καθοδική εξέλιξη μέσα στα έγκατα 

της γης μέχρι το Δεύτερο Θάνατο. 

Να εκεί οι άγγελοι, αρχάγγελοι, πριγκηπάτα κλπ., για τους οποίους 

μας μίλησε ο Δάντης στη θεία Κωμωδία του. Συγκεκριμένα 

παραδείγματα από αυτό το τελευταίο είδος Χανασμούσεν τα έχουμε στα 
εξής άτομα: ο Αντραμελέκ, ο Μολώχ, ο Ναεμά, ο Λιλίθ κλπ. Αυτά τα 

πλάσματα έφτασαν στα ανώτερα αγγελικά στάδια. Ο Μολώχ, π.χ., ήταν 

ένας θρόνος και τώρα είναι ένας κάτοικος των κολασμένων κόσμων, 
είναι ένας Χανασμούσεν στην πιο πλήρη έννοια της λέξης, ανήκει στο 

τέταρτο είδος. 

Έτσι λοιπόν, ένας Χανασμούσεν δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια 
αποτυχία της κοσμικής Μητέρας, μια αποβολή της θεϊκής Μητέρας. 

Όποιοι κατασκευάσουν τα Ανώτερα Υπαρξιακά Σώματα του Είναι, αν 

δε θέλουν να μετατρέπονται σε Χανασμούσεν, θα πρέπει να πολεμάνε 
πολύ εναντίον του εαυτού τους, να αφαιρούν τα απάνθρωπα στοιχεία 

που φορτώνονται στο εσωτερικό τους. Δηλαδή να καταστρέφουν το εγώ 

της ψυχολογίας, να ελαττώνουν σε κοσμική σκόνη όλα αυτά τα στοιχεία 
που αποτελούν το Εγώ του εαυτού τους. Μόνο έτσι θα μπορούν να 

σωθούν από τον κίνδυνο να μετατραπούν σε Χανασμούσεν με διπλό 

κέντρο βαρύτητας. 
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Η εσφαλμένη προσωπικότητα 
 

Πραγματικά υπάρχει ένα επιβλαβές στοιχείο σε μας που είναι 

εμπόδιο για την απόκτηση της αληθινής ευτυχίας· θέλω να αναφέρω 
εμφαντικά την εσφαλμένη προσωπικότητα. Αναμφίβολα αν αυτή θα 

εξαφανιζόταν θα βασίλευε στις καρδιές μας μόνο η μακαριότητα. 

Δυστυχώς όλη την εσφαλμένη προσωπικότητα τη συνιστούν επιβλαβή 
στοιχεία, προφανώς θέλω να αναφέρω τη ματαιοδοξία και την 

υπεροψία. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν αυτά τα δύο στοιχεία εξαφανίζονταν 
από την επιφάνεια της γης, η ζωή του ανθρώπινου όντος θα άλλαζε 

ολοκληρωτικά. Με την υπεροψία και τη ματαιοδοξία δουλεύουν πολλές 

αιτίες και λανθασμένες συνέπειες. Ο υπεροπτικός θέλει να ανεβαίνει 
μέχρι το τέλος της σκάλας, να τον προσέχουν οι άλλοι, θέλει να πατήσει 

αξίες, τιμές, καρδιές, συναισθήματα, χωρίς να τον ενδιαφέρει ο πόνος 

του άλλου. 

Ο ματαιόδοξος, προφανώς αισθάνεται πληγωμένος όταν κάποιος 

του θίγει το εγώ, και για όφελος της ματαιοδοξίας του θυσιάζει τους 

άλλους, για να αποκτήσει εκείνο που θαυμάζει στον κόσμο, το 
αστραφτερό αυτοκίνητο, το πολυτελές σπίτι, τα κομψά κουστούμια 

κλπ.... δεν τον πειράζει, αν για να μαζέψει τα χρήματα που χρειάζεται 

για να αποκτήσει αυτή την κούφια Καύχηση, πρέπει να εκμεταλλευθεί 
πολλούς ανθρώπους. 

Έτσι λοιπόν αδελφοί, η υπεροψία και η ματαιοδοξία είναι 

επικίνδυνες, και επίσης είναι σοβαρά επικίνδυνη η ζήλεια και η νοητική 
απασχόληση. Οι νοητικές απασχολήσεις είναι σαν μύγες ας πούμε, 

χιλιάδες εγώ των νοητικών απασχολήσεων που φτερουγίζουν στο νου, 

περιμένοντας κάτι για να διαμορφώνουν προβλήματα. 

Έτσι, όπως οι μύγες σταματάνε με έναν αστόχαστο τρόπο πάνω 

στις βρωμιές, και πάνω στα φαγητά, πάνω σε οτιδήποτε βρίσκουν, έτσι 

είναι επίσης το σμήνος των εγώ των νοητικών απασχολήσεων. Αυτά 
περιμένουν κάτι στο οποίο να καθίσουν για να διαμορφώσουν νοητικές 

απασχολήσεις, μια σκέψη, μια λέξη, μια ιδέα, μια θεωρία, και 

οποιοδήποτε πράγμα, δεν πειράζει ότι και να είναι. Τα εγώ των 
νοητικών απασχολήσεων περιμένουν μόνο τη στιγμή να μπορούν να 

διαμορφώσουν προβλήματα, και επιπλέουν στο νου. Είναι αντιληπτά για 

εκείνους που κατέχουν τη θεϊκή Διόραση. Είναι τρομακτικό αυτό, το να 
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σκεπτόμαστε απλά ότι αυτά τα εγώ ανταποκρίνονται στην Εσφαλμένη 

Προσωπικότητα. 

Κοιτάξτε πόσο βλαβερή είναι η Εσφαλμένη Προσωπικότητα και 
σχετικά με τη ζήλεια, τι θα λέγαμε; Ο ζηλιάρης διαμορφώνει από έναν 

ψύλλο ένα άλογο, κάνει προβλήματα από οποιοδήποτε πράγμα. Αν το 

αγαπημένο ον χαμογελάει είναι μια αφορμή κιόλας για ζήλια, για 
συκοφαντία, για να πληγώνει, για να βλάπτει. Δεν υπάρχουν όμως μόνο 

ζήλιες πάθους. Επίσης υπάρχουν και άλλα είδη Ζήλιας: θρησκευτικές, 

Πολιτικές Ζήλιες, υπάρχουν Ζήλιες της Φιλίας. Κανένας δεν μπορεί να 
αρνηθεί ότι τα εγώ της Ζήλιας είναι πάρα πολλά και ότι δημιουργούν 

μεγάλο πόνο όλες αυτές οι Ζήλιες, όλα αυτά τα εγώ των νοητικών 

απασχολήσεων. Η υπεροψία αναμφίβολα είναι κάκιστη, ή ματαιοδοξία 
που τόση επίδειξη κάνει. Τελικά όλα αυτά που ανήκουν απλά στην 

Εσφαλμένη Προσωπικότητα. 

Θα μπορούσαν να είναι ευτυχισμένα τα ανθρώπινα όντα αν δεν 

κατείχαν την Εσφαλμένη Προσωπικότητα, δυστυχώς όμως όλος ο 

κόσμος την κατέχει. 

Σε απουσία της Εσφαλμένης Προσωπικότητας θα ζούσαμε σε 

έκσταση. Πόσο μακάριοι θα αισθανόμαστε! Όμως δυστυχώς οι 

άνθρωποι όλοι κατέχουν την Εσφαλμένη Προσωπικότητα και αυτό είναι 
πολύ σοβαρό. Είναι αναγκαίο για μας το να προσπαθήσουμε να 

καταστρέψουμε την Εσφαλμένη Προσωπικότητα. Είναι δυνατόν αυτό 

αν κάνουμε τη σωστή ανάλυση του εγώ της Ζήλιας, της Ματαιοδοξίας, 
των Νοητικών απασχολήσεων, της Υπερηφάνειας κλπ., κλπ. 

Όταν καταλάβουμε ότι η υπεροψία είναι ένα από τα πιο βαριά 

στοιχεία της Εσφαλμένης Προσωπικότητας πρέπει να προσπαθήσουμε 
να αναλύσουμε αυτό το στοιχείο για να το διαλύσουμε ριζικά. Ας 

σκεπτόμαστε πάνω στο τι είναι η ευτυχία του Είναι, και τι είναι αυτό 

που είναι Εσφαλμένη προσωπικότητα. 

Το Είναι είναι στον εαυτό του ευτυχές, άπειρα μακάριο. Όταν 

εξαλείφουμε την Εσφαλμένη Προσωπικότητα μένουμε στην πλήρη 

ευτυχία του Είναι, τότε ευχαριστιόμαστε τη μακαριότητα. Δυστυχώς 
πολύ λίγοι είναι αυτοί που αοασχολούνται με αυτό το είδος μελέτης, 

σπάνιοι είναι αυτοί που πραγματικά προσπαθούν να αυτοεξετάζονται 

βαθειά. 

Προφανώς αγαπητοί μου αδελφοί χρειαζόμαστε να προκαλέσουμε 

μια αλλαγή μέσα μας· αν ένας μάγος με την αρετή της μαγείας θα διέλυε 
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τη ματαιοδοξία και την υπεροψία, ο κόσμος θα βρισκόταν 

ολοκληρωτικά μετασχηματισμένος, όμως δυστυχώς δε θα έβρισκαν τι 

να κάνουν, θα βρισκόντουσαν αποπροσανατολισμένοι, δε θα έβλεπαν 
κανένα νόημα στη Ζωή, θα αυτοκτονούσαν, θα πέθαιναν. Και όμως, 

πρέπει να διαλύσουν αυτά τα στοιχεία υπεροψίας και ματαιοδοξίας. 

Όμως η διαδικασία της αλλαγής, διάλυσης, πρέπει να είναι 
μεθοδική, διδακτική μέχρι και διαλεκτική, αλλιώς θα πεθαίναμε, θα 

βρισκόμασταν αποπροσανατολισμένοι. 

Όταν εμείς κατανοήσουμε αυτό, θα δουλέψουμε πάνω στον εαυτό 
μας. Είναι αναγκαίο να γινόμαστε συνειδητοί, αυτοσυνειδητοί, από τις 

δικές μας σκέψεις, από τα δικά μας συναισθήματα και από τα 

αποτελέσματα που τα άλλα ανθρώπινα όντα προκαλούν πάνω σε μας. 
Όταν καταλάβουμε την ανάγκη να γίνουμε αυτοσυνειδητοί, αρχίζουμε 

να διαλύουμε τους παράγοντες της υπεροψίας και της ματαιοδοξίας, 
έτσι επίσης κάνουμε με τα εγώ της Ζήλιας και με τα εγώ των νοητικών 

απασχολήσεων. Διαδικάζεται ένας μετασχηματισμός, προφανώς αυτό 

θα μας οδηγούσε στην αφύπνιση, θα ήταν βασικό. Το να αφυπνιστούμε 
είναι το βασικό. 

Τα εγώ της υπεροψίας και της ματαιοδοξίας, που αντιστοιχούν 

στην Εσφαλμένη Προσωπικότητα, μας κάνουν να ταυτιζόμαστε με τα 
πράγματα του κόσμου αυτού, με τα υλικά πράγματα, με τα συμβάντα, 

με τα διάφορα γεγονότα που επαναλαμβάνονται στο χρόνο. Εμείς πρέπει 

να μάθουμε στο χωρισμό του εαυτού μας, τον χωρισμό όλων των 
πραγμάτων, μη ταυτιζόμενοι με τα συμβάντα, με τα γεγονότα, με τα 

πράγματα, με τα περιστατικά κλπ. διότι αυτή η ταύτιση μας ρουφάει, 

μας βαμπιρίζει τη Συνείδηση, και μας βυθίζει πραγματικά πιο βαθειά. 

Έτσι λοιπόν είναι αναγκαίο να αφυπνισθεί η δική μας συνείδηση, 

είναι δυνατόν αυτό όταν κάνουμε ένα χωρισμό μεταξύ του εαυτού μας 

και των πραγμάτων, των συμβάντων, των γεγονότων. 

Έτσι αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να συλλογιζόμαστε 

αυτοσυνειδητά. Προφανώς η δουλειά της εξάλειψης των ελαττωμάτων 

της Εσφαλμένης Προσωπικότητας γίνεται μερικές φορές πολύ δύσκολη 
και αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Εμείς θα θέλαμε να 

εξαλείψουμε μερικά στοιχεία και υποστοιχεία της Εσφαλμένης 

Προσωπικότητας με το σκοπό να αποκτήσουμε την ευτυχία, για την 
οποία έχουμε δικαίωμα. 
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Δυστυχώς αυτό είναι το σοβαρό, πολλές φορές νοιώθουμε ότι 

σταματάμε, υπάρχουνε εγώ, στοιχεία, ακόλουθα ή υποστοιχεία της 

Εσφαλμένης Προσωπικότητας πολύ δύσκολα να τα εξαλείψουμε. Τότε 
χρειαζόμαστε, να τα αφοπλίσουμε με πολύ υπομονή αν πραγματικά 

θέλουμε να προχωρούμε. 

Όταν εμβαθύνουμε πιο βαθειά στον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε 
επίσης ότι υπάρχουν μερικά ψυχολογικά επιπρόσθετα μη ανθρώπινα 

πολύ δύσκολα να τα κάνουμε σκόνη. Δεν πρέπει να ανυπομονούμε, και 

περισσότερο όταν πραγματικά και αληθινά δεν έχουμε πληρώσει το 
τίμημα της προόδου. Το να διαλύσουμε μερικές φορές ορισμένα 

δύσκολα στοιχεία είναι δυνατόν όταν πληρώνουμε, όμως είναι 

παράλογο να θέλουμε να εξαλείψουμε μερικά υποστοιχεία αμέσως, 
χωρίς να έχουμε πληρώσει. 

Θυμηθείτε ότι αυτά ή εκείνα τα μη ανθρώπινα επιπρόσθετα 
προσωποποιούν λάθη, πράγματι σχετίζονται, εσωτερικά με εσφαλμένες 

αιτίες, και αυτές επίσης με το Κάρμα. Έτσι λοιπόν μη σας ξαφνιάσει αν 

κάποια φορά μένετε σταματημένοι στο τάδε ή το δείνα στοιχείο. 
Απλούστατα είναι αυτό το ίδιο, συνδυασμένο με την τάδε ή δείνα κακή 

αιτία. Κακίες αιτίες ή εγώ αιτίες, που επίσης βρίσκονται συνδυασμένες 

με το νόμο του χρωστάς και του υπάρχει, του Κάρμα. 

Γι' αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να πληρώνουμε για να 

μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτά ή εκείνα τα δύσκολα στοιχεία. Δεν 

πληρώνουμε μόνο με πόνο το Κάρμα, μπορούμε να το πληρώνουμε 
επίσης με καλά έργα. Μπορούμε ακόμη και να αποκτήσουμε τη 

συγγνώμη μέσω της υπέρτατης μετάνοιας, τότε τα εγώ αιτίες 

διαλύονται. Η ανυπομονησία σ' αυτές τις σπουδές βλάπτει τους 
νεοφώτιστούς μας. Αν αυτοί θέλουν να πραγματοποιούν σοβαρές 

προόδους, πρέπει να γίνονται σοβαροί, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε 

ένα σοβαρό άνθρωπο που να μην έχει αποκτήσει υπομονή. 

Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Στην υπομονή θα κατέχετε τις ψυχές 

σας». Πολύ καλή δόση υπομονής χρειάζεται όταν σταματάμε στο τάδε ή 

δείνα εγώ. 

Είναι επείγον να γινόμαστε πιο συνειδητοί του εαυτού μας, στη 

σκέψη, στο συναίσθημα, στο λόγο. 

Να διακρίνουμε καθαρά μεταξύ του τι είναι μια ομιλία από του τι 
είναι μια φλυαρία. Η φλυαρία και ο φλύαρος είναι το ίδιο, γι’ αυτό στις 

δικές μας σπουδές δεν πρέπει ποτέ να δεχόμαστε τη λέξη φλυαρία ή 
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άχρηστη κουβέντα, για τις δικές μας διαλέξεις. Εμείς δεν κάνουμε 

φλυαρίες, εγώ εδώ και τώρα δε φλυαρώ με σας, εγώ είμαι ένας σοβαρός 

άνθρωπος που δεν έχω έλθει να φλυαρώ, έχω έλθει για να σας μιλήσω 
και αυτό είναι διαφορετικό. Η φλυαρία είναι για τους φλύαρους, την 

ομιλία τη βρίσκουμε στους διάλογους του Πλάτωνα και είναι 

διαφορετικό. Ομιλίες είναι αυτές που έδινε ο Σωκράτης στους μαθητές 
του. Έχουμε ήδη μιλήσει πάνω σε αυτά και επίσης θα άξιζε τον κόπο να 

μελετούμε την Πολιτεία του Πλάτωνα, έτσι θα μπορούμε να κάνουμε 

μια ξεκάθαρη διαφοροποίηση μεταξύ του τι είναι μια ομιλία και του τι 
είναι μια άχρηστη κουβέντα των φλύαρων. 

Η φλυαρία είναι κάτι μηχανικό από την ίδια τη φύση της, ο 

φλύαρος ή αυτός που κάνει άχρηστες κουβέντες είναι ένα άτομο που δεν 
έχει συνείδηση των όσων λέει, μιλάει μηχανικά. 

Η ομιλία είναι άλλο πράγμα: η ομιλία ενός Σωκράτη στους 
μαθητές του στην Ακαδημία, ενός Πλάτωνα στα Ελευσίνια μυστήρια, 

αυτό είναι ομιλία. Εκεί υπάρχει συλλογισμός, σ’ αυτήν την περίπτωση 

όποιος μιλάει, όποιος δίνει τη διδασκαλία, μιλάει από το σαφή 
συλλογισμό του Είναι, διαλέγει τις κατάλληλες λέξεις για κάθε ιδέα, 

έτσι δίνει τις ιδέες με ακριβείς λέξεις, φανερό συμπέρασμα του 

αυτοσυλλογισμού του Είναι. 

 Όποιος μιλάει, όποιος δίνει την εσωτεριστική γνωστική 

διδασκαλία, με κανένα τρόπο δε θα προχωρούσε μηχανικά, 

παρατηρείστε εσείς ότι οι στοχαστικοί άνθρωποι όταν μιλάνε το κάνουν 
σαφώς συγκεκριμένα, διαλέγουν τις εκφράσεις που χρειάζονται για να 

διαμορφώνουν τις υπέροχες ιδέες του Είναι. 

Έτσι πρέπει να γίνουμε πιο συνειδητοί του δικού μας λόγου. 
Επίσης πρέπει να γίνουμε συνειδητοί από τα δικά μας συναισθήματα και 

τις δικές μας σκέψεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε μας υπάρχουν τα 

πέντε κυριότερα κέντρα της οργανικής μηχανής: το διανοητικό, το 
συγκινησιακό, το κινητικό, το ένστικτο και το σεξουαλικό. Το 

διανοητικό βρίσκεται τοποθετημένο στον εγκέφαλο, το κινητικό στο 

ανώτερο μέρος της σπονδυλικής στήλης, το συγκινησιακό ασυζητητί 
βρίσκεται στην καρδιά στο ηλιακό πλέγμα και στα συμπαθητικά και 

νευρικά κέντρα, το ένστικτο στο κατώτερο μέρος της σπονδυλικής 

στήλης και το σεξουαλικό στα γεννητικά όργανα, αυτοί είναι οι πέντε 
κύλινδροι της οργανικής μηχανής. 
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Εμείς θα πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε τα δικά μας κέντρα, αν 

θέλουμε να ζούμε συνειδητά. Ένας μεγάλος σοφός έλεγε ότι πρέπει να 

χρησιμοποιούμε επίσης τα χαμηλότερα μέρη των πέντε κέντρων του 
Είναι. 

Σε πολλούς θα φαίνεται περίεργο πώς είναι δυνατό να το συνιστά 

αυτό ένας σοφός, και αναφέρομαι σε αυτές τις στιγμές εμφαντικά στον 
Ουσπένσκι. Όμως έτσι είναι. Πρέπει να χρησιμοποιούμε επίσης τα 

χαμηλότερα μέρη των διαφόρων κέντρων της οργανικής μηχανής. Αυτά 

μας βάζουν σε σχέση με την πρακτική ζωή, με τα συγκεκριμένα 
γεγονότα της ύπαρξης. 

Αν ξέρουμε να τα χρησιμοποιούμε θα αποφύγουμε μια μη 

αναγκαία διαρροή της ενέργειας. Θα ήταν παράλογο να χρησιμοποιούμε 
τα χαμηλά μέρη των διαφόρων κέντρων της μηχανής όταν θα έπρεπε να 

χρησιμοποιούμε τα ανώτερα μέρη των διαφόρων κέντρων ή αντίστροφα. 
Θα ήταν παράλογο να χρησιμοποιούμε τα ανώτερα κέντρα όταν πρέπει 

να χρησιμοποιούμε τα κατώτερα ή με άλλα λόγια να χρησιμοποιούμε το 

ανώτερο μέρος των πέντε κέντρων της μηχανής όταν πρέπει να 
χρησιμοποιούμε το κατώτερο μέρος. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: Ας 

υποθέσουμε ότι κάποιος είναι απασχολημένος με μια δουλειά χωρίς 

αξία, χωρίς σπουδαιότητα σε μια δεδομένη στιγμή και σε αυτήν τη 
στιγμή είναι τρομερά συγκεντρωμένος σε αυτήν την ανόητη εργασία, 

στην οποία έχει βάλει το καλύτερο του νου του και της θέλησης του για 

να κάνει τη βλακεία. Εδώ υπάρχει μια άχρηστη διαρροή των ενεργειών 
του για να κάνει μια βλακεία όταν γι αυτό θα αρκούσε να χρησιμοποιεί 

το κατώτερο μέρος των κέντρων της μηχανής. Είναι σαφές ότι έτσι θα 

απέφευγε την άχρηστη διαρροή ενεργειών. 

Όποιος θέλει να μάθει να εξαλείψει, ας πούμε τους βλαβερούς 

παράγοντες της Εσφαλμένης Προσωπικότητας, πρέπει να μεταχειριστεί 

τα πέντε οργανικά κέντρα και να ξέρει να τα μεταχειριστεί. 

Είναι αναγκαίο επίσης να ξέρει να χρησιμοποιεί τις ενέργειες που 

ρέουν στο εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισμού. Για παράδειγμα, μια 

κακή χρήση των ενεργειών είναι ένας διεγερμένος νους που λειτουργεί 
λάθος. Το διανοητικό και το συγκινησιακό κέντρο, αν συνεργάζονται, 

γίνονται θαυμάσια αποδοτικά, πραγματοποιούν καταπληκτικά έργα, 

πηγαίνουν καλά. Όμως τι θα συνέβαινε αν ο νους θα ήταν διεγερμένος, 
για παράδειγμα από τη σεξουαλική ενέργεια ή από την ενέργεια του 

ένστικτου κέντρου, ή από την ενέργεια του κινητικού κέντρου; 
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Σε αυτή την περίπτωση ο νους διεγερμένος λειτουργεί κακώς. Τι 

πρέπει να κάνουμε; Να εμβαθύνουμε στο διανοητικό κέντρο για να 

βάλουμε τάξη, μέσα στο νου, βγάζοντας τον από τη διέγερση, και να 
σκεφτόμαστε με απόλυτη ηρεμία και λογική, δεν αναφερόμεθα στη 

λογική σαφήνεια αλλά στην Tertium Organum, στην ανώτατη λογική. 

Έτσι όπως ο νους είναι διεγερμένος δεν ενεργεί σωστά. Εμείς 
χρειαζόμαστε να μάθουμε να οδηγούμε σωστά τα κέντρα της μηχανής, 

αν είναι ότι θέλουμε στ' αλήθεια να εξαλείψουμε τα ανεπιθύμητα 

στοιχεία της εσφαλμένης προσωπικότητας. Υπάρχουν πολλά άχρηστα 
μηχανικά εγώ στα 5 κέντρα της μηχανής που πρέπει να εξαλείψουμε, 

εγώ πολλών ανοησιών που πρέπει να εξαλείψουμε. 

Η υπεροψία και η ματαιοδοξία μέσα από την εσφαλμένη 
προσωπικότητα προκαλούν από τα βάθη τους μερικές δράσεις που 

καταλήγουν εντελώς λανθασμένες και επιβλαβείς. Να δείτε εσείς πόσο 
αναγκαία είναι η αυτοεξέταση του εαυτού μας, πόσο απαραίτητο είναι 

να αυτοερευνούμαστε. Σύμφωνα με το πώς πάμε καταστρέφοντας αυτό 

που πρέπει να καταστρέφουμε, δηλ. τα υλικά της εσφαλμένης 
προσωπικότητας, θα γίνεται και μια διδακτική, διαλεκτική μετατροπή, 

και στο τέλος αυτό που θα προκύψει από αυτήν τη μετατροπή, θα είναι 

η αφυπνισμένη, λαμπερή συνείδηση. 

Όταν εμείς πραγματικά σταθεροποιήσουμε αυτήν τη διδασκαλία 

στο νου και στην καρδιά, θα κατανοήσουμε την ανάγκη να θυσιάσουμε 

πολλά πράγματα, την ανάγκη να μαχόμαστε για πολλούς λόγους. 
Υπάρχει ανάγκη να θυσιάσουμε πολλά, πολλά, για να αποκτήσουμε τη 

μετατροπή των δυνάμεων. Το να θυσιάσουμε εκείνο που είναι πιο 

ευχάριστο στη ζωή για τον άνθρωπο, είναι στ' αλήθεια απαραίτητο όταν 
θέλουμε να μετασχηματιζόμαστε. 

Τι εννοείται μετασχηματισμός; Να μετατρεπόμαστε σε ένα 

διαφορετικό πλάσμα, σ’ ένα πλάσμα που αντιστοιχεί περισσότερο 
μπορούμε να πούμε στη μελλοντική ηλιακή περίοδο, αυτό είναι 

μετασχηματισμός. Όμως δε θα μπορούσαμε να φτάσουμε στον 

αναφερόμενο μετασχηματισμό αν δεν είχαμε υπομονή, επαναλαμβάνω 
εκείνο που είπα στην αρχή «στην υπομονή θα κατέχετε τις ψυχές σας». 

Ο ανυπόμονος μένει στάσιμος για πάντα. Εγώ δε λέω ότι σεις δε θα 

περάσετε από τις διαδικασίες των αδιεξόδων (καταστάσεις στις οποίες 
δε μπορείς να προχωράς καθόλου) προφανώς θα υπάρχουν αυτές οι 

διαδικασίες, όμως αν γεμίσουμε με υπομονή, θα βγούμε από αυτές τις 

δύσκολες καταστάσεις. 
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Χρειάζεται να γινόμαστε βαθύτεροι στη σκέψη. Με τι θα έμοιαζαν 

οι επιφανειακοί άνθρωποι; Οι επιφανειακοί άνθρωποι είναι σαν εκείνα 

τα πηγάδια που γίνονται στους δρόμους βούρκοι αβαθείς, στους οποίους 
τα νερά σαπίζουν και μένει μόνο η λάσπη. Και οι άνθρωποι με βαθύτερη 

σκέψη με τι θα έμοιαζαν; Με τις βαθιές λίμνες, εκεί ζουν τα ψάρια, εκεί 

πάλλεται η ζωή. 

Χρειάζεται να γινόμαστε πολύ βαθύς για να ανακαλύψουμε τα 

τόσα σφάλματα που έχει η Εσφαλμένη Προσωπικότητα μας. Το πιο 

βαρύ είναι ότι αν κανείς ταυτίζεται με την Εσφαλμένη Προσωπικότητα, 
αν ζει σε αυτήν, τότε αποτυγχάνει και με τον καιρό θα πρέπει να μπει 

στην καθοδική εξέλιξη, στα Τάρταρα. 

Αν συλλογιστούμε βαθιά θα ανακαλύψουμε μέσα στον εαυτό μας 
τα λάθη που χρησιμεύουν σαν βάση για ορισμένα ψυχολογικά 

επιπρόσθετα στοιχεία δύσκολα στο να εξουδετερωθούν. Πώς να 
σπάσουμε τις Εσφαλμένες αιτίες, εκείνες που μας κάνουν να 

παραμένουμε σταματημένοι σε ένα σημείο, από το οποίο δεν μπορούμε 

να ξεκολλήσουμε όσο και αν το επιθυμούμε; Χρειάζεται αναγκαστικά 
μια αναλυτική εξέταση του λάθους που μας κρατάει σταματημένους, 

μια βαθύτερη μελέτη σχετικά με το ψυχικό επιπρόσθετο και η υπέροχη 

μετάνοια του ανώτατου πόνου. 

Υπάρχει κάτι που πάντα επαναλαμβάνω σε εσάς εδώ: Η εξάλειψη 

αυτών των λαθών σε εμάς, σαφώς δεν είναι κάτι το διανοητικό. Πρέπει 

να περάσουμε πολλές φορές από μεγάλες συγκινησιακές κρίσεις, πρέπει 
να φτάσουμε να κλαίμε αίμα, όταν πραγματικά θέλουμε το 

μετασχηματισμό. Έτσι καταφέρνουμε να παραχθεί η εξάλειψη του 

δύσκολου ψυχολογικού επιπρόσθετου στοιχείου. 

Γενικά αυτά τα δύσκολα ελαττώματα, επαναλαμβάνω, έχουν πολύ 

βαριές αιτίες, αυτές οι αιτίες ή εγώ-αιτίες σχετίζονται άμεσα με το νόμο, 

με το Κάρμα. Είναι δυνατόν ν’ αποκτήσουμε τη συγγνώμη για μερικές 
υποχρεώσεις όταν η μετάνοια είναι ειλικρινής. Μια φορά απευθυνόμουν 

στη θεϊκή μου Μητέρα Κουνταλίνη, αυτό το ιερό φίδι των μεγάλων 

μυστηρίων, που ήταν τυλιγμένη σε μια κολώνα, διατηρώντας το κεφάλι 
της με ανθρώπινη μορφή. Της ζήτησα συγγνώμη, διότι πραγματικά 

αγωνιζόμουνα για την επανεκτίμηση ορισμένων ψυχικών αρχών, για την 

αναγέννηση του πνευματικού χρυσού. 

Η απάντηση της ήταν αποφασιστική, είπε: «Είσαι συγχωρεμένος, 

υιέ μου, ήδη τρεις φορές σε έχω συγχωρέσει». 
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Πραγματικά στην αρχαία Γη Σελήνη, στη διάρκεια του 

Μαχαμβαντάρα του Πάδμα ή Χρυσού Λωτού με είχε συγχωρέσει. Στην 

Ήπειρο Μου, που σε άλλες εποχές ήταν τοποθετημένη μεταξύ των 
ταραγμένων κυμάτων του Ειρηνικού Ωκεανού, με είχε συγχωρέσει και 

τώρα, για τρίτη φορά χρειαζόμουνα τη συγγνώμη της. Όμως πρόσθεσε 

το ιερό φίδι: «Σε μια από αυτές τη δεύτερη φορά που σε συγχώρεσα, 
(αναφερόμενη στην Ήπειρο του Μου) το Κάρμα σου ήταν τόσο βαρύ 

που πραγματικά αν και σε συγχώρεσα, δεν τολμούσα να μπω στο παλάτι 

των Κυρίων του Κάρμα, διότι με είχαν πατήσει οι Κύριοι του Νόμου, 
όμως σε συγχώρεσα». 

Ευχαριστώ μητέρα, ήταν η απάντηση μου. 

Έτσι το ιερό φίδι των αρχαίων Μυστηρίων, η πριγκίπισσα 
Κουνταλίνη, συγχωρεί. Όταν βρισκόμαστε στον ανώτατο βαθμό 

σταματημένοι στο δρόμο, όταν δεν πάμε ούτε μπροστά ούτε πίσω, 
δηλαδή δεν προχωράμε με κανένα τρόπο, τότε δε μας μένει άλλο 

φάρμακο παρά να ζητάμε τη συγγνώμη της Ντέβι Κουνταλίνη Σάκτι με 

σκοπό να μας βγάλει αυτή από τη διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε. 
Τότε αυτή (είμαι σίγουρος) μπορεί να εξαλείψει ορισμένα εγώ αιτίες, 

και όταν τα καταστρέψει οι δυσκολίες, που μας σταματάνε, 

εξαφανίζονται. 

Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε υπομονή για να πραγματοποιούμε 

τη δουλειά. Το σημαντικό για μας είναι να κατορθώσουμε το 

μετασχηματισμό, τον οποίο είναι δυνατόν να τον αποκτήσουμε αν 
έχουμε υπομονή, ο ανυπόμονος δεν προχωράει ούτε ένα πόντο σε αυτές 

τις σπουδές. 

Εν πάση περιπτώσει μέσω της Βουδιστικής εξάλειψης, μέσω της 
καταστροφής οποιουδήποτε είδους βλαβερών μη ανθρώπινων στοιχείων 

μέσα σε εμάς κατορθώνουμε ώστε η συνείδηση, η ουσία, να μένει 

τελείως απελευθερωμένη. Με απουσία της Εσφαλμένης 
Προσωπικότητας αυτή η συνείδηση αφυπνίζεται και μας δίνει κάτι που 

ονομάζεται μακαριότητα. Έτσι τη μακαριότητα πρέπει να την 

αποκτήσουμε εδώ και τώρα μέσω του ριζικού μετασχηματισμού. 

Με όλα αυτά, πώς συμβαίνει πολλοί αδελφοί (ενώ το 

καταλαβαίνουν αυτό, αισθανόμενοι την ανάγκη της αλλαγής) να μην 

έχουν ακόμα πραγματικά ένα συνεχή σκοπό; Μερικοί επιμένουν για ένα 
χρονικό διάστημα και έπειτα κουράζονται, εγκαταλείπουν τη δουλειά 

πάνω στον εαυτό τους και δεν αποκτούν πραγματικά κανένα 
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μετασχηματισμό. Για να πετύχουμε είναι απαραίτητος ο συνεχής 

σκοπός, χρειαζόμαστε να ζούμε σε κατάσταση αδιάκοπης 

αυτοπαρατήρησης. 

Μέσω της αδιάκοπης αυτοπαρατήρησης θα ανακαλύψουμε τις 

διαδικασίες της ματαιοδοξίας και της υπεροψίας. Τότε μπορούμε κιόλας 

με αυτά τα δεδομένα, να δουλεύουμε αυτά τα ελαττώματα, όλα αυτά τα 
στοιχεία, δηλαδή, τη ματαιοδοξία και την υπεροψία, για να τα κάνουμε 

σκόνη. Είναι δύσκολο να επιμένει κανείς στην αδιάκοπη 

αυτοπαρατήρηση μέρα και νύχτα συνέχεια, είναι δύσκολο να βρεις 
κάποιον που να είναι έτσι. Όταν κανείς επιμένει πραγματικά θραύει τα 

εγώ του και απελευθερώνει τη συνείδηση, την αφυπνίζει. 

Είναι αναγκαίο να αλλάξουμε αγαπητοί μου αδελφοί, επείγει η 
αλλαγή, και αυτή δεν είναι δυνατή αν συνεχίζει να ζει μέσα μας η 

Εσφαλμένη Προσωπικότητα. Θέλω να σας φέρει σε συλλογισμό αυτή η 
ομιλία. «Στην υπομονή θα κατέχετε την ψυχή σας», στην υπομονή θα 

φτάσεις στην αφύπνιση. 

Είναι απαραίτητο να γινόμαστε συνειδητοί στις δικές μας σκέψεις, 
να γινόμαστε συνειδητοί στις δικές μας συγκινήσεις, να γινόμαστε στα 

αλήθεια συνειδητοί του αποτελέσματος που μας προκαλεί η επίδραση 

των ανθρώπων που μας περιβάλλουν. Χρειαζόμαστε να γινόμαστε 
συνειδητοί του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και από τις σχέσεις που 

έχουμε με τον εαυτό μας. Ενώ συνεχίζουμε να υπάρχουμε σαν 

ασυνείδητες μηχανές δεν κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε να 
σταματήσουμε να είμαστε μηχανές. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί 

μέχρι εδώ η ομιλία μου αυτή τη νύχτα. Τώρα είμαι έτοιμος να απαντήσω 

σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε σε τι οφείλεται η έλλειψη του 

συνεχούς σκοπού; 

ΑΠ: Λοιπόν, όταν δεν έχουμε εγκαταστήσει μέσα μας ένα κέντρο 
διαρκούς συνειδήσεως, υπάρχει έλλειψη του συνεχούς σκοπού. Όμως 

όταν έχουμε εγκαταστήσει αυτό το μαγνητικό κέντρο στο κέντρο της 

συνείδησης, τότε υπάρχει συνεχής σκοπός. Κανονικά το μαγνητικό 
κέντρο της δικής μας ύπαρξης βρίσκεται τοποθετημένο στην 

Εσφαλμένη Προσωπικότητα. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, από τι είναι φτιαγμένη η 
προσωπικότητα; 
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ΑΠ: Πραγματικά η προσωπικότητα η ίδια είναι ξεκάθαρη 

ενέργεια, κανένας δε γεννιέται με προσωπικότητα. Η προσωπικότητα 

είναι κόρη του χρόνου, γεννιέται στο χρόνο και πεθαίνει στο χρόνο, δεν 
υπάρχει κανένα αύριο για την προσωπικότητα του πεθαμένου. Όταν 

επιστρέφουμε, όταν γυρίσουμε, όταν ξαναερχόμαστε σε ένα άλλο σώμα, 

πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα προσωπικότητα. Η προσωπικότητα 
είναι ξεκάθαρη ενέργεια, όμως αυτή γίνεται ψεύτικη όταν πραγματικά 

ορισμένα εγώ εισέλθουν στο εσωτερικό της και εξελίσσονται στην ίδια. 

Για παράδειγμα: τα εγώ της διανοητικής απασχόλησης, τα εγώ της 
διανοητικοποίησης, τα μηχανικά εγώ. Αυτά έρχονται να χρησιμοποιούν 

αυτήν την ενέργεια, έρχονται να την πάρουν, έρχονται να καθίσουν 

μέσα στην προσωπικότητα κάνοντας την ψεύτικη. Όμως αν 
καταστρέψουμε αυτά τα εγώ, τότε γίνεται αγνή, ενεργητική (η 

προσωπικότητα). Όταν αυτά τα εγώ δεν βρίσκονται μέσα της δεν είναι 
πια ψεύτικη, είναι ένα εργαλείο για να δουλεύουμε, δεν είναι πια η 

Εσφαλμένη Προσωπικότητα. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε πώς μπορούμε να εγκαθιστούμε μια 
δυνατή προσωπικότητα σε εμάς; 

ΑΠ: Την προσωπικότητα πρέπει να την ισορροπούμε με τη 

συνείδηση. Όταν η προσωπικότητα είναι πιο δυνατή από την ουσία 
υπάρχει ανισορροπία, όταν η ουσία είναι πιο δυνατή από την 

προσωπικότητα υπάρχει επίσης ανισορροπία. 

Μερικά άτομα της εξοχής εξελίσσουν την ουσία θαυμάσια σε 
βάρος της προσωπικότητας, όταν έρχονται στην πόλη βρίσκονται σε 

ανισορροπία, και μερικά άτομα της πόλης εξελίσσουν υπερβολικά την 

προσωπικότητα τους και όταν έρχονται στην εξοχή, όταν επικοινωνούν 
με απλά άτομα, βρίσκονται σε ανισορροπία. Χρειαζόμαστε μια τέλεια 

ισορροπία μεταξύ ουσίας και προσωπικότητας. 

ΕΡ: Όταν ένας μύστης φτάσει την αυτοπραγμάτωση, μεταδίδει 
αιώνια χαρακτηριστικά σε μια ορισμένη προσωπικότητα; 

ΑΠ: Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι έτσι είναι, π.χ. ένας 

αναστάσιμος δάσκαλος που μπορεί να διατηρεί το φυσικό σώμα, σαφώς 
θα έχει μια αιώνια προσωπικότητα στο φυσικό κόσμο, θα έχει μια 

αιώνια προσωπικότητα στον αστρικό κόσμο συσχετισμένη με το 

αστρικό σώμα, μια άλλη αιώνια προσωπικότητα στο διανοητικό κόσμο, 
συσχετισμένη με το διανοητικό σώμα, μια άλλη προσωπικότητα στον 

αιτιατό κόσμο συσχετισμένη με το αιτιατό σώμα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν 
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τέσσερις βασικές προσωπικότητες: η φυσική, η αστρική, η διανοητική 

και η αιτιατή. Είναι τέσσερις οι προσωπικότητες: η φυσική που την 

κυριαρχούν 48 νόμοι, η αστρική που την κυριαρχούν 24 νόμοι, η 
διανοητική που την κυριαρχούν 12 νόμοι, η αιτιατή που τη κυριαρχούν 

6 νόμοι. 

ΕΡ: Αν είναι ένα έργο του χρόνου (δηλαδή κάτι που γεννιέται στο 
χρόνο και θα πεθάνει στο χρόνο) δεν μπορούμε να τη θεωρούμε σαν ένα 

ψυχολογικό επιπρόσθετο στοιχείο; 

ΑΠ: Όχι, διότι αντίθετα από τα ψυχολογικά επιπρόσθετα στοιχεία 
η προσωπικότητα διαρκεί όσο διαρκεί το φυσικό σώμα, τίποτα άλλο. 

Και από την μια σκοπιά και από την άλλη είναι ένα αντιληπτικό 

εργαλείο, το όχημα της δράσης, όταν δεν είναι ψεύτικο, αλλά όταν ρέει 
γνήσια, όταν ζει σε πεντακάθαρη μορφή. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε μπορούμε να πούμε ότι η αγνή 
προσωπικότητα, μιλώντας για τους θεϊκούς Δασκάλους, για παράδειγμα 

τον Ανούβη είναι όπως αυτός παρουσιάζεται, όταν τον καλέσουμε με 

όλα τα χαρακτηριστικά του; 

ΑΠ: Κάθε αυθεντικός Δάσκαλος έχει τέσσερις προσωπικότητες: 

φυσική, αστρική, διανοητική και αιτιατή. 

ΕΡ: Συγγνώμη Δάσκαλε, η εκδήλωση σύμφωνα με τον κόσμο στον 
οποίο βρίσκονται, είτε στο διανοητικό είτε στο αιτιατό, είναι 

διαφορετική; 

ΑΠ: Βεβαίως, μια είναι η εκδήλωση στο φυσικό κόσμο, με τη 
φυσική προσωπικότητα, άλλη είναι η εκδήλωση στον αστρικό κόσμο, 

άλλη στο διανοητικό κόσμο με διανοητική προσωπικότητα, και άλλη 

είναι η εκδήλωση στον αιτιατό κόσμο (ο αιτιατός άνθρωπος είναι ο 
πραγματικός Άνθρωπος). 

Ας σκεφτούμε πραγματικά τι είναι η προσωπικότητα. Αν  

κατορθώσουμε να απελευθερωθούμε από την Εσφαλμένη 
Προσωπικότητα, θα βρεθούμε πραγματικά στην τρίτη συνειδησιακή 

κατάσταση ή τρίτο βαθμό της συνείδησης που είναι η κατάσταση στην 

οποία έχουμε αδιάκοπη ανάμνηση του εαυτού μας, του Είναι. 

Όλοι έχουμε το δικαίωμα να ζούμε στον τρίτο βαθμό της 

συνείδησης. Παρατηρείστε τα μωρά που μόλις έχουν γεννηθεί, ζουν 

στην τρίτη κατάσταση της συνείδησης, στην ανάμνηση του εαυτού τους, 
του Είναι τους. 
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Δυστυχώς όλοι εμείς, λόγω της εσφαλμένης εκπαίδευσης που μας 

έχουν δώσει, λόγω των κακών παραδειγμάτων των συγγενών μας. 

πέφτουμε από τον τρίτο βαθμό της συνείδησης σε ένα δεύτερο βαθμό: 
στην κατάσταση της συνείδησης. Αυτό είναι σαν πέσιμο από τον 

ουρανό στην κόλαση. Γεννιόσαστε στην τρίτη κατάσταση της 

συνείδησης και πολύ γρήγορα πέφτουμε στη δεύτερη, στην κακώς 
ονομαζόμενη κατάσταση της αγρυπνίας, που ισοδυναμεί σαν να πέφτει 

κανείς, επαναλαμβάνω, από τον ουρανό στην κόλαση. Είναι στην 

κόλαση της δεύτερης κατάστασης της συνείδησης, όπου γεννιούνται τα 
εγώ, όπου τα ψυχικά επιπρόσθετα εκδηλώνονται, όπου όλα αυτά τα μη 

ανθρώπινα και διεστραμμένα στοιχεία που φέρουμε μέσα μας; 

αναβλύζουν, ισχυροποιούνται. Η δεύτερη κατάσταση της συνείδησης 
είναι μια πραγματική κόλαση. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε στην ομιλία σας είπατε ότι πρέπει να 
μάθουμε να θυσιάζουμε, ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που πρέπει 

να μάθουμε να θυσιάζουμε; 

ΑΠ: Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να θυσιάζουμε την υπεροψία, 
να αρχίσουμε να ξέρουμε να συνειδητοποιούμε ότι εμείς δεν είμαστε 

τίποτα παρά άθλια σκουλήκια της λάσπης της γης. Να θυσιάζουμε 

επίσης τη ματαιοδοξία. Πραγματικά εμείς δεν είμαστε παρά άθλια 
σκουλήκια της λάσπης της γης, όπως σας είπα πριν. Δεν υπάρχει λόγος 

για να ματαιοδοξούμε. Να θυσιάζουμε τις διανοητικές απασχολήσεις 

που σε τίποτα δε χρησιμεύουν να τις κάνουμε σκόνη. Για τι πράγμα 
μπορούν να μας χρησιμεύουν; Να θυσιάσουμε τη ζήλεια που μας οδηγεί 

στο λάθος, στη βλασφημία και στο έγκλημα. 

ΕΡ: Υπάρχουν συγγραφείς που λένε να θυσιάσουμε τον πόνο, έχει 
κάποια σχέση ο πόνος με την Εσφαλμένη Προσωπικότητα; 

ΑΠ: Μάλιστα, ο κόσμος θα τα θυσίαζε όλα, όχι όμως τις 

ταλαιπωρίες του. Οι άνθρωποι μπορούν να θυσιάσουν τα ελαττώματα 
τους (το κάπνισμα, το τσιγάρο κλπ.) τα πάθη τους, την ίδια τη ζωή και 

όχι τον πόνο. Τις ταλαιπωρίες τους τις αγαπάνε πάρα πολύ, αυτές δεν τις 

θυσιάζουν με κανένα τρόπο. Και όμως πρέπει να τις θυσιάζουμε επίσης, 
πρέπει να μάθουμε να βγάζουμε κέρδος από τις δικές μας ταλαιπωρίες. 

Το πιο χρήσιμο είναι να επωφελούμαστε, ας πούμε, τις αντιθέσεις, διότι 

οι χειρότερες αντιθέσεις (δηλαδή οι αναποδιές) μας προσφέρουν πάντα 
τις καλύτερες ευκαιρίες για την ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ. Έτσι 

καταλαβαίνω εγώ το να θυσιάζουμε τις δικές μας ταλαιπωρίες. 

Υπάρχουν τρομεροί πόνοι, βαθύτατοι, που ισχύουν στη συνείδηση. Αν 
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ξέρουμε να επωφελούμαστε από αυτούς, αν ξέρουμε να μάθουμε το 

μάθημα που μας δίνουν, δηλαδή, να ξέρουμε να πάρουμε αυτό το 

μάθημα από τον πόνο και να το χρησιμοποιούμε, τότε θυσιάζουμε τον 
πόνο. Είναι τρομερές αλήθειες αυτές που λέμε εδώ και τώρα και 

χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να περάσουμε από την εξάλειψη του νου, 

του συναισθήματος, της προσωπικότητας, του εγώ. Σαν αποτέλεσμα από 
τόσες μεταβολές, σαν αποτέλεσμα από τόσες δουλειές, εμφανίζεται 

επιτέλους ένα διαφορετικό πλάσμα, τρομακτικά θεϊκό, στο βάθος του 

εαυτού μας. Γι’ αυτό έχουν πει ότι με το θάνατο ξεκινάει ο 
μετασχηματισμός, και είναι μέσω του μετασχηματισμού που μπορούμε 

να φτάσουμε εμείς στη δεύτερη γέννηση, να γίνουμε όντα τρομακτικά 

θεϊκά πιο μακριά από το καλό και το κακό. 

ΕΡ: Δάσκαλε πώς θα μπορούσαμε εμείς να εξελίξουμε την 

κατανόηση; 

ΑΠ: Η Δημιουργική κατανόηση εξελίσσεται με βάση την 

ξεκάθαρη διευκρίνιση. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει κατανόηση σε μας 

αν δεν εγκαταστήσουμε μια τέλεια ισορροπία μεταξύ του Είναι και του 
Ξέρω. Όταν το Είναι, είναι πιο μεγάλο από το ξέρω από εκεί προέρχεται 

(όπως έλεγε ο Γκουρτζίεφ) ένας ανόητος άγιος. Όταν το ξέρω είναι πιο 

μεγάλο από το Είναι από εκεί προέρχεται (λέγω εγώ) ένας διανοητικός 
απατεώνας. Τον κόσμο σήμερα κυβερνούν αυτοί οι απατεώνες. Να από 

πού ξεκινάει η χαοτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

ανθρωπότητα. Το να εγκαταστήσουμε την ισορροπία μεταξύ του είναι 
και του ξέρω είναι απαραίτητο. Εμείς εγκαθιστούμε την ισορροπία 

μεταξύ του Είναι και του ξέρω με βάση το διαλογισμό. 

Αν μελετάμε ένα στίχο της Αγίας Γραφής και δε χρησιμοποιούμε 
παρά το πληροφοριακό κέντρο, δηλαδή, το κέντρο που σημειώνει στο 

διανοητικό, είναι φανερό πως πάμε άσχημα, καταστρέφουμε αυτό το 

κέντρο. Όμως αν μελετάμε το στίχο της Αγίας Γραφής, και μετά 
αφοσιωνόμαστε σε βαθύ διαλογισμό, με σκοπό να γινόμαστε συνειδητοί 

μέσω της φώτισης της βαθύτατης σημασίας του στίχου, τότε 

διαμορφώνεται, θα λέγαμε, μια αμοιβαία ανταλλαγή μεταξύ του είναι 
και του ξέρω. Το ξέρω λύεται στο είναι και το είναι λύεται στο ξέρω και 

από αυτή την ένωση, τόσο ολοκληρωτική, καταλήγει στη ζωντανή 

φλόγα της κατανόησης. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει η 

υποκειμενική μετάνοια; 
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ΑΠ: Ναι, υπάρχουν υποκειμενικές μετάνοιες και επίσης υπάρχουν 

αντικειμενικές μετάνοιες. Η υποκειμενική μετάνοια είναι μπορούμε να 

πούμε μηχανική, ένστικτη. Κάποιος μας κάνει να δούμε πού έχουμε 
κάνει το άλφα ή βήτα λάθος, και τότε λέμε για τον εαυτό μας: θα 

μετανιώσω, αυτή είναι μια μηχανική μετάνοια. 

Χρειαζόμαστε όχι μηχανικές μετάνοιες, αλλά συνειδητές 
μετάνοιες, έχουμε ανάγκη από την αντικειμενική μετάνοια, που γίνεται 

μέσω της διαλεκτικής της συνείδησης. Μόνο μέσω της διαλεκτικής της 

συνείδησης μπορούμε να φτάσουμε στην πραγματική μετάνοια, την 
αυθεντική, που προφανώς θα μας οδηγήσει σε μια βαθιά αλλαγή στο 

εσωτερικό μας. Εν πάση περιπτώσει αδελφοί, σας δείχνω το δρόμο του 

μετασχηματισμού, αυτός μας οδηγεί στην αυτοαφύπνιση, στην 
αντικειμενικοποίηση της συνείδησης, και αυτό είναι εκείνο που έχει 

σημασία, το υπερβατικό. 

ΕΡ: Αυτή η μετάνοια Δάσκαλε μπορούσε να είναι αυτή των 

μυστικιστικών ατόμων, που κινούνται από συγκινησιακές συγκρούσεις; 

ΑΠ: Λοιπόν, δε θα μπορούσαμε να εκδηλωθούμε με αυτόν τον 
τρόπο εναντίον ορισμένων μυστικιστικών ανθρώπων. Πολλές φορές μια 

ταπεινή γυναίκα που ανάβει ένα κερί σε έναν άγιο μπορεί να κάνει 

θαύματα που δεν μπορεί να κάνει ποτέ ένας δάσκαλος ατομικής 
φυσικής. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Εγώ είμαι 

μαθηματικός στην έρευνα και απαιτητικός στην έκφραση, γι' αυτό 

απαιτώ από εσάς ακρίβεια στο λόγο. 
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Σχετικά με την ψυχή 
 

Πριν απ’ όλα είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε το δρόμο που μας 

οδηγεί στην ουσιαστική Αυτοκατανόηση της Ύπαρξης. 

Αναμφισβήτητα είναι επείγον να καταλάβουμε την ανάγκη του να 

κρυσταλλώσουμε μέσα μας αυτό που ονομάζεται Ψυχή. Ο Ιησούς 

Χριστός είπε: «Με την υπομονή θα κερδίσετε τις Ψυχές σας», αλλά 
πρώτα θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ονομάζεται Ψυχή. 

Ασφαλώς θα πρέπει να σας πω ότι η Ψυχή είναι ένα σύνολο Νόμων, 

Αρχών, Αρετών, Δυνάμεων κλπ. Οι άνθρωποι κατέχουν την Ουσία, το 
Ψυχικό υλικό για την κατασκευή της Ψυχής, αλλά δεν κατέχουν ακόμα 

την Ψυχή. 

Προφανώς όποιος θέλει να κατέχει αυτό που κανονικά ονομάζεται 
Ψυχή, θα πρέπει να αποβάλλει τα ανεπιθύμητα ψυχικά στοιχεία που μας 

βαραίνουν εσωτερικά: Οργή, Απληστία, Λαγνεία, Ζήλεια, Αλαζονεία, 

Τεμπελιά, Λαιμαργία κλπ. Ο Βιργίλιος ο ποιητής της Μάντουα είπε: 
«Ακόμη κι αν είχατε χίλιες γλώσσες για να μιλήσετε και χαλύβδινο 

ουρανίσκο δε θα μπορούσατε να απαριθμήσετε πλήρως όλα τα 

ελαττώματα σας». Προφανώς αυτά τα τελευταία στο Θιβέτ ονομάζονται 
«Ψυχικά επιπρόσθετα Στοιχεία». Αυτά τα επιπρόσθετα στοιχεία 

μοιάζουν πολύ με τα στοιχειώδη για τα οποία μιλούν οι διάφορες 

οργανώσεις αποκρυφισμού και είναι μια ζωντανή προσωποποίηση των 
λαθών μας. Λέγεται ότι ο Ιησούς της Ναζαρέτ έδιωξε από το σώμα της 

Μαρίας της Μαγδαληνής 7 Δαιμόνια, αναμφισβήτητα αυτά 

αντιπροσωπεύουν τα επτά κύρια ελαττώματα που πολλαπλασιάζονται 
αδιάκοπα. Αυτή η περικοπή του Χριστιανικού Ευαγγελίου θέλει να ,πει 

ότι ο Χριστός έδιωξε από τη Μαρία Μαγδαληνή τα διάφορα βάρβαρα 

επιπρόσθετα ψυχικά στοιχεία που αυτή κατείχε. Κάθε ένα από αυτά τα 
επιπρόσθετα στοιχεία είναι οργανωμένο σε ένα σχήμα πολύ όμοιο με 

την ανθρώπινη προσωπικότητα και κατέχουν τα τρία εγκεφαλικά τους 

κέντρα: Το Διανοητικό, το Συναισθηματικό, και το Κινητικό-Ένστικτο-
Σεξουαλικό. Κάθε επιπρόσθετο στοιχείο μοιάζει πραγματικά με έναν 

άνθρωπο κι αν πούμε ότι μέσα στον άνθρωπο ζούνε πολλά άτομα δεν 

υπερβάλουμε, έτσι είναι. Όλα αυτά τα επιπρόσθετα στοιχεία μάχονται 
μεταξύ τους, μάχονται για την Κυριαρχία. Κάθε ένα από αυτά θέλει να 

είναι ο Αφέντης, ο Κύριος και αυτό που επιτυγχάνει να επιβληθεί, αυτό 

που επιτυγχάνει να ελέγχει τους Πέντε Κυλίνδρους της Μηχανής του 
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Οργανισμού σε μια δεδομένη στιγμή, πιστεύεται ότι είναι το μοναδικό, 

όμως λίγα λεπτά αργότερα καταρρίπτεται κι άλλο παίρνει τη θέση  του. 

Έτσι στην πραγματικότητα, κανένα άτομο δεν είναι το ίδιο ούτε 
καν κατά τη διάρκεια μισής ώρας. Αυτό φαίνεται απίστευτο αλλά έτσι 

είναι. Εσείς οι ίδιοι που ακούτε καθισμένοι εδώ καθίσατε με ένα 

επιπρόσθετο στοιχείο, καθίσατε να ακούσετε, αλλά αν προσέξετε αυτό 
που έχει συμβεί μέσα σας μέχρι αυτήν τη συγκεκριμένη στιγμή θα 

ανακαλύψετε ότι τώρα είσθε διαφορετικοί και δεν είσθε οι ίδιοι που 

ήλθατε εδώ και καθίσατε. Γιατί; Διότι το επιπρόσθετο ψυχικό στοιχείο 
που ελέγχει την Οργανική Μηχανή που είχατε όταν καθίσατε έχει 

αντικατασταθεί από άλλο τώρα που ακούτε. 

Αν θα έλεγα ότι εσείς είσαστε οι ίδιοι που αρχίσατε, θα έκανα 
κατάχρηση του δικού σας νου και του δικού μου. Έτσι στην 

πραγματικότητα, τα ψυχικά επιπρόσθετα στοιχεία αλλάζουν, πότε το 
ένα και πότε το άλλο ελέγχουν τα Κύρια Κέντρα του εγκεφάλου, ποτέ 

δεν παραμένουν τα ίδια. Όσο για την Ουσία είναι ότι πιο αξιόλογο, πιο 

τίμιο και καθαρό έχουμε στο εσωτερικό μας. Η ίδια η Συνείδηση, 
αναμφισβήτητα βρίσκεται εγκλωβισμένη μέσα σ’ όλα αυτά τα 

πολλαπλά επιπρόσθετα στοιχεία, διαδικαζόμενη σύμφωνα με τη 

μηχανοποίηση της. Κάθε ένας από εσάς είναι Λεγεώνα, ας θυμηθούμε 
αυτό που ο Κύριος Ιησούς ρώτησε το Δαιμονισμένο που αναφέρεται στο 

Βιβλικό Ευαγγέλιο. «Ποιο είναι το όνομα σου;» κι ο Δαιμονισμένος 

απήντησε: Το όνομα μου είναι Λεγεώνα. Ποιο είναι το όνομα του 
καθενός των εδώ παρισταμένων; ΛΕΓΕΏΝ. Δεν έχετε μια πραγματική 

ατομικότητα, δεν το έχετε επιτύχει. Η Συνείδηση του καθενός σας 

κοιμάται τρομερά. Γιατί; Γιατί διώκεται από το ίδιο της το 
μποτιλιάρισμα, έτσι βρίσκεται σε κατάσταση υπνώσεως κι’ αυτό δεν 

μπορούμε να το αρνηθούμε. Όσο για την Ψυχή την ίδια, μήπως έχετε 

καταφέρει να την κρυσταλλώσετε; Αν έλεγα ότι δεν έχετε μια Ψυχή 
αθάνατη θα ψευδόμουν το ξέρω. Είναι φανερό ότι κάθε ένας από εσάς 

έχει την αθάνατη Ψυχή του αλλά δεν την κατέχει. Κάποιος θα μπορούσε 

να έχει ένα όμορφο Διαμάντι κρυμμένο σε κάποιο χρηματοκιβώτιο, 
πιθανόν θα χαιρόταν με τη σκέψη ότι έχει ένα τέτοιο κόσμημα, αλλά αν 

το είχε ενεχυριάσει δε θα το κατείχε, θα ήξερε ότι έχει το κόσμημα, 

αλλά θα ήξερε επίσης ότι στην πραγματικότητα δεν το κατέχει. Πολλές 
φορές κάποιος δέχεται μια ωραία κληρονομιά, γνωρίζει ότι την έχει, 

αλλά άλλο πράγμα είναι να την έχει κι άλλο να την κατέχει. Η Ψυχή μας 

πού είναι; Ταξιδεύει και κινείται στο Γαλαξία, αλλά ούτε εσείς που 
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κάθεστε εδώ την κατέχετε. Ξέρετε ότι την έχετε αλλά άλλο πράγμα είναι 

να ξέρετε ότι την έχετε κι άλλο πράγμα είναι να την κατέχετε. Αφού 

αξίζει τον κόπο να την κατέχετε, λοιπόν πώς μπορεί ο καθένας να 
κατέχει την Ψυχή του; Λοιπόν αποβάλλοντας οριστικά τα 

επιπρόσθετα ψυχικά στοιχειά γιατί η Ψυχή και τα επιπρόσθετα 

στοιχεία είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους, είναι όπως το Λάδι και το 
Νερό που δεν μπορούν να αναμιχθούν. 

Αν δεν καταφέρουμε να αποβάλλουμε τα επιπρόσθετα Ψυχικά 

στοιχεία, ζωντανή προσωποποίηση των Ψυχολογικών ελαττωμάτων 
μας, θα χάσουμε την Ψυχή. «Σε τι εξυπηρετεί, λέει ο Ιησούς Χριστός, 

αν ένας άνθρωπος αποκτήσει όλους τους θησαυρούς του κόσμου αλλά 

χάσει την Ψυχή του»; Σε τίποτα δεν εξυπηρετεί. Είναι δυνατόν να χάσει 
την Ψυχή του; Ναι είναι δυνατόν. Όποιος εισέρχεται στην κόλαση χάνει 

την Ψυχή του, αυτό είναι φανερό. Μπορούμε να πούμε ότι χάνει το 
θησαυρό του. θα υπήρχε κάποιος τρόπος για να μην τη χάσει; Ναι! 

Κρυσταλλώνοντάς την, επαναλαμβάνω, μέσα του εδώ και τώρα. Όταν 

κανείς συντρίβει πλήρως και αποβάλλει το επιπρόσθετο στοιχείο της 
Λαγνείας ή τα επιπρόσθετα στοιχεία γιατί είναι πολλά, κρυσταλλώνει 

την ουσία που έχουμε μέσα μας, αυτήν την πολύτιμη αρετή της Ψυχής 

γνωστή ως αγνότητα. Όταν κανείς καταφέρει να καταστρέψει, να πνίξει 
το ψυχικό επιπρόσθετο στοιχείο του μίσους, τότε κρυσταλλώνει την 

πολύτιμη αρετή της Αγάπης. Όταν κανείς καταφέρει να μειώσει σε 

κοσμική σκόνη το ψυχικό επιπρόσθετο στοιχείο του εγωισμού, τότε 
κρυσταλλώνει την πολύτιμη αρετή του αλτρουισμού ή του 

Χριστοκεντρισμού. Όταν κανείς καταφέρει να πνίξει το επιπρόσθετο 

ψυχικό στοιχείο της Αλαζονείας τότε κρυσταλλώνεται μέσα του η 
απερίγραπτη αρετή της Ταπεινοφροσύνης. Φθάνοντας σ' αυτό το σημείο 

της συνομιλίας μας, θέλω να πω ότι δυστυχώς πολλά κείμενα 

αποκρυφισμού, εσωτερισμού κλπ. οδηγούν προς τη μυστικιστική 
αλαζονεία και αυτό είναι σοβαρό. Σημαντικοί συγγραφείς, πολύ 

αξιότιμοι, επιβεβαιώνουν ότι εμείς είμαστε θεοί, και κάθε ένας από μας 

είναι ένας θεός. Προφανώς αυτή η δήλωση έρχεται να ισχυροποιήσει σ' 
εμάς τη μυστικιστική αλαζονεία, που προκαλεί μεγάλη ζημιά στο 

μονοπάτι προς την αυτοπραγμάτωση γιατί αν κάποιος είναι πεπεισμένος 

ότι πράγματι είναι θεός μπορεί να μεταβληθεί σε Μεγαλομανή. 

Αναντίρρητα δεν είναι δυνατόν να μεταβληθεί κάποιος σε ένα 

πραγματικό φωτισμένο όταν έχει Αλαζονεία. Δε θα μπορούσα ποτέ εγώ 

να σκεφθώ ένα θεό μεθυσμένο, φιλήδονο, μοιχό, επιθετικό, εγωιστή, 
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φθονερό, ζηλιάρη, λάγνο κλπ. Κάθε ένας από μας είναι στην 

πραγματικότητα όλα αυτά. Με λυπεί πολύ που πάντα συναντώ στα 

κείμενα αποκρυφισμού (χωρίς να αναφέρω αυτή τη στιγμή οργανώσεις 
πολύ αξιότιμες) αυτήν την τρομερή, άδικη επιβεβαίωση ότι είμαστε 

θεοί. Αλλά ας συγκεντρωθούμε στην πραγματικότητα των γεγονότων 

για να δούμε αυτό που είμαστε και ας μη δημιουργούμε αυταπάτες. 
Τρώμε, πίνουμε, εκφυλιζόμαστε, μοιχεύουμε, μισούμε, επικρίνουμε, 

ζηλεύουμε κ.λ.π. Πιστεύετε εσείς μήπως σε ένα τέτοιο θεό; Καλλίτερα 

είναι να πούμε ότι είμαστε ποταπά σκουλήκια της λάσπης της Γης και 
έχουμε πεισθεί ότι πράγματι είμαστε. Αν θέλουμε να πεισθούμε είναι 

αρκετό να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Αν εξετάσουμε 

λεπτομερώς την ύπαρξή μας και ανακαλύψουμε ότι στην 
πραγματικότητα δεν είναι ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου, αυτή η 

εξέταση που κάνουμε στον εαυτό μας και στη ζωή μας, θα έχει 
θαυμάσια αποτελέσματα: Θα μας επιτρέψει να γνωρίσουμε αυτό που 

είμαστε, να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε παρά φτωχοί αμαρτωλοί, 

τίποτε παρά σκουλήκια της λάσπης της Γης. Έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο 
θα προχωρήσουμε προς το δρόμο της απλότητας και της 

ταπεινοφροσύνης. Όταν κάποιος αποβάλλει πραγματικά αυτό το ψυχικό 

επιπρόσθετο στοιχείο της υπερηφάνειας, κρυσταλλώνει φανερά μέσα 
του την ταπεινοφροσύνη, που είναι η πιο πολύτιμη αρετή. Να 

υπολογίσετε ότι δεν υπάρχει μόνο αλαζονεία βασισμένη στις κοινωνικές 

τάξεις, στο κεφάλαιο, στην καταγωγή της οικογένειας κλπ.. Υπάρχει μια 
υπερηφάνεια πολύ χειρότερη και επιβλαβής από όλα τα είδη που σας 

ανέφερα και είναι η μυστικιστική υπερηφάνεια: το να πιστεύουμε τους 

εαυτούς μας άγιους, σοφούς, το να αισθανόμαστε θεοί να 
φανταζόμαστε ότι κανείς δεν είναι πιο μεγάλος από μας, ότι είμαστε 

μεγάλοι μυημένοι. 

Αυτό είναι σοβαρό γιατί πράγματι, η υπερηφάνεια ποτέ δε θα μας 
επιτρέψει να έχουμε σωστή σχέση με τα πιο υψηλά επίπεδα του Είναι. 

Όταν κανείς δεν μπορεί να σχετισθεί με τα πιο υψηλά επίπεδα του 

Είναι, επίσης δεν μπορεί να χαρεί τη Φώτιση, θα πρέπει να ζει 
προσκολλημένος στα βιβλία, να διαβάζει, να ακούει τους ομιλητές, 

όμως ποτέ δε θα έχει τη μυστικιστική πείρα του Πραγματικού. Έτσι 

πρώτα απ' όλα είναι επείγον να καταφέρουμε με αυτές τις μελέτες να 
εξαλείψουμε από τον εαυτό μας τη μυστικιστική υπερηφάνεια που είναι 

η πιο επικίνδυνη. Αν το καταφέρουμε θα αναβλύσει μέσα μας η 

πολύτιμη αρετή της ταπεινοφροσύνης. 
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Κάθε φορά που μειώνουμε ένα επιπρόσθετο ψυχικό στοιχείο 

κρυσταλλώνουμε μια αρετή, μια δύναμη, ένα νόμο, μια ισχύ, ένα 

πλεονέκτημα κ.λ.π. Έτσι σιγά-σιγά θα κρυσταλλώνουμε Ψυχή μέσα μας. 
Αυτή η Ψυχή (η οποία κανονικά ζει μακριά ταξιδεύοντας στη 

Γαλακτική ζώνη) θα κρυσταλλωθεί σιγά-σιγά μέσα μας. Αλλά όμως θα 

πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι αν το νερό δε βράζει στους 100 βαθμούς 
δεν κρυσταλλώνει σε εμάς αυτό που πρέπει να κρυσταλλωθεί και δεν 

αποβάλλεται αυτό που πρέπει να αποβληθεί. 

Λέγοντας ότι το νερό πρέπει να βράσει σε 100 βαθμούς, μιλάω 
παραβολικά, θέλω να πω ότι είναι απαραίτητο να περάσουμε από 

μεγάλες συγκινησιακές κρίσεις για να αποβάλλουμε κάθε ελάττωμα 

ψυχολογικού τύπου. Ξέρω την περίπτωση μιας Γνωστικής Αδελφής που 
εργάζεται τρομερά με τον εαυτό της, που έφτασε μέχρι και να 

αρρωστήσει από καρδιά. Αυτή η αδελφή με τρομερή και υπέρτατη 
μετάνοια, κλαίει καθημερινά, βογγάει, υποφέρει, κανείς δεν πίστεψε 

περισσότερο απ' αυτήν, είναι ένα Μποντισάτβα, ένα Μποντισάτβα ενός 

αγγέλου. Μακάρι ν’ ακολουθούσαν πολλοί το παράδειγμα της!!! Όποιος 
φέρεται έτσι, με υπέρτατη μετάνοια, δουλεύοντας πάνω στο ένα ή το 

άλλο ψυχολογικό ελάττωμα αναντίρρητα θα αποβάλλει ένα-ένα τα 

επιπρόσθετα ψυχολογικά στοιχεία και στη θέση τους θα 
κρυσταλλώνεται αυτό που ονομάζεται Ψυχή. Αυτός που θα επιτύχει την 

τέλεια εξάλειψη όλων των ψυχικών ανεπιθύμητων στοιχείων που τον 

βαραίνουν εσωτερικά, κρυσταλλώνει εκατό τα εκατό την Ψυχή μέσα 
του. Επαναλαμβάνω σύνολο πολυτίμων αρετών ή ευφυΐας 

απερίγραπτης, ιδιοτήτων, νόμων, πλεονεκτημάτων και ιδιοτήτων της 

τελειότητας μέχρι που και το φυσικό σώμα θα πρέπει να μεταβληθεί σε 
Ψυχή. Μόνο έτσι θα φθάσει εκεί που πρέπει να φθάσει. Γνωρίζω 

πολλούς λόγιους με σπινθηροβόλα εξυπνάδα, γνώστες όλων των 

φιλοσοφιών του κόσμου, του Δυτικού και του Ανατολικού. Ξέρουν 
εβραϊκά, την ιερή γλώσσα των Βραχμάνων, Ελληνικά, αλλά ακόμη 

υποφέρουν απερίγραπτα, δε χαίρονται τη Φώτιση, γιατί δεν έχουν 

κατασκευάσει όλο τον δρόμο για τον Μποντισίτα. Αυτή η λέξη μπορεί 
να ηχεί στα αυτιά σας λίγο παράξενα, πρόκειται για ένα όρο 

ανατολίτικο. Στην Ιαπωνία, την Κίνα, τις Ινδίες, το Νεπάλ όπου 

γεννήθηκε ο Γκαουτάμα, ο Βούδας Σακυαμούνι, ή Ψυχή 
κρυσταλλωμένη σε έναν άνδρα ή μια γυναίκα ονομάζεται Μποντισίτα. 

Σίγουρα είναι θαυμάσιο να βλέπει κανείς πως τα διάφορα πνευματικά 

στοιχεία, αρετές, δυνάμεις, κρυσταλλώνονται σιγά-σιγά στην Ουσία, 
κατά το μέτρο με το οποίο εκείνη ελευθερώνεται. Γι' αυτό λέμε ότι η 
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Ουσία είναι η ύλη για την κρυστάλλωση της Ψυχής. Ο όρος 

«κατασκευάζω» δε μας φαίνεται πολύ σωστός, στην πραγματικότητα το 

βρίσκουμε πολύ βαρύ, αστείο, αλλά όμως πολλοί συγγραφείς 
μεταχειρίζονται αυτόν τον όρο, ας μου επιτραπεί να διαφωνήσω με 

αυτό. Προτιμώ να πω κρυσταλλώνω, αφού η Ψυχή δεν είναι κάτι που 

πρέπει να κατασκευασθεί, υπάρχει, αυτό που χρειάζεται είναι να 
κρυσταλλωθεί και αυτό είναι διαφορετικό. 

Εσείς, παραδείγματος χάρη, έχετε δει ένα κομμάτι πάγο; Είναι η 

κρυστάλλωση του στοιχείου νερό· αναντίρρητα όταν είναι πολύ κρύο 
αυτό το στοιχείο παίρνει μορφή και μετατρέπεται σε πάγο. Εκπλήσσει 

το να δει κανείς την κρυστάλλωση του νερού. Πραγματοποιείται 

σύμφωνα με ορισμένους εξαίσιους γεωμετρικούς νόμους. Το ίδιο 
συμβαίνει με το στοιχείο Ψυχή, κρυσταλλώνεται σύμφωνα με ορισμένα 

σχέδια μαθηματικά, γεωτεχνικά ακριβή και αναντίρρητα. Μέχρι που και 
το ίδιο το σώμα που έχουμε με σάρκα και οστά πρέπει να μεταβληθεί σε 

Ψυχή αν πραγματικά το σκοπεύουμε. 

Έχουμε ένα σώμα με σάρκα και οστά, αυτό το φυσικό σώμα είναι 
σχηματισμένο από όργανα, τα όργανα από κύτταρα, τα κύτταρα από 

μόρια κ.τ.λ. χωρίς αμφιβολία υπάρχει μια ευφυής διευθυντήρια αρχή 

που προωθεί μια διάταξη ζωντανών κυττάρων σε σχήμα οργάνων. 
Εμένα ειλικρινά μου προκαλεί γέλιο η ιδέα των ασυνείδητων κυττάρων 

έτσι κοιμισμένα να σχηματίζουν όργανα. Τι παράλογο που είναι αυτό! 

Κύτταρα κοιμισμένα, ασυνείδητα, τυφλά (όπως λέει ο Χάκελ), να 
οργανώνονται σε σχήμα οργάνων. Αυτό δε χωράει στο μυαλό κανενός. 

Μερικοί ανόητοι σοφοί που δε βρίσκουν τι να κάνουν βλέποντας τα 

θαύματα αυτού του κόσμου πιστεύουν πως όλα βαδίζουν μηχανικά 
όπως αυτοί, χωρίς μια διευθυντήρια αρχή. Λένε ότι αυτά τα κύτταρα 

οργανώνονται ασυνείδητα σε σχήμα οργάνων. Τα κύτταρα είναι 

οργανωμένα με τρόπο συνειδητό. Ευτυχώς που η ευφυής αρχή της 
Μητέρας Φύσης μπορεί να οργανώνει τα κύτταρα του οργανισμού σε 

σχήμα οργάνου. Αλλά αν αποσυνθέσουμε ένα οποιοδήποτε άτομο ας 

πούμε του ήπατος, των νεφρών, του παγκρέατος, απελευθερώνουμε 
ενέργεια, είναι φανερό.  

Σε τελική ανάλυση το φυσικό σώμα συμπυκνώνεται σε διαφόρους 

τύπους και υποτύπους ενεργείας, αυτό είναι αναμφισβήτητο. 

Ο Κάρολος Μαρξ λέει: Ποιο είναι το πρώτο, η ύλη ή ο ψυχισμός, 

ο ψυχισμός ή η ύλη; Συμπεραίνει ότι η ύλη είναι πρώτη. Αυτό είναι 

τελείως παράλογο, γιατί οι θεωρίες του Αϊνστάιν λένε ότι η ύλη δεν 
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είναι παρά ενέργεια συμπυκνωμένη. Ας θυμηθούμε τη θεωρία που 

αναφέρει το εξής: Η ενέργεια ισούται με τη μάζα, πολλαπλασιαζόμενη 

επί το τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός, η μάζα μετατρέπεται σε 
ενέργεια, η ενέργεια μετατρέπεται σε μάζα. Ποια είναι η πρώτη που 

υπάρχει; Η ενέργεια, πρώτα κρυσταλλώνεται σε μάζα, έτσι η ψυχή που 

είναι ενέργεια στην πιο πλήρη έννοια της λέξεως, είναι η πρώτη, έπειτα 
έρχεται η μάζα. Ας δούμε τους κόσμους γύρω από τον ήλιο, είναι 

τεράστιες μάζες, κάθε μια με ένα βάρος ορισμένο, ένας όγκος ακριβής. 

Αλλά όπως στρέφονται γύρω από τον ήλιο, κινούμενοι από ηλιακή 
ενέργεια, αν δεν υπήρχε η ηλιακή ενέργεια αυτοί οι κόσμοι θα έμεναν 

αιωρούμενοι στο διάστημα. Θα περιφέρονταν αιώνια μέχρι να 

συγκρουσθούν με κανένα κομήτη ή με άλλους κόσμους, θα υπήρχε 
αναρχία, αταξία, συγκρούσεις. Όμως οι κόσμοι προχωρούν με 

οργανωμένο τρόπο και διατηρούν γύρω από τον ήλιο με ακρίβεια την 
ενέργεια. Αυτή είναι που τους ελκύει, η κεντρομόλος ενέργεια. Η 

φυγόκεντρη ενέργεια είναι αυτή που τους απομακρύνει, είναι η ενέργεια 

που τους κάνει να περιστρέφονται. Λοιπόν ποια είναι η πρώτη, η 
ενέργεια ή η ύλη; Προφανώς η ενέργεια, γιατί ούτε η ίδια η ύλη θα 

υπήρχε. Για να υπάρχει η ύλη χρειάζεται να συμπυκνωθεί η παγκόσμια 

ενέργεια κι' έτσι υπάρχει η ύλη, η ύλη που είναι συμπυκνωμένη 
ενέργεια. 

Όσο για τον ανθρώπινο οργανισμό, η πρώτη που υπάρχει είναι η 

ενέργεια, αυτή επιτρέπει στα άτομα να περιστρέφονται γύρω από τα 
πυρηνικά τους κέντρα στο μόριο, αυτή επιτρέπει να πραγματοποιούνται 

όλες οι οργανικές λειτουργίες, όχι μόνο οι αναπαραγωγικές και χημικές 

λειτουργίες, αλλά επίσης οι λειτουργίες που έχουν σχέση με τις 
θερμίδες, τις αισθήσεις, κ.λπ. επίσης και εκείνες οι λειτουργίες που 

σχετίζονται με τη φαντασία και τη θέληση. Δεν θα ήταν δυνατόν να 

συλλαμβάνει ένα σώμα οργανικό χωρίς ενέργεια. Πώς θα 
πραγματοποιούντο τα καταλυτικά φαινόμενα αν δεν υπήρχε η ενέργεια; 

Ναι, η ενέργεια είναι πρώτη και η ύλη δεύτερη. Αυτήν την ενέργεια την 

ονομάζουμε πνεύμα ή συνείδηση ή ότι θέλουμε, δεν έχει σημασία αλλά 
είναι η πρώτη, το όνομα δεν είναι το κυριότερο αλλά η πραγματικότητα 

του ότι η ενέργεια είναι προγενέστερη της ύλης. 

Υπάρχει ένα σώμα ζωτικό, οργανικό, κι' αυτό είναι αποδεδειγμένο. 
Οι Ρώσοι με μια συσκευή μπόρεσαν να φωτογραφίσουν το ζωτικό 

σώμα, το μελετούν, όχι μόνο το μελετούν σε σχέση με το φυσικό 

οργανισμό αλλά το μελετούν επίσης με τρόπο ανεξάρτητο από το 
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φυσικό οργανισμό. Το βαπτίζουν με ένα όνομα, το ονομάζουν σώμα 

Βιοπλαστικό. Αποτέλεσμα: Ο μεθοδικός υλισμός στη Σοβιετική Ρωσία 

έχει εγκαταλειφθεί σε μια γωνιά. Τώρα μελετάται εντατικά η 
Παραψυχολογία, σύμφωνα με τις στατιστικές. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

διδακτικής ύλης Παραψυχολογίας έρχεται από τη Σοβιετική Ένωση. 

Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ τους Κινέζους που χαρακτηρίζουν τώρα τους 
Ρώσους αναθεωρητικούς, αλλά ο λόγος είναι το ότι οι Ρώσοι έχουν ήδη 

περάσει από εκεί όπου περνούν τώρα οι Κινέζοι, αυτό συνέβη. 

Συνεχίζοντας με αυτά τα θέματα θα πούμε ότι το ζωτικό Σώμα 
είναι αυτό που στηρίζει την εξέλιξη της οργανικής ζωής, ας το 

ονομάσουμε Λίνγαμ Σαρίρα ή Σώμα Βιοπλαστικό, δεν έχει σημασία. 

Όσο εμείς θα αποβάλλουμε τα βάρβαρα επιπρόσθετα ψυχικά 
στοιχεία, τόσο θα κρυσταλλώνουμε Ψυχή, ένα επίπεδο του Ζωτικού 

Σώματος, το πιο ψηλό, θα ελευθερώνεται από το κατώτερο επίπεδο του 
ιδίου, και θα συγχωνεύεται πλήρως με την Ουσία και τις αρετές που 

έχουν κρυσταλλωθεί. 

Το Ζωτικό Σώμα έχει τέσσερα είδη αιθέρων. Ο πρώτος είναι ο 
Χημικός Αιθέρας, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται όλες οι 

διαδικασίες της οργανικής αφομοίωσης και εξάλειψης όπως τα 

καταλυτικά φαινόμενα και άλλα. Ο δεύτερος είναι ο Αιθέρας της ζωής, 
μέσω του οποίου είναι δυνατή η αναπαραγωγή και ανάπτυξη των 

ζωντανών όντων. Αυτοί οι δύο αιθέρες είναι κατώτεροι, αλλά υπάρχουν 

δύο ανώτεροι, ο Φωτεινός Αιθέρας και ο ,Αντανακλαστικός Αιθέρας. Ο 
Φωτεινός Αιθέρας είναι αυτός που χρησιμεύει σα μέσο στις δυνάμεις 

της βαρύτητας με τη θερμότητα, με τις αισθήσεις και ο 

Αντανακλαστικός Αιθέρας έχει σχέση με τη φαντασία και τη θέληση. 
Αυτοί οι δύο Αιθέρες ελευθερώνονται από τους δύο κατώτερους για να 

συγχωνευθούν με την Ουσία στην οποία λάμπουν ήδη όλες οι αρετές 

της Ψυχής. 'Έτσι λοιπόν γεννιέται ο Άνθρωπος Ψυχή, ο Άνθρωπος 
Πνεύμα ο οποίος μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει από το φυσικό σώμα 

κατά βούληση. 

