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Η Υ∆ΡΟΧΟΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 
 

ΑΦΙΕΡΩΣΗ 
 
Αφιερώνω αυτό το βιβλίο στα ανθρώπινα όντα µε την ατσάλινη θέληση, στους µεγάλους 
επαναστάτες, στους υψηλά ιπτάµενους αετούς, σε αυτούς που ποτέ δεν ταπεινώνονται 
εµπρός στο µαστίγιο του τυράννου, στους υπερανθρώπους της ανθρωπότητας, όπως 
επίσης και στους µεγάλους µετανιωµένους αµαρτωλούς, αφού από αυτούς θα προκύψει 
µια νέα φυλή θεών. 
 
Με σκοπό να φθάσει κάποιος στην Ύψιστη Μύηση δεν χρειάζεται να είναι πολυµαθής. 
Αντίθετα, αυτό που κάποιος χρειάζεται είναι να είναι τέλειος, όπως ο Πατέρας µας που 
είναι στον ουρανό είναι τέλειος. 
 
∆εν φθάνει κάποιος την Ύψιστη Μύηση µε τη διάνοια, αλλά µε την καρδιά. Κατά 
συνέπεια, υπάρχουν αληθινοί ∆άσκαλοι της Λευκής Αδελφότητος που δεν ξέρουν να 
διαβάζουν, ούτε να γράφουν. Εντούτοις, αυτοί είναι φωτισµένοι σοφοί. 
 
Η διάνοια ποτέ δεν επιτυγχάνει τη Μύηση. Μόνο η καρδιά επιτυγχάνει το Γολγοθά της 
Ύψιστης Μύησης. Η πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν τα κεφάλια τους γεµάτα µε 
ανόητες θεωρίες και αρχαίες προκαταλήψεις, και δεν ανοίγουν το νου τους σε οτιδήποτε 
καινούργιο. 
 
Η ∆ικαιοσύνη είναι η υπέρτατη ευσέβεια κα η υπέρτατη ασέβεια του νόµου. 
 
Οι Θεοί έκριναν τη Μεγάλη Πόρνη (την ανθρωπότητα) και την βρήκαν ανάξια, έτσι η 
ποινή των Θεών είναι:  
 
         Στην άβυσσο! 
                                Στην άβυσσο!   
                                                       Στην άβυσσο! 
 
Ανθρώπινα όντα της Υδροχοικής εποχής! Όντα του 21ου αιώνα! Όντα του 30ου αιώνα, 
παραµείνετε σταθεροί µέσα στο φως, θυµηθείτε ότι τα ανθρώπινα όντα του 20ου αιώνα 
ήταν βάρβαροι, και ότι όλοι τους τιµωρήθηκαν εξαιτίας της αµαρτίας τους. Ας 
εξυπηρετήσει αυτό ως ένα παράδειγµα, έτσι ώστε εσείς να παραµείνετε σταθεροί µέσα 
στην πίστη του Χριστού. 
 
Όντα του Υδροχόου! Αγωνιστείτε πάνω στο µονοπάτι προς το φως. Λυτρώστε και 
συγχωνεύστε τους εαυτούς σας µε τον Εσώτερό σας, πριν οι διαφθορείς του 20ου αιώνα 
αφήσουν την άβυσσο. Ένα νέο ζώδιο του σκότους πλησιάζει (Αιγόκερως). Συνεπώς, 
είναι καιρός να είστε επάγρυπνοι, και σε επιφυλακή, διότι θα εισβάλλουν στη Γη ξανά οι 
∆αιµονικές Ψυχές  αυτής της Σκοτεινής Εποχής, που εγώ, ο Aun Weor, έδεσα στην 
άβυσσο έτσι ώστε να έχετε τώρα την ευτυχία που τώρα απολαµβάνετε.  
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Όντα του Υδροχόου! Αφιερώνω ειδικά αυτό το βιβλίο σε εσάς, που οι βάρβαροι του 
20ου αιώνα δεν κατάλαβαν. Άνθρωποι από αυτόν τον 20ο αιώνα ακούστε το λόγο του 
Ιεχωβά: "Ετσι µίλησε ο Ιεχωβά των πνευµάτων:  όπως σπάζει κανείς τη πήλινη στάµνα του 
αγγειοπλάστη και δεν είναι πια δυνατόν να επιδιορθωθεί, έτσι θα συντρίψω κι εγώ αυτόν 
το λαό και αυτήν τη πόλη. Και θα τους θάβουνε ακόµα και στην Τοφέθ, γιατί δεν θα 
υπάρχει αλλού τόπος για την ταφή τους." (Ιερεµίας 19:11) 

Samael Aun Weor 
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∆ίδαξα στους ανθρώπους της Σελήνης τη Θρησκεία-Σύνθεση, η οποία περιέχεται στη 
Μυητική Πέτρα (το σεξ), τη διδασκαλία του Ιανό (Ι.Α.Ο.) ή διδασκαλία των Τζίνας. 
 
Άναψα τη φλόγα της Γνώσης ανάµεσα στους Σεληνίτες, και σχηµάτισα µία Γνωστική 
Κίνηση εκεί. Έτσι, έσπειρα το σπόρο… και καθώς έσπειρα, κάποιοι σπόροι έπεσαν 
παράπλευρα και πουλιά του αέρα τους έφαγαν. 
 
Κάποιοι σπόροι έπεσαν πάνω στους βράχους των συζητήσεων, των θεωριών και της 
σύγχισης, όπου στοχαστικοί και εµβριθείς άνθρωποι δεν υπήρχαν. Καθώς αυτοί 
βλάστησαν, µαράθηκαν µε το φως του ήλιου, διότι δεν πέρασαν τη δοκιµασία της 
φωτιάς, καθώς δεν είχαν ρίζες. 
 
Κάποιοι έπεσαν ανάµεσα στα αγκάθια των αδελφών που πληγώνουν ο ένας τον άλλο µε 
τα αγκάθια της συκοφαντίας, του κουτσοµπολιού, κλπ. Έτσι, τα αγκάθια ξεφύτρωσαν 
µαζί µε τους σπόρους, και τους έπνιξαν. 
 
Ευτυχώς, το έργο µου ως σπορέας δεν ήταν µάταιο, µιάς και κάποιοι σπόροι έπεσαν σε 
καλό έδαφος, και βλάστησαν, και έφεραν καρπό, κάποιοι εκατονταπλάσιο, κάποιοι 
εξηκονταπλάσιο και κάποιοι τριακονταπλάσιο. 
 
Πολλές κρυφές ικανότητες υπάρχουν µέσα στο Devamatri, Aditi ή Κοσµικό ∆ιάστηµα, 
µέσα στη Ρούνα UR, µέσα στο Μικροκόσµο, τον "άνθρωπο-µηχανή", ή καλύτερα θα 
λέγαµε, το ∆ιανοητικό Ζώο, που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν µέσω τροµερών 
εσωτερικών υπερπροσπαθειών. 
 
Στην αρχαία Σελήνη, πριν αυτή γίνει ένα πτώµα, αυτοί που αποδέχτηκαν τη Θρησκεία-
Σύνθεση του Ιανό σώθηκαν και µεταµορφώθηκαν σε Αγγέλους. Εντούτοις, η µεγάλη 
πλειοψηφία αυτοί που ήταν  εχθροί του Μαιτούνα, αυτοί που απέρριψαν τη Μυητική 
Πέτρα (το σεξ), µετατράπηκαν σε Λούσιφερ, τους τροµερά διεστραµµένους δαίµονες 
στους οποίους αναφέρεται η Βίβλος. 
 
Συνήθως, µία τρίτη οµάδα ποτέ δεν λείπει… έτσι, σ΄ αυτή τη Σεληνιακή Αποκάλυψη, µία 
συγκεκριµµένη κρύα οµάδα τελικά έγινε πύρινη και αποδέχτηκαν το έργο στην Ένατη 
Σφαίρα (το σεξ). Μία νέα κατοικία παρασχέθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους, µε το 
σκοπό να εργαστούν µε την Ακατέργαστη Πέτρα ωσότου της δώσουν την τέλεια κυβική 
µορφή. 
 
"Απειθούσι δε λίθον ον απεδοκίµασαν οι οικοδοµούντες, ούτος εγενήθη εις κεφαλήν 
γωνίας και λίθος προσκόµµατος και πέτρα σκανδάλου." (Πέτρος 1, 2:7-8) 
 
Εκείνο τον καιρό, οι Σεληνίτες είχαν µία τροµερά αιµοσταγή θρησκεία. Οι Ποντίφηκες 
αυτής της λατρείας µε καταδίκασαν µε την ποινή του θανάτου, και σταυρώθηκα πάνω 
στην κορυφή ένος βουνού κοντά σε µία µεγάλη πόλη. 
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Η µεταβίβαση όλων των ζωτικών δυνάµεων της Σελήνης σε αυτόν τον πλανήτη Γη 
άφησε αυτή την παλιά Σεληνιακή κατοικία χωρίς ζωή. Συνεπώς, η Ψυχή-Σελήνη τώρα 
επανενσαρκώνεται σε αυτό τον κόσµο πάνω στον οποίο ζούµε. 
 
Απορροφήθηκα µέσα στο Απόλυτο µε το τέλος του Σεληνιακού Μαχαβαντάρα που 
διήρκεσε 311,040,000,000,000 χρόνια, ή, µε άλλα λόγια, µία εποχή του Βράχµα. 
 
Είναι αναγκαίο να πω ότι µετά την Μεγάλη Ηµέρα, τα Μοναδιαία κύµατα της σελήνης 
βυθίστηκαν µέσα στη Ρούνα UR, µέσα στη βαθιά κοιλιά του Αιώνιου Μητρικού 
∆ιαστήµατος. 
 
Είναι επείγον να βεβαιώσουµε ότι κατά τη διάρκεια ενός Μάχα-Σαµάντι (Έκσταση χωρίς 
τέλος), εµείς (τα Μοναδιαία κύµατα), διεισδύσαµε ακόµη πιο βαθιά, και έτσι, φθάσαµε 
στον Πατέρα, τον Βράχµα, το Συµπαντικό Πνεύµα της Ζωής. 
 
Είναι απαραίτητο να διευκρινίσουµε ότι ο Βράχµα βυθίζεται µέσα στο Απόλυτο κατά τη 
διάρκεια όλης της περιόδου της Μάχα-Πραλάγια, της Μεγάλης Νύχτας. 
 
Ενώ εµείς, τα Αδέλφια βρισκόµασταν σε αυτή την τροµερή Παρα-Νιρβανική ανάπαυλα, 
το Άγνωστο Σκοτάδι µετατράπηκε στο Αδηµιούργητο Φως για µας. 
 
UHR είναι το ρολόι, η µέτρηση του χρόνου, έτσι, το Μαχαβαντάρα RHU είναι η 
ανάπαυλα, η Μεγάλη Πραλάγια. 
 