Μιλήσαμε πολύ πάνω στα Τσάκρας των ποδιών και των χεριών, 
πάνω στο κτύπημα της λόγχης του λεγεωνάριου στο πλευρό του Κυρίου, 

πάνω στο στεφάνι με τα αγκάθια κ.τλ., αυτά είναι τα στίγματα. Στον 

Γκαουτάμα, στον Βούδα φαίνεται ότι αυτά τα στίγματα στα χέρια και τα 
πόδια του είναι δίνες διάχυτων μαγνητικών δυνάμεων στο Ζωτικό 

Σώμα. Αναπτύσσονται πλήρως όταν οι δύο αιθέρες χωρίζονται από τους 

δύο κατώτερους. Τότε οργανωμένοι στη μορφή του Επουράνιου 
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Ανθρώπου, συγχωνευμένοι με την Ουσία, εμπλουτισμένοι με τις αρετές 

της Ψυχής, σχηματίζουν τον αιθέριο Άνθρωπο, το Χριστικοποιημένο 

Άνθρωπο του πέμπτου γύρου. Ο πρώτος γύρος ήταν στον Διανοητικό 
κόσμο, ο δεύτερος γύρος στον αστρικό κόσμο, ο τρίτος στον Αιθέριο 

κόσμο, ο τέταρτος στο φυσικό κόσμο, ο πέμπτος θα ξαναβρεθεί στον 

Αιθέριο κόσμο. Έτσι η ζωή θα αναπτυχθεί σ' ένα αιθέριο κόσμο και θα 
υπάρξουν άνθρωποι Χριστικοποιημένοι σε εκείνη την εποχή, όπως 

υπάρχουν και τώρα. Και ο Χριστικοποιημένος Άνθρωπος θα είναι έτσι, 

όπως σας τον έχω σκιαγραφήσει, θα έχει ένα Σώμα Αιθέριο 
Χριστικοποιημένο. Αυτό το σώμα θα αντικαταστήσει το φυσικό σώμα. 

Αυτό το Σώμα θα είναι το Όχημα μιας Ουσίας εμπλουτισμένης με τις 

αρετές της Ψυχής. Ο Άνθρωπος Πνεύμα του πέμπτου γύρου θα είναι ο 
Άνθρωπος Χριστός. 

Αν το καταλάβετε αυτό, θα καταλάβετε επίσης την ανάγκη να 
κρυσταλλώσετε την Ψυχή σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να 

ανεξαρτητοποιηθείτε από το Φυσικό Σώμα της σάρκας και των οστών 

που είναι πολύ πυκνό, από μια ύλη πολύ βαριά. Όταν κανείς καταφέρει 
να κατασκευάσει το Σώμα Πουτσικόν, που σημαίνει το Αιθέριο 

Χριστικοποιημένο Σώμα, αυτό θα του χρησιμεύσει σαν Όχημα για την 

Ουσία που είναι εμπλουτισμένη με τις ιδιότητες της Ψυχής και θα 
γεννηθεί μέσα του ο Άνθρωπος Πνεύμα. Αυτός ο Άνθρωπος Πνεύμα δε 

θα είναι πια ένας αιχμάλωτος του πυκνού σώματός του, θα μπορεί να 

εισέρχεται και να εξέρχεται από το σώμα κατά βούληση, θα είναι ένας 
ένδοξος μύστης. Στη ζωή υπήρξαν Άνθρωποι που το κατάφεραν, δε 

χρειάζεται να αναφέρω το Φρανκίσκο της Ασίζης, ας θυμηθούμε επίσης 

τον Αντώνιο της Πάντοβας, τους χριστιανούς μυστικιστές, 
παραδείγματα για τον κόσμο του αύριο. 

Ο Επουράνιος Άνθρωπος πράγματι δεν είναι πια ένας αιχμάλωτος 

μέσα στη φυλακή της φυσικής ύλης. Μπορεί να εξέλθει από αυτό το 
σώμα όταν θέλει, για να ταξιδεύει μ' αυτό μέσω του αμετάβλητου 

απείρου, για να πηγαίνει μ' αυτό το όχημα σε κόσμους ανώτερους, για 

να κατεβαίνει στο βυθό της θάλασσας ή να επισκέπτεται Ηλιακές 
Δυναστείες στο Άστρο Βασιλέα. Αλλά πώς επιτυγχάνεται αυτό αν δε 

μειώσουμε προηγουμένως τα επιπρόσθετα ψυχικά στοιχεία; Προφανώς 

θα ήταν αδύνατο. Αν θέλουμε να μεταβληθούμε σε πραγματικούς 
Χριστιανούς πρέπει να ξεριζώσουμε όλα αυτά τα ψυχικά στοιχεία που 

βαραίνουν το εσωτερικό μας. Έτσι ο Μποντισίτα για τον οποίο μας 

μιλούν οι Ανατολίτες είναι ο Αιθέριος Άνθρωπος, ο Άνθρωπος που έχει 
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κρυσταλλώσει την Ψυχή του μέσα του, που την κατέχει, ο πραγματικός 

Κύριος.  

Αυτός που κατέχει τον Μποντισίτα μέσα του,  μπορεί να βυθιστεί 
στο βυθό των ωκεανών χωρίς να πάθει κανένα κακό και να επισκεφθεί 

τους Ναούς του Φιδιού. Στην Ανατολή υπάρχει ένα φυτό που θεραπεύει 

κάθε τραύμα όσο σοβαρό κι' αν είναι, έτσι είναι τα τραύματα της Ψυχής, 
μόνο ο Μποντισίτα μπορεί να θεραπεύσει τέτοια τραύματα. Στην 

Ανατολή υπάρχει ένα φυτό που ονομάζεται «καλή μνήμη» όποιος το 

χρησιμοποιήσει μπορεί να θυμάται όλα τα γεγονότα της τωρινής του 
ζωής και των προηγούμενων ζωών του. Έτσι επίσης συμβαίνει με τον 

Μποντισίτα. Με τον ίδιο τρόπο όποιος τον κατέχει μπορεί να θυμάται 

όλες τις προηγούμενες ζωές του και αν επισκεφθεί τους απερίγραπτους 
ουρανούς γυρίζοντας στο φυσικό κόσμο μπαίνοντας πίσω στο σώμα του 

δεν ξεχνάει καμία λεπτομέρεια. Στην Ανατολή υπάρχει ένα φυτό μέσω 
του οποίου είναι δυνατόν να σταματήσουν οι κακές μαγείες των 

καταχθόνιων. Παρομοίως όποιος κατέχει τον Μποντισίτα δεν μπορεί να 

πάθει κανένα κακό από τους καταχθόνιους. Στην Ανατολή υπάρχει ένα 
φυτό μέσω του οποίου μπορεί κανείς να γίνει αόρατος, όποιος κατέχει 

τον Μποντισίτα θα μπορεί να γίνει αόρατος σε περίπτωση ανάγκης, 

μπροστά στους χειρότερους εχθρούς του. Όπως αυτός που  μπορεί να 
κατέβει στο βυθό της θάλασσας ανάμεσα στους καταχθόνιους και να 

υπερασπισθεί τον εαυτό του χωρίς να πάθει κανένα κακό, έτσι επίσης 

είναι ο Μποντισίτα. Όποιος τον κατέχει παρομοίως μπορεί να 
εισχωρήσει στο βυθό των ωκεανών ανάμεσα στις πιο άγριες υπάρξεις 

χωρίς να πάθει κανένα κακό. 

Λέγεται ότι το Λουλούδι Λωτός του Λόγου στηρίζει την 

Παγκόσμια ζωή, έτσι επίσης είναι ο Μποντισίτα. Όποιος τον κατέχει 

μπορεί να διατηρήσει το φυσικό του σώμα χιλιάδες χρόνια. Είναι πολλοί 
αυτοί που μας γράφουν παραπονούμενοι, ότι δεν ξέρουν να εξέλθουν με 

το Αστρικό Σώμα, ότι δε θυμούνται τίποτα από αυτό που τους συμβαίνει 

έξω από το φυσικό Σώμα, ότι δεν έχουν φώτιση κ.λπ. Αλλά, πώς μπορεί 
να έχει φώτιση αυτός που δεν κατέχει τον Μποντισίτα; Μόνο αυτός που 

έχει τον Μποντισίτα κατέχεται από το φωτισμό, αυτός που δεν κατέχει 

τον Μποντισίτα ποτέ δε θα χαρεί την ευτυχία της φώτισης, η φώτιση δεν 
είναι κάτι που μας δίνεται σαν δώρο. Όχι!!! Αγαπητοί μου φίλοι, 

στοιχίζει πολύ ακριβά. Η φώτιση εξηγείται μόνο μέσω του Ντάρμα-

Ντάτου. Και τι είναι το Ντάρμα-Ντάτου; Το καλό Ντάρμα είναι η 
ανταμοιβή για τις αποκτημένες αξίες. Λοιπόν μόνο αυτός που κατέχει 
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τον Μποντισίτα, δηλαδή, μόνο αυτός που έχει χριστικοποιημένη Ψυχή, 

θα μπορεί να χαρεί τη φώτιση, θα έχει αξίες γι' αυτό. Η φώτιση ς 

εξηγείται με το Ντάρμα-Ντάτου, δηλαδή με το Παγκόσμιο Ντάρμα, σαν 
ανταμοιβή για τις καλές μας πράξεις. Κανείς δε θα μπορούσε να χαρεί 

τη φώτιση αν δεν κατείχε τον Μποντισίτα και κανείς δε θα μπορούσε να 

έχει τον Μποντισίτα αν δε δούλευε σκληρά πάνω στον εαυτό του κι' αν 
δεν απέβαλλε τα επιπρόσθετα ψυχικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί 

μου φίλοι, χρειάζεται να δουλέψουμε πάνω στους εαυτούς μας, αν 

θέλουμε να κατέχουμε αυτό που ονομάζεται Ψυχή. «Με την υπομονή θα 
κερδίσετε τις Ψυχές σας» έτσι είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο του 

Κυρίου. 

Προφανώς χρειάζεται μια μέθοδος για να μπορέσουμε να πνίξουμε 
τα επιπρόσθετα ψυχικά στοιχεία. Αναμφισβήτητα πρέπει να αρχίσουμε 

από την ψυχολογική αυτοπαρατήρηση. Όταν κανείς δέχεται ότι έχει μια 
ατομική ψυχολογία, ιδιαίτερη, δική του, προσπαθεί να αυτοπαρατηρηθεί 

σε σχέση με τις φιλίες, στο δρόμο, στο ναό, στο σπίτι, στη δουλειά ή 

στην εξοχή κ.τλ. όπου τα κρυφά ψυχολογικά μας ελαττώματα 
παρουσιάζονται. Αν εμείς αυτοπαρατηρούμαστε συνεχώς, θα 

μπορέσουμε να τα δούμε. Κάθε ελάττωμα που ανακαλύπτεται πρέπει να 

ανοιχτεί με το νυστέρι της αυτοκριτικής, για να δούμε τι είναι αυτό που 
έχει. Πολλές φορές όταν επικρίνουμε ζωές αλλότριες πρέπει να κάνουμε 

αυτοκριτική στον εαυτό μας. Όταν βρούμε κάποιο ελάττωμα στον εαυτό 

μας πρέπει να το αναλύσουμε με προσοχή να το ανοίξουμε, 
επαναλαμβάνω, με το νυστέρι της Αυτοκριτικής· αυτό είναι δυνατόν με 

βάση το φανερό ΑυτοΣυλλογισμό της Ύπαρξης, με βαθειά σκέψη. Όταν 

καταλάβουμε ολοκληρωτικά το ελάττωμα αυτό, τότε πρέπει να το 
αποβάλλουμε εμείς οι ίδιοι. Ο νους μόνος του δε μπορεί ν' αλλάξει 

ριζικά κανένα ελάττωμα, μπορεί να το περάσει από ένα επίπεδο 

κατανόησης σε άλλο, να το κρύψει από εμάς και από τους άλλους, να το 
δικαιολογήσει ή να το κατηγορήσει, να βρει υπεκφυγές κλπ, αλλά ποτέ 

δεν μπορεί να το αλλάξει ριζικά. Χρειάζεται μια δύναμη που να είναι 

ανώτερη από το νου. Ευτυχώς που αυτή η δύναμη υπάρχει, πάλλεται 
στα βάθη της Ύπαρξής μας. Θέλω να αναφερθώ με έμφαση στο 

Πυρογενές Φίδι, των μαγικών μας δυνάμεων, την Ισιδα, Αδωνία, Ρέα, 

Κυβέλη, Τονανζίν, ή την Κάστα Άρτεμη ή Μαράχ δεν έχει σημασία το 
όνομα, δεν είναι έξω από μας, όχι, είναι μέσα. Προφανώς η φλογερή 

δύναμη, είναι μια παραλλαγή του Είναι μας, παράγωγό της. Αν εμείς σε 

βαθύ διαλογισμό ζητούμε βοήθεια από τη Ντέβη Κουνταλίνη Σάκτι, το 
μυστικιστικό Φίδι των μεγάλων μυστηρίων, θα επιτύχουμε να 



144 

 

βοηθηθούμε. Αυτή μπορεί να κονιορτοποιήσει οποιοδήποτε 

επιπρόσθετο ψυχικό στοιχείο αν έχει προηγουμένως κατανοηθεί από 

όλα τα επίπεδα του νου. 

Μόλις καταστραφεί, θα εξέλθει ο αντικαταστάτης του: κάποια 

αρετή της Ψυχής, κάτι χαρακτηριστικά καινούργιο, κάποιος νόμος, 

κάποιο ειδικό πλεονέκτημα, κάποια πιότης. Με αυτόν τον ενδεδειγμένο 
δρόμο επιτυγχάνεται η τέλεια συντριβή οποιουδήποτε επιπρόσθετου. 

Αναμφισβήτητα αν επιτύχουμε την Τέλεια καταστροφή των διαφόρων 

ανεπιθύμητων ψυχικών στοιχείων, θα κρυσταλλωθεί σε κάθε ένα από 
εμάς η ολοκλήρωση της Ψυχής. Αυτό θα έδειχνε ότι η Ουσία 

εμπλουτισμένη με όλες τις ψυχικές ιδιότητες θα μπορούσε με τη σειρά 

της να ντυθεί με το σώμα Πουτσικόν, που είναι το Όχημα της Ψυχής, 
το ένδυμα του Γάμου. 

Έτσι πράγματι γεννιέται ο Επουράνιος Άνθρωπος μέσα μας, αυτός 
δε θα είναι πια αιχμάλωτος του σώματος. Ας θυμηθούμε εκείνα τα λογία 

του Άγιου Παύλου, όταν μας είπε: Γνώρισα έναν άνθρωπο που πήγε 

στον τρίτο ουρανό, όπου είδε και άκουσε λόγια και πράγματα 
ανεκλάλητα που οι άνθρωποι δεν μπορούνε να τα καταλάβουν». Ο 

Παύλος μεταφέρθηκε με σώμα Πουτσικόν, όπως ο Άνθρωπος Πνεύμα 

όπως ο Αιθέριος Άνθρωπος και πράγματι γνώρισε τα θαύματα της 
Υφηλίου. 

Έτσι αγαπητοί μου φίλοι, απόψε σας κάλεσα εγκάρδια για να 

κρυσταλλώσετε μέσα σας αυτό που ονομάζεται Ψυχή. Ως εδώ τα λόγια 
μου, ως εδώ η παρούσα συζήτηση. Αλλά όμως δίνω την ευκαιρία γι’ 

αυτούς που θα ήθελαν να ρωτήσουν κάτι σε σχέση με το θέμα ας 

ρωτήσουν, αυτό ναι, χωρίς να ξεφύγουν από το θέμα. 

ΕΡ: Μας κάνετε τη χάρη να επεκταθείτε πάνω στο γρήγορο 

θάνατο ενός ελαττώματος, δηλαδή όταν κάποιος περπατάει στο δρόμο 

για να ζητήσει το θάνατο ενός Εγώ, πρέπει να σκεφθεί στο δρόμο ή 
υπάρχει άλλος τρόπος; 

ΑΠ: Βέβαια ο δρόμος δεν είναι ένα από τα επτά θαύματα του 

κόσμου για να μπορεί κανείς να συγκεντρωθεί στη σκέψη. Αλλά αν 
παρατηρήσετε ότι το ψυχολογικό ελάττωμα σας εμφανίσθηκε στο 

δρόμο, μετά στο σπίτι ή τη νύχτα όταν θα πάτε να κοιμηθείτε 

παραδοθείτε στη σκέψη. Φθάνει να χαλαρώσετε το σώμα ξαπλωμένοι 
στο κρεβάτι, το στόμα πάνω, αναπνέοντας ρυθμικά μιμούμενοι την 

αναπνοή των νεογέννητων μωρών. Έτσι βυθισμένοι σε τέλεια σκέψη και 
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σε βαθειά αυτοσυγκέντρωση θα ανασχηματίσετε το σκηνικό όπου 

εμφανίσθηκε αυτό το ελάττωμα, θα το αναλύσετε προσεκτικά, ειλικρινά 

χωρίς υπεκφυγές, χωρίς δικαιολογίες κανενός είδους και μόλις το 
καταλάβετε θα παραδοθείτε στην προσευχή. Μην ξεχνάτε αυτήν τη 

λατινική φράση που λέει: «Αυτός που προσεύχεται, δουλεύει καλά». 

Προσευχή είναι δουλειά, βυθισμένοι σε βαθιά προσευχή ζητάει κάβε 
ένας από εμάς τη Ντέβι Κουνταλίνη Σάκτι τη θεϊκή, Ειδική, Ατομική 

Μητέρα. 
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Συγκεκριμένη διδακτική για τη διάλυση του 
εγώ 

 

Το σημαντικότερο είναι να φτάσουμε στην αποκρυστάλλωση της 
Ψυχής μέσα μας.  

Τι όμως νοείται σαν Ψυχή; Είναι το σύνολο από σώματα, 

ιδιότητες, εξουσίες, αρετές, προτερήματα κλπ. που υπόκεινται στο 
Είναι. Τα Ευαγγέλια λένε: «στην υπομονή θα κατέχετε τις Ψυχές σας». 

Σήμερα δεν κατέχουμε τις ψυχές μας. Αντίθετα η ψυχή είναι που μας 

κατέχει. Είμαστε ένα βαρύ φορτίο γι' αυτό που λέγεται Ψυχή, ένα 
πραγματικά καταπιεστικό βάρος. 

Η κατοχή της Ψυχής είναι ένας πόθος, το να είμαστε κύριοι των 

ίδιων των Ψυχών μας είναι κάτι τρομερό, ακόμα κι' αυτό το ίδιο το 
φυσικό σώμα πρέπει να μετατραπεί σε Ψυχή. 

Όποιος κατέχει την Ψυχή του διαθέτει εξαιρετικές εξουσίες. Όσοι 

έφτασαν ν' αποκρυσταλλώσουν Ψυχή, μετατράπηκαν για το λόγο αυτό 
σε πλάσματα απολύτως διαφορετικά. Αυτή η μαρτυρία είναι γραμμένη 

στα ιερά βιβλία όλων των θρησκειών του Κόσμου. Ξέρουμε όμως καλά, 

ότι αν το νερό δε βράσει στους εκατό βαθμούς, δεν αποκρυσταλλώνει 
ό, τι πρέπει ν' αποκρυσταλλώσει, δεν διαλύει ότι πρέπει να διαλυθεί. 

Έτσι σε κάθε περίπτωση το νερό χρειάζεται βρασμό στους εκατό 

βαθμούς. Σαφώς αν δεν περάσουμε από μεγάλες συναισθηματικές 
κρίσεις, δεν πρόκειται να πετύχουμε την αποκρυστάλλωση της Ψυχής. 

Για τη ριζική διάλυση οιουδήποτε ψυχικού επιπρόσθετου μη 

ανθρώπινου στοιχείου, χρειάζεται να περάσει κανείς αναπόφευκτα από 
μεγάλες συναισθηματικές κρίσεις. Γνώρισα άτομα ικανά να 

ανταπεξέλθουν σε τέτοιες κρίσεις. Μου έρχεται κατά νου η περίπτωση 

κάποιας αδερφής γνωστικής της Πατριαρχικής Διακονίας του Μεξικού, 
η οποία πέρασε από φοβερές αναστατώσεις, από φρικτές κρίσεις ηθικής, 

θυμούμενη σοβαρά σφάλματά της από τις προηγούμενες ζωές της. 

Άνθρωποι με τέτοια φοβερή ικανότητα τύψεων, που μπορούν να 
περνάνε τόσο δυνατές συναισθηματικές κρίσεις, ασφαλώς μπορούν ν' 

αποκρυσταλλώσουν Ψυχή. 

Ακριβώς αυτό είναι που μας ενδιαφέρει: η Αποκρυστάλλωση όλων 
των ψυχικών αρχών μέσα σε μας τους ίδιους εδώ και τώρα. 
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Στην Ανατολή υπάρχουν δάσκαλοι που δυστυχώς δεν έχουν 

περιορίσει όλο αυτό το σύνολο των ανεπιθύμητων στοιχείων που φέρνει 

ο ψυχισμός τους. Περιορίζομαι να σας πληροφορήσω ότι στο Θιβέτ 
ονομάζονται τα στοιχεία αυτά «Ψυχικά Επιπρόσθετα». Στην 

πραγματικότητα τέτοια επιπρόσθετα είναι αυτά τα ίδια τα Εγώ, που 

προσωποποιούν τα ελαττώματα μας. Όταν κάποιος από αυτούς τους 
δασκάλους που ακόμη δεν έχει περιορίσει τα ψυχικά επιπρόσθετα 

στοιχεία του, έχει αναλάβει μια ομάδα μαθητών, αναμφισβήτητα αυτοί 

πρέπει να είναι φοβερά υπομονετικοί, να δέχονται όλη μέρα τη 
σκαιότητα του δασκάλου. Οι μαθητές βλέπουν έκπληκτοι τέτοια ψυχικά 

επιπρόσθετα, να εμφανίζονται διαδοχικά μέσα από την προσωπικότητα 

του δασκάλου. Θα φτάσει τέλος μια στιγμή που θα πρέπει η διαδοχή 
αυτή να σταματήσει και τότε θα μπορέσει ο Δάσκαλος να εκφραστεί για 

να διδάξει. Αυτή είναι η βασική αιτία για την οποία οι μαθητές 
οποιουδήποτε από αυτούς τους δασκάλους, που ακόμη δεν έχει 

περιορίσει το Εγώ, έχουν μια υπομονή ανεπτυγμένη στο έπακρο. Αυτού 

του είδους οι μαθητές πρέπει να αντέχουν, να αντέχουν και να αντέχουν 
γιατί κάποια στιγμή ο Δάσκαλος γίνεται κύριος του σώματος του και 

τους προσφέρει τη διδασκαλία. Δεν είναι τίποτα το ευχάριστο να 

περιμένει κανείς όλη μέρα προσβολές από τον δάσκαλο του, να γίνεται 
θύμα των σκαιοτήτων του. Όμως στο τέλος έρχεται ο Δάσκαλος κι’ 

αυτό είναι που ενδιαφέρει. Είναι Μποντισάτβας πεσμένοι που δεν έχουν 

διαλύσει το Εγώ. Όμως όπως τυχαίνει και είναι Μποντισάτβας πρέπει να 
αντέξουν μέχρις ότου έρθει ο Δάσκαλος να τους διδάξει. Έτσι 

σκέφτονται όλοι αυτοί οι Θιβετιανοί μαθητές. 

Συνεχίζοντας θα λέγαμε πως κάθε ψυχικό επιπρόσθετο είναι σαν 
ένα διαφορετικό πρόσωπο μέσα μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα 

επιπρόσθετα αυτά κατέχουν τους τρεις εγκεφάλους: το νοητικό, τον 

συγκινησιακό και τον κινητικό-ένστικτο-σεξουαλικό. Δηλαδή κάθε εγώ 
ή επιπρόσθετο, που είναι το ίδιο, είναι ένα ολοκληρωμένο άτομο. Κάθε 

εγώ, κάθε επιπρόσθετο έχει το δικό του ατομικό κριτήριο, τις δικές του 

ιδέες, τις δικές του αντιλήψεις, επιθυμίες, πραγματοποιεί καθορισμένες 
πράξεις. Κάθε επιπρόσθετο απολαμβάνει κάποια αυτονομία. Τα 

πράγματα απ' αυτή τη σκοπιά και με βαθειά μελέτη μας οδηγούν στο 

λογικό και αναπόφευκτο συμπέρασμα, ότι μέσα μας υπάρχουν πολλά 
πρόσωπα. Το πιο σοβαρό είναι ότι όλα αυτά συγκρούονται μεταξύ τους, 

πολεμάνε για την υπεροχή τους. Κάθε ένα θέλει να είναι ο κύριος. Σε τι 

να μοιάζει το εσωτερικό αυτό σπίτι μας; Εγώ θα έλεγα ότι μοιάζει με 
μια κατοικία όπου ζούνε πολλοί υπηρέτες, που καθένας τους αισθάνεται 
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αφέντης. Είναι φανερό ότι τα πράγματα από μια τέτοια σκοπιά 

παρουσιάζουν το εσωτερικό αυτό σπίτι φοβερό και ασυνήθιστο. Το 

περίεργο της υποθέσεως είναι ακριβώς οι ιδέες που σφυρηλατούνται 
από κάθε ένα από τους κύριους του σπιτιού. Ο ένας λέει: «θα φάω, 

πεινάω» έρχεται ένας άλλος αντίθετα και λέει: «Στο διάβολο το φαγητό, 

θα διαβάσω μια εφημερίδα», πετάγεται ένας τρίτος και αποφασιστικά 
εναντιώνεται: «τι φαΐ και τι διάβασμα, θα πάω στο σπίτι του τάδε φίλου 

μου», όλα λόγια ανάρμοστα. Η ανθρώπινη προσωπικότητα, ταραγμένη 

από τον εσωτερικό αυτό διαξιφισμό, εγκαταλείπει τότε τη διαμονή της 
αυτή, για να φύγει, από τα ανοίγματα. 

Αν μπορούσαμε να δούμε το σώμα μας, όπως ακριβώς είναι, 

ολόκληρο μπρος σ' ένα καθρέφτη, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι θα 
τρελαινόμασταν. Είμαστε ολόκληροι γεμάτοι από φοβερές αντιφάσεις, 

κι αυτό είναι απαίσιο για όλους μας. Δεν έχουμε πραγματική, αληθινή 
ύπαρξη. 

Στη γέννηση, είμαστε όλοι όμορφοι γιατί διαθέτουμε ένα ποσοστό 

3% ελεύθερης Συνείδησης, όπως αναφέρω στο έργο μου «Επαναστατική 
Ψυχολογία» το υπόλοιπο 97% βρίσκεται εγκλωβισμένο στην 

πολυπλοκότητα του Εγώ. Ότι ελεύθερο στοιχείο υπάρχει γονιμοποιείται, 

βγαίνει στην ύπαρξη ενσωματωμένο ξανά. Έτσι ώστε το νεογέννητο 
κατέχει ακριβώς αυτό, ένα 3% ελεύθερης Συνείδησης μη 

εγκλωβισμένης σε κανένα εγώ. Το ποσοστό της Ουσίας που 

εκδηλώνεται στο μωρό είναι αυτοσυνείδηση. Πώς θα έβλεπε ένα 
νεογέννητο τους μεγάλους, τους γονείς, τ' αδέρφια του, τους συγγενείς 

του; Ακριβώς όπως εσείς θα βλέπατε κάποιον ναρκομανή. Όμως δείτε 

πώς οι μεγάλοι θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να μορφώσουν το 
μικρό, το οποίο με τη σειρά του αισθάνεται πολύ άσχημα, θύμα των 

εθελοντών δασκάλων του. Αυτό τους βλέπει από τη δική του καθαρά 

σκοπιά, είναι ξυπνητό, συλλαμβάνει τα ψυχικά επιπρόσθετα στοιχεία 
των γονιών του, των αδερφών του, των συγγενών του. Βλέπει επίσης τα 

δικά του επιπρόσθετα που υπάρχουν στο περιβάλλον, στριφογυρίζοντας 

στην κούνια του. Κάποτε τα οράματά του είναι τόσο τρομακτικά, που 
δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από το να κλαίει τρομοκρατημένο. Οι 

γονείς δεν καταλαβαίνουν όλα αυτά τα συμβάντα στο περιβάλλον του 

μικρού, μερικές φορές καταφεύγουν στο γιατρό, στη χειρότερη 
περίπτωση φτάνουν σε πνευματιστές και μέντιουμ της κακιάς ώρας και 

καταφέρνουν να κανονίσουν το θέμα. Αυτή είναι η ασυνήθιστη 

κατάσταση που ζει η κοιμισμένη ανθρωπότητα. Εν πάση περιπτώσει το 
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μικρό παιδί είναι θύμα όλων αυτών των ανοησιών των μεγάλων. Δεν 

του μένει παρά να ανέχεται το μαστίγιο των δημίων  υπομονετικά, αυτή 

είναι η σκληρή πραγματικότητα. Αργότερα, όταν η ανθρώπινη 
προσωπικότητα διαμορφώνεται πραγματικά, αρχίζουν να μπαίνουν στο 

σώμα του μικρού όλα αυτά τα απάνθρωπα ψυχικά επιπρόσθετα που του 

ανήκουν. Έτσι διαφαίνονται αλλαγές στο χαρακτήρα, γίνεται 
ενοχλητικός, ζηλιάρης, οξύθυμος, κι' άλλα πολλά. Αλήθεια, δεν είναι 

λυπηρό; Στο τέλος το μωρό γίνεται ώριμος άνθρωπος. Τα πράγματα 

έχουν αλλάξει. Δεν είναι πια ο μικρός παιχνιδιάρης, η αυτοσυνείδηση 
του χτες. Τώρα είναι ο παλιάνθρωπος της καντίνας, ο έμπορος, ο 

ασύδοτος, ο ζηλιάρης άνθρωπος κλπ. Και στο τέλος γίνεται αυτό που το 

μικρό παιδί κοίταζε με τρόμο. Είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι το μικρό 
παιδί φοβόταν τον ώριμο άνθρωπο, όμως τώρα έγινε κι αυτός τέτοιος 

και το χειρότερο είναι ότι αποκοιμήθηκε η συνείδηση του. Τώρα πια δεν 
είναι ικανός να δει με τρόμο τον εαυτό του. 

Αλήθεια στην πραγματικότητα αδέρφια, κάθε ένα από τα ψυχικά 

επιπρόσθετα που βγαίνει στην επιφάνεια έχει ορισμένες υποχρεώσεις. 
θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς καμιά υπερβολή, ότι ο ληστής π.χ. 

φέρνει μέσα του μια σπηλιά από ληστές, καθένας με ποίκιλλες 

υποχρεώσεις σε διαφορετικές μέρες, ώρες ή τόπους. Ο ανθρωποκτόνος 
φέρνει μέσα στην ψυχή του ολόκληρη λέσχη από φονιάδες. Καθένας 

τους έχει τις δικές του υποχρεώσεις κατά βάθος. Ο έμπορος φέρνει μια 

αλυσίδα από αγορές. Όμως πώς υφαίνεται ή ξεμπλέκεται η μοίρα μας; 
Πολλοί είναι αυτοί που αναφέρθηκαν στο Νόμο της Υποτροπής. Εμείς 

όμως στο πεδίο της έρευνας φτάσαμε ακόμη πιο μακριά, γνωρίζουμε 

στο βάθος του το ζωντανό μηχανισμό του Νόμου της Υποτροπής κι 
αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Χ λόγου χάριν σε μια περασμένη 

του ύπαρξη υπήρξε, θα λέγαμε, μοιχός αφήνοντας τη γυναίκα του για 

μια άλλη. Είναι φανερό ότι ξαναγεννημένος φέρνει στον ψυχισμό του το 
εγώ του μοιχού, το ίδιο εκείνο εγώ που τον οδήγησε στην πράξη. Αυτό 

δε θα μπορέσει να εκφραστεί στα πρώτα παιδικά χρόνια, πράγμα 

αδύνατο. Αν το συμβάν έγινε στην ηλικία των 30 χρόνων π.χ. 
αναμφισβήτητα το εγώ του μοιχού θα παραμονεύει στο βάθος του 

ψυχισμού του, στο πεδίο του πανανθρώπινου, στις υποκειμενικές 

σφαίρες, μέχρις ότου φτάσει η σχετική ηλικία των 30 ετών. Και τότε το 
εγώ αυτό θα βγει με φοβερή δύναμη. Θα αποδυναμώσει το νοητικό 

κέντρο, το συγκινησιακό και το κινητικό-ένστικτο-σεξουαλικό κέντρο, 

για να ψάξει για τη γυναίκα των ονείρων του. Αφού πρώτα έρθει σε 
τηλεπαθητική επαφή με το εγώ εκείνης της γυναίκας, ίσως μέχρι να 
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βρεθούν σε κάποιο μέρος της πόλης, ίσως σε κάποιο πάρκο ή καμιά 

γιορτή. Είναι φανερό ότι θα ξανασυναντηθούν. Όμως αυτό που 

ενδιαφέρει είναι το πώς αυτό το εγώ μπορεί και σέρνει το νοητικό 
κέντρο, να κινεί το συγκινησιακό και το κινητικό προκειμένου να 

συναντήσει τη γυναίκα των ονείρων του. Αναμφίβολα οι ίδιες ενέργειες 

θα πραγματοποιηθούν και μέσα σ' εκείνη και η σκηνή θα επαναληφθεί 
πανομοιότυπα. 

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος κύριος X σε μια καντίνα τσακώθηκε 

σε περασμένη του ζωή με έναν άλλο για τον άλφα ή βήτα λόγο. 
Νομίζετε ότι από το γεγονός ότι το φυσικό σώμα παύει να υπάρχει το 

εγώ αυτό πρόκειται να εξαφανιστεί; Όχι μόνο θα συνεχίσει να υπάρχει 

σε άγνωστη διάσταση, αλλά ξαναγεννημένο, ξαναπαίρνοντας ένα νέο 
φυσικό σώμα, θα φτάσει η στιγμή που θα ενεργοποιηθεί. Θα περιμένει 

την ανάλογη ηλικία που είχε εκδηλωθεί και στην περασμένη ζωή. Αν 
ήταν 25 χρόνων θα εκδηλωθεί στα 25. Θα μείνει στο βάθος του 

ψυχισμού μέχρι την κατάλληλη στιγμή. Οπωσδήποτε θα αποδυναμώσει 

τα κέντρα της ανθρώπινης μηχανής για να επαναλάβει το κατόρθωμα, 
αφού έρθει σε τηλεπαθητική επαφή με το άλλο υποκείμενο Ψ και 

βρεθούν σε κάποια άλλη ίσως καντίνα. Εκεί με το βλέμμα θ’ 

αναγνωριστούν, θ' ανταλλάξουν λόγια και η πράξη θα ξαναγίνει. 
Κοιτάτε πώς κάτω από τη συνειδητή μας ζώνη και τη λογική ικανότητά 

μας πραγματώνονται διάφορες υποχρεώσεις. Έτσι είναι πώς δουλεύει ο 

Νόμος της Υποτροπής, αυτή είναι η λειτουργία του. Είναι φανερό ότι τα 
πράγματα θεωρούμενα από αυτή τη σκοπιά αποκλείουν πραγματικά την 

ύπαρξη μιας απόλυτης ελευθερίας, μιας ελεύθερης βούλησης. Είναι 

πολύ μικρό το περιθώριο που έχουμε για ελεύθερη θέληση, είναι πολύ 
μικρό το περιθώριο ελευθερίας που κατέχουμε. Στην πραγματικότητα 

βρισκόμαστε μπλεγμένοι στη μηχανή του Νόμου της Υποτροπής κι 

αυτό είναι λυπηρό. Αν ο άνθρωπος δεν δουλέψει με την ίδια του τη ζωή, 
θα χάσει τον καιρό του άθλια. Πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από το 

Νόμο της Υποτροπής; Δουλεύοντας με την ίδια μας τη ζωή. 

Αναμφισβήτητα η ζωή μας είναι ένα σύνολο από κωμωδίες, 
δράματα και τραγωδίες. Οι κωμωδίες είναι για τους κωμικούς. Τα 

δράματα για τα φυσιολογικά άτομα, τα συνηθισμένα και οι τραγωδίες 

για τους διεστραμμένους. Στα μυστήρια της αρχαιότητας δε γίνονταν 
δεκτοί οι τραγικοί, ήξεραν πως αυτοί ήταν τιμωρημένοι από τους θεούς 

και φυσικά ο φύλακας τους έδιωχνε με το σπαθί του. Πρέπει να 

καταστρέψουμε το Εγώ; Αυτό είναι κάτι λογικό. Τα εγώ είναι οι 
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ηθοποιοί των κωμωδιών, των δραμάτων, των τραγωδιών. Θα μπορούσε 

να σταθεί κωμωδία χωρίς κωμικούς ηθοποιούς; Ένα δράμα χωρίς 

ερμηνευτές; Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να παιχτεί σε οποιοδήποτε 
θέατρο του κόσμου κάποια τραγωδία χωρίς τραγικούς ηθοποιούς; 

Σίγουρα όχι. Τότε αν θέλουμε ν' αλλάξουμε την ίδια μας τη ζωή τι 

πρέπει να κάνουμε; Δεν μένει άλλο φάρμακο από το να αφανίσουμε 
τους ηθοποιούς. Ποιοι είναι αυτοί; Πού ζουν; Για τι; Αλήθεια σας λέω 

ότι οι ηθοποιοί αυτοί είναι του χρόνου. Στην πραγματικότητα έρχονται 

από αρχαίες εποχές. Αν πούμε ότι το εγώ είναι ένα βιβλίο σε πολλούς 
τόμους λέμε μια μεγάλη αλήθεια. Αν βεβαιώνουμε ότι το εγώ έρχεται 

από πολλά χτες, είναι σίγουρο ότι το εγώ είναι χρόνος. Τα εγώ 

προσωποποιούν το χρόνο, είναι τα ίδια μας τα ελαττώματα, τα ίδια μας 
τα λάθη κλεισμένα μέσα στο ρολόι του χρόνου, είναι η σκόνη των 

αιώνων στα βάθη του ψυχισμού μας. 

Όταν ένας γνωρίζει την ακριβή διδακτική για τη διάλυση του Εγώ, 

των ανεπιθύμητων αυτών στοιχείων που φέρουμε μέσα μας, πετυχαίνει 

ασυνήθιστες προόδους. Γίνεται απαραίτητο, αναντικατάστατο το να 
γνωρίζει με ακρίβεια τη διδακτική. Μόνο έτσι γίνεται δυνατό να 

διασπαστούν τα ανεπιθύμητα αυτά στοιχεία που φέρνουμε μέσα μας. 

Σε κάποια περίπτωση γεννήθηκε ένα παιδί στην Ατλαντίδα. 
Μεγάλωσε σ' ένα τόπο θαυμάσιο όπου βασίλευε μόνο η αρμονία, η 

γνώση, ο πλούτος, η τελειότητα, η αγάπη. Έφτασε η στιγμή που ο 

άνθρωπος αυτός με τις διάφορες τεχνικές και τις πειθαρχίες του νου 
έφτασε στην αυτοαποκάλυψη. Τότε με τρόμο κατάλαβε ότι έφερνε μέσα 

του στοιχεία απαίσια, κατάλαβε ότι χρειαζόταν ένα ειδικό γύμνασμα, 

ένα ψυχολογικό γύμνασμα. Βέβαια σ' εκείνο το περιβάλλον της 
τελειότητας δεν υπήρχε τέτοιου είδους γυμνάσιο και δεν έμεινε άλλο 

φάρμακο από το να εγκαταλείψει το σπίτι των γονιών του και να 

εγκατασταθεί στα προάστια οποιασδήποτε πόλεως της Ατλαντίδος. 
Δημιούργησε έτσι για τον εαυτό του τα ψυχολογικά του γυμνάσματα, 

που του επέτρεψαν να φτάσει στην αυτοανακάλυψη των ελαττωμάτων 

του. Φυσικά, εξουδετέρωσε τα ψυχολογικά του επιπρόσθετα στοιχεία 
και ελευθερώθηκε. Στ’ αλήθεια αξιότιμα αδέρφια μου, οι χειρότερες 

αναποδιές μας προσφέρουν τις καλλίτερες ευκαιρίες. Φτάνουν μέχρι 

εμένα γράμματα διάφορων αδερφών του Διεθνούς Γνωστικού 
Κινήματος. Μερικοί διαμαρτύρονται για την οικογένειά τους, τ' αδέρφια 

τους. Άλλοι για τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους, τον πατέρα τους ή και 

τη μητέρα τους. Άλλες μιλάνε με τρόμο για τους συζύγους τους κλπ. και 
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φυσικά ζητούν κάποια ανακούφιση για την πληγωμένη τους καρδιά. 

Μέχρι τώρα ανάμεσα σε τόσα γράμματα δεν είδα ούτε ένα κάποιου 

ευχαριστημένου από τέτοιες αναποδιές. Όλοι διαμαρτύρονται κι’ αυτό 
είναι το λυπηρό. Δε θέλουν το ψυχολογικό γύμνασμα, αντίθετα θέλουν 

να φύγουν απ' αυτό κι εγώ σαν δάσκαλος νοιώθω πόνο γι’ αυτό. Λέω: 

«φτωχοί άνθρωποι, δεν ξέρετε να επωφεληθείτε από το ψυχολογικό 
γύμνασμα, ζητάτε τον παράδεισο, δε θέλετε να καταλάβετε την ανάγκη 

των αντιξοοτήτων, δε θέλετε να πάρετε μέρος στις καλύτερες 

ευκαιρίες». Αλήθεια δε θέλετε να φτάσετε στην αυτοανακάλυψη. 

Όταν ένας θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του, είναι σ' αυτά τα 

γυμνάσματα του πόνου, όπου τα ελαττώματα που κρύβει ο καθένας 

εκδηλώνονται αναπόφευκτα. Ελάττωμα που ανακαλύπτεται μ' αυτόν τον 
τρόπο, το δουλεύουμε βαθιά σ' όλα τα επίπεδα του νου. Όταν 

πραγματικά, έχουμε κατανοήσει στην ουσία το τάδε ή το δείνα 
ψυχολογικό σφάλμα είμαστε έτοιμοι για την αποσύνθεσή του. 

Ο εργένης επειδή δεν κατέχει το Ερμαϊκό ποτήρι είναι φανερό ότι 

δεν μπορεί να δουλέψει στην Ενάτη Σφαίρα. Έτσι λοιπόν, μπορεί να 
καλέσει τη θεϊκή Μητέρα, την Στέλλα Μάρις, την Παρθένο της 

θάλασσας, αυτή τη ζωντανή και φιλοσοφική φωτιά που βρίσκεται 

άδηλη σε κάθε οργανική ή ανόργανη ύλη την οποία λένε στο Ινδοστάν 
Κουνταλίνη. Όταν ένας καλέσει αυτού του τύπου την ενέργεια, όταν 

συγκεντρώσει την καρδιά του, το νου και τα πιο βαθειά του 

συναισθήματα σ' αυτή, θα βοηθηθεί. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η φλογερή 
δύναμη μπορεί να κάνει στάχτη, κοσμική σκόνη το ψυχικό επιπρόσθετο 

που θέλουμε να εκμηδενίσουμε. Τώρα, πρέπει να ξέρουμε ότι η 

εξελικτική καταλυτική δύναμη που αναπτύσσεται στο σώμα του ασκητή 
γνωστικού, πολλαπλασιάζει τη δύναμη του με την ηλεκτροσεξουαλική 

του δύναμη, ιδιαίτερα στο Σιδηρουργείο των Κυκλώπων... Για όλους 

αυτούς τους λόγους, η γυναίκα που έχει αρσενικό ή ο άνδρας που έχει 
ιέρεια, θα μπορούσαν να δουλέψουν πραγματικά και σε βάθος στην 

διάρκεια της μεταφυσικής σχέσης, οπότε αρκεί μόνο η απαραίτητη 

αυτοσυγκέντρωση τους στην Ντέβι Κουνταλίνη, την Ιερή Κόμπρα των 
Αρχαίων Μυστηρίων. Σαφώς ενισχυμένη με την ηλεκτρική δύναμη του 

σεξ, με το μεταβατικό σεξουαλικό ηλεκτρισμό, μπορεί στ’ αλήθεια να 

εξαφανίσει, να κάνει σκόνη και στάχτη πολύ γρήγορα, οποιοδήποτε 
ψυχικό επιπρόσθετο, που προηγουμένως έχουμε κατανοήσει. 

Εν πάση περιπτώσει αξιότιμοι αδερφοί μου, αυτό που προέχει 

είναι να ανακαλύψουμε το ελάττωμα που θα καταπολεμήσουμε. Αυτό 
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δεν πρόκειται να το βρούμε αν δε χρησιμοποιήσουμε την ψυχολογική 

αυτοπαρατήρηση. Οποιαδήποτε αντίξοη κατάσταση προσφέρει 

πλούσιες ευκαιρίες. Δυστυχώς οι άνθρωποι θέλουν ν' αποφύγουν τέτοιες 
καταστάσεις, διαμαρτύρονται αντί να ευχαριστούν για τέτοιες λαμπρές 

ευκαιρίες. Αυτό το ψυχολογικό γυμνάσιο είναι πολύ δύσκολο, αδύνατο, 

ή σχεδόν αδύνατο. Όμως όσο πιο δύσκολο είναι το γυμνάσιο, τόσο πιο 
καλλίτερο είναι για την αυτοανακάλυψη. Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να 

περάσουμε από κάποια κατάσταση σχετική με το σεξ. Να βρούμε 

ξαφνικά τη γυναίκα μας με κάποιον άλλο σε κάποια γωνιά του σπιτιού. 
Καθόλου ευχάριστη μια τέτοια συνάντηση, πραγματικά, όμως είναι 

εξαιρετική για την αυτοανακάλυψη. Ίσως στη διάρκεια του γεγονότος 

να εμφανιζόταν όχι μόνο η ζήλεια μα και ο θυμός, διαμαρτυρίες για τη 
γυναίκα, ίσως μίσος, ένα εγώ της αυτοαγάπης που αισθανόταν 

πληγωμένο. Τελικά, τι κάνουμε; Πολύ ήρεμοι το βράδυ, ξαπλωμένοι 
στο κρεβάτι μας ανάσκελα, με το σώμα χαλαρό, τα μάτια κλειστά, 

αναπνέοντας ρυθμικά, επαναφέρουμε στο νου μας τη σκηνή όπως 

ακριβώς συνέβη. Παρατηρώντας τα ψυχολογικά δεδομένα, θα βρούμε 
το εγώ της ζήλειας σαν πρώτη αιτία, ύστερα εκείνο της τρομερής οργής, 

μετά της αυτοαγάπης πληγωμένο θανάσιμα. Γυμνά αυτά τα τρία που 

πρωτοστάτησαν στη σκηνή, τώρα πρέπει να τα διαλύσουμε όταν θα τα 
έχουμε καταλάβει. Δε μένει άλλη δουλειά παρά να τα κάνουμε στάχτη. 

Μπαίνει τώρα η δουλειά στην Ενάτη Σφαίρα ή ίσως μόνοι, μιας και 

είναι φανερό ότι τέτοιες στιγμές κανείς δεν έχει όρεξη για δουλειά στην 
Ενάτη σφαίρα, διότι είναι προσβεβλημένος. Το μόνο που θα συνέφερε 

θα ήταν ένα καλό μπάνιο με ένα κιλό σαπούνι για να δει αν έτσι θα 

περάσει η κατάσταση. Όμως αν και παρ' όλα αυτά που συνέβησαν 
προλάβει να έχει κάποια αυτονομία για να δουλεύει στο σιδηρουργείο 

των Κυκλώπων, τόσο το καλλίτερο. Αυτό είναι να δουλεύει κανείς. 

Τότε στην αλχημεία πρέπει να καλέσει την Κουνταλίνη Σάκτι να την 
παρακαλέσει να περιορίσει πρώτα αυτό το βρωμερό τέρας της ζήλιας, 

μετά από μια σωστή δουλειά με το εγώ της ζήλιας, να συνεχίσει για να 

του καταστρέψει το τέρας της οργής. Μετά εκείνο της προσωπικής 
αγάπης. Βέβαια ο κόσμος αγαπά πολύ τον ίδιο του τον εαυτό και αυτό 

το εγώ της προσωπικής αγάπης είναι πολύ ριζωμένο σ' όλο τον κόσμο. 

Αν μας κτυπήσουν φιλικά στην πλάτη χαμογελάμε γλυκά. Αν όμως μας 
πουν κάποια προσβολή σοβαρευόμαστε και γινόμαστε φοβεροί. Το εγώ 

αυτό της προσωπικής αγάπης πρέπει να παταχτεί είναι το τρίτο που θα 

έπρεπε να φορτωθεί όλη τη δύναμη της θεϊκής Σάκτι. Η εργασία αυτή 
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επαναλαμβάνεται και τις επόμενες μέρες μέχρι να εκμηδενιστούν 

απόλυτα και τα τρία αυτά εγώ της μοιραίας σκηνής. 

Σαφώς η πρακτική ζωή είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα και 
το υλικό για τη διάλυση του Εγώ. Οι αδερφοί έχουν την τάση να 

φεύγουν μπροστά στην πρακτική ζωή και να θέλουν να διαλύσουν το 

εγώ μακριά απ’ αυτή, πράγμα που είναι καθαρά παράλογο. 

Θυμάμαι όταν δούλευα στη διάλυση του εγώ, που σε κάποια 

περίπτωση ένα παιδί μου έπεσε σ' ένα σφάλμα, τόσο ανόητο που να 

πέσει με το αυτοκίνητο του πάνω σε κάποιο άνθρωπο, έναν εργάτη. 
Ασφαλώς αυτό μου κόστισε αρκετά, 2000 πέσσος για τον τραυματία και 

άλλα τόσα για την αστυνομία προκειμένου ν' αποτρέψω τη φυλάκιση 

του φτωχού αυτού παιδιού. Όμως το ζήτημα δεν τελειώνει εδώ. Η 
αλήθεια είναι ότι όταν πήγα να εξοφλήσω στο αστυνομικό τμήμα το 

χρέος, το παιδί μου αντί να ευχαριστηθεί διαμαρτυρόταν έντονα ότι 
διαφωνούσε απόλυτα με την πράξη μου, να πληρώσω 2000 πέσσος σ' 

εκείνο το δύστυχο εργάτη, που όμως εμένα μου φάνηκε σωστό να 

βοηθήσω και του τάδωσα. Τη διαμαρτυρία αυτού του παιδιού 
συνόδευαν λέξεις όχι βαριές όμως αρκετά αχάριστες. Θυμό δεν 

αισθάνθηκα, επειδή είχα ήδη κατακτήσει τη διάλυση του. Κάποιο πόνο 

όμως στην καρδιά, ναι κατάλαβα. Αμέσως κατέφυγα στο διαλογισμό για 
να δω σε τι οφειλόταν ο πόνος αυτός. Μπόρεσα να εξακριβώσω καθαρά 

τη σκληρή πραγματικότητα ενός εγώ Προσωπικής Αγάπης που είχε 

πληγωθεί. Οπωσδήποτε την αίσθηση της ψυχολογικής 
αυτοπαρατήρησης την έχω ήδη ανεπτυγμένη πολύ καλά και δεν μου 

ήρθε δύσκολο να συλλάβω αμέσως αυτό το εγώ. Αμέσως έριξα φορτία 

σεξουαλικού ηλεκτρισμού ενάντια στο δύστυχο. Το δούλεψα μερικές 
μέρες κι αυτό άρχισε να μικραίνει μέχρι πού πήρε τη μορφή μικρού 

παιδιού. Συνέχισα αλύπητα για να φτάσω να το κάνω Κοσμική Σκόνη. 

Κάπως έτσι πρέπει να δουλεύετε αξιότιμα αδέρφια, όμως από πού πήρα 
το υλικό της δουλειάς μου; Ήταν ένα γεγονός συγκεκριμένο ξεκάθαρο 

και οριστικό. Όμως στους αδερφούς αρέσει ν' αποφεύγουν τα πρακτικά 

προβλήματα της ζωής κι αυτό φαίνεται άτοπο, απόλυτα άτοπο. 

Μια άλλη φορά και μ' αρέσει παρενθετικά να δίνω ζωντανά 

παραδείγματα με σκοπό το συλλογικό προσανατολισμό, είμαι πολύ 

επηρεασμένος από κάποια στενοχώρια εξ αιτίας των λόγων εκείνου του 
παιδιού που σίγουρα δεν ήταν ωραίοι. Επειδή ωστόσο πάντα ελέγχω το 

νου μου και ποτέ δεν είχα έκρηξη νεύρων, δε βγήκα από τα ρούχα μου. 

Πραγματικά αυτό ήταν ένας θρίαμβος, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
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μέσα εκεί, πολύ βαθειά, υπήρχαν αντιδράσεις καθόλου ευχάριστες. 

Όταν εξερεύνησα με την αίσθηση της ψυχολογικής αυτοπαρατήρησης 

μέσα μου, ανακάλυψα με μεγάλη έκπληξη ένα εγώ σωματώδες, 
ρωμαλέο για να πούμε την αλήθεια αρκετά παχύ, τριχωτό σαν αρκούδα 

να προχωράει στο διάδρομο του παλιού αρχοντικού μου σπιτιού. Α! 

πόσο κρυμμένο μου ήσουνα καταδικασμένο, του είπα, τώρα θα σου 
δώσω μια. Με μένα δεν τα βγάζεις πέρα. Συμπέρασμα: κάλεσα την 

Ντέβι Κουνταλίνη Σάκτι, συνεχίζοντας να δουλεύω μικραίνοντας αυτό 

το τέρας μέχρι που η μητέρα Κουνταλίνη το εξαφάνισε. Αργότερα 
έμεινε η σκόνη κι' αυτό εξαφανίστηκε ολοκληρωτικά. Όμως αυτό που 

έχει σημασία είναι ότι εγώ αφιερώθηκα στο να το δουλεύω μέχρι να το 

διαλύσω, δουλεύοντας μέρα και νύχτα, σε όλες τις ώρες και στιγμές 
μέχρι να το εκμηδενίσω. 

Η αίσθηση της ψυχολογικής αυτοπαρατήρησης εξελίσσεται μέσα 
στον καθένα σας, σύμφωνα με τη χρήση της. Μην ξεχνάτε ότι κάθε τι 

που δε χρησιμοποιείται ατροφεί. Θα φτάσει η μέρα που η αίσθηση της 

αυτοπαρατήρησης θα έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο μέσα σας που θα 
μπορείτε να συλλάβετε τέτοια ψυχικά επιπρόσθετα. Επιπλέον θα δείτε 

το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δουλειάς πάνω σε αυτά. 

Στο όνομα της αλήθειας πρέπει να σας πω πως έτσι όπως εκεί στον 
ουράνιο θόλο υπάρχει μια Σελήνη, έτσι και μέσα μας υπάρχει μια 

Ψυχολογική Σελήνη. Έτσι όπως η Σελήνη που λάμπει στο στερέωμα και 

έχει δύο πρόσωπα, αυτό που φαίνεται και εκείνο που δε φαίνεται, έτσι 
και μέσα μας η Ψυχολογική Σελήνη έχει δύο όψεις: την ορατή, που 

μπορούμε να κοιτάξουμε με την ψυχολογική αυτοπαρατήρηση και 

εκείνη που δεν είναι ορατή με μια απλή ματιά είναι σκοτεινή, άγνωστη, 
ανώνυμη. Κι όμως αυτή η τελευταία φαίνεται όταν η ψυχολογική 

αίσθηση αναπτυχθεί στο μεγαλύτερο βαθμό της. Νομίζω πως οι αδερφοί 

μου καταλαβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα πρέπει να ρίξουν όλο 
το βάρος της δουλειάς ενάντια στα ψυχικά επιπρόσθετα του ορατού 

μέρους της ψυχολογικής Σελήνης. Πολύ αργότερα μέσα στο χρόνο θα 

πρέπει να ριχτείτε στα ανεπιθύμητα στοιχεία της Μαύρης Σελήνης, αυτά 
που δε φαίνονται με μια απλή ματιά. Πολλοί άγιοι μπόρεσαν να 

φτάσουν και να εξουδετερώσουν τα ψυχικά επιπρόσθετα του ορατού 

μέρους της Ψυχολογικής Σελήνης, όμως ποτέ δε γνώρισαν κάτι για τα 
ανεπιθύμητα στοιχεία της άλλης όψεως της Σελήνης. Αν και υψώθηκαν 

μέχρι το Νιρβάνα, στο Μάχα ΠαραΝιρβάνα, έπρεπε αργότερα να 

επιστρέψουν για να συνεχίσουν τη δουλειά τους με την κρυφή όψη της 
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Σελήνης. Είτε πρόκειται για την πρώτη, είτε για τη δεύτερη όψη της 

Ψυχολογικής Σελήνης τα στοιχεία για τη δουλειά υπάρχουν στα ίδια τα 

γεγονότα της πρακτικής ζωής. Έτσι μη διαφεύγετε, μην προσπαθείτε ν' 
αποφεύγετε την πραγματική ζωή. Πρέπει να είστε πιο πρακτικοί αν 

θέλετε πραγματικά να εξαλείψετε τα εγώ. Σύμφωνα με τη δουλειά που 

θα κάνετε το εγώ θα γίνεται σκόνη σιγά-σιγά και η ουσία η 
φυλακισμένη στο εγώ θα ελευθερώνεται. Αυτός είναι ο δρόμος για ν' 

αποκρυσταλλώσουμε μέσα μας αυτό που λέγεται Ψυχή. 

Θα πρέπει να περάσετε όλες τις μεγάλες ηθικές κρίσεις. Αυτό δεν 
είναι θέμα καθαρά του νου, όχι, δεν πρόκειται γι' απλή δημαγωγία, για 

σκέτη πολυλογία, όχι. Επαναλαμβάνω, αν και ήδη το είπα παραπάνω, 

ότι αν το νερό δε βράσει στους εκατό βαθμούς δε μαγειρεύεται ότι 
πρέπει να μαγειρευτεί, δε διαλύεται ότι πρέπει να διαλυθεί. Γι' αυτό αν 

δεν περάσουμε από αυτές τις φοβερά δυνατές συγκινησιακές κρίσεις, 
δεν μπορούμε να φτάσουμε στην καταστροφή των Εγώ. 

Όταν είδα εκείνο το εγώ της προσωπικής μου αγάπης, της 

φιλαυτίας μου, που καλυμμένο άριστα βρισκόταν σε κρυφές πτυχές του 
ψυχισμού μου, αισθάνθηκα πόνο, είχα να περάσω από μεγάλες 

συγκινησιακές κρίσεις, υπόφερα πολύ, ναι πολύ, και στ' αλήθεια 

μετάνιωσα. Τότε κατόρθωσα να καταστρέψω το ανεπιθύμητο εγώ με τη 
βοήθεια της Ντέβι Κουνταλίνη Σάκτι. Σαν ανακάλυψα πως είχα μέσα 

μου ένα δαιμόνιο πολύ διεστραμμένο που προκαλούσε οργή και που 

ερχόταν από πολύ παλιές εποχές, υπέφερα όσο δε λέγεται. Πέρασα από 
φοβερές συγκινησιακές κρίσεις, ντράπηκα, για τον εαυτό μου και 

κατάφερα με την Ντέβι Κουνταλίνη Σάκτι να θρυμματιστεί το απαίσιο 

ψυχικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν μην αποφεύγετε τα ανεπιθύμητα στοιχεία, 
θα τα συναντήσετε μέσα στην ίδια την πρακτική ζωή, αυτό που 

χρειάζεται είναι να είσαστε σ' επιφυλακή και ν’ αγρυπνάτε σαν σε καιρό 

πολέμου. Μιλάμε τώρα, ναι, μιλάμε, αλλά τι λέμε; Έτσι πρέπει να 
προσέχουμε στα λόγια μας. Έχουμε συγκίνηση; Ναι έχουμε, τι είδους 

συγκίνηση είναι αυτή; Ίσως αισθανόμαστε μια συγκίνηση ακούγοντας 

τα ταγκό που τραγουδά ο Κάρλος Γκαρδέλ; Τι συγκινήσεις 
αισθανόμαστε; Είναι καλές; Είναι άσχημες; Θα ‘ναι ανώτερες ή απλά 

κατώτερες; Τι δείχνει το ότι πάμε σε κάποια γιορτή παρακινημένοι από 

κατώτερες συγκινήσεις, χορεύοντας κάτι σαφώς χυδαίο; Στην πρακτική 
μας ζωή έτσι πρέπει ν' ανακαλύψουμε τις κατώτερες συγκινήσεις που 

υπαγορεύουν εγώ κατώτερης συγκινησιακής αξίας που οφείλουμε να 

καταστρέψουμε. Αν εμείς δεν ξεριζώσουμε, δε ματώσουμε με το 
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μαχαίρι της αυτοκριτικής τις κατώτερες συγκινήσεις, δε θα είναι ποτέ 

δυνατό να αναπτυχθεί μέσα μας το Ανώτατο Συγκινησιακό Κέντρο που 

είναι ακριβώς τόσο απαραίτητο για τη σύλληψη των μηνυμάτων που 
φτάνουν από τους ανώτατους Κόσμους. Είναι λοιπόν στη ζωή όπου 

πρέπει να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να προσέξουμε τα λόγια μας, 

τις σκέψεις μας, τις ιδέες μας. Σαν φτάνει στο νου κάποια σκέψη 
ασέλγειας, μια ανήθικη σκηνή, νομίζετε ότι δημιουργήθηκε έτσι απλά; 

Τι δείχνει αυτό; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πίσω από αυτή τη μοιραία 

οθόνη του νου, πίσω από τη διαδοχή των νοσηρών αυτών μορφών, 
κάποιο εγώ ασέλγειας είναι εκείνο που ενεργεί. Αν υπάρχουν εγώ 

ασέλγειας και εξουσιοδοτούνται από εκείνους τους κυλίνδρους που 

φέρουμε στον εγκέφαλο, σκηνές από αναμνήσεις και παθιασμένες 
μορφές, τότε τους κυλίνδρους αυτούς τους προβάλλει το εγώ στην 

οθόνη του νου. Αν ένας ταυτιστεί με τέτοιες άσχημες σκηνές, 
ενδυναμώνει τα εγώ. Έτσι ώστε αν σε κάποια τέτοια στιγμή 

προσβληθούμε από τέτοιου είδους σκέψεις, είναι αναγκαίο να 

καλέσουμε τη θεϊκή Ντέβι Κουνταλίνη Σάκτι για να κάνει στάχτη αυτό 
το εγώ, με την εξαιρετικά φλογοβόλα δύναμη της. Αν δεν 

προχωρήσουμε έτσι, αν προηγουμένως ταυτιστούμε με το ίδιο το εγώ, 

αν οι σκηνές ασέλγειας μας ευχαριστούν, τότε αντί να διαλύσουμε αυτό 
το εγώ θα το ενισχύσουμε φοβερά. Καθένας μας βρίσκεται αιχμάλωτος 

όλων αυτών των προσώπων, των διαφόρων δραμάτων, σκηνών ή 

κωμωδιών της ζωής. Καθένας μας έχει εγκλωβισμένη τη συνείδηση 
μέσα στα εγώ του. Ας καταστρέψουμε τα εγώ κάνοντάς τα στάχτη και η 

συνείδηση θα ελευθερωθεί. Μια ελεύθερη συνείδηση, είναι φωτισμένη 

συνείδηση, συνείδηση που μπορεί να δει, ν' ακούσει, ν' αγγίξει τις 
μεγάλες αλήθειες των Ανώτατων Κόσμων. Είναι μια συνείδηση 

πάνσοφη και θεία. 

Την ημέρα που θα εκμηδενίσετε απόλυτα το εγώ, το τελευταίο που 
θα πρέπει να εκμηδενίσετε θα είναι τα σπέρματα του. Τα σπέρματα, 

φοβερά επικίνδυνα, μένουν μετά το θάνατο του εγώ. Πρέπει κι αυτά με 

τη σειρά τους ν' αποδεκατιστούν, να γίνουν στάχτη. Πρέπει να γίνουμε 
κύριοι του εαυτού μας, αν θέλουμε να γίνουμε Βασιλείς και Ιερείς της 

Φύσεως σύμφωνα με την τάξη του Μελχισεδέκ. Δε θα μπορέσουμε να 

κυριαρχήσουμε πάνω μας όσο συνεχίζει να μένει η συνείδηση 
αιχμάλωτη των διαφόρων ανεπιθύμητων στοιχείων του ψυχισμού μας. 

Η συνείδηση που έχει κάνει κατοχή του εαυτού της είναι μια 

ελεύθερη συνείδηση. Μια συνείδηση που έχει κάνει κατοχή του εαυτού 
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της είναι δεκτή στην τάξη του Μελχισεδέκ, είναι μια φωτισμένη 

συνείδηση, τέλεια. Αυτό είναι εκείνο που χρειαζόμαστε. 

Την ημέρα που θα έχετε αποκτήσει φωτισμένη συνείδηση, την 
ημέρα στην οποία θα έχετε γίνει ελεύθεροι, στ' αλήθεια αυτή την ημέρα 

θα έχετε αποκρυσταλλώσει αυτό που ονομάζεται Ψυχή και θα είσθε όλο 

Ψυχή μέχρι και τα φυσικά σας σώματα. Θα είστε φορτωμένοι από 
κοσμικές εξουσίες και ιδιότητες, εξουσίες που θεοποιούν. 

Σας δίδαξα σήμερα, λοιπόν, μια πρακτική διδακτική μέσω μιας 

οριστικής διαλεκτικής και σ' αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή θα 
προχωρήσουμε στο Διαλογισμό. Όμως πιο πριν είναι απαραίτητο να 

ξέρουμε τι πράγμα ακριβώς θα δουλέψουμε, αλλιώς δεν έχει νόημα 

αυτό που θα κάνουμε. Μιας και είσαστε άτομα που αγωνίζεστε για την 
αυτοανακάλυψή σας, είναι σαφές ότι θα δουλέψετε πάνω σ' ένα άλφα ή 

βήτα ψυχολογικό σφάλμα. Μήπως μεταξύ σας υπάρχει κάποιος που δεν 
ξέρει πάνω σε τι να δουλέψει; Είναι πιθανόν να υπάρχει σ' αυτό το 

γκρουπ κάποιος αδερφός που δεν έχει καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο 

ελάττωμα για να το καταπολεμήσει. Αν είναι έτσι θα μου άρεσε να τον 
γνωρίσω. Ποιος απ' όλους; 

ΕΡ: Εγώ δουλεύω, όμως θα ήθελα να ρωτήσω συγκεκριμένα, γιατί 

στην πρακτική ζωή εμφανίζεται το ένα ή το άλλο ελάττωμα έτσι ώστε 
κανείς μπερδεύεται με ποιο να πρωτοδουλέψει. θα σας ζητούσα να μου 

λέγατε με ποιο ακριβώς να δουλέψω. 

ΔΑ: Με πιο δουλεύεις τώρα; 

ΑΠ: Προσπαθούσα να δουλέψω με το Διαλογισμό πάνω στην 

ασέλγεια, το θυμό, το φόβο και τότε μπερδεύτηκαν όλα. 

ΔΑ: Όμως πάνω σε ποιο δουλεύεις ειδικότερα; Βλέπω ότι είσαι 
άνθρωπος με κρίση και θα πρέπει να έχεις ειδικεύσει τη δουλειά σου. 

ΑΠ: Θέλησα να δουλέψω πάνω στην ασέλγεια. 

ΔΑ: Αυτό της ασέλγειας είναι βασικό και χρειάζεται τη δουλειά 
μιας ολόκληρης ζωής, γιατί εδώ βρίσκεται το προπατορικό αμάρτημα, η 

ρίζα όλων των ελαττωμάτων. Όμως πάντα πρέπει να το δουλεύει κανείς 

ταυτόχρονα με κάποιο άλλο. Να δουλευτεί ο θυμός, αλλά η δουλειά για 
την ασέλγεια να συνεχιστεί· να δουλευτεί ο φθόνος, όμως η δουλειά για 

την ασέλγεια να συνεχιστεί. Να δουλευτεί η υπερηφάνεια αλλά η 

δουλειά για την ασέλγεια συνεχίζεται, αυτή είναι η βασική γραμμή. 
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ΕΡ: Σ' ένα διαλογισμό πρέπει να εργαστούμε πάνω σε οτιδήποτε 

θυμόμαστε από το Εγώ; 

ΔΑ: Αυτό το οτιδήποτε θυμόμαστε μου φαίνεται ασυνάρτητο, 
αόριστο, απροσδιόριστο, ανούσιο, ανόητο, άχρωμο. Ας σκεφτούμε με 

ακρίβεια ποιο ελάττωμα βρήκες στην πρακτική. Αν είσαι σ' επιφυλακή 

όπως ο φρουρός σ' εποχή πολέμου θα έχεις ανακαλύψει κάποιο 
ελάττωμα. Ποιο βρήκες; Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι τώρα; Είπες κάποιο 

οργισμένο λόγο; Είχες κάποια λάγνη ορμή: Τι ανακάλυψες τελευταίο; 

Σε τι κατάσταση; Ήταν στο σπίτι; Στο μπαρ; Τι σου συνέβη, Κοιμάσαι; 

ΑΠ: Ο θυμός. 

ΔΑ: Μια ορμή του θυμού, μ' αρέσει που είσαι ειλικρινής ξέρεις. 

Είναι καλό. Λοιπόν αυτό πρέπει να κάνεις, να ζεις σ' επαγρύπνηση και 
σ' επιφυλακή όπως ο φρουρός σε καιρό πολέμου. Πού πήγε ο θυμός; 

Ποια στιγμή; Μπορείς να φανταστείς τη στιγμή που αισθάνθηκες θυμό; 
Μπορείς να το κάνεις; Να το φανταστείς, να θυμηθείς πώς συνέβη το 

πράγμα; Λοιπόν τώρα θα δουλέψουμε πάνω σ' αυτό. Θα ξεκινήσουμε 

από συγκεκριμένα πράγματα κι' όχι από γεγονότα άχρωμα, αμυδρά, 
ανεπαίσθητα, ανούσια. Θα ξεκινήσουμε από συμβάντα συγκεκριμένα, 

ξεκάθαρα, οριστικά, ας είμαστε 100% πρακτικοί. Ξανάφερε στο νου 

σου, φαντάσου πάλι τη σκηνή του θυμού και πάνω σ' αυτό θα δουλέψεις 
τώρα στο Διαλογισμό. 

ΕΡ: Δάσκαλε, συμβαίνει όταν κάποιος ανακαλύπτει ένα ελάττωμα 

που τον έχει προσβάλλει, λόγου χάριν το θυμό και παρακαλεί τη θεϊκή 
του Μητέρα να τον βοηθήσει να περιορίσει... 

ΔΑ: Από ποια περίσταση ξεκίνησες; Πότε έγινε; Σε ποιο δρόμο; 

Σε τι αριθμό; θέλω συγκεκριμένα γεγονότα, μη μου αναφέρεις 
αοριστολογίες. 

ΑΠ: Έγινε χθες συγκεκριμένα, όταν σε μια στιγμή θυμού... δηλ. 

ήθελα να έρθω ν' ακούσω τη διάλεξη σας. Όμως αυτή η επιθυμία που 
είχα αισθάνθηκε πληγωμένη, γιατί η σύζυγος μου δεν ήθελε να πάω, 

τότε λοιπόν θύμωσα, όμως την ίδια κιόλας στιγμή παρακάλεσα τη θεϊκή 

Μητέρα και το κατηγόρησα, όμως δεν ξέρω αν πέτυχα τίποτα. 

ΔΑ: Ας είμαστε πιο πρακτικοί, θύμωσες με τη φτωχή σου σύζυγο, 

αλλά εσύ ξέρεις πια γιατί θύμωσες; 

ΑΠ: Γιατί δε με άφησε να έρθω στη διάλεξη. 
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ΔΑ:  Ώστε υπάρχει ο θυμός, δεν σε άφησε να έρθεις στη διάλεξη. 

Τι πληγώθηκε μέσα σου τη στιγμή εκείνη; 

ΑΠ: Η περηφάνια μου. 

ΔΑ: Τότε υπάρχουν δύο ελαττώματα: ο θυμός και η περηφάνια. 

Πάνω σ' αυτά τα δύο εγώ θα δουλέψεις τώρα συγκεκριμένα και 

πρακτικά. Η παράκληση που έκανες τη στιγμή εκείνη ήταν σωστή 
ενέργεια αν και κάπως επιπόλαιη. Σκέφτηκες ήδη πάνω σ' αυτό; 

Ξαναφαντάστηκες τη σκηνή; Πόσες ώρες ήσουνα στο κρεβάτι σου με το 

σώμα χαλαρό κάνοντας συνείδηση του τι σου συνέβη; θα μπορούσες να 
μου πεις ακριβώς; Διότι είναι πολύ επιπόλαιο και χρειάζεται να 

εμβαθύνουμε περισσότερο. Το νερό που κυλά με πολλές δίνες είναι 

νερό με μικρό βάθος. Χρειαζόμαστε νερό με μεγάλο βάθος. Τα πηγάδια, 
θα λέγαμε με μικρό βάθος στην άκρη του δρόμου ξεραίνονται κάτω από 

το φως του ήλιου γίνονται βόρβορος γεμάτος αποσύνθεση. Τα βαθειά 
νερά αντίθετα, όπου ζουν τα ψάρια και υπάρχει ζωή μέσα τους είναι 

διαφορετικά. Πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο. Πόσες ώρες έμεινες 

σε διαλογισμό ανοικοδομώντας τη σκηνή; 

ΕΡ: Θα ήθελα να μάθω το κύριο ψυχολογικό χαρακτηριστικό. 

ΔΑ: Βέβαια είναι βασικό το κύριο ψυχολογικό χαρακτηριστικό, 

γιατί όταν κάποιος το γνωρίζει το δουλεύει και γίνεται πιο εύκολη η 
καταστροφή του εγώ. Όμως θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια προτού 

ερευνήσουμε μέσα μας, με το σκοπό να γνωρίσουμε το βασικό 

ψυχολογικό χαρακτηριστικό. Θα έπρεπε να έχουμε δουλέψει αρκετά, το 
λιγότερο, μια πενταετία, το λιγότερο γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να 

μπορέσουμε ν' ανακαλύψουμε το κύριο ψυχολογικό χαρακτηριστικό. 

Πραγματικά ο καθένας μας έχει εσφαλμένες ιδέες πάνω στην 
προσωπικότητα του, επειδή βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από τη 

φαντασία μας. Σκεφτόμαστε τον εαυτό μας σε λανθασμένη μορφή, γι' 

αυτό οι άλλοι μας βλέπουν καλλίτερα από εμάς τους ίδιους. Δε θα 
μπορούσε κανείς να βρει το κύριο ψυχολογικό χαρακτηριστικό του αν 

δεν έχει εξαλείψει σε μεγάλο ποσοστό, τα ψυχικά μη ανθρώπινα 

επιπρόσθετα. Γι' αυτό αν θέλετε να γνωρίσετε το κύριο ψυχολογικό 
χαρακτηριστικό, πρέπει το λιγότερο να δουλέψετε πέντε χρόνια. Μετά 

από καμία πενταετία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον εαυτό μας το 

αναδρομικό σύστημα εφαρμόζοντας το, τόσο στη σημερινή, όσο και 
στις προηγούμενες ζωές μας. Τότε με μεγάλη έκπληξη θα δούμε πως τη 

μια ή την άλλη φορά κάνουμε το ίδιο λάθος. Θ' ανακαλύψουμε ένα 
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λάθος κλειδί που σε όλη μας την ύπαρξη έχει διαπράξει τα χειρότερα 

σφάλματα και πάντα βρίσκεται χαρακτηρισμένο από ένα συγκεκριμένο 

έγκλημα το οποίο έχει αποτελέσει τον άξονα σ' όλες τις προηγούμενες 
ζωές μας. Όμως για να εφαρμόσει κανείς με κάποια διαύγεια την 

άσκηση αυτή της αναδρομής πρέπει φυσικά να περιορίσει πρώτα πολλά 

εγώ. Με κανένα τρόπο δε θα μπορούσα να πιστέψω ότι θα μπορούσε ν' 
αποκαλυφθεί το κύριο ψυχολογικό χαρακτηριστικό, αν κανείς δε 

χρησιμοποιήσει έξυπνα το αναδρομικό σύστημα. Πραγματικά για να το 

χρησιμοποιήσει με διαύγεια πρέπει επίσης να είναι ειλικρινής. Όταν η 
συνείδηση βρίσκεται αρκετά βυθισμένη στα εγώ δεν υπάρχει διαύγεια, 

οπότε η αναδρομική άσκηση κάτω από αυτές τις συνθήκες γίνεται κάτι 

απόμακρο αν όχι φανταστικό ή απατηλό. Αυτό είναι η γνώμη μου. 

ΕΡ: Το πρωί αισθάνθηκα κάποια αντίδραση, όμως πρόκειται για 

διαφορετικό γεγονός που συνέβη άλλη στιγμή και υπακούει σε άλλα 
εγώ. Στο Διαλογισμό, πρέπει να αφιερωθώ και στα δύο περιστατικά ή 

μόνο στο ένα; 

ΔΑ: Βέβαια στο Διαλογισμό πρέπει ν' αφιερωθείς σ' ένα μόνο, 
στην αρχή. Αργότερα αφιερώνεσαι σε άλλο. Τώρα προχώρησε στην 

πρώτη περίπτωση με σκοπό να τη δουλέψεις. 

ΕΡ: Το εγώ, εκείνο που αφήνω έξω από το Διαλογισμό δεν 
υπάρχει φόβος να ενισχυθεί; 

ΔΑ: Το αφήνεις για άλλη φορά, όμως αν δε θέλεις να ενισχυθεί, 

μη του δώσεις τροφή και θα δεις πως θ' αδυνατήσει. 

ΕΡ: Δάσκαλε, μας διδάξατε μια τάξη στη δουλειά που πρέπει να 

κάνουμε, κατά τη διάρκεια της μέρας που εκδηλώνονται διάφορα 

ελαττώματα. Γι' αυτό ίσως δε σας κατάλαβα καλά όσον αφορά την 
αναζήτηση του κυρίου ψυχολογικού χαρακτηριστικού. Πώς μπορούμε 

να καταλάβουμε αυτό και πάνω σε τι πρέπει να δουλέψουμε; 

ΔΑ: Πρέπει να υπάρχει μια τάξη στη δουλειά, είναι φανερό, και 
συμφωνώ. Όμως φτάνοντας η νύχτα με το κορμί χαλαρωμένο θα 

εφαρμόσεις την αναδρομική σου άσκηση πάνω στη σημερινή σου 

ύπαρξη ή τις προηγούμενες σου και λιγότερο στην ημέρα. Έτσι με τα 
στοιχεία φτιαγμένα ξανά στη σειρά και ταξινομημένα κατάλληλα, 

προχωράμε στη δουλειά μας: Πρώτα κάποιο γεγονός στο οποίο 

μπορούμε ν' αφιερώσουμε 15 με 20 λεπτά, άλλο γεγονός που ν' 
αφιερώσω γύρω στη μισή ώρα, άλλο γεγονός σε 5 λεπτά. Όλα 



162 

 

εξαρτώνται από τη σπουδαιότητα των γεγονότων και με τέτοιου είδους 

κατάταξη μπορούμε να δουλέψουμε τη νύχτα ήρεμα και με τάξη. 

ΕΡ: Και για να τα διαλύσουμε; 

ΔΑ: Πάλι με τάξη, γιατί σε κάθε εργασία πάνω στο άλφα ή βήτα 

συμβάν μπαίνουν οι παράγοντες της ανακαλύψεως, της κρίσεως και της 

εκτελέσεως. Σε κάθε στοιχείο εφαρμόζεις αυτά τα τρία: την ανακάλυψη: 
όταν το ανακαλύψεις, την κατανόηση: όταν το καταλάβεις, τον 

περιορισμό: με τη βοήθεια της θεϊκής Μητέρας Κουνταλίνης. Έτσι 

γίνεται η εργασία. Γιατί έτσι και αρχίσεις τη δουλειά πότε με το ένα 
πότε με το άλλο, σκέψου πως θα μπερδευτούνε τα πράγματα. Θα είναι 

για σένα δύσκολο γιατί στην πραγματικότητα, αλήθεια σου λέω, και θα 

επαναλάβω τη φράση εκείνη που γράφει στη θεία Αινιάδα ο ποιητής της 
Μάντουα, Βιργίλιος «και να είχαμε εκατό γλώσσες για να μιλάμε και 

χαλύβδινο τον ουρανίσκο μας δε θα καταφέρναμε ν' αριθμήσουμε 
απόλυτα τα ελαττώματα μας». Έτσι ώστε αν προσπαθούσες να 

δουλέψεις ένα ελάττωμα σε δύο μήνες, άλλο σε άλλους δύο και αν είναι 

χιλιάδες τα ελαττώματα, πότε θα τα τελειώσεις όλα; 

Ακόμα, το ένα ελάττωμα είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο και 

εκείνο με ένα τρίτο. Σπάνια εμφανίζεται μόνο του ένα ελάττωμα, 

πάντοτε συνοδεύεται από κάποιο άλλο. Γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε 
με τάξη, αλλά κατάλληλα ταξινομημένα κάθε μέρα μέχρι να φτάσουμε 

στο θρίαμβο. 

ΕΡ: Μας μιλάτε για την ακαταστασία του σπιτιού. Ο Δάσκαλος G 
μιλά για την ακαταστασία του σπιτιού και για κάποιο προσωρινό 

αρχιοικονόμο και για κάποια εγώ που ικανοποιούνται από τη δουλειά 

αυτή, όπως άλλα που δεν τους αρέσει η δουλειά, με σκοπό να 
σχηματίσουμε ένα διαρκές κέντρο βαρύτητας. Πώς μπορούμε να 

νοήσουμε κάτι τέτοιο; 

ΔΑ: Ειλικρινά αυτό για έναν Αρχιοικονόμο που έτσι αναφέρεται 
από τους Νικόλ, Γκουρτζίεφ και Ουσπένσκυ μου φαίνεται μια ανοησία, 

χωρίς καμιά αξία. Όσον αφορά εμένα, ή καλλίτερα αυτός που είναι εδώ 

μέσα μου, που διέλυσε το εγώ, ειλικρινά ποτέ δεν κατέφυγε στο 
σύστημα του Αρχιοικονόμου. Ότι υπάρχουν χρήσιμα εγώ, ναι, είναι 

αλήθεια όπως και το ότι υπάρχουν άχρηστα. Ότι υπάρχουν καλά εγώ, 

υπάρχουν κατά σωρούς όπως και κακά. Πρέπει να εξαφανίσουμε τα 
καλά όπως και τα κακά εγώ. Μια μέρα ένας φίλος μου έλεγε ότι είχε ένα 

εργοστάσιο παντελονιών στο Σαλβαδόρ: «Δάσκαλε, αν εξαλείψω το 
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χρήσιμο Εγώ να φτιάχνω παντελόνια ατό εργοστάσιο μου, τότε ποιος θα 

συνεχίσει να φτιάχνει παντελόνια: θ' αποτύχει η επιχείρησή μου». Μη 

σε νοιάζει, του είπα, φίλε μου. Αν εσύ καταστρέψεις αυτό το εγώ, ένα 
μέρος του Είναι που αντιστοιχεί σε κάθε είδους τέχνη, θα απασχοληθεί 

να κάνει παντελόνια και θα φτιάξει καλλίτερα από σένα. Ο φίλος μου 

φάνηκε ικανοποιημένος και συνέχισε το καθήκον του. 

Τα καλά εγώ, κάνουν μεν καλά έργα δεν ξέρουν όμως να τα 

κάνουν. Κάνουν το κακό όταν δεν πρέπει. Δίνουν ελεημοσύνη σ' έναν 

ναρκομανή για ν' αγοράσει τη δόση του. Σ' έναν μέθυσο για να 
συνεχίσει το μεθύσι του. Δίνουν ελεημοσύνη σ' έναν πλούσιο που τη 

ζητά για να κάνει το κομμάτι του. Τα εγώ του καλού δεν ξέρουν να 

κάνουν το καλό. Σε τελευταία ανάλυση εμείς πρέπει να τοποθετηθούμε 
ενάντια στο καλό και ενάντια στο κακό. Ειλικρινά πρέπει να φτάσουμε 

πιο μακριά από το καλό ή το καλό και να χουφτώσουμε το σπαθί της 
Κοσμικής Δικαιοσύνης. Ούτως ή άλλως τι είναι αυτό που καλούμε 

καλό: Ας συνειδητοποιήσουμε αυτό που ονομάζουμε καλό. Καλό είναι 

ότι βρίσκεται στην θέση του, κακό κάθε τι έξω απ' αυτήν. Για 
παράδειγμα: η φωτιά είναι καλή, όμως το ίδιο είναι αν κάψει την 

κουρτίνα ή εσάς ζωντανούς; Πώς θα σας φαινόταν; 

Το νερό στο ποτήρι είναι καλό, επίσης στην κουζίνα χρησιμεύει 
για το πλύσιμο των πιάτων, όμως πώς σας φαίνεται όταν πλημμυρίζει 

όλα τα σπίτια: Άσχημο, έτσι δεν είναι; Γι' αυτό καλό είναι ότι βρίσκεται 

στη θέση του και άσχημο ότι είναι έξω από τη θέση του. Μια αρετή όσο 
καλή και να φαίνεται, αν εμφανιστεί έξω από τον τόπο της γίνεται 

άσχημη. 

Θα άρεσε σε σας, σαν γνωστικοί απεσταλμένοι, να διδάξετε σε 
κάποια καντίνα ή ένα πορνείο; θα σας άρεσε; Νομίζω πως όχι, κι' αν σας 

αρέσει, τότε δε σας το συνιστώ γιατί θα ήταν κακό, παράλογο. 

Ξαναλέω, καλό είναι ότι βρίσκεται στη θέση του και κακό ότι έξω 
απ' αυτή. Έτσι τελικά και τα λόγια κακώς λέγονται όταν δε χρειάζονται, 

θα μπορούσαμε να λέγαμε καλλίτερα ότι υπάρχει σωστό και 

λανθασμένο. Έτσι το πιο σημαντικό στη ζωή είναι, θα λέγαμε, η 
καταστροφή των εγώ, άσχετα αν είναι καλά ή κακά. 
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Η ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψεων 
 

Πρώτα απ' όλα είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τους Νόμους της 

Γνωστικής Εσωτερικής δουλειάς αν πραγματικά θέλουμε μια ριζική και 
συνειδητή αλλαγή. 

Στο όνομα της αλήθειας θα πούμε ότι αν από κάτι θα πρέπει να 

αρχίζουμε να δουλεύουμε πάνω στον εαυτό μας, αυτό θα πρέπει να είναι 
σε σχέση με το νου και το συναίσθημα. 

Θα ήταν παράλογο να αρχίσουμε να δουλεύουμε με το κινητικό 

κέντρο για παράδειγμα, που όπως ξέρετε εσείς, σχετίζεται με τα έθιμα, 
συνήθειες και πράξεις από το τάδε όργανο ή από το δείνα κέντρο. 

Σαφώς θα ήτανε αυτό σαν να αρχίσουμε με ένα παράλογο 

φακιρισμό, και επ' ευκαιρία που μιλάμε για τους φακίρηδες, στην Ινδία 
υπάρχουν φακίρηδες που επί παραδείγματι, σηκώνουν ψηλά ένα τους 

χέρι και το στηρίζουν για απεριόριστο χρόνο μέχρι που φτάνει να μένει 

άκαμπτο. 

Υπάρχουν άλλοι που μένουν σταθεροί σε ένα μόνο μέρος για 20 

και 30 χρόνια, μέχρι να μετατρέπονται σε πραγματικά αγάλματα και 

μετά από όλο αυτό τι είναι αυτό που κερδίζουν αυτοί οι φακίρηδες; Να 
αναπτύσσουν λίγο τη δύναμη της θελήσεως και αυτό είναι φανερό, δεν 

μπορούμε όμως να σκεφτούμε ότι αυτοί θα δημιουργήσουνε το σώμα 

της συνειδητής θέλησης, είναι καθαρό πως όχι. 

Δεν μπορούμε να δημιουργούμε κανένα σώμα, χωρίς την ένατη 

σφαίρα. Αν θα ήτανε δυνατόν να δημιουργούμε κάποιο σώμα με την 

απουσία της ένατης σφαίρας, εμείς θα είχαμε γεννηθεί τότε από τον 
αέρα, σε κάποια λίμνη, μεταξύ ενός βράχου, δεν θα είμαστε γιοι από 

έναν άντρα και μια γυναίκα, τότε η δημιουργία εκτελείται με την ένατη 

σφαίρα αυτό είναι φανερό. 

Έτσι κανένας φακίρης δε θα μπορούσε να δημιουργεί το σώμα της 

συνειδητής θέλησης, χωρίς την Ένατη σφαίρα. Τίποτε δεν κερδίζουν 

έτσι αυτοί που αφιερώνονται στο φακιρισμό εκτός από το ότι 
αναπτύσσουν λίγο τη δύναμη της θέλησης. 

Να αρχίσουμε λοιπόν με το κινητικό κέντρο θα ήτανε παράλογο, 

ακόμα περισσότερο, να αρχίσουμε να δουλεύουμε με το σεξουαλικό 
κέντρο χωρίς να έχουμε σωστή πληροφόρηση από το σώμα της 

Γνωστικής διδασκαλίας, είναι δυνατόν; 
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Διότι αυτός που αρχίζει μ' αυτές τις συνθήκες δεν ξέρει τι κάνει, 

δεν έχει καθαρή συνείδηση της δουλειάς στο σιδηρουργείο των 

κυκλώπων, μπορεί να πέφτει (είναι φανερό) σε σοβαρότερα λάθη. 

Υπενθυμίζουμε ότι πρώτο είναι το διανοητικό κέντρο, δεύτερο το 

συγκινησιακό κέντρο, τρίτο το κινητικό, τέταρτο το ένστικτο, πέμπτο το 

σεξουαλικό. Επίσης υπάρχουν το έκτο που είναι το ανώτερο 
συγκινησιακό και το έβδομο που είναι το ανώτερο διανοητικό, αλλά αν 

αρχίζαμε αλήθεια με τα κατώτερα κέντρα της ανθρώπινης μηχανής, θα 

πέφταμε στο λάθος. 

Πρώτα απ' όλα, σε αυτές τις σπουδές πρέπει να αρχίσουμε με τα 

κέντρα διανοητικό και συγκινησιακό. 

Χρειάζεται στην αλήθεια να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο 
σκεπτόμαστε, αντιθέτως βαδίζουμε στο δρόμο του λάθους. Σε τι θα μας 

χρησίμευε, επί παραδείγματι, να έρχεστε εσείς σ' αυτές τις διαλέξεις αν 
δε θα αλλάζατε τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεστε; Εδώ θα σας 

δώσουμε τις εσωτερικές ασκήσεις, θα σας προσανατολίσουμε στη 

διδασκαλία αλλά αν εσείς δεν αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο 
σκέπτεστε τι θα σας χρησίμευαν όλα αυτά που σας λέμε εδώ; 

Σας λέμε ότι πρέπει να διαλύετε το εγώ, πως πρέπει να 

θυσιαζόμαστε προς την ανθρωπότητα. Σας λέμε πως πρέπει να 
δημιουργείτε τα ανώτερα υπαρξιακά σώματα του Είναι, αλλά εσείς 

συνεχίζετε να σκέφτεστε όπως πριν, με τα ίδια διανοητικά έθιμα από 

άλλους καιρούς. Σε τι χρησιμεύουν όλα αυτά που ακούτε εδώ; Σας λέμε 
ότι πρέπει να εκμηδενίζετε το εγώ, αλλά αν συνεχίζετε με τα παλιά 

διανοητικά έθιμα σας, με τους τρόπους και τα συστήματα 

πεπαλαιωμένης σκέψεως, τότε τι σας χρησιμεύει η πληροφορία που σας 
δίνουμε; 

Στην Αγία Γραφή μιλάνε πολύ καθαρά και ακριβώς πάνω σε 

εκείνο το «παλιό κρασί και το καινούργιο κρασί» που κανένας δε θα 
έριχνε, π.χ. λέει ο Χριστός «καινούργιο κρασί σε παλιό ασκό» τότε οι 

παλιοί ασκοί θα σπάζανε. Για το καινούργιο κρασί λοιπόν χρειάζονται 

καινούργιοι ασκοί. 

Επίσης λέει ο Μεγάλος Καβίρ Ιησούς ότι κανένας δε θα μπάλωνε 

παλιά ρούχα με κομμάτια, ας πούμε, καινούργιων ρούχων. Είναι 

άχρηστο, επί παραδείγματι, να χαλάμε ένα καινούργιο κουστούμι για να 
μπαλώσουμε ένα άλλο παλιό, αυτό θα ήτανε παράλογο, έτσι δεν είναι; 

Έτσι επίσης η καινούργια αυτή διδασκαλία είναι σαν το «καινούργιο 
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κρασί» χρειάζεται «καινούργιους ασκούς». Ποιος είναι αυτός ο ασκός; 

Ο Νους. 

Αν δεν εγκαταλείπουμε τους πεπαλαιωμένους τρόπους σκέψης, αν 
συνεχίζουμε σκεπτόμενοι με έθιμα που είχαμε πριν, απλώς θα χάσουμε 

τον καιρό μας. Χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο 

σκεπτόμαστε, για «καινούργιο κρασί» χρειάζεται «καινούργιος ασκός». 

Έτσι λοιπόν χρειάζεται ν' αλλάξουμε εξ ολοκλήρου τον τρόπο με 

τον οποίο σκεπτόμαστε με το σκοπό να λάβουμε αυτήν τη διδασκαλία. 

Αυτό είναι το δύσκολο σημείο του ζητήματος, διότι αν λάβουμε αυτή 
την διδασκαλία και την προσθέσουμε στους παλιούς τρόπους σκέψεως 

που είχαμε πριν, στα παλιά διανοητικά έθιμα, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό 

που κάνουμε είναι να απατούμε τον εαυτό μας. 

Να θέλουμε να γαντζώσουμε το «κάρο» της Γνωστικής 

διδασκαλίας στο δικό μας παλιό «κάρο» τόσο χαλασμένο από τον καιρό 
γεμάτο σκουπίδια και ακαθαρσίες. Είναι παράλογο. 

Πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε ένα δοχείο για να λάβουμε 

το «κρασί της Γνωστικής διδασκαλίας», αυτό το δοχείο είναι ο νους. 
Μόνο έτσι, με ένα καινούργιο δοχείο, μεταμορφωμένο, μπορούμε να 

λάβουμε το κρασί της Γνωστικής διδασκαλίας, και αυτό είναι που θέλω 

να καταλάβετε. Χρειάζεται οι αρνητικές συγκινήσεις να εκμηδενιστούν 
από μας, διότι αυτές οι αρνητικές συγκινήσεις δεν επιτρέπουν μια βαθιά 

αλλαγή. 

Είναι αδύνατο να μετατρέπουμε τον εαυτό μας αν ακόμα έχουμε 
μέσα μας τις αρνητικές συγκινήσεις. 

Εμείς πρέπει να εκριζώσουμε από την καρδιά μας τις συγκινήσεις 

του αρνητικού τύπου που πραγματικά είναι επιβλαβείς από όλες τις 
σκοπιές. Ένας άνθρωπος που αφήνει τις αρνητικές συγκινήσεις να 

παρασύρουν τον εαυτό του, γίνεται ψεύτικος 100%. Έτσι οι αρνητικές 

συγκινήσεις κάνουν τον άνθρωπο ψεύτικο. 

Έτσι πρέπει να εξαλείψουμε από τη φύση μας τις αρνητικές 

συγκινήσεις. Το ψεύδος πραγματικά είναι μια ψευδής συνάφεια, διότι 

λιγοστεύει την ενέργεια του πατέρα (τη ζωή του Γέρου των Ημερών) 
που ρέει από το εσωτερικό βαθύ Είναι μας μέσω της εσωτερικής 

κοσμικής οργάνωσης μέχρι να φτάσουμε στο νου. 
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Αλλά εμείς αν κάνουμε ψευδή συνάφεια, τότε ήδη δεν μπορεί να 

ρέει αυτή η ενέργεια, είναι σαν να κόβουμε το ηλεκτρικό σύρμα, οπότε 

η ηλεκτρική ενέργεια δε φτάνει στο φακό που θα μας φωτίσει. 

Έτσι λοιπόν, το ψεύδος, όπως σας είπα και επαναλαμβάνω είναι 

μια ψευδής συνάφεια. Όταν είμαστε νέοι γεμίζουμε από αρνητικές 

συγκινήσεις, γινόμαστε ψεύτες, αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα των 
πραγμάτων. 

Αν εμείς καταλαβαίνουμε πραγματικά όλο αυτό και αρχίζουμε να 

αλλάζουμε το δικό μας τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και 
αισθανόμαστε, πολύ γρήγορα αυτό θα αντανακλάται στο πρόσωπό μας. 

Όταν έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε, 

αισθανόμαστε και αντιδρούμε, τότε είμαστε τελείως έτοιμοι για να 
αρχίσουμε να δουλεύουμε στα μυστικά του σεξ, μόνο όμως εάν 

θέλουμε. 

Θα διαπράξουμε ένα μεγάλο λάθος, αν θα επιτρέψουμε στους 

ανθρώπους ν' αρχίσουν κατ' ευθείαν να δουλεύουν με το Μαϊτούνα στην 

Ένατη σφαίρα, χωρίς να γνωρίζουν το σώμα της διδασκαλίας επειδή 
αυτό είναι παράλογο. Διότι οι άνθρωποι που δεν έχουν αλλάξει τον 

τρόπο σκέψεως, που συνεχίζουν με τα ίδια έθιμα, οι άνθρωποι που 

έχουν τον ίδιο τρόπο να αισθάνονται, που είναι θύματα των αρνητικών 
συγκινήσεων, αν δεν καταλαβαίνουν αυτά τα μυστήρια του Είναι χωρίς 

να τα καταστρέφουν, τότε γιατί δεν επιμένουμε πρώτα στο να 

γνωρίσουν την επιστήμη και μετά να αρχίσουν να δουλεύουν στην 
ένατη σφαίρα; Έχει δίκιο ο Παράκελσος. 

Ας αρχίσουμε, τότε, να αλλάξουμε το δικό μας τρόπο με τον οποίο 

σκεπτόμαστε και αισθανόμαστε. Πολλοί λαμβάνουν τις εσωτερικές 
διδασκαλίες, και αφιερώνονται σ' αυτές, αλλά αν θα συνέχιζαν να 

σκέπτονται όπως πριν, όπως σκέπτονταν πριν 20 χρόνια, τι περιμένουν 

τότε; Χάνουν τον καιρό τους. 

Αν έχουμε δώσει στους ανθρώπους τη διδασκαλία για να κάνουν 

την αυτοπραγμάτωση, για να αλλάξουν και συνεχίζουν να σκέπτονται 

σαν πριν, είναι φανερό ότι πάνε πολύ άσχημα. 

Ξέρω την περίπτωση μερικών ανθρώπων που έχουν 20 και 30 

χρόνια στη Γνωστική διδασκαλία, και ακόμα σκέπτονται όπως 

σκέπτονταν πριν 20 ή 30 χρόνια. Πολύ μορφωμένοι, ναι, χειρίζονται 
πολύ καλά τις ιδέες, αλλά εάν ένας τους εξετάσει με όλες τους τις 

συνήθειες, θα δει ότι είναι οι ίδιες που είχαν πριν. 
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Ξέρω άλλους, πολύ συνετούς, που εκτελούν τα καθήκοντα τους 

που συνομιλούν πολύ καλά πάνω στην αγάπη, που χειρίζονται το σώμα 

της διδασκαλίας με καταπληκτικό τρόπο. Αλλά τους έχω παρατηρήσει 
και τους έχω δει να ενεργούν όπως ενεργούσαν όταν δεν ήταν 

Γνωστικοί. Ενεργούν όπως ενεργούσαν πριν χρόνια, έχουν τις ίδιες 

συνήθειες που είχαν όταν δεν ήξεραν τίποτα πάνω ο' αυτές τις σπουδές, 
συνεχίζουν με τις ίδιες παλιές συνήθειες. 

Τότε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; Σαφώς αυτοί παχαίνουν τον 

εαυτό τους άθλια, αυτό είναι φανερό. 

Έτσι πρέπει ν' αρχίσουμε να αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο 

σκεπτόμαστε και μετά τον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε. Να 

έχουμε καινούργιο κρασί, το Γνωστικό κρασί σε καινούργιο ασκό, όχι 
σε παλιό ασκό. 

Ένας υπέργηρος νους, γεμάτος από παλιές συνήθειες από 20 ή 30 
χρόνια πίσω, δεν είναι έτοιμος για να λάβει «το κρασί της Γνώσης». 

Ένας νους τέτοιος χρειάζεται αναγκαστικώς να περάσει από μια 

συνολική αλλαγή, αλλιώς χάνουμε αθλίως τον καιρό. 

Στον Ανατολικό κόσμο δεν αγνοούν ότι οι άνθρωποι είναι 

κοιμισμένοι, κανείς δεν το αγνοεί, αλλά στο Δυτικό κόσμο οι άνθρωποι 

πιστεύουν ότι είναι ξύπνιοι. Όμως κάνουν πράγματα που δε θέλουν να 
κάνουν, πηγαίνουν στον πόλεμο, αλλά δε θέλουν τον πόλεμο, αλλά 

πάντα πηγαίνουν ακόμα κι' αν δεν τον θέλουν, γιατί; Διότι είναι 

υπνωτισμένοι. 

Εσείς ξέρετε ότι, εάν έναν υπνωτισμένο άνθρωπο, επί 

παραδείγματι, τον διατάξουμε να πάει να σκοτώσει κάποιον, πηγαίνει 

και τον σκοτώνει, και αυτό προβλέπεται από τον ποινικό Κώδικα όλων 
των χωρών της Γης. Επίσης έτσι συμβαίνει με τους ανθρώπους απ' όλα 

τα μέρη, είναι υπνωτισμένοι αλλά νομίζουν πως είναι ξύπνιοι. Αν τους 

πουν ότι έχει φτάσει η ώρα να πάνε στον πόλεμο, πηγαίνουν στον 
πόλεμο, δε θέλουν να πάνε, αλλά πάνε, γιατί; Διότι είναι υπνωτισμένοι 

αυτό είναι σοβαρότατο, τρομερά κτηνώδες. Ότι πρέπει να βγούμε από 

το υπνωτικό όνειρο είναι αλήθεια! Αλλά για να δούμε, πώς θα βγούμε 
από το υπνωτικό όνειρο; 

Αν είμαστε ευχαριστημένοι με τα διανοητικά έθιμα μας, με τα 

συστήματα που κρίνουμε, με τα συναισθηματικά έθιμα μας, με τα έθιμα 
ή συνήθειες που έχουμε αποκτήσει από κληρονομιά και από την 
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οικογένεια, τότε κι' αν ακόμα ακούμε τη διδασκαλία απλώς θα χάνουμε 

το χρόνο μας. 

Ρωτείστε τον εαυτό σας γιατί έχετε έρθει; Με τι σκοπό λαμβάνετε 
τη διδασκαλία; Αν είστε εδώ μαζεμένοι μόνο από περιέργεια, αξίζει 

καλύτερα να μην είχατε έρθει εδώ. Αλλά αν πραγματικά σας γεννήθηκε 

ο πόθος να αλλάξετε, συνεχίζετε όμως πολύ ευχαριστημένοι με τους 
παλιούς τρόπους να σκέπτεστε, απλώς απατάτε τον εαυτό σας. 

Αν θέλετε να γαντζώσετε το «κάρο» της Γνωστικής στα δικά σας 

παλιά αρχαία χειρόγραφα, σκωληκόβρωτα από τον καιρό, και 
σαπισμένα μέχρι το μυελό των κοκάλων, τότε κάνετε ένα πολύ 

βλακώδες παιγνίδι, που δε σας οδηγεί σε τίποτε. 

Έτσι λοιπόν, ας μη ν απατάμε τον εαυτό μας. Εσείς θέλετε να 
αλλάξετε, το ξέρω. Αρχίστε να αλλάζετε το δικό σας τρόπο σκέψης. 

Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο σκέψεων, και ο καθένας νομίζει 
ότι ο δικός του τρόπος με τον οποίο σκέπτεται είναι ο πιο σωστός. Στην 

πραγματικότητα, οι διαφορετικοί τρόποι σκέψεων του καθενός, ή σαν 

σύνολο, δεν έχουνε τίποτα σωστό, διότι είμαστε υπνωτισμένοι. Πώς 
μπορεί να σκέπτεται σωστά ένας υπνωτισμένος άνθρωπος; Άλλα εσείς 

νομίζετε πως σκέπτεται σωστά, να! εκεί είναι το λάθος σας. Τα 

διανοητικά έθιμα δε σας χρησιμεύουν. 

Αν είναι αλήθεια πως θέλετε να αλλάζετε πραγματικά, εδώ έχετε 

την καινούργια διδασκαλία, εδώ έχετε το κρασί της Γνώσης, αλλά σας 

παρακαλώ, φέρτε καινούργιους ασκούς γι' αυτό το κρασί, όχι παλιούς 
ασκούς. 

Μ' ενδιαφέρει να δώσω καθαρά τη διδασκαλία στους αδελφούς, 

αλλά να τη δώσω σοβαρά, και γι' αυτό σας καλώ να αλλάζετε τον δικό 
σας τρόπο σκέψεως. 

Μήπως έχετε στοχαστεί εσείς το τι είναι η συνείδηση; Μήπως θα 

μπορούσαμε να συγκρίνουμε τη συνείδηση; Όμως υπάρχει λιγάκι φως 
που απευθύνεται από ένα μέρος στο άλλο, αυτό είναι φανερό. 

Τη Συνείδηση πρέπει να μάθουμε να την επωφελούμαστε εκεί που 

πρέπει να είναι τοποθετημένη. Όπου είναι η δική μας συνείδηση, εκεί θα 
είμαστε εμείς. Εσείς μ' ακούτε σ' αυτή τη στιγμή αλλά, είσαστε σίγουροι 

ότι η συνείδηση του καθενός από σας είναι εδώ; Μπορεί να είναι στο 

σπίτι, στο μπαρ, στην αγορά, και τότε εδώ βλέπουμε μόνο την 
προσωπικότητα του ενός ή του άλλου αδελφού. Τότε εκεί που βρίσκεται 
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η συνείδηση εκεί είμαστε κι εμείς. Αυτό πού πρέπει να μάθουμε είναι να 

επωφελούμαστε ευφυώς από το πού πρέπει να είναι τοποθετημένη. 

Αν τοποθετήσουμε τη συνείδησή μας στο μπαρ, θα διαδικάζεται 
σύμφωνα με το μπαρ. Και αν την τοποθετήσουμε σ' ένα πορνείο θα 

διαδικάζεται εκεί. Και αν την τοποθετήσουμε σε μια αγορά, θα έχουμε 

μια καλή ή κακή αγορά. Εκεί που θα βρίσκεται η συνείδηση, εκεί θα 
βρισκόμαστε κι εμείς. 

Η συνείδηση δυστυχώς, είναι μποτιλιαρισμένη, και ένα εγώ της 

λαγνείας, θα μπορεί να φέρει τη δική μας συνείδηση σ' ένα πορνείο. Ένα 
εγώ της μέθης θα μπορεί να τη φέρει σ' ένα μπαρ. Ένα εγώ της 

φιλαργυρίας θα τη φέρει σε κάποια αγορά και ένα εγώ της κραιπάλης θα 

τη φέρει από εκεί στο σπίτι κάποιου φίλου κλπ. Σας φαίνεται σωστό να 
μην ξέρετε να οδηγείτε την συνείδηση; Νομίζω ότι είναι παράλογο να 

την αφήνουμε οε μέρη που δεν πρέπει να είναι, κι αυτό είναι φανερό. 

Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, η δική μας συνείδηση τώρα είναι 

μποτιλιαρισμένη μέσα στα διάφορα απάνθρωπα στοιχεία που 

φορτωνόμαστε στο εσωτερικό μας. 

Εμείς χρειαζόμαστε να σπάσουμε όλα τα ανεπιθύμητα στοιχεία 

μέσα στα οποία είναι μποτιλιαρισμένη η συνείδηση. Αλλά πέστε μου: 

θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό αν δεν αλλάζαμε τον τρόπο με τον 
οποίο σκεπτόμαστε, αν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τα δικά μας 

παλιά σαθρά και παράκαιρα έθιμα που έχουμε στο νου; Θα 

απασχολούμασταν μήπως με την αφύπνιση της συνείδησης; Είναι 
φανερό πως όχι. Αν θέλουμε ν' αλλάξουμε πρέπει ν' αλλάξουμε από 

τώρα, ν' αλλάξουμε τα διανοητικά έθιμα, το δικό μας τρόπο σκέψεως. 

Όταν ένας άνθρωπος αλλάζει πραγματικά, δημιουργεί εσωτερικές 
αλλαγές, όταν αλλάζει τον τρόπο σκέψεως του μπορεί ν' αλλάζει 

εντελώς το εσωτερικό του. 

Πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα προκαλέσουμε μια αλλαγή 
στην εσωτερική συνείδηση αν την αφήσουμε να πηγαίνει εκεί που 

θέλουν τα εγώ; Εμείς στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε να τη 

χρησιμοποιούμε και αυτό αληθινά είναι λυπηρό. Αν θέλουμε μια 
αλλαγή, αλλά σε βάθος, πρέπει επίσης ν' αρχίζουμε να μαθαίνουμε τι 

πράγμα είναι αυτό που το λένε Συνείδηση. Στον Ανατολικό Κόσμο μας 

έχουν πει ότι πριν να γεννηθεί το Μποντισάτβα πρέπει να υπάρχει το 
Μποντισίτα. 
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Πρώτα απ' όλα, τί πράγμα είναι αυτό που ονομάζεται 

Μποντισάτβα; Μερικοί από σας θα ξέρετε και άλλοι δεν θα ξέρετε. Η 

Μπλαβάτσκι λέει ότι όταν κατέχουμε το διανοητικό, αστρικό και 
φυσικό σώμα είμαστε ένας Μποντισάτβα. 

Η Ανθρώπινη ψυχή, η αιτιατή ψυχή, ντυμένη με αυτά τα σώματα 

είναι ένα Μποντισάτβα. Είναι η ανθρώπινη ψυχή, ενδεδυμένη με τα 
Ανώτερα Υπαρξιακά Σώματα του Είναι. Στο Βουδισμό του Μαχαγιάνα 

ή Μαχαγιάνι δεν αναγνωρίζουν σαν Μποντισάτβας παρά μόνο εκείνους 

που έχουν θυσιασθεί προς την ανθρωπότητα μέσω διαδοχικών 
Μαχαμβαντάρας. 

Υπάρχουν δύο τάξεις Μποντισάτβα λέει ο Βουδισμός Μαχαγιάνα: 

Πρώτον, οι Βούδες Πραϊτέκας ή καλύτερα να πούμε, οι δόκιμοι σε 
Βούδες Πραϊτέκας. Αυτοί ποτέ δε θυσιάζονται προς την ανθρωπότητα. 

Ποτέ δε δίνουν την ζωή τους προς τους αδελφούς, και είναι φανερό ότι 
ποτέ δε θα ενσαρκώσουν τον εσωτερικό Χριστό. Οι άλλοι είναι οι 

πραγματικοί Μποντισάτβας, εκείνοι που έχουν παραιτηθεί της ευτυχίας 

του Νιρβάνα, από αγάπη προς την ανθρωπότητα, εκείνοι που σε 
διαφορετικούς Μαχαμβαντάρας έχουν δώσει το αίμα τους προς την 

ανθρωπότητα. Το προτίμησαν παρά να μένουν ευτυχισμένοι στο 

Νιρβάνα. Έχουν παραιτηθεί από οποιαδήποτε ευτυχία για τους 
αδελφούς στη γη. Είναι οι μόνοι που πραγματικά μπορούν να 

ενσαρκώσουν το Χριστό. 

Γυρίζοντας στο θέμα του Μποντισίτα, τι πράγμα είναι το 
Μποντισίτα; Η συνείδηση ήδη ξυπνημένη, αναπτυγμένη, 

μετατρεπομένη στο Χρυσό Έμβρυο είναι τότε η αληθινή ασημένια 

πανοπλία που μπορεί να μας προστατεύει από τις δυνάμεις του σκότους, 
που μας δίνει τη σοφία και την πείρα. 

Πριν να αναβλύσει το Μποντισάτβα στο εσωτερικό κάποιου 

αναβλύζει το Μποντισίτα, δηλαδή, η συνείδηση ξύπνια κι αναπτυγμένη. 
Τότε ας δείτε, εσείς πόσο αξίζει αυτό το δώρο που το λένε συνείδηση. 

Είναι κρίμα η ανθρωπότητα να έχει τη συνείδηση μποτιλιαρισμένη 

μέσα στο εγώ, και είναι φανερό ότι ενώ οι άνθρωποι συνεχίζουν να 
σκέπτονται όπως σκέπτονται, να αισθάνονται όπως αισθάνονται, με τις 

ίδιες παλιές και απηρχαιωμένες συνήθειες, δε θα μπορούν να 

αφυπνίσουν τη συνείδηση. Αυτή θα συνεχίζει υπνωτισμένη, και για να 
ολοκληρώσουμε θα πούμε ότι ποτέ δεν θα αναβλύσει το Μποντισίτα. 
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Όταν το Μποντισίτα, που είναι η αναπτυγμένη και αφυπνισμένη 

συνείδηση, αναβλύζει σε έναν άνθρωπο, στο δόκιμο, τότε αμέσως 

εμφανίζεται το Μποντισάτβα. Βεβαίως το Μποντισάτβα σχηματίζεται 
μέσα στο ψυχολογικό περιβάλλον του Μποντισίτα. Είναι καταπληκτικό 

το Μποντισίτα. 

Πραγματικά αγαπητοί μου φίλοι, είναι κάτι μεγάλο όταν ένας 
άνθρωπος, αληθινά αλλάζει τον τρόπο σκέψεως, διότι τότε και μόνο 

τότε θα δουλεύει για να αφυπνίσει τη συνείδηση. Τότε και μόνο τότε, θα 

κάνει μια σοβαρή δουλειά που θα τον οδηγήσει στη γέννηση του 
Μποντισίτα, πριν δεν είναι δυνατόν. Βρισκόμαστε δυστυχώς σ' ένα 

οδυνηρό κόσμο, όλοι εσείς είστε γεμάτοι πόνο, οδύνη. Ευτυχία δεν 

υπάρχει σ' αυτόν τον κόσμο, δεν είναι δυνατόν. Όσο έχουμε «εγώ» 
πρέπει να υπάρχει πόνος. 

Ενώ συνεχίζουμε με τους δικούς μας παλιούς τρόπους, δεν 
μπορούμε να είμαστε μακάριοι, ενώ είμαστε θύματα των αρνητικών 

συγκινήσεων, οποιοδήποτε είδος ευτυχίας γίνεται αδύνατο. 

Εμείς χρειάζεται πραγματικά να φθάσουμε την ευτυχία. Δε θα 
μπορέσουμε να το επιτυγχάνουμε αυτό αν δεν αφυπνίσουμε τη 

συνείδηση. Και δε θα αφυπνίσουμε τη συνείδηση αν συνεχίζουμε να 

σκεπτόμαστε μ' αυτόν τον τρόπο που τώρα σκεπτόμαστε. 

Έτσι συμφέρει να δούμε πώς σκεπτόμαστε, ν' αλλάζουμε αυτόν 

τον παλιό τρόπο της σκέψης και να ετοιμάζουμε τους καινούργιους 

ασκούς για το καινούργιο κρασί που είναι η Γνώση, και έτσι θα 
δουλεύουμε πραγματικά. Αυτός ο κόσμος στηρίζεται στους νόμους της 

αιτίας και του αποτελέσματος, που είναι οι νόμοι του Κάρμα. Επίσης 

τους ονομάζουν: πράξη και συνέπεια. Αυτός είναι ένας κόσμος αρκετά 
πολύπλοκος, είναι ένας κόσμος των συνεταιρισμών, πολλαπλοί 

συνδυασμοί, αδιάκοπες άβυσσοι, μάχη των αντιθέτων κ.λπ. 

Μ' αυτές τις περιστάσεις δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σ' αυτόν 
τον κόσμο ευτυχία. Ο καθένας από μας πρέπει να πληρώνει το Κάρμα 

του. Είμαστε γεμάτοι χρέη και το Κάρμα (προφανώς) μας φέρνει πολύ 

πόνο, πολλή πίκρα, δεν είμαστε ευτυχείς. 

Πολλοί σκέπτονται πως θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην 

ευτυχία μέσω της μηχανικότητας της εξέλιξης. Είναι ψεύτικη ιδέα, διότι 

η μηχανικότητα είναι μηχανικότητα. Ο νόμος της εξέλιξης και επίσης 
της πτώσης συνιστούν το μηχανικό άξονα αυτής της μηχανής που την 

ονομάζουμε φύση. 
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Υπάρχει εξέλιξη στον κόκκο που βλασταίνει, στο φυτό που 

αναπτύσσεται και στο τέλος δίνει καρπούς. Υπάρχει πτώση στο φυτό 

που εισέρχεται σε βαθύ γήρας, και στο τέλος μετατρέπεται σε ένα σωρό 
καυσόξυλα. Υπάρχει εξέλιξη στο παιδί που σχηματίζεται στη μητρική 

κοιλιά, στο πλάσμα που γεννιέται, που μεγαλώνει, που αναπτύσσεται 

και ζει στο ηλιακό φως. Αλλά επίσης, υπάρχει πτώση στην ανθρώπινη 
ύπαρξη που γερνάει, που μπαίνει σε βαθύ γήρας και στο τέλος πεθαίνει. 

Αυτό είναι εντελώς μηχανικό. 

Επίσης ο νόμος του Κάρμα είναι μηχανικός, κατά ορισμένο τρόπο, 
αν τον παρατηρούμε στο φως των δώδεκα Νιντάνας. Αυτό που ακριβώς 

χρειάζεται είναι να απελευθερωνόμαστε από το Νόμο του Κάρμα. 

Χρειάζεται να απελευθερωθούμε απ' αυτήν τη μηχανική κίνηση της 
φύσης. Χρειάζεται να γίνουμε ελεύθεροι, και αυτό δε θα ήτανε δυνατόν 

μέσα στη μηχανική εξέλιξη. 

Η μηχανική εξέλιξη διαδικάζεται σύμφωνα με τους νόμους της 

αιτίας και του αποτελέσματος, με το νόμο των συνεταιρισμών και 

πολλαπλών συνδυασμών κ.λπ. Αυτό που είναι μηχανικό είναι μηχανικό. 

Εμείς χρειαζόμαστε να απελευθερωνόμαστε από τους νόμους της 

εξέλιξης, και επίσης της πτώσης, χρειάζεται να κάνουμε ένα μεγάλο 

άλμα για να πέσουμε στο φωτισμένο κενό. Τότε πραγματικά υπάρχει 
μια αντίθεση μεταξύ της θεωρίας της σχετικότητας που κήρυξε ο 

Αϊνστάιν και του φωτισμένου κενού. Το σχετικό είναι σχετικό. Η 

μηχανή της σχετικότητας λειτουργεί με το νόμο των αντιθέσεων. Στη 
μάχη των αντιθέσεων υπάρχει πόνος, και αυτό δεν είναι ευτυχία. 

Αν θέλουμε την πραγματική ευτυχία πρέπει να εξερχόμαστε από 

το νόμο της μηχανής αυτής της σχετικότητας. 

Όταν ήμουνα 18 χρονών, όταν ήθελα να κάνω το μεγάλο άλμα, να 

περάσω πιο πέρα από τον χρόνο και να πραγματοποιήσω αυτό που δεν 

είναι του χρόνου, αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε η πείρα του 
Πράνα Παραμίτα στον πιο ωμό ρεαλισμό, δεν περισσεύει να σας πω 

εμφαντικά, το νέο, ότι αυτές τις εμπειρίες έπρεπε να τις επαναλαμβάνω 

τρεις φορές. 

Στο φωτισμένο κενό δεν υπάρχει δυαδικότης εννοίας από κανένα 

είδος, η μηχανή της σχετικότητας δε θα λειτουργήσει στο φωτισμένο 

κενό, ο νόμος των αμοιβαίων συνδυασμών, των μηχανικών 
συνεταιρισμών δεν είναι δυνατός στο φωτισμένο κενό. 
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Όλη η σχετικότητα του Αϊνστάιν θα καταστρεφόταν στο 

φωτισμένο κενό. Αναμφίβολα η πείρα του φωτισμένου κενού είναι 

δυνατή μόνο στην κατάσταση του Σαμάντι ή όπως λένε επίσης στο 
Ινδοϊστάν του Πράνα Παραμίτα. 

Στο φωτισμένο κενό δεν υπάρχουνε μορφές από κανένα είδος, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι εκεί περνάμε πιο πέρα από το σύμπαν και 
τους θεούς. 

Στο φωτισμένο κενό θα μπορούσε να υπάρχει μια σωστή 

απάντηση σ' εκείνο: «Αν η ολότητα ελαττώνεται στη μονάδα, η μονάδα 
σε τι ελαττώνεται; Αυτή η απάντηση δεν είναι δυνατή για το λογικό νου, 

ή τουλάχιστον με τον νου που λειτουργεί σύμφωνα με την τοπική 

λογική. Στο φωτισμένο κενό δεν είναι αναγκαία αυτή η απάντηση, αλλά 
δέχεται μια δυνατή πραγματικότητα στον εαυτό της. 

Όλα τα πράγματα ελαττώνονται προς τη μονάδα, η μονάδα επίσης 
ελαττώνεται σε όλα τα πράγματα, και τότε περνάει στην κατάσταση του 

Μάχα Σαμάντι. Ας πούμε μένει σε όλα τα πράγματα, απρόβλεπτη από 

όλα, και αυτό αποδεικνύει ήδη ότι είναι μέγιστο, υπέροχο και άρρητο. 

Το φωτισμένο κενό είναι δυνατόν μόνο μέσω του μεγάλου 

άλματος και με τον όρο να έχουμε περάσει από τη Βουδιστική 

εξάλειψη. Αλλιώς δε θα ήτανε δυνατό. 

Σ' εκείνη την εποχή που εγώ ακόμα δεν είχα περάσει από τη 

Βουδιστική εξάλειψη, σύμφωνα με το πως πλησίαζα στη Μεγάλη 

Πραγματικότητα, η Συνείδηση διασκορπιζόταν με έναν τρόπο χωρίς 
μέτρο. Είναι φανερό ότι σ' αυτή την κατάσταση ακόμα δεν είχα περάσει 

από τη Βουδιστική εξάλειψη, ένοιωθα ανείπωτο τρόμο, λόγος για τον 

οποίο γύρισα στο σύμπαν της σχετικότητας του Αϊνστάιν. 

Επαναλαμβάνω, τρεις φορές δοκίμασα το φωτισμένο κενό. 

Υπάρχει μια διαίσθηση υπέροχου είδους, διότι στο έδαφος της 

διαίσθησης ή στον κόσμο της διαισθαντικότητας, υπάρχουν διάφοροι 
βαθμοί της διαίσθησης. 

Αναμφίβολα ο πιο ψηλός βαθμός της διαίσθησης είναι εκείνος των 

νοών φιλοσοφικού-θρησκευτικού ή φιλοσοφικού-μυστικού, είναι το 
είδος διαίσθησης που αντιστοιχεί στο Πράνα Παραμίτα. Αυτή η 

αίσθηση τότε μου επέτρεψε να περάσω πιο μακριά από το φωτισμένο 

κενό, στη μεγάλη πραγματικότητα. 
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Θέλω να σας βεβαιώσω εμφαντικά ότι ο δρόμος της Γνώσης που 

μας οδηγεί στη μεγάλη πραγματικότητα, είναι πιο μακριά από το 

σύμπαν της σχετικότητας, πιο πέρα, πολύ πιο μακριά από το φωτισμένο 
κενό. 

Όμως για μας είναι, να περάσουμε από μια ανώτατη εξάλειψη, με 

σκοπό η συνείδηση μετατραπείσα σ’ ένα Μποντισίτα, τελείως 
αφυπνισμένη, να μπορέσει να κάνει το μεγάλο άλμα προς το φωτισμένο 

κενό. 

Σας λέω ότι πρέπει ν' αρχίσουμε ν' αλλάζουμε τον τρόπο σκέψεως 
μας για να δουλεύουμε σωστά πάνω στον εαυτό μας. 

Δε θα μπορούσαμε να συλλάβουμε εμείς την αφύπνιση της 

Συνείδησης, την ανάπτυξη του Μποντισίτα, αν πριν δεν έχουμε αλλάξει 
το δικό μας τρόπο σκέψεως. Είναι απαραίτητο να ξέρουμε να 

διαλογιζόμαστε, να καταλάβουμε το τι είναι αυτή η τεχνική του 
διαλογισμού, το αντικείμενο του διαλογισμού. 

Τι είναι αυτό που θέλουμε εμείς μέσω του διαλογισμού. Κανείς δε 

θα μπορέσει να έχει το νου του σε Άγια Ειρήνη, μ' εκείνο το σαθρό και 
παράκαιρο τρόπο σκέψεως που φορτώνεται. 

Κανείς δε θα μπορούσε να έχει ειρήνη στην καρδιά του, αν δεν 

έχει αφαιρέσει προηγουμένως από τον εαυτό του τις αρνητικές και 
επιβλαβείς συγκινήσεις. 

Όταν ένας Άρατ γνωστικός βυθίζεται στον εαυτό του, δουλεύει σε 

αυτές τις στιγμές πάνω σε κάποιο απάνθρωπο στοιχείο που έχει 
ανακαλύψει μέσω της αυτοπαρατήρησης. 

Ας πούμε ότι ανακάλυψε το θυμό, θα εισέρχεται τότε στο να 

καταλάβει το ψυχολογικό επιπρόσθετο του θυμού. Θα μπορεί αργότερα 
να επικαλείται τη βοήθεια της θεϊκής Μητέρας Κουνταλίνης, για να τον 

βοηθάει. 

Όταν έχει ανακαλυφθεί το ψυχολογικό επιπρόσθετο αυτή θα 
καταστρέψει το επιπρόσθετο για να έρθει στη θέση του η αγάπη. 

Σύμφωνα με την καταστροφή όλων αυτών των απάνθρωπων 

ψυχολογικών επιπρόσθετων που φορτώνουμε στο εσωτερικό μας, η 
συνείδηση θα αφυπνίζεται. 

Έχουμε μιλήσει πολύ στη Γνώση πάνω στο Σεξ, αλλά πρέπει 

πρώτα να αλλάζουμε τον τρόπο σκέψεων μας, για να γίνουμε πιο 
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συνειδητοί της διδασκαλίας. Μόνο έτσι θα δουλέψουμε με επιτυχία στο 

πυρακτωμένο σιδηρουργείο του Ηφαίστου. 
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0ι αντιπροσωπείες της διάνοιας 1 
 

Αγαπητοί μου αδελφοί έχουμε έλθει για να μελετήσουμε διάφορες 

απόψεις τις σχετικές με τη Διάνοια, κατόπιν θα συνεχίσουμε για να 
εμβαθύνουμε στον πρακτικό χώρο της Αγάπης, των ενδιαφερόντων 

γεγονότων που αποτελούν την εξάλειψη των ψυχικών επιπρόσθετων. 

Αποτέλεσμα πραγματικά αρκετά δύσκολο, εν τούτοις δεν είναι το παν. 
Υπάρχει κάτι περισσότερο που εμείς χρειαζόμαστε. Να επαγρυπνούμε, 

θέλω να αναφερθώ με εμφαντικό τρόπο στις αντιπροσωπείες της 

Διάνοιας. Για τον κόσμο των αισθήσεων υφίστανται οι δύσκολες 
αντιπροσωπείες οι οποίες είναι τα αντικείμενα που μας περιτριγυρίζουν, 

οι τύψεις κλπ. Αλλά επίσης υπάρχουν οι αντιπροσωπείες της διανοίας. 

Στη Διάνοια, υπάρχουν πολλές αντιπροσωπείες που οφείλουμε να 
λάβουμε υπ’ όψιν: υποθέτουμε ότι έχουμε στο νου την αντιπροσωπεία 

μιας φίλης που εκτιμούμε καθώς όμως κάποιος πολύ σημαντικός μας 

μιλάει εναντίον αυτής της φίλης, εγείρονται κάθε τύπου κακολογίες, 
συκοφαντίες, κλπ. Εμείς δίνουμε βάση σε όλα αυτά τα κουτσομπολιά, 

οπότε η εικόνα που έχουμε για τη φίλη μας, η αντιπροσωπεία, εκ των 

πραγμάτων υπόκειται σε αλλαγή. Δε βλέπουμε πλέον σ' αυτήν το 
αξιαγάπητο υποκείμενο που βλέπαμε πριν, αλλά αυτή η εικόνα 

μετατρέπεται στη δική μας αντίληψη σύμφωνα με τη μορφή που οι 

άλλοι της έχουνε δώσει, πιθανότατα του ληστή, του κλέφτη, του 
ψεύτικου φίλου κλπ. Τη νύκτα μπορεί να συμβεί να ονειρευτούμε αυτόν 

το φίλο ή τη φίλη. Φυσικά δεν τον ονειρευόμαστε με αρμονικότητα, 

βλέπουμε ότι μας επιτίθεται, ότι του επιτιθέμεθα, ονειρευόμαστε ότι 
πιάνει όπλο και το στρέφει εναντίον μας κλπ., μετατρέπεται εντελώς η 

εικόνα του φίλου μας. Είναι μια αντιπροσωπεία που έχει νοθευτεί. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτοί που μιλήσανε εναντίον της 
φίλης μας την έκριναν παρεξηγημένα, τη συκοφάντησαν συνειδητά ή 

ασυνείδητα κλπ., αλλά η αντιπροσωπεία του νου παραμένει αλλαγμένη. 

Αυτό είναι σοβαρότατο γιατί αυτή η αντιπροσωπεία μετατρέπεται εκ 
των πραγμάτων σε ένα δαιμόνιο πού έρχεται να εμποδίσει την 

εσωτερική μας πρόοδο. Γίνεται ένας δαίμονας που βγαίνει στο δρόμο 

μας, ένας δαίμονας που είναι ένα εμπόδιο για την εσωτερική μας βαθιά 
ανάπτυξη (εξέλιξη). Εκεί λοιπόν είναι το σοβαρό σφάλμα, το να δίνουμε 

βάση στα κουτσομπολιά, στη συκοφαντία, στα μουρμουρίσματα, στο 

είπα ότι είπε. 
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Εμφανώς μέσα στο Νου μας υπάρχουν χιλιάδες αντιπροσωπείες 

που μπορούν να αλλαχθούν εάν μετέχουμε σε αρνητικές συζητήσεις, 

εάν δίνουμε βάση στις συκοφαντίες, εάν ακούαμε στο είπα ότι είπε του 
καθενός. Για όλα αυτά και άλλα πολλά δεν είναι σωστό να δίνουμε 

βάση στα αρνητικά λόγια του κόσμου, αυτό είναι σοβαρό. Έτσι λοιπόν 

όχι μόνον τα ψυχολογικά επιπρόσθετα (ζωντανή αντιπροσωπεία των 
δικών μας ψυχολογικών ελαττωμάτων), αποτελούν ένα βάρος που 

φορτωνόμαστε στο εσωτερικό μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το 

ζήτημα της αντιπροσωπείας της διάνοιας. 

Διαβάτη του μονοπατιού: με το να δίνεις βάση σε αρνητικές 

συζητήσεις, με το να βρίσκεσαι σε μέρη που ακούγονται μόνο αρνητικές 

συζητήσεις, συνηθίζουν να παραμορφώνονται μερικές φορές πολλές 
αντιπροσωπείες της κατανόησης. Και αυτές (στον κόσμο της διάνοιας) 

μετατρέπονται σε αληθινά δαιμόνια που διαμορφώνουν ένα εμπόδιο (ή 
μια σειρά από εμπόδια) ανυπέρβλητα για την αφύπνιση της Συνείδησης. 

Έτσι μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση πολλών γνωστικών 

αδελφών, που τη νύκτα συνηθίζουν να βλέπουν όνειρα αμέτρητα 
αρνητικού τύπου, μερικές φορές ονειρεύονται ότι φονεύουν κάποιο 

πρόσωπο κλπ. Το πιο σοβαρό είναι να κουβαλάνε μέσα στον ίδιο τους 

τον εαυτό τέτοιους εχθρούς, μέσα στην ίδια τους τη σκέψη. 
Πραγματικά, το πιο ενδεδειγμένο για τις δικές μας αρνητικές 

αντιπροσωπείες, είναι να επικαλεσθούμε τη φιδίσια ακυρωτική δύναμη, 

να επικαλεσθούμε την Ντέβι Κουνταλίνη Σάκτι για να καταστρέψει 
τέτοιες αντιπροσωπείες αρνητικού τύπου. 

Αναμφίβολα δεν έπρεπε να έχουμε τέτοιες αντιπροσωπείες 

αρνητικού ή θετικού τύπου στη Διάνοια. Η Διάνοια όφειλε να 
δημιουργήσει ορισμένες θέσεις ήρεμες στη διάθεση του Είναι. Για αυτό 

θα απαιτείτο η ανθρώπινη προσωπικότητα να μετατρεπόταν σε 

παθητική. Μια παθητική προσωπικότητα είναι μια προσωπικότητα 
δεκτική, δέχεται τα μηνύματα που έρχονται από τα υψηλότερα μέρη του 

Είναι. 

Ασυζητητί, τέτοια μηνύματα περνούν μέσα από τα ανώτερα 
κέντρα του Είναι πριν μπουν στη Διάνοια. Εκεί είναι το πλεονέκτημα 

του να έχεις μια παθητική προσωπικότητα. 

Όταν αυτή δυστυχώς ελέγχεται από πολύ βαριά στοιχεία ή πολύ 
δύσκολα επιπρόσθετα συσχετισμένα με τον κόσμο των 96 νόμων, 

δηλαδή, την περιοχή των Ταρτάρων, η προσωπικότητα των ανθρώπων 
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είναι δραστήρια επειδή ελέγχεται από τα επιπρόσθετα του μίσους, της 

υπερηφάνειας, της ζήλειας, της τρομερής λαγνείας. Στην 

πραγματικότητα της αλήθειας εμείς δεν είμαστε τίποτα παρά άθλια 
σκουλήκια της λάσπης της Γης. 

Όταν κατορθώσουμε να εξαλείψουμε τα ψυχολογικά στοιχεία, τα 

τόσο βαριά από τον ψυχισμό μας, η ανθρωπινή μας προσωπικότητα 
γίνεται δεκτική για τα μηνύματα τα οποία κατέρχονται από τα 

υψηλότερα μέρη του Είναι μέσω των ανωτέρων κέντρων του δικού μας 

ψυχισμού. Τώρα σιγά-σιγά καταλαβαίνετε αγαπητοί μου φίλοι την 
ανάγκη της εξάλειψης αυτών των στοιχείων που έχουμε δημιουργήσει 

τα οποία είναι καθαυτά βαριά. Με την Ντέβι Κουνταλίνη Σάκτι, το 

πύρινο φίδι των μαγικών μας δυνάμεων, μπορούμε να εξαλείψουμε αυτά 
τα βαριά στοιχεία. Είναι αυτό θρίαμβος, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να 

δεχτούμε το κατ’ ευθείαν μήνυμα που έρχεται από τα υψηλότερα μέρη 
του Είναι. Γι αυτό σας λέω ότι πρέπει να δουλεύουμε, πάνω στον εαυτό 

μας. 

Πρέπει να δημιουργήσουμε μια διάνοια δεκτική, μια διάνοια που 
ποτέ δεν προβάλλει, που πάντα δέχεται αντί να προβάλλει. Πραγματικά 

μια τέτοια διάνοια δε θα είχε την κακή χρήση του να δέχεται 

αντιπροσωπείες του θετικού τύπου ή του αρνητικού στα διάφορα βάθη 
της κατανόησης. Μόνο έτσι ένας νους θα έφερνε τα μηνύματα που 

έρχονται από το υψηλότερο μέρος των συνανθρώπων μας. 

Ενώ εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε τροφή στις διάφορες 
αντιπροσωπείες της κατανόησης, ποτέ δε θα έχουμε μια διάνοια 

αξιοθαύμαστη, μια διάνοια προοδευτική, στην πραγματικότητα της 

αλήθειας θα ελέγχεται από το χρόνο και τον πόνο. Έτσι αναλύοντας με 
αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ότι όχι μόνο πρέπει να εξαλείψουμε τα 

απαράδεκτα ψυχικά επιπρόσθετα, αλλά ότι έχουμε ένα πρόβλημα πολύ 

δύσκολο με το ζήτημα των αντιπροσωπειών. Το πρόβλημα που βλέπω 
δύσκολο για την εσωτερική φώτιση, είναι ότι φορτωνόμαστε τόσες 

αντιπροσωπείες εκτός από τα απάνθρωπα ψυχικά επιπρόσθετα στοιχεία. 

Εάν μελετήσουμε με προσοχή τη ζωή των ονείρων, ανακαλύπταμε 
σ' αυτά συμβάντα ασαφή και ασυνάρτητα, διάφορες απόψεις 

υποκειμενικές, ανακριβείς, τόσα πράγματα παράλογα, άτομα και 

πράξεις που δεν έχουν πραγματικότητα και που γίνονται ασυνάρτητες. 
Γι’ αυτόν το λόγο μας προκαλούν στο να αναλογιζόμαστε. 
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Ο καθένας οφείλει σαν γνωστικός, να πράττει με σαφήνεια και να 

σκέφτεται με διαύγεια, ριζικός φωτισμός χωρίς αερολογίες, χωρίς 

υποκειμενικότητα κανενός είδους. Ατυχώς οι αντιπροσωπείες που 
φέρουμε στο εσωτερικό μας και τα διάφορα επιπρόσθετα μηχανοποιούν 

σε τέτοια μορφή τη συνείδηση, που τη διατηρούν μέσα στην καθόλου 

ευχάριστη τροχιά της υποσυνείδησης, και μέχρι την παρασυνείδηση και 
ασυνειδησία. Σας προσκαλώ στο στοχασμό, σας προσκαλώ να 

καταλάβετε αυτά τα πράγματα τα τόσο απαραίτητα. 

Στον Ανατολικό κόσμο ομιλούν πολύ για σύνθεση. Π.χ. ο 
Βουδισμός Ζεν-Τσαν λέει ότι πρέπει κανείς να φθάσει στην ηρεμία του 

Νου, στη σιωπή του Νου, με την πρόθεση να αποκτήσει την εισβολή 

του φωτισμένου κενού. Μας λέει ότι στο Σατόρι υπάρχει πραγματική 
ευτυχία. Πρέπει να κατορθώσει κανείς στο θάλαμο του Διαλογισμού να 

αποκτήσει την ηρεμία της Διάνοιας εσωτερικώς, εξωτερικώς και από το 
κέντρο. Μας λέει ότι η διάνοια πρέπει να γίνει σαν ένας τοίχος 

ολοκληρωτικά ήρεμος. Καλά, αντιλήφθηκα ότι στο θάλαμο του 

Διαλογισμού της Ιαπωνίας απαιτείται πολύ δουλειά για να αποκτήσει 
κανείς το Σατόρι που είναι δύσκολο έστω και για λίγα λεπτά ή στην 

καλύτερη περίπτωση μια ή μερικές ώρες. Μετά η διάνοια επανέρχεται 

ώστε να είναι τόσο ανήσυχη όπως πάντα. Βγαίνει κανείς από την 
κατάσταση εκείνη της ευτυχίας, για να αντιμετωπίσει τον κόσμο, 

ευτυχισμένος, μεθυσμένος, για να παλέψει. Βέβαια επεμβαίνει το εγώ 

για να του δώσει κάμποσα ραπίσματα, για να τον βγάλει από αυτήν την 
κατάσταση, δηλαδή να κατορθώσει την εξάλειψη... 

Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε κάτι περισσότερο από αυτό που 

μπορούμε να κερδίσουμε σε μια αίθουσα διαλογισμού Ζεν ή Τσαν 
οφείλουμε να έχουμε επίσης μια αφύπνιση του Νου, ένα δεκτικό Νου 

για τους απέραντους που έρχονται από εκεί ψηλά, από τον ουρανό, τα 

ουράνια, ένα Νου φωτισμένο. Θα ήταν αυτό δυνατό αν εμείς επιτρέπαμε 
στα ψυχικά επιπρόσθετα να συνεχίζουν να υφίστανται στη δική μας 

ψυχοσύνθεση; Θα ήταν αυτό δυνατόν (αν εμείς δίναμε βάση στα 

κουτσομπολιά) να μεταβάλλουμε τις αντιπροσωπείες που φέρουμε στη 
δική μας διάνοια; Θα ήταν αυτό δυνατόν; Αναρωτιέμαι εγώ ο ίδιος και 

το μοιράζομαι μαζί σας σκεπτόμενος με δυνατή φωνή, εάν εμείς 

συνεχίζαμε να δίνουμε προτεραιότητα στις αντιπροσωπείες θετικές ή 
αρνητικές θα το επιτυγχάναμε; 

Η Μπλαβάτσκι έχει μια φράση στο: «Η φωνή της Σιωπής» που 

μου άρεσε, λέει: Προτού η Χρυσή Φλόγα μπορέσει να κάψει με φως 
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γαλήνιο, η λάμπα πρέπει να προστατεύεται πολύ καλά στο κρησφύγετο 

απ’ όλους τους ανέμους, οι εγκόσμιες σκέψεις πρέπει να πέσουν νεκρές 

στην είσοδο του Ναού... Αυτή η φράση της Μπλαβάτσκι στο υπέροχο 
έργο της με τον τίτλο: «Η Φωνή της Σιωπής» είναι εκπληκτική, είναι 

θαυμάσια. Μόνον έτσι, λέγω, θα ήταν δυνατόν ο Νους να παραμείνει 

στ’ αλήθεια ήρεμος και σε σιωπή εσωτερικά, εξωτερικά και στο κέντρο, 
όχι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ούτε μέσα σε ένα θάλαμο 

Διαλογισμού αλλά κατά ένα τρόπο διαρκή... 

Όταν κάποιος προχωρεί μελετώντας τις διάφορες πτυχές του Νου 
προχωρεί αντιλαμβανόμενος επίσης ότι η ησυχία και η ολοκληρωτική 

σιωπή της αντίληψης, δεν είναι δυνατές εφ’ όσον η Διάνοια είναι 

κατειλημμένη από τα ψυχικά επιπρόσθετα και από τις αντιπροσωπείες. 
Θα μπορούσαμε να το αντικρούσουμε λέγοντας ότι υπάρχουν 

αντιπροσωπείες αξιέπαινες, φωτεινές, θαυμάσιες. Αυτό θα ήταν 
αποδεκτό αλλά δεν είναι έτσι. Εμείς, το σύνολον, οφείλει να είναι το 

Είναι. Γιατί πρέπει να έχουμε μέσα στο νου μας γεγονότα που δεν είναι 

του Είναι; Δε βλέπω γιατί πρέπει να φορτώνουμε το Νου μας με 
παρείσακτους. Έχω καταλάβει ότι στο Νου οφείλει να υπάρχει μόνο το 

Είναι. Ότι ο Νους πρέπει να μετατρέπεται σε ένα Ναό, όπου ιερουργεί 

το Είναι και τίποτα περισσότερο από το Είναι, αυτό είναι όλο. Αλλά 
ενώ αυτός ο Ναός είναι γεμάτος από στοιχεία παράξενα, πράγματα, 

παιχνίδια, γιγάντιες σκευοθήκες, αντιπροσωπείες, ψυχολογικά 

επιπρόσθετα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα βαθύ όνειρο στη 
Συνείδηση. Είναι μια ασυνειδησία. 

Τον άνθρωπο τον γνωρίζουμε από τα όνειρα του, είπε ο Πλάτων 

σε ένα βιβλίο του. Την ημέρα που παύουμε να ονειρευόμαστε, οι 
κατσαρίδες που κουβαλάμε στον εγκέφαλο μας μετατρέπονται σε 

φωτιά. Όλες αυτές οι νοσηρές καταστάσεις δεν υφίστανται, όλες αυτές 

οι ασυναρτησίες, αόριστες, ανακριβείς, ανούσιες και άοσμες, δεν έχουν 
ύπαρξη κανενός τύπου. Τυχερή η μέρα κατά την οποία δεν θα 

ονειρευόμαστε, κατά την οποία θα πάψουμε να ονειρευόμαστε. Όταν 

ένας άνθρωπος σταματήσει να ονειρεύεται, έχει θριαμβεύσει. Ενώ 
υφίστανται όνειρα στη Διάνοια, ενώ αυτή κατευθύνεται προς το 

ψυχολογικό Διάστημα προβάλλοντας όνειρα ανακριβή, παράλογα, αυτό 

μας δείχνει ότι πηγαίνουμε πολύ άσχημα. Αυτό μας δείχνει ότι έχουμε 
ένα Νου γεμάτο από ακαθαρσίες και ευτελότητα. 

Όπως σας έλεγα στην προηγούμενη ομιλία, ο πραγματικά 

φωτισμένος άνθρωπος δεν έχει όνειρα, τα όνειρα είναι για τους 



182 

 

κοιμισμένους. Ο πραγματικά φωτισμένος ζει σ' ανώτερους κόσμους έξω 

από το φυσικό σώμα σε κατάσταση εντονότερης επαγρύπνησης, χωρίς 

να ονειρεύεται ποτέ· Ο πραγματικά φωτισμένος μετά το θάνατο του 
φυσικού σώματος είναι άγρυπνος στο ψυχολογικό Διάστημα. Έτσι, 

λοιπόν, συλλογιστείτε την ανάγκη να φτάσετε στην ηρεμία της σιωπής 

του Νου. 

Τι θα πούμε αυτό το βράδυ όσον αφορά τις τρεις Τροφές; Ήδη 

εξήγησα την προηγούμενη φορά πως τρέφεται το σώμα, ποια είναι η 

πρώτη τροφή, δεν σκέπτομαι να αναφερθώ σε τίποτα από αυτό. Ήδη 
έχουμε μιλήσει επίσης για τη δεύτερη τροφή που είναι η αναπνοή, 

περισσότερο σημαντική από αυτή που πηγαίνει στο στομάχι. Αλλά 

υπάρχει μια τρίτη τροφή όπως σας έχω αναφέρει που είναι η των 
εντυπώσεων. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εντυπώσεις έστω και 

ένα λεπτό. Εσείς με παρακολουθείτε εδώ, εγώ ξύνομαι και στη σκέψη 
τη δική σας φτάνει τι; Μια σειρά εντυπώσεων. Βλέπετε εσείς μια μορφή 

ανθρώπινη ντυμένη με την Ιερή Ενδυμασία του Τάγματος των Ιπποτών 

του Αγίου Γκριάλ κλπ. αυτή φθάνει λοιπόν σε σας μέσω των 
εντυπώσεων. Όλα αυτά είναι εντυπώσεις για σας. 

Ατυχώς ο άνθρωπος είναι αρνητικός. Τι θα λέγατε εσείς π.χ. τώρα 

που είμαστε σ' αυτή την αίθουσα, εάν ανοίγαμε την πόρτα εδώ σε 
κάποιους κλέφτες για να εισέλθουν; Σε σας αδελφοί μου θα σας 

φαινότανε σωστό εάν ο φύλακας άνοιγε την πόρτα για να εισέλθει ο 

κόσμος; Τι θα συνέβαινε; θα διαμαρτυρόσαστε. Όμως δεν κάνουμε το 
ίδιο με τις εντυπώσεις; Ανοίγουμε την πόρτα σε όλες τις αρνητικές 

εντυπώσεις του κόσμου. Αυτές εισχωρούν στην ψυχοσύνθεση μας και 

κάνουν καταστροφή εκεί μέσα. Μετατρέπονται σε ψυχικά επιπρόσθετα 
και αναπτύσσουν σε μας το αρνητικό συγκινησιακό κέντρο και 

συμπερασματικά μας γεμίζουν με βόρβορο. Είναι σωστό όμως αυτό; 

Είναι σωστό π.χ. ένα άτομο που είναι γεμάτο με αρνητικές εντυπώσεις 
που πηγάζουν απ' το αρνητικό συγκινησιακό κέντρο, να το 

καλωσορίσουμε; Να ανοίγουμε όλες τις πόρτες σ' όλες τις αρνητικές 

εντυπώσεις σ' αυτό το άτομο; Είναι που δε γνωρίζουμε να επιλέγουμε 
τις εντυπώσεις, πολύ λιγότερο να τις σταματάμε. 

Εμείς πρέπει να μάθουμε ν' ανοίγουμε και να κλείνουμε τις πόρτες 

του δικού μας ψυχισμού στις εντυπώσεις, ν' ανοίγουμε τις πόρτες στις 
ευγενικές εντυπώσεις και να τις κλείνουμε στις αρνητικές και παράλογες 

γιατί οι αρνητικές εντυπώσεις προξενούν βλάβη, αναπτύσσουν το 

αρνητικό συγκινησιακό κέντρο, μας ζημιώνουν. 
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Βλέπετε το τι μπορεί να κάνει κανείς που βρίσκεται μέσα σε 

πλήθος; Εγώ σας βεβαιώνω ότι κανείς από σας π.χ. δε θα τολμούσε να 

βγει στο δρόμο να πετάει πέτρες αλήθεια; Όμως σαν ομάδα μπορεί 
κανείς να το κάνει. Ξεσηκώνεται μια μεγάλη λαϊκή διαμαρτυρία κι είναι 

παροξυμμένη κατά της κυβέρνησης και τα πλήθη πετούν πέτρες κι 

αυτός επίσης καταλήγει να πετάει πέτρες, μολονότι κατόπιν 
αναρωτιέται: Γιατί τις πέταξα; Γιατί το έκανα αυτό; Εγώ γνωρίζω, πάνε 

κάπου τέσσερα χρόνια, μόλις οι δάσκαλοι των σχολών εξεγέρθηκαν σε 

πολλές απεργίες, διαμαρτυρίες, εκδηλώσεις, τότε λοιπόν, εκεί είδαμε 
ασυνήθιστα πράγματα. Εδώ στη μέση του DISTRITO FEDERAL πάνε 

κάπου 10 με 15 χρόνια, είδαμε καθηγητές πολύ κόσμιους, πολύ 

αξιοπρεπείς και καλλιεργημένους, που έτσι σε πλήθος αρπάζανε πέτρες 
και τις πετούσαν στις βιτρίνες και στους ανθρώπους, ενάντια σ' 

οποιονδήποτε μπορούσαν. Αυτοί οι καθηγητές των σχολών ποτέ δε θα 
το έκαναν αν ήταν μόνοι τους, αλλά σαν ομάδες ναι. Σαν ομάδα ο 

άνθρωπος συμπεριφέρεται πολύ διαφορετικά, κάνει πράξεις που ποτέ δε 

θα έκανε αν ήταν μόνος, αλλά τις κάνει σαν ομάδα. Σε τι οφείλεται 
αυτό; Οφείλεται στις αρνητικές εντυπώσεις που τους ανοίξανε τις 

πόρτες, έτσι λοιπόν, αυτές τους δημιουργούν κακές διαθέσεις με 

αποτέλεσμα να κάνει αυτό που ποτέ δε θα έκανε μόνος, γι' αυτό είναι 
αναγκαίο να μάθουμε να είμαστε πολιτισμένοι πολίτες. 

Όταν ένας ανοίγει τις πόρτες στις αρνητικές εντυπώσεις, όχι μόνο 

μετατρέπει την τάξη του Συγκινησιακού Κέντρου που είναι στην 
καρδιά, αλλά και το ίδιο το μετατρέπει σ' αρνητικό. Αν ανοίγει ένας τις 

πόρτες π.χ. στην αρνητική συγκίνηση ενός ατόμου που έρχεται γεμάτος 

από οργή (γιατί κάποιος του προξένησε ζημιά) τότε καταλήγει 
σύμμαχος με αυτό το άτομο. Να είναι εναντίον εκείνου που προξένησε 

τη ζημιά και καταλήγει να είναι γεμάτος οργή και συμμετέχει στην 

υπόθεση. 

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος ανοίγει τις πόρτες στις αρνητικές 

εντυπώσεις ενός μεθυσμένου που βρίσκεται σε μια PACHANGA  και 

καταλήγει να δέχεται ένα ποτηράκι από το μεθυσμένο και σε λιγάκι 
δεύτερο, τρίτο, δέκα και τελικά να είναι μεθυσμένος κι αυτός επίσης. 

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος ανοίγει τις πόρτες στις αρνητικές 

εντυπώσεις ενός κανονικού σεξουαλικά ατόμου, καταλήγει αυτός στο 
να κάνει έρωτα μ' όλους τους σεξουαλικούς τρόπους. Ας υποθέσουμε 

ότι ανοίγουμε τις πόρτες στις αρνητικές εντυπώσεις ενός ναρκομανούς, 

καταλήγουμε επίσης στο να καπνίζουμε μαριχουάνα και με σπόρους και 
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από όλα, συμπέρασμα; αποτυχία. Έτσι λοιπόν τα ανθρώπινα όντα 

μολύνονται ο ένας από τον άλλο μέσω των αρνητικών εντυπώσεων. Ο 

μεθυσμένος μολύνει το μεθυσμένο, οι κλέφτες κάνουν κλέφτες τους 
άλλους, οι μεγάλοι ανθρωποκτόνοι μολύνουν τους άλλους, οι 

ναρκομανείς μολύνουν τους άλλους και τελικά πολλαπλασιάζονται οι 

ναρκομανείς, πολλαπλασιάζονται οι δολοφόνοι, πολλαπλασιάζονται οι 
κλέφτες, γιατί; Γιατί κάνουμε πάντα το λάθος ν' ανοίγουμε τις πόρτες 

στις αρνητικές εντυπώσεις κι αυτό δεν είναι σωστό. 

Ας επιλέγουμε τις συγκινήσεις. Εάν κάποιος μας φέρνει 
συγκινήσεις θετικές, του φωτός, της αρμονίας, της ωραιότητας, της 

σοφίας, της αγάπης, της ποιήσεως, της τελειότητας, ας ανοίγουμε τις 

πόρτες της καρδιάς. Στα όντα που μας φέρνουν αρνητικές εντυπώσεις 
μίσους, ζήλειας, ναρκωτικών, οινοπνεύματος, συνουσίας, μοιχείας, βίας, 

δεν πρέπει ν' ανοίγουμε τις πόρτες στις αρνητικές εντυπώσεις. Όταν 
κάποιος συλλογίζεται πάνω σ' όλα αυτά μπορεί κάλλιστα να 

τροποποιηθεί, να κάνει τη ζωή του κάπως καλλίτερη. 

Βλέπουμε την αντιπροσωπεία ενός μεγάλου φίλου που πάντα μας 
έχει εξυπηρετήσει. Καλόκαρδος, ελεήμων, θαυμάσιος. Ξαφνικά, 

κάποιος συγκινημένος, γεμάτος εντυπώσεις αρνητικές έρχεται με ένα 

πρόβλημα. Εμείς του ανοίγουμε τις πόρτες σ' αυτές τις αρνητικές 
εντυπώσεις, μουρμουρίζει, μας λέει ότι ο φίλος μας είναι ένας κλέφτης, 

ένας εκτός νόμου, ένας ληστής τραπεζών, σαράντα χιλιάδες πράγματα. 

Όλες αυτές οι αρνητικές εντυπώσεις εισχωρούν μέσα στο Νου μας. 
Τέτοια αντιπροσωπεία αλλαγμένη μετατρέπεται σε ένα αληθινό 

δαίμονα που παρεμποδίζει την εργασία πάνω στον εαυτό μας. Για όλα 

αυτά και για πολλά άλλα γεγονότα θα δείτε ότι η κάθαρση του Ναού της 
Διάνοιας είναι αρκετά δύσκολη, αλλά όχι αδύνατη. 

Χρειαζόμαστε να έχουμε ένα Νου Διαυγή, ένα Ναό καθαρό χωρίς 

ακαθαρσίες, χωρίς απέχθειες κανενός είδους. Αλλά γι' αυτό πρέπει να 
ξέρουμε να ζούμε. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε να ζούμε. Στην 

πρακτική ζωή δυστυχώς οι άνθρωποι δεν ξέρουν να ζουν. Όλοι ρίχνουν 

την ευθύνη των ταλαιπωριών τους, τις πίκρες τους, στους υπόλοιπους 
και ο μοναδικός που έχει πραγματικά την ευθύνη είμαστε εμείς οι ίδιοι. 

Ας δούμε την περίπτωση που κάποιος μας κλέβει ένα ποσό 

χρημάτων. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος από σας έχει φυλαγμένα π.χ. 
50.000 δολ. σε ένα έπιπλο, σε ένα οποιοδήποτε κουτί στο σπίτι του και 

ένας της οικογενείας σας, σας κλέβει αυτά τα 50.000 δολ. Φυσικά εσείς, 

θα υποφέρετε φοβερά, αλήθεια; Το να χάσετε 50.000 δολ. δεν είναι κάτι 
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ευχάριστο, θα σας προξενούσε μεγάλο πόνο, θα οδυρόσασταν, θα 

πηγαίνατε στην αστυνομία, θα καταθέτατε μήνυση εναντίον ενός της 

οικογενείας σας. Ίσως δε θα ενεργούσατε έτσι επειδή επρόκειτο για 
κάποιον της οικογενείας σας, αλλά η στεναχώρια; Αλλιώς θα τα 

αποσιωπούσατε όλα. Αλλά γιατί να υποφέρουμε έτσι για 50.000 δολ.; 

Ήδη σας κόστισαν πολλή δουλειά για να τα αποκτήσετε, γι’ αυτό 
υποφέρετε, εάν δεν είχατε το Εγώ της προσήλωσης στα πράγματα, στο 

χρήμα όταν χάνατε αυτές τις 50.000 δολ. θα παραμένατε γελαστοί, δεν 

θα υποφέρατε. 

Υποθέτουμε ότι ένας άνδρας, βρίσκει τη σύζυγο του ξαφνικά με 

άλλον άντρα, μια περίπτωση σπάνια. Εν τούτοις εάν φθάσει να τη 

συναντήσει σε πλήρη μοιχεία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συγχυσμένος 
από τον πόνο βγάζει το όπλο και έτσι όπως είναι τη στιγμή εκείνη ρίχνει 

τις σφαίρες. Γιατί να το κάνει αυτό; Θα δικαιολογείτο στις αστυνομικές 
αρχές ότι τη συνάντησε στο ίδιο του το κρεβάτι να μοιχεύεται και 

«βέβαια, είχα εγώ δίκαιο». Αυτό είναι τρέλα, τέλεια τρέλα, γιατί αν 

αυτός, ο άντρας δεν είχε το Εγώ της ζήλειας μέσα του, εάν αυτός ο 
άνδρας δεν είχε το Εγώ της προσήλωσης ούτε της ζήλιας, δε θα υπήρχε 

κάποιος να υποφέρει. Απλούστατα θα γύριζε την πλάτη και θα 

αποχωρούσε, θα έφευγε, θα ζούσε τη ζωή του πιο πέρα. Ο κάθε ένας 
είναι ο κάθε ένας, αισθάνεται ελεύθερος από αυτήν τη συμφορά, αυτή 

(η σύζυγος) τον αντικατέστησε, τον αποχωρίστηκε. Εάν δεν υπάρχει 

ζήλεια, δεν υπάρχει πόνος. 

Ας υποθέσουμε ότι ένας υβριστής μας υβρίζει. Για ένα ελεεινό 

υβριστή εμείς υποφέρουμε φοβερότατα και απαντάμε στον υβριστή με 

ύβρη. Αλλά εάν δεν υπάρχει κανείς μέσα μας που να τον λαμβάνει υπ' 
όψη του, ποιος διαμαρτύρεται; Υποθέτουμε ότι η ύβρις θα τον πλήγωνε 

στο φιλότιμο, αλλά εάν το εγώ της προσωπικής αγάπης δεν υπάρχει, 

ποιος υποφέρει; Ας υποθέσουμε ότι μας είπαν κλέφτες και ότι εμείς 
στην πραγματικότητα αφ' ενός δεν είμαστε κλέφτες και αφ' ετέρου δεν 

έχουμε το Εγώ αυτό του να αγαπάει κανείς τον εαυτό του, το εγώ της 

προσωπικής αγάπης. Ποιος θα υπέφερε; 

Πολλές φορές κάποιος υποφέρει γιατί βλέπει ένα φίλο που έχει ένα 

πανέμορφο σπίτι και μια ωραιότατη σύζυγο. Αυτό λέγεται ζήλια, 

αλήθεια; Αλλά αν δεν έχει το εγώ της ζήλιας γιατί να υποφέρει; 
Αντίθετα θα ευχαριστιότανε με το να βλέπει σε πολύ καλή θέση το φίλο 

του. Κατά τρόπον ώστε οι άλλοι δεν μπορούν να μας προκαλέσουν 

πόνο. Τον πόνο τον προξενούμε εμείς οι ίδιοι στους εαυτούς μας, αυτή 
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είναι η ωμή πραγματικότητα της ζωής. Καταστρέφοντας το εγώ 

τελειώνει ο πόνος. Η ρίζα του πόνου είναι μέσα στο εγώ και όταν το 

εγώ εξαφανίζεται, μένει σ' εμάς μόνο η ομορφιά. Αυτή η ομορφιά 
μετατρέπεται σ' αυτό που ονομάζουμε Αγάπη και ευτυχία, κατόπιν 

φθάνοντας σ' αυτά τα ύψη ο Νους παραμένει ήρεμος, σε σιωπή. Δεν 

είναι πια μια διάνοια που προβάλλει, δεν είναι πια μια διάνοια που 
προσβάλλεται, δεν είναι πια μια διάνοια που αντιδρά για το τίποτα. 

Λαμβάνει τα μηνύματα που έρχονται από ψηλά από τα ανώτερα μέρη 

του Είναι, είναι μια διάνοια γεμάτη πληρότητα. 

Επαναλαμβάνω, όχι μόνο οφείλουμε να εξαλείψουμε τα ψυχικά 

επιπρόσθετα. Φανερό είναι ότι επίσης οφείλουμε να εξαλείψουμε τις 

αντιπροσωπείες της Διάνοιας, τόσο τις αρνητικές όσο και τις θετικές. 
Χρειαζόμαστε να καθαρίσουμε όλα τα σκουπίδια της Διάνοιας, 

χρειαζόμαστε τη λάμπα να ανάβει μέσα στο Ναό της Διάνοιας. 
Χρειαζόμαστε να μπορεί να καίει η χρυσή φλόγα με το γαλήνιο φως 

μέσα στο περίφραγμα του Ναού. Όταν η Διάνοια είναι ήρεμη, όταν η 

Διάνοια είναι σε σιωπή, έρχεται το καινούργιο. 

Λέμε ότι αυτό το μονοπάτι είναι πολύ ωραίο αλλά τι κάνουμε με 

τις στεναχώριες, τι κάνουμε με τους πόνους που μας προκαλούν οι 

άλλοι. Είναι δύσκολο να φθάσουμε να έχουμε τη Διάνοια ήρεμη, σε 
σιωπή, όταν ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο προβλήματα και δυσκολίες. 

Καταστρέφοντας τα απάνθρωπα επιπρόσθετα που κουβαλάμε μέσα μας, 

τα προβλήματα και οι δυσκολίες τελειώνουν. Έτσι λοιπόν αυτό που 
χρειαζόμαστε μέρα με την ημέρα, είναι να εγκαταλείψουμε τη 

διανοητική τεμπελιά, να εργαστούμε πολύ σκληρά επάνω στους εαυτούς 

μας. 

Έως εδώ ο λόγος μου για σήμερα το βράδυ. Εάν κάποιος από τους 

αδελφούς έχει κάτι να ρωτήσει πάνω στο θέμα, μπορεί να το κάνει με τη 

μεγαλύτερη ελευθερία. 

ΕΡ: Δάσκαλε, σχετικά με την ηρεμία της Διάνοιας και την 

κατευνασμένη Διάνοια; 

ΑΠ: Καλώς, φυσικότατα οφείλουμε να διακρίνουμε μεταξύ μιας 
Διάνοιας που είναι ήρεμη και μιας Διάνοιας που είναι κατευνασμένη, 

μεταξύ μιας Διάνοιας που είναι σε σιωπή και μιας Διάνοιας που είναι 

αποσιωπημένη. Στο όνομα της αλήθειας οφείλουμε να πούμε με 
εμφαντικό τρόπο ότι η πραγματική ηρεμία και σιωπή της Διάνοιας, 

υπάρχει όταν το Εγώ και οι αντιπροσωπείες της Διάνοιας έχουν πεθάνει. 
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Η Διάνοια είναι αναπαυμένη στη σιωπή, η Διάνοια μετατρέπεται σε 

Δεκτική, παραμένει στα χέρια του Είναι και μόνο το Είναι μπορεί να το 

κάνει. 

ΕΡ: Δάσκαλε ποιος είναι ο πιο πρακτικός τρόπος; 

ΑΠ: Το πιο πρακτικό είναι ή κοινή αίσθηση που μολονότι πολλοί 

λέγουν ότι είναι η πιο κοινή των αισθήσεων, εγώ θα έλεγα ότι είναι η 
λιγότερο κοινή. Φυσικά εάν εδώ φθάσει ένας κλέφτης και ο φύλακας 

του ανοίξει τις πόρτες για να περάσει τότε αυτός διαπράττει μια ατοπία. 