Ασφαλώς, η Κοσµική Νύχτα διαρκεί όσο και η Μεγάλη Ηµέρα. Είναι καθήκον µου να 
βεβαιώσω ότι ο καθένας µας, από τα Αδέλφια, απορροφήθηκε ολοκληρωτικά µέσα στη 
δικό του πρωταρχικό άτοµο, το Άιν Σοφ. Συνεπώς, όταν ξεκίνησε η ανατολή αυτής της 
νέας Κοσµικής Ηµέρας, το Αιώνιο Μητρικό ∆ιάστηµα διευρύνθηκε από µέσα προς τα 
έξω σαν ένα άνθος λωτού. Έτσι είναι πως το Σύµπαν κύηθηκε µέσα στην κοιλιά της 
Πράκριτι.                          
 

Samael Aun Weor 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΕΕΛΖΕΒΟΥΛ 
 
Τραγούδα το µεγαλείο της φωτιάς, ω Θεά της σοφίας. 
 
Ας υψώσουµε τις κούπες µας και ας κάνουµε µία πρόποση στις ιεραρχίες της φωτιάς… 
 
Ας ανάψουµε τους χρυσούς αµφορείς µας και ας πιούµε το κρασί του φωτός µέχρι να 
ζαλιστούµε… 
 
Ω ∆ηµοσθένη, πόσο γρήγορα ήταν τα πόδια σου στη Χερώνεια… 
 
Mesmer, Cagliostro, Agrippa, Raymond Lully, σας γνώρισα όλους, σας είδα όλους σας, 
που σας φωνάζαν τρελούς. 
 
Από πού λάβατε τη σοφία σας; Γιατί τα χείλη σας σφραγίστηκαν µε το θάνατο; Τι 
απέγινε στη γνώση σας;  
 
Αυτή τη νύχτα, θα πιώ το κρασί της σοφίας µέσα στην κούπα των λαµπρών κρανίων σας 
και µε µία χειρονοµία πανίσχυρης επανάστασης, θα επαναστατήσω κατά του αρχαίου 
τάφου. 
 
Θα σπάσω όλες τις αλυσίδες του κόσµου, και θα ανακηρυχθώ αθάνατος ακόµη και αν µε 
περνάνε για τρελό… 
 
Θα αρπάξω το σπαθί του ∆αµοκλή, και θα κάνω την άκαιρη χειρονοµία να 
εξαφανιστώ… 
 
Έτσι, σιωπηλά κρανία, δεν θα τα καταφέρετε µαζί µου, µιάς και είµαι αιώνιος… 
 
Πύρινος Χριστός, λαµπερός Χριστός, υψώνω την κούπα µου και κάνω µία πρόποση 
στους Θεούς, αλλά εσύ µε βαπτίζεις µε φωτιά… 
 
Από πού ξεπήδησε αυτή η πολλαπλή δηµιουργία; 
 
Aπό που ξεπήδησαν αυτοί οι τεράστιοι πλανητικοί ογκόλιθοι που φαίνεται να προβάλουν 
σαν χιλιετή τέρατα από τα βάθη µιας αβύσσου, για να πέσουν αργότερα σε µία άλλη 
άβυσσο πιο τροµερή και φρικτή από την πρώτη; 
 
Υψώνω τα µάτια µου ψηλά, και πάνω στο πύρινο κεφάλι του πιο εξυψωµένου ανάµεσα 
σε όλους τους θυσιασµένους, διαβάζω τη λέξη: I.N.R.I. Ignis Natura Renovatur Integra. 
(Η φωτιά ανανεώνει αδιάκοπα τη φύση). 
 
Ναι, αγαπηµένοι µαθητές, ολόκληρο το σύµπαν δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι κόκκοι της 
Fohat.(φωτιά) 
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Ω, οι ιεραρχίες της φωτιάς! Ω, οι ιεραρχίες των φλογών. 
 
Φλογώδη, φλογώδη ρόδα,…πύρινα φίδια…χιςςς…χιςςς αιώνια πάνω στα ύδατα της 
ζωής, µε σκοπό να αναδυθούν οι κόσµοι… 
 
Χιςςς, χιςςς, χιςςς αιώνια, µε το χιςςς της Fohat, ω άγιες φλόγες… 
 
Ευλογηµένο να είναι το φωτεινό φίατ, το σπερµατικό φίατ του αιώνια ζωντανού Θεού, 
που έφερε αυτό το σύµπαν σε ύπαρξη. 
 
Θεική φωτιά, εσύ είσαι το θεικό νοούµενο όλων των απείρων υπάρξεων, και όταν η 
υπόγεια φλόγα σπάσει τη φυλακή της και καταπιεί το έργο… καίγοντας τα θεµέλια του 
κόσµου, εσύ θα είσαι όπως ήσουν πριν, χωρίς να υποφέρεις καµία αλλαγή. Ω, θεική και 
αιώνια φωτιά.!… 
 
Η Fohat γονιµοποιεί τη χαοτική ύλη, έτσι, οι κόσµοι έρχονται σε ύπαρξη. Όλα όσα 
υπήρξαν, όσα υπάρχουν και όλα όσα θα υπάρξουν, είναι παιδιά της φωτιάς… 
 
Η φωτιά του Αγίου Πνεύµατος είναι η φλόγα του Horeb…Η Fohat ζει µέσα στους όρχεις 
µας (ωοθήκες) και είναι µόνο θέµα να τη θέσουµε σε δραστηριότητα, µέσω της 
Σεξουαλικής Μαγείας, που θα µας µετατρέψει σε Θεούς…σε Ντέβας, σε θεικά και 
άρρητα όντα. 
 
Η φωτιά της αγνότητος είναι η φωτιά του Αγίου Πνεύµατος, είναι η φωτιά της 
Πεντηκοστής, είναι η φωτιά της Κουνταλίνι… Είναι η φωτιά που ο Προµηθεάς έκλεψε 
από τον ουρανό… Είναι η ιερή φλόγα του ναού, που ανάβει από τις ιέρειες… Είναι η 
τριπλή φλόγα… Είναι το άρµα της φωτιάς πάνω στο οποίο ο Ηλίας ανελήφθη στον 
ουρανό. 
 
Στην εποχή της αρχαίας Αιγύπτου, ο νεόφυτος που επεδίωκε να γίνει αλχηµιστής έπρεπε 
να παντρευτεί µία ώριµη γυναίκα για να αφυπνίσει την θεική φωτιά. Αλλά, εάν 
παντρευόταν µία νέα παρθένο έπρεπε να περιµένει µερικούς µήνες πριν να τελέσει τη 
σεξουαλική ένωση. Η υπακοή στη σύζυγό του ήταν µία από τις γαµήλιες υποχρεώσεις, 
στις οποίες ο Αλχηµιστής υποβαλλόταν µε µεγάλη ευχαρίστηση. 
 
Η είσοδος του αρσενικού µέλους στο θηλυκό κόλπο και η απόσυρση αυτού χωρίς να 
γίνει εκσπερµάτωση είναι η παλιά φόρµουλα των αρχαίων αλχηµιστών…Αυτή είναι η 
φόρµουλα για την αφύπνιση του πύρινου φιδιού και για την πραγµατοποίηση της ένωσης 
µε τον Εσώτερο.  
 
Σύµφωνα µε το Μωυσή, ο Εσώτερος είναι το Πραγµατικό Είναι, το Ruach Elohim, που 
έσπερνε τα ύδατα στην άρχη του κόσµου. 
 
Έτσι είναι πως µετατρεπόµαστε στον Ήλιο Βασιλιά, στους Θριαµβευτές Μάγους του 
Φιδιού…Γινόµαστε παντοδύναµοι Θεοί και µε το σπαθί του ∆αµοκλή νικούµε το 
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θάνατο…Όλη η φύση γονατίζει εµπρός µας και οι τρικυµίες εξυπηρετούν ως χαλιά για τα 
πόδια µας. 
 
H Fohat είναι το Ελιξήριο της Μακροζωίας. Μπορούµε να διατηρήσουµε το σώµα για 
εκατοµµύρια χρόνια µε αυτό το ελιξήριο… 
 
Η γυναίκα είναι η παρθένος του ναού…η γυναίκα ανάβει τη φλόγα, που δονεί µέσα στα 
κοσµικά διαστήµατα µε την τροµερά  µοναδική και άρρητη ευφορία των αχανών 
ουρανών της Ουρανίας… 
 
 

Γυναίκα, Σ΄ αγαπώ… 
Είναι πολλές νύχτες που κλαίω µε θέρµη…µε θέρµη… 
αλλά στο τέλος του ταξιδιού ακούω τα τραγούδια σου, 
και τα ονειρεµένα άστρα τρεµοπαίζουν από αγάπη. 

Τότε, οι ουράνιες µούσες φιλιούνται µε τους ψαλµούς σου… 
Είσαι ένα σφραγισµένο βιβλίο µε εφτά σφραγίδες. 

∆εν ξέρω αν είσαι χαρά ή δηλητήριο. 
Βρίσκοµαι στην άκρη µιάς αβύσσου που δεν καταλαβαίνω: 

Νιώθω φόβο για Σένα και για το µυστήριο σου. 
Γυναίκα, Σε λατρεύω… 

Θέλω να πιω του µανδραγόρα το πιοτό, 
Θέλω να φιλήσω τον κόρφο σου, 

Θέλω να νιώσω τη µελωδία των λόγων σου 
και να ανάψω τις φωτιές µου. 