Αλλά εάν έλθει ένας αδελφός και κτυπήσει με τρία κτυπήματα 
διακεκομμένα και ρυθμικά σε αυτή την πόρτα, τότε ο φύλακας με πολύ 

ευχαρίστηση του την ανοίγει. Εάν έλθει επίσης ο οποιοσδήποτε γόης ή 

γόησσα και φέρει λίγες από τις αρνητικές συγκινήσεις, με τις οποίες έχει 
συγκινηθεί (γιατί συνέβη να έχει συναντήσει ένα άτομο αντιθέτου 

φύλου για να συνουσιαστεί) και αρχίσει να συζητά για πορνογραφία, για 
τις ασέλγειες του και εγώ πολύ χαρούμενος του ανοίγω τις πόρτες, 

ανοίγω τις πόρτες σε αρνητικές συγκινήσεις. Εάν έλθει ένας 

ναρκομανής καπνίζοντας μαριχουάνα, και μου πει ότι είναι πολύ ωραίο 
και ότι μέσω της μαριχουάνας είχε τόσες και τόσες και τέτοιες 

αντιλήψεις, ότι έχει αποκτήσει μέχρι μηνύματα από πιο μακριά από δεν 

ξέρω τι και συγκινημένος μου λέει ότι θα μου δώσει μια ρουφηξιά, και 
εγώ πάρω μια «ρουφηξιά», είμαι πολύ ηλίθιος, αλήθεια; Έχω ανοίξει τις 

πόρτες της αρνητικής συγκίνησης, αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν είναι 

απαραίτητο να περιπλέξουμε τα συμβάντα. 

ΕΡ: θέλει να πει αυτό Δάσκαλε ότι ένας κάνει κακώς όταν μιλά για 

ένα άτομο, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, εννοώντας ότι αυτοί που 

κριτικάρουν δε μετατρέπουν αυτές τις εντυπώσεις; 

ΑΠ: Λοιπόν ναι, ο καθένας οφείλει να μην απασχολείται με τα 

άτομα ούτε για το καλό ούτε για το κακό. Ο καθένας είναι αυτό που 

είναι έτσι είναι καλύτερο να σεβαστεί ο καθένας τη ζωή των άλλων 
παρά να ανοίξει τις πόρτες σε αρνητικές εντυπώσεις. Αυτό είναι 

παράλογο. 

ΕΡ: Δάσκαλε στη θέση των αντιπροσωπειών θετικών ή αρνητικών, 
τι οφείλουμε να έχουμε εμείς για να ενεργήσουμε; 

ΑΠ: Για την ώρα να δουλεύουμε, δε μας μένει άλλη λύση. Να 

δουλεύουμε, από τώρα να αφοσιωθούμε στο να δουλεύουμε, ο καθένας 
πάνω στον εαυτό του. Την ημέρα που θα έχεις εξαλείψει τα ψυχικά 

επιπρόσθετα και τις αντιπροσωπείες της Διάνοιας, αυτήν την ημέρα 
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λοιπόν τα γεγονότα θα αλλάξουν. Αυτήν την ημέρα θα ανοίξεις την 

καρδιά, αυτήν την ημέρα θα δεχτείς τους σπινθηρισμούς που έρχονται 

από τα ανώτερα μέρη του ιδικού σου Είναι, θα γίνεις ένα άτομο 
ακέραιο. Τώρα να δουλεύουμε. 

ΕΡ: Σεβάσμιε Δάσκαλε, όταν κανείς βρίσκεται στην εργασία και 

κατορθώσει να αποκτήσει καθορισμένες αντιλήψεις, χωρίς να ταυτίζεται 
με αυτές, είναι αυτό ένα παράγωγο, ένα αποτέλεσμα της 

αυτοπαρατήρησης; 

ΑΠ: Η αίσθηση της αυτοπαρατήρησης θα αναπτυχθεί σύμφωνα με 
το πόσο τη χρησιμοποιεί κανείς. Πρόδηλα χρειάζεται να τη 

χρησιμοποιούμε, γιατί όργανο που δε χρησιμοποιείται, ατροφεί. Καθώς 

κάποιος προχωρεί αυτοπαρατηρώντας τον εαυτό του προσεκτικά, η 
θαυμάσια Αίσθηση αυτή της ψυχολογικής αυτοπαρατήρησης μπαίνει σε 

δράση. Αλλά πρέπει κανείς να βρίσκεται, θα λέγαμε, σε ενέδρα μυστική 
για να ψάξει αυτοπαρατηρούμενος τα προσωπικά του σφάλματα. Καθώς 

αυτοπαρατηρείται κανείς, η Αίσθηση της ψυχολογικής 

αυτοπαρατήρησης αναπτύσσεται. 

ΕΡ: Οριστικά οφείλουμε να κάνουμε πρακτικές για να 

αφυπνίσουμε ικανότητες, όντας έτσι, χωρίς να πεθαίνουμε; 

ΑΠ: Το πιο ενδιαφέρον είναι η ψυχολογική αυτοπαρατήρηση του 
εαυτού μας για να αυτοανακαλυφθούμε. Σε κάθε αυτοανακάλυψη 

υπάρχει επίσης και αυτοαποκάλυψη. Όταν κάποιος παραδέχεται ότι έχει 

μια ψυχολογία ιδιαίτερη, ατομική, αρχίζει να αυτοπαρατηρεί τα ατομικά 
του σφάλματα. Όταν κάποιος ανακαλύπτει πως έχει κάποιο λάθος, 

πρέπει να προσπαθήσει να το καταλάβει σε βάθος, σε όλα τα επίπεδα 

του Νου. Όταν κάποιος έχει κατανοήσει το σφάλμα, μπορεί να έχει την 
πολυτέλεια να το μειώσει σε κοσμική σκόνη με τη βοήθεια του πύρινου 

φιδιού των ιδικών μας μαγικών δυνάμεων. Αναφέρομαι με έμφαση στην 

Ντέβι Κουνταλίνη Σάκτι, που ξετυλίγεται και αναπτύσσεται στη 
σπονδυλική στήλη. Αναζητείστε κατ' αρχήν το βασίλειο του θεού και τη 

Δικαιοσύνη Του, και όλα τα υπόλοιπα δίνονται επιπρόσθετα. 

ΕΡ: θα μπορούσε να είναι μια νοητική αντιπροσωπεία η καταγωγή 
ενός ψυχικού επιπρόσθετου; 

ΑΠ: «Μη συγχέουμε την άθληση με τη μαγνησία». Ένα πράγμα 

είναι οι νοητικές αντιπροσωπείες και άλλο τα ψυχικά επιπρόσθετα. 
Νοητικές αντιπροσωπείες υφίστανται από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό 

σε λεπτό. Εσύ ο ίδιος εδώ αυτήν τη στιγμή είσαι γεμάτος από νοητικές 
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αντιπροσωπείες. Οι αντιπροσωπείες μπορεί να μεταβληθούν, μπορεί να 

μετατραπούν σε διεστραμμένα δαιμόνια, αλλά είναι αντιπροσωπείες. 

Καμιά αντιπροσωπεία δε θα μπορούσε να δώσει καταγωγή σε ένα 
καινούργιο επιπρόσθετο στοιχείο. Οι αντιπροσωπείες είναι ενός Νου και 

τα επιπρόσθετα άλλου Νου. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, τότε για αυτό το δαιμόνιο που είναι 
συνέπεια της αντιπροσωπείας, η μέθοδος που απαιτείται για την 

εξάλειψη του, είναι η ίδια που χρησιμοποιείται για την εξάλειψη των 

εγώ; 

ΑΠ: Πρόδηλα έτσι είναι. Εάν κάποιος επικαλείται το πύρινο φίδι 

των μαγικών μας δυνάμεων, για να εξαλείψει ορισμένες 

αντιπροσωπείες, αυτές οι αντιπροσωπείες θα ελαττωθούν σε κοσμική 
σκόνη. Ο νους πρέπει να είναι καθαρός, ελεύθερος, πρέπει να είναι ένας 

Ναός χωρίς λάγνους στάβλους, όπου καίει μοναδικά η φλόγα του 
Πράνα δηλαδή η φλόγα του Είναι. 

ΕΡ: Δάσκαλε, τότε οι αντιπροσωπείες είναι προϊόν των εγώ; 

ΑΠ: Όχι Κύριε, ήδη ανάφερα «ότι δεν πρέπει να συγχέουμε την 
άθληση με την μαγνησία». Ένα πράγμα είναι οι αντιπροσωπείες και 

άλλο τα ψυχικά επιπρόσθετα. Έτσι όπως στον κόσμο των αισθήσεων, τα 

αντικείμενα είναι θεμελιώδη γιατί πραγματικά τα αντικείμενα είναι 
τοποθετημένα στον κόσμο των αισθήσεων, έτσι επίσης υπάρχει ένας 

κόσμος του Νου οι αντιπροσωπείες μέσα στο Νου. Γενικά, είναι μια 

περιπλοκή φοβερή. 

ΕΡ: Δάσκαλε, τότε οι αντιπροσωπείες που έρχονται σε μας όταν 

προσπαθούμε να κάνουμε διαλογισμό, έτσι που να είναι 

προσωπικότητες πολύ ιερές για μας τι συμβαίνει; 

ΑΠ: Όταν βρίσκεστε σε διαλογισμό, γενικά, έρχονται πολλές 

αντιπροσωπείες στο Νου, αλλά αν αναλύσουμε το ζήτημα 

αποκαλύπτεται ότι τέτοιες αντιπροσωπείες ήταν τοποθετημένες μέσα 
στο Νου, ότι εκεί βρισκόντουσαν πάντα. Είναι αναγκαίο να 

απελευθερωθούμε και η Διάνοια πρέπει να παραμείνει καθαρή ώστε 

αντί για τις αντιπροσωπείες να φθάσουν σε μας τα μηνύματα που 
έρχονται μέσω των ανωτέρων κέντρων. Ένα πράγμα είναι τα μηνύματα 

που έρχονται από κει, και άλλο πράγμα είναι οι κακές νοητικές μορφές 

που έρχονται από τον Νου, οι αντιπροσωπείες. Οι αντιπροσωπείες είναι 
ένα πράγμα, και τα μηνύματα άλλο. Τα μηνύματα, έρχονται 

επαναλαμβάνω μέσα από τα ανώτερα μέρη του Είναι και φθάνουν στον 
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Ανώτερο Νου, στον κρυστάλλινο Νου, αλλά έχουν μια γεύση 

καινούργια, δεν είναι του Χρόνου, είναι λοιπόν πέρα από το χρόνο. 

Εμείς οφείλουμε να ανοιχτούμε στο καινούργιο, αντίθετα οι 
αντιπροσωπείες δεν έχουν ποτέ μια καινούργια γεύση, οι 

αντιπροσωπείες είναι του Χρόνου. 

ΕΡ: Δάσκαλε, όταν παρουσιάζεται μια αντιπροσωπεία μέσα στο 
χώρο, αλλά το άτομο δεν ταυτίζεται με αυτήν και την μελετάει, πώς θα 

μπορούσε να εξηγηθεί αυτό; Τι αποτέλεσμα  αποκτά; 

ΑΠ: Έτσι λοιπόν, πάντα συμβαίνει αυτό να είναι μια 
αντιπροσωπεία. Κατά τη διάρκεια του ύπνου γενικά πάντα υπάρχουν 

αντιπροσωπείες υποκειμενικές, κενές, ανακριβείς. Εάν το άτομο δεν 

ταυτίζεται με τέτοιες αντιπροσωπείες και δεν τις ισχυροποιεί, τότε μόνο 
τις μελετά και μελετώντας τις τις καταλαβαίνει και γνωρίζει τι είδους 

είναι αυτές. Γενικά βρίσκονται συσχετισμένες με πολλά σφάλματα του 
παρελθόντος, αλλά πρέπει να διακρίνουμε ξεκάθαρα τη διαφορά μεταξύ 

αντιπροσωπειών και ψυχικών επιπρόσθετων. Κάποιος μπορεί να έχει 

στη σκέψη του αντιπροσωπείες από όλες τις φίλες του που ασέλγησε, 
αυτές είναι αντιπροσωπείες. Αργά ή γρήγορα πρέπει να εξαλείφονται. 

Τα επιπρόσθετα είναι άλλα πράγματα, τα επιπρόσθετα προσωποποιούν 

τα δικά μας ελαττώματα. Τα επιπρόσθετα είναι διαφορετικά νοητικά  
σχήματα, οι αντιπροσωπείες είναι απλές νοητικές μορφές. Η 

αντιπροσωπεία μιας πέτρας, ενός ανδρός, ενός ζώου, είναι απλές 

μορφές. Οφείλουμε να έχουμε το Νου ελεύθερο. Ο Ναός του Νου 
πρέπει να παραμείνει καθαρός, αγνός. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, για τις θετικές αντιπροσωπείες ή 

θετικές εντυπώσεις, μπορούμε να κάνουμε την ίδια δουλειά που έχει 
διδαχθεί σχετικά με την αφομοίωση των εντυπώσεων, αναφορικά με τις 

αντιπροσωπείες; 

ΑΠ: Λοιπόν είναι καλό να προσπαθεί να καταλάβει κανείς μια 
αντιπροσωπεία προτού να την εξαλείψει, με τον ίδιο τρόπο όπως γίνεται 

με τα ψυχικά επιπρόσθετα. Όταν κάποιος καταλαβαίνει ότι μια 

αντιπροσωπεία δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μορφή του νου, τότε 
πρέπει να εξαλειφθεί, αλλά πρέπει να την καταλαβαίνουμε για να 

εξαλείφουμε μετά, και την εξαλείφουμε με τη φωτιά του πυρογενούς 

φιδιού των δικών μας μαγικών εξουσιών. 

ΕΡ: Δάσκαλε, όταν υπάρχει αφομοίωση των εντυπώσεων, δεν 

μπορούν να υπάρχουν αντιπροσωπείες; 
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ΑΠ: Μπορεί κάποιος να χωνέψει ορισμένες εντυπώσεις, αλλά δεν 

μπορεί να αποφύγει το ότι οι αντιπροσωπείες που έχει αποθηκευμένες ο 

νους, θα συνεχίσουν να υπάρχουν πρέπει να προσπαθήσετε να τις 
κατανοήσετε για να τις εξαλείψετε μετά. 

ΕΡ: Μέχρι ποιου σημείου μια νοητική αντιπροσωπεία είναι μια 

αποκαλούμενη εμπειρία στους εσωτερικούς κόσμους; 

ΑΠ: Εφ' όσον υφίσταται το εγώ, δεν είναι κανείς κατάλληλος για 

έρευνες στο ψυχολογικό διάστημα. Κανείς δε θα μπορούσε να γνωρίσει 

τους εσωτερικούς κόσμους του πλανήτη Γη, εάν προηγουμένως δε 
γνωρίσει τους προσωπικούς του εσωτερικούς κόσμους. Κανείς δε θα 

μπορούσε να γνωρίσει τους εσωτερικούς κόσμους του ηλιακού 

συστήματος εάν προηγουμένως δε γνωρίσει τους προσωπικούς 
εσωτερικούς του κόσμους. Κανείς δε θα μπορούσε να γνωρίσει τους 

εσωτερικούς κόσμους του Γαλαξία στον οποίο ζούμε αν προηγουμένως 
δε γνωρίσει τους προσωπικούς, ατομικούς του εσωτερικούς κόσμους. 

Δεν μπορεί να είναι κανείς ικανός για την αναζήτηση μέσα στον 

ψυχολογικό χώρο όπου ζούμε αν εν τω μεταξύ δεν έχει αποσυνθέσει το 
εγώ και δεν έχει τελειώσει με τις αντιπροσωπείες που πηγάζουν από τον 

άγνωστο κόσμο των αισθήσεων. 

ΕΡ: Θα μπορούσαμε να φύγουμε με Αστρικό Σώμα με ένα 3% της 
συνείδησης; 

ΑΠ: Έχω πει καθαρότατα ότι με 3% συνείδηση κανείς δεν μπορεί 

να μετατραπεί σε ικανό ερευνητή σ' αυτό που συμβαίνει στον 
ψυχολογικό χώρο. Οι άνθρωποι χρειάζονται πρώτα απ' όλα να αυξήσουν 

το ποσοστό της συνείδησης για να μπορέσουν να μετατραπούν σε 

αληθινούς και ικανούς ερευνητές του ψυχολογικού χώρου. Έτσι λοιπόν, 
καθημερινά, χρειαζόμαστε να αυτοεξερευνούμαστε ψυχολογικά ώσπου 

να ανακαλύψουμε τα σφάλματα μας και να τα μετατρέψουμε σε 

κοσμική σκόνη. Μόνο έτσι είναι δυνατό να αποκτήσουμε στην 
πραγματικότητα της αλήθειας την αυτοαφύπνιση. Χρειαζόμαστε να 

αφήσουμε στην άκρη τόσες θεωρίες, τόσες ασάφειες, τόσες 

ασυναρτησίες που δεν εξυπηρετούν σε τίποτα. Χρειαζόμαστε να 
μετατραπούμε σε άτομα αφυπνισμένα. 
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Αντιπροσωπείες της διάνοιας  2 
 

Καταλαβαίνω ότι όλοι οι αδελφοί δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν, 

να συλλάβουν ολοκληρωτικά την προηγούμενη διάλεξη τη σχετική με 
τα ψυχικά επιπρόσθετα και τις αντιπροσωπείες. Στ' όνομα της αλήθειας, 

πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος της Διάνοιας είναι η αποθήκη όλων των 

ψυχικών σχημάτων του παρελθόντος του παρόντος και του μέλλοντος. 
Ο κόσμος της φυσικής ή παγκόσμιας Διάνοιας, οφείλει λοιπόν να 

μελετηθεί σε βάθος, εμβριθέστατα, εάν πράγματι θέλουμε εμείς να 

εννοήσουμε κάτι από το εγώ και τις Αντιπροσωπείες. Δεν είναι δυνατόν 
σε πολλούς αδελφούς να μπορέσουν να αντιληφθούν ξεκάθαρα ποια 

είναι η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο Εγώ και στις αντιπροσωπείες. 

Έχουμε πει με εμφαντικό τρόπο ότι τα ψυχικά επιπρόσθετα τα 
συνδεδεμένα όλα μαζί, αποτελούν αυτό που ονομάζεται εγώ. Κάθε 

ψυχικό επιπρόσθετο είναι η ίδια η προσωποποίηση κάποιου 

ελαττώματος ψυχολογικού τύπου. Έχουμε επίσης αναφέρει ότι μέσα σε 
κάθε επιπρόσθετο υπάρχει οπωσδήποτε κάποιο ποσοστό της δικής μας 

συνείδησης. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι διαλύοντας αυτά τα επιπρόσθετα, 

ελευθερώνουμε τη Συνείδηση. Έχουμε δώσει τεχνικές να ακολουθούμε, 
όμως σε προηγούμενη μας ομιλία προσθέσαμε σ' αυτό το σχετικό με τα 

επιπρόσθετα κάτι διαφορετικό. Αναφέρομαι ξεκάθαρα στο θέμα εκείνο 

των Αντιπροσωπειών. Ποια θα ήταν η διαφορά, π.χ. μεταξύ 
επιπρόσθετων και Αντιπροσωπειών; Αυτό είναι που θα μελετήσουμε 

στη σημερινή διάλεξη. 

Απλά, μέσα στον πρακτικό χώρο της ζωής, ένα άτομο είναι ένα 
άτομο, ένα αντικείμενο των αισθήσεων. Η διανοητική αντιπροσωπεία ή 

διανοητική εικόνα που είχαμε όσον αφορά το άτομο είναι άλλο πράγμα. 

Είναι κάτι σαν τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα ο' ένα άτομο και στη 
φωτογραφία του. Το άτομο είναι το άτομο και η φωτογραφία του είναι η 

φωτογραφία του, η αντιπροσωπεία του, αυτό που αντιπροσωπεύει. 

Υπάρχουν διανοητικές φωτογραφίες κι' ένα πράγμα είναι ένα άτομο 
στην πραγματικότητα κι' άλλο πράγμα είναι η διανοητική φωτογραφία 

που έχουμε σε ότι αφορά το άτομο. 

Η διανοητική φωτογραφία καταλήγει να είναι η Αντιπροσωπεία 
του ατόμου. Τα ψυχικά επιπρόσθετα αποτελούν το Εγώ όμως οι 

Αντιπροσωπείες αντιλαμβάνονται τα αντικείμενα των αισθήσεων στον 
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κόσμο των αισθήσεων. Έτσι είναι αλήθεια ότι οι Αντιπροσωπείες της 

Διάνοιας υπάρχουν επίσης. 

Στους κόσμους του εσωτερικού, τους εσώκοσμους, στον κόσμο 
της Διάνοιας, αυτές τις Αντιπροσωπείες, η Παγκόσμια Λευκή 

Αδελφότητα τις ονομάζει ομοιώματα. Απ' αυτές υπάρχουν εκατομμύρια. 

θα σας αναφέρω μια περίπτωση σύστασης ομοιωμάτων ή 
Αντιπροσωπειών. 

Είναι πάρα πολλά χρόνια, είχα ακόμα την κακιά συνήθεια, να 

πηγαίνω στον κινηματογράφο. Πάνε 20 χρόνια περίπου, κάποια μέρα 
παρακολουθούσα ένα «νόστιμο» έργο, πιο καλά λάγνο, εμφανιζόταν ένα 

ζευγάρι κλπ. Είδα το έργο και το έριξα στη λήθη, δεν το ξανασκέφτηκα. 

Στον κόσμο όμως της Διάνοιας το πράγμα ήταν διαφορετικό. Στο χώρο 
αυτό βρέθηκα, με το Διανοητικό Σώμα, σε μια κομψή αίθουσα, 

καθισμένος δίπλα σ' ένα τραπέζι. Απέναντι μου βρισκόταν μια κυρία 
πολύ κομψή όμως ήταν η ίδια που είχα δει στο έργο, τα ίδια 

χαρακτηριστικά, το ίδιο περπάτημα, η ομιλία κλπ. Ήταν ξεκάθαρο ότι 

βρισκόμουν μπροστά σε μια αντιπροσωπεία εκείνης της μορφής της 
οθόνης που είχε παραμείνει αποθηκευμένη στο Διανοητικό Σώμα μου. 

Ένα αντικείμενο μπορούμε να πούμε, ερωτικού τύπου σχετικό μ' εκείνη 

τη διανοητική κυρία που δεν ήταν παρά μια διανοητική αντιπροσωπεία. 
Αναμφισβήτητα, υπήρχε ένα σοβαρότατο σφάλμα, εγώ είχα 

δημιουργήσει εκείνη την αντιπροσωπεία αυτό το ομοίωμα. Αμέσως είδα 

ότι ήμουν υποχρεωμένος να κατεβώ στον Αστρικό κόσμο. Αυτοστιγμεί 
βρέθηκα σ' ένα μεγάλο Ναό, μπρος σ' ένα Μεγάλο Διδάσκαλο και σε 

μια ομάδα Διδασκάλων, θυμάμαι ακόμα ότι αυτό συνέβη πριν 20 

χρόνια, ότι εκείνος ο μύστης μου έδωσε μια σημείωση γραμμένη από το 
χέρι του, ο νόμος έλεγε: «Αποσυρθείτε αμέσως από το Ναό, αλλά με 

Ινρι» δηλαδή, διατηρώντας την ιερή φωτιά, αφού δεν είχε υπάρξει 

συνουσία πραγματική και τίποτε άλλο αυτού του τύπου, αυτό είναι όλο. 

Γεμάτος τύψεις στην καρδιά κατάλαβα το σφάλμα μου. 

Κατευθύνθηκα προς την πόρτα της εισόδου εκείνου του Μεγάλου Ναού, 

αλλά πριν βγω αποφάσισα να γονατίσω σ' ένα προσευχητήριο που 
υπήρχε εκεί κοντά στην πόρτα, ζήτησα συγγνώμη. Αμέσως καταφθάνει 

πάλι εκείνος που μου είχε φέρει τη σημείωση, δεν ήταν άλλος παρά ο 

ίδιος ο φύλακας της εισόδου του Ναού και μου είπε: «Κύριε, έχετε 
διαταχθεί να αποσυρθείτε, υπακούστε». «Καλά, το θέμα είναι ότι εγώ 

επιθυμώ να μιλήσω με τον αξιοσέβαστο». «Τώρα δεν είναι δυνατόν 

κύριε, θα μπορούσε αυτό να γίνει αργότερα, αυτή τη στιγμή είναι 
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απασχολημένος με την ανάλυση μερικών ομοιωμάτων 

(Αντιπροσωπειών)». Δε μου έμενε άλλη λύση από το να φύγω από 

εκείνο το Ναό και κατ' ευθείαν ξαναγύρισα, με αισθήματα τύψης της 
καρδιάς, στο φυσικό μου σώμα. Ήδη μπήκα στο πυκνό όχημα (το 

φυσικό σώμα), συγκεντρώθηκα στο Χριστό ζητώντας συγγνώμη, 

παραδέχθηκα σαν σφάλμα, το ότι πήγα σ' εκείνο το μέρος, κατάλαβα ότι 
είχα κατασκευάσει με τη Διάνοια ένα ομοίωμα και παρακάλεσα το 

Φιλεύσπλαχνο να επαναλάβει τη δοκιμασία. Με άκουσε γιατί είχα 

πραγματική κατανόηση και την επόμενη νύχτα, με το Διανοητικό Σώμα, 
με μετέφεραν στο ίδιο μέρος, στο ίδιο τραπέζι με τα ίδια άτομα, με την 

ίδια κυρία που δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια αντιπροσωπεία, 

διανοητικού τύπου. Όταν πήγα να αρχίσω την ίδια «ιστορία» της 
προηγούμενης νύχτας, θυμήθηκα την πρόθεση μου για επανόρθωση και 

αμέσως έβγαλα το πύρινο σπαθί μου και διαπέρασα αυτήν τη 
διανοητική κυρία. Μετά την κατάστρεψα σαν μια μορφή γιατί ήταν μια 

διανοητική μορφή, η φλόγα του σπαθιού επέτρεψε στο να καταστραφεί, 

να γίνει αμέσως στάχτη. 

Τελειώνοντας αυτή τη δουλειά κατέβηκα πάλι στον Αστρικό 

κόσμο, μπήκα μέσα στο Αστρικό σώμα, έτσι κατέχοντας αυτό το όχημα, 

βρέθηκα μέσα σ' ένα Μεγάλο Ναό, τον ίδιο της προηγούμενης νύχτας. 
Στη συνέχεια, με δέχθηκαν με χαρά, γιορτή, μου έδωσαν συγχαρητήρια 

και αργότερα ο Εσωτερικός Βούδας μου, ο Ιδιαίτερος Βούδας, με 

εκπαίδευσε σε βάθος, με μετέφερε με Διανοητικό Σώμα στις αίθουσες 
των κινηματογράφων να μου δείξει το τι είναι τέτοιες αίθουσες, που 

είναι όλες γεμάτες αστρικές νύμφες, Αντιπροσωπείες δημιουργημένες 

από τους ίδιους τους παρευρισκομένους στα έργα, διανοητικές μορφές 
αποθηκευμένες σ' αυτά τα άντρα της Μαύρης Μαγείας. Με εκπαίδευσε 

ο Εσωτερικός Βούδας πάνω σ' όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με 

την επίσκεψη στους κινηματογράφους, μου είπε ότι αντί να πηγαίνω 
στους κινηματογράφους, όφειλα να αφοσιωθώ στην αναδρομή των 

προηγούμενων ζώων μου και σχεδόν με υποχρέωσε να ξαναμελετήσω 

μερικές σελίδες. Μετά πήρε ένα σπαθί και το έσπασε και μου είπε: «σ' 
αυτό θα καταφέρεις να καταλήξεις, να χάσεις δηλαδή το σπαθί σου αν 

συνεχίσεις να παρευρίσκεσαι σ' αυτά τα άντρα της μαύρης μαγείας». 

Του είπα: «Κύριε, δε θα ξαναγυρίσω σ' αυτά τα άντρα» και δεν 
ξαναγύρισα ποτέ. 

Έτσι λοιπόν, πέρασαν πολλά χρόνια χωρίς να ξαναγυρίσω. Όμως, 

εξομολογούμαι γιατί δεν μπορώ να είμαι ψεύτικος με τον ίδιο τον εαυτό 
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μου, μια φορά παιζότανε ένα έργο με θέμα το τέλος του κόσμου, του 

Μιχαήλ Νοστράδαμου. Εν τάξει, είπα, αυτό το έργο δεν πρέπει να είναι 

κακό, αφορά το Νοστράδαμο, αφορά το χρόνο της συντέλειας και πήγα. 
Αφορούσε το Νοστράδαμο και τους αιώνες του, δεν ξέρω αν σεις 

γνωρίζετε κάτι σχετικό. Βρήκα το έργο υγιέστατο και ούτε με 

κατακρίνανε σ’ αυτή την περίπτωση, όσον αφορά αυτό το έργο που 
πήγα να δω σχετικά με το Νοστράδαμο. Δεν τόλμησα πια να συνεχίσω 

γιατί θα έρχονταν αμέσως να μου τραβήξουν τ' αυτιά, με το να φυτρώνω 

εκεί που δε με σπέρνουν. 

Έτσι ώστε στα έργα αυτά του Go-Go, ή σ' αυτά με τις πολλές 

λαγνείες ή τον ερωτισμό, εγώ ποτέ δεν ξαναγύρισα, η μοναδική 

εξαίρεση υπήρξε εκείνο του Νοστράδαμου. Εν πάση περιπτώσει 
αναγνωρίζω ότι είναι επικίνδυνο να μπεις σ' αυτά τα άντρα, γιατί 

υπάρχουν πλήθος νύμφες που δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
αντιπροσωπείες, διανοητικές μορφές ατόμων, ληστών, δηλαδή, όλο 

αυτό που έχουν δει στην οθόνη. Έτσι, στ' όνομα της αλήθειας σας λέω 

ότι ένα πράγμα είναι τα ψυχικά ακόλουθα και άλλο οι Αντιπροσωπείες. 

Οι πεθαμένοι κανονικά χάνουν πολύ χρόνο στο Ντεβακάν, και δεν 

μπορώ να σας αρνηθώ, ότι το Ντεβακάν είναι ένας τόπος ευτυχίας, 

τέρψης και ευτυχίας. Όμως οι μορφές που κάνουν ευχάριστη τη ζωή στο 
Ντεβακάν για τους μακαρίτες είναι απλές ζωντανές αντιπροσωπείες των 

δικών τους, συγγενών, των φίλων τους που άφησαν στη Γη. Με μια 

λέξη, οι μορφές του Ντεβακάν είναι αντιπροσωπείες ή ομοιώματα 
ζωντανά. Καταλήγουν να είναι από μια άτοπη φύση, γι' αυτό λέω ότι 

στο Ντεβακάν χάνουν πολύ χρόνο. Είναι όμως ευτυχείς σ' αυτό το 

μέρος, νοιώθουν να συνοδεύονται από τ' αγαπημένα πρόσωπα που 
αφήσανε στη Γη. Ούτε κατά φαντασίαν υποψιάζονται ότι αυτός ο 

κόσμος της ευτυχίας είναι απλώς διανοητικά ομοιώματα. Αν το 

αντιλαμβάνονταν λοιπόν θα έχαναν όλο το Ντεβακάν. 

Στη διάνοια του καθένα από μας ζουν πολλές Αντιπροσωπείες των 

φίλων μας, των δικών μας, των συγγενών μας, των όσων έχουν μαζί μας 

σχέσεις. Κάποιος π.χ. μας λέει κάτι σχετικό με τους δικούς μας. Είναι 
φανερό ότι εάν εμείς αλλάξουμε την ιδέα που έχουμε σχετικά μ' αυτόν 

τον τελευταίο, αυτή η μορφή μεταβάλλεται. Δηλαδή, εκείνο το 

διανοητικό ομοίωμα ας πούμε, μεταβάλλεται και μεταβαλλόμενο 
παίρνει καινούργια χαρακτηριστικά που του έχουμε δώσει: της βίας, της 

κλοπής, της κακοπιστίας, οργής κλπ. κι' αυτό μας επιτίθεται βίαια 

μετατρεπόμενο σ' ένα εμπόδιο στην Εσωτεριστική δουλειά μας. Σ' αυτές 
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τις στιγμές θυμάμαι τη Ραμπινίλ, έμοιαζε σαν ένα ανδρικό όνομα αλλά 

αφορούσε μια κυρία, μια γυναίκα του Θιβέτ. Αυτή είχε αλήθεια την 

πρόθεση να δημιουργήσει μια αντιπροσωπεία, θεληματική, ένα 
διανοητικό ομοίωμα κι' έδωσε σ' αυτή τη μορφή το σχήμα ενός 

Θιβετιανού καλόγερου, μέχρι που επέτυχε την αποκρυστάλλωση και την 

υλοποίηση εκείνου του μοναχού. Είναι φα- νερό ότι όταν χτυπούσαν την 
πόρτα αντί να βγει εκείνη ν' ανοίξει, παρουσιαζόταν ο μοναχός. Ήταν 

ορατός φυσιολογικά, τόση ήταν η δύναμη, με την οποία τον είχε 

υλοποιήσει. 

Μετά από ορισμένο χρόνο εκείνη η μορφή, εκείνη η 

αντιπροσωπεία (σκοπιμότατα δημιουργημένη από την κυρία) άρχισε να 

παίρνει επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Δεν υπάκουε πλέον, έκανε ότι 
ήθελε, άρχισε να επιτίθεται σ' όλο τον κόσμο, ακόμα και σ' εκείνη την 

ίδια κι' όπως είναι φυσικό, η κυρία εκείνη τρομοκρατήθηκε. 

Σ' ένα Μοναστήρι, μέσα σ' όλα, αφοσιώθηκαν να καταστρέψουν 

αυτό το ομοίωμα. Ήταν τόσο ισχυρά υλοποιημένο που ακόμα κι' αυτοί 

αν και ήταν πραγματικοί εμπειρογνώμονες του Διανοητικού κόσμου, 
χρειάστηκαν 6 μήνες περίπου, συνεχούς εργασίας για να το 

διασκορπίσουν. Αυτή είναι η υλοποίηση ενός Διανοητικού ομοιώματος. 

Δεν πρέπει ν' ανοίγαμε τη διάνοια μας στις αρνητικές 
αντιπροσωπείες γιατί αυτό είναι βλαβερό. Οφείλουμε ν' ανοίγουμε τις 

πόρτες μόνο στις θετικές αντιπροσωπείες. 

Αν εμείς ανοίγουμε τις πόρτες στις αρνητικές αντιπροσωπείες, στα 
κουτσομπολιά κάποιου ή αν πάμε να μιλήσουμε εναντίον κάποιου που 

φορτωνόμαστε εδώ στη Διάνοια μας, τότε το αποτέλεσμα θα είναι 

μοιραίο. Το ομοίωμα ή διανοητική αντιπροσωπεία που εμείς κουβαλάμε 
στο ίδιο μας το εσωτερικό, για το οποίο πρόκειται να μιλήσουμε, μπορεί 

ν' αλλάξει μορφή ακριβώς λόγω των αρνητικών εντυπώσεων. Αυτή η 

μορφή λοιπόν, παίρνει επικίνδυνα χαρακτηριστικά, στρέφεται εναντίον 
μας και μας επιτίθεται βίαια. Αυτό είναι επόμενο, κουβαλούμε πλήθος 

αντιπροσωπειών και φυσικά οποιαδήποτε από αυτές μεταλλαγμένη, 

μεταμορφώνεται σ' έναν εσωτερικό εχθρό εκτός από τους ήδη 
υπάρχοντες. 

Είναι συμφέρον, αδελφοί, να αναλογιζόμαστε πάνω σ' αυτό, να 

μαθαίνουμε να ζούμε έξυπνα. Μόνο έτσι θα βαδίζουμε το δρόμο που 
έχει σκοπό να μας οδηγήσει στην τελική απελευθέρωση. Είναι 

απαραίτητο να προσέχουμε τη Διάνοια. Η Μπλαβάτσκυ είπε: «Η 
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Διάνοια που είναι δούλος των αισθήσεων κάνει την ψυχή τόσο 

παράλυτη όπως τη βάρκα που ο αέρας παρασέρνει πάνω στα νερά...». 

Είναι αναγκαίο, εμείς να ελέγχουμε τις αισθήσεις και τη Διάνοια. Πολλά 
διανοητικά πουλιά, σκέψεις, μπαίνουν στο κλουβί της Διάνοιας, της 

λογικής και μας ζημιώνουν. Αναφέρομαι στις αρνητικές 

Αντιπροσωπείες. Τώρα, εσείς καταλαβαίνετε καλύτερα, αυτό που εγώ 
λέω, το ότι πρέπει να ελέγχουμε τα αισθήματα και τη Διάνοια. 

Προχωρείτε σεις σ' ένα δρόμο και ξαφνικά συναντάτε σε μια γωνιά ένα 

πορνογραφικό περιοδικό, στέκεστε να το δείτε με κάμποση άσεμνη 
διάθεση. Το αποτέλεσμα είναι μια καινούργια δημιουργία, μια 

διανοητική αντιπροσωπεία. Αυτή η καινούργια αντιπροσωπεία είναι ένα 

πουλί κακού οιωνού στο κλουβί της Διάνοιας, για να προξενήσει ζημιά 
και να ενισχύσει τις αρνητικές συγκινήσεις και τη λαγνεία. 

Γι' αυτό, οι αισθήσεις πρέπει να είναι ελεγχόμενες. Δυστυχώς, ο 
κόσμος δε θυμάται να ελέγχει τις αισθήσεις και τη Διάνοια κι αυτό είναι 

σοβαρότατο. Αντί να διαβάζουμε πορνογραφικά περιοδικά που σε 

τίποτα δεν οδηγούν εκτός από τη δημιουργία νέων διανοητικών 
ομοιωμάτων, αξίζει τον κόπο να μελετήσει κανείς τα βιβλία της σοφίας, 

τις Ιερές Γραφές, κ.τ.λ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αληθινή Μυητική 

Γνώση μετατρέπεται σε φωτιά και συνεπώς σε μια εξουσία. Αυτό το 
ζήτημα, της Σοφίας σχετίζεται τόσο με τη Διάνοια ώστε οφείλουμε να 

κατανοήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι υπάρχει μια αντίθεση. 

Αναφέρομαι στην καλλιέργεια αυτή του διανοητικού τύπου με την 
οποία τρέφουν κάποιον στην προπαρασκευαστική ηλικία. 

Αναμφισβήτητα, η μόρφωση που δίνουν σε κάποιον στο δημοτικό 

σχολείο, στο γυμνάσιο, στο Πανεπιστήμιο, έρχεται να μας προξενήσει 
τρομερή ζημιά. Εγώ θα χαρακτήριζα τέτοια μόρφωση σαν Μαύρη 

Μαγεία του χειρότερου είδους, γιατί αυτό το είδος της μόρφωσης δεν 

εξασφαλίζει καμιά σχέση με τα διάφορα μέρη του Είναι. Ή καλύτερα η 
μόρφωση σχετίζεται μοιραία με τους πέντε κυλίνδρους της ανθρώπινης 

μηχανής και τους νοθεύει. Να με συγχωρέσουν εδώ οι αδελφοί που 

έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση και τέλος οι αδελφοί που έχουν πολλά 
γράμματα στο κεφάλι τους. Αναφέρομαι σ' όλους και σ' εμένα τον ίδιο 

ακόμα, το αναγνωρίζω, γιατί κι' εγώ πέρασα απ' αυτές τις σχολές που 

τόσο κοκορεύονται για τη μόρφωση δημοτικού, γυμνάσιου, κλπ. Το 
Διανοητικό Κέντρο είναι αυτό που υφίσταται τις χειρότερες ζημιές, 

αμέσως μετά το συγκινησιακό κέντρο, το κινητικό, το ένστικτο και το 

σεξουαλικό. Με τέτοιο τρόπο που καταλήγουν νοθευμένοι αυτοί οι 
πέντε κύλινδροι της ανθρώπινης μηχανής από τον τύπο τροφής που 
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λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας. Δεν ανιχνεύουν 

πια τα Κοσμικά Κύματα του Σύμπαντος, κλείνονται προς τις θεϊκές 

αρμονίες του ατέλειωτου διαστήματος και δέχονται την Ουσία με 
εξωσφαιρικό τρόπο. 

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι αχρείοι της διάνοιας που 

κρατούν πραγματικά τον κόσμο στη δυστυχία. Αυτοί κυβερνούν όλες τις 
χώρες της Γης σ' αυτήν τη μαύρη περίοδο του Κάλι Γιούγκα (Σιδηρά 

περίοδος). Ήδη εμείς γνωρίζουμε την τόσο καταστροφική θέση στην 

οποία βρίσκεται τελευταία η ανθρωπότητα. Εγώ, σας εξομολογούμαι 
ειλικρινά, υπήρξα ένας πολύ κακός μαθητής και δε λυπάμαι. Σας 

ορκίζομαι ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, απ' όλα τα μηδενικά 

που μου έβαλαν στη βαθμολογία. Αν δεν είχε γίνει αυτό σ' αυτές τις 
ώρες της ζωής, οι πέντε κύλινδροι της οργανικής μηχανής μου θα ήταν 

τελείως βραχυκυκλωμένοι, τελείως καμένοι. Μου φαίνονταν στείρα τα 
σχολειάκια του δημοτικού και του γυμνασίου, κλπ, χασμουριόμουνα 

τρομερά στη διάρκεια των μαθημάτων. Η τελευταία φορά ήταν όταν ο 

καθηγητής της γραμματικής μ' άρπαξε από τα μαλλιά και με πέταξε στο 
δρόμο με τις κλωτσιές. Δόξα τω θεώ! Ευλογημένος να είναι ο θεός! αν 

δε γινόταν αυτό, πώς θα ήταν η ζωή μου με τους πέντε κυλίνδρους της 

μηχανής καμένους; 

Παλιά, εκεί στη Γκουανταλαχάρα μου έδιναν τον τίτλο του 

Δόκτορος. Το έκαναν με πολύ καλές προθέσεις αλλά, λόγω τιμής, δε με 

ευχαριστούσε. Αισθάνομαι ευτυχισμένος έτσι όπως είμαι. 

Αγαπητοί μου φίλοι, η αληθινή σοφία, η μυστικιστική σοφία, όπως 

σας είπα, αυτή ναι, μετατρέπεται σε φωτιά, σε Ιερή φωτιά, σε 

Παγκόσμια Φωτιά. 

Εγώ θέλω να εννοήσετε ότι η φωτιά πραγματικά είναι ένα στοιχείο 

άγνωστο για τους διανοούμενους, είναι ένα στοιχείο που κανείς δε 

γνωρίζει την καταγωγή του. Ανάβουμε ένα σπίρτο, παράγεται φωτιά, 
οποιοσδήποτε θα μας έλεγε ότι είναι ένα προϊόν της καύσης. Δεν 

υπάρχει κάτι τέτοιο, πριν από την ύπαρξη αυτής της καύσης, προϋπήρξε 

η φωτιά μέσα στα μπράτσα για να μπορεί να λειτουργήσει μόνη της, 
αυτό είναι φανερό, και μετά λαμβάνει τη φωτιά. Εγώ θα έλεγα καλύτερα 

ότι με το σπίρτο αυτό, η ύλη που παράγει την κρυμμένη φωτιά, 

καταστρέφεται με το να καταστραφεί το περικάλυμμα μέσα στο οποίο 
βρίσκεται η φωτιά σε υπολανθάνουσα κατάσταση. Η φλόγα βγαίνει 

στην επιφάνεια. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς πραγματικά δεν είναι η 

φυσική φωτιά αλλά το αστρικό σημάδι της Φωτιάς, είναι ας πούμε, η 
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φωτιά της φωτιάς, η φλόγα της φλόγας. Τέτοια δύναμη πύρινη είναι ή 

Χρηστική. ή μπορούμε να πούμε ο Ηλιακός Λόγος, κι αυτό είναι που 

μας ενδιαφέρει. 

Ξέρουμε ότι η αληθινή γνώση μετατρέπεται σε Ηλιακή Φωτιά. 

Έτσι ένα πράγμα είναι η φωτιά εδώ, στο φυσικό κόσμο κι' άλλο είναι η 

φωτιά στη διάρκεια των Αντεκδηλώσεων ή στον κόσμο των φυσικών 
αιτίων ή στο Χάος. Εκεί συναντιόμαστε κατευθείαν με  τους κύριους 

της φλόγας που είναι πραγματική φωτιά και βρίσκουμε ότι αυτή η 

δύναμη βρίσκεται στο Χάος (είναι αυτή η ηλεκτρική δημιουργική 
δύναμη που προκαλεί όλη την ύπαρξη στο Σύμπαν). Αυτό είναι που 

βλέπουμε στις ανώτερες σφαίρες της Κοσμικής Δημιουργίας. Η φωτιά 

σε υπολανθάνουσα κατάσταση είναι ένα θαύμα. Αυτές οι πύρινες Πνοές 
του Αστερισμού του Λέοντος, είναι αδύνατον να περιγραφούν με λόγια. 

Ζωντανή αντιπροσώπευση της Σεφιρωθικής Κορώνας της Εβραϊκής 
Καβάλα, είναι τα: Κετέρ, Χοκμάχ και Μπίναχ. Υπάρχουν δώδεκα 

τάγματα Μυστών σ' αυτόν τον Κόσμο σε σχέση με τα δώδεκα ζωδιακά 

σημεία. 

Δεν χωράει καμιά αμφιβολία, ότι το τάγμα των Λεόντων της 

Φωτιάς ή των Λεόντων της Ζωής του αστερισμού του Λέοντος είναι το 

πιο εξυψωμένο κι έτσι είναι. Για όλα αυτά τα πράγματα και για άλλα, θα 
δείτε σεις την ανάγκη της μελέτης αυτής της σοφίας ή αυτής της 

κοσμικής επιστήμης του σύμπαντος, της σπουδής της Γνώσης. Μόνο 

αυτή η Γνώση σχετίζεται με τα διάφορα σημεία του Είναι. Μπορεί να 
μετατραπεί σε Φωτιά, σε ζωντανή και Φιλοσοφική Φωτιά. 

Πολλά έχουν ειπωθεί για τους Βούδες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 

υπάρχουν Βούδες του Διαλογισμού και Βούδες της Αποκάλυψης. Αλλά 
αυτά είναι πλάσματα που κυριάρχησαν το Νου, που κατέστρεψαν τα 

Εγώ, που δεν επέτρεψαν στις καρδιές τους είσοδο στις αρνητικές 

συγκινήσεις, που δεν είχαν την κακή επιθυμία να δημιουργήσουν 
Διανοητικά ομοιώματα στη Διάνοια τη δική τους, ούτε σε ξένες 

διάνοιες. Ας θυμηθούμε τον Σονκαπάκ, είναι ο ίδιος ο Βούδας 

Γκαουτάμα μετενσαρκωμένος στο Θιβέτ... Άλλο πράγμα είναι ο Βούδας 
του Βούδα, Αμιτάβα το θεϊκό πραγματικό του πρότυπο. Αμιτάβα είναι 

ο Βούδας του Διαλογισμού και Γκαουτάμα θα λέγαμε, ο Βούδας ο 

εγκόσμιος ή μποντισάτβα. Δε μπορούμε ν' αρνηθούμε ότι μέσω αυτού 
του Γκαουτάμα εκφράστηκε λαμπρά ο Αμιτάβα. Δε μπορούμε ν' 

αρνηθούμε ότι αργότερα ο Αμιτάβα έστειλε τον Γκαουτάμα ή τον 

μποντισάτβα ή τον εγκόσμιο Βούδα, σε μια καινούργια μετενσάρκωση 
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κατευθείαν, οπότε εκφράστηκε σαν Σονκαπάκ. Αυτοί είναι Βούδες του 

Διαλογισμού, είναι κυρίαρχοι της Διάνοιας, πλάσματα που 

ελευθερώθηκαν από τη Διάνοια, κύριοι της Φωτιάς. 

Είναι φανερό ότι όλοι αυτοί οι Βούδας λατρεύουν τον Μεγάλο 

Βούδα κι' υποτάσσονται δηλαδή λατρευτικά στο λόγο. Βλέποντας τα 

γεγονότα από αυτή τη σκοπιά, από αυτή την άποψη, προχωρούμε 
καταλαβαίνοντας κάθε φορά και περισσότερο τον τρόπο του πως να 

απελευθερωθούμε από τη Διάνοια, να μάθουμε να ζούμε σοφότερα αν 

θέλουμε στην πραγματικότητα της αλήθειας να μετατραπούμε σε Βούδα 
του διαλογισμού, αυτό είναι επόμενο. Οφείλουμε να καταλάβουμε την 

ανάγκη της τελειωτικής απελευθέρωσης, αντιθέτως, η απελευθέρωση 

δε θα ήταν δυνατή. 

Στο όνομα της αλήθειας πρέπει να πούμε: όσο θα είμαστε σκλάβοι 

του εγώ και των Αντιπροσωπειών της Διάνοιας, η Τελειωτική 
Απελευθέρωση θα είναι κάτι περισσότερο από αδύνατη. 

Γιατί οι πεθαμένοι χάνουν χρόνο; Επαναλαμβάνω, λόγω των 

αντιπροσωπειών. Αυτές τους συνοδεύουν στο Ντεβακάν και παρόλο ότι 
απολαμβάνουν μια φαινομενική ευτυχία ολοφάνερα χάνουν το χρόνο 

τους αθλιότατα. Η ανθρωπότητα χάνει πολύ χρόνο με το Εγώ, όλο αυτό 

είναι πιο πικρό κι από τη χολή. 

Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβουμε ότι το Άκτιστο Φως είναι το 

βασικότερο· η επιθυμία προς τη ζωή μετατρέπεται σε Άκτιστο Φως. 

Αυτό το άκτιστο φως αναδύεται από το βάθος του Σκότους του δεν 
Είναι. Όλοι εμείς οφείλουμε να ποθούμε το Πραγματικό Φως και να 

δουλεύουμε με το σκοπό να γεννηθούμε κάποια μέρα στο Άκτιστο Φως. 

Σήμερα, υπάρχουν πολλοί Μποντισάτβας στον κόσμο. Αυτό 
συμβαίνει γιατί στις περασμένες εποχές του πλανήτη μας, της Γης, στη 

διάρκεια των εποχών του Χρυσού, του Ασημιού και του Χαλκού, 

πολλοί εισήλθαν στα Μυστήρια, έγιναν Μύστες, με άλλα λόγια 
μετατράπηκαν σε Βούδες αλλά όταν έφθασε η Εποχή του Κάλι Γιούγκα 

το Εγώ πήρε μια τρομερή δύναμη. Σ' όλους αυτούς τους αρχαίους 

μυημένους, απέκτησε δύναμη γιατί εκείνοι δεν ήξεραν να ζουν 
υπέκυψαν στους πειρασμούς, διαφορετικά δε θα ξαναεμφανιζόταν σ' 

αυτούς το Εγώ. Σήμερα, λοιπόν, βαδίζουν στην επιφάνεια της Γης 

πολλοί Μποντισάτβας πεσμένοι. Αν πρόσεχαν περισσότερο τη Διάνοια 
και διέλυαν το Εγώ κι είχαν την πρόθεση να μη ξαναδημιουργήσουν 

διανοητικά ομοιώματα θα εμφανίζονταν νικηφόροι. 
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Τι είναι ένας Μποντισάτβα; Απλούστατα, είναι ένα έμβρυο, ένας 

σπόρος ή μ' άλλα λόγια ένας σπόρος μ' έναν μικροσκοπικό αιθερικό 

οργανισμό που μπορεί ν' αναπτυχθεί στον εαυτό του ένα Ουράνιο Είναι. 
Έτσι αν δεν το κάνει, αυτός ο σπόρος αν δεν αναπτυχθεί, χάνει την 

ευκαιρία. 

Ένδοξες υπάρξεις που έζησαν στους πολιτισμούς της Αιγύπτου, 
της Βαβυλώνας, κλπ, βρίσκονται τώρα σε υπολανθάνουσα κατάσταση σ' 

αυτούς τους σπόρους που σε μερικά άτομα υπάρχουν αποθηκευμένοι 

μέσα στους ενδοκρινείς σεξουαλικούς αδένες. Αν αυτός ο σπόρος μ' 
έναν αιθερικό οργανισμό κατόρθωνε ν' αναπτυχθεί, αυτές οι υπάρξεις θα 

έμεναν στην πλήρη κατοχή του σώματος τους και θα ήταν μια ευλογία 

για την ανθρωπότητα. Δυστυχώς όμως, ο χειρότερος εχθρός, που έχουν 
όλες αυτές οι πεσμένες υπάρξεις, όλοι αυτοί οι εκθρονισμένοι Μύστες 

είναι η Διάνοια. Γι' αυτό έχω επιμείνει τόσο στην περασμένη ομιλία 
όσον αφορά την αναγκαιότητα του να μην ανοίγουμε τις πόρτες της 

Διάνοιας μας στις αρνητικές εντυπώσεις που μπορούν να αλλάξουν 

μερικές αντιπροσωπείες, που θα παρεμπόδιζαν την πρόοδο προς τα μέσα 
και προς τα επάνω. Για το λόγο αυτό, έχω επιμείνει υπερβολικά στην 

αναγκαιότητα να διασκορπιστεί το αγαπημένο εγώ! Συμβαίνει να είναι 

ασυμβίβαστα το Εγώ και το Είναι, αυτό είναι φανερό. Καλά λοιπόν, ως 
εδώ κι' ελπίζω να μπορέσατε να καταλάβετε το τι είναι οι Διανοητικές 

Αντιπροσωπείες ή ομοιώματα στο Διανοητικό Κόσμο. Πριν να 

τελειώσουμε αυτή την ομιλία της Τρίτης Κάμαρας δίνω το λόγο 
ελεύθερα, ώστε αυτοί που δεν έχουν καταλάβει να ρωτήσουν και 

μπορούν να το κάνουν όπως είπα, μ' εμπιστοσύνη. 

ΕΡ: Τα ομοιώματα επιστρέφουν με το Εγώ ή αποσυντίθενται με 
την προσωπικότητα; 

ΑΠ: Γα ομοιώματα μπορούν να διατηρηθούν για κάποιο χρόνο 

ώσπου εξασθενούν σιγά-σιγά. Καμιά φορά ξαναεπιστρέφουν, δεν 
ξαναεπιστρέφουν όλες τις φορές κι εξασθενούν σιγά-σιγά. Όταν κάποιος 

χάνει το ενδιαφέρον σ' αυτό ή σε κάποιο άλλο ομοίωμα ή 

αντιπροσωπεία, αυτές τελικά δεν μπορούν να τραφούν και διαλύονται. 

ΕΡ: Είναι το ίδιο οι Σφίγγες, και τα ομοιώματα; 

ΑΠ: Εγώ δε μιλώ για Σφίγγες, αλλά μόνο για ομοιώματα. 

ΕΡ: Δάσκαλε, κάποιος κάνει Αντιπροσωπείες καλές ή κακές, οι 
καλές Αντιπροσωπείες σχηματίζουν ομοιώματα; 
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ΑΠ: Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν καλές, υπάρχουν 

Αντιπροσωπείες ή ομοιώματα θετικά ή αρνητικά αλλά δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά απλές διανοητικές μορφές. Όταν κάποιος μαθαίνει να ζει 
στιγμή προς στιγμή, η πιθανότητα να δημιουργεί τέτοιες μορφές 

εξαφανίζεται. Όμως αν κάποιος συνεχίσει στο χρόνο, τα ομοιώματα 

επίσης συνεχίζουν δημιουργούμενα με το χρόνο. 

ΕΡ: Αυτές τις θετικές επίσης θα έπρεπε να τις καταστρέφουμε; 

ΑΠ: Τόσο οι μεν όσο και οι δε, δεν είναι παρά απλές, φευγαλέες 

μορφές, μάταιες, που δεν έχουν καμιά αληθινή πραγματικότητα και γι' 
αυτό είναι καλύτερο να τις αποσυνθέσουμε. 

ΕΡ: Αυτά, λοιπόν, τα αρνητικά ομοιώματα είναι αυτά που 

περισσότερο μας ζημιώνουν; 

ΑΠ: Σίγουρα έτσι είναι, είναι αυτά που μας προξενούν την 

περισσότερη ζημιά. Θα μπορούσε να συμβεί, ένα θετικό ομοίωμα ας 
υποθέσουμε σχετικό μ' ένα φίλο, να νοθευόταν με το να καθίσουμε ν' 

ακούσουμε π.χ. ένα κουτσομπολιό σχετικά μ' αυτόν το φίλο. Έτσι 

λοιπόν, αλλαγμένο αυτό το ομοίωμα παίρνει την καινούργια μορφή που 
εμείς του δίνουμε και φυσικά μεταβάλλεται σ' έναν εσωτερικό εχθρό 

που μας επιτίθεται και μπορεί να μας οδηγήσει στην αποτυχία. 

ΕΡ: Η διαφορά μεταξύ της Αντιπροσωπείας και του Εγώ είναι ότι 
το Εγώ έχει ένα ποσοστό της μποτιλιαρισμένης ουσίας ενώ οι 

Αντιπροσωπείες όχι; 

ΑΠ: Είναι σωστό, στις Αντιπροσωπείες δεν υπάρχει καμία Ουσία 
μποτιλιαρισμένη. 

ΕΡ: Σεβαστέ Δάσκαλε, η ματαιότητα του να πιστεύει κάποιος ότι 

είναι ένας καλός γνωστικός είναι μια αντιπροσωπεία; 

ΑΠ: Ωραία, αυτό αλλάζει τα πράγματα. Κάποιος έχει τη 

ματαιότητα να πιστεύει ότι είναι ένας καλός γνωστικός. Αυτό λοιπόν 

οφείλεται στο Εγώ της ματαιοδοξίας δεν υπάρχει κανένα ομοίωμα, 
καμιά Αντιπροσωπεία. Απλώς αισθάνεται σαν την «κλώσα των 

κλωσόπουλων» και σαν «τον μπαμπά του Ταρζάν» αυτό είναι όλο. 

ΕΡ: Τη μέθοδο για να εξαλείψουμε το Εγώ την αφομοιώνουμε 
καθημερινά με την πρακτική, αλλά για να εξαλείψουμε τα ομοιώματα, 

ποια μέθοδος είναι απαραίτητη; 

ΑΠ: Λοιπόν, όπως είναι επάνω είναι και κάτω. Μέσα από τα 
φλογερά όπλα του Ηφαίστου, μπορούμε να διαλύσουμε ένα Εγώ που 
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είναι τόσο βαρύ. Μερικά κυβερνούνται από 96 νόμους, υπάρχουν των 

48, των 24, των 12. Επίσης Εγώ των 96 επί 1, επί 2, επί 3, επί 4, επί 5, 

επί 6, επί 7, επί 8, επί 9 και το δίχως άλλο τα διαλύουμε μέσα από την 
εντατική δουλειά στο Καμίνι των Κυκλώπων, στο πυρωμένο εργαστήρι 

του Ηφαίστου, πόσο μάλλον μια Αντιπροσωπεία. Για να τη διαλύσουμε 

δε χρειάζεται τόση προσπάθεια, θα έφτανε λίγη προσοχή και μόνο μια 
εργασία που θα γίνει στο Εργαστήρι, αυτό είναι όλο όσο χρειάζεται για 

ν' αποσυνθέσουμε ένα ομοίωμα. 

ΕΡ: Τι κάνουμε μ' εκείνα τα ομοιώματα που έχουμε από τη 
νηπιακή ηλικία; 

ΑΠ: Ωραία, φαίνεται ότι εσύ έχεις μπερδέψει τις Τελεογκινόρες 

ταινίες με τις Αντιπροσωπείες. Κι' αν είναι η αντιπροσωπεία ενός 
κινηματογραφικού έργου που είδες στην παιδική σου ηλικία, η μέθοδος 

είναι η ίδια που χρησιμοποιείται για να αποσυνθέσεις το Εγώ. Δε 
χρειάζεται και τόση δουλειά για να μπορέσεις να διαλύσεις μια 

Αντιπροσωπεία. 

ΕΡ: Συνεπώς, η αιτία που δημιουργούνται οι Αντιπροσωπείες θα 
είναι από το Εγώ, από το όργανο Κουνταρτιγουαδόρ; Από την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διάνοια μας; 

ΑΠ: Λοιπόν βρίσκεται στις αισθήσεις, γιατί είναι φανερό ότι οι 
μορφές των αισθήσεων περνούν μέσω των αισθήσεων κι εκεί μένουν 

αποθηκευμένες στη μορφή των Αντιπροσωπειών. Ένας Βούδας είναι 

ένα πλάσμα που δεν έχει Αντιπροσωπείες, γι' αυτό είναι Βούδας γιατί 
δεν κουβαλά Αντιπροσωπείες στη Διάνοια, ούτε θετικές ούτε αρνητικές. 

Είναι ακέραιος, ολοκληρωμένος, φωτισμένος, έχει αναπτύξει, θα 

λέγαμε, στον εαυτό του, το άκτιστο φως, το έχει αυτοπραγματώσει 
στον ίδιο τον εαυτό του. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε. Μια θετική αντιπροσωπεία μπορεί να 

χρησιμεύσει για να θεραπευτεί κάποιο άτομο; 

ΑΠ: Καλά, αυτή η Αντιπροσωπεία που χρησιμοποιείται για να 

θεραπευτεί αυτό το άτομο είναι μια Αντιπροσωπεία θετική. Αλλά μετά 

τη χρησιμοποίηση της για τη θεραπεία αυτού του ατόμου, πρέπει να την 
αποσυνθέσει, γιατί αντίθετα παραμένει εκεί παρεμποδίζοντας τη 

Διάνοια. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, υπάρχει τίποτε σχετικό μεταξύ των 
Αντιπροσωπειών της Διάνοιας και της μηχανικής φαντασίας; 
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ΑΠ: Όταν μια αντιπροσωπεία αναβλύζει μηχανικά, σχετίζεται με 

τη μηχανική φαντασία αλλά όταν αναβλύζει με τρόπο σκόπιμο, 

πρόκειται αναμφίβολα για συνειδητή φαντασία που έχει λάβει μέρος για 
να σχηματίσει μια Αντιπροσωπεία. 

ΕΡ: Τις αντιπροσωπείες που μπορούμε εμείς να κάνουμε για τα 

άλλα άτομα μπορούμε πραγματικά να τις δημιουργήσουμε και για μας 
τους ίδιους; 

ΑΠ: Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει όσες Αντιπροσωπείες 

θέλει, όπως η κυρία εκείνη που δημιούργησε την Αντιπροσωπεία του 
Μοναχού κι' έχασε 6 μήνες για να την αποσυνθέσει. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, μπορείτε να μου δώσετε ένα 

παράδειγμα για μια αντιπροσωπεία που θα μπορούσαμε να 
δημιουργήσουμε; 

ΑΠ: Καλά, φαντάζεσαι ότι είσαι ένας Υπεράνθρωπος γεμάτος 
δύναμη κι' έτσι κάνεις μια Αντιπροσωπεία του εαυτού σου. Μπορεί 

κανείς να δημιουργήσει με τη διάνοια του αντιπροσωπείες θετικές ή 

αρνητικές. 

ΕΡ: Δάσκαλε, οι INCUBUS και οι SUBCUBUS είναι μια ποικιλία 

ομοιωμάτων; 

ΑΠ: Καλά, λέγεται ότι τέτοιοι INCUBUS και SUBCUBUS είναι 
μια ποικιλία των ομοιωμάτων, αλλά εγώ θα πήγαινα πιο μακριά. Έχω 

μελετήσει σε βάθος τα στοιχειώδη του Φρανκ Χάρτμαν. Αυτός 

βεβαιώνει ότι αν ένα άτομο καταναλώνει το Ιερό του Σπέρμα, κατά τη 
διάρκεια του αυνανισμού σε λάγνες ερωτικές φαντασίες, αν είναι 

άνδρας δημιουργεί μια γυναικεία αντιπροσωπεία, δηλαδή ένα 

SUBCUBUS. Αλλά αν είναι μια γυναίκα που κάνει την ίδια πράξη 
δημιουργεί ένα INCUBUS που είναι της αρσενικής φύσης, που είναι 

διαφανές όπως, ας πούμε, το κρύσταλλο. Προξενούν μεγάλη ζημιά γιατί 

συνεχίζουν να τρέφονται με το ζωτικό σώμα των προγεννητόρων τους, 
λέγονται αντιπροσωπείες, αλλά αν το αναλύσουμε αυτό σε βάθος, είναι 

ή δεν είναι μια αντιπροσωπεία; 

Εγώ σκέπτομαι απλώς ότι αυτοί οι INCUBUS και SUBCUBUS, 
αναλύοντας έτσι το ζήτημα και συμπεραίνοντας από το κείμενο του 

Φραντς Χάρτμαν, είναι ψυχικά επιπρόσθετα δημιουργημένα 

θεληματικά, από το βίτσιο του προγεννήτορά τους. Έτσι λοιπόν θα 
μπορούσαμε να τα κατονομάσουμε επιπρόσθετα INCUBUS και 

SUBCUBUS στον ανθρώπινο ψυχισμό αυτό είναι όλο, κλέβουν μέρος 
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της συνείδησης του γεννήτορά τους. Τότε δεν είναι απλές 

αντιπροσωπείες. 

ΕΡ: Αυτά τα επιπρόσθετα INCUBUS και  SUBCUBUS απαιτούν 
επίσης ένα ειδικό τρόπο καταστροφής, μια ειδική τεχνική; 

ΑΠ: Λοιπόν, καθώς το σκέπτομαι τώρα, βλέπω την αναγκαιότητα 

της αποσύνθεσης με τον ίδιο τρόπο όπως διαλύουμε οποιοδήποτε 
ψυχικό επιπρόσθετο. Είναι επιπρόσθετα δημιουργημένα απ' αυτούς που 

έχουν αυτό το βίτσιο. 

ΕΡ: Θα μας βοηθούσε σ' αυτό ένας καθαρισμός; 

ΑΠ: Εδώ το μόνο που αξίζει είναι η λόγχη και μια σταθερή 

δουλειά με τη θεϊκή Μητέρα Κουνταλίνι, στο καμίνι των Κυκλώπων 

εκεί δεν επιδρά ο καθαρισμός, τα ψυχικά επιπρόσθετα δεν εξαλείφονται 
με τους καθαρισμούς. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, μας λέγατε ότι με θειάφι οι INCUBUS 
και SUBCUBUS αποσυνθέτονται; 

ΑΠ: Καλά, εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν έτσι και τώρα μετανοώ για 

το ότι πίστευα έτσι. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτά είναι ψυχικά 
επιπρόσθετα υπάνθρωπα, που πρέπει να γίνονται σκόνη, όπως 

οποιοδήποτε άλλο επιπρόσθετο από αυτά που γνωρίζουμε όπως το 

μίσος, βία κ.τ.λ. Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα των γεγονότων κι ας 
με συγχωρέσει ο κος Φραντς Χάρτμαν για την αντιλογία μου στο 

κείμενο του. Έχουμε αλλάξει τρόπο σκέψης, η πείρα μας δείχνει το 

σωστό. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε στο βιβλίο σας «τα τρία βουνά» μας 

δείχνετε, μας λέτε ότι πάντα όσο το άτομο έχει διάνοια, αν και έχει 

τελειώσει με το Εγώ, μπορεί πάλι να ξαναπέσει; 

ΑΠ: Λοιπόν, μη σου φαίνεται παράξενο αυτό, είναι φανερό ότι αν 

ένας Βούδας έχει αποσυνθέσει το Εγώ του, είναι δυνατόν, αυτός ο 

Βούδας να πέσει ατό βίτσιο της συνουσίας. Πραγματικά αν ξεχειλίσει το 
ποτήρι του Ερμή, απλώς αναβλύζει πάλι σ' αυτόν το Εγώ, ανασταίνεται, 

αλλά δεν είναι ένα Εγώ νέο, είναι ένα παλιό Εγώ αναστημένο μέσα από 

τις ίδιες του τις στάχτες, σαν το πτηνό Φοίνιξ της μυθολογίας. 

ΕΡ: Αλλά αφού είναι νεκρός μέσα του, γιατί πέφτει ξανά στη 

συνουσία; 

ΑΠ: Γιατί έχει το δικαίωμα, μπορεί να κάνει τη ζωή του ότι αυτός 
θέλει. Αν επιθυμήσει να πέσει πέφτει, αν του έρχεται να κατέβει, λοιπόν 
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κατεβαίνει, είναι δική του υπόθεση, γιατί έχουμε πλήρη ελευθερία για 

όλα. Ελευθερία για να δουλέψουμε, ελευθερία για να ζήσουμε, 

ελευθερία για να κλάψουμε. Για όλους υπάρχει ελευθερία, όλες αυτές οι 
στρατιές των Ελοχίμ μήπως δεν έπεσαν στη Λεμουρία; Ή μήπως, εμείς 

δεν πέσαμε; Γιατί κι εγώ επίσης στη Λεμουρία πήγα προς τα κάτω και 

γιατί το κάναμε; Λοιπόν, εγώ το έκανα γιατί άλλοι το έκαναν καλά, 
είναι μια απάντηση πολύ ανόητη, αλλά έτσι είναι. Πήγαμε προς τα κάτω 

όλοι οι αρχαίοι PITRIS της Γης- Σελήνης, μέχρι κι' ο γέρος ΝΕΡΤUΝΟ, 

λοιπόν, έπεσε επίσης και κατόπιν σηκωθήκαμε. Το ότι χρειάστηκε να 
κλάψουμε πολύ, να ουρλιάξουμε για να μπορέσουμε να σηκωθούμε, 

αυτό είναι αλήθεια, όμως εκείνη την εποχή πήγαμε κάτω. Τώρα μου 

έρχεται στη θύμηση κάτι πολύ ενδιαφέρον: Μια, κάποια μέρα καθώς 
βρισκόμουν στην ακροθαλασσιά, μου ήρθε η επιθυμία να ερευνήσω 

κάτι γύρω από το σεξ στη Λεμουρία. Ζήτησα από τον Πατέρα μου τον 
εν κρύπτω, να μου δώσει την άδεια να κάνω την έρευνα και μου 

παραχώρησε την άδεια. Εισχώρησα ο' αυτά που ονομάζονται: τα 

Ακασικά Αρχεία της φύσης. Έτσι σ' αυτά τα Ακασικά Αρχεία δε 
δυσκολεύτηκα να επικαλεστώ έναν ΓΚΟΥΡΟΥ, μεγάλο φίλο μου από 

τη Λεμουρία, ο οποίος είπε να έλθει εκείνη η οικογένεια των Λεμουρίων 

και η οικογένεια αυτή παρουσιάστηκε. Ήταν μια ομάδα γιγάντων, τα 
κορμιά τους, ήταν τόσο ψηλά που δε θα χωρούσε το ύψος τους σ' αυτή 

την αίθουσα. Θα έβγαιναν τα κεφάλια τους από το ταβάνι και 

παραπάνω, ντυμένοι με το Λεμουρικό τρόπο, στολισμένοι με τους 
χιτώνες τους εκείνης της εποχής και τους μανδύες τους και τα παράξενα 

μεταλλικά καπέλα τους. Οι γίγαντες αυτοί εκάθησαν με μια δική μου 

εντολή. Ρώτησα έναν από όλους αυτούς:  

-Ποιος είναι ο αρχηγός όλων αυτών εδώ;  Ένας απ' αυτούς, ο 

Αρχηγός της οικογένειας είπε:  

-Εγώ είμαι.  

-Πολύ ωραία, εσείς θα μου απαντήσετε, πώς αναπαράγονταν στη 

Λεμουρία στην εποχή σου. Ξεχείλιζαν ή δεν ξεχείλιζαν το ποτήρι του 

Ερμή του Τρισμέγιστου;  

-Ναι το ξεχείλιζαν.  

-Αλλά αυτό είναι ένα έγκλημα, κύριοι. Είναι ένα ταμπού, μια 

αμαρτία.  
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-Το κάναμε με πολύ σεβασμό και είχαμε σεξουαλική σχέση μόνο 

όταν θέλαμε να έχουμε σύλληψη ενός παιδιού και τίποτε άλλο και με 

πολύ βαθειά ευλάβεια.  

-Αλλά εσείς δεν πηγαίνατε καλά γιατί ξεχειλίζατε το ποτήρι του 

Ερμή. Εσείς είστε από την εβδόμη Λεμουρία υποφυλή και για όλα αυτά 

σεις βρίσκεστε ήδη πεσμένοι και κηλιδωμένοι. Οι προγονοί σας, αυτοί 
της Τρίτης Λεμούριας υποφυλής, αναπαράγονταν με τη δύναμη της 

KRIYA SAKTI και θα σας το αποδείξω. Έκανα μια άλλη μεγάλη κλήση 

και έφτασε ένας σεβάσμιος αρχαίος /\εμούριος με ανάστημα κάπου 
τέσσερα μέτρα, ένας ολόκληρος γίγαντας. Είχε στην κορυφή του όχι 

μόνον ένα μανδύα αλλά ένα πλήθος από καπέλα διαφόρων εθνικοτήτων. 

Του είπα:  

-Γιατί φοράτε αυτά τα καπέλα πάνω στο κεφάλι σας; Αυτά είναι 

διανοητικές μορφές, κοιμάστε, είναι φανερό ότι είστε πεσμένος, 
διαλύσατε αυτές τις διανοητικές μορφές, δεν κουράζεστε να τα 

κουβαλάτε αυτά; Συγκεντρώθηκε μερικές στιγμές και τις διέλυσε 

αυτοστιγμεί σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Του παρατήρησα τα μάτια 
και είδα ότι ήταν σε μια κατάσταση λιγάκι κωματώδη, πράγμα που 

δείχνει ότι τώρα έχει σώμα σε κάποιο σημείο του πλανήτη Γη αλλά είναι 

πεσμένος. Σε εκείνους τους καιρούς, σ' εκείνη την εποχή δεν ήτανε 
πεσμένος. Τον ρωτάω, λοιπόν, πώς έκαναν την αναπαραγωγή στην 

εποχή του οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της τρίτης Λεμουρίας 

υποφυλής, όταν οι άνθρωποι δεν είχαν φύγει ακόμα από την Εδέμ, με 
ποιο τρόπο 

αναπαράγονταν;  

-Εμείς δεν ξεχειλίζαμε το ποτήρι του Ερμή ποτέ, η αναπαραγωγή 
γινόταν με την KRIYA SAKTI και τη σεξουαλική πράξη την 

πραγματοποιούσαμε αποκλειστικά μέσα στους Ναούς. 

-Είσαστε πρόθυμος να εγγυηθείτε γι’ αυτό;  

-Είμαι πρόθυμος.  

Έτσι βλέπετε, ακριβοί μου φίλοι, τις δύο σεξουαλικές πράξεις, 

αυτήν του πεσμένου και αυτού που δεν είναι πεσμένος. Καταλάβατε; 
Βγήκαμε από εκείνη τη μεγάλη αίθουσα, είδαμε ένα μεγάλο κτίριο 

πέντε ορόφων που αντιπροσώπευσαν τις 5 φυλές που υπήρξαν στους 

κόσμους δηλαδή: Την Πολαρική φυλή, την Υπερβόρια, την Λεμούρια, 
των Ατλάντων, την Άρια. Πραγματικά η πέμπτη φυλή είδα ότι ήταν η 

πιο εκφυλισμένη απ' όλες. Οι πεσμένοι της Λεμουρίας ή όπως εκείνοι οι 
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πεσμένοι DHIANIS ή πεσμένοι ΕLΟΗΙΜ ή πεσμένοι Μποντισάτβα της 

εβδόμης υποφυλής ήταν εκφυλισμένοι. Εν τούτοις ο εκφυλισμός τους 

δεν έφτανε στο σημείο μόνο του ότι είχαν τη σεξουαλική σχέση, αλλά 
έπεφταν στο λάθος, να χύνουν το ιερό τους σπέρμα. Αυτό το έκαναν 

μόνο όταν ήθελαν να γίνει σύλληψη ενός παιδιού κι όμως τους 

θεωρούσαν εκφυλισμένους γι' αυτή την αιτία. Έτσι εκφυλίστηκαν οι 
Άτλαντες της έβδομης υποφυλής. 

Υπάρχουν δυο τρόποι αναπαραγωγής: ο πρώτος είναι κτηνώδης, 

ξεχειλίζοντας το ποτήρι του Ερμή, κι' ο άλλος τρόπος της 
αναπαραγωγής είναι χωρίς να είναι ξεχειλισμένο το ποτήρι του Ερμή. 

Τότε γεννιούνται παιδιά περίφημα, πλάσματα με πιθανότητες μιας 

καλής πνευματικής ανάπτυξης. Λοιπόν, είναι φανερό ότι οι πιθανότητες 
του να πέσεις υπάρχουν πάντοτε στη διάρκεια της Κοσμικής 

εκδήλωσης. Μόνο στο Απόλυτο τέτοιες πιθανότητες έχουν πάψει να 
υπάρχουν το σεξ όμως, αυτό καθ’ εαυτό, ποτέ δεν είναι αρνητικό. Όλα 

εξαρτώνται από τη χρήση που του γίνεται. Στην Ελληνική Μυθολογία 

μας γίνεται λόγος καθαρότατα για μια τρίμορφη θεότητα CAOS, RAY 
και EROS. O Έρως ήταν, το Άγιο Πνεύμα σε τρόπο που ο Έρως είναι ο 

Τρίτος Λόγος, η ερωτική δύναμη ως εκ τούτου δεν είναι αρνητική αυτή 

καθ' εαυτή. Αντίθετα είναι απαραίτητη για την σε βάθος εσωτερική 
ανάπτυξη. Ο Έρως αυτός καθ' εαυτός είναι θεϊκός επειδή είναι ο Τρίτος 

Λόγος, είναι το Άγιο Πνεύμα. Το κακό δεν είναι ο Έρως ακριβώς, αλλά 

η λαγνεία, κι' αυτή υπάρχει στη Διάνοια, γι' αυτό έχει ειπωθεί ξεκάθαρα: 
«Η διάνοια που είναι σκλάβα των αισθήσεων κάνει την Ψυχή τόσο 

ανάπηρη, όπως τη βάρκα που ο άνεμος παρασύρει στα νερά. Οι 

αρρωστημένες σκέψεις παράγουν καινούρια ψυχικά επιπρόσθετα, τα 
αρρωστημένα ομοιώματα αναμφίβολα μας διεγείρουν τη μια ή την άλλη 

φορά προς τη συνουσία της λαγνείας». 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, η Ουσία έξω από το σώμα των 
συναισθημάτων, των επιθυμιών, θα έβλεπε τα γεγονότα δια μέσου των 

αντιπροσωπειών σε πιο περιπεπλεγμένη μορφή; 

ΑΠ: Όχι, θα την έβλεπε μέσα από τον ωμό ρεαλισμό γιατί αν 
κάποιος π.χ. μέσα στο Σαμαντί, κατορθώνει να ζήσει στον κόσμο του 

Άτμαν ή σ' εκείνη την περιοχή που εκφράζεται ο Άτμαν μ' όλη τη 

δύναμη του, ανακαλύπτει ότι εκεί όλα είναι χαρά. Βλέπει τη φύση έτσι 
όπως είναι κι όπως ήταν γιατί άλλο πράγμα είναι να δεις ένα πίνακα της 

φύσης έτσι όπως είναι κι άλλο πράγμα είναι να δεις τη φωτογραφία 
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εκείνου του πίνακα της φύσης. Στην περίπτωση αυτή, η φωτογραφία 

είναι η αντιπροσώπευση αυτού του πίνακα της φύσης. 

ΕΡ: Ένα άτομο που έχει πεθάνει μέσα του αν έχει το φυσικό 
όχημα, μέσα από αυτό, που είναι ένα παράθυρο απ' όπου εμφανίζεται σ' 

αυτό το φυσικό κόσμο, θα δει τα γεγονότα έτσι όπως ακριβώς είναι; 

ΑΠ: Έτσι ακριβώς είναι αυτά καθεαυτά πρέπει να διακρίνουμε 
μεταξύ γεγονότων και γεγονότων, αυτό το τόνισε πολύ καλά ο ΚΑΝΤ ο 

φιλόσοφος του Κένιγκσμπεργκ στο: «Κριτική του Καθαρού Λόγου». 

ΕΡ: Δάσκαλε, μη μετατρέποντας τις εντυπώσεις δε σχηματίζουμε 
εμείς νέα ψυχικά επιπρόσθετα και ζώντας με τη φιλοσοφία της 

στιγμαιότητας δεν αφήνουμε να μπαίνουν αντιπροσωπείες στη διάνοια 

μας; 

ΑΠ: Όταν κάποιος ζει συμφωνά με τη φιλοσοφία της 

στιγμηκότητας είναι φυσικό να μην παράγει αντιπροσωπείες γιατί ζει 
στιγμή προς στιγμή, αυτό είναι φανερό. Έτσι λοιπόν το να διαλύουμε τα 

ψυχικά επιπρόσθετα είναι το καλύτερο για να μάθουμε να ζούμε στιγμή 

προς στιγμή. Εφ' όσον κάποιος προχωρεί εξαφανίζοντας τα ψυχικά 
επιπρόσθετα προχωρεί μαθαίνοντας να ζει λεπτό προς λεπτό. Πρέπει να 

έχετε υπ' όψιν σας ότι τα ψυχικά επιπρόσθετα είναι χρόνος, το Εγώ είναι 

χρόνος, είναι ένα βιβλίο πολλών τόμων. Αλλά εάν εμείς αποσυνθέσουμε 
το Εγώ, αποσυνθέτουμε το χρόνο. Είναι φανερό ότι μαθαίνοντας να ζει 

στιγμή προς στιγμή κάποιος, πραγματοποιείται λίγο λίγο κατά το μέτρο 

που προχωρεί εξαφανίζοντας τα ψυχικά επιπρόσθετα κατά το μέτρο που 
προχωρεί εξαλείφοντας το χρόνο, κατά το μέτρο που προχωρεί 

εξαλείφοντας το Εγώ. Σας έχω πει ότι ο  GEOPASH είναι ο χειρότερος 

τύραννος κι είναι αλήθεια. Ο GEOPASH είναι ο χρόνος. Κι ο χρόνος σε 
μας είναι το Εγώ. Με διαλυμένο το Εγώ, έχει καταστραφεί, ο 

GEOPASH. Έτσι ο χρόνος δεν υφίσταται πια, μαθαίνουμε έτσι να ζούμε 

δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. 

ΕΡ: Δάσκαλε θα συνιστούσατε μια αντιπροσωπεία για να 

εξαλείψουμε το Εγώ; 

ΑΠ: Λοιπόν, αυτό αποτελεί, θα λέγαμε, ένα αντιαίσθημα στο 
κοινό αίσθημα, όπως αν ξεκινούσαμε ένα αυτοκίνητο πατώντας τα 

φρένα. Σίγουρα δε θα ξεκίναγε. Η αντιπροσωπεία για να διαλύσουμε το 

Εγώ είναι σαν ...δε λειτουργεί, γιατί για να διαλύσουμε το Εγώ, το 
μοναδικό που εξυπηρετεί είναι η γόνιμη δουλειά στο καμίνι των 

Κυκλώπων. 
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ΕΡ: Δάσκαλε, για να δούμε τα πράγματα από μόνοι μας, για να 

δούμε το Εγώ στον εαυτόν μας (όχι μια αντιπροσωπεία του Εγώ, όχι ένα 

Εγώ ανύπαρκτο, φανταστικό, όχι) αλλά έτσι όπως είναι θα το 
καταφέρνουμε με τον ρυθμό που πεθαίνουμε; (έτσι το έχουμε ακούσει 

από σας τον ίδιο). Ή πρέπει να το βλέπουμε με την ανώτερη συγκίνηση; 

Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος που το Εγώ πεθαίνει στην 
πραγματικότητα; Ή μήπως η πρακτική του θανάτου του Εγώ γίνεται 

στείρα στην ίδια στιγμή στην οποία εμείς δε βλέπουμε το Εγώ όπως 

είναι αλλά μόνο μια αντιπροσωπεία του Εγώ;  

ΑΠ: Καλά, τελικά αυτό είναι απλούστατα, θα λέγαμε, ένα παιχνίδι 

του ψυχισμού γιατί πραγματικά εμείς δε θα μπορούσαμε να δούμε το 

Εγώ στον εαυτό μας αν δεν έχει αναπτυχθεί η αίσθηση της ψυχολογικής 
αυτοπαρατήρησης. Μόνο με την ανάπτυξη μιας τέτοιας αίσθησης είναι 

δυνατόν να δούμε το Εγώ. Το να δούμε το Εγώ σαν αντιπροσωπεία, θα 
ήταν να πέσουμε σ' ένα φαύλο κύκλο, μια μορφή αυταπάτης. Μας 

ενδιαφέρει να διαλύσουμε αυτό που αισθανόμαστε, αυτό που σκέπτεται 

μέσα μας σε μια προκαθορισμένη στιγμή, αυτό που σε μια στιγμή 
υπάρχει προσβάλλοντας έναν άλλο, αυτό που σε μια στιγμή είναι 

νοιώθοντας λαγνεία, αυτό που σε μια στιγμή υπάρχει καίγοντας τη 

σάρκα της ασέλγειας. Αυτό είναι που πρέπει να αποσυνθέσουμε. Πρέπει 
να είμαστε πρακτικοί, δε μας χρησιμεύει ο σχηματισμός 

αντιπροσωπειών του Εγώ, παρά να αυτοπαρατηρούμε ψυχολογικά τον 

ίδιο τον εαυτό μας και να το αποσυνθέσουμε. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, μιλώντας για αυτοπαρατήρηση, έχει 

αυτή σχέση με τ' ανώτερα κέντρα της οργανικής μηχανής; 

ΑΠ: Ασφαλώς τα ανώτερα κέντρα της ανθρώπινης μηχανής, είναι 
πλαστογραφημένα με μεγάλη ακρίβεια από την εκπαίδευση που 

παίρνουμε. Έτσι αυτά τα κέντρα της ανθρώπινης μηχανής οφείλουμε να 

τα εξαγνίσουμε και γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο δύσκολη η δουλειά της 
εσωτερικής αυτοπραγμάτωσης του Είναι. Υπάρχουν δυο γεγονότα που 

μας ζημιώνουν, που εμποδίζουν την αυτοπραγμάτωση κάποιου. 

Αναφερόμαστε ακριβώς στη νοθευμένη μόρφωση που λάβαμε στη 
διάρκεια της προπαρασκευαστικής ηλικίας και στην κληρονομικότητα. 

Ο γήινος πατέρας μας, η γήινη μητέρα μας είχαν καθορισμένες 

συνήθειες, ορισμένα ήθη, εσφαλμένα ή μη εσφαλμένα, όμως τα είχαν. 
Εκείνοι με τη σειρά τους τα είχαν γιατί την κληρονομιά την έφερναν τα 

γονίδια, τα είχαν κληρονομήσει από τους παππούδες μας. Οι παππούδες 

μας είχαν τις ίδιες συνήθειες γιατί τις είχαν κληρονομήσει από τους 
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προπαππούδες μας κι έτσι διαδοχικά. Έτσι λοιπόν στην κληρονομιά που 

φέρνουμε στα γονίδια υπάρχει η τάση να επαναλαμβάνουμε 

καθορισμένα σφάλματα των προγόνων μας κι είναι τόσο ριζωμένα σε 
μας που ούτε κι αν το θέλουμε το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Έτσι, αυτή η 

χείριστη μόρφωση που παίρνουμε στην προπαρασκευαστική ηλικία 

είναι εμπόδιο για την αυτοπραγμάτωση του Είναι. 

ΕΡ: Δάσκαλε, οι διανοητικές αντιπροσωπείες είναι πάντοτε 

νοητικές ή επίσης υπάρχουν ομοιώματα συναισθηματικού, ένστικτου, 

και σεξουαλικού είδους; 

ΑΠ: Όλα τα ομοιώματα είναι διανοητικά, γιατί, τέλος πάντων, στο 

διανοητικό κόσμο, η διάνοια είναι διάνοια και το Είναι είναι το Είναι. Ο 

αστρικός κόσμος δεν είναι τίποτα περισσότερο από συμπυκνωμένη 
διάνοια και ο φυσικός κόσμος δεν είναι τίποτα περισσότερο από 

συμπυκνωμένη διάνοια. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτούμε ότι 
τα ομοιώματα είναι διανοητικά, αυτό είναι φανερό. 

ΕΡ: Όταν ακούμε κάποιον και σε μας περνάει μια αντιπροσωπεία 

τι κάνουμε; 

ΑΠ: Λοιπόν, αν κρατάμε την προσοχή ολόκληρη δεν υπάρχει 

λόγος να υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις. Αλλά εάν δε δίνεις πλήρη 

προσοχή, όταν ακούς, αναδύονται στη σκέψη άλλα πράγματα αρνητικές 
σκέψεις, αναμνήσεις. Αν κάποιος βρίσκεται ολοκληρωτικά 

συγκεντρωμένος κατά φυσικό τρόπο, αυθόρμητα, δεν υπάρχουν 

πιθανότητες να αναδυθούν τέτοιες αρνητικές σκέψεις κι αναμνήσεις. Αν 
αναδυθούν είναι γιατί δεν έχει βάλει την προσοχή του πάνω στον εαυτό 

του, έτσι μετά πρέπει να βάλει περισσότερη προσοχή. 

ΕΡ: Όταν κάποιος εργάζεται με τη φαντασία, τι κάνει για να ξέρει 
ότι δε σχηματίζει διανοητικά ομοιώματα; 

ΑΠ: Λοιπόν, ο κοιμισμένος είναι κοιμισμένος, τι μπορεί να ξέρει; 

Ξύπνα και μετά θα το ξέρεις. Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα των 
γεγονότων, ένας κοιμισμένος είναι κοιμισμένος. Τι μπορεί να ξέρει; 

Πρέπει να ξυπνήσει. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, συσχετίζοντας τις εντυπώσεις με το 
μεγαλείο του μυστηρίου της Ρώμης, όταν ένα άτομο εφαρμόζει την 

αλχημεία και ταυτίζεται με την αίσθηση, με το Προϊόν αυτού του 

προγράμματος που κατέχουν τα σώματα, το μαγνητισμό, αυτές οι 
εντυπώσεις αποκρυσταλλώνονται στα Εγώ; 
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ΑΠ: Λοιπόν ναι, μπορούν να αποκρυσταλλωθούν οι αρνητικές 

εντυπώσεις στη μορφή των Εγώ. Έται λοιπόν, μέσα μας υπάρχουν 

πολλά να ερευνήσουμε κι αυτό είναι σημαντικό να το μάθουμε. Διότι αν 
εσείς μπορούσατε ν' απελευθερώσετε την ουσία θα μπορούσατε για 

κάποια στιγμή να βλέπατε τότε ότι αυτά τα δώδεκα τάγματα που 

υπάρχουν στο Σύμπαν στα οποία είναι η τάξη του Λέοντος, δεν έχουν 
Εγώ ούτε φορτώνονται διανοητικά ομοιώματα. Είναι πλάσματα που 

ζουν από στιγμή σε στιγμή και ποτέ δεν έχουν την κακή συνήθεια να 

δημιουργούν διανοητικά ομοιώματα, συλλογίζονται τα πάντα. 
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Ο κόσμος της διάνοιας 
 

Με σκοπό να καταλάβουμε το πραγματικό, βρίσκεστε εσείς εδώ 

για να με ακούτε και εγώ για να σας μιλάω. Όμως είναι αναγκαίο να 
υπάρχει μεταξύ μας μια πραγματική μετάληψη των ψυχών. Να 

επιβάλλουμε στον εαυτό μας να αναζητάμε, να ερευνάμε, να ψάχνουμε, 

να προσπαθούμε να ξέρουμε, με το σαφή σκοπό να αποκτήσουμε ένα 
προσανατολισμό στο δρόμο της εσωτερικής αυτοπραγμάτωσης του 

Είναι. 

Το να ξέρουμε να ακούμε είναι πολύ δύσκολο, να ξέρουμε να 
μιλάμε είναι πιο εύκολο. Συμβαίνει ότι όταν ακούμε γίνεται αναγκαίο να 

είμαστε ανοικτοί προς το καινούργιο με αυθόρμητη Διάνοια, ελεύθεροι 

από προσκέψεις, προκρίσεις, κλπ. Όμως συμβαίνει ότι το εγώ, ο εαυτός 
μας, δεν ξέρει να ακούει, γιατί όλα τα μεταφράζει με βάση τις 

προκρίσεις. Όλα τα μεταφράζει σύμφωνα με αυτό που έχει αποθηκεύσει 

στο διαμορφωτικό κέντρο. Ποιο είναι το διαμορφωτικό κέντρο; Η 
μνήμη. Γιατί την ονομάζουν διαμορφωτικό κέντρο; Διότι εκεί γίνεται η 

διανοητική διαμόρφωση των σκέψεων. Το καταλαβαίνετε αυτό; Γίνεται 

επείγον να μάθουμε να ακούμε με καινούργια διάνοια, μη 
επαναλαμβάνοντας όσα έχουμε συσσωρεύσει στη μνήμη. 

Μετά από αυτά τα εισαγωγικά λόγια, θα προσπαθήσουμε να 

συμφωνούμε στην ορολογία, ιδέες κλπ. Πρώτα απ' όλα, είναι 
απαραίτητο να ξέρουμε, αν το διανοητικό μπορεί να μας φέρει το ίδιο 

καμιά φορά στην εμπειρία του πραγματικού. Υπάρχουν λαμπερές 

διάνοιες (αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε), όμως αυτές ποτέ δεν 
έχουν πειραματιστεί αυτό που είναι η αλήθεια. 

Πρώτα απ' όλα είναι καλό να ξέρουμε ότι υπάρχουν 3 διάνοιες σε 

μας. Την πρώτη θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε διάνοια των 
αισθήσεων, τη δεύτερη θα τη θεωρήσουμε σαν ενδιάμεση διάνοια και 

την τρίτη σαν εσωτερική διάνοια. Όμως ας σκεφθούμε τι είναι η διάνοια 

των αισθήσεων που όλοι χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Εγώ θα έλεγα ότι 
επεξεργάζεται τις σκέψεις της με τα δεδομένα που της προσφέρουν οι 5 

αισθήσεις και με αυτές τις περιεχόμενες ιδέες διαμορφώνει τους 

συλλογισμούς της. Αν βλέπουμε τα πράγματα από αυτή τη σκοπιά, είναι 
φανερό ότι η υποκειμενική λογική, η αισθησιακή λογική έχει σαν βάση 

της τις εξωτερικές αισθησιακές αντιλήψεις. Αν σαν μοναδικό ελατήριο 

των λειτουργιών της έχει αποκλειστικά τα δεδομένα που έχει λάβει 
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μέσω των πέντε αισθήσεων, αναμφισβήτητα δε θα έχει πρόσβαση σε 

εκείνο που διαφεύγει από τον ελαττωματικό κύκλο των εξωτερικών 

αισθησιακών αντιλήψεων, αυτό είναι φανερό. Τίποτα δεν μπορεί να 
ξέρει αυτή η διάνοια από το πραγματικό των μυστηρίων της ζωής και 

του θανάτου, τίποτα γύρω από την αλήθεια, από το θεό κλπ. Έτσι 

λοιπόν από πού θα μπορούσε αυτή η διάνοια να βγάλει πληροφορίες 
όταν η μοναδική της πηγή τροφής είναι τα δεδομένα που της έχουν 

μεταδώσει οι 5 αισθήσεις; Σαφώς δεν έχει με τι να γνωρίζει το από 

πάνω. 

Έρχεται αυτή τη στιγμή στη μνήμη μου κάτι πολύ ενδιαφέρον. 

Έγινε μια φορά ένα μεγάλο συνέδριο στην Βαβυλωνία, την εποχή της 

λάμψης της Αιγύπτου. Ήρθαν άνθρωποι της Συρίας, Αιγύπτου, Φοινίκης 
κλπ. στο αναφερόμενο συνέδριο. Είναι φανερό ότι το θέμα συζητήσεως 

φαινόταν ενδιαφέρον. Ήθελαν να ξέρουν με αναλυτικές συζητήσεις αν 
το ανθρώπινο ον είχε ή όχι ψυχή. Τότε, σαφώς οι 5 αισθήσεις είχαν ήδη 

εκφυλιστεί αρκετά, μόνο έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε πώς οι 

άνθρωποι διάλεξαν αυτό το θέμα σαν αφορμή του συνεδρίου. Σε μια 
άλλη εποχή αυτό το συνέδριο θα είχε καταλήξει παράλογο. Ποτέ δε θα 

είχε περάσει στο νου των Λεμουρίων να κάνουν ένα συνέδριο τέτοιου 

τύπου. Στους ανθρώπους της ηπείρου ΜΟΥ αρκούσε να βγουν από το 
σώμα τους για να ξέρουν αν είχαν ή όχι ψυχή, το έκαναν με μεγάλη 

ευκολία. Δεν ήταν τόσο καθυστερημένοι στο φυσικό μηχανισμό. Έτσι 

λοιπόν ένα θέμα τέτοιου είδους θα μπορούσε να το προτείνει μόνο μια 
ανθρωπότητα που είχε πάρει το δρόμο της καθοδικής εξέλιξης, 

εκφυλισμένη... 

Γίνονταν λοιπόν πολλές συζητήσεις, τόσο υπέρ όσο και κατά, 
ώσπου ανέβηκε στο βήμα της ευγλωττίας ένας μεγάλος σοφός της 

Συρίας. Αυτός ο άνθρωπος είχε καλλιεργηθεί στην Αίγυπτο, είχε 

σπουδάσει στα μυστήριά της και μίλησε με δυνατή φωνή λέγοντας:  

«Η λογική δεν μπορεί να ξέρει τίποτα πάνω στην αλήθεια, πάνω 

στο πραγματικό, πάνω στην ψυχή, πάνω στο αθάνατο. Η λογική το ίδιο 

χρησιμεύει για να στηρίζει μια πνευματική θεωρία όπως και μια 
υλιστική, θα μπορούσε να επεξεργασθεί ένα θέμα με μια εξαιρετική 

λογική, όπως θα μπορούσε να σχηματιστεί, σε αντίθετη περίπτωση, ένα 

υλιστικό θέμα με μια παρόμοια λογική. Έτσι λοιπόν η υποκειμενική 
λογική, αισθησιακή, τρεφόμενη με τα δεδομένα που της έχουν δώσει οι 

5 αισθήσεις φτάνει για όλα, μπορεί να φτιάχνει θέματα είτε πνευματικού 

είτε υλιστικού τύπου, επομένως δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να 
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έχουμε εμπιστοσύνη. Υπάρχει μια διαφορετική αίσθηση, είναι η 

αίσθηση αντίληψης, που ξεχωρίζει τις κοσμικές αλήθειες, είναι η 

ικανότητα του Είναι. Όμως η υποκειμενική λογική δεν μπορεί να μας 
δίνει πραγματικά καμιά πληροφορία, πάνω στην αλήθεια, πάνω στο 

πραγματικό. Τίποτε δεν μπορεί να ξέρει η αισθησιακή λογική πάνω στα 

«μυστήρια της ζωής και του θανάτου». 

Έτσι μίλησε εκείνος ο σοφός και είπε ακόμα και το άλλο:  

«Εσείς με γνωρίζετε, σε όλους είναι γνωστό πως έρχομαι από την 

Αίγυπτο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ζωή μου έχει γίνει διαφορετική 
και η αισθησιακή μου διάνοια δε θα μπορούσε να προσφέρει τίποτα 

πάνω στο πραγματικό».  

Έτσι εκφράστηκε εκείνος ο άνθρωπος και εξήγησε στους 
περήφανους: 

«Εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε τίποτα με τους συλλογισμούς σας 
πάνω στην αλήθεια, πάνω στην ψυχή ή πάνω στο πνεύμα. Ο 

ορθολογιστικός νους δεν μπορεί να ξέρει τίποτα πάνω σ' αυτά». 

Καλώς μίλησε εκείνος ο άνθρωπος με πολλή ευγλωττία και έπειτα 
απομακρύνθηκε εγκαταλείποντας οποιουδήποτε είδους σχολαστικισμό. 

Προτίμησε να εγκαταλείψει τον υποκειμενικό ορθολογισμό και να 

εξελίσσει εκείνη την ικανότητα που αναφέρθηκε πριν σαν αντίληψη 
διάκρισης των κοσμικών αληθειών, ικανότητα που σε μια άλλη εποχή 

είχε η ανθρωπότητα σε γενικό επίπεδο αλλά ατρόφησε όταν εξελίχθηκε 

το ψυχολογικό εγώ, ο εαυτός μας κλπ. 

Εκείνος ο σοφός που είχε σπουδάσει στην Αίγυπτο, λένε ότι 

μακριά από κάθε είδους σχολείο, πήγε να καλλιεργήσει τη γη και να 

εμπιστευτεί αποκλειστικά στην αξιοθαύμαστη ικανότητα του Είναι, 
γνωριζόμενη σαν αντίληψη διακρίνουσα τις κοσμικές αλήθειες. Όμως 

πάμε λίγο πιο μακριά. Υπάρχει μια διάνοια διαφορετική από τη 

αισθησιακή διάνοια, θέλω να πω με εμφαντική μορφή η ενδιάμεση 
διάνοια. Σε αυτή την ενδιάμεση διάνοια βρίσκουμε τις πεποιθήσεις 

θρησκευτικού είδους. Σαφώς τα δεδομένα που έχει λάβει από τις 

θρησκείες αποθηκεύονται εδώ. 

Υπάρχει επίσης η εσωτερική διάνοια. Αυτή η διάνοια λειτουργεί 

αποκλειστικά με τα δεδομένα που της μεταδίδει η συνείδηση του Είναι. 

Η εσωτερική διάνοια δε θα μπορούσε ποτέ να λειτουργεί χωρίς τα 
δεδομένα που της προσφέρει η εσωτερική συνείδηση του Είναι. 
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Να οι τρεις διάνοιες. Τη διάνοια των αισθήσεων στο Ευαγγέλιο τη 

γνωρίζουμε με όλες τις θεωρίες της, σαν το προζύμι των Σαδδουκαίων. 

Ο Ιησούς Χριστός είχε ειδοποιήσει λέγοντας: «προσέξτε τον εαυτό σας 
από το προζύμι των Σαδδουκαίων». Δηλαδή από τις υλιστικές θεωρίες, 

αθεϊστικές σαν τη μαρξιστική διαλεκτική. Αυτό το είδος θεωριών 

αντιστοιχεί ακριβώς με τη διδασκαλία των Σαδδουκαίων την οποία 
αναφέρει ο Χριστός. Όμως επίσης ειδοποιεί ο κύριος της τελειότητας 

για την διδασκαλία των Φαρισαίων. Αυτή η διδασκαλία αντιστοιχεί 

στην ενδιάμεση διάνοια και ποιοι είναι οι Φαρισαίοι; Είναι εκείνοι που 
παρίστανται στους ναούς και στα σχολεία τους, στις θρησκευτικές 

αιρέσεις κλπ. για να τους βλέπουν. Ακούνε το λόγο όμως δεν τον 

πραγματοποιούν στον εαυτό τους, είναι σαν τον άνθρωπο που 
κοιτάζεται σ' έναν καθρέπτη κι' έπειτα φεύγει. Παρίστανται μόνο για να 

τους βλέπουν οι άλλοι, όμως ποτέ δε δουλεύουν με τον εαυτό τους και 
αυτό είναι φοβερό λάθος. Χαίρονται με τις πεποιθήσεις τους, δεν τους 

ενδιαφέρει ο εσωτερικός μετασχηματισμός, τελειωτικά, χάνουν το 

χρόνο τους άθλια και αποτυγχάνουν. 

Ας απομακρυνθούμε λοιπόν από το προζύμι των Σαδδουκαίων και 

των Φαρισαίων και ας σκεφτούμε ν' ανοίξουμε την εσωτερική διάνοια. 

Πώς θα την ανοίξουμε; Γνωρίζοντας να σκεπτόμαστε ψυχολογικά και 
έτσι θα μπορέσουμε ν' ανοίξουμε την εσωτερική διάνοια που λειτουργεί 

με τα δεδομένα της υπερθετικής συνείδησης του Είναι. Τότε χάρις σ' 

αυτό θα αποκτήσουμε την εμπειρία του πραγματικού, των διαφόρων 
φαινομένων της φύσης. 

Με την εσωτερική διάνοια ανοιγμένη μπορούμε να μιλάμε για 

παράδειγμα πάνω στο νόμο του κάρμα, ήδη όχι από όσα λένε ή δε λένε 
οι άλλοι αλλά από άμεση εμπειρία. Επίσης με την εσωτερική διάνοια 

ανοικτή είμαστε αρκετά έτοιμοι για να μιλάμε πάνω στο νόμο της 

υποτροπής ή πάνω στο νόμο της αιώνιας επιστροφής όλων των 
πραγμάτων, ή πάνω στη μετεμψύχωση των ψυχών κλπ. Αλλά αυτό είναι 

γεγονός. Δε στηριζόμαστε πια σε κάτι που διαβάσαμε ή ακούσαμε από 

μερικούς συγγραφείς, αλλά στηριζόμαστε σε εκείνο που πραγματικά 
εμείς οι ίδιοι άμεσα έχουμε πειραματιστεί, αυτό είναι φανερό. 

Ο κύριος Εμμανουήλ Καντ, ο φιλόσοφος, κάνει μια 

διαφοροποίηση μεταξύ της κριτικής της υποκειμενικής λογικής και της 
κριτικής της αγνής λογικής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υποκειμενική, 

ορθολογιστική λογική, ποτέ δε θα μπορούσε να μας προσφέρει κάτι που 

δεν ανήκει στον κόσμο των πέντε αισθήσεων. Ο καλλιεργημένος νους 
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από μόνος του είναι ορθολογιστής και υποκειμενικός. Πάντα όταν 

ακούει ένα θέμα πάνω στη μετενσάρκωση, πάνω στο κάρμα, θα απαιτεί 

δοκιμές, αποδείξεις. Τις αλήθειες που μόνο μπορούμε να τις 
αντιλαμβανόμαστε με την εσωτερική διάνοια δε θα μπορούσαμε να τις 

αποδείξουμε στον αισθητικό κόσμο. Το να απαιτείς δοκιμές πάνω ο' 

αυτές στον κόσμο των αισθήσεων, τον εξωτερικό, ισοδυναμεί με το να 
απαιτείς από έναν βακτηριολόγο να μελετήσει τα μικρόβια με 

τηλεσκόπιο, όπως επίσης να απαιτείς από τον αστρονόμο να μελετήσει 

αστρονομία με ένα μικροσκόπιο. Οι δοκιμές όμως δεν μπορούν να 
δίνονται στην υποκειμενική λογική. Αυτή δεν έχει τίποτα με το οποίο να 

μπορεί να δει εκείνο που δεν ανήκει στον κόσμο των αισθήσεων. 

Τα θέματα σαν: η μετενσάρκωση, το κάρμα, η ζωή μετά θάνατον, 
κλπ. είναι αποκλειστικά ζητήματα της εσωτερικής διάνοιας και ποτέ της 

διάνοιας των αισθήσεων. 

Στην εσωτερική διάνοια μπορούμε να τα αποδείξουμε, όμως 

πρώτα απ’ όλα απαιτείται στο δόκιμο να έχει ανοίξει τη δική του 

εσωτερική διάνοια. Αν δεν την έχει ανοίξει πώς θα μπορούσαμε να του 
κάνουμε επίδειξη τέτοιου είδους; Αδύνατο, έτσι δεν είναι; 

Αν το έχουμε καταλάβει αυτό με σαφήνεια, συμφέρει να 

εμβαθύνουμε λιγάκι σ’ αυτό το ζήτημα των ικανοτήτων. Ένας 
καλλιεργημένος νους, από μόνος του είναι μια ικανότητα από τις πιο 

χυδαίες στα επίπεδα του Είναι. Αν θέλουμε να τα κάνουμε όλα 

διανοητικά, ποτέ δε θα φτάσουμε στην αντίληψη των κοσμικών 
αληθειών. Αναμφισβήτητα υπάρχει πιο μακριά από τον καλλιεργημένο 

νου μια ικανότητα επίγνωσης, θέλω να αναφερθώ με εμφαντικό τρόπο 

αυτή τη φορά, στη συνειδητή φαντασία. Πολύ έχει υποτιμηθεί αυτή η 
ικανότητα, μερικοί την ονομάζουν «Η τρελή του σπιτιού», άδικο όνομα 

αυτό, γιατί αν δεν υπήρχε η συνειδητή φαντασία δε θα υπήρχε το 

μαγνητόφωνο, το αυτοκίνητο, ο σιδηρόδρομος, κλπ. 

Ο σοφός που θέλει να κάνει μια εφεύρεση, πρώτα πρέπει να τη 

φανταστεί, έπειτα να τη σχηματίσει σ' ένα χαρτί. Ο αρχιτέκτονας που 

θέλει να φτιάξει ένα σπίτι, θα πρέπει πρώτα να το φανταστεί και μετά να 
σχηματίσει το σχέδιο του. Έτσι λοιπόν η συνειδητή φαντασία έχει 

επιτρέψει τις εφευρέσεις. Δεν είναι τότε κάτι που μπορούμε να 

περιφρονούμε. Το ότι υπάρχουν πολλά είδη φαντασίας, δεν μπορούμε 
να το αρνηθούμε. Την πρώτη φαντασία μπορούμε να την ονομάσουμε 

μηχανική φαντασία. Αυτή είναι η ίδια η ονειροπόληση. Είναι φανερό ότι 

αυτήν την αποτελούν τα απορρίμματα της μνήμης και είναι μέχρι και 
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βλαβερή. Όμως υπάρχει ένα άλλο είδος φαντασίας. Είναι η θεληματική 

φαντασία, δηλαδή η συνειδητή φαντασία. 

Η ίδια η φύση έχει φαντασία, αυτό είναι φανερό. Αν δεν υπήρχε η 
φαντασία όλα τα πλάσματα της φύσης θα ήταν τυφλά. Όμως χάρις σ' 

αυτήν την καταπληκτική ικανότητα, υπάρχει η αντίληψη, 

διαμορφώνονται οι εικόνες στο αντιληπτικό κέντρο του Είναι, ή 
αντιληπτικό κέντρο των αισθήσεων. Η δημιουργική φαντασία της φύσης 

έχει παράγει τις διάφορες μορφές που υπάρχουν σε όλο εκείνο που 

είναι. 

Στην εποχή των υπερβόρειων ή των Λεμουριανών, δε 

χρησιμοποιούσαν τον καλλιεργημένο ή μορφωμένο νου. 

Χρησιμοποιούσαν τη συνειδητή φαντασία. Τότε το ανθρώπινο ον ήταν 
αθώο και σε θαυμαστή θεαματικότητα το σύμπαν αντανακλούσε σαν σε 

μια κρυστάλλινη λίμνη στη φαντασία του. Ήταν μια άλλη εποχή για την 
ανθρωπότητα. Σήμερα προκαλεί πόνο να βλέπεις πολύ κόσμο να έχει 

χάσει μέχρι την ίδια τη συνειδητή φαντασία. Έχει δηλαδή  εκφυλιστεί 

τρομακτικά αυτή η ικανότητα. 

Είναι δυνατόν βέβαια να εξελίσσουμε τη συνειδητή φαντασία. 

Αυτό θα μας πήγαινε πιο μακριά από τη διάνοια των αισθήσεων αυτό θα 

μας πήγαινε στο να σκεπτόμαστε ψυχολογικά. Μόνο το να σκεπτόμαστε 
ψυχολογικά θα μπορούσε να μας ανοίξει τις πόρτες της εσωτερικής 

διάνοιας. Αν εμείς εξελίξουμε τη συνειδητή φαντασία μπορούμε να 

μάθουμε να σκεφτόμαστε ψυχολογικά. 

Συνειδητή φαντασία, έμπνευση και διαίσθηση είναι οι τρεις 

υποχρεωτικοί δρόμοι της μύησης, διότι αλλιώς θα μένουμε 

μποτιλιαρισμένοι αποκλειστικά στους αισθησιακούς μηχανισμούς του 
κουτιού, του διανοητικού κέντρου. Δηλαδή δε θα είναι δυνατόν να 

ανέβουμε από τα σκαλοπάτια της συνειδητής φαντασίας, της έμπνευσης 

και της διαίσθησης. 

Δε θέλω να σας πω ότι ο καλλιεργημένος νους δε χρησιμεύει. 

Είμαι μακριά από το να κάνω τόσο μεγάλη βεβαίωση, αυτό που κάνω 

είναι να φανερώνω την ορολογία. Οποιαδήποτε ικανότητα στην τροχιά 
της είναι χρήσιμη, ένας πλανήτης στην τροχιά του είναι χρήσιμος, αλλά 

έξω απ’ αυτήν είναι άχρηστος και καταστρεπτικός. Το ίδιο είναι οι 

ικανότητες του ανθρώπινου όντος. Έχουν την τροχιά τους. Το να θέλει 
κανείς να βγάλει τη λογική από την τροχιά της, στη λογική των 

αισθήσεων είναι παράλογο, διότι θα πέσουμε στον υλιστικό 
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σκεπτικισμό. Πολλοί άνθρωποι, ας τους πούμε μαθητές 

ψευδοεσωτερισμού και ψευδοαποκρυφισμού, τόσο συνηθισμένοι σ' 

αυτή την εποχή, βρίσκονται πάντα σε πόλεμο με τις αμφιβολίες τους. 
Γιατί πηγαίνουν, σαν τις πεταλούδες, από σχολή σε σχολή και στο τέλος 

φτάνουν τα γηρατειά χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τίποτε. 

Από την ίδια εμπειρία έχει παρατηρηθεί ότι εκείνοι που μένουν 
μποτιλιαρισμένοι στον καλλιεργημένο νου, αποτυγχάνουν, ή εκείνοι που 

θέλουν να επαληθεύουν με το διανοητικό τους κέντρο τις μεγάλες 

αλήθειες αποτυγχάνουν επίσης. 

Το να κάνουμε το λάθος θα λέγαμε να θέλουμε να μελετάμε 

αστρονομία με ένα μικροσκόπιο και βακτηριολογία με ένα τηλεσκόπιο, 

δεν πάει. Ας αφήσουμε κάθε ικανότητα στην τροχιά της. 

Χρειαζόμαστε να σκεπτόμαστε ψυχολογικά και είναι σαφές ότι 

πρέπει να απωθούμε τελείως τη διδασκαλία των Σαδδουκαίων και των 
Φαρισαίων και να μάθουμε να σκεπτόμαστε ψυχολογικά. Δε θα ήταν 

δυνατόν αυτό αν συνεχίζουμε μποτιλιαρισμένοι στο διανοητικό. Τότε 

καλύτερα να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε από τη σκάλα της συνειδητής 
φαντασίας, για να περάσουμε αργότερα στο δεύτερο σκαλοπάτι που 

είναι η έμπνευση για να φτάσουμε το τρίτο που είναι η διαίσθηση. 

Ας δούμε πώς εξελίσσεται η συνειδητή φαντασία. Μπορείτε να 
πραγματοποιείτε επιστημονικές ασκήσεις, πολλές φορές έχω μιλήσει για 

το ποτήρι με νερό, μια εύκολη άσκηση: Τοποθετούμε ένα ποτήρι κοντά 

μας, βάζουμε στον πάτο του ένα καθρεφτάκι, προσθέτουμε νερό και 
μέσα μερικές σταγόνες υδράργυρο. Συγκεντρωθείτε στο κέντρο του 

νερού, δηλαδή πάνω απ 'το νερό, διαπερνώντας με το βλέμμα το 

κρύσταλλο· έτσι λοιπόν θα έχετε μια εξαιρετική άσκηση για την εξέλιξη 
της συνειδητής φαντασίας. Θα προσπαθείτε να δείτε σε αυτό το νερό το 

αστρικό φως, θα κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια για να το δείτε. 

Στην αρχή δε θα δείτε τίποτα αυτό είναι φανερό, μετά από ένα 
χρονικό διάστημα με την άσκηση θα δείτε το νερό χρωματιστό. 

Αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε το αστρικό φως. Η αίσθηση της 

ψυχολογικής αυτοπαρατήρησης θα μπει σε δραστηριότητα και έτσι αν 
αργότερα περνάει ένα αυτοκίνητο στο δρόμο, για παράδειγμα θα 

βλέπετε στο νερό μια ταινία φωτός, και θα δείτε αυτό το αυτοκίνητο να 

τρέχει σ' αυτή την ταινία φωτός. Αυτό σημαίνει πως αρχίζετε να 
αντιλαμβάνεσθε με την υπερβατική ικανότητα της συνειδητής 

φαντασίας. Τελικά θα φτάσετε την ημέρα που δε θα χρειαστείτε το 



220 

 

ποτήρι νερό για να βλέπετε, αλλά θα δείτε τον αέρα από διαφορετικά 

χρώματα, θα δείτε την αύρα των ανθρώπων. Καλά, ξέρουμε ότι κάθε 

άτομο έχει μια αύρα φωτός γύρω του, αυτή έχει διαφορετικά χρώματα: ο 
σκεπτικιστής φέρνει πάντα μια αύρα από λαμπερό πράσινο, ο ζηλωτής 

του δρόμου φέρνει μια αύρα μπλε. Το κίτρινο αποκαλύπτει το έντονο 

διανοητικό, το γκρίζο δηλώνει λύπη, το μολυβί γκρίζο πολύ εγωισμό, το 
μαύρο αντιπροσωπεύει μίσος, το σκούρο κόκκινο λαγνεία και συνουσία, 

το λαμπερό κόκκινο το θυμό. 

Σαφώς για να φτάσουμε να δούμε την αύρα των ανθρώπων 
χρειάζεται να δουλεύουμε πολύ. Σε αυτή την άσκηση πρέπει να 

δουλεύετε το λιγότερο τρία χρονιά, δέκα λεπτά κάθε μέρα, χωρίς να 

χάνετε ούτε μια μέρα. Σαφώς αν έχετε αυτή τη δύναμη να επιμένετε 
δουλεύοντας δέκα λεπτά άσκησης κάθε μέρα, θα φτάσει η στιγμή που 

πρέπει να εξελίσσεται η ικανότητα της συνειδητής φαντασίας ή 
διόρασης, που είναι άλλη ορολογία με την οποία ονομάζουμε τη 

συνειδητή φαντασία. Όμως αυτή η άσκηση δε θα ήταν η μοναδική 

άσκηση για την εξέλιξη αυτής της ικανότητας. Χρειάζεται επίσης κάτι 
άλλο, χρειάζεται ο διαλογισμός. Καθισμένοι σε μια άνετη πολυθρόνα ή 

με το σώμα καλά χαλαρωμένο στο κρεβάτι σας, ή ξαπλωμένοι, με το 

κεφάλι προς το βορρά πρέπει να φανταστείτε συνειδητά κάτι: Το σπόρο 
μιας τριανταφυλλιάς για παράδειγμα. Αυτόν το σπόρο τον έχουμε 

σπείρει προσεκτικά σε μαύρη και εύφορη γη. Φανταζόμαστε πως τον 

ποτίζουμε με αγνό νερό ζωής. Συνεχίζοντας με αυτήν την άσκηση της 
συνειδητής φαντασίας (τόσο υπερβατική όσο και εξαιρετική) βλέπουμε 

τη διαδικασία της γέννησης: Πώς βγαίνουν τα πρώτα κλαδάκια του 

βλαστού, πώς αναπτύσσονται θαυμάσια, πως αναβλύζουν τα κλαδάκια 
απ' αυτόν το βλαστό για να ντυθούν με τα φύλλα τους αργότερα. 

Ας φανταστούμε πως αυτό το κλαδί σκεπάζεται με φύλλα τελείως, 

εμφανίζεται το μπουμπούκι και ανοίγει θαυμάσια και δημιουργείται το 
τριαντάφυλλο (η κατάσταση μαντείας όπως έλεγαν οι μυητές των 

Ελευσίνιων στην αρχαία Ελλάδα) έτσι ώστε να νοιώσουμε στον εαυτό 

μας το άρωμα που σκορπίζεται από τα κόκκινα ή άσπρα πέταλα του 
όμορφου τριαντάφυλλου. Το δεύτερο μέρος της δουλειάς με τη 

συνειδητή φαντασία αποτελείται από το να κοιτάς τη διαδικασία του 

θανάτου όλων των πραγμάτων. Μπορείτε να φανταστείτε πως εκείνα τα 
αρωματισμένα πέταλα αρχίζουν να πέφτουν σιγά σιγά μαραμένα και 

εκείνα τα κλαδιά που σε μια άλλη εποχή ήταν ρωμαλέα πως έγιναν μετά 
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από ένα χρονικό διάστημα ένας σωρός ξύλων και τελικά φτάνει ο 

άνεμος και παρασύρει όλα τα ξύλα και όλα τα φύλλα. 

Το βαθύτερο διαλογισμό πάνω στη διαδικασία της γέννησης και 
του θανάτου όλων των πραγμάτων, αυτήν την άσκηση, αν την κάνουμε 

σε εντατική μορφή κάθε μέρα, είναι φανερό ότι με τον καιρό θα μας 

δώσει τη βαθιά εσωτερική αντίληψη εκείνου που θα μπορούσαμε να 
ονομάσουμε αστρικός κόσμος. 

Εν πάση περιπτώσει είναι καλό να ειδοποιήσω τους δόκιμους ότι 

για να υπολογίσουμε σε οποιαδήποτε εσωτερική άσκηση, απαιτείται 
συνέχεια σκοπού, διότι αν κάνουμε την πρακτική σήμερα και αύριο όχι, 

κάνουμε ένα βαρύτατο λάθος. Μόνο αν υπάρχει πραγματική αφοσίωση 

στην εσωτερική δουλειά είναι δυνατή η εξέλιξη των πολύ όμορφων 
ικανοτήτων της συνειδητής φαντασίας. 

Όταν θα βρισκόμαστε στο διαλογισμό και θα αναβλύσει στη δική 
μας συνειδητή φαντασία κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό από το 

τριαντάφυλλο, είναι φανερό σημάδι ότι προοδεύουμε. Στην αρχή οι 

εικόνες δεν έχουν χρώματα, όμως όσο δουλεύουμε ντύνονται με 
διάφορες γοητείες και χρώματα κι' έτσι θα προοδεύουμε στη βαθειά 

εσωτερική εξέλιξη. Λίγο παρακάτω προχωρώντας σ' αυτό το ζήτημα θα 

μας οδηγούσε στην ανάμνηση των προηγουμένων ζωών μας. 
Ασυζητητί, όποιος έχει αναπτύξει στον εαυτό του την διαφανή 

ικανότητα της συνειδητής φαντασίας, μπορεί να προσπαθεί να 

συλλαμβάνει ή να αντιλαμβάνεται με αυτή την τελευταία στιγμή της 
προηγούμενης ζωής του. Αυτός ο διάφανος καθρέφτης της συνειδητής 

φαντασίας θα αντανακλούσε το νεκρικό δωμάτιο. Έτσι είναι πως κανείς 

μπορούσε να είχε πεθάνει σ' ένα πεδίο μάχης ή σε ένα δυστύχημα, 
πράγμα που θα ήταν σπουδαίο να δει τι τον συντρόφευε στην 

προηγούμενη ζωή, στις τελευταίες στιγμές. Συνεχίζοντας μ' αυτή τη 

θαυμαστή διαδικασία σχετικά με τη συνειδητή φαντασία μπορεί να 
προσπαθεί κανείς να μάθει όχι μόνο τις τελευταίες στιγμές της 

προηγούμενης ζωής, αλλά την προτελευταία. Ακόμη την προηγούμενη 

απ' αυτήν, τα τελευταία χρόνια, τα προτελευταία, τη νεότητα, την 
εφηβεία, την παιδική ηλικία. Και έτσι να ανακεφαλαιώσει όμορφα όλη 

την περασμένη ζωή. Παρόμοια μ’ αυτό συνεχίζοντας πιο βαθειά, θα μας 

επέτρεπε να συλλάβουμε κάθε περασμένη ζωή μας. Έτσι θα ερχόμασταν 
από προσωπική και άμεση εμπειρία να επαληθεύσουμε το νόμο της 

αιώνιας επιστροφής όλων των πραγμάτων. 
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Δεν είναι το διανοητικό ακριβώς αυτό που μπορεί να επαληθεύει 

αυτό το νόμο. Με το διανοητικό μπορούμε ίσως να το συζητήσουμε, ή 

να βεβαιώσουμε, ή να το αρνηθούμε, αλλά αυτό δεν είναι επαλήθευση. 
Έτσι, λοιπόν, σας προσκαλώ στην κατανόηση. 

Η συνειδητή φαντασία θα σας ανοίγει τις πόρτες του παραδείσου 

των στοιχειωδών της φύσεως. Γιατί με τη συνειδητή φαντασία 
προσπαθούμε να διακρίνουμε ένα δέντρο, και αν διαλογιζόμαστε στο 

ίδιο, θα δούμε ότι το αποτελούν μια πληθώρα μικρών φύλλων. Όμως αν 

καταφέρουμε να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω για να δούμε την 
εσωτερική ζωή του δέντρου δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό κατέχει 

αυτό που μπορούσαμε να ονομάζουμε ουσία ή ψυχή. Όταν είναι κανείς 

στην κατάσταση της έκστασης αντιλαμβάνεται τη συνείδηση του φυτού 
από μια τέλεια λευκότητα. Διότι αυτό είναι ένα στοιχειώδες πλάσμα, 

ένα πλάσμα που έχει ζωή (μη αντιληπτή για τις 5 αισθήσεις, μη 
αντιληπτή για τη διανοητική ικανότητα), πλάσμα που μπορούμε να 

αποκλείσουμε από τη διαδικασία των αισθήσεων. Είναι σημαντικό ότι 

σε επόμενα βήματα μπορούμε να φτάσουμε να κουβεντιάζουμε, να 
μιλάμε με τα στοιχειώδη. Προφανώς, στην τέταρτη διάσταση υπάρχουν 

αφύσικες εκπλήξεις. Αναμφίβολα η Γη της επαγγελίας, για την οποία 

μας μιλάει η Βίβλος, είναι η ίδια η τέταρτη διάσταση, η τέταρτη κάθετη 
της φύσης, ο γήινος παράδεισος, η τέταρτη συντεταγμένη. Λέγεται  Γη 

της επαγγελίας όπου τα ποτάμια αγνού νερού πηγάζουν γάλα και μέλι, 

είναι ακριβώς η τέταρτη διάσταση του δικού μας πλανήτη, Γη. 

Η δημιουργική φαντασία μας επιτρέπει να ξέρουμε, από εμάς τους 

ίδιους, ότι η Γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Έρχεται στο νου μου 

αυτές τις στιγμές εκείνη η νεοπλατωνική βεβαίωση ότι η ψυχή του 
κόσμου είναι σταυρωμένη στη Γη. Αυτή η ψυχή του κόσμου είναι το 

σύνολο των ψυχών, ένα σύνολο ζωών που πάλλονται και έχουν 

πραγματικότητα. Για την Υπερβόρεια φυλή, τα ηφαίστεια, οι βαθιές 
θάλασσες, τα μέταλλα, οι κορυφογραμμές, ο δυνατός άνεμος, η 

λαμπερή φωτιά, οι πέτρες που βρυχώνται, τα δέντρα, δεν ήταν παρά το 

σώμα των θεών. Δεν έβλεπαν εκείνοι οι Υπερβόρειοι στη Γη σαν κάτι 
νεκρό. Για εκείνους ο κόσμος ήταν κάτι ζωντανό, ένας οργανισμός που 

είχε ζωή και την είχε σε περίσσευμα. Τότε μιλούσαν στον αγνό όρθρο 

της θεϊκής γλώσσας, που σαν χρυσό ποτάμι κυλάει κάτω από την πυκνή 
ζούγκλα του Ήλιου. 

Τότε ήξεραν να παίζουν τη λύρα, να βγάζουν από τη λύρα τις πιο 

σπάνιες συμφωνίες. Ακόμα δεν είχε πέσει κομματιασμένη στο δάπεδο η 
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λύρα του Ορφέα. Αυτές ήταν άλλες εποχές, αυτή ήταν η εποχή της 

αρχαίας Αρκαδίας, όταν απέδιδαν λατρεία στη χάρη των θεών της 

αυγής, όταν γιόρταζαν την κάθε γέννηση με υπερβατική και 
μυστικιστική γιορτή. Αν εσείς εξελίσσετε με σωστό τρόπο την 

ικανότητα της συνειδητής φαντασίας όχι μόνο θα μπορέσετε να 

θυμηθείτε τις προηγούμενες ζωές σας αλλά να επαληθεύετε με 
συγκεκριμένη μορφή όσα με απόλυτη σαφήνεια εδώ σας εκφράζω 

διδακτικά. Όμως η συνειδητή φαντασία από μόνη της δεν είναι παρά το 

πρώτο σκαλοπάτι, ένα δεύτερο σκαλοπάτι πιο ψηλά μας φέρνει στην 
έμπνευση. Η ικανότητα της έμπνευσης μας επιτρέπει να κουβεντιάζουμε 

πρόσωπο με πρόσωπο με οποιαδήποτε ελάχιστη ζωή των στοιχειωδών. 

Η ικανότητα της δικής μας έμπνευσης μας επιτρέπει να νοιώσουμε εμείς 
οι ίδιοι τους παλμούς κάθε καρδιάς. Ας φανταστούμε για μια στιγμή την 

άσκηση της τριανταφυλλιάς. Αν μετά από όλα, αν αφού έχει τελειώσει ο 
διαλογισμός της γέννησης και του θανάτου εξαφανιστούν τα ξύλα και 

τα πέταλα της τριανταφυλλιάς, κι' αν θέλουμε να ξέρουμε κάτι 

παραπάνω, χρειαζόμαστε την έμπνευση. Έχει γεννηθεί το φυτό, έχει 
δώσει τους καρπούς, έχει πεθάνει, τότε μετά απ' όλα αυτά, τι συμβαίνει; 

Τότε χρειαζόμαστε την έμπνευση για να ξέρουμε τι σημαίνει η γέννηση 

και ο θάνατος όλων των πραγμάτων. Η ικανότητα της έμπνευσης είναι 
ακόμα πιο υπερβατική και χρειάζεται μια μεγαλύτερη κατανάλωση 

ενεργειών. Πρόκειται να εγκαταλείψουμε το αντικείμενο διαλογισμού, 

πρόκειται να συλλάβουμε την εσωτερική σημασία του, για την οποία 
είναι αναγκαία η ικανότητα της συγκίνησης, του συγκινησιακού 

κέντρου. 

Το συγκινησιακό κέντρο έρχεται τότε να εκτιμήσει την εσωτερική 
δουλειά του διαλογισμού. Το συγκινησιακό κέντρο μας επιτρέπει να 

αισθανόμαστε εμπνευσμένοι και μετά εμπνευσμένοι γνωρίζουμε την 

έννοια της γέννησης και του θανάτου όλων των πραγμάτων. 

Με τη συνειδητή φαντασία θα μπορούσαμε να βεβαιώνουμε την 

πραγματικότητα της προηγούμενης ύπαρξης. Με την έμπνευση θα 

μπορούσαμε να συλλαμβάνουμε την έννοια της ύπαρξης, το λόγο της, 
την αιτία της, το γιατί της. Η έμπνευση τότε είναι ένα βήμα πιο πέρα 

από την ικανότητα της δημιουργικής συνειδητής φαντασίας. Με τη 

συνειδητή φαντασία μπορούμε να επαληθεύουμε την πραγματικότητα 
της τέταρτης καθέτου, αλλά η έμπνευση θα μας επιτρέψει να 

συλλάβουμε την πιο βαθειά της έννοια. 
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Τελικά πιο πέρα από την ικανότητα της συνειδητής φαντασίας και 

της έμπνευσης πρέπει να φτάσουμε εμείς στις κορυφές της διαίσθησης. 

Έτσι λοιπόν συνειδητή φαντασία, έμπνευση και διαίσθηση είναι τα τρία 
σκαλοπάτια της μύησης. 

Η διαίσθηση είναι κάτι διαφορετικό. Ας γυρίσουμε στην 

τριανταφυλλιά του δικού μας παραδείγματος. Αναμφισβήτητα με τη 
διαδικασία της συνειδητής φαντασίας κατά τη διάρκεια της εσωτερικής 

άσκησης έχουμε δει τις διαδικασίες, έχουμε δει πώς μεγάλωσε η 

τριανταφυλλιά, πώς έδωσε καρπούς και τελικά πώς πέθανε και έγινε 
ένας σωρός από κούτσουρα. Η έμπνευση μας επιτρέπει να ξέρουμε την 

έννοια όλων αυτών, αλλά η διαίσθηση θα μας φέρει στην πνευματική 

πραγματικότητα του. Τότε διαπερνάμε με αυτή την αξιόλογη 
υπερθετική ικανότητα σ' έναν κόσμο εξαιρετικά πνευματικό. Θα 

βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και όχι μόνο με το στοιχειώδες που 
είδαμε με τη συνειδητή φαντασία (το στοιχειώδες της τριανταφυλλιάς) 

αλλά ακόμα περισσότερο θα βρισκόμαστε, με την παρθενική σπίθα, με 

τη θεϊκή Μονάδα, με το υπέρτατο πυρογενές μόριο της τριανταφυλλιάς. 

Διαπερνάμε σ’ ένα κόσμο στον οποίο θα βρούμε τους δημιουργούς 

Ελοχίμ, που έχει αναφέρει η εβραϊκή ή Μωσαϊκή Βίβλος. Θα έχουμε 

όλη τη δημιουργική λεγεώνα του στρατού του Λόγου, δηλαδή θα 
βρούμε το Δημιουργό του Σύμπαντος. Είναι η διαίσθηση αυτή που θα 

μας επιτρέψει να κουβεντιάζουμε πρόσωπο με πρόσωπο με τους Ελοχίμ, 

με τους θρόνους και ήδη δεν θα είναι αυτό για μας μια κερδοσκοπία ή 
πίστη, παρά μια απτή πραγματικότητα. Η διαίσθηση θα μπορεί να μας 

επιτρέψει την είσοδο στα ανώτερα τμήματα του Σύμπαντος και του 

Κόσμου. 

Μέσω της διαίσθησης μπορούμε να μελετήσουμε την 

Κοσμογένεση, Ανθρωπογένεση κλπ. Η διαίσθηση μας επιτρέπει να 

διαπερνάμε στους ναούς της Παγκόσμιας Άσπρης Αδελφότητας, στους 
Ελοχίμ ή Κουμάρατς ή Θρόνους. Η διαίσθηση θα μας επιτρέψει να 

ξέρουμε τη Γέννηση του δικού μας κόσμου. Με τη διαίσθηση θα 

μπορούμε να ερχόμαστε στην αυγή της Δημιουργίας. Να ξέρουμε, όχι 
αυτό που μπορούσε να πει κάποιος, αλλά από προσωπική εμπειρία, πώς 

ανάβλυσε αυτός ο κόσμος στον οποίο μένουμε, με τι τρόπο τον 

δημιουργήσανε, με τι τρόπο εμφανίστηκε μέσα από τη συμφωνία των 
Κόσμων. 

Η διαίσθηση, θα μας επιτρέψει να ξέρουμε ήδη με ειδικό τρόπο 

και κατευθείαν αυτό που δεν ξέρουν οι λαμπερές διάνοιες της εποχής. 
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Υπάρχουν πολλές θεωρίες σχετικά με τον κόσμο, με το Σύμπαν και 

αυτές περνάνε συνέχεια, σαν φάρμακα, σαν την αντρική και γυναικεία 

μόδα. Τη μια θεωρία διαδέχεται άλλη και άλλη, στο τέλος ο διανοητικός 
δεν ξέρει παρά να φαντάζεται και να κερδοσκοπεί, χωρίς να μπορεί να 

πραγματοποιεί ποτέ το αληθινό. Αλλά η διαίσθηση επιτρέπει να 

γνωρίζουμε το αληθινό, είναι μια υπερβατική ικανότητα επίγνωσης. 
Είναι μεγαλοπρεπές, να μπορούμε να ερχόμαστε στο θέαμα του 

Σύμπαντος, να αισθάνεται κανείς μια στιγμή, ξέχωρα από τη 

δημιουργία, να κοιτάζει τον κόσμο, σαν αυτός να ήταν ένα θέατρο και 
αυτός ο θεατής. Να πειραματιζόμαστε πώς ένας κομήτης εξέρχεται μέσα 

από το Χάος, πως δίνει καταγωγή το βασιλικό Είναι σ' οποιαδήποτε 

κοσμική μονάδα. 

Αυτή είναι η διαίσθηση, αυτή που μας επιτρέπει να ξέρουμε ότι η 

Γη υπάρχει από το κάρμα των θεών, αλλιώς δε θα υπήρχε. 

Είναι η διαίσθηση αυτή που μας επιτρέπει να πειραματιζόμαστε 

την ωμή πραγματικότητα του Κάρμα. Πραγματικά οι Ελοχίμ που σε 

σύνολο αποτελούν το θεϊκό, ενεργήσανε σ' ένα περασμένο κύκλο της 
εκδήλωσης, πολύ πριν να αναβλύσει η Γη και το Ηλιακό σύστημα. Ας 

δούμε ένα συμπαθητικό γεγονός: 

Πολλοί συζητάνε γύρω από τη Σελήνη. Σκέπτονται πολλοί 
άνθρωποι ότι αυτή είναι ένα τμήμα της Γης που έχει ριχτεί από τη 

φυγόκεντρο δύναμη του Σύμπαντος στο διάστημα, σαν κάποιος να 

εκτοξεύει ένα ατομικό πύραυλο. 

Η διαίσθηση επιτρέπει σ' έναν να επαληθεύει τα πράγματα με ένα 

εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η διαίσθηση επιτρέπει σ' έναν να μάθει ότι 

η Σελήνη είναι πάρα πολύ παλαιότερη από τη Γη. Γι' αυτό οι δικοί μας 
πρόγονοι του Αναχουάκ λέγανε: «η γιαγιά Σελήνη». Η Σελήνη 

πραγματικά είναι η δική μας γιαγιά ναι, αυτή είναι η μητέρα της Γης και 

η Γη είναι η δική μας μητέρα. Τελικά είναι η γιαγιά μας. Σοφές ιδέες 
του Αναχουάκ. 

Πραγματικά η Γη ανάβλυσε πολύ πιο αργά στους μεταγενέστερους 

αιώνες. Η Σελήνη ήταν ένας πλούσιος κόσμος στο παρελθόν είχε 
ορυκτή ζωή, φυτική, ζωική και ανθρώπινη, βαθιές θάλασσες, ηφαίστεια 

που έκαναν εκρήξεις κλπ. Ήδη οι τωρινοί επιστήμονες παραδέχονται το 

οφθαλμοφανές ότι η Σελήνη είναι πιο παλιά από τη Γη. Εκείνοι οι 
μυημένοι που έκαναν το λάθος να βεβαιώνουν ότι η Σελήνη ήταν ένα 

κομμάτι αποκομμένο της Γης τώρα έμειναν άσχημα όταν βεβαιώθηκαν, 
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με ειδικά μηχανήματα μέσω της μελέτης των μετάλλων που έφεραν από 

τη Σελήνη, ότι αυτή είναι πιο αρχαία απ' ότι η Γη και έτσι είναι. Είχε 

ανθρωπότητα, είχε φυτική ζωή, ήταν ένας πλούσιος κόσμος. Γιατί 
μετατράπηκε έτσι η Σελήνη; Η διαίσθηση μας επιτρέπει να ξέρουμε πως 

οτιδήποτε γεννιέται πρέπει να πεθαίνει και ότι οποιοσδήποτε κόσμος 

των άστρων του απείρου στο τέλος μετατρέπεται σε μια καινούργια 
Σελήνη. 

Αυτή η Γη που εμείς κατοικούμε μια μέρα θα γεράσει και θα 

πεθάνει και θα μετατραπεί σε μια καινούργια Σελήνη. Και υπάρχουν 
Σελήνες τόσο βαριές σαν αυτή που γυρίζει γύρω στον Ήλιο Σείριο, που 

έχει μια πυκνότητα πέντε χιλιάδες φορές πιο μεγάλη απ’ αυτή του 

μόλυβδου. Έτσι λοιπόν, γυρίζοντας στο θέμα της δικής μας Σελήνης θα 
πούμε ότι είναι η μητέρα της Γης. Γιατί κάνω εγώ τόση μεγάλη 

επιβεβαίωση; Από τη διαίσθηση την ίδια βλέπουμε πως μετά από εκείνη 
την παλιά Σελήνη, η δική μας γιαγιά, η Παγκόσμια Ψυχή της Σελήνης 

σταυρωμένη σ'εκείνο το δορυφόρο βυθίστηκε στον κόλπο του Αιώνιου 

Κοσμικού Κοινού πατέρα, τον Απόλυτο. Όταν έφτασε μια καινούργια 
εποχή της εκδήλωσης (μετά από ένα μακρύ διάλειμμα) όταν ξανά 

έφτασε μια Μεγάλη Μέρα της δραστηριότητας, αυτή η μητέρα Σελήνη, 

αυτή η Παγκόσμια Ψυχή, ξανακατασκεύασε ένα καινούργιο σώμα, 
μετενσαρκώθηκε, σχημάτισε το δικό της καινούργιο σώμα που είναι 

αυτή η Γη. Όλα τα πλάσματα που υπήρξανε πριν στη Σελήνη πέθαναν, 

αλλά τα σπέρματα από όλη τη ζωική ζωή, φυτική ή ανθρώπινη, δεν 
πέθαναν. Αυτά τα σπέρματα προβλημένα από τις Κοσμικές Ακτίνες, 

κατατέθηκαν εδώ, σ' αυτόν τον καινούργιο πλανήτη, μέχρι και τα 

σπέρματα από τα ίδια τα δικά μας σώματα. Γι’ αυτό το λόγο είμαστε 
γιοι της Σελήνης, αυτή είναι η μητέρα όλων των ζωντανών, αυτή είναι η 

μητέρα της Γης. 

Όταν κάποιος κάνει μια επιβεβαίωση τέτοιου είδους μπροστά σε 
μια ομάδα μορφωμένων ανθρώπων, μπροστά στους πολυμαθείς του 

διανοητικού, μπροστά σ' εκείνους που είναι συνηθισμένοι να παίζουν 

άσχημα παιχνίδια με το νου, μπροστά στους φανατικούς των 
συλλογισμών και προσυλλογισμών του υποκειμενικού ορθολογισμού, 

τότε είναι σαφές: Διακινδυνεύει να τον κοροϊδεύουν, να τον σαρκάσουν, 

να τον ειρωνευτούν, να τον σατιρίζουν γιατί αυτό δεν μπορεί να το 
δεχθεί ποτέ ο υποκειμενικός ορθολογισμός του διανοητικού. Αυτό που 

λέω τώρα είναι κατανοητό μόνο με τη διαίσθηση. 
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Εάν θέλετε να φτάσετε πραγματικά καμιά μέρα στη φώτιση, στην 

αντίληψη του Αληθινού, στην πλήρη γνώση των μυστηρίων της ζωής 

και του θανάτου, θα χρειαστεί να ανεβείτε αναντίρρητα από τα 
καταπληκτικά σκαλοπάτια της συνειδητής φαντασίας, της έμπνευσης 

και της διαίσθησης. Ο απλός ορθολογισμός ποτέ δε θα μπορούσε να μας 

φέρει μέχρι εκεί, σ' αυτές τις βαθιές εσωτερικές εμπειρίες. 

Με κανένα τρόπο δε θα μιλούσαμε εμείς εναντίον του 

διανοητικού, αυτό που θέλουμε είναι να ειδικεύουμε τις λειτουργίες και 

αυτό δεν είναι έγκλημα. Αναμφισβήτητα το διανοητικό είναι χρήσιμο 
μέσα στην τροχιά του, επαναλαμβάνω αυτό που ήδη είπα στην αρχή, το 

διανοητικό καταλήγει χρήσιμο. Αλλά αν εμείς φανατιστούμε με το 

διανοητικό και αρνιόμαστε τελείως να θέλουμε να ανεβαίνουμε τα 
σκαλοπάτια της συνειδητής φαντασίας, αναμφισβήτητα ποτέ δε θα 

φτάσουμε να σκεπτόμαστε ψυχολογικά. Και όποιος δεν ξέρει να 
σκέφτεται ψυχολογικά μένει παγιδευμένος αποκλειστικά στο 

ακατέργαστο και αισθητό και μπορεί μέχρι να μετατραπεί σε ένα 

φανατικό της μαρξιστικής διαλεκτικής. 

Μόνο το να σκεπτόμαστε ψυχολογικά θα μας ανοίξει την 

εσωτερική διάνοια, αυτό είναι φανερό θα μας κάνει να ανέβουμε από τα 

σκαλοπάτια της έμπνευσης και της διαίσθησης. Αναμφισβήτητα αφού 
ανοίξουν πια οι καταπληκτικές πόρτες της εσωτερικής διάνοιας οι 

σπινθήρες της διαίσθησης αναβλύζουν από μέσα. Εκφράζονται μέσω 

της Εσωτερικής Διάνοιας, δηλαδή η εσωτερική διάνοια χρησιμεύει σαν 
όχημα των σπινθήρων της διαίσθησης. Αυτή η εσωτερική διάνοια είναι 

ο Αντικειμενικός Λόγος ειδικευμένη ξεκάθαρα από τον Γκουρτζίεφ ή 

από τον Ουσπένσκι ή από τον Νικόλ. 

Να κατέχουμε τον Αντικειμενικό Λόγο είναι να έχουμε ανοίξει την 

Εσωτερική Διάνοια. Τότε η Εσωτερική Διάνοια θα λειτουργεί 

αποκλειστικά με τους σπινθήρες της διαίσθησης, με τα δεδομένα του 
Είναι, της Συνείδησης, του Υπερθετικού, του πρωταρχικού, εκείνου που 

είναι Υπερβατικός και Υπερβατικό σε μας, και όχι διαφορετικά. 

Εκθέτοντας αυτό το θέμα μένει ανοικτή η συζήτηση, όποιος θέλει 
να ρωτήσει κάτι, μπορεί να το ρωτήσει με την πιο μεγάλη ελευθερία. 

ΕΡ: Δάσκαλε, θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ 

διανοητικού και νου. 

ΑΠ: Λοιπόν διανοητικό και νους στο βάθος είναι το ίδιο, αλλά 

ένας ακαλλιέργητος νους δεν είναι διανοητικός, ο καλλιεργημένος νους 
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είναι διανοητικός. Κάποιος θα μπορούσε να είναι πολύ έξυπνος χωρίς 

όμως να κατέχει το διανοητικό. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει ουσιαστική 

διαφορά παρά τυχαία. Ας διαφοροποιούμε μεταξύ του τι είναι μια 
δύναμη και ένα ατύχημα σύμφωνα με την Τοπική λογική. 

ΕΡ: Τι αντιπροσωπεύει η σφίγγα με το μισό της σώμα σε σχήμα 

ζώου και με ανθρώπινο πρόσωπο; 

ΑΠ: Το πρόσωπο αντιπροσωπεύει τον υδράργυρο της μυστικής 

φιλοσοφίας, το άγιο σπέρμα από το οποίο έρχεται ο αληθινός 

Άνθρωπος. Σε ότι αναφέρεται στα φτερά, πραγματικά αναφέρονται στο 
πνεύμα. 

Η Σφίγγα είναι σημαντικότατη, τη βγάλανε από την Ατλαντίδα, τη 

χρησιμοποιούσανε στο πανεπιστήμιο της Ατλαντίδος, τα μέλη της 
εταιρίας Ακαλντάν. Αυτή η εταιρία της Ακαλντάν είχε πάντα ,εκεί τη 

Σφίγγα για να μας αντιπροσωπεύει, τον Άνθρωπο, για να 
αντιπροσωπεύει το δρόμο που οδηγεί στην τελική απελευθέρωση. 

Αρχικά το κεφάλι της Σφίγγας είχε μια κορώνα από εννέα άκρες ατσάλι 

που αντιπροσωπεύει την ένατη σφαίρα, το σεξ. Είχε στο μπροστινό δεξί 
της πόδι ένα ραβδί, στο χέρι της ένα σπαθί από φωτιά (αρχικά βεβαίως 

διότι η τωρινή είναι απογυμνωμένη απ' όλα αυτά, αλλά αρχικά είχε όλα 

αυτά). Σημαίνει τον εσωτερικό δρόμο, τον άγιο δρόμο που πρέπει να 
κάνουμε, τα μυστήρια που υπάρχουν στην ένατη σφαίρα, το σεξ, τη 

δουλειά με τα τέσσερα στοιχεία της φύσης μέσα μας εδώ και τώρα, για 

να μπορούμε να κατασκευάσουμε τα Ανώτερα Υπαρξιακά Σώματα του 
Είναι, και να μετατραπούμε σ’ ένα αληθινό Άνθρωπο. Αλλά σε αυτό 

πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της Ρόδας που γυρίζει αδιάκοπα, του 

Αρκάνο 10 του Ταρότ (που είναι η Ρόδα του Σαμσάρα,) και της 
σφίγγας. 

Η Ρόδα του Σαμσάρα σημαίνει την ανοδική εξέλιξη και η αδελφή 

της την καθοδική εξέλιξη. Από δεξιά ο Ανούβις στην ανοδική εξέλιξη 
από την αριστερή ο Τυφών στην καθοδική εξέλιξη. Η σφίγγα είναι 

πάνω από τη Ρόδα, αυτή είναι ο δρόμος της επανάστασης της 

συνείδησης. Εμείς πρέπει να μπούμε στο δρόμο της επανάστασης, στην 
πορεία της ψυχολογικής ανταρσίας. Αυτός είναι ο δρόμος που θα μας 

φέρει στην τελική επανάσταση. Πρέπει να απομακρυνθούμε από την 

ανοδική και την καθοδική εξέλιξη και να μπούμε από το μονοπάτι της 
επανάστασης στην πορεία. Να είμαστε επαναστατικοί, να είμαστε 

αντάρτες. Εάν θέλουμε πραγματικά να φτάσουμε στην απελευθέρωση, 

χρειαζόμαστε τη μεγάλη ψυχολογική ανταρσία. 
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ΕΡ: Δάσκαλε εγώ νομίζω ότι όλοι έχουμε ακούσει να μιλάνε, 

ακόμα και στις εφημερίδες, από τη ζώνη του θανάτου που βρίσκεται 

στον Ατλαντικό, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι φαινόμενα 
γίνονται εκεί; 

ΑΠ: Στο τρίγωνο αυτό που υπάρχει στις Αντίλλες, στον 

Ατλαντικό. Υπάρχει ένα μέρος στο οποίο πολλά αεροπλάνα έχουν 
χαθεί, διαπερνάνε με ευκολία στην τέταρτη κάθετο (τέταρτη διάσταση). 

Αυτό είναι μια διάτρηση από την οποία σε πολλές εποχές περνούσαν 

στην τέταρτη κάθετο. Η τέταρτη κάθετος είναι τρυπημένη, είναι πολύ 
φυσικό αυτό. Σε αυτό το μέρος υπάρχουν διατρήσεις, γι' αυτό πολλοί 

άνθρωποι, πλοία, έχουν χαθεί σ' αυτό το μέρος, βυθίζονται μέσα στην 

τέταρτη κάθετο, συνεχίζουν να ζουν στην τέταρτη κάθετο. 

ΕΡ: Δεν υπάρχει τρόπος να φύγουν; 

ΑΠ: Καλύτερα να μη φύγουν από εκεί. Για ποιο λόγο, 

ΕΡ: Με φυσικό σώμα; 

ΑΠ: Με σώμα από σάρκα και οστά κιόλας, μην πας να μπεις από 

εκεί. Τώρα, εάν εσύ θέλεις να πας να ζήσεις στην τέταρτη κάθετο, δε σε 
συμβουλεύω να πας. 

ΕΡ: Δε λέτε εσείς ότι είναι καλύτερα να μη φεύγουμε; 

ΑΠ: Καλά, είναι λίγο δύσκολο διότι αφού η τέταρτη κάθετος έχει 
καταπιεί έναν άνθρωπο, τότε είναι καλύτερο να μένει ζώντας εκεί και 

όποιος ζει στην τέταρτη κάθετο ζει καλά. Εκεί μπορεί να φάει, μπορεί 

να κοιμηθεί, μπορεί να ζει το ίδιο κανονικά, φωτισμένος από το φως του 
ήλιου. Βρίσκει ότι εκεί υπάρχουν ανθρώπινες φυλές. Οι άνθρωποι δε 

ζουν μόνο εδώ, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν στην τέταρτη 

κάθετο. Υπάρχει μια πολύ όμορφη φυλή που μου άρεσε πολύ. 
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Η κρυμμένη πλευρά της δικής μας 
ψυχολογικής εσωτερικής σελήνης 

 

Υπάρχει μεταξύ μας ένα κρυμμένο μέρος από το δικό μας εγώ, 
που προφανώς ποτέ δε βλέπουμε. Έτσι όπως η σελήνη έχει δύο απόψεις 

μια που φαίνεται και η άλλη η κρυμμένη πλευρά, έτσι επίσης υπάρχει σε 

μας μια κρυμμένη πλευρά που ποτέ δε βλέπουμε. Πρώτα απ’ όλα θέλω 
να εννοήσετε εσείς ότι έτσι όπως υπάρχει μια φυσική σελήνη που μας 

φωτίζει, υπάρχει επίσης μια ψυχολογική σελήνη. Εκείνη την 

ψυχολογική σελήνη τη φορτωνόμαστε πολύ μέσα, είναι το εγώ, του 
εαυτού μας. Την ορατή πλευρά, τη βλέπει όλος ο κόσμος με λίγη 

παρατήρηση, αλλά υπάρχει μια αόρατη πλευρά στη δική μας 

ψυχολογική σελήνη που με πρώτη ματιά δε βλέπουμε. 

Η ουσία, δυστυχώς, δεν έχει φωτίσει το κρυμμένο μέρος της δικής 

μας εσωτερικής σελήνης. Πραγματικά εμείς ζούμε σε μια μικρή ζώνη 

της δικής μας συνείδησης, έχουμε δημιουργήσει μια προσωπογραφία 
από τον εαυτό μας, αλλά μια προσωπογραφία δεν είναι η ολότητα. 

Όταν επιτύχουμε η συνείδηση να διαπερνά σαν μια ακτίνα φωτός 

σ' εκείνη την αόρατη πλευρά, τότε σ' εκείνη την κρυμμένη πλευρά από 
τον εαυτό μας, η προσωπογραφία που έχουμε δημιουργήσει, 

καταστρέφεται, μένει ελαττωμένη σε κοσμική σκόνη. 

Είναι αξιοθρήνητο το να ζούμε μόνο σ' ένα μικρό κλάσμα του 
εαυτού μας. Ότι αγνοούμε από τον εαυτό μας είναι πάρα πολύ. 

Η κρυμμένη πλευρά που αγνοούμε συνηθίζει να είναι πολύ βαθιά, 

αλλά χρειάζεται να την γνωρίζουμε, θα μπορέσουμε να την γνωρίσουμε 
προβάλλοντας το φως της συνείδησης πάνω σ' εκείνη την κρυμμένη 

πλευρά. Είναι σημαντική εκείνη η κρυμμένη πλευρά διότι είναι σ' αυτή 

ακριβώς την πλευρά που είναι όλες οι αιτίες από τα δικά μας λάθη, οι 
αναρίθμητες μηχανικές αντιδράσεις, οι δικές μας πενιχρότητες, κλπ. 

Ενώ δε θα έχουμε φωτίσει εκείνη την κρυμμένη πλευρά με τις 

ακτίνες της συνείδησης, πραγματικά θα είμαστε πολύ άσχημα 
σχετιζόμενοι όχι μόνο με τον εαυτό μας αλλά επίσης με τους άλλους. 

Όταν ένας φωτίσει εκείνη την κρυμμένη πλευρά της ψυχολογικής 

σελήνης με τις ακτίνες της συνείδησης, θα γνωρίσει τα λάθη του, τότε 
θα ξέρει να δει τους άλλους. Αλλά όταν δε φωτίσει με τη συνείδηση του 

εκείνη την κρυμμένη πλευρά του εαυτού του, θα διαπράξει το λάθος να 
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την προβάλλει πάνω στους ανθρώπους που τον περιβάλλουν και αυτό 

είναι το σοβαρότερο. 

Προβάλλουμε πάνω στους ανθρώπους όλα τα δικά μας 
ψυχολογικά ελαττώματα και αν είμαστε πενιχροί, όλους θα τους δούμε 

πενιχρά και αν είμαστε γεμάτοι από μύθους, όλους θα τους δούμε με 

αυτόν τον τρόπο και αν είμαστε ζηλιάρηδες νομίζουμε ότι οι άλλοι 
επίσης είναι ζηλιάρηδες και αν είμαστε βίαιοι δεν ξέρουμε να 

καταλάβουμε τη βία του άλλου, πιστεύουμε ότι μόνο εμείς έχουμε δίκιο 

και οι άλλοι δεν το έχουνε. 

Όταν νοιώθουμε αντιπάθεια για κάποιον είναι φανερό ότι εκεί 

είναι ακριβώς το ελάττωμα που εσωτερικά φέρουμε και το 

προβάλλουμε πάνω σε κάποιον.  

Γιατί μας προκαλεί αντιπάθεια αυτός ή εκείνος ο άνθρωπος; Γιατί 

βλέπουμε σ' αυτόν, αυτό ή εκείνο το ελάττωμα που τόσο μας πειράζει. 

Ακόμα κι' αν φαίνεται απίστευτο, ακόμα κι αν το απωθούμε, η 

αλήθεια είναι ότι εκείνο το ελάττωμα το έχουμε μέσα μας και το 

προβάλλουμε πάνω στο συνάνθρωπο. 

Όταν ένας άνθρωπος το καταλαβαίνει, τότε προτίθεται να διαλύσει 

το στοιχείο που έχει ανακαλύψει και αν βλέπει ότι ο συνάνθρωπος έχει 

αυτό ή εκείνο το ελάττωμα, είναι σίγουρο ότι στην κρυμμένη πλευρά 
που δε βλέπει, στην κρυμμένη πλευρά του εαυτού του υπάρχει το 

συγκεκριμένο ελάττωμα. 

Έτσι λοιπόν, είναι αξιοθρήνητο ότι είμαστε τόσο άσχημα 
συσχετισμένοι με τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως έτσι όπως είμαστε 

άσχημα συσχετισμένοι με τον εαυτό μας, έτσι θα είμαστε άσχημα 

συσχετισμένοι και με τους άλλους. Αν ξέρουμε να συσχετιζόμαστε με 
τον εαυτό μας, θα ξέρουμε να συσχετιζόμαστε με τους άλλους, αυτό 

είναι φανερό. Σύμφωνα με το πώς προχωράει ένας άνθρωπος ο' αυτό, θα 

μπορεί να καταλάβει πόσο λανθασμένα προχωράει στο δρόμο της ζωής. 

Διαμαρτύρεται διότι οι άλλοι δεν είναι επιμελείς και αυτός, ναι, 

είναι. Νομίζουμε ότι οι άλλοι προχωράνε άσχημα διότι δεν είναι 

επιμελείς και εμείς που είμαστε επιμελείς ενοχλούμαστε εναντίον 
κάποιου διότι δεν είναι. 

Αν ένας παρατηρεί τη λεπτομέρεια, θα καταλάβει ότι εκείνοι δεν 

είναι επιμελείς αλλά εκείνο το ελάττωμα που βλέπει στον άλλον, 
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υπεραφθόνως το έχει στον εαυτό του, σ' εκείνη την άγνωστη πλευρά του 

εαυτού του. 

Αυτός που πιστεύει ότι είναι πολύ επιμελής, μπορεί να συμβαίνει 
ότι δεν είναι και τόσο επιμελής όσο πιστεύει και πως υπάρχει αταξία 

μέσα στον εαυτό του, που αγνοεί και δεν αποδέχεται, δεν πιστεύει, ούτε 

καταλαβαίνει. Αξίζει τον κόπο να μάθουμε εκείνη την άγνωστη πλευρά 
του εαυτού μας. Όταν ένας πραγματικά προβάλλει το φως της 

συνείδησης πάνω σ' εκείνη την άγνωστη πλευρά του εαυτού του, 

αλλάζει εντελώς. 

Αν ανακαλύψει ότι είναι βίαιος, επί παραδείγματι, μαθαίνει να 

ανέχεται τη βία των άλλων. Λέει στον εαυτό του: «εγώ είμαι βίαιος, 

τότε, γιατί κάνω κριτική σ' εκείνον που είναι βίαιος αν κι εγώ είμαι;». 
Όταν καταλαβαίνει ότι πραγματικά είναι άδικος με τον εαυτό του και 

φορτώνει την αδικία στον εαυτό του, μαθαίνει να ανέχεται την αδικία 
των άλλων. 

Μας έχουν πει στη Γνώση ότι πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε με 

ευχαρίστηση τις δυσάρεστες εκδηλώσεις των δικών μας συνανθρώπων. 
Αλλά δε θα μπορούσαμε να φτάσουμε πραγματικά να δεχόμαστε με 

ευχαρίστηση τις δυσάρεστες εκδηλώσεις από τους συνανθρώπους μας, 

αν δεν αποδεχόμαστε τις δικές μας δυσάρεστες εκδηλώσεις, αν δεν τις 
ξέρουμε. Και για να τις ξέρουμε πρέπει να ρίξουμε μια ακτίνα φωτός 

πάνω σ' εκείνη τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού μας. 

Πραγματικά, σ' εκείνη την πλευρά που δε φαίνεται είναι οι 
δυσάρεστες εκδηλώσεις που εσωτερικά φορτωνόμαστε και 

προβάλλουμε πάνω στους άλλους. 

Έτσι όταν ένας ξέρει τις δικές του δυσάρεστες εκδηλώσεις, τότε 
μαθαίνει να ανέχεται τις δυσάρεστες εκδηλώσεις του συνανθρώπου του. 

Πραγματικά για να μπορούμε να αποκρυσταλλώσουμε στον εαυτό 

μας τον κοσμικό Χριστό, χρειάζεται αναπόφευκτα να μάθουμε να 
δεχόμαστε με ευχαρίστηση τις δυσάρεστες εκδηλώσεις των άλλων και 

έτσι σιγά σιγά αποκρυσταλλώνουμε στον εαυτό μας τον Κύριο της 

Τελειότητας. Έτσι λοιπόν πρέπει να εννοήσουμε ότι ο Κύριος της 
Τελειότητας αποκρυσταλλώνεται σε μας μέσω του Αγίου που αρνείται. 

Υπάρχουν τρεις δυνάμεις σε μας πολύ σημαντικές, η πρώτη είναι ο 

Άγιος να βεβαιώνει, η δεύτερη ο Άγιος να αρνείται και η τρίτη ο Άγιος 
να συμφιλιώνει. 
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Για ν’ αποκρυσταλλώνουμε, επί παραδείγματι τον Άγιο που 

συμφιλιώνει (την τρίτη δύναμη, το Άγιο Πνεύμα, την ουδέτερη δύναμη) 

χρειάζεται να μετατρέπουμε τη Δημιουργική ενέργεια. Τότε εκείνη η 
καταπληκτική δύναμη έρχεται για να αποκρυσταλλώνει τα ανώτερα 

Υπαρξιακά Σώματα του Είναι. 

Για να αποκρυσταλλώνουμε στον εαυτό μας τη δεύτερη δύναμη 
(αυτή του Κυρίου της Τελειότητας, αυτή του Ευλογημένου, αυτή του 

δικού μας Κυρίου, τον Χριστό) χρειάζεται αναπόφευκτα να μάθουμε να 

δεχόμαστε με ευχαρίστηση τις δυσάρεστες εκδηλώσεις των 
συνανθρώπων μας. Για να αποκρυσταλλώνουμε στον εαυτό μας την 

πρώτη δύναμη (αυτή του Αγίου που βεβαιώνει) χρειάζεται να ξέρουμε 

να υπακούμε στον πατέρα τόσο στους ουρανούς όσο και στη γη. 

Ο Ιερός Απόλυτος Ήλιος, από τον οποίο αναβλύζει όλη η ζωή, 

θέλει να αποκρυσταλλώνει σε καθένα από μας αυτές τις τρεις αρχικές 
δυνάμεις της φύσης και του κόσμου: τον Άγιο να βεβαιώνει, τον Άγιο 

να αρνείται και τον Άγιο να συμφιλιώνει. 

Συγκεκριμενοποιώντας μόνο το σημείο του Αγίου να αρνείται, του 
Χριστού, χρειάζεται να αρνούμαστε τον εαυτό μας. Επαναλαμβάνω, να 

μάθουμε να δεχόμαστε με ευχαρίστηση τις δυσάρεστες εκδηλώσεις των 

συνανθρώπων μας. Αλλά πώς αν πριν δεν έχουμε γνωρίσει τις δικές μας 
δυσάρεστες εκδηλώσεις; 

Αν επί παραδείγματι, έχουμε θυμό, ξέρουμε ότι τον έχουμε. Αν 

έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε θυμωμένοι, μανιώδεις, 
καβγατζήδες, είναι φανερό ότι εφόσον είμαστε συνειδητοί από αυτό, θα 

αρχίσουμε να συγχωρούμε αυτά τα ίδια λάθη στους άλλους και σαν 

αποτέλεσμα θα συσχετιζόμαστε καλύτερα με το συνάνθρωπο. Αυτοί 
που έχουμε ζήλεια και αναγνωρίζουμε ότι την έχουμε, που τη 

φορτωνόμαστε στην κρυμμένη πλευρά από τη δική μας ψυχολογική 

σελήνη, μαθαίνουμε να συγχωρούμε τις δυσάρεστες εκδηλώσεις της 
ζήλειας που υπάρχει σ’ άλλους ανθρώπους. Αν εμείς είμαστε γεμάτοι 

περηφάνια, αν ξέρουμε πως την έχουμε, ξέρουμε πως είμαστε 

περήφανοι και αναγνωρίζουμε ότι είμαστε, τότε μαθαίνουμε να 
βλέπουμε τους περήφανους με περισσότερη κατανόηση. 

Ήδη δεν τολμούμε να κάνουμε κριτική, ξέρουμε ότι μέσα μας 

φορτωνόμαστε αυτά τα ίδια ελαττώματα. 

Αν ένας άνθρωπος αισθάνεται τίμιος αισθάνεται ανίκανος να 

ψεύδεται και ξαφνικά συμβαίνει να τον πληγώνουν λέγοντας τον ψεύτη, 
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πραγματικά (αν έχει αποδειχθεί ότι στην πλευρά της ψυχολογικής 

σελήνης, σ’ εκείνη την πλευρά που δε φαίνεται από τον εαυτό του, 

υπάρχει ακάματο ψέμα με ασυνείδητο τρόπο) δεν θα αισθανθεί 
πληγωμένος όταν τον λένε ψεύτη, θα ξέρει να είναι επιεικής με το 

συνάνθρωπο. 