Γυναίκα, δεν µπορεί να µε λησµονήσεις, 
Μου είπες ότι µε αγαπάς 

και µου ορκίστηκες την αγάπη Σου, 
σε εκείνες τις λατρεµένες νύχτες… 
σε εκείνες τις ειδυλιακές νύχτες… 

σε εκείνες τις αρωµατισµένες µελωδικές νύχτες… 
Αρχαία Ιέρεια, άναψε το φυτίλι µου, 

άναψε την τριπλή µου φλόγα' 
ώριµη Παρθένα του θεικού ναού… 

δώσ΄ µου τους καρπούς της επιστήµης… 
 

Από τον Samael Aun Weor 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Η ΑΡΚΑ∆ΙΑ 
 
Ποιος είναι αυτός ο νεαρός µε το γκρίζο µανδύα, τα µαύρα και βαθιά µάτια, τη γερακίσια 
µύτη, το ψηλό σώµα και την ανακατωµένη χαίτη; 
 
Ποιος είναι αυτός ο χαρούµενος άντρας που γελά ευτυχισµένα µέσα στις κοινωνικές 
συνεστιάσεις µε φίλους, που είναι ανοιχτόµυαλος και πανευτυχής µέσα στα όργια; 
 
Α! Αυτός είναι ο Βεελζεβούλ, ο βασιλιάς των συντροφιών, ο συµπαθητικός φίλος των 
ταβερνών, ο χαρούµενος φίλος των οργίων, ο ροµαντικός, ο όµορφος, ο ανοιχτόµυαλος 
άντρας από την αρχαία Αρκαδία… 
 
∆ιορατικά διείσδυσα µέσα στην εποχή του Κρόνου…∆εν βλέπω τίποτε ασαφή και 
αεριώδες εδώ, όπως η Besant, ο Leadbeater, ο Heindel, και ο Steiner διαβεβαίωναν. Τι 
γίνεται µε τις δυνάµεις τους; Τι γίνεται µε τη γνώση τους; Γιατί µου µιλούν για 
απροσδιόριστα πράγµατα, όταν τα πάντα που βλέπω εδώ είναι απτά και ακριβή; 
 
Τα ανθρώπινα όντα της εποχής του Κρόνου ήταν άνθρωποι…αληθινοί άνθρωποι, διότι 
είχαν το Είναι και γνώριζαν ότι αυτό το Είναι ήταν µέσα τους… 
 
Οι ανθρωπότητες είναι πάντοτε ανάλογες, και τα ανθρώπινα όντα της Κρόνιας εποχής 
ήταν σαν τα σηµερινά ανθρώπινα όντα, σε ένα παρόµοιο περιβάλλον. Όταν µιλούµε για 
µία ανθρωπότητα, τι µπορεί να έρθει στο νου µας; ασχολίες, ταβέρνες, οίκοι ανοχής, 
όργια, όµορφες, επιπόλαιες παρθένες και όµορφοι συνοδοί, απαχθείσες πριγκήπισσες και 
αρχαία κάστρα, καλόκαρδοι γείτονες και νυχτογέρακοι ποιητές, ένας γέρος που διαβαίνει 
και ένα παιδί που κλαίει, µία µητέρα που τραγουδά ένα νανούρισµα ελπίδας, ή ένας 
µοναχός που µουρµουρίζει µία προσευχή…Έτσι, όλη αυτή η γκάµα χαρακτηριστικών, τα 
πολλά και διάφορα ελαττώµατα, είναι αυτά που συνθέτουν τις ανθρώπινες αξίες… 
 
Η ανθρωπότητα είναι µία κοιλιά όπου κυοφορούνται άγγελοι και δαίµονες. Συνεπώς, το 
τελικό αποτέλεσµα της ανθρωπότητας δεν είναι τίποτε άλλο παρά άγγελοι και 
δαίµονες… 
 
∆εν υπάρχει κίνδυνος όταν οι θεικές Μονάδες εµψυχώνουν τα τρία κατώτερα βασίλεια. 
Κίνδυνος υπάρχει όταν αυτές φθάνουν στο ανθρώπινο βασίλειο διότι από αυτή την 
ανθρώπινη κατάσταση είναι που ένας άγγελος ή ένας δαιµόνας είναι το µοναδικό 
αποτέλεσµα. 
 
Ο Βεελζεβούλ ήταν ένας µεγάλος επαναστάτης που κουνούσε το κεφάλι του και την 
ανακατεµένη χαίτη του ανάµεσα στα κύπελα και τις απολαύσεις της Αρκαδίας…Είχε µία 
λαχτάρα για σοφία, αλλά τα επαναστατικά αετίσια φτερά του δεν ταίριαζαν µε τον 
στενοκέφαλο όχλο. Ο τροµερός και αγριωπός λόγος του, µε τις υπέροχες και φωτεινές 
παροιµίες, ενοχλούσε τους ανόητους και ξεσκέπαζε τους προδότες… 
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Η φωτιά της αιωνιότητος έκαιγε µέσα στην ψυχή του και µία επαναστατική κραυγή 
τάραζε τα τιτάνια εσώτερα µέρη του…όµως επίσης, διασκέδαζε µε όλων των ειδών τις 
ανέσεις και διέµενε σε ένα άνετο και πολυτελές σπίτι της Αρκαδίας, που ήταν η αετίσια 
φωλιά του επαναστάτη… 
 
Όλα ήταν φτιάγµενα από µία νοητική ύλη, όλα τα ανθρώπινα όντα χρησιµοποιούσαν 
αστρικά σώµατα…Έτρωγαν, ντυνόταν, έπιναν, και διασκέδαζαν όπως και σήµερα, διότι 
το αστρικό σώµα είναι ένας οργανισµός σχεδόν τόσο πυκνός όσο και το φυσικό σώµα. 
Έτσι, ήταν ανάλογα δοµηµένο όπως το φυσικό σώµα… 
 
Βέβαια, τα ανθρώπινα όντα της Αρκαδίας θυµόταν τους αρχαίους κατακλυσµούς και τις 
όµορφες χιλιετείς παραδόσεις από τις προ-κρόνιες εποχές…αλλά ακόµη και στο απόγειο 
της ανθρώπινης κατάστασης, η ζωή ήταν παρόµοια µε αυτή του σήµερα… 
 
 

Μικρές, εορταστικές παρέες… 
ευτυχισµένων συντρόφων… 

κίτρινες φωτιές… 
και ποτά από µανδραγόρα. 

 
Νυχτές κραιπάλης και οργίων… 

νύχτες καρναβαλιού… 
Ροµάντσα αγάπης και ποίησης… 

που είναι καλύτερα να µην τα θυµάται κανείς… 
 

Παρθένες µελαχρινές αµόλυντες 
που πέφτουν στις αγκαλιές… 

και που είναι ανάλαφρες σαν τον άνεµο 
µε τις µεταξένιες περιβολές... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ 
 

Υπάρχουν επτά αλήθειες, επτά ύψιστοι Κύριοι και επτά µυστικά… 
 
Το µυστικό της αβύσσου είναι ένα από τα επτά ανείπωτα µυστικά… 
 
Ο Απολλυών είναι ο άγγελος της αβύσσου. Φορά µαύρο χιτώνα και µία κόκκινη κάπα, 
σαν αυτές που φορούν οι Dugpas και οι Βons από το ανατολικό Θιβέτ και από τις 
περιοχές του Σικκίµ και του Μπουτάν, όπως επίσης σαν αυτές που φορούν οι µαύροι 
µάγοι από το ναό του Mathra (προφέρεται Μάζρα από τη Ροδοσταυρική σχολή 
A.M.O.R.C. της Καλιφόρνια). 
 
Κόκκινους µανδύες χρησιµοποιούν επίσης και οι αξιόσέβαστοι Αναγκαρίκας. Όλοι αυτοί 
οι µαύροι µάγοι συνιστούν τις µεγάλες ιεραρχίες από τις ζοφερές σπηλιές… 
 
Ένα πράγµα είναι η Θεουργία και άλλο πράγµα η Νεκροµαντεία…Ο εσωτερικός 
δάσκαλος του Θεουργού είναι ο Εσώτερος. Ο εσωτερικός δάσκαλος του Νεκροµάντη 
είναι ο Φύλακας του Κατωφλιού του τον οποίο καλούν φύλακα της συνειδήσεώς τους, το 
φύλακα του περίβολου, το φύλακα της κάµαράς τους, το φύλακα του αγιαστηρίου 
τους… 
 
Ο Εσώτερος είναι το Θεικό µας Πνεύµα, το Πραγµατικό µας Είναι, ο Εσωτερικός µας 
Άγγελος. 
 
Ο Φύλακας του Κατωφλιού είναι το εσωτερικό βάθος του ζωώδους "Εγώ" µας. 
 
Ο Εσώτερος είναι η πύρινη φλόγα του Horeb. Σύµφωνα µε το Μωυσή, ο Εσώτερος είναι 
το Ruach Elohim που έσπερνε τα ύδατα στην αρχή του κόσµου. Αυτός είναι ο Ήλιος 
Βασιλιάς, η Θεική µας Μονάδα, το Ανώτερο Εγώ του Κικέρωνα. 
 
Ο Φύλακας του Κατωφλιού είναι ο Σατανάς µας…το εσωτερικό µας κτήνος, η πηγή 
όλων των ζωικών παθών µας και κτηνωδών ορέξεών… 
 
Το Πραγµατικό Είναι του Θεουργού είναι ο Εσώτερος. Το ανώτερο "εγώ" του 
Νεκροµάντη είναι ο Φύλακας του Κατωφλιού.  
 
Οι δυνάµεις του Εσώτερου είναι θεικές. Οι δυνάµεις του Φύλακα του Κατωφλιού είναι 
διαβολικές. 
 
Ο Θεουργός προσκυνά τον Εσώτερο. Ο Νεκροµάντης προσκυνά το Φύλακα του 
Κατωφλιού. 
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Ο Θεουργός βοηθιέται µε τη δύναµη του Εσώτερού του µε σκοπό να τελέσει τα µεγάλα 
έργα του της πρακτικής µαγείας. Ο Νεκροµάντης προσκυνά το Φύλακα του Κατωφλιού 
για τα έργα του της µαύρης µαγείας. 
 
Φθάσαµε στην παντοδύναµη αυτοκρατορία της υψηλής και κατώτερης µαγείας. 
 
Το Αστρικό Φως είναι το πεδίο µάχης ανάµεσα στους λευκούς και τους µαύρους µάγους. 
Το Αστρικό Φως είναι το κλειδί όλων των αυτοκρατοριών και το κλειδί όλων των 
δυνάµεων. Αυτό είναι ο µεγάλος συµπαντικός φορέας της ζωής. Όλες οι στρατιές των 
αγγέλων και των δαιµόνων ζουν µέσα στο Αστρικό Φως… 
 
Με σκοπό να επιτύχει τη Θεουργία κάποιος, χρειάζεται πρώτα να γίνει Αλχηµιστής, και 
αυτό είναι αδύνατο να γίνει χωρίς να έχει µία σύζυγο. "V.I.T.R.I.O.L." είναι ένα από τα 
κλειδιά του Γνωστικού Αλχηµιστή. Η λέξη σηµαίνει: "Visitam Interiorem Terre 
Rectifactum Inveniaw Occultum Lapidum." "Επισκέψου το εσωτερικό της γης όπου 
επανορθώνοντας θα βρεις την απόκρυφη πέτρα." 
 
Το κλειδί βρίσκεται µέσα στο ευλύγιστο και εύπλαστο υγρό γυαλί…Αυτό το υγρό γυαλί 
είναι το σπέρµα. Συνεπώς, πρέπει να βυθιστούµε µέσα στο οργανικό µας εργαστήριο για 
να αυξήσουµε, να επανορθώσουµε το υγρό µας γυαλί, µε το στόχο να διευρύνουµε 
ηρωικά τη φιλοσοφική πέτρα, τη δύναµη του Nous, του Αθάνατου Λόγου, του Ηλιακού 
Φιδιού, που κοιµάται µε σιωπηλή ανησυχία µέσα στα βάθη της κιβωτού µας. Η γυναίκα 
είναι η παρθένος του ναού. Η παρθένος είναι αυτή που ανάβει την ιερή φωτιά της 
τριπλής φλόγας. 
 
Το ελιξήριο της µακροζωίας είναι ο πόσιµος χρυσός, και αυτός ο πόσιµος χρυσός είναι 
το σπέρµα…Το µυστικό είναι η σεξουαλική ένωση µε τη σύζυγο και η απόσυρση από 
αυτή χωρίς την εκσπερµάτωση. 
 
Ι.Α.Ο. Aυτά τα τρία φωνήεντα πρέπει να προφέρονται κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής 
έκστασης ως ακολούθως: 
 

Ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι   Ααααααααααααααααα   Οοοοοοοοοοοοοοο 
 
Κάθε γράµµα απαιτεί µία πλήρη εισπνοή στα πνευµόνια µας. Γεµίζουµε τα πνευµόνια 
µας και προφέρουµε το πρώτο φωνήεν, έπειτα γεµίζουµε τα πνευµόνια ξανά και 
προφέρουµε το δεύτερο φωνήεν, και οµοίως µε το τρίτο. 
 
Αυτό πρέπει να εκτελείται νοητικά στις περιπτώσεις που η ιέρεια σύζυγος δεν είναι 
προετοιµασµένη, µε σκοπό να αποφευχθούν παρεξηγήσεις από µέρους της. Η Κουνταλίνι 
αφυπνίζεται µε αυτό το κλειδί. Τελικά επιτυγχάνουµε το γάµο του Νοus, και κατακτούµε 
την Ωραία Ελένη, αυτή για την οποία πολέµησαν οι λαµπροί πολεµιστές της αρχαίας 
Τροίας. Η ωραία Ελένη είναι ο πύρινος νους της ψυχής που είναι ήδη αρραβωνιασµένη 
µε τον αιώνιο αγαπηµένο της, τον Εσώτερό της. 
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Η ωραία Ελένη είναι ο πύρινος νους της ψυχής του Θεουργού. Ο Θεουργός µετατρέπει 
το µόλυβδο στον πραγµατικό και µόνιµο χρυσό…Ο Θεουργός αρπάζει το σπαθί και ως 
ένας Βασιλιάς της Φύσης, ανασταίνει τους νεκρούς, θεραπεύει τους τυφλούς, τους 
ανάπηρους και παραλυτικούς…Απελευθερώνει λαίλαπες και ηρωικά περπατά µέσα 
στους πύρινους κήπους της Φύσης. Ποια επαγωγική η απαγωγική λογική εξυπηρετεί ως 
θεµέλιο για τον Νεπλατωνικό Πλωτίνο και τον Πορφύριο µε σκοπό να µαχηθούν το 
φαινόµενο της Θεουργίας; 
 
Όλες οι άπειρες υπάρξεις του σύµπαντος είναι παιδιά του φαινοµένου της 
Θεουργίας…Υπάρχει µία τεράστια διαφορά ανάµεσα στον καθρέφτη της Θεουργίας και 
τον καθρέφτη της Νεκροµαντείας.  
 
Ο καθρέφτης των µυστηρίων της Ελευσίνος είναι καθαρή και θεική Θεουργία. 
 
Ο Μύστης της Ελευσίνος, ενώ βρίσκόταν στην κατάσταση της Μαντείας (έκστασης), 
πρόφερε την ιερή συλλαβή. Έπειτα, ο Εσώτερος του Μύστη εµφανιζόταν µέσα στο φως 
και στην οµορφιά, στον αποστράπτων καθρέφτη…Πολλές φορές ο Μύστης προκαλούσε 
την κατάσταση της Μαντείας ενώ έπινε από τον κάλυκα του Σόµα. Έτσι µεταφερόταν 
στο άρρητο πλήρωµα της αγάπης. 
 
Ο Νεκροµάντης της σχολής των Σοδόµων παρακαλεί το Φύλακα του Κατωφλιού να 
εµφανιστεί στον καθρέφτη. Όταν εµφανιστεί το όραµα, ο υποψήφιος γίνεται ένας 
σκλάβος του Φύλακα του Κατωφλιού και µετατρέπεται σε ένα µαύρο µάγο. Η τελετή του 
πρώτου βαθµού της σχολής των Σοδόµων είναι το πιο τερατώδες έγκληµα που 
διαπράχθηκε ποτέ έναντι της ανθρωπότητος. Ενώ κοιτά στον καθρέφτη, ο µαθητής 
επικαλείται το τέρας του κατωφλιού µε τις ακόλουθες ερωτήσεις που τις κάνει στον 
εαυτό του: 
 
1  Θες να γνωρίσεις το µυστήριο της ύπαρξής σου; 
2  Θες να γνωρίσεις τον τρόµο του Κατωφλιού; 
3  Θες να ακούσεις τη φωνή που αποκρίνεται; 
4  Έχεις ακούσει ποτέ τη συνείδηση; 
5  Γνωρίζεις ότι η συνείδηση είναι η αιώνια φωνή που µιλά όταν της δίνεται η ευκαιρία; 
6  Θα έδινες στη συνείδηση την ελευθερία να σου µιλήσει; 
7  Γνωρίζεις ότι η συνείδηση είναι ο φύλακάς σου και εποµένως ο φύλακας αυτού του 
Ιερού; 
8  Και γνωρίζεις ότι αυτός ο ιερός φύλακας θα είναι πάντοτε παρών σε αυτό το Ιερό µε 
το σκοπό να σε καθοδηγεί και να σε προστατεύει; Αυτές οι ερωτήσεις ζητούνται από τον 
αφελή µαθητή, και αφού επαναλάβει κάποιες άλλες παραγράφους µαύρης µαγείας 
εµπρός στον καθρέφτη, λέει: 
 
"Εµπρός στα αδέλφια και κυρίους µου και στην παρουσία του φύλακα του Ιερού, 
δηλώνω ότι έχω φθάσει στον τρόµο του Κατωφλιού και δεν τρέµω για την ψυχή µου. 
Γνωρίζω ότι είµαι ένας κάτοικος του Κατωφλιού, ότι έχω εξαγνιστεί και έχω διατάξει το 
πραγµατικό µου "Εγώ" (το Φύλακα του Κατωφλιού) να ασκεί κυριαρχία πάνω στο 
φυσικό µου σώµα και το νου µου." 
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Έτσι είναι πως ο αφελής µαθητής παραµένει µετατρεµµένος σε ένα µαύρο µάγο, σε ένα 
σκλάβο του Φύλακα του Κατωφλιού και του σκότους. 
 
Αυτή η τελετή της µαύρης µαγείας, που ανασκευάστηκε για αυτόν τον 20ο αιώνα, είναι 
πολύ αρχαία. Ο Βεελζεβούλ ξεκίνησε την φρικιαστική του καριέρα ως ένας δαίµονας 
αφού τέλεσε αυτή την τελετή στην αρχαία Αρκαδία. Το 1387, δίκαια, ο Θιβετανός 
αναµορφωτής Tsong-Ka-Pa έριξε όλα τα βιβλία Νεκροµαντείας που βρήκε, µέσα στις 
φλόγες. Ως αποτέλεσµα, κάποιοι δυσαρεστηµένοι Λάµας σχηµάτισαν συµµαχία µε τους 
αυτόχθονες Bons, και σήµερα αποτελούν ένα πανίσχυρο τµήµα της µαύρης µαγείας στις 
περιοχές του Σικκίµ, Μπουτάν και Νεπάλ, υποβαλλόµενοι στις πιο απεχθείς µαύρες 
τελετές. 
 
Ο Ιάµβλιχος ο µεγάλος Θεουργός είπε: "Η Θεουργία µας ενώνει πιο δυνατά µε τη θεική 
φύση. Αυτή η φύση δηµιουργείται από µόνη της και δρα σύµφωνα µε τις δυνάµεις της. 
Είναι νοήµων και διατηρεί τα πάντα, είναι το κόσµηµα του σύµπαντος και µας προσκαλεί 
στη νοήµων αλήθεια, στην τελειότητα και στο να µοιραστούµε αυτή την τελειότητα µε 
άλλους. Μας ενώνει τόσο στενά µε όλες τις δηµιουργικές πράξεις των Θεών, ανάλογα µε 
τις ικανότητες του καθενός µας. Αφού ολοκληρωθούν αυτές οι ιερές τελετές, η ψυχή 
ενισχύεται µέσα στις πράξεις της διάνοιας των Θεών, ωσότου ταυτιστεί µε αυτούς. Έτσι, 
αυτή απορροφάται από την αρχέγονη και θεική Ουσία. Αυτό είναι το αντικείµενο των 
ιερών µύησεων των Αιγυπτίων."   
 
Ο Ιάµβλιχος επικαλούνταν και υλοποιούσε τους πλανητικούς Θεούς. 
 
Πρώτα, γίνεται κάποιος Αλχηµιστής, έπειτα Μάγος και τελικά Θεουργός. Αφυπνίζουµε 
το φίδι και γινόµαστε Θεουργοί ασκώντας σεξουαλική µαγεία. Όλο το µυστικό βρίσκεται 
στο να µάθουµε να ενωνόµαστε σεξουαλικά µε τη σύζυγό µας και να αποσυρόµαστε 
χωρίς να εκσπερµατώσουµε (χωρίς να φθάσουµε στον οργασµό).     
 
Οι γυµνικοί χοροί, η σεξουαλική µαγεία και η απολαυστική µουσική ήταν κάτι το 
άρρητο στα µυστήρια της Ελευσίνος. Η Γνωστική Εκκλησία έχει ανοίξει τις πόρτες της 
για όλη την ανθρωπότητα, και η αποστολή της εξάπλωσης της σοφίας του φιδιού σε αυτή 
την ταλαιπωρηµένη ανθρωπότητα παραχωρήθηκε σε µένα, τον Samael Aun Weor.  
 
(Η λέξη Μαντεία στα αρχαία µυστήρια της Ελευσίνος σηµαίνει Έκσταση). 
 

ΕΛΕΥΣΙΣ 
 

Μαντεία, Μαντεία, Μαντεία… 
Η µουσική του ναού µε µεθά 
µε την απολαυστική ωδή… 
και τον ιερό χορό του. 

Και οι εξωτικές ιέρειες χορεύουν 
µε την παράφορη φρενίτιδα της φωτιάς 

διανέµοντας φως και χαµόγελα, 
σ΄ αυτή τη γωνιά του παραδείσου. 
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Μαντεία, Μαντεία, Μαντεία, 
και το φίδι της φωτιάς, 

µέσα στα λαµπρά µάρµαρα, 
είναι η πριγκίπησσα του ιερού µωβ, 

είναι η παρθένος των πανάρχαιων κάστρων. 
Είναι το Hadit, το φτερωτό φίδι, 

σκαλισµένο πάνω στους αρχαίους γρανιτένιους δρόµους, 
σαν µία θαυµάσια λατρευτή Θεά, 

σαν το πνεύµα ενός αρχαίου µονόλιθου, 
στο σώµα των Θεών τυλιγµένο. 
Και είδα στις εορταστικές νύχτες, 

απολαυστικές πριγκήπισσες στις κλίνες τους, 
και η σιωπηλή µούσα χαµογελούσε στους βωµούς 

µέσα στα αρώµατα και το µετάξι. 
Μαντεία, Μαντεία, Μαντεία, 

φώναζαν οι εστιάδες, 
γεµάτες µε µία τρελή, θεική φρενίτιδα, 

και σιωπηλά κοιτώντας τες βρισκόταν οι αθάνατοι θεοί 
κάτω από τις αλαβάστρινες πύλες. 