Πολλοί μπορούν να πιστεύουν πως είναι πολύ φιλελεύθεροι στον 
τρόπο συναναστροφής, πολύ δίκαιοι, αλλά αν ξαφνικά κάποιος τους 

λέει ότι δεν είναι, πως δεν είναι και τόσο φιλελεύθεροι ούτε τόσο 

δίκαιοι, θα μπορούσανε να προσβάλλονται διότι αυτοί αισθάνονται 
δίκαιοι και φιλελεύθεροι. Τότε αν αυτοί έχουν μάθει να προβάλλουνε 

προηγουμένως τη συνείδηση τους πάνω στην κρυμμένη πλευρά του 

εαυτού τους, πάνω σ' εκείνη την κρυμμένη πλευρά που δε φαίνεται 
ποτέ, θα αναγνωρίσουν από τον εαυτό τους κατευθείαν ότι δεν είναι και 

τόσο δίκαιοι ούτε και τόσο φιλελεύθεροι όπως σκεφτήκανε, στο βάθος 
όλων αυτών υπάρχει η αδικία και ανεπιείκεια κλπ. 

Όταν κάποιος προσπαθεί να τους πληγώσει σ' αυτή την αίσθηση, 

δεν ανησυχούν διότι ξέρουν ότι τους λένε την αλήθεια. 

Γίνεται λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε εκείνη την κρυμμένη 

πλευρά του εαυτού μας, εκείνη την πλευρά που δε φαίνεται, εκείνη την 

πλευρά που βρίσκεται η κριτική, η επίκρισης. 

Να είμαστε ειλικρινείς, να δούμε προς τα μέσα, να 

αυτοεξερευνηθούμε, να φωτίσουμε εκείνη την κρυμμένη πλευρά από το 

δικό μας ψυχισμό, εκείνη την πλευρά που δε φαίνεται, θα δούμε ότι τα 
ελαττώματα που σε άλλους κριτικάρουμε, τα έχουμε μέσα στον εαυτό 

μας, τότε όταν θα γίνει αυτό, θα σταματούμε να κάνουμε κριτική. 

Η επίκρισης, η κριτική, γίνονται ακριβώς ελλείψει της 
κατανόησης. 

Τι επικρίνουμε στους άλλους; Πως κάνουμε κριτική στους άλλους; 

Τα δικά μας ελαττώματα, αυτό είναι που κάνουμε κριτική. Πώς τα 
προβάλλουμε! 

Είναι λυπηρό να ξέρουμε ότι εμείς προβάλλουμε τα δικά μας 

ψυχολογικά ελαττώματα πάνω στους άλλους. 

Είναι λυπηρό να ξέρουμε ότι τους βλέπουμε έτσι όπως είμαστε 

εμείς, βλέπουμε το συνάνθρωπο έτσι όπως είμαστε εμείς, είναι κάτι που 

πρέπει να το εννοήσουμε. Όλοι έχουμε μια τάση να πιστεύουμε για τον 
εαυτό μας ότι είναι τέλειος, ποτέ δε μας έχει συμβεί να δούμε εκείνη την 
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πλευρά της σελήνης, της δικής μας ψυχολογικής σελήνης, αυτήν την 

πλευρά που ουδέποτε φαίνεται. 

Έχει φτάσει η ώρα να αυτοεξερευνηθούμε σοβαρά για να 
γνωριζόμαστε στ' αλήθεια. Φωτίζοντας πραγματικά εκείνο το κρυμμένο 

μέρος από τον εαυτό μας, την αόρατη πλευρά που φέρνουμε στο 

εσωτερικό μας, ανακαλύπτουμε με φρίκη ψυχολογικούς παράγοντες που 
με κανένα τρόπο δε θα αποδεχόμαστε πως έχουμε. Παράγοντες που θα 

απωθούσαμε αμέσως, παράγοντες που πιστεύουμε πως δεν έχουμε. 

Αν ένα τίμιο άνθρωπο επί παραδείγματι, τον λένε κλέφτη είναι μια 
προσβολή. 

Γιατί θα προσβαλλόταν ένας τίμιος άνθρωπος αν τον λέγανε 

κλέφτη; Ο προσβαλλόμενος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη βία για 
να δικαιολογηθεί. 

Το ίδιο το γεγονός ότι ένας τίμιος άνθρωπος προσβάλλεται όταν 
τον λένε κλέφτη αποδεικνύει ότι δεν είναι τίμιος. Αν πραγματικά θα 

ήταν τίμιος δε θα προσβαλλόταν. 

Αν τον λένε κλέφτη, αν προσβάλλεται δεν είναι τίμιος. Αν αυτός ο 
άνθρωπος επί παραδείγματι, θα φώτιζε με το δικό του φως της 

συνείδησης εκείνο το μέρος του εαυτού του που δε φαίνεται, εκείνο το 

κρυμμένο μέρος της ψυχολογικής σελήνης του, με φρίκη θα ανακάλυπτε 
αυτό που δεν ήθελε να αποδεχθεί, θα ανακάλυπτε τα εγώ της κλοπής, 

κλέφτες, τι φρίκη! Αδύνατο. Αλλά έτσι είναι, σε μας υπάρχει το εγώ της 

κλοπής και ούτε από μακριά το υποπτευόμαστε ότι το αρνούμαστε, με 
κανένα τρόπο δεν το αποδεχόμαστε και μας προκαλεί φρίκη. Και όμως 

στο βάθος το έχουμε, φρικτό, αλλά έτσι είναι. 

Όταν ήμουν στην δουλειά της διάλυσης του εγώ στον κόσμο των 
αιτιών, ξαφνιάστηκα, γιατί ποτέ δεν σκέφτηκα πως είχα μέσα στο 

εσωτερικό μου τα εγώ της κλοπής, και βρήκα μια ολόκληρη λεγεώνα 

από τα εγώ της κλοπής. Αδύνατο, εγώ ποτέ δε κλέβω από κανένα, ούτε 
πέντε δραχμές, πώς είναι δυνατόν να εμφανίζονται τα εγώ της κλοπής 

εκεί μέσα; Λοιπόν αδύνατο ή όχι αδύνατο, ακόμα κι' αν το απωθούσα 

εκεί ήτανε είτε μ' άρεσε ή όχι εκεί ήτανε. 

Σας ειδοποιώ ότι στο πεδίο της πρακτικής ζωής είμαι κάποιος που 

θα μπορούσε να αφήσει ένα θησαυρό από αγνό χρυσό, εγώ δε θα 

έπαιρνα ούτε ένα νόμισμα, αν και λέγεται ότι σε ανοικτό θησαυρό μέχρι 
και ο πιο δίκαιος αμαρτάνει, αλλά από αυτή την πλευρά είμαι σίγουρος 
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πως δε θα έσφαλα, ούτε αν μου άφηναν χρυσό σε σκόνη θα το έπαιρνα, 

ούτε ένα χιλιόγραμμο χρυσού. 

Όμως με πόσο πόνο ανακάλυψα ότι εκεί στο βάθος υπήρχανε τα 
εγώ της κλοπής. Όταν παρατηρούσα με την αίσθηση της ψυχολογικής 

αυτοπαρατήρησης τα έβλεπα να το βάζουν στα πόδια σαν τον κλέφτη 

που κλέβει και φεύγει σιγά σιγά, φρικτά πρόσωπα της κλοπής. 
Φοβήθηκα με τον εαυτό μου, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα στο να το 

ομολογήσω διότι αν δε θα το ομολογούσα θα ήτανε σημείο ότι ακόμα 

θα ήτανε ζωντανά αυτά τα εγώ εκεί μέσα. 

Ο υποκριτής έχει την τάση να κρύβει τα δικά του ελαττώματα, 

έτσι λοιπόν δεν έχω κανένα πρόβλημα στο να το ομολογήσω. 

Είχα αυτή την τάξη από τα εγώ. Αν και ζούσα μια τίμια ζωή, τα 
είχα. Αν και πλήρωνα τα χρέη μου στους ξένους, τα είχα. Τι έπρεπε να 

κάνω; Να τα καταστρέψω, να τα ελαττώσω σε κοσμική σκόνη και αυτό 
μου προκαλούσε φρίκη. Ναι αδελφοί μου, μέσα σε μας, στο εσωτερικό, 

σε εκείνη την κρυμμένη πλευρά που δε φαίνεται από τον εαυτό μας, 

φέρνουμε τερατουργήματα ανεκδιήγητα, απερίγραπτα. Εκεί ποιος 
πλένει τα χέρια του λέγοντας: «εγώ είμαι ένας καλός άνθρωπος, εγώ δεν 

κλέβω από κανέναν ούτε πέντε δραχμές, έχω κάνει πολλά έργα 

ευσπλαχνίας, είμαι καλός σύζυγος, καλός πατέρας της οικογένειας, 
καλός γιος, δεν σκοτώνω, δε κλέβω, δεν παίρνω τη γυναίκα του 

συνανθρώπου, τότε είμαι ένας Άγιος». Αυτοί που μιλάνε έτσι είναι 

σίγουρα υποψήφιοι για την κόλαση και για το δεύτερο θάνατο, είναι 
χαμένες περιπτώσεις. Κανένας από μας να μην πιστεύει ότι είναι άγιος 

διότι στην κρυμμένη πλευρά του εαυτού του, σ’ εκείνη την πλευρά που 

δε φαίνεται, φορτώνεται ανεκδιήγητα τερατουργήματα, φρικτά, που 
ούτε από μακριά υποπτεύεται. Δυστυχώς οι άνθρωποι δε μένουνε παρά 

σ' ένα μικρό μέρος του εαυτού τους. Δε βλέπουν την ολότητα του 

πίνακα, μόνο βλέπουν μία γωνία και την προσωπογραφία που ο καθένας 
έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του. Η προσωπογραφία του τίμιου 

ανθρώπου, η προσωπογραφία του ελεήμονος ανθρώπου, κλπ. 

Σύμφωνα με αυτή την προσωπογραφία οριοθετούμε τη δική μας 
ύπαρξη και από εκεί πράττουμε και αντιδράμε αδιάκοπα. Εκεί είναι όλες 

οι πενιχρότητές μας, οι επικρίσεις, οι κριτικές αλλά νομίζουμε ότι 

είμαστε τέλειοι. 

Αλλά αξίζει τον κόπο να συλλογιστούμε λίγο σ' αυτά τα 

πράγματα, σ' εκείνη την κρυμμένη πλευρά του εαυτού μας, να έχουμε το 
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θάρρος να τα δούμε. Όλος ο κόσμος το υποπτεύεται, αλλά κανένας δεν 

τολμά να δει αληθινά πρόσωπο με πρόσωπο εκείνη την κρυμμένη 

πλευρά του εαυτού του όπου βρίσκονται οι παράγοντες που φέρνουν 
διχόνοια στον κόσμο. 

Η ζηλοτυπία, επί παραδείγματι, έχει μετατραπεί ας πούμε σε 

μηχανικότητα σ’ αυτόν τον πολιτισμό. Πόσο αναπόφευκτο είναι αυτό. 
Αν κάποιος έχει ένα αυτοκίνητο και ξαφνικά βλέπει ότι κάποιος πέρασε 

με ένα πιο όμορφο αυτοκίνητο, λέει «καλά εγώ θέλω να  καλυτερεύσω 

λιγάκι, για να δω αν μπορώ να έχω ένα πιο όμορφο αυτοκίνητο». 
Πολλές φορές μπορεί να συμβαίνει ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί 

του χρησιμεύει, γιατί όμως επιθυμεί άλλο καλύτερο; Απλώς από 

ζηλοτυπία η οποία είναι εκεί στην κρυμμένη πλευρά που δε φαίνεται, 
στην κρυμμένη πλευρά της δικής μας ψυχολογικής σελήνης. 

Πραγματικά έχει μετατραπεί, επαναλαμβάνω, η ζηλοτυπία σε 
μυστικό ελατήριο της πράξης και αυτό είναι πράγματι αξιοθρήνητο. 

Όταν εμείς προχωράμε στην ψυχολογική αυτοεξερεύνηση θα γινόμαστε 

κάθε φορά πιο συνειδητοί από τον εαυτό μας και αυτό είναι το 
καλύτερο. 

Έχει φτάσει η ώρα να εννοήσουμε ότι όσο εμείς δε γνωρίζουμε 

αυτήν την κρυμμένη πλευρά του εαυτού μας, θα είμαστε άσχημα 
συσχετισμένοι με το συνάνθρωπο. 

Είναι απαραίτητο να μάθουμε να σχετιζόμαστε καλύτερα με τον 

εαυτό μας για να μπορούμε να σχετιζόμαστε καλύτερα με τους άλλους. 
Πώς θα μπορούσαμε να συσχετιζόμαστε καλά με το συνάνθρωπο, όταν 

ούτε εμείς δεν έχουμε συσχετισθεί καλά με τον εαυτό μας; 

Πρέπει όχι μόνο να σκεπτόμαστε τη φυσική σελήνη, αλλά και την 
ψυχολογική που εσωτερικά φορτωνόμαστε. 

Τα δικά μας εγώ είναι ένα τρομερό τερατούργημα, και είναι στην 

κρυμμένη πλευρά που δεν βλέπουμε. Εκείνα τα οράματα που ο Δάντης 
είδε στη θεία Κωμωδία «φρικτά, νύχια γαμψά και πτερύγια, δόντια, 

οπλές, τερατουργήματα και τέρατα» υπάρχουνε στην κρυμμένη πλευρά 

του εαυτού μας, σ' εκείνη την πλευρά που δε βλέπουμε. 

Στη δουλειά πάνω στον εαυτό μας υπάρχουνε βήματα πολύ 

δύσκολα. Όταν δουλεύουμε πάνω στον εαυτό μας αλλάζουμε. 

Πραγματικά όταν αλλάζουμε παρεξηγούμαστε άσχημα από τους 
συνανθρώπους μας. Συμβαίνει ότι οι συνάνθρωποί μας δε θέλουν να 
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αλλάξουν, μένουν εμφιαλωμένοι στο χρόνο, είναι το αποτέλεσμα από 

πολλά χθες και αν εμείς αλλάζουμε, αυτοί φωνάζουν και 

διαμαρτύρονται και μας κρίνουν λανθασμένα. Όλα αυτά πρέπει να τα 
ξέρει ο γνωστικός σπουδαστής. 

Στον κόσμο έχουν γραφτεί πολλοί ηθικοί κώδικες, αλλά τι πράγμα 

είναι η ηθικότητα; Μήπως θα χρησίμευε για τη διάλυση του εγώ; Θα 
μπορούσε να φωτίσει την κρυμμένη πλευρά του εαυτού μας, την πλευρά 

που δε βλέπουμε; Θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην αγιότητα; Τίποτα 

από αυτά. Η ηθικότητα είναι γέννημα των συνηθειών του τόπου και της 
εποχής της. Αυτό που σ’ ένα μέρος είναι ηθικό, σ’ άλλο μέρος είναι 

ανήθικο, αυτό που σε μια εποχή ήτανε ηθικό, σ' άλλη έπαψε να είναι. 

Έτσι λοιπόν σε τι καταλήγουμε; Σε τι ωφελεί η ηθικότητα; 

Στην Αρχαία Κίνα το να σκοτώσεις τον πατέρα σου ήταν δίκαιο, 

όταν αυτός ήταν αρκετά γέρος και ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του. 
Τι θα λέγαμε εμείς εδώ αν ένας άνθρωπος σκότωνε τον πατέρα του; 

Πατροκτόνος, αλήθεια; Έτσι λοιπόν, η ηθικότητα είναι σκλάβα των 

συνηθειών του τόπου και της εποχής. Επαναλαμβάνω. Τότε, σε τι 
χρησιμεύουν οι ηθικοί κανόνες που στον κόσμο έχουν γραφτεί; Τι 

χρησιμεύουν τόσες λάμψεις ηθικής; Θα μπορούσαν αυτοί να διαλύουν 

το εγώ; Θα μπορούσαν να φωτίζουν το πρόσωπο της δικής μας 
ψυχολογικής σελήνης; Τίποτα δε χρησιμεύουν. Στο δρόμο της διάλυσης 

του εγώ σε πρώτη ματιά θα φαινόμαστε ανήθικοι, τότε σε τι είδους 

ηθική χρειάζεται να συνεχίζουμε; Ποια; Αν δε χρησιμεύουν οι ηθικοί 
κώδικες; Τότε τι; 

Υπάρχει ένας τύπος ηθικής που εσείς δεν ξέρετε. Μερικοί την 

ξέρουν στα Ιμαλάια. Αναφέρομαι σε αυτόν τον τύπο ηθικής της ευθείας 
διαγωγής της φύσης, αυτή την ηθική που οι Θιβετανοί συγκέντρωσαν 

στα Παραμίτας. 

Κρίμα που τα Παραμίτας δεν μπορούν να μεταφραστούν στη 
δυτική γλώσσα. Τα έχω ψάξει και δεν τα έχω βρει, ηθική πραγματική, 

τότε ποιος τα καταλαβαίνει; 

Μήπως εσείς το καταλάβατε ή μήπως όχι; Αν εσείς αλλάξετε 
μπορεί να συμβεί οι άνθρωποι να στρέφονται εναντίον σας. Αν κάποιος 

από σας αλλάξει, μπορεί να συμβεί όλοι αυτοί που εδώ είμαστε, να τον 

κρίνουμε άσχημα, να τον δείχνουμε με το δάκτυλο σαν ανήθικο, 
μοχθηρό. «Κοιτάξτε τι έχει κάνει», δηλαδή, αναβλύζει η επίκριση. Είναι 

γιατί οι άνθρωποι θέλουνε να παραμένει ο μυημένος εμφιαλωμένος στο 
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παρελθόν, με κανένα τρόπο δε θέλουνε να αναβλύζει ο μυημένος στο 

καινούργιο, να αλλάζει. 

Όταν ο μυημένος αλλάζει είναι άσχημα μεταφρασμένος, 
λανθασμένα κρινόμενος. Έτσι το εγώ είναι χρόνος και το εγώ των 

άλλων δεν μπορεί να ανέχεται το ότι κάποιος ξεφεύγει από το χρόνο, 

δεν το συγχωρεί με κανένα τρόπο. 

Εμένα με πετάξανε από το σπίτι του πατέρα μου, διότι αποφάσισα 

να αλλάξω, με είχανε αρκετά βασανισμένο. Ο χάρακας των καθηγητών 

κτυπούσε πάνω σε μένα αδιάκοπα, μου τραβάγανε τα αυτιά. Με 
χτυπούσανε στο κεφάλι διότι δεν κατείχα τα μαθήματα που γι' αυτούς 

ήταν πολύ θεμελιώδη, πράγματα που γι' αυτούς είναι εύκολα και 

καμαρώνουν να τα έχουνε. Επίσης με πετάξανε από το σπίτι του πατέρα 
μου και με πετάξανε από το σχολείο, με πετάξανε από όλα τα μέρη. 

Συμπέρασμα: εγώ ήμουνα μια θεομηνία, απλώς άλλαζα, δεν ήθελα να 
συνεχίσω μέσα στο χρόνο. Τότε, με καταδικάσανε σαν αιρετικό, 

μοχθηρό, τρομερό, μέχρι που με καταδίωκαν για να με σκοτώσουν, 

εχθρός υπ' αριθμόν ένα από την ορθόδοξη θρησκεία. Συμπέρασμα: 
τοποθετήθηκα έξω από το κύμα, δεν μπορούσανε να μου συγχωρήσουν 

να φύγω από τη γραμμή και δε μου το συγχωρήσανε. 

Αν ένας από σας αλλάξει, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλοι οι 
άλλοι θα του κάνουνε κριτική, θέλουμε ακόμη και τον ίδιο το Δάσκαλο 

να περπατάει σύμφωνα με μερικούς κανόνες τοποθετημένους στο χρόνο 

και σας βεβαιώνω ότι εσείς, δε θα με βλέπατε με ευχαρίστηση αν εγώ θα 
ξέφευγα από τους κανόνες. Έχετε τους δικούς σας κανόνες και αν εγώ 

φύγω από αυτούς τους κανόνες, τότε τι; Ήδη δε θα το βλέπατε με 

ευχαρίστηση αυτό. Πιθανόν θα πείτε «κοιτάξτε αυτό που κάνει και είναι 
ένας Δάσκαλος, αδύνατον αυτός δεν είναι ένας Δάσκαλος, γιατί; Διότι 

θέλησα να φύγω από τη γραμμή, διότι δε θέλησα να συνεχίζω μέσα 

στους κανόνες σας, διότι δε θέλησα να συνεχίζω εμφιαλωμένος στο 
χρόνο, διότι δεν ήθελα να συνεχίζω κλεισμένος στον κώδικα της ηθικής. 

Αν και φαίνεται απίστευτο, ο καθένας από εσάς συνεχίζει ένα 

συγκεκριμένο κώδικα ηθικής, μερικοί από εσάς θα συνεχίζουν τις δέκα 
εντολές, που ήδη είναι εγκατεστημένες και από εκεί δε φεύγουν ούτε με 

κανόνια. Άλλοι από σας συνεχίζετε κανόνες περίπου 

προεγκατεστημένους στο χρόνο από τις δικές σας οικογένειες. Μερικοί 
από σας συνεχίζετε συγκεκριμένους κανόνες διαγωγής που μάθατε σε 

διαφορετικές σχολές ψευτοεσωτερικές ή ψευτοαποκρυφιστικές, που 

ακούσατε από τους δικούς σας θρησκευτικούς παιδαγωγούς. 
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Όταν κάποιος εξέρχεται, όταν δε συμπεριφέρεται σύμφωνα με 

αυτούς τους κανόνες που εσείς έχετε εγκατεστημένους στο νου σας, 

αυτός ο κάποιος είναι ένας ανάξιος, είναι ένας μοχθηρός. Να δείτε εσείς 
πόσο δύσκολο είναι να φτάσουμε στην Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση, 

του Είναι. Σύμφωνα με το πώς αυτοπαρατηρούμαστε ψυχολογικά, 

αφαιρούμε αυτό το κρυφό πρόσωπο. Γνωρίζουμε ότι στο εσωτερικό μας 
υπάρχουνε παράγοντες που αγνοούμε, στοιχεία που ούτε από μακριά 

υποπτευόμαστε. 

Όταν διαλύουμε αυτούς τους παράγοντες, προέρχονται 
ψυχολογικές αλλαγές. Πραγματικά αντανακλούν πάνω στους 

συνανθρώπους αυτές οι αλλαγές και είναι άσχημα μεταφρασμένες από 

το συνάνθρωπο. Με κανένα τρόπο ο συνάνθρωπος δεν μπορεί να 
αποδέχεται πως κάποιος δε συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους 

εγκατεστημένους κανόνες, σύμφωνα με τους ήδη γραμμένους κώδικες, 
σύμφωνα με τις διατηρημένες ιδέες. Συμβαίνει ότι στη δουλειά πολλές 

φορές πρέπει να γινόμαστε ανήθικοι, όταν όμως λέω «ανήθικοι» πρέπει 

να ξέρουμε να το εννοήσουμε αυτό, να το βάλουμε μεταξύ εισαγωγικών 
και να το υπογραμμίσουμε. Σας λέω, ότι δεν αναφέρω αυτήν τη λέξη με 

τον τρόπο που εσείς τώρα το εννοείτε, τον αρνητικό τρόπο, μόνο θέλω 

να διασαφηνίσω αυτήν τη λέξη στην εποικοδομητική ή αξιόλογη έννοια, 
στη θετική έννοια, την εποικοδομητική. Στην έννοια ότι υπάρχει ανάγκη 

να αποφεύγουμε τους εφήμερους κώδικες μερικών ηθικών κανόνων 

χωρίς στέρεες βάσεις. Παραδείγματος χάριν, κάνω παρατήρηση σε 
κάποιον διότι έχει έρθει ήδη στο τέλος του μαθήματος. «Αυτό λοιπόν 

δεν είναι σωστό, έχεις κάνει ένα σκάνδαλο, πρέπει να ερχόμαστε πάντα 

νωρίς, στην ώρα πού αρχίζουμε, αρχίσαμε στις εννιά το βράδυ». Καλά, 
φτάνουμε τότε στο συμπέρασμα ότι η νέα γραμμή συνηθίζει να είναι 

δύσκολη, στενός ο δρόμος, από πλευρά σε πλευρά υπάρχουνε τρομερά 

βάραθρα, καταπληκτικές άνοδοι, φρικτές κάθοδοι. Δρόμοι! Μπορούν να 
υπάρχουνε πολλοί δρόμοι, αλλά κανένας δρόμος δε μας οδηγεί στην 

κυριαρχία μιας συγκεκριμένης ζώνης του Σύμπαντος, δηλαδή δε μας, 

μετατρέπουν σε κοσμοκράτορα, για να μιλάμε αυτή τη φορά σε 
Ινδοστανικό τρόπο. Οι άλλοι δρόμοι μας φέρνουν σε συγκεκριμένους 

παραδείσους, πέφτουμε, μας φέρνουν από επιστροφή στους πόνους της 

γης, άλλοι στην άβυσσο και στο δεύτερο θάνατο. 

Υπάρχουν μονοπάτια που φεύγουν από τον κεντρικό δρόμο με 

καταπληκτική εμφάνιση αγιότητας αλλά που οδηγούν στην άβυσσο και 

στο δεύτερο θάνατο. Είναι δύσκολο να μη χανόμαστε, το κανονικό είναι 
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να χανόμαστε για να συνεχίζουμε έναν ηθικό κώδικα εγκατεστημένο, 

χανόμαστε πέφτουμε στην άβυσσο της απώλειας. 

Τότε; Τι να κάνουμε;  

Να αυτοπαρατηρούμαστε ψυχολογικά με αδιάκοπο τρόπο και πριν 

να επικρίνουμε τους άλλους πρέπει να επικρίνουμε τον εαυτό μας. Πριν 

να είμαστε βίαιοι με τους άλλους πρέπει να αυτοεξερευνούμαστε για να 
γνωρίζουμε τη δική μας βιαιότητα, την εσωτερική βιαιότητα μας που τη 

φορτωνόμαστε αν και την απωθούμε, αν και σκεπτόμαστε πως δεν τη 

φορτωνόμαστε. 

Αν οι άνθρωποι ζούσανε μ' ένα τρόπο πιο συνειδητό, όλα θα ήτανε 

διαφορετικά. Δυστυχώς, εμείς όπως τόσες φορές σας έχω επαναλάβει, 

έχουμε δημιουργήσει πολλές προσωπογραφίες, διότι μένουμε μόνο σ' 
ένα μικρό μέρος από τον εαυτό μας. 

Όταν προβάλλουμε τη δική μας συνείδηση πάνω σ' αυτό το μέρος 
που δε φαίνεται, παύουμε να τρέφουμε τις αντιπροσωπείες και γίνονται 

κοσμική σκόνη. Αλλάζουμε. 

Τι μικρές και δύσμορφες αντιπροσωπείες έχουμε δημιουργήσει 
από τον εαυτό μας, τι πενιχρές και τι μακριά είναι αυτές οι 

αντιπροσωπείες από αυτό που πραγματικά είμαστε δυστυχώς. 

Σκέφτομαι φωναχτά, εσείς είστε ένα μέρος από τους δικούς μου 
συλλογισμούς, πόσο πενιχροί είμαστε, και όμως ούτε από μακριά το 

υποπτευόμαστε πως είμαστε πενιχροί, πως στην κρυμμένη πλευρά του 

εαυτού μας φορτωνόμαστε την πενιχρότητα. 

Μερικές φορές σκεπτόμαστε ότι αν αυτές οι γνωστικές εσωτερικές 

ομάδες θα περπατούσαν καλύτερα θα ήμασταν πιο ευτυχείς, 

εσώκλειστοι εμείς απαιτούμε ένα ιδεώδη κόσμο για να δουλεύουμε. 

Αν θα πηγαίναμε στα βουνά, στις πιο βαθιές πεδιάδες, θα  

πιστεύαμε ότι έτσι θα προχωρούσαμε καλύτερα. Αλλά τι μας χρησιμεύει 

να κλειδωνόμαστε σε μια σπηλιά, όταν μέσα στον εαυτό μας 
φορτωνόμαστε όλους αυτούς τους παράγοντες που είναι: η ζηλοτυπία, η 

λαγνεία, το ψέμα, κλπ.; Δεν είμαστε τέλειοι, τέλειος είναι μόνο ο 

πατέρας αυτό είναι φανερό. 

Εδώ είστε όλοι σας συγκεντρωμένοι σαν άγιοι, ναι έτσι είναι, αλλά 

στο βάθος εσείς έχετε ζηλοτυπίες, μίση, μύθους, ασχήμιες, κριτικές, 

κλπ. όμως δεν ξέρετε. Ο καθένας βλέπει το λάθος των άλλων, αλλά δεν 
το βλέπει στον εαυτό του. Κανένας δε σκέπτεται ότι το λάθος που 
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βλέπει στους άλλους το φορτώνεται μέσα στον εαυτό του. Αυτό δεν το 

σκέπτεται. Είναι λίγοι οι αδελφοί που ξέρουν να συλλογίζονται σ' αυτά 

τα πράγματα, είναι λίγοι αυτοί που ξέρουν να εννοούν. 

Γιατί θα θέλαμε εμείς κάτι ιδεώδες, ένα ιδεώδη κόσμο, στον 

οποίον κανένας δε θα μισούσε, στον οποίον όλοι θα ήτανε αδελφοί, 

στον οποίον όλοι θα απασχολούνταν μόνο στο να ξέρουνε την αγάπη; 
Γιατί; Υπάρχει λόγος στο να επιθυμούμε αυτό; Αληθινά δεν υπάρχει. 

Αν η ομάδα είναι στην τρίτη κάμαρα, συμβολίζει, αντιπροσωπεύει 

τη ζωή, τη ζωή που είναι έξω από αυτήν την κάμαρα. 

Εσείς ξέρετε ότι η ζωή, το τραίνο ζωή, η ανθρωπότητα σε σύνολο 

είναι γεμάτη από τρομερά ελαττώματα. Εσείς ξέρετε ότι αυτός ο 

όμορφος πληθυσμός που αφθονεί εκεί είναι γεμάτος από θυμό, 
φιλαργυρία, λαγνεία, ζηλοτυπία, τεμπελιά, λαιμαργία κλπ. Ότι δεν είναι 

ιδεώδης πράγματι δεν είναι. Γιατί αυτή η μικρή ομάδα θέλουμε να είναι 
ιδεώδης; Αυτή η μικρή ομάδα αντιπροσωπεύει την ίδια την 

ανθρωπότητα, αυτόν το σωρό, αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπους που 

υπάρχουνε στον κόσμο, εδώ υπάρχει αυτή η μικρή ομάδα με τα ίδια 
λάθη που έχουνε τα πλήθη. Τότε σ' αυτή τη μικρή ομάδα υπάρχει μια 

καταπληκτική σχολή, υπάρχει ένα καταπληκτικό γυμνάσιο. Έτσι με όλα 

τα δικά σας λάθη, έτσι όπως είσαστε, είναι ένα καταπληκτικό 
ψυχολογικό γυμνάσιο. Αν ο αδελφός βήτα είπε κάτι για τον αδελφό 

τάδε, πρέπει αυτός που το είπε (αντί να το πει) να ερευνά τον εαυτό του, 

να κοιτάζει αυτήν την κρυμμένη πλευρά του εαυτού του, αυτήν την 
πλευρά που δε βλέπεται, για να δει γιατί το είπε. Γιατί επέκρινε το 

συνάνθρωπο, το ότι η αδελφή βήτα είπε κάτι για την άλλη αδελφή, αντί 

να κάνει κριτική αυτή η αδελφή για την άλλη, να αυτοεξερευνάται για 
να δει αυτήν την πλευρά της σελήνης που δε βλέπει Και επίσης είναι 

σίγουρο ότι το λάθος που βλέπει στην άλλη, σίγουρα το φορτώνεται 

στην κρυμμένη πλευρά του εαυτού της, στην πλευρά που δε βλέπεται. 
Αυτό πρέπει να ξέρουμε να το εκμεταλλευόμαστε. Ακριβώς αυτά τα 

λάθη, τα ίδια λάθη των δικών μας αδελφών, αντί να τα κρίνουμε, να τα 

εκμεταλλευόμαστε για την ανακάλυψη του εαυτού μας. 

Σε μια μικρή ομάδα (είναι καταπληκτικό, έκτακτο) 

αντιπροσωπεύεται όλη η ανθρωπότητα, υπάρχει εκεί ένα θαυμάσιο 

γυμνάσιο, χρήσιμο για την αυτοανακάλυψη, πρέπει να το 
εκμεταλλευτούμε. Αν σε μια ομάδα θα ήταν όλοι τέλειοι, τότε δε θα 

υπήρχε ανάγκη να υπάρχει αυτή η ομάδα. Γιατί; 
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Αν όλοι φτάσουν στην τελειότητα, γιατί να δημιουργούμε αυτήν 

την ομάδα; Αυτή η ομάδα υπάρχει διότι δεν είμαστε τέλειοι, γι' αυτό 

υπάρχει. Αν θα ήμασταν τέλειοι αυτή η ομάδα δε θα υπήρχε. Τα λάθη 
μας (τα λάθη όλων των αδελφών) προστιθέμενα μεταξύ των είναι τα 

λάθη της ανθρωπότητας. Εδώ είναι η απόδειξη, η ομάδα είναι ένα 

δείγμα από το τι είναι η ανθρωπότητα. Τότε να εκμεταλλευόμαστε αυτό 
το δείγμα, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη σχολή αντί να επικρίνουμε τους 

άλλους, τους συνανθρώπους μας, να επικρίνουμε στον εαυτό μας. Το 

λάθος που βλέπουμε στον άλλον, πρέπει να μας χρησιμεύει σαν 
πληροφορία για τη συνείδηση. Θα μας επιτρέπει να ξέρουμε ότι 

φορτωνόμαστε εκείνο το λάθος στην κρυμμένη πλευρά που δε 

βλέπουμε. 

Δείτε πόσο χρήσιμη είναι μια εσωτερική σχολή, μια σχολή της 

αναγέννησης. Είναι μια σχολή της αναγέννησης, αλλά εμείς είμαστε 
ηλίθιοι όταν αφήνουμε τη σχολή και αλητεύουμε, ψάχνουμε μια ιδεώδη 

ανθρωπότητα. 

Πού θα τη βρούμε; Σε τι μέρος του ουρανού; Αδύνατο, αλήθεια; 
Υπάρχει μια θεϊκή ανθρωπότητα, ναι αλλά δεν είναι η κανονική 

ανθρωπότητα, όχι, αναφέρομαι με εμφαντικό τρόπο στο Συνειδητό 

Κύκλο της Ηλιακής Ανθρωπότητας. Σ' εκείνο τον κύκλο που ενεργεί 
πάνω στα ανώτερα κέντρα του Είναι και η μόνη ανθρωπότητα που εγώ 

θα έλεγα ιδεώδη. Πώς ονομάζουμε ιδεώδη το γιο του γείτονα; Πώς 

μπορούμε να ονομάζουμε ιδεώδη τον Πέτρο, Παύλο, Γιώργο, Γιάννη, 
Κώστα και Δημήτρη; 

Όμως τους χρειαζόμαστε όλοι, τα λάθη του γείτονα  είναι ακριβώς 

πολύ χρήσιμα για μας, μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε σαν ενδείξεις. 
Αν εγώ ανακαλύπτω ότι ο κύριος βήτα είναι γεμάτος ζήλεια, τότε πρέπει 

να είμαι λίγο στοχαστικός. Αν επικρίνω τη ζήλεια του κυρίου βήτα, το 

γεγονός αυτό δεικνύει ότι εγώ την έχω στα βάθη της δικής μου 
συνείδησης, σ' εκείνη την πλευρά που δε βλέπεται. 

Αλλά, πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά. Ποιος είναι αυτός που 

επικρίνει; Ποιος είναι ο λογοκριτικός, ποιο είναι το εγώ της κριτικής; 
Αξίζει τον κόπο να το ελαττώνουμε σε κοσμική σκόνη. 

Μέχρι εδώ η ομιλία μου, μπορείτε να ρωτάτε με απόλυτη 

ελευθερία. 

ΕΡ: Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε γύρω από τις γοργόνες; 
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ΑΠ: Οι γοργόνες, τι θέλεις να ξέρεις γύρω από τις γοργόνες; 

Μήπως δε μίλησε ο Βιργήλιος ποιητής της Μάντουα στην Αινειάδα; Δε 

μίλησε ο Δάντης στη θεία Κωμωδία; 

Τι θέλεις να ξέρεις γύρω από τις γοργόνες; Οι γοργόνες με τα 

γοργονικά δηλητήρια τους δεν είναι άλλο πράγμα, παρά οι τρεις 

Φούριας, για τις οποίες μας μίλησε ο Βιργίλιος στην Αινειάδα του, εκεί 
υπάρχουν, εκεί είναι, ναι, ήδη σας είπα οι τρείς Φούριας. 

Εκεί είναι, τρομερές, στο Χριστικό Εσωτερισμό θα μπορούσαμε 

να τις ονομάζουμε: την πρώτη Ιούδας ο δαίμονας της επιθυμίας, τη 
δεύτερη θα μπορούσαμε να την ονομάζουμε Πιλάτος, ο δαίμονας του 

νου και την τρίτη μπορούμε να την ονομάζουμε Καϊάφας, ο δαίμονας 

της κακής θέλησης. Να τι αποκεφάλισε ο Περσέας... το πυρογενές 
σπαθί.... ποιος το έκανε.... Τώρα το σημαντικό είναι ο καθένας από μας 

να αποκεφαλίζει τις τρεις γοργόνες που φέρουμε μέσα μας. Αυτές 
ανήκουν ακριβώς σ' εκείνη την κρυμμένη πλευρά του εαυτού μας, σ' 

εκείνη την πλευρά που δε βλέπουμε. 

ΕΡ: Όταν αναφέρατε αυτό το ζήτημα του ηθικού κώδικα μου 
έρχεται η ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει ο κίνδυνος να μετατρέπουμε τη 

Γνώση, τις Γνωστικές διδασκαλίες σ' ένα ηθικό κώδικα. Αν πάμε 

σύμφωνα με την αλήθεια της διδασκαλίας και δεν καταλαβαίνουμε τη 
διδασκαλία, δε ζούμε σύμφωνα με το καλό της διδασκαλίας μπορεί να 

υπάρχει αυτός ο κίνδυνος επίσης, δεν είναι αλήθεια; 

ΑΠ: Έτσι είναι και βλέπω ότι υπάρχει μια έντονη τάση στους 
αδελφούς της Γνωστικής Κίνησης να γράφουνε ηθικούς κώδικες. Όλοι 

έχουν την τάση να σέβονται αυτούς τους ηθικούς κώδικες, όλοι θέλουνε 

να εγκαθιστούν ηθικούς κώδικες στη Γνωστική κίνηση με σκοπό όλοι οι 
αδελφοί να υπακούουν σε αυτούς τους κώδικες. Μετά αυτοί οι κώδικες 

καταλήγουν παράλογοι, παλιοί, λοξοί, μετατρέπονται σε μπουκάλια στα 

οποία ο νους μένει εμφιαλωμένος, τότε έρχεται η αποτυχία στη δουλειά 
της διάλυσης του εγώ. 

Συμβαίνει σ' αυτή τη δουλειά να πρέπει να κάνουμε πράγματα που 

φαίνονται ανήθικα, να πρέπει κάποιος να εξέρχεται από μερικούς 
κανόνες καμιά φορά στους οποίους όλοι υποβάλλονται. 

Συμβαίνει ότι όταν ένας νομίζει πως πάει πολύ καλά, πάει πολύ 

άσχημα, όπως ακριβώς όταν ένας πηγαίνει καλύτερα είναι όταν οι άλλοι 
νομίζουν ότι πηγαίνει πολύ άσχημα. Ο δρόμος είναι έτσι. Υπάρχει 

πολλή αρετή στους μοχθηρούς και πολλή κακία στους αγαθούς. 
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Υπάρχουνε τρομεροί κίνδυνοι, κάποιος μπορεί να εισέρχεται σε ένα 

δρομίσκο και να νομίζει ότι είναι ο σωστός και να απομακρύνεται από 

το σωστό και πραγματικό Δρόμο. 



246 

 

Ερωτήσεις πάνω στο θάνατο του εγώ 
 

ΕΡ: Πώς θυσιάζεται ο πόνος; 

ΑΠ: θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια: Ο πόνος θυσιάζεται μόνο 
αυτοεξερευνώντας τον, κάνοντάς του αυστηρή ανάλυση. Ας πάρουμε 

ένα συγκεκριμένο γεγονός: ας πούμε ότι ένας άντρας ξαφνικά βρίσκει 

τη γυναίκα του να κάνει ένα έγκλημα σε ένα δωμάτιο με έναν άλλον 
άντρα. Αυτό πραγματικά μπορεί να προκαλέσει ζήλεια, είναι φυσικό. 

Εάν βρει τη γυναίκα του σε αρκετή οικειότητα με κάποιον μπορεί να 

υπάρχει μια έκρηξη ζήλιας. Αυτό προκαλεί τρομερό πόνο στον 
προσβαλλόμενο άντρα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μέχρι και το 

διαζύγιο. Είναι ένας τρομερός ηθικός πόνος. Όμως η γυναίκα μιλούσε 

μόνο σε χαμηλή φωνή, ο άντρας δεν είναι σίγουρος για τίποτα κακό, 
απλώς μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Τι να κάνει για να 

μπορεί να σωθεί από αυτό τον πόνο; Πώς να το εκμεταλλευτεί; Πώς να 

παραιτηθεί από τον πόνο που του έχει δημιουργήσει αυτό; Υπάρχει ένας 
τρόπος να το λύσει, να θυσιαστεί αυτός ο πόνος; Πώς; 

Με σαφή αυτοσυλλογισμό του Είναι, με την αυτοεξευρεύνηση του 

εαυτού του. Είστε εσείς σίγουροι ότι ποτέ δεν έχετε κατακλιθεί με άλλη 
γυναίκα; Είστε σίγουροι ότι ποτέ δεν έχετε κάνει μοιχεία; Ούτε σ' αυτή 

ούτε σε προηγούμενες ενσαρκώσεις; 

Όλοι στο παρελθόν ήμασταν μοιχοί, άνθρωποι ικανοποιούμενοι με 
την εκσπερμάτωση, αυτό είναι φανερό. Αν κάποιος φτάσει στο 

συμπέρασμα ότι επίσης ήτανε άνθρωπος ικανοποιούμενος με την 

εκσπερμάτωση και μοιχός, τότε, με τι εξουσία κρίνει τη γυναίκα; 

Γιατί το κάνει; Όταν την κρίνει το κάνει χωρίς εξουσία. Ήδη το 

είπε ο Χριστός στην παραβολή της μοιχαλίδας, της γυναίκας των 

Χριστιανικών Ευαγγελίων, εξεφράσθη έτσι: «Αυτός που δεν έχει 
αμαρτία, πρώτος ας ρίξει την πέτρα». Κανένας δεν την έριξε ούτε ο 

ίδιος ο Ιησούς τόλμησε να τη ρίξει και είπε: «Πού είναι αυτοί που σε 

κατηγορούσαν; Ούτε και εγώ σε κατηγορώ, πήγαινε και μην αμαρτήσεις 
πια». Ούτε ο ίδιος που ήτανε τόσο τέλειος δεν τόλμησε να την 

κατηγορήσει. Όντας αυτός έτσι, τώρα εμείς με τι εξουσία θα το 

κάνουμε; Τότε ποιος είναι αυτός που μας δίνει τη συγκίνηση; Τον 
υπέρτατο πόνο; Μήπως δεν είναι ο δαίμονας της ζήλιας; Πραγματικά, 

ποιος άλλος δαίμονας; Το εγώ της αυτοαγάπης που έχει πληγωθεί 

θανάσιμα, είναι εγωικό εκατό τοις εκατό, και τι άλλο; Το εγώ της 
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αυτοσημασίας, το ότι αισθάνεται πολύ σημαντικός ο κύριος τάδε· 

«Αυτή η γυναίκα να έρθει εδώ με αυτό το είδος της διαγωγής!». 

Τι υπερηφάνεια τόσο τρομερή του εγώ της αυτοσημασίας, ή 
εκείνου του άλλου της ανεπιείκειας που λέει: «Σε καταδικάζω, έξω 

μοιχαλίδα. Σε καταδικάζω μοχθηρή. Εγώ είμαι ενάρετος ανέγγιχτος». 

Να εκεί το έγκλημα μέσα σ' αυτόν τον ίδιο. Αυτό το είδος των εγώ 
είναι εκείνα που έρχονται να μας δημιουργούν πόνους. Όταν κάποιος 

έχει φτάσει στο συμπέρασμα ότι είναι τα εγώ αυτά που έχουν 

δημιουργήσει τον πόνο, τότε συγκεντρώνεται στη θεϊκή Μητέρα 
Κουνταλίνη. Αυτή καταστρέφει τα εγώ. Όταν καταστραφεί το εγώ ο 

πόνος τελειώνει. Όταν τελειώνει ο πόνος μένει η συνείδηση 

δημιουργημένη, τότε μέσω του πόνου έχει αυξηθεί η συνείδηση, έχει 
αποκτήσει ρώμη. Ας πούμε ότι δεν είναι απλές ζήλιες αλλά υπήρχε 

πραγματικά μοιχεία. Τότε θα έπρεπε να έρθει διαζύγιο γιατί αυτό το 
επιτρέπει ο θεϊκός νόμος. Σε αυτήν την περίπτωση επίσης μπορούμε να 

πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι μπορεί να θυσιαστεί επίσης αυτός ο 

πόνος, και να πει: «Καλά, έχει κάνει μοιχεία, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν 
έχω κάνει μοιχεία ποτέ; Τότε γιατί καταδικάζω; Δεν έχω δίκιο να 

καταδικάζω κανέναν, διότι αυτός που αισθάνεται ελεύθερος από 

αμαρτία να ρίξει την πρώτη πέτρα τότε, ποιος είναι αυτός που μου 
προκαλεί τον πόνο; Τα εγώ της αυτοσημασίας, της ζήλιας, της 

αυτοαγάπης κλπ.» 

Πρέπει να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι αυτά είναι που μας 
προκαλούν τον πόνο: Τότε να δουλεύουμε για να τα καταστρέψουμε και 

ο πόνος θα εξαφανιστεί, θα αφανιστεί, γιατί; Γιατί έχει θυσιαστεί και 

αυτό φέρνει αύξηση της συνείδησης, διότι αυτές οι ενέργειες που ήταν 
μπλεγμένες στον πόνο μένουν ελευθερωμένες. Μένει, όχι μόνο η ειρήνη 

της ήρεμης καρδιάς αλλά και επίσης επέρχεται μια αύξηση της 

συνείδησης, μια μεγέθυνση της συνείδησης. Οι άνθρωποι είναι ικανοί 
για όλα αλλά όχι για να θυσιαστούν, διότι αγαπούν πολύ τους πόνους 

τους. Όμως συμβαίνει ότι οι πιο μεγάλοι πόνοι είναι αυτοί που 

προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες για την αφύπνιση. Αλλά πρέπει να 
θυσιάζουμε τους πόνους. Υπάρχουν πολλά είδη πόνων, παραδείγματος 

χάριν, ένας υβριστής που μας βρίζει, αμέσως μας προκαλεί επιθυμίες 

εκδίκησης με τις λέξεις που έχει πει. Αλλά αν δεν ταυτιζόμαστε με τα 
εγώ της εκδίκησης, είναι φανερό ότι δε θα απαντούσαμε στη στιγμή με 

το ένστικτο. Αλλά αν σχετιζόμαστε με το εγώ της εκδίκησης, αυτά τα 

εγώ μας σχετίζουν με άλλα εγώ πιο διεστραμμένα και τελειώνουμε στα 
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χέρια των τρομερά διεστραμμένων εγώ, κάνοντας παραλογισμούς. Έτσι 

όπως υπάρχει η πόλη του Μεξικού ή οποιαδήποτε πόλη του κόσμου, 

είναι φανερό... έτσι όπως στην πόλη βρίσκεται η αστική ζωή, υπάρχουν 
άνθρωποι από όλα τα είδη. Συνοικίες από κακούς ανθρώπους, συνοικίες 

από καλούς ανθρώπους. Έτσι επίσης συμβαίνει με τη δική μας 

ψυχολογική πόλη: υπάρχουν συνοικίες ανθρώπων αποφασιστικά 
διεστραμμένων, ανθρώπων μεσαίων και συνοικίες από ανθρώπους πάνω 

κάτω εκλεκτούς μέσα στη δική μας ψυχολογική πόλη. 

Τι είναι αυτό: Αν κάποιος ταυτίζεται π.χ. με ένα εγώ της 
εκδίκησης, αυτό τον συνδυάζει με άλλα εγώ πιο διεστραμμένα. Το 

σημαντικό είναι να μην ταυτιζόμαστε με τον υβριστή. Υπάρχουν εγώ 

μέσα μας που μας υπαγορεύουν αυτό που πρέπει να κάνουμε: 
Απάντησε, εκδικήσου, ανταπόδωσε το. Αν κάποιος ταυτίζεται με αυτά 

τελειώνει ταυτισμένος με τον υβριστή. Αλλά αν δεν ταυτίζεται με αυτό 
το εγώ που του υπαγορεύει κάτι, τότε δεν κάνει ότι του λέει το εγώ. 

Το ενδιαφέρον θα ήταν αν οι προσβεβλημένοι θα μπορούσαν να 

θυσιάζουν τον πόνο, και μπορούν να τον θυσιάζουν μέσω του 
διαλογισμού. Να καταλάβουν ότι ο υβριστής είναι μια κακή μηχανή 

ελεγχόμενη από ένα συγκεκριμένο εγώ. Να καταλάβουν ότι εμείς 

είμαστε μια μηχανή που έχει επίσης τα εγώ της. Τότε αν καταλάβουμε 
και συγκρίνουμε ότι μέσα μας επίσης έχουμε το εγώ του υβριστή, δεν 

υπάρχει λόγος να τον καταδικάσουμε. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε τι 

είναι αυτό που έχει πληγωθεί σε εμάς; Πιθανόν η αυτοαγάπη, πιθανόν η 
υπερηφάνεια. Αυτό που πρέπει να ανακαλύψω είναι, τι ήταν αυτό που 

με πλήγωσε, η αυτοαγάπη ή τι; Όταν έχω ανακαλύψει τι ήταν αυτό που 

πληγώθηκε προχωρώ στην εξάλειψη της αυτοαγάπης. Και όταν έχει 
κάποιος θυσιάσει τον πόνο, έχει ελευθερωθεί απ’ αυτόν και γεννιέται 

μια αρετή, αυτή της ηρεμίας, έχει ξυπνήσει λίγο περισσότερο. Πρέπει να 

υπολογίσουμε όλους τους ηθοποιούς. Πρέπει να μάθουμε να θυσιάζουμε 
τον πόνο. Οι άνθρωποι είναι ικανοί να θυσιάζουν τα πάντα εκτός από το 

δικό τους πόνο, αγαπούν τις ίδιες τις οδύνες τους, τις λατρεύουνε, να 

εκεί είναι το λάθος. 

Να μάθουμε από τα δικά μας λάθη! Αυτό είναι το ενδιαφέρον για 

να μάθουμε να αφυπνίσουμε συνείδηση και βεβαίως δεν είναι εύκολο 

πράγμα. Η δουλειά εναντίον του ίδιου του εαυτού μας είναι πολύ 
σκληρή, αλλά αξίζει τον κόπο να διαφωνήσουμε με τον εαυτό μας για το 

αποτέλεσμα που θα επιτύχουμε όταν αφυπνισθούμε. 
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ΕΡ: Τι είναι αυτό που έχει δώσει σ' εσάς αυτήν την ικανότητα 

ανάλυσης; 

ΑΠ: Στην αρχή, η ικανότητα ανάλυσης ακόμα και όταν εγώ 
σκεφτόμουνα ότι ήτανε καταπληκτική, κατάληγε σε σχέση με την 

τωρινή ικανότητα που έχω, κάτι εμβρυοειδές. Η τωρινή ικανότητα 

αναλύσεως δεν αποκτήθηκε παρά με την εκμηδένιση του εγώ. Όταν 
κάποιος έχει εγώ είναι πολύ αδέξιος, αλλά όταν εκμηδενίσει το εγώ η 

ουσία μένει ελεύθερη, και η ελεύθερη ουσία του απονέμει την 

εξυπνάδα. Αυτός που έχει εγώ νομίζει ότι είναι έξυπνος αλλά δεν είναι. 
Θα μπορεί να είναι διανοητικός, αλλά ένα πράγμα είναι να είναι 

διανοητικός και άλλο να είναι έξυπνος, πρέπει να κάνουμε πλήρη 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο αυτές απόψεις. 

Όταν κάποιος δεν έχει εγώ είναι έξυπνος, αλλά όταν έχει εγώ, 

ακόμα και αν νομίζει ότι είναι πολύ έξυπνος λόγω του ότι έχει διαβάσει 
ή ότι ανήκει σε μια σχολή, δεν είναι, δεν είναι έξυπνος, αυτή είναι η 

πραγματικότητα των γεγονότων. 

Όταν εγώ είχα Εγώ, σκεπτόμουν ότι είχα μια μεγάλη ικανότητα 
ανάλυσης. Αφού είχα καταστρέψει το εγώ, έφτασα να καταλάβω ότι 

εκείνη την εποχή η ικανότητα μου ανάλυσης ήτανε εμβρυική, αλλά εγώ 

πίστευα ότι ήταν τεράστια, λόγω του ότι είχα διαβάσει. Μόνο ο καιρός 
μου απόδειξε ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο σκεπτόμουν. Έτσι το 

σημαντικό της ζωής είναι να έχουμε την ικανότητα του σαφούς 

αυτοσυλλογισμού του Είναι. Αλλά αυτός ανθίζει, με την εκμηδένιση του 
εγώ και μπορεί να δει τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. 
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Η επανεκτίμηση της δουλειάς 
 

Αν δεν αγαπάμε τη δουλειά, τότε δεν είναι δυνατόν να γίνεται η 

συνάφεια με τη γνωστική εσωτερική δουλειά. Κι αν δεν υπάρχει 
συνάφεια της δουλειάς με τις δικές μας ζωές, πραγματικά δε θα 

δουλεύουμε, αυτό είναι όλο. Θα αρκούμαστε με το να διαβάζουμε 

μερικά έργα, με το να ερχόμαστε στις διαλέξεις, αλλά δε θα 
δουλεύουμε, να εκεί είναι το σοβαρό. 

Όταν δε δουλεύουμε στις διδασκαλίες που εμείς λέμε εδώ ή στην 

τρίτη κάμαρα ή στη διδασκαλία που δίνουμε μέσω των δικών μας 
βιβλίων, αναμφισβήτητα δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε ούτε έτσι τη 

Γνωστική εσωτερική δουλειά. 

Θυμηθείτε την παραβολή του εμπόρου στο Χριστικό Ευαγγέλιο. 
Την περίπτωση εκείνη ενός εμπόρου που ήθελε να αποκτήσει ένα πάρα 

πολύ αξιόλογο μαργαριτάρι. Έτυχε και δεν είχε, σε εκείνη τη στιγμή, 

πώς να το αποκτήσει. Τι έκανε. Πούλησε όλα αυτά που είχε (όλες τις 
δικές του αξίες, δηλαδή όλα αυτά που είχε) με σκοπό να αποκτήσει αυτό 

το αξιόλογο μαργαριτάρι. Το απόκτησε. Έτσι επίσης η Χριστική 

Εσωτερική δουλειά είναι σαν ένα πάρα πολύ αξιόλογο μαργαριτάρι, και 
για να το αποκτήσουμε πρέπει να αφήσουμε όλους τους τύπους 

δευτερεύοντος ενδιαφέροντος. Να αφήνουμε όλα αυτά, τα του κόσμου, 

που μπορούν να μας προσελκύουν και να αφιερωνόμαστε 
αποκλειστικώς στη δουλειά. Όπως εμείς έχουμε διαφορετικά 

ψυχολογικά επιπρόσθετα μέσα στο εσωτερικό μας που προσωποποιούν 

το θυμό, την απληστία, τη λαγνεία, τη ζηλοτυπία, την περηφάνια, τη 
τεμπελιά, την λαιμαργία κλπ. τότε όλα αυτά κατευθύνονται προς τα πιο 

διαφορετικά ενδιαφέροντα. Έχουνε την ψυχική ενέργεια εγκλωβισμένη 

σ’ αυτές ή εκείνες τις αξίες. Αν ένας άνθρωπος πετύχει να την 
ελευθερώσει, τότε μπορεί να τη συγκεντρώσει, ας πούμε, σ' αυτό, το 

πάρα πολύ αξιόλογο μαργαριτάρι που είναι η Γνωστική εσωτερική 

δουλειά. Όταν ένας ελευθερώνει την ενέργειά του, όταν τη βγάζει από 
τα υλικά συμφέροντα, από τα εγωιστικά συμφέροντα, όταν την εξάγει 

από τα εμπαθή συμφέροντα, όταν την αποσπά από ότι δεν έχει σημασία, 

όταν τη συγκεντρώνει σε μια μόνο διεύθυνση (που είναι η Δουλειά) 
πραγματικά γίνεται τότε η συνάφεια με τη Δουλειά, και τότε 

αφιερώνεται ολικά στη δουλειά πάνω στον εαυτό του. 
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Αυτό οδηγεί φυσικά στη ριζική μεταμόρφωση. Τότε, είναι 

απαραίτητο να το καταλάβουμε αυτό, αν πραγματικά επιθυμούμε την 

αλλαγή, τη μεταμόρφωση. Αναμφισβήτητα η αγάπη προς τη δουλειά 
είναι βασική. Όταν μιλάμε για την αγάπη πρέπει να είμαστε συνετοί 

στην ανάλυση, μην ξεχνάτε ότι εγώ είμαι μαθηματικός στην έρευνα και 

απαιτητικός στην έκφραση. Η λέξη αγάπη, αυτή καθ’ εαυτή είναι λίγο 
αφηρημένη, χρειάζεται να την προσδιορίσουμε για να ξέρουμε τι είναι 

αυτό που ονομάζεται αγάπη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάμε λίγο το 

Χριστικό Ευαγγέλιο. Ο Μεγάλος Καβίρ Ιησούς είπε: «Να αγαπάτε ο 
ένας τον άλλον, έτσι βεβαιώνετε και αποδεικνύετε ότι είστε μαθητές 

μου». Πραγματικά η φράση του Μεγάλου Καβίρ είναι πολύ 

ενδιαφέρουσα: «Να αγαπάμε το θεό πάνω απ' όλα τα πράγματα και το 
συνάνθρωπο μας σαν τον εαυτό μας» ή «Μην κάνετε στους άλλους αυτό 

που δε θέλετε να κάνουν σε σας». 

Οι άνθρωποι όταν ακούνε τις λέξεις της αγάπης, νοιώθουν πως 

κάτι φτάνει στην καρδιά τους. Αλλά όπως δεν έχουν δόση 

αντικειμενικότητας στη σκέψη τους, όπως έχουν τη διανοητικότητα σε 
υποκειμενική κατάσταση, πραγματικά δε λαμβάνουν τη βαθειά έννοια 

αυτής της λέξης. Είναι αναγκαίο και μη αναβλητέο να εννοούμε τι είναι 

αγάπη. Εκείνη τη φράση του «Μη κάνετε στους άλλους αυτό που δε 
θέλετε να κάνουν σε σας» μπορούμε να τη μεταφράσουμε έτσι «Να 

συνειδητοποιείς τους άλλους, δηλαδή, τους συνανθρώπους σου, και τον 

εαυτό σου». Και εκείνη η άλλη: «αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ 
σας έχω αγαπήσει» μπορεί να μεταφραστεί: «συνειδητοποιείστε τους 

άλλους και τον εαυτό σας», «Να αγαπάς το θεό πάνω απ' όλα τα 

πράγματα και το συνάνθρωπο σαν τον εαυτό σου» μπορεί να 
μεταφραστεί «Συνειδητοποιείστε τη θεϊκότητα που υπάρχει στο 

εσωτερικό του συνανθρώπου σας και του εαυτού σας». Έτσι χρειάζεται 

να συνειδητοποιούμε αυτό που ονομάζεται αγάπη, που θα μπορούσε να 
είναι μεταφρασμένο σαν συνείδηση. Πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος 

να αγαπά τους συνανθρώπους του, δηλαδή να τους καταλάβει, αν δεν 

έχει συνειδητοποιήσει τους συνανθρώπους του; Πρέπει να 
συνειδητοποιούμε τους συνανθρώπους μας, αν πραγματικά θέλουμε να 

τους καταλάβουμε, και μόνο όταν τους καταλάβουμε θα μπορούμε να 

αισθανόμαστε προς αυτούς αγάπη. Αλλά για να μπορούμε να 
συνειδητοποιούμε τους συνανθρώπους μας χρειάζεται να 

συνειδητοποιούμε τον εαυτό μας. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει 

συνειδητοποιήσει τον εαυτό του πώς μπορεί να συνειδητοποιεί τους 
συνανθρώπους του; Κι' αν δεν συνειδητοποιεί τους συνανθρώπους του 
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πώς θα μπορούσε να τους καταλαβαίνει; Ποια θα ήταν η συμπεριφορά 

του σε αυτούς; Αυτό είναι σημαντικό. Στη Γνωστική Εσωτερική 

δουλειά πρέπει να υπάρχει στοργή σας είπα, αλλά δε θα μπορούσε να 
υπάρχει αν δεν την καταλάβουμε. Η κατανόηση είναι θεμελιώδης. 

Συνεχίζοντας παρακάτω, συνεχίζοντας με αυτές τις αναζητήσεις, θα 

πούμε το εξής: Υπάρχουν τρεις τάξεις αγάπης. Όταν ένας από τους 
μαθητές ρωτάει τον Ιησού, ή καλύτερα λέει στον Ιησού, ότι τον 

αγαπάει, ο Ιησούς ερωτά στους μαθητές του, τους ρωτάει τι τάξη 

αγάπης αισθάνονται γι' Αυτόν. Εμείς πρέπει να εννοούμε λιγάκι αυτό το 
πράγμα, διότι υπάρχει αγάπη απλώς σεξουαλική, υπάρχει αγάπη απλώς 

συγκινησιακή, και υπάρχει αγάπη συνειδητή. Σε μια από τις δικές μας 

λειτουργίες λέμε: «Αγάπη είναι νόμος, αλλά συνειδητή αγάπη». Πολλοί 
άνθρωποι εννοούν, εν τω μεταξύ, μόνον το σεξ, αυτό όμως είναι 

σεξουαλική αγάπη τίποτε άλλο. 

Υπάρχουν άλλοι που έχουν το κέντρο βαρύτητας στη συγκίνηση, 

δηλαδή καλλιεργούν αγάπη απλώς συγκινησιακή. Μια συγκινησιακή 

αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων, αναμφισβήτητα, στρέφεται προς το μίσος 
και τανάπαλιν, είναι άστατη, είναι γεμάτη από πικρίες, πάθη, ζηλοτυπίες 

κλπ. Γι' αυτό δε θα μπορούσαμε να την ταξινομούμε σαν μια συνετή 

αγάπη στο συγκεκριμένο νόημα της λέξης. Αναμφισβήτητα η συνειδητή 
αγάπη αξίζει το δικό μας σεβασμό. Αλλά για να υπάρχει συνειδητή 

αγάπη γίνεται αναγκαίο πρώτα απ' όλα να δουλεύουμε πάνω στον εαυτό 

μας, για να αφαιρούμε από τον εαυτό μας τα ανεπιθύμητα ψυχικά 
στοιχεία που φορτώνουμε στο εσωτερικό μας. Αντίθετα δεν θα υπήρχε 

συνειδητή αγάπη σε μας. Πώς θα μπορούσε να έχει συνειδητή αγάπη 

κάποιος που είναι εντελώς συγκινησιακός, ένας άνθρωπος γεμάτος 
ζήλιες, γεμάτος πάθη; Για να γεννηθεί αυτή η συνειδητή αγάπη πρέπει 

να αφαιρούμε τα εντελώς αισθησιακά στοιχεία, κλπ. και να μάθουμε να 

τοποθετούμαστε πάντα στη σκοπιά του άλλου.  

Πόσο δύσκολο είναι να μάθουμε να τοποθετούμαστε στη σκοπιά 

του άλλου! Όποιος υψώνεται, όποιος μαθαίνει να νοιώθει συνειδητή 

αγάπη ξέρει να τοποθετείται στη σκοπιά του άλλου. Εκείνο το «να μην 
κάνεις στον άλλον αυτό που δε θέλεις να κάνουν σε σένα» μπορούμε να 

το μεταφράσουμε: «κάνετε συνείδηση των άλλων και του εαυτού σας». 

Αν ένας άνθρωπος δεν τοποθετείται στη σκοπιά του άλλου, αποτυγχάνει 
αναπόφευκτα. Δεν θα φτάσει να αγαπάει ποτέ συνειδητά κανέναν. Αλλά 

για να τοποθετούμαστε στη σκοπιά του άλλου πρέπει να αφήνουμε σε 

μια πλευρά την αυτοαγάπη. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν φτιαχτεί 
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σύμφωνα με το πρότυπο της αυτοαγάπης. Είναι φανερό ότι πρέπει να 

αφαιρούμε από τον εαυτό μας, τις διαφορετικές απόψεις του εγώ της 

αυτοαγάπης. Σε μεγάλο βαθμό αυτό που ονομάζεται αγάπη, αυτό που οι 
άνδρες νοιώθουν προς τις γυναίκες ή τανάπαλιν στο βάθος δεν είναι 

παρά μια έκφραση της αυτοαγάπης. Το εγώ της αυτοαγάπης πρέπει να 

αχρηστεύεται, πρέπει να καταστρέφεται, πρέπει να ελαττώνεται σε 
στάχτη, αν πραγματικά θέλουμε να μάθουμε να βλέπουμε τη σκοπιά του 

άλλου. Κανονικά, κανείς δεν ξέρει να βλέπει τη σκοπιά του άλλου, 

κανείς δεν ξέρει να τοποθετείται στη θέση των άλλων. Ο καθένας είναι 
τόσο κυβερνώμενος από το εγώ της αυτοαγάπης που ούτε του έρχεται 

να σκέπτεται να τοποθετείται στη σκοπιά του άλλου. Αν ένας άνθρωπος 

αφαιρεί από τον εαυτό του το εγώ της αυτοαγάπης, κάνει ένα μεγάλο 
βήμα. Και αν κατορθώνει να αφαιρεί εκείνα τα ψυχολογικά στοιχεία 

που προσωποποιούν καθαρά, την αλαζονεία, την υπεροχή και την 
ανεπιείκεια, πραγματικά θα πραγματοποιεί καταπληκτικές προόδους. 

Διότι η αλαζονεία, το να πιστεύουμε εκείνο που μας κάνει να νιώθουμε 

τον εαυτό μας πολύ μεγάλο άνθρωπο και μας κάνει να 
συμπεριφερόμαστε μπροστά στους άλλους μ' ένα τρόπο δεσποτικό, είναι 

εμπόδιο για την αφύπνιση της συνείδησης. Ένας αλαζόνας άνθρωπος δε 

θα μπορούσε ποτέ να αγαπάει τους συνανθρώπους του, πώς να τους 
αγαπήσει; Η υπεροχή, τι να πούμε γι' αυτό το εγώ της υπεροχής, γιατί 

πρέπει να αισθανόμαστε εμείς τόσο σημαντικοί μπροστά στον εαυτό 

μας, μπροστά στο συνάνθρωπο μας, αν εμείς δεν είμαστε τίποτα παρά 
άθλια σκουλήκια της λάσπης της γης; Αυτό για την υπεροχή, αυτό το να 

πιστεύουμε τον εαυτό μας ανώτερο από τους άλλους, είναι εμπόδιο για 

την αφύπνιση της συνείδησης. Η ανεπιείκια μας οδηγεί στην κριτική. 
Βλέπουμε τα ελαττώματα του συνανθρώπου αλλά δε βλέπουμε τα 

ελαττώματα μας, βλέπουμε το άχυρο στο ξένο μάτι, αλλά δε βλέπουμε 

το δοκάρι που υπάρχει στο δικό μας. Μόνο όταν ένας άνθρωπος 
τοποθετείται στη σκοπιά του άλλου, τότε μαθαίνει να είναι επιεικής, και 

σαν αποτέλεσμα εξαφανίζει την καταστρεπτική και επιβλαβή κριτική. 

Γίνεται αναγκαίο να μάθουμε να τοποθετούμαστε στη θέση των άλλων. 
Αν ο κύριος τάδε έκλεψε, είμαστε σίγουροι ότι εμείς ποτέ δεν έχουμε 

κλέψει κανέναν; Ποιος θα μπορούσε να το πει; Αν ο κύριος τάδε έκανε 

μοιχεία, είμαστε σίγουροι ότι ποτέ στη ζωή μας δεν έχουμε κάνει 
μοιχεία; Πώς ο κύριος Β διαπράττει αυτές και εκείνες τις αταξίες, 

είμαστε σίγουροι ότι ποτέ δεν τις έχουμε διαπράξει εμείς; Βέβαια όταν 

αναπτύξουμε την επιείκεια, αυτή η καταστρεπτική κριτική εξαφανίζεται. 
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Χρειάζεται να αναπτύξουμε την επιείκεια, αλλά για να 

αναπτύσσεται η επιείκεια σε μας πρέπει να αφαιρούμε τα ψυχικά 

επιπρόσθετα της ανεπιείκειας. Μόνο έτσι θα μπορεί να γεννηθεί σε μας 
η επιείκεια, και αυτό είναι καθαρό και ολόκληρο στην υπέροχη έννοια 

της λέξης. 

Είναι εκπληκτικό το να δούμε πώς γίνεται η κριτική του 
συνανθρώπου μας. Αν τοποθετούμαστε στη σκοπιά του συνανθρώπου, 

ασφαλώς αν αλλάζαμε την προσωπικότητα μας με την προσωπικότητα 

του συνανθρώπου, θα καταλαβαίναμε το συνάνθρωπο, και τότε δε θα 
κάναμε κριτική. Καταλήγει πολύ σημαντικό να μάθουμε να 

τοποθετούμαστε στη σκοπιά του άλλου, στη θέση του συνανθρώπου, 

αυτό είναι απαραίτητο. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν ξέρουνε να δούνε τη 
σκοπιά του άλλου, και γι' αυτό σφάλλουν αξιοθρήνητα. 

Αναμφισβήτητα η συνείδηση είναι το σημαντικό, και η συνείδηση 
είναι αγάπη. Αγάπη και συνείδηση είναι δυο μέρη από το ίδιο πράγμα. 

Αν ένας άνθρωπος αποφασίζει αληθινά να συνειδητοποιήσει τον εαυτό 

του, θα συνειδητοποιεί και τους συνανθρώπους του. Εκπλήσσει να 
δούμε, επί παραδείγματι, τους βασανιστές εκείνους που βασανίζουν 

τους άλλους πόσο ασυνείδητοι είναι, διότι όταν βασανίζουν τους άλλους 

βασανίζουν τον εαυτό τους. Αν ένας άνθρωπος βασανίζει τους άλλους, 
αργότερα θα είναι βασανισμένος, δεν είναι αυτό το χειρότερο εμπόριο; 

Πρέπει να δούμε όλες αυτές τις απόψεις αν πραγματικά 

επιθυμούμε να κάνουμε έκτακτες προόδους στο πεδίο του Είναι. Όταν 
ερχόμαστε στη Γνωστική Εσωτερική δουλειά υπάρχει μια τρομερή και 

φοβερή μάχη μεταξύ των παλιών αξιών και της δουλειάς που πρέπει να 

κάνουμε. Όπως σας είπα, υπάρχουνε πολλαπλάσια ενδιαφέροντα μέσα 
μας. Υπάρχουνε πολλαπλάσια επιπρόσθετα κατευθυνόμενα προς τα πιο 

διαφορετικά ενδιαφέροντα πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και 

εμπαθή τύπου. Αυτό ακριβώς μας εμποδίζει να αφιερωθούμε 
ολοκληρωτικά στη Γνωστική Εσωτερική δουλειά. Να περάσουμε απ' 

αυτή τη φάση στην άλλη στην οποία τα αφήνουμε όλα για την 

Εσωτερική δουλειά είναι το ριζικό, είναι το οριστικό. Να 
εγκαταλείπουμε όλα τα πράγματα του κόσμου για να αφιερωνόμαστε 

στην εσωτερική δουλειά. Δυστυχώς οι άνθρωποι δε σκέπτονται έτσι. 

Κανονικά οι μαθητές, οι δόκιμοι, περνάνε πολύ καιρό μεταξύ του 
παρελθόντος και του μέλλοντος, μεταξύ των περασμένων αξιών, ας 

πούμε, και της Γνωστικής δουλειάς. Γίνεται ένα είδος σαν κάτι άμορφο, 
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ασυνάρτητο, θέλουν να δουλεύουν αλλά δεν την ακολουθούν ολικά, 

συμπέρασμα, οι άνθρωποι χάνουν πολύ καιρό. 

Υπάρχουνε μερικοί που αποφασίζουν να δουλεύουν πάνω στον 
εαυτό τους, αλλά πόσο λίγοι είναι αυτοί που αποφασίζουν να τα 

αφήσουν όλα για το αξιόλογο μαργαριτάρι. 

Χρειάζεται μια επανεκτίμηση της ζωής, των αξιών που σ' αυτή 
έχουμε, για να μπορούμε να αφιερωνόμαστε μετά στη σοβαρή δουλειά 

πάνω στον εαυτό μας. Αυτό για την επανεκτίμηση είναι σημαντικό. Τι 

θα εννοούσαμε επανεκτίμηση; Ποια θα ήταν η έννοια της 
επανεκτίμησης; 

Εκτιμούμε όλα τα ενδιαφέροντα μας, αλλά η επανεκτίμηση, πάει 

πιο μακριά: στο να φτάσουμε να καταλάβουμε μέσα από αυτήν, ότι όλα 
τα ενδιαφέροντα οικονομικά, κοινωνικά, κλπ, είναι άχρηστα και μάταια 

αλλά η δουλειά είναι το πιο αξιόλογο απ' όλα. Η επανεκτίμηση τότε μας 
κάνει να εγκαταλείψουμε πολλά ενδιαφέροντα εγωιστικού τύπου, για να 

αφιερωνόμαστε εντελώς στον υπέροχο Χριστικό Εσωτερισμό. 

Πραγματικά αγαπητοί μου αδελφοί, είναι θεμελιώδης η 
Βουδιστική Εξάλειψη. Οι θεόσοφοι τρέμουν στη λέξη εξάλειψη, να μην 

υπάρχουνε λένε, είναι οδυνηρό. Αλλά χρειάζεται να περάσουμε από τη 

μεγάλη Βουδιστική Εξάλειψη, να μην υπάρχουμε εδώ και σ' όλους τους 
κόσμους, να μη φοβόμαστε το θάνατο. Δυστυχώς οι άνθρωποι 

φοβούνται το θάνατο, και ασυνείδητα προβάλλουν αντίσταση σ' αυτές 

τις διδασκαλίες. Οι ίδιοι εσείς που μ’ ακούτε, είστε σίγουροι πως δεν 
προβάλλετε καμιά αντίσταση αυτή τη στιγμή στην εξήγηση που τώρα 

θα σας δώσω πάνω στη Γνωστική Εσωτερική δουλειά; Είστε σίγουροι 

ότι δε βαριέστε αυτήν τη στιγμή; Πώς δεν χασμουριέστε; Δε νοιώθετε 
πως με το να σας μιλήσω εγώ μ' αυτόν τον τρόπο (μερικοί από σας δε 

νοιώθετε) πως γίνεται λίγο ξερή η διδασκαλία; 

Όμως αν αρχίσω να σας μιλώ αυτήν τη στιγμή πάνω στο λαχείο ή 
πάνω στο πώς να καλυτερεύσουμε την οικονομική κατάσταση, ή πώς να 

επιτυγχάνουμε στην αγάπη, ή κάτι τέτοιο περίπου, σας λέω πως δε θα 

χασμουριέστε. Αλλά όταν αναφέρω κατευθείαν τη δουλειά πάνω στον 
εαυτό μας και αυτό που ονομάζεται «Βουδιστική Εξάλειψη» 

αναμφισβήτητα σε καθένα σας γίνεται μια υποσυνείδητη αντίσταση, 

γιατί; Διότι με κανένα τρόπο το εγώ δε θέλει να σταματήσει να υπάρχει. 
Το εγώ απωθεί αυτόν τον τύπο διδασκαλίας, διότι κατευθύνεται 

εναντίον της ίδιας της επιθυμίας του. Υπάρχει κανένας από σας που 
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επιθυμεί να μην υπάρχει; Διότι εσείς θα θέλατε να υπάρχετε εδώ και 

στους ανώτερους κόσμους. Μερικοί από σας θα πούνε, καλά, εγώ δεν 

έχω διάθεση να υπάρχω πια στο φυσικό κόσμο, θα ήθελα να μεταστώ, 
αλλά με τι μυστική επιθυμία σκέπτεστε έτσι; Απλώς διότι θα 

επιθυμούσατε να μένετε στους ανώτερους κόσμους, αυτό είναι καθαρό, 

αλλά σε μια κατάσταση λιγάκι καλύτερη. Γιατί οι παπάδες, επί 
παραδείγματι, έχουν τόσο κόσμο; Διότι οι παπάδες δεν προσφέρουν τη 

διδασκαλία της Βουδιστικής Εξάλειψης στους ενορίτες τους. Το 

αντίθετο, τους προσφέρουν τον ουρανό με μερικές άνετες πληρωμές, 
δηλαδή, τους δίνουν το διαβατήριο για τον ουρανό. Μια άνετη ζωή πιο 

πέρα απολαμβάνοντας όλους τους τύπους της τιμής, αν η χήρα αφήνει 

μια καλή περιουσία στην εκκλησία π.χ. θα της δώσουνε για αντάλλαγμα 
το διαβατήριο για τον ουρανό. Αυτό είναι σοβαρό. Έτσι, θα μπορούσε 

να είναι ένας άνθρωπος ένας κοινός εγκληματίας, ένας μεγάλος 
δολοφόνος, αλλά φτάνει το να εξομολογείται για να έχει το διαβατήριο 

για τον ουρανό. Αλλά, αν ακόμη αφήνει μερικά λεφτά για τον παπά πριν 

πεθάνει, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι σύμφωνα με τον παπά θα πάει 
κατευθείαν στον ουρανό. Και ούτε θα περάσει από το καθαρτήριο, θα 

είναι ευτυχής. Αυτό τραβάει, αρέσει στους ανθρώπους, έχει πολλή 

εξουσία, διότι στο εγώ δεν του αρέσει με κανένα τρόπο να του βάλει 
κάποιος ένα πιστόλι στο στήθος, είναι καθαρό. Μου έρχονται γράμματα 

από όλη την Κεντρική Αμερική, απ' όλη τη Νότιο Αμερική, με ρωτάνε 

για Τσάκρας, με ρωτάνε για μυήσεις, εξουσίες, κοινωνικές θέσεις, 
θέσεις μέσα στην ίδια την κίνηση, οικονομικές καταστάσεις, ερωτικές 

καταστάσεις κλπ. Αλλά πολύ σπάνια στη ζωή έχω λάβει κάποιο γράμμα 

που σχετίζεται με τη διάλυση του εγώ. Με μεγάλο πόνο, δε βρίσκω ένα 
γράμμα από κάποιον που πολεμάει για να αλλάξει. Δε βρίσκω ένα 

γράμμα από κάποιον που πολεμάει για να διαλύσει το εγώ. Δε βρίσκω 

ένα γράμμα από κάποιον που είναι εντελώς αφιερωμένος στο θάνατο 
του εαυτού του. Έτσι σας λέω: να ζείτε, όλοι ακόμα κι αν είστε μαύροι 

μάγοι, δεν πειράζει, αλλά να ζείτε. Αυτό είναι ότι θέλετε εσείς, να είστε 

μεγάλοι κύριοι, να είστε δυνατοί, αλλά χωρίς να ενοχληθείτε λιγάκι με 
την εκμηδένιση των ελαττωμάτων. Αλλά συμβαίνει ότι μόνο με το 

θάνατο θα έρθει το καινούργιο. Αν το σπέρμα δεν πεθαίνει το φυτό δε 

γεννιέται, αλλά δε θέλετε να το καταλάβετε. Μερικοί μεμψιμοιρούν στα 
γράμματα τους διότι λένε πως ακόμα δεν επιτυγχάνουν να φεύγουνε 

συνειδητά στο αστρικό, πως θα ήθελαν να είναι φωτισμένοι, αλλά δεν 

έχουν λάβει ακάματη φώτιση από τους ανώτερους κόσμους και άλλες 
ανοησίες, αλλά δε θέλουνε να καταλάβουνε ότι τη φώτιση δεν είναι 
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δυνατόν να την επιτύχουν αν πριν δεν έχουνε απελευθερώσει τη 

συνείδηση. 

Δε θέλουν να καταλάβουνε ότι η συνείδηση δε χειραφετείται ποτέ 
αν δεν καταστρέφουνε πρώτα το εγώ. Αυτό δε θέλουνε να το 

καταλάβουνε. Αυτοί θέλουν να είναι φωτισμένοι αλλά χωρίς να 

αφαιρούν το εγώ. Οι εξουσίες δε χρησιμεύουν σε τίποτα αν δεν 
πεθάνουμε στον εαυτό μας. Τι χρησιμεύουν όλες αυτές οι σχολές που δε 

διδάσκουνε την καταστροφή του εαυτού μας; Η φώτιση, η χειραφέτηση, 

δεν έρχονται παρά με το θάνατο. Τότε αν δεν πεθαίνουμε θα χάσουμε 
τον καιρό άθλια. Για να πεθαίνουμε στον εαυτό μας πρέπει να αγαπάμε 

τη δουλειά, πρέπει να την περιβάλλουμε με στοργή, πρέπει να την 

περιβάλλουμε με αγάπη. Η συνείδηση εμφιαλωμένη στα διαφορετικά 
εγώ (ψυχικά επιπρόσθετα που αποτελούν τον εαυτό μας) διαδικάζεται 

σύμφωνα με την ίδια συνθήκη. Αναμφισβήτητα ενώ έχουμε τη 
συνείδηση μποτιλιαρισμένη μέσα στο εγώ, είναι ανώμαλη, κατέχει έναν 

ανώμαλο ψυχισμό. 

Συνεχώς ακούμε γεγονότα για ανθρώπους που τους παίρνουν οι 
εξωγήινοι μέσα στο διάστημα. Εκείνοι που έχουν ταξιδεύσει, που τους 

έχουν πάρει σε διαστημόπλοιο, στο γυρισμό πάντα έχουνε πει πως ήταν 

μέσα σ' ένα εργαστήριο σε κάποιο διαστημόπλοιο απ' αυτά. Πάντα τους 
εξετάζουν μέσα στο εργαστήριο και μετά τους αφήνουν ήσυχους, τους 

κάνουν ένα περίπατο και τους γυρίζουν στο μέρος που τους πήρανε. 

Είναι φανερό ότι αυτά τα μεγάλα κοσμικά διαστημόπλοια τα οδηγούν 
αδελφοί από άλλους κόσμους και έχουνε καταπληκτικά εργαστήρια. 

Αλλά γιατί παίρνουν τους γήινους και τους βάζουν μέσα στα 

εργαστήρια τους; 

Εσείς δεν έχετε σκεφθεί καμιά φορά σ’ αυτό; Απλώς διότι οι 

γήινοι είναι πλάσματα που έχουνε ψυχισμό σε ανώμαλη κατάσταση. Δεν 

είναι κανονικοί άνθρωποι, είναι πλάσματα μ' έναν ψυχισμό πολύ 
παράξενο, πολύ παράδοξο, μένουν σε υπνοβατική κατάσταση. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίον απάγονται και τους βάζουν στο εργαστήριο 

των διαστημοπλοίων. Στους εξωγήινους, τους τραβάει πολύ την 
προσοχή να δούνε αυτά τα ανώμαλα πλάσματα και τα παίρνουνε για να 

τα μελετήσουνε. Διότι οι γήινοι είναι ανώμαλα πλάσματα, αυτός είναι ο 

ωμός ρεαλισμός των γεγονότων. Τώρα θα το καταλαβαίνετε όλο αυτό 
καθαρά. Έχουμε έναν κανονικό ψυχισμό, όταν έχουμε δουλέψει πάνω 

στον εαυτό μας, πριν δεν είναι δυνατόν. Στα αρχαία χρόνια στο δικό μας 

κόσμο, ο ψυχισμός των τριεγκεφάλων υπάρξεων ήτανε κανονικός. Τότε 
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η ανθρωπότητα ήτανε σε αρμονία με τις άλλες πλανητικές 

ανθρωπότητες. Αλλά δυστυχώς μετά από την καταστροφή του απαίσιου 

οργάνου Κουνταρτιγουαδόρ που το είχανε δώσει στην ανθρωπότητα με 
σκοπό να σταθεροποιήσουν το φλοιό της γης, ο ψυχισμός έγινε 

ανώμαλος διότι τα αποτελέσματα (από το απαίσιο όργανο) έμειναν 

αποθηκευμένα μέσα στους πέντε κυλίνδρους της ανθρώπινης μηχανής. 
Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν εκείνο που ονομάζεται εγώ. Η 

συνείδηση εμφιαλωμένη μέσα στο εγώ άρχισε να λειτουργεί σε 

ανώμαλη κατάσταση, και συνεχίζει δυστυχώς ανώμαλα. Έτσι λοιπόν ο 
σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε κανονικά πλάσματα, να τα 

βγάλουμε από την ανώμαλη κατάσταση που βρίσκονται. Να δείτε εσείς 

τις διαφορετικές ανωμαλίες των τριεγκεφάλων γήινων. Μια απ' αυτές η 
ανεπιείκεια: Είναι σοβαρό το να δούμε το ελάττωμα του άλλου, αλλά να 

μη δούμε το ελάττωμα που φορτωνόμαστε. Αν στους άλλους 
φορτώνουμε αυτό ή εκείνο το ελάττωμα, τότε υπεραφθόνως το έχουμε 

εμείς. Να κάνουμε κρίσεις πάνω στις στάσεις ή σκέψεις ή σχέδια για 

τους συνανθρώπους μας, χωρίς να τις έχουμε επαληθεύσει είναι 
παράλογο. Αν βλέπουμε στον άλλον αυτή ή εκείνη τη στάση γιατί να 

κάνουμε κρίσεις πάνω στην ίδια; Τα γεγονότα τα ίδια μπορούν να 

εννοηθούν όταν τα εξετάζουμε με την αίσθηση της ψυχολογικής 
αυτοπαρατήρησης. Πώς θα μπορούσαμε να εννοούμε ολοκληρωτικά τα 

γεγονότα; Σύμφωνα με το πώς προχωράμε στο δρόμο αυτών των 

αναζητήσεων θα δούμε ότι οι συνάνθρωποι μας είναι παράλογοι. Ότι ο 
κύριος τάδε είπε... ότι ο κύριος δείνα είχε πει... αυτό δεν το βλέπουμε 

παρά στο δικό μας κόσμο της γης. Εκείνο το «σου είπα, μου είπες», 

μεταξύ κανονικών ανθρώπων δεν το βλέπουμε. Μεταξύ κανονικών 
ανθρώπων δεν υπάρχει το κουτσομπολιό. Αυτό είναι χαρακτηριστικό 

των κόσμων που οι άνθρωποι δεν είναι κανονικοί. Παρατηρείστε πως 

αντιδράνε οι νόες ο ένας πάνω στον άλλον. Ποιος έχει παρατηρήσει στα 
τραπέζια των συνομιλιών πώς ο κύριος βήτα είπε κάτι, αφορούσε τον 

κύριο τάδε, ο κύριος τάδε αντιδράει με βία, αισθάνεται πληγωμένος, 

αλλά αυτό είναι κανονικό; Σ' ένα προχωρημένο κόσμο του διαστήματος, 
κάποιος λέει κάτι στον άλλον, και αυτός σωπαίνει, δε μιλάει, διότι ο 

καθένας είναι ελεύθερος να πει ότι θέλει. Μια φορά, συνομιλούσα εγώ, 

πριν 30 χρόνια, στους ανώτερους κόσμους με τον Άγγελο Αναέλ, για 
μια συγκεκριμένη αρετή, που νόμιζα εγώ πως είχα, και ακόμα δεν είχα. 

Ο Αναέλ, με πολύ δίκιο, μετά από συγκεκριμένη παρατήρηση, μ' έκανε 

να δω το λάθος μου. Αλλά ήμουνα ακόμα συνηθισμένος στη συζήτηση, 
και τότε του έφερα λίγο αντίρρηση. Χρησιμοποίησα όλη τη διαλεκτική 
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που υπάρχει και μπορεί να υπάρχει, ήθελα να του δώσω τον πύργο, 

όπως λένε. Ο Αναέλ παρέμεινε αξιοσέβαστος, μ' άκουσε χωρίς να πει 

ούτε μια λέξη. Όταν τελείωσα την ομιλία μου, όταν η Κικερωνική 
φλυαρία τελείωσε, υποκλίθηκε με σεβασμό και έφυγε. Δεν είπε ούτε μια 

λέξη. Αυτός είχε πει εκείνο που έπρεπε να πει και μ' άφησε εμένα πλήρη 

ελευθερία για να μιλήσω τόσο όσο θα ήθελα να μιλήσω. Μίλησα τόσο 
όσο ήθελα, και όσα έπρεπε να πω, πολλά, αλλά αυτός με σεβασμό 

σιώπησε, άκουσε με σύνεση, και έφυγε. Σ' άλλη περίπτωση 

συνομιλούσα με το Σιβανάντα στους ανώτερους κόσμους, θυμάμαι ότι 
εγώ έδινα μια συνομιλία, μια διάλεξη. Μιλούσα εγώ γύρω από το 

Τάντρα του Ταντρισμού, και πάνω στο SECRETUM SECRETORUM 

του εργαστηρίου των Αλχημιστών. Ήταν τότε όταν μας επισκέφθηκε 
ξαφνικά ο Σιβανάντα, είχε λίγο καιρό που είχε πεθάνει. Είπε «δε 

βλέπετε, γι’ αυτό εσείς βεβηλώνετε τη διδασκαλία», δηλαδή, το ότι 
δίνουμε το κλειδί της Αλχημείας. Είπε «δεν μπορούμε να βεβηλώνουμε 

τη διδασκαλία». 

Τότε εγώ συνηθισμένος ξανά στη συζήτηση χτύπησα μερικές 
φορές το τραπέζι με εμφαντικό τρόπο, και του είπα, «είμαι έτοιμος να 

απαντήσω σ' όλες τις ερωτήσεις, μένει ανοικτή η συζήτηση». Ο 

Σιβανάντα είχε την καλή αίσθηση, αν και είναι γήινος, να καθίσει με 
ανατολίτικο τρόπο και να μπει σε βαθύ διαλογισμό. Στιγμές μετά 

αισθάνθηκα ότι κάποιος μου σκάλιζε το κεφάλι από μέσα. Κοίταξα, και 

ήτανε ο γιόγκι σε βαθύ διαλογισμό. Όταν τελείωσε ο διαλογισμός 
σηκώθηκε, ήρθε προς εμένα μ’ αγκάλιασε, και μου είπε «Τώρα πλέον 

κατάλαβα το μήνυμα που δίνεις στην ανθρωπότητα, συμφωνώ μ’ εσένα 

Σαμαέλ, και θα συνιστώ να διαβάσουν το βιβλίο σου, θα το συνιστώ σ' 
ολόκληρο τον κόσμο, ήδη το κατάλαβα όλο». Εγώ επίσης τον 

αγκάλιασα, και του είπα «σ' εκτιμώ επίσης πολύ Σιβανάντα». 

Βέβαια ο Σιβανάντα ήτανε, είναι γήινος, αλλά είναι ένας γήινος 
λίγο πιο συνετός από τους άλλους γήινους. Τουλάχιστον ήδη έχει 

ικανότητες που δεν είναι γήινες, καταπληκτικές μυστικές ικανότητες. 

Έτσι λοιπόν αγαπημένοι αδελφοί, γινόμαστε κατανοητοί όταν 
διαλύουμε το εγώ, αυτό είναι φανερό, μαθαίνουμε να βλέπουμε τη 

σκοπιά του άλλου, γινόμαστε επιεικείς και εξαφανίζεται η αίσθηση της 

καταστρεπτικής κριτικής. 

Γινόμαστε κανονικοί όταν καταστρέφουμε το εγώ, ο ψυχισμός 

γίνεται κανονικός, αρχίζουμε να αντιδράμε με διαφορετικό τρόπο, 

εντελώς διαφορετικό από τους άλλους. 
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Αν κάποιος λέει κάτι, ο άλλος αντιδράει, και νοιώθουν σαν 

πληγωμένα πλάσματα. Εκεί που υπάρχει κανονικός ψυχισμός δε 

βλέπετε αυτές τις αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν, σκεφτείτε να αγαπάτε την 
εσωτερική δουλειά, συνειδητοποιείστε τη δουλειά. Αν εσείς δε φτάσετε 

να αγαπάτε πραγματικά αυτή τη δουλειά, ποτέ δε θα δουλεύετε πάνω 

στον εαυτό σας. Αν εσείς δε φτάσετε να αγαπάτε πραγματικά αυτή τη 
δουλειά, ποτέ δε θα υπάρχει συνάφεια των ζωών σας και της δουλειάς. 

Και αν δεν υπάρχει συνάφεια των ζωών σας σε σχέση με τη δουλειά 

τότε πραγματικά ποτέ δε θα καταλαβαίνετε τη δουλειά. Χρειάζεται να 
το καταλάβουμε, οι εκπαιδευτές, το μόνο που θέλουμε είναι να 

περάσετε από τη Βουδιστική Εξάλειψη, για να ελευθερώσετε τις 

συνειδήσεις σας, αλλά ενώ δεν περνάτε από τη μεγάλη εξάλειψη πάτε 
πολύ άσχημα. Αν θα με ρωτούσατε εσείς πώς πάτε, εγώ θα σας έλεγα 

πολύ άσχημα, γιατί; Διότι σας βλέπω ζωντανούς, και αυτό είναι το 
χειρότερο. Ενώ είμαστε ζωντανοί δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε 

τους άλλους, δεν μπορούμε να φτάσουμε το Συγκινησιακό Εσωτερισμό, 

πηγαίνουμε σ' ένα κόσμο του υποκειμενικού, της ανταλλαγής γνωμών. 
Οι ιδέες που προβάλλουμε είναι υποκειμενικές, ασυνάρτητες, μη 

ακριβείς. Νομίζετε εσείς ότι έτσι, ζωντανοί όπως είστε, θα μπορούσατε 

να φτάσετε το Νιρβάνα; Πραγματικά όχι. Το Νιρβάνα είναι απλό. Να 
θυμηθείτε αυτό που εμείς οι Βουδιστές ξέρουμε: η διάλυση του εγώ 

είναι το Νιρβάνα. Αυτό είναι βασικό. Σήμερα σας έχω τονίσει το θέμα 

πάνω στο συνάνθρωπο. Σαν δουλειά σας βάζω τη διάλυση του εγώ της 
αυτοαγάπης, είναι βασικό και τα άλλα εγώ που ονομάζονται: 

ανεπιείκεια, αλαζονεία, αυτοσημασία, το να αισθανόμαστε σημαντικοί, 

κανένας από μας δεν είναι σημαντικός. Η αλαζονεία, η αυτοσημασία και 
η ανεπιείκεια είναι εμπόδιο για την αγάπη προς το συνάνθρωπο. Γίνεται 

αναγκαίο να αφαιρείτε την απλώς συγκινησιακή αγάπη και να 

επιτυγχάνετε τη συνειδητή αγάπη, αυτό είναι βασικό. Μια συγκινησιακή 
αγάπη είναι γεμάτη επιθυμίες, πάθη, αυτό δεν είναι αγάπη, καλύτερα 

είναι μια αντιαγάπη. Είναι απαραίτητο, χρειαζόμαστε τη συνειδητή 

αγάπη, γι' αυτό σε μια από τις δικές μας λειτουργίες λέμε: «Αγάπη είναι 
νόμος, αλλά συνειδητή αγάπη», διότι ακόμα κι' αν σας κουράζω με αυτή 

την επανάληψη πρέπει να σας πω ότι πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε 

τους συνανθρώπους μας. Δε θα μπορούσαμε να τους αγαπάμε αν δεν 
τους καταλαβαίνουμε. Και δε θα μπορούσαμε να τους καταλαβαίνουμε 

αν δε τους συνειδητοποιούμε. Και δεν μπορούμε να τους 

συνειδητοποιούμε αν δε συνειδητοποιούμε τον εαυτό μας. Και δεν 
μπορούμε να συνειδητοποιούμε τον εαυτό μας. αν δεν είμαστε ικανοί να 
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αφαιρούμε τα εγώ για τα οποία σας έχω μιλήσει απόψε, της 

αυτοαγάπης, της ανεπιείκειας, της αλαζονείας, που τόσο ζημιά μας 

κάνουνε. Να καταλάβετε, να καταστρέψετε αυτή την τάξη στοιχείων, 
καταστρέψτε το εγώ της αυτοσημασίας, διότι εμείς δεν είμαστε 

σημαντικοί, ούτε εγώ, που είμαι ο πρόεδρος και ιδρυτής της Γνωστικής 

Κίνησης. Έτσι επίσης θα μπορούσα να θεωρώ τον εαυτό μου 
σημαντικό, θεωρώ ότι είμαι ένα σκουλήκι της λάσπης της γης, και αυτό 

είναι όλο. Δε σκέπτομαι ούτε πρέπει να σκέπτομαι ότι είμαι πιο μεγάλος 

από σας, είμαι ένας υπηρέτης σας, τίποτα άλλο παρά ένας υπηρέτης, 
ένας ταπεινός υπηρέτης. Ενώ έχουμε στον εαυτό μας την αίσθηση της 

αυτοσημασίας, θα βαδίζουμε στο δρόμο του εγώ. Μέχρι εδώ η 

συνομιλία μου απόψε, αν κάποιος από σας έχει κάτι να ρωτήσει, μπορεί 
να το κάνει με την πιο απόλυτη ελευθερία. 

ΕΡ: Τι θα έκανε ένας άνθρωπος για να διδάσκει ένα παιδί, ένα γιο, 
αν είμαι δάσκαλος στο νηπιαγωγείο, επί παραδείγματι, πώς θα ήταν οι 

βάσεις για να καταλαβαίνουν αυτά τα παιδιά την αγάπη προς το 

συνάνθρωπο και σταδιακά να τους καλλιεργούμε αυτές τις αξίες; 

ΑΠ: Πραγματικά, το «θα αγαπάς το συνάνθρωπο» είναι κάτι που 

ακούγεται πολύ ρομαντικό, πολύ ωραίο, «Αγαπάτε ο ένας τον άλλον 

όπως εγώ σας έχω αγαπήσει» αλλά αν δεν καταλάβουμε τις λέξεις του 
Μεγάλου Καβίρ Ιησού, η πρόταση δεν είναι τίποτε άλλο παρά απλώς 

όμορφη. Ήδη είπα ότι για να αγαπάμε τους άλλους πρέπει να υπάρχει 

πραγματική συνείδηση. Αγάπη και συνείδηση είναι το ίδιο. Συνείδηση 
είναι αγάπη. Αν δε συνειδητοποιούμε τους άλλους, πραγματικά δε θα 

αγαπάμε τους άλλους. Πρέπει να συνειδητοποιούμε τους άλλους. Πώς 

θα συνειδητοποιήσουμε τους άλλους αν δεν έχουμε συνειδητοποιήσει 
τον εαυτό μας; Σύμφωνα με το πώς πάμε συνειδητοποιώντας τον εαυτό 

μας, συνειδητοποιώντας τα λάθη μας, συνειδητοποιώντας τα 

ελαττώματα μας, κλπ. θα συνειδητοποιούμε τους άλλους. Όταν ένας 
άνθρωπος συνειδητοποιεί τους άλλους και τον εαυτό του, ήδη δεν κάνει 

κριτική, δεν λέει, ο κύριος τάδε είναι κλέπτης ή ο κύριος δείνα είναι 

εγκληματίας. Δεν το λέει, έχει συνείδηση από τον εαυτό του και ξέρει 
ότι πολλές φορές έχει κλέψει, ότι πολλές φορές έχει σκοτώσει. Δεν λέει 

ο κύριος βήτα είναι κουτσομπόλης, είναι φλύαρος, διότι ξέρει ότι 

πολλές φορές έχει μιλήσει, έχει κουτσομπολέψει. Έτσι σύμφωνα με το 
πόσο συνειδητοποιεί τον εαυτό του θα μάθει επίσης να τοποθετείται στη 

θέση των άλλων, θα μάθει να δει τη σκοπιά του άλλου, δηλαδή θα 
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κατανοεί τους άλλους. Αυτό είναι αγάπη, στην καλή της έννοια. Αν δεν 

έχουμε συνείδηση δεν αγαπάμε τους άλλους. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε στην ομιλία σας, μας είπατε ότι πρέπει 
να επανεκτιμήσουμε τη δουλειά και μας δώσατε το παράδειγμα του 

αξιόλογου μαργαριταριού. Τουλάχιστον, σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, 

μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία να μάθω, ας πούμε, την ψυχολογία 
ακαδημαϊκά. Θα ήτανε μια οπισθοχώρηση αν θα αφιερωνόμουν να 

μάθω αυτή την άποψη που είναι κάτι, ας πούμε έτσι, ακαδημαϊκό, όταν 

έχω αποφασίσει να αφιερωθώ στην αποστολή; θα ήθελα να μου δώσετε 
μια καθαρή απάντηση, σχετικά με το σκοπό ή το δρόμο του έργου. 

ΑΠ: Καλά, αναντίρρητα, η ακαδημαϊκή ψυχολογία βαδίζει σε 

λανθασμένους δρόμους, δυστυχώς. Αλλά αν το πράγμα είναι να βάλεις 
λανθασμένες θεωρίες στο κεφάλι, αν είναι να βλάπτεις το κεφάλι 

ηλιθιοδώς, είναι παράλογο. Η αληθινή ψυχολογία πρέπει να είναι 
αφιερωμένη στην αυτοεξερεύνηση του εαυτού μας, στην 

αυτοεξερεύνηση του εγώ, στη γνώση των ψυχικών επιπρόσθετων που σε 

καθένα από μας υπάρχουν, στην αφαίρεση αυτών των επιπρόσθετων. 
Με μια λέξη, στη βαθειά αυτοεξερεύνηση, κατευθείαν χωρίς ανάγκη για 

παράλογες θεωρίες. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, μήπως ένας άνθρωπος ψάχνει τη 
μελέτη μέσα από κάτι υποκειμενικό, επί παραδείγματι, την αυτοαγάπη; 

ΑΠ: Η μελέτη δε βλάπτει στη ζωή, αλλά αν το κοιτάξουμε, πρέπει 

να διαλέγουμε τις τροφές που φέρνουμε στο στομάχι, πραγματικά 
πρέπει να διαλέγουμε τον τύπο των γνώσεων που θα βάλουμε στο δικό 

μας μυαλό. 
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Σεξολογία 
 

Μπορούμε πραγματικά να μάθουμε τη ΣΕΞΟΛΟΓΙΑ από δύο 

διαφορετικές απόψεις: η μια από την επίσημη σκοπιά, όπως 
σπουδάζεται στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο και η άλλη από τη σκοπιά του 

Γνωστικισμού. Θα αντιμετωπίσω τη Σεξολογία κάτω από το φως του 

Παγκόσμιου Γνωστικισμού. 

Η λέξη Γνώσις είναι επίσης στην επίσημη επιστήμη: διάγνωσης, 

διαγνωστικός. Να δείτε εσείς τη Γνώση στην εθιμολογία. Σε τελική 

ανάλυση τα γνωστικά ρεύματα γνωρίζουν βαθειά τη Σεξολογία. 

Στο όνομα της αλήθειας πρέπει να σας πω ότι ο Φρόιντ με την 

ψυχανάλυση άρχισε μια εποχή με καταπληκτικές μεταμορφώσεις στο 

χώρο της Σεξολογίας. Ο Φρόιντ έφερε μια καινοτομία στο χώρο της 
ιατρικής, και αυτό το ξέρουνε όλοι αυτοί που έχουν μελετήσει τον 

Φρόιντ. Ο Άντλερ ήταν πραγματικά ένας από τους καλύτερους μαθητές 

του. Μαθητές του ήτανε ο Γιούνγκ και πολλοί άλλοι ψυχολόγοι, 
ψυχαναλυτές και παραψυχολόγοι. 

Το σεξ είναι το κέντρο της βαρύτητας όλων των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων, γύρω από το σεξ γυρίζουν όλες οι απόψεις της 
κοινωνικής ζωής. Ας δούμε για παράδειγμα ένα χορό, μια γιορτή, γύρω 

από το σεξ γυρίζει όλη η γιορτή. Σ' ένα καφενείο γυρίζουν όλα γύρω 

από το σεξ, σήμερα το σεξ, έχουν αρχίσει να το μελετούν μερικοί σοφοί 
με υπέροχους σκοπούς. Δυστυχώς, και είναι αλήθεια, αφθονεί πολύ η 

πορνογραφία που εκτρέπει το σεξ προς απλές αισθησιακές 

δραστηριότητες. 

Υπάρχουνε διαφορετικές τάξεις του σεξ: υπάρχει το συνηθισμένο 

σεξ, υπάρχει το υποσέξ και υπάρχει το υπερσέξ. 

Τι εννοείται σαν κανονική Σεξουαλικότητα; Εννοείται σαν 
κανονική Σεξουαλικότητα η δραστηριότητα που φέρνει στην 

αναπαραγωγή του είδους. 

Η Υποσεξουαλικότητα είναι διαφορετική, και υπάρχουν δυο 
τάξεις των υποσεξουαλικών. Στην Καβάλα λέγεται ότι ο Αδάμ είχε δύο 

γυναίκες, τη Λιλίτ και τη Ναεμά. Η Λιλίτ αντιπροσωπεύει μια από τις 

υποσεξουαλικές σφαίρες και βρίσκουμε σε αυτή όλους τους 
παιδεραστές, ομοφυλόφιλους, λεσβίες κλπ. Από την πλευρά της Ναεμά 

βρίσκουμε τους ανθρώπους που καταχρώνται το σεξ, πορνογράφοι, 
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εκείνοι που δίνονται στο σεξ χωρίς κανενός είδους φρένο και χωρίς να 

το κοντρολάρουν. Αυτές είναι οι δυο σφαίρες της υποσεξουαλικότητας. 

Έτσι λοιπόν το κανονικό σεξ μας οδηγεί στην αναπαραγωγή του είδους. 

Σε ότι αναφέρεται στην ίδια σεξουαλική απόλαυση, είναι μια 

νόμιμη απόλαυση του ανθρώπου. Εκείνοι που θεωρούν την σεξουαλική 

απόλαυση σαν αμαρτία, εκείνοι που το θεωρούν σαν ταμπού, ή εκείνοι 
που έχουν την τάση να το θεωρούν σαν λόγο ντροπής, προσποιήσεως 

κλπ. είναι εντελώς λανθασμένοι. Η σεξουαλική απόλαυση, 

επαναλαμβάνω, είναι μία νόμιμη απόλαυση του ανθρώπου. Με κανένα 
τρόπο δε θα μπορούσε να είναι περιφρονημένη ή αναξιοπρεπής ή 

θεωρούμενη σαν ταμπού. Έχουμε δικαίωμα από τη φύση στη 

σεξουαλική απόλαυση. 

Ας περάσουμε τώρα στο υπερσέξ, στην υπερσεξουαλικότητα. 

Αναντίρρητα η υπερσεξουαλικότητα είναι για τις μεγαλοφυΐες,για τους 
υπέροχους άντρες, για τις άρρητες γυναίκες κλπ. 

Υπερσεξουαλικοί ήτανε ένας Ιησούς της Ναζαρέτ, ένας Βούδας, 

ένας Ερμής Τρισμέγιστος, ένας Μωάμεθ, ένας Λάο Τσέ στην Κίνα, ένας 
Κουετζαλκοάτλ, για μας τους Μεξικάνους, ένας Πυθαγόρας κλπ. 

Πώς θα μπορούσαμε να μπούμε στη βασιλεία της 

υπερσεξουαλικότητας; Για να μπαίνουμε στη βασιλεία του 
υπερσεξουαλικού, στη σφαίρα της υπερσεξουαλικότητας, χρειάζεται 

πρώτα από όλα το κανονικό σεξ. 

0 υποσεξουαλικός επί παραδείγματι, οι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, 
παιδεραστές, αυνανιζόμενοι, δεν είναι έτοιμοι για να μπαίνουν στο 

βασίλειο της υπερσεξουαλικότητας. Ο υποσεξουαλικός πρέπει πρώτα 

από όλα, αν θέλει να αναγεννηθεί, να αρχίσει να φθάνει πρώτα την 
κανονική σεξουαλικότητα, μόλις την έχει πετύχει τότε μπορεί να 

μπαίνει στο δρόμο του υπερσεξουαλικού. 

Είναι δύσκολη για τους ομοφυλόφιλους και για τις λεσβίες, που 
ανήκουν στη σφαίρα του υποσεξουαλικού, η αναγέννηση. Πριν λίγο 

ήρθε να με επισκεφθεί ένας ομοφυλόφιλος, ήρθε από τη χώρα του, την 

Ονδούρα. Αυτός ο άνθρωπος κατείχε μια διανοητική μόρφωση αρκετά 
μεγάλη, του άρεσαν πολύ οι επαναστατικές ιδέες της σεξολογίας έτσι 

όπως τις αναφέρει ο Παγκόσμιος Γνωστικισμός, και μιλώντας με 

ειλικρίνεια, μου ανέφερε την τραγική ιστορία της ομοφυλοφιλίας του. 
Όμως μου εκδήλωσε την επιθυμία να αναγεννηθεί, να μπει στο χώρο 

της κανονικής σεξουαλικότητας και μετά να μπει στο δρόμο της 
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υπερσεξουαλικότητας. Φίλε, του είπα, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να 

εισέλθετε στο δρόμο της κανονικής σεξουαλικότητας. Είστε ένας 

θηλυπρεπής, θα πρέπει να βρείτε μια γυναίκα, πρώτα απ’ όλα, και να 
παντρευτείτε, να αναγεννηθείτε, να αποκτήσετε την κανονική 

σεξουαλικότητα, να γίνετε ένας κανονικός άντρας. Και την ημέρα που 

θα είστε ένας κανονικός άντρας, την ημέρα στην οποία θα σας αρέσουνε 
οι γυναίκες αληθινά, ειλικρινά, τότε θα είστε έτοιμος για να εισέλθετε 

στο χώρο της Υπερσεξουαλικότητας. Πριν δεν είναι δυνατόν, σήμερα 

πηγαίνετε από το δρόμο του εκφυλισμού, είστε ένας εκφυλισμένος. 
Καλά, ο άνθρωπος δεν πληγώθηκε, ειλικρινά κατάλαβε ότι είχα δίκιο, 

είπε ότι θα έβρισκε μια γυναίκα που θα παντρευόταν. Ότι θα 

προσπαθήσει να γυρίσει στο κανονικό σεξ, διότι αυτός ήθελε να 
εισέλθει κάποια μέρα στις υπέροχες σφαίρες του Υπερσεξουαλικού. 

Μακάρι να αναγεννηθεί αυτός ο φίλος, μακάρι!! 

Σε μια άλλη περίπτωση ήρθε σ' εμένα μια λεσβία, μου είπε ότι 

ήθελε να την συμβουλέψω, διότι ειλικρινά της άρεσαν πολύ οι γυναίκες 

και είχε ένα δύσκολο πρόβλημα. Αυτή ξόδευε πολλά λεφτά με μια 
συγκεκριμένη κυρία που ήταν από εκεί, αλλά αυτή η κυρία της έβαλε 

«κέρατα», έτσι όπως λέμε. Η πραγματικότητα είναι ότι η αγαπημένη 

κυρία της πήγαινε στο δρόμο με άλλες κυρίες, και τότε, της προκάλεσε 
«ζηλοτυπία». Και υπόφερε εκείνη η λεσβία σαν να ήτανε ένας άντρας, 

έκλαιγε την παρακαλούσε και μου ζήτησε συμβουλές σαν να ήταν ένας 

άντρας. Μέσα σε παρένθεση, ήτανε μια φρικτή γριά δε θα σας το 
αρνηθώ, εγώ δεν μπορούσα παρά να την κοιτάζω με φρικτή αποστροφή. 

Καλά, της έδωσα μερικές συμβουλές, της είπα ότι το καλύτερο ήτανε να 

αναγεννηθεί να βρει έναν άντρα, να μπει στο δρόμο της κανονικής 
σεξουαλικότητας. Δεν ξέρω εάν εκείνη η καημένη γριά θα έχει 

αναγεννηθεί, δε φαινότανε να έχει πολλή όρεξη να αναγεννηθεί διότι 

ήταν αρκετά ζηλότυπη, με τις άλλες γυναίκες που πήγαιναν με την 
«κυρία της» φαινότανε ένας αρσενικός, ένας αρσενικός και μισός. 

Ας δείτε εσείς τι φρικτός είναι ο δρόμος του εκφυλισμού, ο 

υποσεξουαλικός δρόμος. Αλλά, όχι μόνο είναι πραγματικά 
υποσεξουαλικές οι λεσβίες, οι αυνανιζόμενοι, οι ομοφυλόφυλοι κλπ. 

Όχι, υποσεξουαλικοί είναι επίσης αυτοί που καταχρώνται του σεξ, 

εκείνοι που σε κάθε στιγμή αλλάζουν γυναίκα, εκείνοι που κάνουν 
έρωτα μέχρι δέκα ή δεκαπέντε φορές την ημέρα και υπάρχουνε, εγώ 

τους γνωρίζω. Άνθρωποι τέτοιοι, αναμφισβήτητα είναι εκφυλισμένοι, 
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υποσεξουαλικοί αν και θεωρούνται πολύ αρσενικοί, αλλά αυτό που 

συμβαίνει είναι ότι είναι εκφυλισμένοι. 

Να εισερχόμαστε τώρα στο δρόμο της κανονικής 
σεξουαλικότητας. Η κανονική σεξουαλικότητα είναι όμορφη. Ενώνεται 

ο άντρας με τη γυναίκα, αγαπιούνται, αναπαράγουν το είδος τους, ζούνε 

μια μετριοπαθή ζωή κλπ. Αλλά ζούνε σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα της 
φύσης, σύμφωνα με την οικονομία της φύσης. Ο καθένας από μας είναι 

ένα μηχανάκι (αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε) που παίρνει 

διαφορετικούς τύπους και τύπους της κοσμικής ενέργειας. Κάθε 
μηχανάκι, δηλαδή ο καθένας από μας, μπορεί να λάβει αυτά τα είδη 

ενέργειας αυτόματα, υποσυνείδητα και τα αναμεταδίδει στους 

εσωτερικούς μανδύες της Γης. Έτσι, λοιπόν, η Γη είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός, ένας οργανισμός που ζει από εμάς. Δεν θέλω να σας πω ότι 

τα φυτά δεν εκτελούν αυτή τη λειτουργία. Είναι ξεκάθαρο ότι κάθε φυτό 
σύμφωνα με το είδος του, λαμβάνει αυτού ή εκείνου του είδους 

κοσμικές δονήσεις και μετά τις μεταβιβάζει και αναμεταδίδει στους 

εσωτερικούς μανδύες της Γης. Σε ότι αναφέρεται στους οργανισμούς 
των ζώων συμβαίνει το ίδιο, αυτοί λαμβάνουν αυτού ή εκείνου του 

είδους τις ενέργειες που μεταβιβάζουν και αναμεταδίδουν στους 

εσωτερικούς μανδύες της Γης, του πλανητικού οργανισμού. Τελικά, η 
Γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός. 

Εμείς αναπαραγόμαστε συνέχεια με την κανονική 

σεξουαλικότητα, αυτό είναι αναγκαίο για την οικονομία της φύσης. 
Επίσης η σεξουαλική απόλαυση είναι μια νόμιμη απόλαυση των 

ανθρώπων. Δεν είναι ένα έγκλημα, δεν είναι ένα κακούργημα όπως 

νομίζουνε πολλοί υποκριτές, πολλοί ευήθεις, πολλοί υπερευσεβείς, κλπ. 
Αλλά σήμερα εμείς, με τη δική μας κανονική σεξουαλικότητα, ζούμε 

σύμφωνα με τα οικονομικά ενδιαφέροντα της φύσης. 

Άλλο πράγμα είναι η Υπερσεξουαλικότητα, αυτό είναι 
αποφασιστικό. Να εισερχόμαστε στο χώρο της Υπερσεξουαλικότητας 

είναι να εισερχόμαστε στο δρόμο των καταπληκτικών μεταμορφώσεων. 

Ο Νίτσε, στο έργο του «Τάδε έφη Ζαρατούστρας» μιλάει με ειλικρίνεια 
για τον Υπεράνθρωπο και λέει: «Έχει φτάσει η ώρα του Υπεράνθρωπου. 

Ο Άνθρωπος δεν είναι τίποτα παρά μια γέφυρα απλωμένη μεταξύ του 

ζώου και του Υπεράνθρωπου. Ένα επικίνδυνο βήμα στο δρόμο, ένα 
επικίνδυνο βλέμμα προς τα πίσω, όλα σε Αυτόν είναι επικίνδυνα. Έχει 

φτάσει η ώρα του Υπεράνθρωπου.» Ο Χίτλερ το ερμήνευσε με το δικό 

του τρόπο. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, 
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μέχρι και ο πιο ασήμαντος Γερμανός αστυνόμος ήτανε ένας 

Υπεράνθρωπος. Κανένας δεν αισθανότανε μικρός σε εκείνη την εποχή 

του Χίτλερ στη Γερμανία, όλοι ήτανε Υπεράνθρωποι. Φαίνεται ότι ο 
Χίτλερ, αν και με πολύ καλές προθέσεις, δεν ήξερε να ερμηνεύει το 

Νίτσε. Εγώ πιστεύω στον Υπεράνθρωπο, ειλικρινά σας το λέω, αλλά 

μου φαίνεται ότι ο Χίτλερ έκανε λάθος στο δρόμο. 

Μπορούμε να φτάσουμε στο ύψος του Υπεράνθρωπου, αλλά αυτό 

είναι δυνατόν μόνο μέσω της μετατροπής των σεξουαλικών 

ενεργειών, και αυτό ανήκει στο χώρο του Υπερσεξουαλικού. 

Στο ανθρώπινο πλάσμα υπάρχουνε 5 βασικά κέντρα. Πρώτα απ' 

όλα είναι το διανοητικό, που είναι αυτό που περισσότερο 

χρησιμοποιείτε εσείς για το διάβασμα. Δεύτερο, το συγκινησιακό, τρίτο 
το κινητικό, που είναι στο ανώτερο μέρος της σπονδυλικής στήλης. Το 

συγκινησιακό, το έχουμε στην καρδιά. Το τέταρτο, το ένστικτο κέντρο, 
που είναι στο κατώτερο μέρος της σπονδυλικής στήλης, και πέμπτο το 

σεξουαλικό. Επαναλαμβάνω για να μπορείτε εσείς να το συγκρατήσετε 

καλύτερα. Τελικά, τα Κέντρα είναι βασικά για όλες τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 

Σ' ότι αναφέρεται στο σεξουαλικό θέλω να σας πω σε σας ότι είναι 

το κέντρο γύρω από το οποίο γυρίζουν όλες οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 

Η σκέψη, προφανώς είναι πολύ γρήγορη αλλά δυστυχώς είναι 

πολύ αργή. Εάν εσείς οδηγείτε ένα αυτοκίνητο και ξαφνικά σε μια 
στιγμή κινδύνου αρχίζετε να αναλύετε αν πρέπει να κάνετε αυτό ή 

εκείνο, να το περάσετε, να πάτε πίσω, να στρίψετε στα δεξιά ή στα 

αριστερά, τότε θα τρακάρετε και θα έχετε μια καταστροφή. Το κινητικό 
κέντρο είναι πιο γρήγορο. Όταν κάποιος οδηγεί ένα αυτοκίνητο δεν έχει 

και πολύ χρόνο για να σκέπτεται, αντιδρά γρήγορα και συνεχίζει. Αλλά 

εάν σ’ εκείνη τη στιγμή θα αντιδρούσε η σκέψη, θα μπερδευόταν, θα 
τράκαρε... Πόσες φορές όταν οδηγούμε ένα αυτοκίνητο συμβαίνει σε 

μια στιγμή να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, εάν πρέπει να γυρίσουμε, εάν 

είναι στα δεξιά ή στα αριστερά, και στο τέλος είναι μια αποτυχία. Τότε 
λοιπόν, είναι πολύ αργό το κέντρο της σκέψης, πιο γρήγορο είναι το 

κέντρο της κίνησης, το κινητικό κέντρο. 

Το συγκινησιακό επίσης είναι ένα γρήγορο κέντρο, αλλά δεν 
υπάρχει κέντρο τόσο γρήγορο όσο το σεξουαλικό κέντρο. Εμείς σαν 

άνδρες, βλέπουμε μια γυναίκα, και σε χιλιοστά του δευτερόλεπτου 
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ξέρουμε αν είναι το συμπλήρωμα μας ή όχι, αν είναι σύμφωνα με τον 

τρόπο μας ή όχι. Αυτό γίνεται σε χιλιοστά του δευτερόλεπτου εσείς σαν 

νέοι το ξέρετε. Μπορείτε να είστε μπροστά σε μια κοπέλα αλλά από 
ένστικτο, στιγμιαία ξέρετε αν πάει σύμφωνα με τον τρόπο σας ή όχι, 

αυτό είναι υπερταχύ. Τότε λοιπόν, είναι ένα κέντρο που μας επιτρέπει 

να ελέγχουμε μ' ανήκουστη ταχύτητα το άλλο φύλο. Είναι το πιο 
γρήγορο κέντρο που κατέχουμε. 

Ας δούμε μερικούς παράγοντες με λεπτομέρειες. 

Πολλές φορές ένας άντρας ζει ευτυχής με τη γυναίκα του, όμως 
νοιώθει πως κάτι του λείπει. Πραγματικά, μπορεί να συμβεί πως με τη 

γυναίκα του δεν αισθάνεται πλήρης, μπορεί να συμβεί αυτή να του 

καλύπτει τις δραστηριότητες του Συγκινησιακού Κέντρου, αλλά ίσως η 
γυναίκα δεν τον καλύπτει σεξουαλικά. Και τότε αν βρει έξω μια άλλη 

γυναίκα, μπορεί να συμβεί αυτή η άλλη να τον καλύπτει σεξουαλικά, 
και τότε έρχεται αυτό που λέγεται μοιχεία. 

Δεν έχω έρθει για να επαινώ τη μοιχεία. Σε μια συγκεκριμένη 

περίπτωση κάπου υπήρχε ένα σαλόνι στο οποίο βρισκόντουσαν μερικές 
μοιχές γυναίκες, πίνανε και ξαφνικά μια απ' αυτές μεθυσμένη είπε: 

«Ζήτω η μοιχεία», ήταν μια πολύ όμορφη κυρία. Δεν έρχομαι για να 

επαινώ τις γυναίκες αυτές, γιατί αυτό θα ήτανε παράλογο, αλλά βλέπω 
τις αιτίες της μοιχείας. 

Πολλές φορές ένας από ένα ζευγάρι δεν επιτυγχάνει να καλύψει 

τον εαυτό του στα 5 Κέντρα ολικώς με τον άλλο. Πιθανόν τότε να βρει 
συμπλήρωμα με έναν άλλον άνθρωπο, κι’ από εκεί προέρχεται αυτό που 

ονομάζεται μοιχεία. 

Ας φανταστούμε ότι συγκινησιακά ένας άντρας καλύπτεται με τη 
γυναίκα του, αλλά όχι σεξουαλικά. Μπορεί να συμβεί να βρει μια άλλη 

γυναίκα με την οποία γίνεται αυτό το σεξουαλικό συμπλήρωμα. Ας 

φανταστούμε ότι ένας άντρας έχει σεξουαλικό συμπλήρωμα με τη 
γυναίκα του, αλλά όχι συγκινησιακό, μπορεί να συμβεί να βρει άλλη 

γυναίκα με την οποία να έχει συγκινησιακό συμπλήρωμα. Μπορεί να 

συμβεί ότι στον κόσμο των συνηθειών δεν αλληλοσυμπληρώνονται ο 
άντρας με τη γυναίκα του, και τότε μπορεί να συμβεί επίσης, ότι στον 

κόσμο των συνηθειών, που σχετίζονται με το κινητικό κέντρο, να βρει 

άλλη γυναίκα με την οποία συμπληρώνεται, με την οποία έχει κάλυψη. 
Αυτή είναι η εσωτερική αιτία σε πολλές μοιχείες που δημιουργεί το 

χωρισμό. 
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Όπως σας έλεγα, δεν έχω έρθει για να επαινώ τη μοιχεία ούτε 

συμφωνώ με εκείνη την κυρία που φώναζε στο όργιο: «Ζήτω η 

μοιχεία», όχι εγώ δε συμφωνώ με αυτό φίλοι μου, μόνο που εδώ μαζί 
σας, σε συντροφιά, μελετάμε τις αίτιες της μοιχείας, το σεξουαλικό 

ζήτημα. 

Εγώ νομίζω ότι για έναν άντρα, το καλύτερο είναι να βρει μια 
γυναίκα με την οποία να έχει το συμπλήρωμα στο διανοητικό, στο 

συγκινησιακό, στο κινητικό κέντρο ή στον κόσμο των συνηθειών, στο 

κέντρο των ενστίκτων, και στο σεξ, δηλαδή, το ιδανικό ζευγάρι, το 
τέλειο ζευγάρι. Και επίσης πιστεύω, πως το ιδανικό για μια γυναίκα, θα 

ήτανε να βρει έναν άντρα με τον οποίο να συμπληρώνεται εντελώς, τότε 

θα υπάρχει πραγματική ευτυχία. 

Άλλες από τις σοβαρότερες αιτίες για τις οποίες δεν μπορεί να 

υπάρχει ευτυχία είναι το ζήτημα αυτό των κράσεων. Ένας άντρας με 
φλογερή κράση, είναι δυνατό να είναι ευτυχής με μια γυναίκα που είναι 

ένα παγόβουνο; Απλώς όχι. Το απλό γεγονός του να πάει ο άντρας να 

την φυλάει και τη στιγμή του φιλιού ανακαλύπτει ότι αυτή δεν έχει 
όρεξη για φιλί, αυτό είναι σοβαρότερο. Τώρα, πολύ περισσότερο τι θα 

λέγαμε κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής ένωσης, στη στιγμή της 

ένωσης να είναι μια παγωμένη γυναίκα. 

Ας θυμηθείτε αυτό το βιβλίο που τιτλοφορείται: «Ο Σινού ο 

Αιγύπτιος», το έχετε δει σε ταινία. Υπήρχαν στην Αίγυπτο μέρη 

μουμιοποίησης, μέρη ακαθαρσίας στα οποία τακτοποιούσανε πτώματα 
για να τα μουμιοποιήσουν, και εκείνοι που δούλευαν σ’ εκείνα τα μέρη 

μουμιοποίησης μύριζαν άσχημα. Όπου περνούσανε δεν άρεσαν σε 

καμιά γυναίκα αυτού του είδους οι άνδρες που μύριζαν τόσο άσχημα, 
μύριζαν σαπίλα. Ξέρετε εσείς τι κάνανε αυτοί οι μουμιοποιητές; Κάνανε 

τη σεξουαλική πράξη με τα θηλυκά πτώματα που φέρνανε εκεί. Σας 

φαίνεται εσάς πολύ ευχάριστο αυτό, να κάνουν τη σεξουαλική πράξη με 
μακαρίτισσες; Αυτό συνέβαινε στην Αίγυπτο. 

Έτσι λοιπόν, τι θα λέγατε εσείς για έναν άνδρα με φλογερή κράση 

που να πρέπει να κάνει τη σεξουαλική ένωση με μια γυναίκα 
παγόβουνο, με ένα πτώμα; Αυτό είναι τρομερό, φρικτό. 

Επίσης είναι αλήθεια ότι υπάρχει η φλεγματική κράση, 

κουραστικοί άνθρωποι, αδέξιοι. Μια γυναίκα, για παράδειγμα, με βαρύ 
χαρακτήρα, αδέξια στις κινήσεις της, είναι αδύνατο να μπορεί να 

συνεννοηθεί με έναν άνδρα με νευρική κράση, αδύνατο. Αδύνατο είναι 
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επίσης ένας άνδρας με νευρική κράση να μπορεί να συνεννοηθεί με μια 

φλογερή γυναίκα. Έτσι λοιπόν το ζήτημα των κράσεων είναι πολύ 

σημαντικό. Όχι μόνο χρειάζεται να υπάρχει συνάφεια με τα διάφορα 
κέντρα, με την Οργανική Μηχανή: διανοητικό, συγκινησιακό, κινητικό, 

ένστικτο και σεξουαλικό, αλλά να υπάρχουνε συγγενείς κράσεις. Μόνο 

όταν υπάρχουνε συγγενείς κράσεις και τέλεια επικοινωνία μεταξύ των 
διαφορών κέντρων της μηχανής, μπορεί να υπάρχει μια αυθεντική 

συγγένεια η οποία θα έδινε την ευτυχία. 

Όμως, μέχρι τώρα, μιλάω για την κανονική σεξουαλικότητα. Η 
Υπερσεξουαλικότητα είναι διαφορετική φίλοι μου. Για να εισερχόμαστε 

στο χώρο της Υπερσεξουαλικότητας χρειάζεται πρώτα απ’ όλα να 

ξέρουμε να μετατρέπουμε τη δημιουργική ενέργεια. Αλλά πρέπει να 
σκεπτόμαστε το σεξ, όχι μόνο σαν φυσιολογικό ζήτημα. Πρέπει να 

ξέρετε ότι στο σεξ υπάρχει ενέργεια. Τελικά ο Αϊνστάιν το είπε: «η 
ενέργεια είναι ίση προς τη μάζα επί την ταχύτητα του φωτός στο 

τετράγωνο (Ε=ΜC2). Επίσης είπε: «η ενέργεια μετατρέπεται σε μάζα, η 

μάζα μετατρέπεται σε ενέργεια». Είναι δυνατόν να μετατρέπεται η μάζα 
σε ενέργεια; Βεβαίως είναι. Ας δείτε εσείς ένα πηγάδι με νερό στο 

δρόμο, από τη ζέστη του ηλίου το νερό γίνεται ατμός, τελικά 

μετατρέπεται σε σύννεφα, κεραυνούς, βροντές. Όλα τα νερά των 
θαλασσών, των ποταμών, μετατρέπονται σε σύννεφα και στο τέλος σε 

κεραυνούς και βροντές, δηλαδή σε ενέργεια. Το ίδιο συμβαίνει με το 

Ενς Σέμινις. Τι εννοείται σαν Ενς Σέμινις; Η οντότητα του σπέρματος, 
δηλαδή το Ιερό Σπέρμα. Σήμερα υπάρχει η τάση να θεωρούμε το Ιερό 

Σπέρμα μόνο σαν μια ουσία που εκκρίνουν οι σεξουαλικοί ενδοκρινείς 

αδένες μας. Η λέξη «Ιερό» που βάζουμε στο σπέρμα φαίνεται έξω από 
τα συνήθη, όμως αν εσείς μελετάτε προσεκτικά την ψυχανάλυση του 

Φρόιντ θα δείτε ότι λέει το εξής: «οι θρησκείες σε τελική ανάλυση 

έχουνε σεξουαλική καταγωγή». Εγώ συμφωνώ με τον Φρόιντ σ' αυτή 
την άποψη. Εάν εσείς συμφωνείτε εντάξει και εάν δεν συμφωνείτε πάλι 

εντάξει. Εγώ από τη δική μου σκοπιά συμφωνώ. 

Όταν παρατηρούμε τις θρησκείες των ιθαγενών, τις θρησκείες των 
διαφορετικών φυλών της Αμερικής, της Αφρικής ή της Ασίας μπορούμε 

να δούμε σε άμεση μορφή από μόνοι μας ότι σ' όλες τις θρησκείες, σ' 

όλες αυτές τις ομάδες, υπάρχει ένα μίγμα του σεξουαλικού με το 
μυστικιστικό, δηλαδή, του θρησκευτικού με το ερωτικό. 

Το Σπέρμα είναι Ιερό, γιατί στο Σπέρμα περιέχεται η δική μας 

προσωπικότητα. Οι Αλχημιστές του Μεσαίωνα βλέπανε στο Σπέρμα το 
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VITRIOLO. Αυτή η λέξη συντίθεται έτσι: «VISIΤΑ ΙΝΤΕRΙΟRΕ 

ΤΕRRΑ RΕCΤΙFICΑΤUΜ ΙΝVΕΝΙΑΜ ΟCULΤUΜ LAPIDUM». 

Δηλαδή «Επισκέψου το εσωτερικό της δικής μας γης που διορθώνοντας 
θα βρεις την Κρυμμένη Πέτρα». Αλλά σε τι πέτρα αναφέρθηκαν οι 

αλχημιστές του Μεσαίωνα; Στη διάσημη Φιλοσοφική Πέτρα. 

Αυτήν την πέτρα πρέπει να την κατασκευάσουμε, υπάρχουνε 
φόρμουλες για την κατασκευή της. Εγώ πιστεύω στη Φιλοσοφική Πέτρα 

αλλά πρέπει να την κατασκευάζουμε μέσω του Ιερού Σπέρματος. Από 

την μετατροπή του, είναι δυνατόν να επιτυγχάνουμε τη Φιλοσοφική 
Πέτρα. 

Η μετατροπή του σεξουαλικού λίμπιντο, το να μετατρέπουμε το 

Σπέρμα σ' ενέργεια είναι δυνατόν όταν γνωρίζουμε το κλειδί, το 
σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το κλειδί. Αν με το Ενς Σέμινις 

μπορούμε να δίνουμε ζωή σ' ένα γιό. Αν με το Ενς Σέμινις μπορούμε να 
αναπαράγουμε το είδος. Αν με το Ενς Σέμινις μπορούμε να γεμίσουμε 

από εκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα τον κόσμο τότε είναι αλήθεια 

ότι με το Ενς Σέμινις μπορούμε να δίνουμε ζωή στον εαυτό μας και να 
μετατρεπόμαστε σε αληθινούς Υπερανθρώπους στην πιο πλήρη έννοια 

της λέξης. Αλλά, το σημαντικό θα ήτανε να επιτυγχάνουμε τη 

μετατροπή του σεξουαλικού λίμπιντο. Μέσω της μετατροπής 
επιτυγχάνουμε να εγκεφαλοποιούμε το σπέρμα και να σπερματοποιούμε 

τον εγκέφαλο. Γίνεται αναγκαίο να σπερματοποίουμε τον εγκέφαλο 

κύριοι, διότι είναι πολύ γνωστό στους σημερινούς επιστήμονες πως όλα 
τα μέρη του εγκεφάλου δε δουλεύουν. Σήμερα στην Ιατρική ξέρουνε 

πως μόνο ένα ελάχιστο μέρος δουλεύει, ασκεί τις λειτουργίες του. 

Αναντίρρητα έχουμε πολλά μέρη του εγκέφαλου αδρανή. 

Εάν με το λίγο του εγκεφάλου έχουμε επιτύχει να δημιουργούμε 

πυραύλους που ταξιδεύουν στη σελήνη, έχουμε επιτύχει να 

δημιουργούμε ατομικές βόμβες σαν και αυτές που κατάστρεψαν τη 
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, υπερηχητικά αεροπλάνα που ταξιδεύουνε 

με μια καταπληκτική ταχύτητα τι θα γινότανε εάν αναγεννούσαμε τον 

εγκέφαλο; Αν βάζαμε σε δραστηριότητα όλα τα μέρη του εγκέφαλου; 
Εάν θα δούλευε η ολότητα της εγκεφαλικής μάζας; Τότε θα 

μπορούσαμε να μετατρέψουμε τον κόσμο, να τον αλλάξουμε, να τον 

κάνουμε καταπληκτικό. Αλλά πρέπει να το αναγεννούμε, πρέπει να το 
σπερματοποιούμε, να εγκεφαλοποιούμε το σπέρμα και να 

σπερματοποιούμε τον εγκέφαλο, να εκεί είναι το κλειδί. Είναι δυνατό να 

σπερματοποιούμε τον εγκέφαλο. 
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Οι μεγάλοι μουσικοί, ο Μπετόβεν, ο Μότσαρτ, ο Σοπέν, ο Λίστ 

ήταν άνθρωποι που είχανε τον εγκέφαλο πολύ σπερματοποιημένο, 

άνθρωποι που έδωσαν στον εγκέφαλο τους καταπληκτικές ικανότητες, 
που χρησιμοποίησαν περισσότερο ποσοστό του εγκεφάλου τους. 

Σήμερα όμως το πράγμα είναι πολύ διαφορετικό, ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος έχει εκφυλιστεί αρκετά και δεν το έχουμε δει. Αν είμαστε σε 
μια διασκέδαση χαρούμενοι, αν είμαστε σύμφωνα με την τελευταία 

μόδα, αν είμαστε στο Ρόκ εν Ρόλ και ξαφνικά κάποιος αλλάξει το δίσκο 

και βάλει την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν, πώς θα αισθανθείτε; 
Είστε σίγουροι πως θα συνεχίζατε τη διασκέδαση; Τι θα κάνατε; Μήπως 

θα πηγαίνατε να βρίζετε τον κύριο του σπιτιού, πραγματικά όχι, αλλά 

πολύ ευγενικά θα φεύγατε αλήθεια; 

Στην παλαιά Εποχή όταν ο εγκέφαλος δεν είχε εκφυλιστεί τόσο 

πολύ όσο τώρα, το πράγμα ήτανε διαφορετικό. Χόρευαν καθαρό Βαλς 
στο ρυθμό της κλασικής μουσικής, στο φαγητό ήτανε οι μουσικοί 

παίζοντας τις πιο εξαίσιες συμφωνίες .Η μόδα ήταν ο Μότσαρτ, ο 

Μπετόβεν, ο Σοπέν, ο Λίστ, αυτό ήτανε στην παλαιά εποχή κύριοι, αλλά 
τώρα δεν είμαστε στην παλαιά εποχή. Εάν τώρα στη διασκέδαση μας 

βάλουνε τέτοια μουσική, απλώς αποχαιρετάμε και αντίο! Φεύγουμε, 

είναι ξεκάθαρο, γιατί; Γιατί βαριόμαστε και γιατί βαριόμαστε; 

Να είμαστε αναλυτικοί, εδώ είμαστε για να αναλύουμε: απλώς 

γιατί ο εγκέφαλος είναι εκφυλισμένος, ήδη υπάρχουνε μερικά μέρη που 

δεν μπορούν να εκτιμούν την καλή μουσική. Γιατί έχει εκφυλιστεί ο 
εγκέφαλος; Έχει εκφυλιστεί απλώς γιατί εμείς κατά τη διάρκεια των 

αιώνων έχουμε εξάγει από τον οργανισμό μας την Οντότητα του 

Σπέρματος. Δεν την έχουμε εξάγει απλώς για να δίνουμε ζωή σε άλλα 
πλάσματα. Όχι, την έχουμε εξάγει διότι μας άρεσε, διότι είναι μια 

μεγάλη ευχαρίστηση, αυτό είναι όλο. Με αυτό έχουμε ευχαριστηθεί με 

τη λαγνεία σε κρεβάτια ευχαρίστησης για απόλαυση. Αλλά αυτός που 
το πλήρωσε ήταν ο εγκέφαλος. Δηλαδή αυτός είναι που «έπρεπε» να 

πληρώνει το πιάτο. Τώρα συμβαίνει πολλά μέρη του να μη δουλεύουνε. 

Είναι δυνατόν, ναι, να τον αναγεννήσουμε, αλλά για να τον 
αναγεννήσουμε πρέπει να μετατρέψουμε την Οντότητα του Σπέρματος. 

Να την μετατρέψουμε σ' ενέργεια. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να 

εγκεφαλοποιήοουμε το Σπέρμα. 

Αυτό που θα έλειπε εδώ, σ' αυτή την ομιλία είναι να πούμε πώς. 

Εγώ πολύ ευχαρίστως θα σας εξηγήσω ένα τέχνασμα πολύ ειδικό που οι 

αλχημιστές του Μεσαίωνα δίδαξαν στους μαθητές τους. Το τέχνασμα 
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που θα σας διδάξω το δίδαξαν επίσης οι άνθρωποι της νεώτερης 

επιστήμης όπως ο Μπράουν, το δίδαξε ο ιατρός Κρούμ Χέλερ ιατρός 

συνταγματάρχης του δικού μας ευκλεούς μεξικανικού στρατού. Το 
δίδαξε επίσης ο Γιούνγκ, το δίδαξαν οι ταντρικές σχολές του 

ανατολικού ταντρισμού, δεν είναι δική μου συγκομιδή, ιδιαίτερη. Εγώ 

το έχω μάθει από όλους αυτούς τους σοφούς και ταυτοχρόνως σας το 
μεταδίδω, όχι σαν άρθρο της πίστης ούτε σαν ένα αναμφισβήτητο 

δόγμα, όχι. Εάν εσείς θέλετε να το αποδεχτείτε, αποδεχτείτε το. Αν δε 

θέλετε να το αποδεχτείτε, μην το αποδέχεστε. 

Πολλές σχολές το έχουν αποδεχθεί, πολλές σχολές το έχουνε 

απωθήσει, ο καθένας είναι ελεύθερος στο να σκεφθεί όπως θέλει, εγώ 

μόνο σας δίνω την ταπεινή γνώμη μου. 

Το τέχνασμα συνίσταται σ' αυτό: Ένωση των LINGAM και YONI 

χωρίς εκσπερμάτωση της οντότητας του σπέρματος. (ήδη ξέρετε ότι 
το LINGAM είναι ο φαλός και ΥΟΝΙ η μήτρα, ο αιώνιος θηλυκός, το 

σεξουαλικό όργανο της γυναίκας)  

Ο ιατρός Κρούμ Χέλερ έδινε στα λατινικά τη φόρμουλα, έλεγε: 
«ΙΝICIUΜ ΜΙΕΜΒΡUΜ VΙRΙLΙΝ ΙΝ VΑGΙΝΑ FΕΜΙΝΑ SIΝ 

ΕVΑCULΑΤΙUΜ SΕΜΙΝIS». Μερικοί επιστήμονες τον έχουνε δεχθεί. 

Η Ονέιντα κοινωνία στις ΗΠΑ πειραματίσθηκε με αυτή τη φόρμουλα. 
Ας δείτε τι κάνανε στην Ονέιντα κοινωνία: συγκεντρώθηκαν 25 

ζευγάρια, άνδρες και γυναίκες για να δουλεύουνε με το σεξ. Ένα 

χρονικό διάστημα τους διέτασσαν να κάνουνε τη σεξουαλική πράξη, 
αλλά χωρίς εκσπερμάτωση της οντότητας του σπέρματος. Μετά τους 

υπόβαλλαν σε κλινικές μελέτες. Επέτυχαν να παρατηρούν την 

σπερματοποίηση του εγκεφάλου, την αύξηση των ορμονών στο αίμα, 
την ολόκληρη βελτίωση του οργανισμού, την οχύρωση της σεξουαλικής 

δύναμης και ότι πολλές αρρώστιες εξαφανίστηκαν κλπ. Όταν 

αποφάσισαν πως ήταν αναγκαίο να κάνουνε παιδιά, τότε οι επιστήμονες 
τους έδιναν ελευθερία για να κάνουνε τη σεξουαλική πράξη με 

εκσπερμάτωση του σπέρματος τότε επετύγχαναν την αναπαραγωγή. 

Έτσι έκαναν πολλούς πειραματισμούς στην Ονέιντα κοινωνία. 

Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό σ' αυτό το παλιό τέχνασμα που 

συνιστά το «Μυστικό των Μυστικών» στους αλχημιστές του 

Μεσαίωνα, συνιστάται στο ότι ποτέ δε φτάνουνε να εκφυλίζονται οι 
σεξουαλικοί αδένες. 
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Εσείς ξέρετε πολύ καλά πως όταν οι σεξουαλικοί αδένες 

εκφυλίζονται, εκφυλίζεται επίσης η επίφυσης, και εκφυλίζεται επίσης η 

υπόφυσης. Εκφυλίζονται επίσης όλοι οι αδένες εσωτερικής έκκρισης 
όλο το υγρό νευρικό σύστημα περνάει από διαδικασίες εκφυλισμού. 

Τότε έρχεται το βαθύ γήρας και ο θάνατος. 

Γιατί υπάρχουν τα γηρατειά; Απλώς οι σεξουαλικοί αδένες 
μπαίνουνε ή εισέρχονται σε βαθύ γήρας. Τότε μπαίνουν σε βαθύ γήρας 

και όλοι οι ενδοκρινείς αδένες και τότε διαδικάζεται το ζήτημα των 

γηρατειών και των βαθιών γηρατειών. Αλλά εάν υπήρχε ένα σύστημα 
που δεν θα επέτρεπε να εκφυλίζονται οι σεξουαλικοί αδένες, να μην 

εισέρχονται σε βαθύ γήρας, θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε όλο το 

υγρό νευρικό σύστημα σε τέλεια ισορροπία. Τότε δε θα υπήρχε βαθύ 
γήρας ούτε γηρατειά, αυτό είναι φανερό. 

Τώρα μέσα από αυτό το λεπτό τέχνασμα, ένωσης του LINGAM 
ΥΟΝΙ χωρίς εκσπερμάτωση του ΕΝS SΕΜΙΝIS, όπως λένε οι διάσημοι 

ιατροί: ο Χέλερ και ο Μπράουν, τότε είναι δυνατό να διατηρούμε τους 

σεξουαλικούς αδένες ενεργητικούς κατά τη διάρκεια όλης της ζωής. 
Αυτό σημαίνει πως ένας άνθρωπος που θα έκανε πρακτική με αυτό το 

σύστημα, θα έφτανε στην ηλικία 90 ή 100 χρόνων, με την ικανότητα να 

κάνει ακόμα σεξουαλική πράξη, για να απολαμβάνει ελεύθερα τη 
σεξουαλική ευχαρίστηση, που είναι μια νόμιμη ευχαρίστηση του 

ανθρώπου, που δεν είναι αμαρτία, που δεν είναι ταμπού, που δεν είναι 

λόγος ντροπής, ή προσποίησης, αλλά, επαναλαμβάνω, ένα νόμιμο 
δικαίωμα του ανθρώπου. 

Καλά τώρα, μέσα στη μετατροπή της οντότητας του σπέρματος σ' 

ενέργεια, διαδικάζονται καταπληκτικές ψυχολογικές αλλαγές, 
αναπτύσσεται ο αδένας της επίφυσης. Αυτός ο αδένας σ' άλλο καιρό 

ήτανε ενεργητικός, σε πολύ παλιούς καιρούς της Ιστορίας, τότε το 

ανθρώπινο πλάσμα κατείχε εκείνο το μάτι για το οποίο μας μιλάει ο 
Όμηρος στην Οδύσσεια. Το μάτι των Αcetidos, το μάτι που είδε σ' 

εκείνο τον τρομερό γίγαντα που προσπάθησε να τον καταβροχθίσει. 

Αυτό το μάτι δεν είναι ένας απλός μύθος χωρίς καμιά βάση. Μέσα από 
τη σεξουαλική μετατροπή αυτός ο αδένας αναπτύσσεται, εισέρχεται σε 

δραστηριότητα, εδώ είναι αυτό το μάτι που επιτρέπει στον άνθρωπο να 

αντιλαμβάνεται το υπερφυσικό όλων των πραγμάτων. 

Ο δικός μας κόσμος δεν είναι μόνο από τρεις διαστάσεις όπως 

νομίζουν οι αγνοούντες μορφωμένοι, στο δικό μας κόσμο υπάρχει μια 

τέταρτη κάθετη, ακόμα περισσότερο, μπορούμε να βεβαιώσουμε με 
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μεγάλη έμφαση ότι υπάρχει μια πέμπτη κάθετη, μια έκτη και μια 

έβδομη. Έτσι λοιπόν, εμείς ποτέ δεν έχουμε δει το δικό μας κόσμο όπως 

πραγματικά είναι, και δεν τον έχουμε δει γιατί οι δικές μας πέντε 
αισθήσεις είναι εκφυλισμένες η επίφυσή μας  είναι ατροφική. Έτσι 

λοιπόν υπάρχουνε άλλες αισθήσεις που από έχουν εκφυλιστεί. Αν 

επιτύχουμε να τις αναγεννήσουμε θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε τον 
κόσμο όπως είναι, με τις επτά διαστάσεις. 

Έτσι λοιπόν η σκληρή πραγματικότητα των γεγονότων είναι ότι 

μέσω της σεξουαλικής μετατροπής μπορεί να αναγεννηθεί η επίφυση 
και οι άλλες αισθήσεις που βρίσκονται ατροφικές. 

Έτσι θα είχαμε είσοδο σε έναν κόσμο με καταπληκτικές γνώσεις, 

έτσι θα είχαμε είσοδο επίσης στις ανώτερες διαστάσεις της φύσης και 
του κόσμου. 

Έτσι θα μπορούσαμε να βλέπουμε, να ακούμε, να αγγίζουμε και 
να ψηλαφίζουμε τις μεγάλες πραγματικότητες της ζωής και του 

θανάτου, θα μπορούσαμε να συλλαμβάνουμε όλα τα φυσικά φαινόμενα 

έτσι όπως είναι και όχι όπως προφανώς είναι. 

Η μετατροπή είναι το κλειδί να αλλάξουμε το σπέρμα, να το 

μεταβάλλουμε σε ενέργεια, να εκεί το θεμελιώδες. Έχει φτάσει η ώρα 

λοιπόν να καταλάβουμε όλα αυτά σε βάθος, ολοκληρωτικά. 

Εάν ένας άνθρωπος προτίθεται να δουλεύει με αυτήν την τόσο 

απλή φόρμουλα που μας δίδαξαν ο Μπράουν, ο Κρούμ Χέλερ και οι 

αλχημιστές του μεσαίωνα, θα μπορούσα να σας πω με μεγάλη έμφαση, 
ότι στο τέλος αυτός ο άνθρωπος θα γινότανε ένας υπεράνθρωπος. 

Όλοι νοιώθουμε την ανάγκη να αλλάξουμε, να μετατραπούμε σε 

κάτι διαφορετικό, αν δεν είμαστε αντιδραστικοί, διότι οι συντηρητικοί, 
οι καθυστερημένοι δεν επιθυμούν να αλλάξουν. Αλλά όταν κάποιος 

είναι επαναστατικός πραγματικά θέλει να είναι διαφορετικός, θέλει να 

αλλάζει θεμελιωδώς, να μετατρέπεται σε κάτι διαφορετικό, θέλει να 
μετατραπεί σε κάτι διαφορετικό, να κάνει τις διδασκαλίες του Νίτσε μια 

πραγματικότητα. 

Είναι δυνατό να αλλάξουμε μέσω της σεξουαλικής μετατροπής. Η 
σεξουαλική δύναμη μας έφερε στη ζωή, και αυτό δεν μπορείτε να μου 

το αρνηθείτε. Εμείς υπάρχουμε, ζούμε διότι ευτυχώς είχαμε έναν 

πατέρα, ευτυχώς είχαμε μια μητέρα, και σε τελική σύνθεση, η ρίζα της 
ζωής μας βρίσκεται στη σεξουαλική πράξη ενός άνδρα και μιας 

γυναίκας. Τώρα λοιπόν, αν η σεξουαλική δύναμη, αν η ενέργεια του σεξ 
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είχε την ικανότητα να μας φέρει στη ζωή, είναι φανερό ότι είναι η μόνη 

που έχει πραγματική εξουσία να μας μετατρέπει ριζικά. 

Στον κόσμο υπάρχουνε πολλές ιδεολογίες, στον κόσμο υπάρχουνε 
πολλές θρησκείες και ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ότι θέλει. 

Αλλά η μόνη δύναμη που έχει εξουσία για να μας μετατρέψει είναι αυτή 

που μας δημιούργησε, αυτή που μας έφερε στη ζωή, αναφέρομαι με 
εμφαντικό τρόπο στη σεξουαλική δύναμη. Να μάθουμε να οδηγούμε 

αυτήν την καταπληκτική ενέργεια του σεξ σημαίνει να είμαστε κύριοι 

της δημιουργίας. 

Όταν το Ιερό Σπέρμα μετατρέπεται σε ενέργεια, προκαλεί 

καταπληκτικές ψυχοσωματικές αλλαγές. Ξέρουμε καλά εμείς αυτό που 

είναι τα ορμονικά ποτήρια των δικών μας όρχεων, πώς δουλεύουνε, πώς 
περνάνε οι ορμόνες από ποτήρι σε ποτήρι, και πώς τελικά κατά μήκος 

των κορδονιών φτάνουν μέχρι τον προστάτη. Ξέρουμε καλά πόσο 
αξιόλογος είναι ο προστάτης, εκεί γίνονται οι πιο μεγάλες μετατροπές 

της Οντότητας του Σπέρματος και εν τέλει οι ορμόνες εισέρχονται στον 

αιματώδη χείμαρρο. Η λέξη ορμόνη προέρχεται από τα Ελληνικά που 
σημαίνει λαχτάρα του Είναι, δύναμη του Είναι. 

Οι δικοί μας άνθρωποι της επιστήμης έχουν μελετήσει τις ορμόνες, 

είναι καταπληκτικές. Οι σεξουαλικές ορμόνες π.χ. μπαίνοντας στον 
αιματώδη χείμαρρο πραγματοποιούν θαύματα. Όταν όλοι οι ενδοκρινείς 

αδένες (όπως είναι ο θυρεοειδής, ο παραθυρεοειδής, τα επινεφρίδια ή ο 

θυμοειδής κ.λπ.) ερεθίζονται, κάνουνε από αυτές μικρά εργαστήρια που 
παράγουν περισσότερες ορμόνες. Και με αυτές τις ορμόνες από όλους 

τους αδένες γενικά πλουτίζει ο αιματώδης χείμαρρος με καταπληκτικό 

τρόπο. Τότε εξαφανίζουνε τους πόνους, εξαφανίζουνε τις αρρώστιες. 

Δυστυχώς, σήμερα, το σπέρμα που είναι προετοιμασμένο από τους 

όρχεις και μετά ανεβαίνει ή ανέρχεται μέχρι τον προστάτη, είναι 

δυστυχώς σπαταλημένο και ούτε αφήνεται να αποσυντεθεί στα διάσημα 
σπερματοζωάρια, στις ορμόνες όταν ήδη το στέλνουν έξω από τον 

οργανισμό, όταν το ρίχνουν. Πολλές φορές ούτε φτάνει να ανεβαίνει 

μέσα από τους όρχεις μέχρι τον προστάτη, η Οντότητα του Σπέρματος, 
όταν ήδη είναι αφαιρεμένο. 

Σ' ότι αναφέρεται στους αυνανιζόμενους ξέρετε καλά εσείς αυτό 

που είναι το βίτσιο του αυνανισμού. Όταν κάποιος αυνανίζεται 
διαπράττει ένα έγκλημα εναντίον της φύσης. Μετά αφού 

εκσπερματώσει την Οντότητα του Σπέρματος, γίνεται μια καθορισμένη 
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περισταλτική κίνηση στον φαλό, και αυτό το ξέρει οποιοσδήποτε 

άνδρας. Με αυτή την κίνηση ο φαλός συλλέγει από τον πυρήνα της 

γυναίκας την ενέργεια που χρειάζεται για να τρέφει τον εγκέφαλο. Αλλά 
με τον αυνανισμό το πράγμα είναι διαφορετικό. Ο φαλός μέσα από τον 

αυνανισμό το μόνο που συλλέγει με την περισταλτική κίνηση είναι 

κρύος αέρας που πηγαίνει στον εγκέφαλο, έτσι εξαντλεί πολλές 
εγκεφαλικές ικανότητες. 

Αναρίθμητοι άνθρωποι έχουνε πάει στο τρελοκομείο από το 

απαίσιο βίτσιο του αυνανισμού. Ένας εγκέφαλος γεμάτος αέρα είναι 
ένας ανόητος εγκέφαλος εκατό τοις εκατό. Έτσι καταδικάζουμε αυτό το 

βίτσιο. 

Διαφορετικό είναι αν μετατρέπουμε το Ιερό Σπέρμα σε ενέργεια. 
Αλλά αυτό είναι δυνατόν μόνο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής 

ένωσης απέχοντας αναγκαστικά, από την εκσπερμάτωση του ενς 
σεμινις, διότι όπως είπανε οι καλύτεροι μεσαιωνικοί σοφοί: «Σε αυτό 

βρίσκεται όλο το ενς βιρτουτις της φωτιάς», δηλαδή, η πυρογενής 

οντότητα της φωτιάς. 

Να πλουτίζουμε το αίμα με ορμόνες δε μου φαίνεται ένα έγκλημα. 

Το να μετατρέπουμε το Σπέρμα σ' ενέργεια είναι πολύ καλά 

τεκμηριωμένο από ανθρώπους σαν τον Φρόιντ και άλλους. Το 
σημαντικό είναι να εκμεταλλευόμαστε όλη τη σεξουαλική δύναμη για 

να σπερματοποιούμε τον εγκέφαλο και να αναπτύσσουμε τον αδένα της 

επίφυσης και μέχρι την υπόφυση και άλλα, και θα επιτυγχάνουμε μια 
καταπληκτική οργανική μετατροπή. 

Το ψυχοσωματικό είναι οικείως σχετισμένο με το σεξουαλικό. 

Μια Υπερσεξουαλικότητα περιλαμβάνει πραγματικά κάτι 
Υπερσεξουαλικό μέσα από το ψυχοσωματικό. Γι' αυτό θα σας έλεγα 

εγώ με αποκλειστική σαφήνεια ότι Υπερ-σεξουαλικοί ήτανε 

παραδείγματος χάρη: ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, ο Κουετζαλκοάτλ, ο 
Βούδας, ο Τζέσουα Μπεν Παντίρα που δεν είναι άλλο πράγμα παρά ο 

Μεγάλος Καβίρ Ιησούς. Αυτοί ήτανε Υπερσεξουαλικοί, και ο 

Υπερσεξουαλικός είναι ο Υπεράνθρωπος του Νίτσε. 

Μπορούμε να φτάσουμε την Υψηλότητα του Υπεράνθρωπου 

μπαίνοντας στο χώρο της Υπερσεξουαλικότητας, ξέροντας να 

απολαμβάνουμε από την αγάπη, ξέροντας να απολαμβάνουμε από τη 
γυναίκα, ξέροντας να ζούμε με χαρά, με περισσότερη συγκίνηση και 
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λιγότερους άχρηστους συλλογισμούς, η συγκίνηση είναι αυτό που 

μετράει και αυτό αξίζει περισσότερο από όλα. 

Έτσι λοιπόν, από μια επαναστατική άποψη, εμείς μπορούμε να 
μετατρεπόμαστε σε αληθινούς θεανθρώπους αν έτσι το θέλουμε. Θα 

έφτανε να αναγεννούμε μερικές περιοχές του εγκεφάλου, να βάλουμε 

τον εαυτό μας να δουλεύει και τότε έτσι θα κάναμε έναν καλύτερο 
κόσμο. Εν πάση περιπτώσει είναι απαραίτητο να ξέρουμε πως το κλειδί 

που δώσαμε για τη Μετατροπή σημαίνει επίσης το κλειδί για την 

αναγέννηση. 

Οι σοφοί της Αρχαιότητας μας μίλησαν για μια Ηλιακή φωτιά που 

υπάρχει πάντα σε όλα τα οργανικά και ανόργανα υλικά. Αυτή η φωτιά 

είναι κλεισμένη σε κάθε άνθρωπο στο σπερματογόνο σύστημα. Δεν 
είναι απλώς μια φυσική φωτιά αλλά είναι ας πούμε μια φωτιά είδους 

υπερδιαστατικού, ψυχολογικού ή μεταφυσικού. Αυτή η FOHAT (λέξη 
που σημαίνει φωτιά είδους αυστηρώς σεξουαλικού και που όλοι την 

νοιώθουμε μέσα από τη σεξουαλική ένωση) μπορεί να αναπτύσσεται 

και να ξετυλίγεται για να ανεβαίνει από 
το σπερματογόνο σύστημα κατά μήκος του νωτιαίου μυελού. 

Όταν αυτή η φωτιά ανεβαίνει, ξυπνάει σε μας εξουσίες που 

αγνοούμε, καταπληκτικές εξουσίες της τελειότητας ή ας πούμε 
καλύτερα, εξουσίες της υπεραντίληψης, υπεραίσθησης, εξουσίες που 

θεοποιούν. Αλλά πρέπει να τις αφυπνίσουμε μέσα από τη μετατροπή 

του λίμπιντο, ξέροντας να απολαμβάνουμε την αγάπη. Η γυναίκα 
επίσης μπορεί να τις ξυπνήσει ξέροντας να απολαμβάνει τον άνδρα της. 

Με αυτή τη φωτιά πραγματοποιούμε τέρατα και σημεία. 

Οι ανατολικοί αυτή τη φωτιά την ονομάζουν Κουνταλίνη, και 
είναι καταπληκτικό. 

Οι μεξικάνοι προγονοί μας την ονόμασαν το φίδι, γιατί υπάρχει, 

λέγανε αυτοί, έχει μορφή Ιερού Φιδιού και ανεβαίνει κατά μήκος του 
νωτιαίου μυελού. 

Στην Ανατολή μιλάνε για επτά κέντρα που υπάρχουν στη 

σπονδυλική στήλη, επτά μαγνητικά κέντρα, που μπορούν να μελετηθούν 
με ειδικές πλάκες και με μαγνητισμένες βελόνες και άλλα συστήματα 

της έρευνας. 

Το πρώτο κέντρο είναι στον κόκκυγα. Όταν αρχίσει να λειτουργεί 
μας δίνει συγκεκριμένες εξουσίες σχετικά με το στοιχείο Γη.  
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Το δεύτερο είναι στο ύψος του προστάτη, ο οποίος μας δίνει 

εξουσίες σχετικά με τα υγρά στοιχεία του δικού μας οργανισμού. 

Το τρίτο στο ύψος του ομφαλού, ο οποίος αφυπνισμένος μας 
επιτρέπει να οδηγούμε τη δική μας φλογερή κράση και μέχρι να 

ενεργούμε πάνω στην Παγκόσμια Φωτιά.  

Το τέταρτο είναι στο ύψος της καρδιάς και είναι φανερό ότι μας 
δίνει συγκεκριμένες καταπληκτικές ικανότητες όπως είναι η τηλεπάθεια, 

η διαίσθηση και άλλες.  

Το πέμπτο είναι στο ύψος του θυρεοειδούς αδένος, που εκκρίνει το 
βιολογικό ιώδιο, μας δίνει μια καταπληκτική ψυχική εξουσία, η 

ονομαζόμενη διακοή, η εξουσία να μπορούμε να ακούμε τους ήχους του 

υπερφυσικού. 

Το έκτο στο ύψος του μεσόφρυδου, που μας δίνει την εξουσία να 

μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τις ανώτερες διαστάσεις της φύσης και 
του κόσμου. 

Το έβδομο στο ύψος της επίφυσης που μας δίνει την εξουσία να 

δούμε εμείς οι ίδιοι τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου. 

Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι ικανότητες βρίσκονται σε κοιμισμένη 

κατάσταση, μέσα στο δικό μας οργανισμό και μπορούν να είναι 

αφυπνισμένες με αυτή την καταπληκτική φωτιά (που οι Ινδοί ονομάζουν 
Κουνταλίνη) που ανεβαίνει από το κανάλι του νωτιαίου μυελού μέσω 

της σεξουαλικής μετατροπής. Για να φτάσουμε σ' αυτά τα ύψη 

χρειάζεται να δουλεύουμε με αυτό το Σεκρέτο Σεκρετόρουμ κατά τη 
διάρκεια όλης μας της ζωής. Όποιος προχωράει έτσι θα μετατρέπεται σε 

υπεράνθρωπο και θα μπορεί να μπει στο αμφιθέατρο της κοσμικής 

Επιστήμης. Θα μπορεί να μπει στο Πανεπιστήμιο της Αγνής Επιστήμης 
και να λύσει προβλήματα που η επίσημη επιστήμη ακόμα δεν είναι 

ικανή να τα λύσει. 

Μέχρι εδώ η συνομιλία γι’ αυτό το απόγευμα, αν κάποιος από 
εσάς θέλει να κάνει ερωτήσεις, μπορεί να το κάνει με την πιο μεγάλη 

ελευθερία. 

ΕΡ: Ποιος είναι ο σκοπός ή το αντικείμενο που ψάχνουμε με το να 
κάνουμε τη σεξουαλική ένωση χωρίς να εκσπερματώνουμε; 

ΑΠ: Απλώς αυτό που ψάχνετε (με αυτό το τόσο απλό τέχνασμα 

που έχει διδαχθεί από τον Μπράουν Σίκουαρντ και το σύλλογο Ονέιντα) 
είναι να κάνετε τη σεξουαλική ένωση χωρίς να εκσπερματώνετε η 
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οντότητα του σπέρματος. Διότι υποστηρίζουν αυτοί οι σοφοί ότι μέσω 

αυτού του τεχνάσματος επιτυγχάνεται η μετατροπή του ιερού 

σπέρματος σε ενέργεια. Με τέτοιον τρόπο ώστε αυτό που ανεβαίνει 
στον εγκέφαλο δεν είναι το σπέρμα διότι θα τρελαινόμαστε αλλά η 

ενέργεια από αυτό το σπέρμα, που είναι διαφορετικό, αυτό ονομάζεται 

μετατροπή. Μπορούμε να απολαμβάνουμε τη σεξουαλική ευχαρίστηση 
χωρίς να εξασθενούμε. Κανονικά μετά από τη σεξουαλική πράξη 

νοιώθετε κάποια αποστροφή. Αλλά αν δεν εκσπερματώνεται η οντότητα 

του σπέρματος μετά τη σεξουαλική πράξη, μένει στον άνθρωπο η 
διάθεση να την επαναλαμβάνει ένα εκατομμύριο φορές και πάντα 

μακάριος και ευτυχής, απολαμβάνει χωρίς να εξασθενεί ποτέ. Αυτό το 

έχει διδάξει ο σύλλογος Ονέιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δίδαξε 
επίσης Γιούνγκ, το δίδαξε ο Μπράουν Σίκουαρντ, αυτό το διδάσκουνε 

τώρα οι καλύτεροι σοφοί σε όλες τις γωνιές της γης, αυτό είναι όλο. 

ΕΡ: Σε τι αναφέρεστε όταν μιλάτε γύρω από την «Οντότητα του 

Σπέρματος;». 