Φίλησέ µε αγάπη µου, κοίταξέ µε, σ΄ αγαπώ... 
Και ένας ψίθυρος απολασυστικών λέξεων 

τράνταζε το ιερό αρκάνο... 
µέσα στη µουσική και τα ρόδα 

αυτού του ιερού ναού. 
Χορέψτε εξωτικές χορεύτριες της Ελευσίνος 
µέσα στον ήχο των µικρών κουδουνιών σας, 

Μαγδαληνές µίας Πορείας Σταύρωσης / θεικές ιέρειες... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΟΙ ∆ΥΟ ∆ΡΟΜΟΙ 
 
"Ιδού, εγώ δέδωκα προ προσώπου υµών την οδόν της ζωής και την οδόν του θανάτου." 
(Ιερεµίας 21:8) 
 
Το µαγευτικό λουλούδι του εγκλήµατος µεγαλώνει στη σκιά των ποτών και των οργίων. 
Τα άγρια ζώα και το τρεµάµενο ερπετό κάνουν τη φωλιά τους στη σκιά του πυκνού 
φυλώµατος του πάθους. 
 
Μέσα σε όλη την κραιπάλη και τα όργια, ο Βεελζεβούλ έµαθε να τζογάρει µε µεγάλα 
ποσά χρηµάτων. Στην πραγµατικότητα το χρήµα και η πρωταρχική αµαρτία 
συνυπάρχουν: και τα δύο είναι η τραγωδία του ανθρώπου. 
 
Ο τζόγος οδήγησε την κοµψή κυρία και τον πανούργο κύριο, όπως επίσης και τον εργάτη 
και τον µποέµ τζογαδόρο στην καταστροφή και την αυτοκτονία. 
 
Ο Βεελζεβούλ έµαθε το βίτσιο του τζόγου, και γελούσε ευτυχισµένος µέσα στα όργια, 
στον ξερό ήχο των ζαριών και το χαρούµενο και θριαµβευτικό ποπ µιας ακόµη 
µπουκάλας. 
 
Όµως, ιδού, µία µυστήρια προσωπικότητα ποτέ δεν είναι απούσα από τα όργια. Η 
δυσοίωνη προσωπικότητα µε το χθόνιο πρόσωπο φορούσε ένα µαύρο χιτώνα του 
Αρκαδιακού στυλ και µεγάλους χρυσούς κρίκους που πάντοτε έλαµπαν στα αυτιά του. Τι 
µυστήριο τύλιγε αυτή τη χθόνια προσωπικότητα; Ήταν αυτός ένα πνεύµα του φωτός που 
ήρθε από µακρυνές σφαίρες; 
 
Ήταν ίσως κάποιος λαµπρός κύριος της φωτιάς ή κάποιος αρχαίος κάτοικος από κάποια 
ιστορική εποχή που πέρασε; 
 
Όχι, τίποτε από αυτά. Αυτός ο άντρας ήταν µόνο ένας αποτρόπαιος και τερατώδης 
καταπατητής του νόµου, ένας µαύρος µάγος. 
 
Ο Βεελζεβούλ έµαθε ιδιαίτερα κόλπα από αυτόν τον µαύρο µάγο µε σκοπό να κερδίζει 
στο βίτσιο του τζόγου. Η φιλία τους ανακατεύτηκε µε ευχαριστίες και όργια. Έτσι, αυτή 
η αποτρόπαια προσωπικότητα εισήγαγε το θύµα του στο µαύρο µονοπάτι…  
 
Τα ανθρώπινα όντα της Κρόνιας εποχής χρησιµοποιούσαν αστρικά σώµατα και ήταν 
ψηλά στο ανάστηµα. Εκείνη την εποχή, τα τωρινά µας ανθρώπινα σώµατα ήταν απλά 
σπέρµατα που είχαν την πιθανότητα να εξελιχθούν. 
 
Οι τωρινοί ανθρώπινοι "Εσώτεροι" (Πνεύµατα) ήταν απλοί παρθενικοί σπινθήρες που 
εµψύχωναν το ορυκτό βασίλειο. Αλλά, ο Βεελζεβούλ ήταν ένα ανθρώπινο ον εκείνης της 
εποχής διότι είχε ένα Είναι και γνώριζε ότι αυτό το Είναι βρισκόταν µέσα του. 
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Εαν ο Βεελζεβούλ ακολουθούσε την στενή και ευθεία οδό που οδηγεί στο φως, τότε θα 
γινόταν ένας κύριος του νου, ένας γιος της φωτιάς, όπως οι περισσότεροι από τους 
αγαπηµένους του φίλους. Όµως, το ποτό, οι απολαύσεις, ο τζόγος και η µοιχεία µε τα 
εξωτικά λουλούδια της θανατηφόρας και αποπλανητικής οµορφιάς υπνώτιζουν τον 
αδύναµο και τον παίρνουν µέσα στην άβυσσο.  
 
Έτσι είναι πως ο Βεελζεβούλ έγινε στενός φιλός αυτής της δυσοίωνης προσωπικότητας, 
που µε τα  θαυµατουργά κόλπα της τον οδηγούσε θριαµβευτικά στο βίτσιο του τζόγου. 
Προς λύπη, µία µέρα ο Βελζεβούλ τελικά προετοιµάστηκε µε σκοπό να λάβει την πρώτη 
µύηση της µαύρης µαγείας µέσα σ΄ ένα νάο του σκότους…ο δάσκαλός του του έδινε 
άρρητες υποσχέσεις. Του µιλούσε πολύ για την αγάπη και τη δικαιοσύνη, συνεπώς το να 
αµφιβάλει για αυτόν ήταν αδύνατο, ειδικά όταν πάντοτε τον οδηγούσε θριαµβευτικά µε 
τα θαυµάσια µυστικά του στο βίτσιο του τζόγου. 
 
Παροµοίως, αυτές τις ηµέρες και αυτή την εποχή, πως µπορούν οι µαθητές της σχολής 
των Σοδόµων να αµφιβάλλουν τον Αρχιστράτηγο της ιερού τους τάγµατος, ή τις 'Ιερές 
Τελετές" τους; Αυτός που πρόκειται να πέσει δεν βλέπει το εµπόδιο. 
 
Η τελετή της πρώτης µαύρης µύησης που ο µαθητής Βεελζεβούλ έλαβε στο ναό είναι η 
ίδια τελετή που οι µαθητές του A.M.O.R.C. τελούν σήµερα στη σχολή τους για να 
λάβουν τον πρώτο τους βαθµό. Έτσι, µε τον ίδιο τρόπο ο µαθητής του πρώτου βαθµού 
από τα "Σόδοµα" παραµένει σκλαβωµένος από τον Φύλακα του Κατωφλιού µετά την 
τελετή, όπως και ο Βεελζεβούλ παρέµεινε σκλαβωµένος από τον Φύλακα του 
Κατωφλιού. 'Ετσι ξεκίνησε την καριέρα του ως ένας δαίµονας… 
 
Αυτό που συµβαίνει είναι ότι κατά τη διάρκεια των συνηθισµένων ωρών του ύπνου 
"VERITAS", ο Μαύρος Γκουρού, παίρνει τους µαθητές του πρώτου µαύρου βαθµού στο 
αστρικό σώµα, και τους υποβάλει σε µία πολύ περίεργη τελετή, που τώρα θα 
παρατηρήσουµε: 
 
Ο µαθητής πηγαίνει σποραδικά γύρω από ένα τραπέζι µερικές φορές, το χτυπά, και 
έπειτα παίρνει έναν πλίνθο από τα χέρια του µυητή, που τελετουργικά προφέρει αυτά τα 
λόγια: "Εκατέρωθεν του διαβόλου, µην το ξεχνάς." Μετέπειτα, ο µαθητής θάβει τον 
πλίνθο κάτω από το έδαφος. 
 
Αυτή η τελετή συµβολίζει ότι ο φτωχός µαθητής έθεσε τα θεµέλια για την µαύρη 
αδελφοσύνη του και ότι τώρα πρέπει να υπακούει στις εντολές της µαύρης αδελφότητος. 
Έπειτα, συγκεκριµένες απόκρυφες επεµβάσεις γίνονται πάνω στα κύρια τσάκρας του 
κεφαλιού αυτού του αφελούς θύµατος, µε σκοπό να τον ελέγχουν για την υπηρεσία στη 
µαύρη αδελφότητα. Επίσης, ένας φακός µε τη µορφή µατιού τοποθετείται πάνω στο 
λαιµό του, µε σκοπό να τον επηρεάζει πάνω στα σηµαντικά κέντρα του υποσυνείδητού 
του. Όταν ο µαθητής ξύπνησει στο κρεβάτι του, δεν θυµάται τίποτε από όσα συνέβησαν 
στο αστρικό επίπεδο. 
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Οι µαύροι µάγοι έχουν τον µυστικισµό τους, και πάντοτε πιστεύουν σταθερά ότι 
βαδίζουν στον καλό δρόµο. Κανείς µαύρος µάγος δεν πιστεύει ότι βαδίζει τον κακό 
δρόµο. 
 
Ο δρόµος της µαύρης µαγείας είναι πλατύς, µε βίτσια και απολαύσεις. 
 
Η Μαριέλα, η µεγάλη θηλυκή µαύρη µάγισσα ήταν γεµάτη από µία γοητευτική και 
µοιραία οµορφιά. Με την γοητευτική φωνή της και το τρυφερό της πρόσωπο, ευκίνητα 
και ανάλαφρα γλιστρούσε πάνω στα µαλακά παχιά χαλιά των µεγάλων και υπέροχων 
διαµερισµάτων της παλιάς ευρωπαικής αριστοκρατίας. Η πλάνα φωνή της αντηχούσε 
στη συντροφιά σαν ένα ποιήµα αγάπης, σαν ένα φιλί από τις σκιές, σαν µία άρρητη 
µουσική. Αυτή ήταν κάτι σαν το ροµάντσο µίας συµφωνίας του Μπετόβεν. Αυτή ήταν η 
Μαριέλα, η µεγάλη µαύρη µάγισσα, η λαµπρή κυρία όλων των ευρωπαικών αυλών. 
 
Οι "εβδοµήντα ψυχές του καζανιού", µε τα γκρίζα µαλλιά τους, έµοιαζαν σαν τις 
µαργαρίτες του κήπου µέσα στα αρώµατα, τα µετάξια και τα ψαλιδωτά σακάκια των 
βασιλικών παλατιών…Αυτές ήταν οι εβδοµήντα ψυχές του καζανιού, ένας κήπος από 
λευκά λουλούδια που απέπνεαν την πνοή του θανάτου. 
 
Η διαθήκη των εβδοµήντα Ελενών ήταν µία διαθήκη σκοταδιού και θανάτου. Και τι 
γίνεται σχετικά µε σένα Άντζελα; Αυτή η βασιλική ενδυµασία µε τη µακριά εσθήτα σε 
κάνει να µοιάζεις να προσµένεις για ένα µνηστήρα που ποτέ δεν φθάνει. Μοιάζεις σαν 
µία µυστήρια νύµφη ένος απολαυστικού γοητευτικού λαβύρινθου, µοιάζεις µε µια 
αξέχαστη οµορφιά µέσα σε µια βελουδένια νύχτα στολισµένη µε αστέρια. 
 
Πόσες πολλές φορές σε είδα, ω Άντζελα, σαν µία µοιραία θεά ανάµεσα στους 
σαγηνευτικούς καθρέφτες της κοµψής σάλας της µαγείας, όπου εσύ ήσουν µία βασίλισσα 
του κακού. Ποιο είναι το όνοµα, ω παιδιά του κακού, αυτής της υπέροχης οικίας που 
µοιάζει µε ένα ειδύλιο; 
 
Α! Είναι το Jahvesemo, η απολαυστική µωβ επαύλη του µεταξιού. Η µοιραία αγάπη και 
η οµορφιά της αβύσσου του κακού, βασιλεύουν εκεί και κάθε παρθένα είναι ένα ποιήµα, 
κάθε χαµόγελο ένα ειδύλιο, και κάθε χορός ένα ροµάντσο µίας αξέχαστης αγάπης…Η 
κοµψή και ντελικάτη µέση κάθε θανατηφόρας οµορφιάς είναι µία µπαγιαντέρα µέσα στη 
σιλουέτα ένος µυστήριου τοπίου. 
 
Ο Αndramelek, ο εύπορος και ποµπώδης µαύρος µάγος της Κίνας, λέει ότι το ανθρώπινο 
ον είναι ένας άγγελος, συνεπώς, δεν χρειάζεται να υποφέρει. Αυτός πάντοτε συµβουλεύει 
τους φίλους του να µπουν στην αριστοκρατία, να ντύνονται σαν πρίγκηπες και να 
συσσωρεύουν πολύ χρήµα. 
 
Ο µαύρος Κ.Η., όταν µιλά για κοινωνικά θέµατα, λέει ότι οι µαθητές του πρέπει να είναι 
θριαµβευτές, και ο µαθητής που δεν είναι θριαµβευτής δεν µπορεί να είναι µαθητής του. 
Οι µαύροι µάγοι αγαπούν τη µοιχεία και για να δικαιολογηθούν, λένε ότι έτσι είναι µία 
θεική σχέση. 
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Οι µαύροι µάγοι γνωρίζουν καλά ότι οι ψυχές που αποµακρύνονται από τον Εσώτερό 
τους τελικά αποσυντίθενται µέσα στην άβυσσο. Έτσι εξηγείται πως ένας οµιλητής των 
διδασκαλιών των αδελφών των σκοτεινών σπήλαιων λέει ότι η ψυχή είναι απλώς ένα 
ένδυµα και ότι πρέπει να αποσυντεθεί, διότι αυτοί ενδιαφέρονται µόνον για το 
"Πραγµατικό τους Είναι" και λαχταρούν για την οικοδόµηση της κρυψώνας τους στο 
απόλυτο. Αυτός είναι ο επικίνδυνος µυστικισµός της µαύρης µαγείας. 
 
Κάθε νεόφυτος της απόκρυφης επιστήµης εύκολα πέφτει σε αυτή τη φιλοσοφία αυτής 
της τροµερά θανατηφόρας και αποπλανητικής οµορφιάς… 
 
Οι µαύροι µάγοι µισούν το Χριστό…και τον θεωρούν ως µία διεφθαρµένη 
προσωπικότητα. Λένε ότι ο Κύριος Χριστός δεν ήταν ένας Μύστης, διότι κανείς Μύστης 
δεν επιτρέπει να τον σκοτώσουν…Με αυτή τη φιλοσοφία του σκότους οι µαύροι µάγοι 
επιµελούνται το µυστικισµό τους, και γεµάτοι χαρά, πίνουν, συνευρίσκονται και 
διασκεδάζουν…Συντρέχουν στις µεγάλες γιορτές τους και τους απολαυστικούς χορούς 
στις κοµψές αίθουσες ενώ διασκεδάζουν και γελούν στις αγκαλιές της µοιχείας… 
 
Ο µαύρος δρόµος είναι εύκολος και ανοιχτός. Έτσι, ο Βεελζεβούλ, ο όµορφος και 
ευγενής τύπος της αρχαίας Αρκαδίας προσανατολίστηκε σ΄ αυτόν τον εύκολο και 
ευτυχισµένο δρόµο…    
 
"Είναι στενή η πύλη, και γεµάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί σττο φως, και λίγοι αυτοί που 
τη βρίσκουν (το µονοπάτι που οδηγεί στο φως είναι γεµάτο µε τριβόλια και αγκάθια). 
Πολλοί είναι οι καλεσµένοι, αλλά λίγοι οι εκλεκτοί." (Ματθ. 7:13) 
 
Συνεπώς, η πλειοψηφία των ψυχών της γήινης εξέλιξής µας είναι χαµένη. Το µαύρο 
µονοπάτι, γεµάτο µε βίτσια και απολαύσεις, ήταν το ευκολότερο και το πιο προσβάσιµο 
για όλες. [τις ψυχές] 
 
Η ανθρώπινη εξέλιξη απέτυχε! Μόνο µία χούφτα ψυχών θα ενωθούν µε τον Εσώτερό 
τους και θα εισέλθουν στο αγγελικό βασίλειο. 
 
Η πλειοψηφία των ανθρωπίνων ψυχών θα αποσυντεθεί µέσα στην άβυσσο µέτα από 
πολλούς αιώνες, µέσα στα εξώτερα σκοτάδια και το κλάµα και το τρίξιµο των δοντιών. 
 
Ο Χριστός, ο θεικός Λυτρωτής του κόσµου, ήρθε για να δηµοσιοποιήσει το Μυητικό 
µονοπάτι για όλη την ανθρωπότητα. 
 
Όλη η Πορεία της Σταύρωσης του θεικού Ραββί της Γαλιλαίας είναι το µονοπάτι της 
µύησης που ο Μυούµενος πρέπει να βαδίσει µέχρι το Γολγοθά της "Ύψιστης Μύησης". 
Όταν φθάσει εκεί, η ψυχή ενώνεται µε τον Εσώτερό της, αθανατοποιείται και φθάνει τις 
άρρητες ψυχές του πληρώµατος. 
 
Ο λήθαργος αδιαπέραστων αιώνων βαραίνει πάνω στα µεγαλειώδη και ιερά µυστήρια. Ο 
Λόγος που γίνεται σάρκα βρίσκεται στον πυθµένα της ιερής µας κιβωτού, περιµένοντας 
την ύστατη στιγµή της ανάστασής µας. 
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Η άγια διδασκαλία του Σωτήρα του κόσµου λάµπει µε το φωτεινό και σπερµατικό Φίατ 
της πρώτης στιγµής, και η Ράβδος του Ααρών παραµένει, περιµένοντας τα βήµατα του 
φιδιού. 
 
Η αγία Γνωστική Εκκλησία είναι ο πιστός φύλακας της Πίστης Σοφίας, που είναι το 
βιβλίο όπου περιέχονται γραπτά όλες οι διδασκαλίες του Θεικού Ραββί της Γαλιλαίας. Το 
πολύ παλιό και οδυνηρό µονοπάτι το οποίο όλοι οι ∆άσκαλοι της ανθρωπότητας βάδισαν 
λάµπει έξοχα στα βάθη όλων των εποχών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Η ΡΑΒ∆ΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ 
 
Ο Βεελζεβούλ, κάθε φορά και πιο ανήσυχος για σοφία, πιστά και φιλότιµα εκτελούσε 
όλες τις εντολές που ο σκοτεινός καθοδηγητής του του έδινε.  
 
Αυτός γνώριζε την πορεία των σπερµατικών ρευµάτων και αφύπνισε την Κουνταλίνι του 
αρνητικά µέσω των διαδικασιών της µοιχείας και της συγκέντρωσης, όπως διδάσκεται 
στη Νεκροµαντεία. 
 
Το λυκόφως της κοσµικής νύχτας άπλωνε τα µυστηριώδη βελούδινα φτερά του πάνω 
στις βαθιές κοιλάδες και πάνω στα τεράστια και γιγαντιαία βουνά της αρχαίας Αρκαδίας. 
Τα σωµατώδη, χιλιετή δέντρα, το τελευταίο απαύγασµα αγνώστων γονέων, είχαν ήδη 
ρίξει τα φθινοπωρινά τους φύλλα όπως και πολλά χρονιά πριν, αλλά τώρα έµοιαζαν να 
ξεραίνονται οριστικά για να πέσουν στην αγκαλιά του θανάτου. 
 
Τα τωρινά ανθρώπινα σώµατα εκείνες τις εποχές έµοιαζαν µε ανθρώπινα φαντάσµατα 
και οι Εσώτεροι της παρούσης ανθρωπότητος µας είχαν ήδη λάβει την πιο λεπτοφυή 
ενδυµασία τους.   
 
Τροµεροί σεισµοί ταρακούνησαν την Αρκαδία και παντού ήταν αισθητή η πνοή του 
θανατού. Από τα πολυάριθµα πλήθη των ανθρωπίνων όντων, δύο τύποι πλασµάτων ήταν 
το αποτέλεσµα: Άγγελοι και δαίµονες. 
 
Η αρχαία οµορφιά του Βεελζεβούλ, η όµορφη ευγένεια της Αρκαδίας, είχε εξαφανιστεί. 
Το σώµα του καλύπτονταν µε τρίχες και είχε την εµφάνιση γορίλλα. Τα µάτια του είχαν 
το βλέµµα ενός εγκληµατικού και αποτρόπαιου ταύρου. Το στόµα του έγινε γιγαντιαίο 
και η µουσούδα του έµοιαζε µε ενός αιµοβόρου κτήνους µε τα φρικιαστικά δόντια του. 
Το κεφάλι του ήταν σκεπασµένο µε µία τεράστια χαίτη, και τα παραµορφωµένα 
γιγαντιαία χέρια και πόδια του έδιναν το παρουσιαστικό ενός φρικτού, σωµατώδους και 
αινιγµατικού τέρατος. Αυτός ήταν ο Βεελζεβούλ, ο αινιγµατικός και όµορφος ευγενής 
της αρχαίας Αρκαδίας… 
 
Αυτή ήταν η κούπα της σοφίας από όπου ήθελε να πιεί; 
 
Για να φθάσει σε αυτή την φρικτή τερατώδη µορφή, έπρεπε να περάσει από όλες αυτές 
τις µυήσεις στο ναό; Αυτό ήταν το νέκταρ της επιστήµης ή του ποτού της σοφίας που 
λαχταρούσε; 
 

Σοφία, θεικέ θησαυρέ, 
Με καις µε τη φωτιά σου, 

όταν θέλω να κλάψω, δεν το κάνω, 
και όταν το κάνω, Εσύ µε παρηγορείς. 