ΑΠ: Καλά όταν μιλάμε γύρω από την «Οντότητα του Σπέρματος» 
αναφερόμαστε με συγκεκριμένο και ακριβή τρόπο στο ιερό σπέρμα, 

στο ίδιο το σπέρμα, μόνο που σε μια γλώσσα λίγο πιο λεπτή λέγεται η 

«οντότητα του σπέρματος». Και ακόμα λίνο πιο λεπτή για να μην 
τρομάζει ο κόσμος λέγεται το Ενς Σέμινις, αυτό είναι ήδη κάτι για να μη 

φοβούνται. 

ΕΡ: Μερικά άτομα στην ψυχολογία τα ονομάζουνε μαζοχιστές, 
αυτά τα άτομα τι είδους σεξουαλικότητα θα μπορούσαν να έχουνε; 

ΑΠ: Ο μαζοχιστής έχει κάποια ομοιότητα με το σαδιστή, μόνο που 

αντί να κακομεταχειρίζεται τους άλλους όπως κάνει ο σαδιστής. Ή όπως 
εκθείαζε τόσο χαρούμενα ο Μαρκήσιος Ντε Σάδ, απολαμβάνει 

απονεκρώνοντας τον εαυτό του με έναν τρομερό τρόπο. Πραγματικά 

είναι ένας υποσεξουαλικός, που ανήκε στην υποσεξουαλική σφαίρα της 
Λιλίτ, μιλώντας στη γλώσσα των αρχαίων σοφών. 
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Η ιδέα της μεταβολής των ενεργειών 
 

Είναι αναγκαίο να καταλάβουμε την ιδέα της δουλειάς που 

πραγματοποιούμε. Στο όνομα της αλήθειας πρέπει να πούμε ότι κάθε 
σημείο κλειδί της Γνωστικής Διδασκαλίας έχει σταθερές βάσεις. Ας 

εξετάσουμε μερικά σημεία. Αν αναλύσουμε λίγο την επιστήμη της 

σεξουαλικής μεταβολής θα δούμε ότι η βάση της βρίσκεται στη 
διαστολή και συστολή, στον Ιερό και Απόλυτο Ήλιο. 

Καλά, ξέρουμε ότι στη μεγάλη Πραλάγια (δηλαδή στη διάρκεια 

της κοσμικής νύχτας) μετά τη διάλυση των πλανητών της σεληνιακής 
αλυσίδας, ο ιερός και απόλυτος ήλιος (όπου κατοικεί ο Ελοχίμ, ο 

αιώνιος κοσμικός κοινός πατέρας, μαζί με τα Σεραφείμ και τα 

Χερουβείμ) απειλούσε να διαλυθεί. Δεν είναι παράξενο το ότι όλοι οι 
κόσμοι του περασμένου ηλιακού συστήματος διαλύθηκαν μέσω της 

πραλάγιας. Υπήρξε στο παρελθόν η τάση να διαλυθεί ο ίδιος ο ιερός 

απόλυτος ήλιος. Και αυτό έγινε τότε που ο Ανύπαρκτος, ο αιώνιος 
κοσμικός κοινός Πατέρας αποφάσισε να δημιουργήσει αυτό το ηλιακό 

σύστημα του Όρς στο οποίο ζούμε, κινούμαστε και έχουμε το δικό μας 

Είναι. 

Σαφώς, έγινε μια ριζική αλλαγή, που επέτρεψε στον ιερό απόλυτο 

ήλιο να συνεχίζει να υπάρχει. Διότι σε άλλους καιρούς ο ιερός απόλυτος 

ήλιος ήταν αυτοεγωκρατικός (δηλαδή αρκείτο στον εαυτό του) αλλά 
όπως σας είπα κινδύνευε να διαλυθεί στην Πραλάγια. Τότε 

δημιουργήθηκε το σύμπαν για να στηρίζεται στο ίδιο και πέρασε στο να 

εξαρτάται από εξωτερικές δυνάμεις. Τότε έγινε τρωγωαυτοεγωκρατικός, 
είναι καλό να ξεχωρίζουμε τι είναι αυτόεγώκρατικό, δηλαδή να είναι 

ικανό να αρκείται στον εαυτό του, με εκείνο που είναι 

τρώγωαυτόεγώκρατικό. 

Αν αναλύσουμε προσεκτικά αυτό το σημείο, θα ανακαλύψουμε ότι 

όλες οι δυνάμεις που προέρχονται από τον ιερό απόλυτο ήλιο 

συγκρούονται με τις πλανητικές μάζες του ηλιακού συστήματος. Με τη 
σύγκρουση γίνεται ένα σοκ με μεταβολή ενεργειών. Αυτές οι δυνάμεις 

επιστρέφουν προς τα μέσα και προς τα πάνω, μέχρι να γυρίσουν στον 

ίδιο τον ιερό ήλιο απ' όπου ήρθαν. Είναι φανερό ότι όταν επιστρέφουν 
οι δυνάμεις μετατρεμμένες πια στον πρωταρχικό κόσμο από τον οποίο 

ξεκίνησαν, κάνουν να υπάρχει εκείνος ο ήλιος, τον στηρίζουν, τον 
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τρέφουν. Αν εκείνος ο ήλιος θα συνέχιζε να είναι αυτοεγωκρατικός και 

όχι τρωγωαυτοεγωκρατικός, είναι σαφές ότι ήδη θα είχε διαλυθεί. 

Τώρα λοιπόν, η δημιουργική ενέργεια σε τελική ανάλυση έρχεται 
από τον ιερό και απόλυτο ήλιο. Κατεβαίνει μέσω των 7 μαγνητικών 

κέντρων του σύμπαντος (στον εσωτερισμό λέγεται μέσω των 7 

Στοπίντερ). Κατεβαίνει αυτή η κυριαρχική δύναμη από κέντρο σε 
κέντρο, μετά αποκρυσταλλώνεται στους σεξουαλικούς αδένες, 

βρίσκεται στο σπέρμα όσο και στις σεξουαλικές δυνάμεις της γυναίκας, 

κλπ. Προφανώς αυτή η ενέργεια αν συνεχίζει τη διαδικασία της 
καθόδου δημιουργεί άλλα διάφορα ζωντανά πλάσματα. 

Είναι σαφές, ότι το σπέρμα ή χρησιμοποιείται για την 

αναπαραγωγή της φυλής ή δεν χρησιμοποιείται. Βρισκόμαστε μπροστά 
σε ένα βασικό ζήτημα, σημαντικό. Αν δεν χρησιμοποιούμε το σπέρμα 

για την αναπαραγωγή της φυλής, αν μοναδικά ασκούμε την εγκράτεια, 
την αγαμία με το ζόρι, και τίποτα άλλο, τότε το σπέρμα πέφτει σε 

πτώση, όπως και οι σεξουαλικές εκκρίσεις της γυναίκας. Η πτώση των 

σεξουαλικών ενεργειών προκαλεί πάχος σε μερικά άτομα, σε άλλα 
γίνεται κάτι διαφορετικό, προκαλεί αδυναμία, ραχιτισμό, γεμίζουν από 

σπυριά, κηλίδες στο δέρμα κλπ. 

Τώρα από την ψυχολογική σκοπιά, το σπέρμα και οι σεξουαλικές 
εκκρίσεις που έχουν πέσει σε καθοδική εξέλιξη εμφανίζονται στον 

προσωπικό χαρακτήρα σαν εξτρεμιστικός φανατισμός και από την άλλη 

σκοπιά προκαλεί κυνισμό καλλιεργημένο σε μεγάλο βαθμό. Αν 
μαθαίνετε τη ζωή των ανθρώπων του μεσαίωνα θα δείτε τους μεγάλους 

ιεροεξεταστές, εγκρατείς, άγαμους, χοντρά άτομα γεμάτα πάχος, 

πραγματικά γουρούνια. Άλλοι είναι αδύνατοι, με μαζεμένους ώμους, με 
το σώμα γεμάτο σπυριά, άσχημοι, τρομακτικοί. Μετά που έκαιγαν ένα 

θύμα στην πυρά ή το βασάνιζαν, εμφανιζόταν στους ίδιους ο κυνισμός, 

στα μάτια τους έλαμπε ο φανατισμός. Τότε σε αυτούς βρίσκουμε τον 
ακραίο φανατισμό και από την άλλη σκοπιά τον ανησυχητικό κυνισμό. 

Μάζευαν τους ώμους τους μετά που είχαν κάψει ένα αθώο πλάσμα, 

έδιναν δικαιολογίες πραγματικά κυνικές κλπ. 

Έτσι λοιπόν η καθοδική εξέλιξη του σπέρματος, η καθοδική 

εξέλιξη των σεξουαλικών εκκρίσεων, δεν είναι τόσο συνετή. Στη φύση 

όλα έχουν τη θέση τους, και προφανώς ή πρέπει το σπέρμα να συνεχίζει 
το δρόμο του προς τη ζωική αναπαραγωγή ή πρέπει να αρχίζουμε να 

μιμούμεθα τον ιερό και απόλυτο Ήλιο, αν  θέλουμε την αναγέννηση. 



283 

 

Είπα και επαναλαμβάνω ότι ο ιερός και απόλυτος ήλιος, βγάζει ο 

ίδιος τις δυνάμεις του, τις ενέργειες του. Είπα επίσης ότι αυτές 

συγκρούονται με τις πλανητικές μάζες, και λαμβάνουν μετά (αυτές οι 
ενέργειες) από το σοκ μια ορμή προς τα μέσα και προς τα πάνω μέχρι να 

φτάσουν στο πρωταρχικό σημείο από όπου ξεκίνησαν. 

Τώρα, αν ο ιερός και απόλυτος ήλιος κάνει αυτό με τις δικές του 
δημιουργικές ενέργειες, σαφώς εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο με τις 

δικές μας δημιουργικές ενέργειες αν θέλουμε να αναγεννηθούμε. 

Κατεβαίνουν αυτές οι σεξουαλικές και λογοϊκές δυνάμεις μέχρι το 
φυσικό μας κόσμο. Χρειαζόμαστε να προκαλούμε ένα ειδικό σοκ και 

αυτό είναι δυνατό μέσω του Σαάχα Μαϊτούνα. Τότε αυτές οι ενέργειες 

διοχετεύονται προς τα μέσα και προς τα πάνω, δημιουργώντας 
οργανισμούς, σώματα, εξουσίες, κλπ. Σε αυτόν το δρόμο θα 

αναγεννιόμαστε. 

Χρειαζόμαστε να μιμούμαστε τον ιερό και απόλυτο ήλιο, διότι 

είναι αυτός που δίνει τη ΝΟΤΑ του Σαάχα Μαϊτούνα, αυτός μεταβάλλει 

συνέχεια. Γιατί δεν τον μιμούμαστε; Προφανώς το δικό μας καθήκον 
είναι να τον μιμούμαστε, και έτσι θα αποκτήσουμε όσα έχει αποκτήσει ο 

ίδιος. Τί έχει αποκτήσει αυτός; Να τρέφεται, να στηρίζεται, να λάμπει 

κάθε φορά περισσότερο. Εμείς τι θα αποκτήσουμε; Να αναγεννιόμαστε 
αποφασιστικά και οριστικά. Έτσι λοιπόν ποια είναι η βάση της 

σεξουαλικής μεταβολής; Σε τι στηριζόμαστε; Απλά στη μεταβολή του 

ίδιου ιερού και απόλυτου ήλιου. Αν προχωράμε σε αρμονία με τον ίδιο 
είναι λογικό πως θα μετασχηματιζόμαστε ριζικά. 

Οποιοδήποτε πλάσμα που ποθεί την τελική απελευθέρωση, ξέρει 

πολύ καλά ότι υπάρχει ένας πλανήτης που ονομάζεται καθαρτήριο. Στον 
πλανήτη καθαρτήριο υπάρχουν ομορφιές, υπάρχουν γύρω στις 12 

χιλιάδες είδη εξαιρετικών πουλιών, που   γεμίζουν εκείνο τον κόσμο με 

τα τραγούδια τους, με τις μελωδίες τους. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 
χιλιάδες είδη μετάλλων. Όλα τα είδη των ζώων βρίσκονται σ' αυτόν τον 

κόσμο. Είναι ένας απόκρυφος πλανήτης, πιο μακριά από το καλό και το 

κακό. Όποιος θέλει να φτάσει στην αγκαλιά του ιερού και απόλυτου 
ήλιου, πρέπει να παραμείνει ένα χρονικό διάστημα στον πλανήτη 

καθαρτήριο. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν πολλές σπηλιές στα βουνά, 

μερικές είναι φυσικές όμως άλλες τις έχει φτιάξει το ανθρώπινο χέρι. Σε 
αυτόν τον πλανήτη δεν υπάρχουν πόλεις, όμως στις σπηλιές ζουν τα 

ιερά άτομα, αφιερωμένα αποκλειστικά στην εξάγνιση, στην εξάλειψη 
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των τελευταίων στοιχείων (υπόλοιπα της καταστροφής των Εγώ) που 

έχουν μείνει ακόμα στον ψυχισμό τους. 

Είναι σαφές ότι ο πλανήτης καθαρτήριο είναι θαυμάσιος, οι 
κάτοικοι του έχουν διαστημόπλοια με τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν 

από πλανήτη σε πλανήτη, από γαλαξία σε γαλαξία. Ο Ανύπαρκτος, ο 

Κοσμικός Κοινός και Αιώνιος Πατέρας Ελοχίμ συνηθίζει να 
εκδηλώνεται σε εκείνο τον Κόσμο για να βοηθάει εκείνους που 

ετοιμάζονται για την τελική αλήθεια. Δεν μπορούν όλες οι ψυχές να 

μπουν στο καθαρτήριο, αλλά μόνο εκείνες που έχουν κρυσταλλώσει 
στον εαυτό τους τις τρεις πρωταρχικές δυνάμεις του σύμπαντος. Μόνο 

αυτές έχουν το δικαίωμα να κατοικούν αυτόν τον πλανήτη καθαρτήριο. 

Δεν μπορούν όλες οι ψυχές να ζουν σε αυτόν τον απόκρυφο κόσμο 
παρά αποκλειστικά εκείνες που έχουν δημιουργήσει τα ανώτατα 

υπαρξιακά σώματα του Είναι. Από όσα ακούσατε μπορείτε να 
καταλάβετε ότι ο πλανήτης καθαρτήριο είναι πολύ απαιτητικός. 

Μπορούσε κάποιος από σας να κάνει την εξής ερώτηση, μετά από 

αυτό που σας έχω πει. Για ποιο λόγο πρέπει να εξαλείφουν δυσάρεστα 
στοιχεία ακόμα όταν σε αυτόν τον πλανήτη είναι όλα τέλεια πλάσματα; 

Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν τα αμαρτήματα της ψυχής, ή 

καλλίτερα θα λέγαμε τα αμαρτήματα του σώματος της ψυχής. Εσείς 
ξέρετε κάτι από ηθική, από κανονισμούς γενικά, από την οργή, λαγνεία, 

ζηλοτυπία, περηφάνια, τεμπελιά, λαιμαργία κλπ. 

Όμως δεν ξέρετε τίποτα, για παράδειγμα, από ένα απόκρυφο 
κείμενο που υπάρχει στο ανατολικό Θιβέτ, με μια ηθική που είναι πιο 

μακριά από το καλό και το κακό. Έτσι επίσης τα αμαρτήματα της ψυχής 

είναι πιο μακριά από τα δικά μας ηθικά αρχεία, πιο μακριά από τις 
γνωστές ηθικές αρχές. Είναι δηλαδή κάτι που ξεφεύγει από τη δική σας 

κατανόηση, όμως εκείνος που θα αποκτήσει την τέλεια εξάγνιση μπαίνει 

οριστικά στον Ιερό Απόλυτο Ήλιο. 

Δεν είναι άχρηστο να πω σε σας ότι οποιοδήποτε ηλιακό σύστημα 

έχει το δικό του ιερό και απόλυτο ήλιο. Υπάρχουν τόσοι ιεροί απόλυτοι 

ήλιοι όσα ηλιακά συστήματα υπάρχουν στο αναλλοίωτο άπειρο. Όλοι οι 
ήλιοι, οι αναρίθμητοι του έναστρου χώρου, στηρίζονται με τους 

ρυθμούς του Μαχαβάν και του Τσοταβάν, οι οποίοι στηρίζουν το 

σύμπαν σταθερά στην πορεία του, δηλαδή με το ρυθμό της φωτιάς. 

Ο δικός μας ιερός απόλυτος ήλιος αδελφοί μου μας δίνει το κλειδί 

της μεταβολής. Κοιτάξτε πώς μας διδάσκει να μεταβάλλουμε, διότι 
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μόνο μεταβάλλοντας ζει αυτός. Αν δεν ήταν από τη μεταβολή αυτός δε 

θα ζούσε, ήδη θα είχε διαλυθεί. 

Κοιτάξτε πώς μας διδάσκει το δρόμο της διάλυσης των μη 
ανθρώπινων στοιχείων και δημιουργεί έναν αρχετυπικό πλανήτη, ειδικό 

μοντέλο εξάγνισης, τον πλανήτη καθαρτήριο, όπου πρέπει να 

περάσουμε από τις τελευταίες εξαγνίσεις. Δεν είναι άχρηστο να σας πω 
ότι κάθε ηλιακό σύστημα έχει επίσης ένα καθαρτήριο πλανήτη δικό του. 

Κοιτάξτε πώς ο ιερός απόλυτος μας αγαπάει, μας δείχνει το δρόμο και 

θυσιάζεται για εμάς. 

Κάθε μια από τις αρχές που έχουμε διδάξει στο Γνωστικισμό, έχει 

θαυμάσιες βάσεις, όλες αυτές τις έχει υποδείξει ο ίδιος ο ιερός απόλυτος 

ήλιος. Αυτοί οι οποίοι δεν μετέβαλλαν το ιερό σπέρμα φορτώνονται από 
Βενενιοσκιριάνας ή Αφροδισιοσκιριανές δονήσεις τρομακτικές, 

σατανικές. Αυτές με τον καιρό βάζουν σε δραστηριότητα το κτηνώδες 
όργανο Κουνταρτιγκουαδόρ, φορτώνουν την ουρά του Σατανά, τη 

φωτιά που κατευθύνεται όχι προς τα επάνω, αλλά προς τα ατομικά 

τάρταρα του ανθρώπου. Ένα άτομο τοποθετημένο στον κόκκυγα 
κατευθύνει τη δημιουργική δύναμη προς τα κάτω, μετατρέποντας την σε 

ένα είδος ουράς ή σατανικής προσφύσεως. 

Έτσι λοιπόν αδελφοί είναι αναγκαίο να μεταβάλλουμε, να 
μιμούμαστε τον ιερό απόλυτο ήλιο που μεταβάλλει σε όλες τις ώρες και 

σε κάθε αναπνοή. Μόνο έτσι αγαπητοί μου αδελφοί, μπορούμε να 

βαδίσουμε το δρόμο της αναγέννησης. 

Ο ιερός απόλυτος ήλιος χρησιμοποιεί τις τρεις δυνάμεις για να 

δημιουργεί: Η πρώτη είναι η αγία βεβαίωση, η δεύτερη είναι η αγία 

άρνηση, και η τρίτη είναι η αγία συμβίβαση. Έτσι είναι πώς το ένα 
γίνεται τρία. Το τρία δε θα μπορούσε να γίνεται ένα, όμως το ένα γίνεται 

τρία. Εάν το τρία γινόταν ένα θα ερχόταν η καθοδική εξέλιξη του 

σύμπαντος. Θα μπορούσε να γινόταν το τρία ένα, αλλά μόνο μέσω της 
θελήσεως του Απόλυτου. Και εάν δεν είναι έτσι, κάνετε εσείς τη 

μαθηματική επιχείρηση. Κάνετε μια διαίρεση με το τρία και θα δείτε ότι 

πάντα θα μένει ένα πηλίκον από το τρία και εάν ξανακάνετε τη διαίρεση 
θα σας δίνει τρία, και ξανά τρία, και τόσα τρία μπορούν να γίνονται που 

θα φτάσουν στο άπειρο. 

Δεν είναι δυνατόν το τρία να το κάνουμε ένα. Έτσι λοιπόν το ένα 
γίνεται τρία. Ο ιερός απόλυτος ήλιος ξεχωρίζεται στις τρεις μεγάλες του 

δυνάμεις για να δημιουργεί και να ξαναδημιουργεί. 
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Είναι αναγκαίο να μάθουμε εμείς πώς εκδηλώνονται αυτές οι τρεις 

δυνάμεις στον καθέναν από εμάς. Έτσι θα δούμε ότι σε οποιαδήποτε 

θετική δύναμη εναντιώνεται πάντα μια αρνητική. Ας το παρατηρούμε 
αυτό προσεκτικά όταν πρόκειται να πραγματοποιούμε μια ειδική δράση, 

μια ειδική δουλειά ή να εκτελούμε ένα ορισμένο πρόγραμμα, μπορούμε 

να υπολογίσουμε την αντίσταση. Διότι από τη φύση του ο κόσμος 
πρέπει να προκαλεί μια αντίσταση και αυτή η αντίσταση είναι η δεύτερη 

όψη του. Όσο γιγαντιαία είναι η επιχείρηση, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η 

αντίσταση. 

Αν μαθαίνουμε να υπολογίζουμε την αντίσταση, τότε θα μπορούμε 

να εξελίσσουμε επίσης με επιτυχία οποιοδήποτε πρόγραμμα. Εκεί είναι 

όπου βρίσκεται η ικανότητα του εύστροφου. 

Πρέπει να προσέχουμε πού έχει γίνει μια αλλαγή των δικών μας 

ενεργειών σε εκείνο το αντικείμενο που πάντα βρίσκεται στη δική μας 
αντίσταση. Πρέπει να μάθουμε, να γνωρίσουμε πώς δουλεύουν οι τρεις 

δυνάμεις μέσα από εμάς εάν για παράδειγμα χρειάζεται να κάνουμε μια 

δημιουργία, σαφώς γίνονται αναγκαίες τρεις δυνάμεις. 

Νομίζετε εσείς ότι η θετική δύναμη μοναδικά θα μπορούσε να 

κάνει μια δημιουργία; Σαφώς όχι. Πιστεύετε σεις ότι η αρνητική δύναμη 

θα μπορούσε να κάνει από μόνη της μια δημιουργία; Ασυζητητί όχι. 
Πιστεύετε εσείς ότι η ουδέτερη δύναμη από μόνη της μπορούσε να 

δημιουργήσει οποιαδήποτε δημιουργία; Είναι σαφές ότι όχι. 

Για να υπάρχει δημιουργία χρειάζεται η θετική δύναμη, η 
αρνητική και η ουδέτερη, να κάνουν επαφή μεταξύ τους, να 

συγκεντρώνονται σε ένα ορισμένο σημείο του χώρου. 

Ο άντρας είναι ένα φορτίο θετικής δυνάμεως και η γυναίκα είναι 
αρνητική. Για να υπάρχει μια δημιουργία χρειάζεται η σεξουαλική 

ένωση του άντρα και της γυναίκας. Όμως αν η αρνητική δύναμη 

εναντιώνεται στη θετική, με τι τρόπο μπορούσε να πραγματοποιείται η 
ένωση; 

Μόνο μέσω ενός ειδικού μαγνητικού πεδίου, μέσω μιας τρίτης 

δυνάμεως που μπορεί να συμβιβάζει τις πρώτες δύο. Ποια είναι η τρίτη 
δύναμη; Η ουδέτερη δύναμη. Αυτές οι τρεις δυνάμεις πραγματικά 

μπορούν να κάνουν μια δημιουργία. 

Οποιοδήποτε σύμπαν που υπάρχει στον ιερό απόλυτο ήλιο το έχει 
δημιουργήσει το άγιο Τριαμαζικάνω, δηλαδή από τις τρεις πρωταρχικές 

δυνάμεις, από την Τριμούλτη για να μιλάμε πιο φανερά. Και καταλήγει 
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ενδιαφέρον το να δούμε πώς οι πρωταρχικές δυνάμεις εξελίσσονται σε 

άλλες τρεις κι έτσι διαδοχικά. 

Ο άνδρας για παράδειγμα είναι μια δύναμη η γυναίκα είναι άλλη 
δύναμη, ο γιος είναι άλλη δύναμη. Ο γιος μεγαλώνει, παντρεύεται και 

από εκεί δημιουργείται ένα καινούργιο πλάσμα. Κοιτάξτε λοιπόν πώς 

από την ουδέτερη δύναμη βγαίνουν καινούργιες τριάδες. Αν ο άνδρας 
είναι το θετικό, η γυναίκα είναι το αρνητικό. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση της δημιουργίας ο γιος είναι η τρίτη δύναμη δηλαδή η 

κεντρική άποψη. Είναι σαφές ότι αυτός ο Τρίτος, ο γιος σαν συγχρόνως 
θετική δύναμη θα πάρει μια γυναίκα σαν αρνητική δύναμη και από εκεί 

θα δημιουργηθεί άλλος γιος, να άλλη τριάδα. 

Πόσες τριάδες γίνονται από εκεί; Άπειρες. Έτσι είναι πώς 
δημιουργεί ο απόλυτος ιερός ήλιος. Την πρώτη δύναμη την έχουν 

ονομάσει πάντα ο πατέρας, τη δεύτερη ο γιος και την τρίτη το άγιο 
πνεύμα. 

Στην Ινδία η πρώτη δύναμη ονομάζεται Μπραάμα, η δεύτερη 

Βισνού και η τρίτη Σίβα. 

Ο ιερός απόλυτος ήλιος λοιπόν δημιουργεί μέσω των τριών 

πρωταρχικών δυνάμεων ο ιερός απόλυτος ήλιος λοιπόν δημιούργησε 

τούτο το ηλιακό σύστημα του ΟΡΣ με τις τρεις δυνάμεις, στο οποίο 
ζούμε, κινούμαστε και έχουμε το Είναι μας. 

Αν το σύμπαν δεν το είχε δημιουργήσει, θα ήταν σε χαώδη 

κατάσταση, τότε δε θα γνωρίζαμε εμείς τους κοσμικούς νόμους, τους 
νόμους της ύλης, τους νόμους του πνεύματος κλπ. 

Όλα τα όντα ζούμε σε έναν κόσμο, και η λέξη κόσμος σημαίνει 

τάξη, τάξη των κόσμων αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε 
ποτέ. Μέσω των τριών δυνάμεων ο ιερός απόλυτος ήλιος δημιουργεί και 

ξαναδημιουργεί. 

Όμως για να υπάρχει τάξη, για να υπάρχει ένας κόσμος, χρειάζεται 
η δημιουργία που έχουν οι τρεις άγιες δυνάμεις. Από αυτές τις τρεις 

θελήσεις πατήρ, υιός και άγιο πνεύμα πρέπει να πραγματοποιείται η 

δημιουργία σύμφωνα με άλλο νόμο αναγνωρισμένο με το όνομα της 
αιώνιας επταπαραπαρσινόκ, δηλαδή το νόμο του επτά. 

Έτσι όπως ο καθένας μας φέρνει στο εσωτερικό του, επτά 

μαγνητικά κέντρα, έτσι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν επτά κόσμοι, 
όπως επίσης υπάρχουν επτά βασικοί κόσμοι στο ηλιακό μας σύστημα. 
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Έτσι λοιπόν εάν δεν ήταν από το νόμο του επτά, δε θα υπήρχε 

τάξη στη δημιουργία. Οι τρεις μπορούν να δημιουργούν, όμως 

χρειάζεται το επτά για να είναι τέλεια η πράξη. Το νόμο του επτά πρέπει 
να ξέρουμε να τον εννοούμε. Αυτή η δύναμη, η γραμμή της δύναμης 

που διαιρείται σιγά σιγά στην κάθοδο της μέσω των 7 Στοπίντερς (τα 7 

μαγνητικά κέντρα του σύμπαντος) για να ενώνεται μετά στις άκρες τους 
και τότε θα έχει γίνει η δημιουργία. 

Αν κοιτάμε τον τέλειο άνθρωπο θα ανακαλύψουμε ότι είναι 

επταδικός. Από την κατώτερη άκρη βρίσκουμε τον άνθρωπο με την 
ανθρώπινη ή φυσική προσωπικότητα και από την άλλη ανώτερη άκρη 

τον άνθρωπο πνεύμα. Και όλο το σύνολο είναι διαμορφωμένο από επτά 

σώματα, να ο επταδικός άνθρωπος. Επίσης λέγεται για επτά κόσμους 
του απείρου. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου εάν δεν ήταν από το επτά δε θα 

υπήρχε ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε ο κόσμος. 

Το σύμπαν δημιουργήθηκε με τις εξουσίες του άγιου Τρία και 

οργανώθηκε και ταξινομήθηκε με τις εξουσίες του άγιου επτά. Και είναι 

μέσω αυτής της δημιουργικής ενέργειας που κατεβαίνει από τον ιερό 
απόλυτο ήλιο το ότι μπορούμε να φτάσουμε εμείς να πραγματοποιούμε 

μέσα μας ένα τέλειο κόσμο. 

Διότι με το Σαάχα Μαϊτούνα δουλεύουμε με το τρία και με το 
επτά. Ο άντρας επαναλαμβάνω είναι η αγία βεβαίωση, η γυναίκα η αγία 

άρνηση και η ουδέτερη δύναμη η αγία συμβίβαση. Είναι μέσω των 

τριών αυτών δυνάμεων το πώς πραγματοποιούμε τη μετατροπή των 
ενεργειών και τη δημιουργία των ανωτάτων υπαρξιακών σωμάτων του 

Είναι. Όμως τελικά το αποτέλεσμα έρχεται να μας φαίνεται 

πραγματοποιημένο με τον άγιο επτά, με τον επταδικό και πλήρη 
άνθρωπο, αγνό και τέλειο. 

Έτσι λοιπόν αυτό που ο ιερός και απόλυτος ήλιος κάνει στο 

μεγάλο, εμείς θα το κάνουμε μέσα μας, με το μικρόκοσμο. Αν ο ιερός 
απόλυτος ήλιος χρειάστηκε τις πρωταρχικές δυνάμεις για να δημιουργεί 

και να ξαναδημιουργεί, εμείς επίσης χρειαζόμαστε αυτές τις τρεις 

δυνάμεις στη διάρκεια του Σαάχα Μαϊτούνα, δηλαδή στη μεταβολή των 
ενεργειών. 

Αν ο ιερός απόλυτος ήλιος για να οργανώσει τον κόσμο 

χρειάστηκε το νόμο του επτά, εμείς για να μπορούμε να δημιουργούμε 
το δικό μας εσωτερικό κόσμο χρειαζόμαστε επίσης τον ίδιο νόμο του 

επτά. 
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Έτσι ερχόμαστε να μένουμε με ένα φυσικό σώμα, με ένα ζωτικό 

σώμα ή Λίνγκαμ Σαρίρα ή αιθερικό σώμα, με ένα τέλειο αστρικό σώμα, 

με μια διάνοια χρηστή, με μια συνειδητή θέληση, με μια βουδική και 
θαυμάσια συνείδηση και με ένα πνεύμα αυτοπραγματοποιημένο 

(ΑΤΜΑΝ). Να ο νόμος του επτά. 

Το σύμπαν παρομοίως έχει την ίδια σύσταση: ένα φυσικό 
πλανήτη, ένα ζωτικό αιθερικό πάτο, ένα πλανητικό αστρικό σώμα, ένα 

διανοητικό, ένα αιτιατό, ένα βουδικό ή διαισθησιακό, και ένα 

παγκόσμιο πνεύμα της ζωής η Μέγα ΑΤΜΑΝ. 

Και είναι σαφές ότι το απειρικά μικρό είναι παρόμοιο με το 

απειρικά μεγάλο. Στη δουλειά της αυτοπραγμάτωσης πρέπει να 

δουλεύουμε εμείς με τους νόμους του τρία και του επτά μέσα μας. Στη 
δουλειά της αυτοπραγμάτωσης πρέπει να δουλεύουμε με τα ίδια 

πράγματα με τα οποία δούλευε ο δημιουργός για να δημιουργεί το 
σύμπαν. Αν αυτός έκανε το σύμπαν σε 6 μέρες ή περιόδους και την 

έβδομη ημέρα ξεκουράστηκε και το ευλόγησε, εμείς επίσης πρέπει να το 

κάνουμε σε έξη ημέρες ή περιόδους και την έβδομη να ξεκουραστούμε. 
Αυτό που λέω τώρα μπορείτε να το βεβαιώνετε στη γένεση ή στην 

αποκάλυψη του Ιωάννου, είναι το ίδιο. 

ΕΡ: Το σύστημα του ιερού απόλυτου ήλιου ήταν αυτοεγωκρατικό 
και έγινε τρωγωαυτοεγωκρατικό. Δεν είναι αυτόνομο; 

ΑΠ: Εξαρτάται από τη γλώσσα με την οποία συνεννοούμαστε. Αν 

μιλάμε στα λατινικά εγώ σημαίνει «ΥΟ» όμως η λέξη αυτοεγωκρατικό 
η τρωγωαυτοεγωκρατικό δεν είναι λατινικά. Τώρα μιλάω στην 

Τουρκμενική γλώσσα ή καλύτερα θα λέγαμε σε εσωτεριστική ορολογία 

που δεν έχει καμιά σχέση με τα λατινικά, τότε το πράγμα είναι 
διαφορετικό. 

ΕΡ: Μια Πραλάγια πραγματοποιείται μόνο μέσω του δικού μας 

ηλιακού συστήματος ή πραγματοποιείται μέσω όλων των ηλιακών 
συστημάτων, μέσω όλων των Γαλαξιών; 

ΑΠ: Ασυζητητί σε μια Πραλάγια αντιστοιχεί  μια Μαχαμβαντάρα 

για το δικό μας ηλιακό σύστημα. Στον άπειρο χώρο υπάρχουν 
εκατομμύρια γαλαξίες με εκατομμύρια ηλιακά συστήματα. Και εκεί 

εμφανίζεται ένα σύστημα κόσμων βγαίνοντας από μια κοσμική νύκτα, 

ξημερώνοντας ένα Μαχαμβαντάρα (κοσμική μέρα). Πιο πέρα μπορούμε 
να δούμε εμείς ένα ηλιακό σύστημα μπαίνοντας σε μια κοσμική νύκτα, 

στην Πραλάγια. Ενώ μερικά σύμπαντα βρίσκονται σε Μαχαμβαντάρα 
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άλλα βρίσκονται σε Πραλάγια. Δηλαδή μερικά είναι στην ημέρα και 

άλλα βρίσκονται στη νύκτα. 

Όμως πιο πέρα από την Κοσμική ημέρα και την Κοσμική νύκτα 
υπάρχει ο υπερήλιος. Τον υπερήλιο τον καταλαβαίνουν μόνο εκείνοι 

που ζουν στο Αναλλοίωτο Απόλυτο, εκείνα τα Ιερά Άτομα που 

γνωρίζονται σαν Παραμαρτασάτιας. 
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Πως δημιουργείται ο άνθρωπος μέσα μας 
 

Για να γίνεται άνθρωπος κανείς χρειάζεται να έχει τα εξής 

σώματα: Το φυσικό, το αστρικό, το διανοητικό, το αιτιατό και να έχει 
λάβει τις Ψυχικές και Πνευματικές αρχές. 

Αυτά τα σώματα δεν τα κατέχουν όλοι οι άνθρωποι, και ενώ δεν 

τα κατέχουμε δεν είμαστε παρά διανοητικά ζώα καταδικασμένα στην 
ποινή να ζούμε. Πώς δημιουργούνται αυτά τα σώματα; Η βάση για όλο 

το μεγάλο έργο είναι η επεξεργασία του Υδράργυρου. Για αυτή τη 

δουλειά είναι απαραίτητο ένα τέχνασμα που είναι το μυστικό των 
μυστικών του Μεγάλου Έργου. Αυτό είναι το μυστικό Α.Ζ.F. Η ένωση 

του Λίνγκαμ-Γιόνι χωρίς εκσπερμάτωση του ένς σέμινις. Να 

μεταβάλλουμε τη δημιουργική ενέργεια. 

Ο Ερμής είναι η μεταλλική ψυχή του σπέρματος. Στην Αλχημεία 

το σπέρμα είναι ο ακατέργαστος υδράργυρος. Λέγεται ότι με αυτό το 

σπέρμα μετατρεμμένο, επεξεργάζεται τον Ερμή που είναι η μεταλλική 
Ψυχή του σπέρματος. Υπάρχουν τρία είδη Ερμή: 

α) Ακατέργαστος υδράργυρος, δηλαδή το Εξιοχεχάρι ή Ιερό 

σπέρμα. β) Η μεταλλική Ψυχή του σπέρματος, που είναι το αποτέλεσμα 
της μεταβολής του ίδιου. Η μεταλλική Ψυχή είναι δημιουργική ενέργεια 

που ανεβαίνει από τις γαγγλιακές κλωστές της σπονδυλικής στήλης 

μέχρι τον εγκέφαλο. 

γ) Ο πιο εξελιγμένος, αυτός που έχει γονιμοποιηθεί από το θειάφι. 

Υδράργυρος και θειάφι ανεβαίνουνε από το νωτιαίο μυελό του 

αναχωρητή μέχρι τον εγκέφαλο, αναπτύσσοντας τα Ανώτερα Κέντρα 
του Είναι. Ο υπόλοιπος από αυτόν τον γονιμοποιημένο από το θειάφι 

Υδράργυρο, είναι αυτός που χρησιμεύει για τη δημιουργία των 

Ανώτερων Σωμάτων του Είναι. Όταν ο γονιμοποιημένος από το θειάφι 
Υδράργυρος κρυσταλλώνεται μέσα από το δικό μας ψυχισμό και 

οργανισμό με τις νότες Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα, Σι σχηματίζεται το 

Αστρικό σώμα. Αυτό είναι ο γονιμοποιημένος από το θειάφι 
Υδράργυρος. Μέσω μιας δεύτερης οκτάβας Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα, 

Σι, αναβλύζει η μορφή του Νοητικού σώματος, αλλά όταν 

κρυσταλλώνεται σε μια τρίτη Ανώτερη οκτάβα σχηματίζεται το Αιτιατό 
σώμα. Έτσι δημιουργείται ο Αληθινός Άνθρωπος διότι έχει το Φυσικό, 
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Αστρικό, Νοητικό και Αιτιατό σώμα. Επειδή λαμβάνει τις Ψυχικές και 

Πνευματικές αρχές είναι  ένας Αληθινός Άνθρωπος. 

 

Οι λειτουργίες του υδραργύρου 

Ο πρώτος Υδράργυρος ισούται με AZOGUE και αυτός με την 

σειρά του ισούται με Σπέρμα. 

Ο δεύτερος Υδράργυρος προέρχεται από τον πρώτο υδράργυρο. 

Ο τρίτος Υδράργυρος που είναι ο γονιμοποιημένος από το θειάφι. 

Είναι ο πιο σημαντικός και ονομάζεται αρχή στα Ελληνικά. Από εκεί 
προέρχονται τα Υπαρξιακά Σώματα του Είναι. Αυτό το βρίσκουμε στο 

Μακρόκοσμο, στο Νεφέλωμα που είναι απ' όπου εισέρχονται οι 

Κόσμοι. Αυτή η Μακροκοσμική Αρχή είναι το μίγμα του Αλατιού, 
Θειαφιού και Υδράργυρου. Όπως βλέπουμε, εκεί επίσης βρίσκονται τα 

Άλατα, το Θειάφι και ο Υδράργυρος. Το αλάτι περιέχεται στο Ιερό 
Σπέρμα και γίνεται ύψιστο με τη μετατροπή. Το Αλάτι περιέχεται στις 

σεξουαλικές εκκρίσεις. Όταν γίνονται οι μετατροπές, επίσης 

μετατρέπεται το αλάτι. Υπάρχει Αλάτι, Θειάφι και Υδράργυρος στην 
αρχή του Μικρόκοσμου και Μακρόκοσμου. Τι είναι αυτό το 

Νεφέλωμα; Από εκεί φεύγουν οι κοσμικές μονάδες και χρειάζεται 

πρώτες ύλες. Εδώ στον άνθρωπο επίσης επεξεργάζεται αυτό το ιδιαίτερο 
Νεφέλωμα με Αλάτι, Θειάφι και Υδράργυρο. Έτσι εκεί πάνω 

αναβλύζουν οι κόσμοι, εδώ αναβλύζουν τα Σώματα. Αυτό που ο Μέγας 

αρχιτέκτονας του κόσμου έκανε στο Μακρόκοσμο εμείς πρέπει να το 
κάνουμε εδώ στο Μικρόκοσμο μέσα σε μας. Χρειάζεται να 

δημιουργούμε την Αρχή μέσα σε μας, που ισούται με Αλάτι, Θειάφι και 

Υδράργυρο. Έτσι όπως είναι πάνω είναι και κάτω. Η Αρχή 
κρυσταλλώνεται στα Σώματα. Ένα Σώμα είναι ένα μίγμα από Αλάτι, 

Θειάφι και Υδράργυρο, τόσο στο φυσικό, όσο και στο αστρικό, 

διανοητικό και αιτιατό. Η αρχή κατασκευάζεται με τον πρώτο, δεύτερο 
και τρίτο Υδράργυρο. Ο τρίτος Υδράργυρος, είναι η αρχή και μ' αυτή 

γίνονται τα Σώματα. 

Ήδη κατασκευασμένα τα Σώματα χρειάζεται να τα τελειοποιούμε 
και μόνο τότε το επιτυγχάνουμε όταν εξαλείφουμε τον ξηρό Υδράργυρο 

(τα εγώ). Αν δεν αφαιρούμε τα εγώ, τα Σώματα δεν τελειοποιούνται και 

αν δεν τελειοποιούνται δεν μπορούν να είναι καλυμμένα από τα 
διάφορα μέρη του Είναι. 
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Δεν μπορούν να είναι μετατρεμμένα σε οχήματα από Καθαρό 

Χρυσό, αν δεν αφαιρούμε τον ξηρό Υδράργυρο και το Αρσενικό θειάφι, 

δηλ. τη ζωώδη φωτιά, την κτηνώδη των ατομικών κολάσεων του 
ανθρώπου, αυτή που ανταποκρίνεται στο απαίσιο όργανο 

Κουνταρτιγουαδόρ. Έτσι αλληλοσυμπληρώνονται τα σώματα χωρίς να 

μπερδεύονται και έτσι δίνονται σαν περιτύλιγμα για το δικό μας 
Βασιλιά, τον Εσωτερικό Χριστό. Αυτός σηκώνεται απ' το μνήμα από 

κρύσταλλο και καλύπτεται με αυτά τα οχήματα του Χρυσού, για να 

εκδηλώνεται εδώ, μέσω των αισθήσεων, για να δουλεύει προς την 
Ανθρωπότητα. Έτσι είναι το πώς ο Κύριος έρχεται στη ζωή, αναβλύζει 

στην Ύπαρξη ο Εσωτερικός Μαρκήσιος της Αλχημείας. 

Ποια είναι η Φιλοσοφική Πέτρα; Είναι ο Εσωτερικός Χριστός 
καλυμμένος μ' αυτά τα Σώματα του Χρυσού. Αυτό το περιτύλιγμα του 

Χρυσού είναι το Ηλιακό Σώμα, το Χρυσό Σώμα του Ηλιακού 
Ανθρώπου. Όταν κάποιος κατέχει τη Φιλοσοφική Πέτρα, έχει εξουσίες 

πάνω στη Φύση, κατέχει το ελιξήριο της μακροζωίας, μπορεί να 

διατηρεί το σώμα για εκατομμύρια χρόνια και η φύση τον υπακούει. 
Αυτός είναι ο δρόμος της Αλχημείας. 

 

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ AZOGUES 

Μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό συμβαίνουν πράγματα, όπως επί 

παραδείγματι σ' αυτά τα σώματα που ο υδράργυρος είναι 

γονιμοποιημένος από το θειάφι, πρέπει να εμφανίζονται τα άτομα του 
Χρυσού. Σε αυτά τα μέρη του Υδράργυρου προσκολλούνται άτομα 

Χρυσού. Και το τέχνασμα που τα προσκολλάει είναι το αντιμόνιο, 

μέρος του δικού μας Είναι, που είναι φιλικό της μετατροπής του 
Μολύβδου σε Χρυσό. Έτσι είναι το πώς τα Σώματα του Χρυσού 

μετατρέπονται σε καθαρό Χρυσό. Όταν λαμβάνουμε τα Σώματα του 

Καθαρού Χρυσού, λαμβάνουμε το Σπαθί του Χρυσού. Ήδη είμαστε 
Αρχάγγελοι με Σπαθί Καθαρού Χρυσού, ένα σπαθί που ρίχνει φωτιά και 

φλόγες, το σπαθί των Αρχαγγέλων. Όλο αυτό γίνεται όταν αφαιρεθούν ο 

ξηρός Υδράργυρος και το Αρσενικό θειάφι. Αν αυτό δε γίνεται δε θα 
τελειοποιηθεί σε Χρυσό της καλύτερης ποιότητας. Όλο το μυστικό του 

Έργου είναι στο να ξέρουμε να κατασκευάζουμε τον Υδράργυρο μέχρι 

να δημιουργήσει την αρχή, το ιδιαίτερο Εσωτερικό Νεφέλωμα από το 
οποίο πρέπει να αναβλύζουν τα διαφορετικά Σώματα. 
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Όσο είναι ζωντανό το Εγώ δεν υπάρχει επικοινωνία με το 

Βαθύτερο Εσωτερικό μας Είναι. Σύμφωνα με τη δουλειά της αφαίρεσης 

προχωράμε σιγά σιγά επικοινωνώντας με το βαθύτερο Εσωτερικό μας 
Είναι. Το προαισθανόμαστε, εκδηλώνεται έξω από το φυσικό σώμα, 

όταν κοιμόμαστε, για να μας εκπαιδεύει, να μας διδάσκει. Σιγά-σιγά 

αυτό αναβλύζει μέσα από τα βάθη του εαυτού μας. 

Οι τρείς διακαύσεις από το σίδερο και τη φωτιά ανταποκρίνονται 

στο πρώτο, το δεύτερο βουνό και το ανώτερο μέρος του τρίτου βουνού. 

Οι τρείς διακαύσεις ή βρασίματα του υδράργυρου, είναι τρείς 
εξαγνισμοί με βάση το σίδερο και τη φωτιά. Φθάνει κάποιος στην 

Ανάσταση του Χριστού μέσα του μέσω των τριών εξαγνισμών με βάση 

το σίδερο και τη φωτιά. Αυτό είναι αντιπροσωπευμένο στο Σταυρό από 
τα τρία καρφιά. Είναι τρείς διακαύσεις του υδράργυρου: Πρώτο Βουνό: 

μύηση. Δεύτερο Βουνό: Συλλογισμός. Τρίτο Βουνό: τα τελευταία 8 
χρόνια του Έργου. 

Το Βασιλικό Είναι εκδηλώνεται με συμβολισμούς ή κατευθείαν 

όταν κάποιος έχει την κατάλληλη προετοιμασία. Για να εκδηλώνεται σ' 
εμάς το Βασιλικό Είναι πρέπει να κατέβουμε στο αναμμένο 

σιδηρουργείο του Ηφαίστου για να δουλεύουμε για την ετοιμασία του 

Υδράργυρου. Εκεί είναι το μυστικό του Μεγάλου Έργου. Φτάνει 
κάποιος στην Ανάσταση. Ο άνθρωπος ενωμένος με τη θεϊκότητα είναι ο 

Υπεράνθρωπος. Οι περισσότεροι φτάνουνε στον Άνθρωπο αλλά όχι 

στον Υπεράνθρωπο. Στον Άνθρωπο πρέπει να δημιουργούμε τα 
Σώματα. Αν δεν αφαιρείται ο ξηρός Υδράργυρος μετατρεπόμαστε σε 

Χανασμούσεν με εγώ. Αυτοί είναι αποτυχίες με διπλό κέντρο 

βαρύτητας, ένα μέρος του Είναι τους καλυμμένο με τα Σώματα του 
Χρυσού και το άλλο μέρος εμφιαλωμένο στα Εγώ, αποβολές της 

Μητέρας Φύσης. 

Η Μητέρα Φύση είναι το Αστρικό Σημείο, το Ιερό Σπέρμα, είναι 
το Αστραφτερό Αστέρι που αναβλύζει μέσα από τη θάλασσα, από το 

χάος, είναι Σπέρμα, είναι το πυρογενές μέρος του Υδράργυρου που 

οδηγεί και διευθύνει το Μεγάλο Έργο. Η Στέλλα Μάρις η Παρθένα της 
θάλασσας, της Εσωτερικής θάλασσας. Αυτή είναι η ίδια που οδηγεί τους 

Μάγους. Εμείς οι ίδιοι είμαστε οι Μάγοι. Μ' αυτή, πραγματοποιείται το 

Μεγάλο Έργο, με τον όρο να αφαιρούμε τον ξηρό Υδράργυρο και το 
Αρσενικό θειάφι. Έτσι το Αντιμόνιο θα δουλεύει. 
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Τις πρώτες 9 Μυήσεις που είναι ασυνείδητες, τις ζει το Βαθύ 

Εσωτερικό μας Είναι, και η προσωπικότητα δεν το αντιλαμβάνεται, 

είναι από τα Μικρά Μυστήρια, το Μονοπάτι της Δοκιμασίας. 

Το θεμελιώδες για μας είναι οι 8 μεγάλες μυήσεις των Μεγάλων 

Μυστηρίων, η δουλειά με το Μεγάλο Έργο. Όλη η Ουσία του Μεγάλου 

Έργου πάει στη Συνείδηση, ανήκει στις λειτουργίες της Συνείδησης. 

Οι 3 Βασιλικοί Μάγοι είναι τα χρώματα που παρουσιάζει ο 

Υδράργυρος όταν εξαγνίζονται τα σώματα. Η σεξουαλική χοάνη: ο 

υδράργυρος είναι μαύρος στην αρχή, άσπρος μετά, και συνεχίζει με το 
κίτρινο και μετά κορυφώνεται με το κόκκινο. Το κόκκινο είναι η 

πορφύρα που αυτοί σαν βασιλιάδες φορούσαν. Αυτός είναι ο 

συμβολισμός των Βασιλικών Μάγων, και το Αστέρι που τους οδηγεί 
είναι η Στέλλα Μάρις, αυτή που οδηγεί όλη τη Δουλειά. 

Όταν θέλουμε να μετατρέπουμε το Αστρικό Σώμα σ' ένα όχημα 
από καθαρό Χρυσό, πρέπει να αφιερωνόμαστε στην αφαίρεση του 

Ξηρού Υδράργυρου. Και όλα αυτά τα Εγώ βυθισμένα στο Αστρικό 

αναβλύζουν με μια τρομερή δύναμη, αποκρουστική, φρικτή, και 
διαδικάζεται τη στιγμή της διαφθοράς, στην οποία όλα αυτά τα εγώ 

πρέπει να τα καταστρέφουμε, διότι επιτίθενται στο Βαθύ Εσωτερικό μας 

Είναι. Και τότε λέγεται ότι έχουμε μεταβεί στο Βασίλειο του Κρόνου 
για ν' αρχίσουμε τη Δουλειά μας της Φωτιάς, δουλειά με το Μαύρο 

Κόρακα. Όταν όλα αυτά τα στοιχεία έχουν καταστραφεί από τον 

Υδράργυρο, το Αστρικό Σώμα αρχίζει ν’ ασπρίζει και έτσι λαμβάνουμε 
τον Άσπρο Χιτώνα. Όταν ο Υδράργυρος στο Αστρικό εμφανίζεται με 

κίτρινο χρώμα, λαμβάνουμε τον κίτρινο χιτώνα. 

Υπάρχει μια αρχή πολύ έξυπνη που λέει: «Ένας άνθρωπος μπορεί 
να πολεμάει πολύ και να μετατρέπεται μέχρι να φτάσει στην ένωση με 

το θεό. Μέχρι εκεί προχωράει, αλλά μετά που ο θεός εκδηλώνεται πια 

δεν υπάρχει περισσότερη προώθηση, πρόοδος, ήδη έφτασε στο θεό.» Αν 
θέλει να προχωράει πρέπει να οπισθοχωρεί, να ρίχνει την πέτρα στο 

νερό, και όταν της ξαναδίνει ζωή, τότε είναι πιο δυνατή, πιο 

διαπεραστική, καταπληκτική. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει 
μέχρι 7 φορές, περισσότερο είναι επικίνδυνο, μπορεί να πέφτει σε 

κατάρα. Εγώ το έχω κάνει 3 φορές, όχι περισσότερο. Είναι αρκετά 

οδυνηρό, αργείς αιώνες, για να σηκωθείς, μέσω οδυνηρών Κάρμα και 
τρομερών πικριών. Μετά από πολλούς πόνους, η φιλοσοφική Πέτρα 

είναι ξανά έτοιμη να ξαναγεννηθεί. Στο 1978 θα είναι ξανασηκωμένη, 

αλλά με τι κόστος; 
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Μου κόστισε όλες τις φιλίες για να την ξανασηκώσω, είναι μια 

πρόοδος πολύ επικίνδυνη. Υπάρχουν Μύστες που από πρόθεση 

«κατεβαίνουν». Παίρνουν γυναίκα όταν ήδη τους είναι απαγορευμένο, 
αλλά δεν εκσπερματώνουν το σπερματικό λικέρ. Κάτω από τη 

διεύθυνση ενός Γκουρού δουλεύουνε μ' όλους τους κανόνες του 

ΑΡΚΑΝΟ Α.Ζ.F. Χάνουν την Πέτρα διότι τους απαγόρεψαν τη 
σεξουαλική επαφή. Μετά ορισμένο καιρό, κάτω από τη διεύθυνση του 

ίδιου του Γκουρού, γυρίζουν για να ξαναδώσουν ζωή στην Πέτρα, 

κάνουν ένα Μεγάλο Έργο, μένει πιο δυνατή από πριν. Πρέπει να 
διαφοροποιούμε μεταξύ μιας πτώσης και μιας καθόδου. σημαντικό: Τα 

3 γεγονότα μου, ήτανε Πτώσεις, όχι Κάθοδοι. Η πρώτη ήταν στη 

Λεμουριανή φυλή. Η δεύτερη ήτανε στη Σελήνη, και στην ίδια τη 
Σελήνη σηκώθηκα. Η τρίτη στο Κεντρικό οροπέδιο της Ασίας. 

Διέπραξα το ίδιο λάθος του κοντέ Θανόνι. Αγάπησα μια όμορφη και 
ενάρετη γυναίκα, την έκανα γυναίκα μου αν και μου ήταν 

απαγορευμένο και αυτό παρήγαγε μια Πτώση, αλλά μετά από την πείρα 

των αιώνων πια βρίσκομαι να πραγματοποιώ ένα Μεγάλο Έργο. 

Ας θυμηθούμε το πουλί Φοίνικα στεμμένο με χρυσό, πόδια από 

καθαρό χρυσό, η φύση τον λάτρευε. Κουρασμένο να ζει μετά χιλιάδες 

χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια φωλιά, λένε ότι με κλαδιά από λιβάνι, 
νάρκισσους, κλαδιά αξιόλογα, ελαττώθηκε σε στάχτη. Η φύση 

λυπήθηκε, και μετά αναστήθηκε από την ίδια του τη στάχτη, πιο 

δοξασμένο από πριν, πιο λαμπερό από πριν. 

Όλη η δύναμη ενός μυημένου βρίσκεται στη Φιλοσοφική Πέτρα, 

όταν τη ρίχνει στο νερό, μένει ακυρωμένη. 

Το ραβδί του Μωυσή είναι η σπονδυλική στήλη: Έτσι όπως ο 
Μωυσής μετέτρεψε το ραβδί σε φίδι, έτσι χρειάζεται να σηκώνουμε 

εμείς το Γιο του Ανθρώπου μέσα από τον εαυτό μας. Τον Εσωτερικό 

Χριστό πρέπει να τον σηκώνουμε μέσα από τον εαυτό μας, αλλά πριν 
πρέπει να δημιουργούμε τα Ανώτερα Υπαρξιακά Σώματα του Είναι. 

Μόνο έτσι Αυτός θα μπορεί ναρθεί, να ενσαρκωθεί, να γεννηθεί, για ν’ 

αρχίσει μετά να ζει το Κοσμικό Δράμα. Αυτός πρέπει να παίρνει την 
κατεύθυνση από τις συγκινησιακές, διανοητικές, αισθηματικές και 

σεξουαλικές διαδικασίες, και να μετατρέπεται σε άνθρωπο, και να 

πετυχαίνει να νικήσει τα σκοτάδια. Να αφαιρεί τα Εγώ από τον εαυτό 
του και να νικήσει τον εαυτό σου, είναι το σημάδι όλων των επαίνων 

κάθε τιμής και δόξας, κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει αυτό για μας, 

μόνο ο Σωτήρας. Και οι εικοσιτέσσερις Γέροι (τα 24 μέρη του δικού μας 
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βαθιού εσωτερικού Είναι), και οι τέσσερεις Άγιοι ή Πλάσματα (είναι τα 

4 Ανώτερα μέρη του Είναι μας σχετιζόμενα με τα 4 στοιχεία), όλοι 

ρίχνουν τις κορώνες τους στα πόδια του Αμνού, διότι μόνο Αυτός είναι 
άξιος όλου του επαίνου, της τιμής και της δόξας, διότι με το αίμα του 

μας εξαγοράζει. Αυτό το Αίμα είναι η φωτιά, και Αυτός είναι το 

θυσιασμένο Αρνί. Θυσιάζεται εντελώς και γίνεται κανονικός άνθρωπος, 
για να πολεμά με τους πειρασμούς, επιθυμίες, σκέψεις, μέχρι να νικήσει. 

Αυτό το κάνει για μας, γι' αυτό λέγεται Αμνός του θεού που σβήνει τις 

αμαρτίες του κόσμου. 

Αυτός είναι ο Εσωτερικός Γνωστικός Χριστιανισμός καλά 

εννοούμενος. Κανείς δεν κάνει αυτό για μας, μόνο Αυτός με το Αίμα 

του μας εξαγοράζει, με τη Φωτιά. Αυτός είναι το Πνεύμα της Φωτιάς. 

Χρειάζεται ένα ποτήρι από αλάβαστρο, ένα δοχείο για να 

εκδηλωθεί, και αυτό το δοχείο είναι τα Σώματα του χρυσού που πρέπει 
να δημιουργούμε. 

Να το καταλαβαίνουμε αυτό είναι καταπληκτικό διότι φτάνουμε 

ακριβώς εκεί που πρέπει να φτάνουμε, δηλαδή να μετατρεπόμαστε σε 
Αληθινό Ηλιακό Άνθρωπο, στον Άνθρωπο Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να 

πολεμάμε δυνατά, εναντίον όλων των πραγμάτων και εναντίον όλων. 

Εναντίον του εαυτού μας, εναντίον της Φύσης, εναντίον όλων αυτών 
που αντιτάσσονται σε μας μέχρι να νικήσουμε, να μετατραπούμε σε 

Ηλιακό Άνθρωπο. 

Αυτό δεν είναι ζήτημα ανοδικής και καθοδικής εξέλιξης παρά 
βαθειάς Εσωτερικής Επανάστασης. Φεύγει από το δόγμα της ανοδικής 

και καθοδικής Εξέλιξης. Ανήκει στο Μεγάλο Έργο και αυτό το Έργο 

είναι επαναστατικό. Χρειάζεται θέληση: συνειδητές δουλειές και 

θεληματικές οδύνες. 

Πρέπει να αφιερώνουμε τη ζωή στο Μεγάλο Έργο. Αυτό θέλει ο 

Ήλιος. Μια συγκομιδή Ηλιακών Ανθρώπων. Πρέπει να συμπράττουμε 
με τον Ήλιο, αυτό είναι που ενδιαφέρει τον Ήλιο. 
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Η θυσία προς την ανθρωπότητα 
 

Θέλω να πω στους αδελφούς που θα αρχίσουνε αυτά τα μαθήματα, 

πως πρέπει να αφαιρούμε το εγώ με ολόκληρο, πλήρη και συνολικό 
τρόπο. 

Ξέρουμε καλά ότι αν δε διαλύουμε το εγώ, θα πάμε στην 

καθοδική εξέλιξη, μέσα στα εντόσθια της φύσης. Με κανένα τρόπο δε 
θα ήτανε πλήρης η βαθειά εσωτερική φώτιση αν η συνείδηση συνεχίζει 

εμφιαλωμένη μέσα στο εγώ. Γι' αυτόν το λόγο, η καταστροφή των 

απάνθρωπων ψυχολογικών ελαττωμάτων, που είναι η ζωντανή 
προσωποποίηση των δικών μας λαθών γίνεται επείγουσα, απαραίτητη, 

μη αναβλητή με το σκοπό η ουσία, η συνείδηση, να μένει 

απελευθερωμένη. 

Αν οι αδελφοί που θα σπουδάζουν στο «Σούμουμ Σουπρέμουμ 

Σαντουάριουμ» καταλάβουν την ανάγκη να περάσουνε από τη 

Βουδιστική εξάλειψη, τότε μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς 
θαυμάσια αποτελέσματα. Αλλά αν μόνο απασχολούνται για τις 

κοινωνικές θέσεις, εξουσίες, μυήσεις και χιλιάδες πράγματα και δε 

δουλεύουνε πάνω στον εαυτό τους για να εκριζώνουν τα ψυχολογικά 
ελαττώματα τους, τότε πραγματικά είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν 

μόνο αποτυχίες. 

Έτσι για να δίνουν αποτελέσματα αυτά τα καινούργια μαθήματα 
πρέπει πρώτα από όλα να προχωράμε στο ψυχολογικό πεδίο, να 

πολεμήσουμε για να καταστρέφουμε το εγώ. 

ΕΡ: Αξιοσέβαστε Δάσκαλε, θέλω να σας ρωτήσω τι είναι η θυσία 
προς την ανθρωπότητα, διότι υπάρχει η ιδέα ότι μόνο δίνοντας τις 

διδασκαλίες θυσιαζόμαστε για την ανθρωπότητα. 

ΑΠ: Είναι φανερό ότι εκείνοι που σηκώνουν τον Πυρσό του 
Λόγου για να φωτίζουν με αυτόν όλους εκείνους που μένουν στην 

άγνοια, αναμφισβήτητα συνεχίζουν από το δρόμο της πιο μεγάλης 

θυσίας. Μιμούνται το Χριστό που έδωσε τη ζωή του για την 
ανθρωπότητα, μιμούνται τους Αποστόλους οι οποίοι κήρυξαν σ' όλες τις 

γωνίες της γης, μιμούνται τους μεγάλους Μάρτυρες. Άνθρωποι, έτσι 

είναι φανερό πως θα προχωράνε στο δρόμο, «στο δρόμο της κόψης του 
μαχαιριού». 



299 

 

Έτσι λοιπόν η θυσία είναι μεγαλύτερη. Πραγματικά υπάρχουν 

υπηρετούν τον κόσμο με διαφορετικούς τρόπους. Θεραπεύοντας τους 

αρρώστους, κάνοντας έργα ευσπλαχνίας με το επάγγελμα τους, με το 
αξίωμα τους κλπ. Τότε ο καθένας υπηρετεί σύμφωνα με τις ικανότητες 

του, αλλά εκείνοι που υπηρετούν σαν Διεθνείς Γνωστικοί απεσταλμένοι 

πραγματικά βαδίζουν σε ένα δρόμο για μεγάλες Αυτοπραγματοποιήσεις. 

Με τη θυσία χάριν της ανθρωπότητας ακυρώνουμε τα παλιά χρέη 

και στο τέλος μένουμε εντελώς καθαροί από το κάρμα. 

Τι μεγαλύτερο... Τι υπέροχο... Έτσι συμβουλεύουμε την θυσία για 
εκείνους που το θέλουν αληθινά να μένουν ελεύθεροι από το Κάρμα. 

Διότι αν έχουμε με τι να πληρώνουμε, πληρώνουμε και τελειώνουμε 

καλά στις διαπραγματεύσεις, και αν δεν έχουμε με τι να πληρώνουμε 
πρέπει να πληρώνουμε με πολύ πόνο. Περισσότερο αξίζει να έχουμε 

Κοσμικό Κεφάλαιο για να πληρώνουμε και αυτό το Κοσμικό Κεφάλαιο 
κερδίζεται μέσα από τη θυσία χάριν της ανθρωπότητας, φέροντας τη 

διδασκαλία σ' όλους τους λαούς της Γης. 

 

Εντατική πράξη και οίκτος για τους ανθρώπους 

Πριν τον τελικό κατακλυσμό, οι πόνοι θα αυξάνονται τρομακτικά, 

θα πολλαπλασιάζονται μέχρι το άπειρο. Οι σεισμοί θα μαστιγώνουν τον 
κόσμο, οι κυκλώνες και οι λαίλαπες θα καταστρέφουν ολόκληρες 

χώρες, οι αρρώστιες θα πολλαπλασιάζονται και δε θα υπάρχουν 

φάρμακα. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ατομικός, θα καταστρέψει τις 
μεγάλες πόλεις και θα φτάσει στιγμή που σ’ οποιοδήποτε μέρος δε θα 

υπάρχουν παρά θρήνοι, θάνατοι και αρρώστιες. 

Οι στρατιώτες της Γνωστικής κίνησης πρέπει να δουλεύουν 
εντατικά, πρέπει να μετατρέπονται σ' απεσταλμένους και να φέρουν το 

Λόγο σ' όλα τα μέρη. Πρέπει να πυρπολούν το κόσμο, πρέπει να 

ανοίγουν σχολές αναγέννησης, αίθουσες διαλογισμού, πρώτες κάμαρες 
παντού, και να φέρουνε τη διδασκαλία μέχρι τις πιο βαθιές γωνιές. 

Χρειάζεται Εντατική Πράξη, δε φτάνουν οι ευγενείς προθέσεις, 

χρειάζεται να πάμε στην πράξη και αυτό, ακριβώς είναι που πρέπει να 
κάνουν οι επαναστατικοί Γνωστικοί. 

Πρέπει να προχωρούμε με σταθερότητα, αποφασισμένοι και 

ρωμαλέοι, χρειάζεται να βοηθούμε εκατομμύρια ανθρώπους όσο και αν 
μας κοστίζει, να διοργανώνουμε Γνωστικές ομάδες παντού, στις πόλεις, 
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στα χωριά, σ' οποιοδήποτε επίπεδο κοινωνικής ανατροφής, στον κόσμο 

της Πνευματικής αναζήτησης... Όταν ένας άνθρωπος καταλαβαίνει τη 

στιγμή που ζούμε, όταν αγαπάει πραγματικά τους συνανθρώπους του, 
όταν βεβαίως θέλει να κάνει την Εσωτερική Αυτοπραγμάτωση, όσο και 

αν κοστίζει, δεν τον ενδιαφέρουν οι θυσίες ούτε οι προσπάθειες. Με 

πολλή ευχαρίστηση, είναι έτοιμος να προσφέρει την ίδια τη ζωή του στο 
βωμό της υπέρτατης αγάπης για την ανθρωπότητα. 

Σκεφτείτε τι είναι τόσα εκατομμύρια καταδικασμένων στο θάνατο, 

στην πείνα, στην απελπισία, στην αθλιότητα, στην πυρκαγιά, στις 
αρρώστιες. Έχετε οίκτο για τόσους ανθρώπους; Χρειάζεται πραγματικά 

να πολλαπλασιάζουμε τις προσπάθειες, χρειαζόμαστε περισσότερους 

Διεθνείς Γνωστικούς απεσταλμένους, εθνικούς απεσταλμένους κλπ. 
Χρειάζεται περισσότερη δραστηριότητα, περισσότερη αγάπη για την 

ανθρωπότητα, πρέπει να κρατάμε τον Πυρσό της αλήθειας για να 
πυρπολήσουμε τον κόσμο, όσο και αν κοστίζει. 

Οίκτος για αυτούς που υποφέρουν, οίκτος για τόσους ανθρώπους 

που δεν έχουν δει ποτέ μια ακτίνα φωτός, ποτέ πριν δεν είχαμε δει μια 
στιγμή τόσο τρομερή όσο η τωρινή. 
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Ομιλία του σεβαστού δάσκαλου Σαμαέλ Αούν 
Βεόρ 

 

ΕΡ: Δάσκαλε, πολλοί πιστεύουν ότι το Σαμαέλ είναι το 
ψευδώνυμο σας και ότι το πραγματικό σας όνομα είναι άλλο. 

ΑΠ: Θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Καταλήγει στο ότι Σαμαέλ 

δεν είναι το ψευδώνυμο μου. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι ψευδώνυμο. 

Στην πραγματικότητα εγώ είμαι ο Σαμαέλ. Θα έχετε διαβάσει 

στην Καβάλα που αναφέρει τον Σαμαέλ και τον ορίζει σαν Αντιβασιλέα 

του πλανήτη Άρη, σαν Άγγελο όπως επίσης και σαν ένα Δαίμονα. 
Λοιπόν η ωμή πραγματικότητα των γεγονότων είναι ότι εγώ είμαι ο 

Σαμαέλ, και το λέω με όλη την ειλικρίνεια. Αν έπρεπε να στηθώ 

μπροστά στον τοίχο των εκτελέσεων προκειμένου να πω ποιος είμαι, 
ευχαρίστως θα πήγαινα, μιας και εγώ δεν έχω κανένα ψευδώνυμο. Γιατί 

λένε ότι πρώτα ήμουν άγγελος και μετά δαίμονας; Απλούστατα διότι 

στο κεντρικό Οροπέδιο της Ασίας, όταν άρχισε να υπάρχει πάνω στο 
πρόσωπο της Γης η Άρια φυλή, έκανα το λάθος του Κοντέ Θανόνι. Είχα 

σώμα αθάνατο, δηλαδή Λεμουριακό. Είδα τη Λεμουρία να βυθίζεται, 

μέσα σε 10.000 χρόνια, στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Γνώρισα την Ατλαντίδα να βυθίζεται και συνόδευσα τον Μανού 

Βαϊμπασμπάτα στο πλευρό του. 

Τότε φύγαμε από την Ατλαντίδα, με τον εκλεκτό λαό, το λαμπρό, 
μέχρι το Κεντρικό Οροπέδιο της Ασίας. Εγώ διατηρούσα το ίδιο σώμα. 

Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, έκανα ένα λάθος, στην παλιά Ήπειρο της 

Ασίας, στα Ιμαλάια. Εκεί υπήρχαν διάφορα βασίλεια και εγώ πήγα σ' 
ένα από αυτά μαζί με όλους εκείνους που είχα μπορέσει να σώσω από 

την καταστροφή της Ατλαντίδος. 

Μου είχε απαγορευθεί να παντρευτώ, γιατί στους γιους των θεών, 
απαγορεύεται να νυμφεύονται, δεν το έχουν ανάγκη. Εγώ όμως δεν 

υπάκουσα στην προαίσθηση και πήρα γυναίκα. Σαν αποτέλεσμα η θεϊκή 

μου Μητέρα Κουνταλίνη με κάλεσε σε μια βαθειά σπηλιά και μου 
έδειξε την τύχη που μου φύλαγε. Είδα βροχή, δάκρυα, αρρώστιες, 

δυστυχία, είδα τον εαυτό μου σαν περιπλανώμενο Εβραίο σε όλες τις 

χώρες της γης. 

Της ζήτησα συγνώμη, όμως δεν άξιζε, «Είχα πια φάει την πίττα». 
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Αποτέλεσμα της πτώσης μου ήταν να μου πάρουν εκείνο το 

λαμπρό αθάνατο /\εμουριακό σώμα και έμεινα να ακολουθώ τον τροχό 

της γέννησης και του θανάτου, σαν οποιοδήποτε παιδί του γείτονα, σαν 
οποιονδήποτε. 

Γι' αυτό λέω η Πραγματική Εσωτερική μου Ύπαρξη είναι η 

Μονάδα της Αντιβασιλείας του πλανήτη Άρη. Όσον αφορά εμένα, 
κατέληξα να είμαι ένας Μποντισάτβα πεσμένος. Ξανααναστήθηκαν τα 

Εγώ μέσα μου, οπότε έγινα πραγματικός διάβολος, πήγαινα πολύ 

άσχημα. Όμως σ' αυτή μου την ύπαρξη κατάλαβα την ανάγκη να 
περιορίσω όλα τα ψυχικά επιπρόσθετα και να πραγματώσω το Μεγάλο 

Έργο, να γυρίσω στον Πατέρα. 

Όμως σας μιλάω με το χέρι στην καρδιά, είμαι ο Σαμαέλ Αούν 
Βεόρ, αυτό είναι το όνομα μου όπως Μποντισάτβα. Σαμαέλ είναι το 

όνομα της Μονάδας μου. Γνωρίζω για το ξημέρωμα, ήμουν παρών την 
αυγή της δημιουργίας. Βρίσκομαι εδώ με την ανθρωπότητα από τότε 

που πρωτοφάνηκε η αυγή, από τότε που η καρδιά του ηλιακού 

συστήματος άρχισε να χτυπά, μετά από τη βαθιά νύχτα του Μεγάλου 
Πραλάγια. Ήλθα εδώ γιατί εδώ μ' έστειλε ο βαθύς εσωτερικός μου θεός, 

ο κρυφός μου Πατέρας, με σκοπό να υπηρετήσω την ανθρωπότητα και 

νομίζω ότι την υπηρετώ, δουλεύω για την ανθρωπότητα. Έμεινα τόσους 
αιώνες πεσμένος, πώς όχι; όμως δόξα σοι ο θεός ήδη σηκώθηκα από τον 

βούρκο της Γης και αφοσιώθηκα στο Μεγάλο Έργο του Πατέρα. 

Έτσι λοιπόν εγώ λέω ότι δοκίμασα, μπήκα σ' αυτό το κορμί για να 
βοηθήσω την ανθρωπότητα, όμως στ' όνομα της αλήθειας σας λέω, 

είμαι ο αρχάγγελος Σαμαέλ. Αν οι ανόητοι δεν πιστεύουν δεν μ' 

ενδιαφέρει, ούτε αν γελούν με νοιάζει, εγώ τελειώνω λέγοντας ποιος 
είμαι χωρίς να νοιάζομαι αν πιστεύουν, αν δεν πιστεύουν, αν γελούν, αν 

αμφιβάλλουν. Άστους. Εμένα αυτό που μ’ ενδιαφέρει να πω είναι αυτό 

που είμαι όταν με ρωτούν και να διδάξω την επιστήμη, αυτή που 
υπάρχει για την τάξη του Πατέρα, του μυστικού μου Πατέρα. 

Τώρα θα σας πω κάτι εξαιρετικό. Όταν ξανακατάκτησα την 

τωρινή μου ύπαρξη (λέω «ξανακατάκτησα» γιατί ήδη σας είπα ήμουν 
Μποντισάτβα πεσμένος) μετά από αγώνα για να ξανασηκωθώ, 

ξανακατάκτησα το βαθμό του ικανού Μύστη. Αμέσως έγινα δεκτός 

στον Αιτιατό Κόσμο, γιατί στον κόσμο αυτόν βρίσκεται ο Ναός της 
Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας. Ήμουν εγώ αυτός που δέχτηκαν μέσα 

στο Ναό. Οι Μύστες έκαναν παρελάσεις απόλυτα στρατιωτικοποιημένα, 

όλοι με χαιρέτησαν με το χαιρετισμό των Γνωστικών. Οι κινήσεις μέσα 
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στο Ναό ήταν απόλυτα στρατιωτικές, παρέλαυναν μπροστά από το 

ανάξιο πρόσωπο μου που τίποτα δε σήμαινε, μόνο και μόνο για να με 

καλωσορίσουν, για να με υποδεχθούν, όπως ακριβώς υποδέχονται 
οποιονδήποτε Μύστη που μπαίνει στην περιοχή αυτή. 

Η μεταβίβαση έγινε όλη τηλεπαθητικά. Δεν είδα ούτε ένα 

χαμόγελο σε όλους τους Μύστες. Υπήρχαν εκεί Μύστες Κινέζοι, 
Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι απ' όλα τα μέρη του κόσμου, Μύστες που 

δουλεύουν στο Μεγάλο Έργο του Πατέρα. 

Όμως δεν υπήρχε ούτε ένα χαμόγελο στα πρόσωπα τους, παρά μια 
φοβερή σοβαρότητα. Τηλεπαθητικά μου έγινε όλη η μεταβίβαση, χωρίς 

λόγια, μου είπαν για το μεγάλο γεγονός που θα συμβεί και που ήδη 

βρίσκεται έξω από την πόρτα. Για τα εκατομμύρια των ανθρωπίνων 
υπάρξεων που θα εξαφανισθούν από τη φωτιά, τα νερά και τους 

σεισμούς, από τους πολέμους που πρώτα θα ξεσπάσουν, για την πείνα 
πού μας παραμονεύει, τις επιδημίες, για τη φοβερή ερήμωση. Γενικά, σ' 

αυτούς δεν υπήρχε καμία χαρά, ούτε χαμόγελα, δεν υπήρχε καιρός για 

χαμόγελα, παρά μια φοβερή αυστηρότητα. Μου έδωσαν να καταλάβω 
τη μεγάλη ευθύνη που βαρύνει τους ώμους μου, που είναι να οδηγήσω 

το Στρατό της Παγκόσμιας Σωτηρίας, έτσι το κατάλαβα, η μεταβίβαση 

ήταν τηλεπαθητική. 

Ακόμη μου είπαν «πλοίο που δε θα φύγει, θα κοπεί» δηλαδή, αν 

κάποια ομάδα Γνωστικών ξαφνικά εγκατέλειπε, θα λέγαμε, δεν έδινε 

την κατάλληλη προσοχή στη Διδασκαλία, χαλάρωνε, με λίγα λόγια, η 
ομάδα αυτή θα κοβόταν, θα της αφαιρούσαν την Ψυχική δύναμη, τη 

φοβερή δύναμη των ανώτατων κόσμων, θα αποτύγχανε η ομάδα αυτή. 

Έτσι λοιπόν, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας Στρατός και προτού 
έλθει η τρομερή καταστροφή, πρέπει ο Στρατός αυτός να βγει κρυφά και 

να πάει σ' έναν τόπο. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο τόπος αυτός, όμως αν τον 

πω θα έβλαπτα το έργο του Πατέρα. Στον τόπο αυτό δε θα συμβεί 
τίποτα, θα οδηγηθούν οι αδελφοί αυτού του Στρατού, οι αδελφοί που 

πραγματικά δείξανε ότι δουλεύουν πάνω στον εαυτό τους. Θα 

οδηγηθούν σ' αυτόν τον τόπο στην ώρα τους, στη μέρα τους, στη στιγμή 
τους και θα τους αναγγείλουν: Αδέλφια έφτασε η στιγμή και θα 

συγκεντρωθούμε για να πάμε στον τόπο αυτό απ' όπου θα μελετήσουμε 

τη μονομαχία ανάμεσα στη φωτιά και το νερό για αιώνες, Πατέρες και 
Γιοι, όλοι πρέπει να μελετήσουμε αυτή τη φοβερή μονομαχία. Μετά 

λοιπόν από δύο αιώνες, όταν από τα βάθη της θάλασσας βγουν 

καινούργιες στεριές, σ' αυτά τα νέα χώματα θα πάει να ζήσει η εκλεκτή 
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αυτή ομάδα, που θα γίνει ο Πυρήνας της μελλοντικής Έκτης Μεγάλης 

Φυλής. 

Φυσικά σ' αυτό το χρονικό διάστημα η Γη θα είναι σκεπασμένη 
από Φωτιά και Υδρατμούς. Τότε σ' αυτό το χρονικό διάστημα η διάλυση 

του εγώ, πρέπει να γίνει, οπωσδήποτε γιατί στην καινούργια Εποχή, στη 

Χρυσή Εποχή, δε θα δοθεί φυσικό σώμα σε κανέναν ο οποίος θα έχει 
Εγώ. Γιατί οποιοσδήποτε που θα είχε Εγώ, αυτός μόνος θα μπορούσε να 

τελειώσει τη Χρυσή Εποχή διαφθείροντας την, θα την έβλαπτε, αυτή 

είναι η ωμή αλήθεια. 

Κατά τη Χρυσή Εποχή δε θα υπάρχουν σύνορα, θα είναι μια 

αλλιώτικη Γη, μια Γη ανανεωμένη. Αυτό που τώρα σας λέω 

συμβολίζεται από το φτερωτό Ταύρο, τον Ταύρο με τα φτερά, σύμβολο 
της ξαναγεννημένης Γης, σύμβολο του Ευαγγελίου κατά τον Άγιο 

Λουκά. Είναι το ευαγγέλιο του φωτός, το Ηλιακό Ευαγγέλιο, το 
Ευαγγέλιο για τη μελλοντική Χρυσή Εποχή. 

Η Χρυσή Εποχή δεν είναι μερικά εκατομμύρια χρόνια αργότερα, 

όχι, είναι τώρα την εποχή του Υδροχόου. Ήδη βρισκόμαστε στην εποχή 
του Υδροχόου. Ο Νοστράδαμος λέει ότι ναι, την εποχή του Υδροχόου 

έρχεται η Χρυσή Εποχή και ο Νοστράδαμος δε λάθεψε ποτέ. Ακόμη τα 

γεγονότα είναι γεγονότα, ο Ερκόλουμπους (Βάρναρ 1) βρίσκεται ήδη 
στο οπτικό πεδίο των τηλεσκοπίων, λοιπόν τι άλλο θέλουμε; Έτσι ο 

αντικειμενικός σκοπός αυτής μας της διδασκαλίας είναι να 

προετοιμαστεί μια ομάδα ανθρώπων που θα χρησιμεύσουν για τον 
Πυρήνα της μελλοντικής Έκτης Φυλής. Αυτό είναι και το βασικότερο. 

Αν εσείς συνεργαστείτε με τον Ήλιο, αν δουλέψετε με τον εαυτό 

σας, θα μπορέσετε να ανήκετε στον Πυρήνα αυτόν. Τι θαύμα να 
μπορέσετε να πάρετε μέρος σ' αυτόν τον Πυρήνα... 

Η καταστροφή βρίσκεται έξω από τις πόρτες, όμως οι άνθρωποι 

ακούγοντας δεν ακούν και βλέποντας δε βλέπουν. 

Πάνε πάρα πολλά χρόνια, όταν εγώ ήμουν πολύ νέος, που στους 

ανώτατους κόσμους μου έδειξαν αυτά τα οποία σας λέω. Τότε έμαθα ότι 

μου έπεφτε ο κλήρος για να τελειώσω αυτή την αποστολή, είδα τον 
εαυτό μου έτσι, μπροστά στα πλήθη να τους λέω αυτά που τώρα λέω 

μπροστά σας, έβλεπα με τις οξείες ικανότητες μου τον Ερκόλουμπους, 

έβλεπα μέσα από το χρόνο, πόσο θα μου κόστιζε να μιλάω στους 
ανθρώπους γι αυτό. 
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Έβλεπα ότι πολλοί με πίστευαν και πολλοί άλλοι με πρόσεχαν μα 

δε με πίστευαν, αμφέβαλλαν για μένα, γελούσαν. Έβλεπα τον εαυτό μου 

στους δρόμους να τους μιλώ και να μη με πιστεύουν ώσπου ήρθε η 
καταστροφή και τέλειωσαν όλα. Έτσι όπως σας τα λέω θα γίνουν. Έτσι 

μιλούσα εγώ και στους Άτλαντες και γελούσαν και τη μέρα που 

βρίσκονταν «στο χείλος» όπως λέμε εδώ, θέλησαν να μας 
ακολουθήσουν για να δουν αν θα σωθούν, όμως εμείς φύγαμε προτού 

αυτοί ξυπνήσουν...... 
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