Υπήρχε ένας γέρος ξυλοκόπος στη χώρα, 
που δεν ήξερε να γράφει ή να διαβάζει. 
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Αγαπούσε µονάχα την κόψη του τσεκουριού του 
όµως, ένωθε µία λαχτάρα για τη ζωή. 
Πότιζε τα ρυάκια µε τα δάκρυά του, 
νιώθωντας αγάπη για τη Σοφία. 
Τα ωχρά µάγουλά του γελούσαν 

όταν µεθούσε µε αγάπη και ποίηση. 
Σοφία, Σοφία, Σοφία, 

πόσο µε καις αναφωνούσε ο ανήσυχος γέρος 
κάτω από τα ξανθά αστέρια. 
Σοφία, ποτό των Θεών, 

είναι ένα ποτό µε δηλητήρια, 
έτσι, κατά ένα σκληρό τρόπο το πνεύµα µου θα πει: 

Τροµερό, ω Θεέ µου, είναι το βασανιστήριο της αναµονής. 
Σοφία, για σένα υψώνω την κούπα µου, 

µιάς και κουράστηκα να κλαίω. 
Σοφία, για σένα ψάλλω αυτές τις στροφές µου 

και περιµένω ανάµεσα στα ρόδα, 
την αγάπη που πρέπει να ΄ρθει. 

Σοφία, θεικέ θησαυρέ, 
µε καις µε τη φωτιά Σου, 

όταν θέλω να κλάψω, δεν το κάνω, 
και όταν το κάνω, Εσύ µε παρηγορείς. 

 
Έτσι, αφυπνίστηκε η Κουνταλίνι κατά ένα αρνητικό τρόπο και µετέτρεψε τον 
Βεελζεβούλ σε µία σκοτεινή δύναµη της Φύσης.  
 
Κατά τη διάρκεια της παθιασµένης µοιχείας, οι µαύροι µάγοι εκµεταλλεύονται τη στιγµή 
της εκσπερµάτωσης µέσω της νοητικής συγκέντρωσης. Αυτό γίνεται µε σκοπό να 
αναγκάσουν την άνοδο των ζωτικών ορµονών, που αποσπώνται από τους σεξουαλικούς 
αδένες, προς το κεφάλι. Έπειτα, µε το νου τους, παίρνουν τις ορµόνες µέσα στην καρδιά, 
και τις στέλνουν προς το µεγάλο δάκτυλο του δεξιού ποδιού. Έτσι αφυπνίζουν την 
Κουνταλίνι τους αρνητικά και µετατρέπονται στο τέρας µε τα επτά κεφάλια, στο οποίο 
αναφέρεται το Βιβλίο της Αποκάλυψης. 
 
Υπάρχουν σχολές µαύρης γιόγκα στην Ινδία, που διδάσκουν στους µαθητές τους αυτή τη 
σκοτεινή επιστήµη. Μπορούµε να συνοψίσουµε τις βαθιές επιστήµες του αποκρυφισµού 
σε µία µόνο σύνθεση: Το Φίδι. Εάν εκσπερµατώνουµε (φθάνουµε στον οργασµό), τότε 
µετατρεπόµαστε σε διαβόλους, εάν δεν εκσπερµατώσουµε, τότε µετατρεποµάστε σε 
αγγέλους. 
 
Εάν το φίδι ανέβει, τότε γινόµαστε Θεοί, αλλά, εάν κατέβει, τότε δηµιουργείται η ουρά 
του ∆αίµονα σε µας, και γινόµαστε δαίµονες. 
 
Η ουρά του ∆αίµονα (Kundabuffer) είναι µία επιµήκυνση του αστρικού αντίστοιχου του 
κόκκυγα και είναι το αποτέλεσµα της κίνησης του φιδιού, προς τα κάτω, προς τη γη. 
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Η Κουνταλίνι είναι η Ράβδος των Πατριαρχών, η Ράβδος του Ααρών, η Ράβδος του 
Βράχµα και το σκήπτρο των Θεών. 
 
Ο Γνωστικός Αλχηµιστής αφυπνίζει την Κουνταλίνι ασκώντας σεξουαλική µαγεία. Έτσι, 
η Κουνταλίνι ανεβαίνει µέσω ενός αγωγού που βρίσκεται µέσα σε ένα κανάλι που 
ονοµάζεται Σουσούµνα. Αυτό το πύρινο φίδι είναι χοντρό σε αυτούς που έχουν 
συσσωρεύσει πολύ χριστική ουσία (σπέρµα), αλλά, είναι λεπτό σε αυτούς που δεν έχουν 
αποθηκεύσει πολύ σεξουαλική ενέργεια. 
 
Η θετική αφύπνιση της Κουνταλίνι συνοδεύεται από µία µεγάλη γιορτή µέσα στο ναό. 
∆ηµιουργείται ένας τροµερός πόνος στον κόκκυγα. Έπειτα, η φιδίσια φωτιά ανοίγει τον 
δρόµο της προς τα πάνω, προς το κεφάλι. Το πέρασµα από τον ένα κανόνα στον άλλο 
επιτελείται  σύµφωνα µε τις ηθικές αξίες του µαθητή. Αυτοί οι κανόνες είναι οι 
σπόνδυλοι της σπονδυλικής στήλης, και ονοµάζονται επίσης  πυραµίδες. 
 
Οποιαδήποτε ανάξια πράξη παίρνει την Κουνταλίνι αυτού του µαθητή από ένα ή δύο 
κανόνες κάτω, σύµφωνα µε το µέγεθος του σφάλµατος. Υπάρχουν 33 κανόνες που 
πρέπει να κατακτήσουµε µε σκοπό να φθάσουµε την Ύψιστη Μύηση, που είναι, η ένωση 
µε τον Εσώτερο. 
 
Αυτοί οι 33 κανόνες ανήκουν στον 33ο βαθµό της Μασωνίας. Επίσης σχετίζονται µε τα 
33 χρόνια της ζωής του Χριστού. Έτσι, ο 33ος βαθµός επιτυγχάνεται µόνο από τους 
∆ασκάλους των Μεγαλυτέρων Μυστηρίων. Τα δύο τριάρια όταν ενώνονται δίνουν το 
σύµβολο της ένωσης της ύλης µε το Πνεύµα, τον τέλειο κύκλο της αιωνιότητος, που το 
κέντρο του είναι παντού και η περιφέρεια πουθενά. 
 
Η Ύψιστη Μύηση επιτελείται όταν η Κουνταλίνι έχει φθάσει στο κεφάλι, αλλά για να 
σηκωθεί θριαµβευτικά η Κουνταλίνι µέσω των 33 κανόνων, είναι απαραίτητο να 
ασκήσουµε µε λεπτοµέρεια όλες τις διδασκαλίες των αγίων ευαγγελίων. Για να 
φθάσουµε στην Ύψιστη Μύηση πρέπει να περάσουµε πρώτα από τις εννέα στοές, που 
σηµαίνει, τις εννέα Μύησεις των Μικροτέρων Μυστηρίων.  
 
Όλες οι δυνάµεις του ανθρώπινου όντος αφυπνίζονται σύµφωνα µε την άνοδο της 
φιδίσιας φωτιάς µέσω της σπονδυλικής στήλης, αφού ο κάθε κανών έχει το απόκρυφο 
όνοµά του και σχετίζεται µε συγκεκριµµένες δυνάµεις. Ένας δάσκαλος των 
Μεγαλυτέρων Μυστηρίων είπε ότι πριν να φθάσει την Ύψιστη Μύηση, είχε την 
αδυναµία να υποπέπτει σε ένα συγκεκριµµένο σφάλµα, κατά συνέπεια η Κουνταλίνι του 
κατέβαινε 4 κανόνες, Έτσι, για να τους ξανακακτήσει, έπρεπε να προσπαθήσει πάρα 
πολύ. Οι δοκιµασίες της Μύησης είναι τροµερά απαιτητικές. Ο µαθητής πρέπει να 
ακολουθεί ένα τέλειο, άγιο και αγνό µονοπάτι. Έτσι, όταν φθάσει τον Εσώτερο, το 
ανθρώπινο ον µετατρέπεται σε ένα ∆άσκαλο των Μεγαλυτέρων Μυστηρίων και σε ένα 
Θεουργό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΩ 
 
Μετά από µία περίοδο κοσµικής ανάπαυλας, πριν το ξεκίνηµα της Ηλιακής Εποχής, η 
ζωή ανακεφαλαίωνε την Κρόνια εποχή. Έπειτα, άρχισε η Ηλιακή εποχή. 
 
Η Γη έλαµπε έξοχη µε τα άρρητα χρώµατα του αστρικού φωτός, και η ύλη του 
σύµπαντος ήταν το ίδιο το αστρικό φως. 
 
Τα φυσικά σώµατα της τωρινής ανθρωπότητος εξελίχθηκαν λίγο ακόµη και έλαβαν το 
ζωτικό σώµα, που κατά το παρόν χρησιµοποιείαι ως θεµέλιο για όλη την ανθρώπινη 
βιολογία. 
 
Οι άγγελοι και οι δαίµονες της Κρόνιας εποχής ίπταντο στο περιβάλλον της Ηλιακής 
εποχής... 
 
Εδώ, βλέπουµε διορατικά τον Βεελζεβούλ, τον πρίγκηπα των δαιµόνων, παραδοµένο στα 
χειρότερα εγκλήµατα, ένα ενεργό µέλος του µεγάλου ναού της µαυρής µαγείας. 
Μάχονταν έντονα για να κάνει προσήλυτους τους ανθρώπους της Ηλιακής εποχής. Κατά 
συνέπεια, υπήρξαν πολλές ψυχές που κατέκτησε για το σκοτεινό ναό του.  
 
Ο Βεελζεβούλ κατέβηκε τα 13 σκαλιά της µαύρης µαγείας, επιτυγχάνοντας έτσι την 13η 
µαύρη µύηση, που τον µετέτρεψε σε πρίγκηπα των δαιµόνων. Γύρω από τη µέση του 
φορούσε την µαύρη ζώνη µε τους επτά κόµπους, που φοριέται από τους µύστες της 
µαύρης µαγείας. 
 
Ήταν επιδέξιος στον νοητικό έλεγχο, και έλαβε τον χαµένο λόγο των µαύρων µάγων, που 
γράφεται "Mathrem" και που προφέρουν "Mazrem". Τοποθέτησε πάνω στο κεφάλι του 
µε τη µακριά χαίτη την κουκούλα της µαύρης µαγείας, και κάλυψε τους φαρδείς 
τριχωτούς ώµους του µε τον µαύρο µανδύα του πρίγκηπα των δαιµόνων. Πάνω στο 
µέτωπό του φαινόταν τα κέρατα του διαβόλου (αυτά τα κέρατα είναι το σηµάδι του 
κτήνους). Γνώριζε όλα τα συνθηµατικά και µετατράπηκε σε ένα µεγάλο ιεράρχη της 
µαύρης αδελφότητας, σε έναν αριστερόχειρα µύστη.  
 
Οι µαύροι µάγοι έχουν κάποια πολύ περίεργα συνθηµατικά για να αναγνωρίζουν ο ένας 
τον άλλο: "Arco" είναι το συνθηµατικό για αυτούς του εβδόµου βαθµού. "Kheira" είναι η 
λέξη για αυτούς του τρίτου βαθµού, που τον προφέρουν "Que-I-raa". "Mathra" είναι το 
συνθηµατικό για αυτούς του τετάρτου βαθµού, που το προφέρουν "Mazra", και που είναι 
η χαµένη λέξη για τους µαύρους µάγους. Mathra είναι το όνοµα ενός ναού της µαύρης 
µαγείας. Αυτός ο ναός είναι τοποθετηµένος σε κατάσταση "Τζίνας" πάνω από το βουνό 
Pico, στις Αζόρες νήσους. 
 
Οι µαύροι µάγοι από το ναό του Μathra είναι οι κοκκινοσκούφηδες µάγοι, όπως είναι και 
οι Μπονς και οι Ντούγκπας από το Θιβέτ. Οι µαύρες τελετές της σηµερινής εποχής 
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προέρχονται από τον σκοτεινό Ατλάντιο ναό και όχι από την Αίγυπτο όπως εσφαλµένα 
υποστηρίζουν. 
 
Εγώ, ο Aun Weor, ένας πολύ αρχαίος Ιεροφάντης των Αιγυπτιακών Μυστηρίων, 
κατηγορώ τη µαύρη αδελφότητα εµπρός στους ενόρκους της δηµόσιας συνείδησης  για 
το έγκληµα της δολιότητος. Κατηγορώ αυτό το µαύρο ίδρυµα για το έγκληµα της 
απόδοσης σε εµάς, τους αρχαίους Αιγυπτίους, των τελετών της µαύρης µαγείας, που ποτέ 
δεν χρησιµοποιήσαµε στην Αίγυπτο. 
 
Κατηγορώ τη µαύρη αδελφότητα για το έγκληµα της βεβήλωσης, κατηγορώ τη µαύρη 
αδελφότητα γιατί κάνει εµπόριο µε τις ψυχές των ανθρώπων. Κατηγορώ τη µαύρη 
αδελφότητα εµπρός στους ενόρκους της δηµόσιας συνείδησης για τη φρικτή πλάνη του 
να κάνουν τους αφελείς µαθητές τους να πιστεύουν ότι το ίδρυµά τους είναι λευκό. 
 
Λαέ της Αµερικής, σηκωθείτε ως ένα άτοµο µε σκοπό µιά για πάντα να τελειώνετε µε 
αυτές τις φωλιές διαφθοράς που οδηγούν εκατοµµύρια ψυχές στην άβυσσο. Γενναίοι 
άνθρωποι, ηρωικοί άνθρωποι, η ώρα της µεγάλης επανάστασης έφθασε, και δεν υπάρχει 
χρόνος για χάσιµο. 
 
Η ώρα των µεγάλων αποφάσεων έφθασε, και εµείς όλα τα ανθρώπινα όντα, πρέπει να 
επανενωθούµε γύρω από το Θεικό Ραββί της Γαλιλαίας, που από την κορυφή του 
Γολγοθά αναφωνεί: "Κύριέ µου, Κύριέ µου, πόσο µε εδόξασες!" 
 
Οι µαύροι µάγοι του πέµπτου βαθµού θα φωνάζουν το συνθηµατικό "Αstro" επι µαταίω, 
διότι αυτή η φωλία της µαύρης µαγείας θα βυθιστεί στην άβυσσο, όπου κατοικούν το 
µεγάλο κτήνος και ο ψευδοπροφήτης. Τα φρικτά θύµατα του έκτου βαθµού θα φωνάζουν 
"Zocas, Zocas, Zocas" επί µαταίω, διότι η άκρη του σπαθιού της κοσµικής δικαιοσύνης 
θα σφραγίσει τους λάρυγγές τους µέσα στα φρικτά σκοτάδια της απελπισίας, όπου µόνο 
τα κλάµα και το τρίξιµο των δοντιών ακούγονται. 
 
Και τι γίνεται µε σας, µαύροι µυστικιστές του εβδόµου βαθµού, επι µαταίω θα καίτε το 
αλάτι των µαγισσών µε αλκοόλη και θυµιάµα. Ο βρώµικος φύλακας του ναού σας θα 
είναι ανίκανος να σας σώσει από τα σκοτάδια και την απελπισία, διότι φθάνει η χιλιετία, 
και όλοι όσοι δεν είναι κοντά στο Χριστό θα εισέλθουν στην άβυσσο, ακόµη και αν 
φωνάζουν "Mathrem, Mathrem, Mathrem" σαν τους τρελούς.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΝΟΥΣ Η ΗΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
 
Ο Βεελζεβούλ, ο πρίγκηπας των δαιµόνων, µεγάλωνε τις στρατιές των λεγεώνων του µε 
νέους προσήλυτους που καθηµερινά στρατολογούσε από τα ανθρώπινα όντα της 
Ηλιακής εποχής. Κατά αυτόν τον τρόπο µετατράπηκε σε ένα ιεράρχη των λεγεώνων. 
 
Το σύµπαν έλαµπε έξοχα, γεµάτο µε άρρητη οµορφιά. Η ανθρωπότητα από την Ηλιακή 
Εποχή ήταν παρόµοια µε όλες τις άλλες ανθρωπότητες άλλων εποχών. Ανάµεσα στα 
ανθρώπινα όντα αυτής της εποχής, ύπηρχε κάποιος που µάχονταν τροµερά µε σκοπό να 
πετύχει την τελειότητα. Αυτός ο άνθρωπος αργότερα έγινε γνωστός ως Χριστός, ο 
Θεικός Ραββί της Γαλιλαίας, ο Ηλιακός Λόγος. 
 
Υπήρχε ένας άλλος ναός της µαύρης µαγείας στην Ηλιακή εποχή στον οποίο πολλά 
ανθρώπινα όντα µυήθηκαν. Αυτοί αργότερα µετατράπηκαν σε δαίµονες. Ο Αstaroth 
µυήθηκε σ΄ αυτόν τον µαύρο γιγαντιαίο νάο. 
 
Όταν η κοσµική νύχτα της ηλιακής εποχής έφθασε µετά από εκατοµµύρια χρόνια, οι 
τέσσερεις Κύριοι της Φλόγας προίκισαν τους τωρινούς ανθρώπινους Εσώτερους 
(Πνεύµατα) µε µία Πνευµατική Ψυχή ή βουδικό σώµα, που είναι το σώµα της 
διαίσθησης. 
 
Το όχηµα της διαίσθησης συνδέεται άµεσα µε την καρδιά. Εποµένως, η καρδιά είναι το 
κέντρο της διαίσθησης. Το τσάκρα της ή το λώτινο λουλούδι περιστρέφεται και λάµπει 
µε µία εξαίρετη οµορφιά. Υπάρχουν επτά ατοµικά κέντρα σε αυτό το τσάκρα, που 
εξυπηρετούν ως όργανα για τις Επτά Μεγάλες Κοσµικές Ιεραρχίες ώστε να µπορούν να 
δρουν πάνω στο θαυµάσιο οργανισµό µας. 
 
Όπως ήδη έχουµε δηλώσει στο βιβλίο µας µε τίτλο Ο Τέλειος Γάµος, ή Η Πόρτα 
Εισόδου στη Μύηση, η καρδιά του Ήλιου είναι δοµηµένη όπως και η καρδιά του 
ανθρώπινου οργανισµού µας. Όπως υπάρχουν Επτά Ιεράρχες στον Ήλιο που 
κατευθύνουν τις επτά κοσµικές ακτίνες, υπάρχουν επίσης επτά εγκέφαλοι στην καρδιά 
µας που ανήκουν στις Επτά Μεγάλες Κοσµικές Ιεραρχίες. 
 
Ο ήλιος έχει ένα ατοµικό κεντρικό πυρήνα, που ονοµάζεται το Άτοµο Νους, και είναι η 
διαµονή του Βράχµα µέσα µας. Αυτο το άτοµο είναι το πρώτο ζωτικό κέντρο που 
λειτουργεί στο έµβρυο και επίσης και το τελευταίο που σταµατά να ζει στον οργανισµό 
µας. 
Αυτό το άτοµο περιέχει το νου, τη ζωή, την ενέργεια και τη δύναµη της θέλησης του 
ανθρωπίνου όντος. Έχει µία οπάλ φωτεινή αύρα που ακτινοβολεί και λάµπει. 
 
Στο τέλος της Ηλιακής εποχής, η ανθρωπότητα της κατέκτησε το Αγγελικό επίπεδο. 
Αυτοί είναι οι Αρχάγγελοι της τωρινής εποχής. Ο πιο ύψιστος µυηµένος ανάµεσά τους 
ήταν ο Χριστός. Όµως, δεν έφθασαν όλα τα ανθρώπινα όντα σ΄ αυτό το επίπεδο, αφού η 
πλειοψηφία µετατράπηκε σε δαίµονες. 
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Ο Jahve είναι ο αντίθετος πόλος του Χριστού. Ο Jahve ήταν ο ύψιστος µαύρος µάγος και 
σκοτεινός Μύστης εκείνης της εποχής. Όταν έφθασε η Κοσµική Νύχτα, το σύµπαν 
έµοιαζε να βυθίζεται µέσα στο χάος. Όλη η Φύση εισήλθε σε ένα ευτυχισµένο 
όνειρο...Τα σπέρµατα όλων των έµβιων όντων παραδόθηκαν στις αγκαλιές του 
ονείρου...Έτσι, οι άρπες των Ελοχίµ ευχάριστα δονούνταν µέσα στα άπειρα διαστήµατα. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

Ο ΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΙΣΘΗΣΗ 
 
Το διανοητικό ζώο ζει στο κεφάλι του µε τα επτά ανοίγµατα. Ο εγκέφαλος είναι 
κατασκευασµένος για να επεξεργάζεται τη σκέψη, όµως δεν είναι η σκέψη. Ο εγκέφαλος 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα όργανο του νοητικού σώµατος. 
 
Το νοητικό σώµα είναι ένας υλικός οργανισµός, όµως δεν είναι ο φυσικός οργανισµός. 
Το νοητικό σώµα έχει την υπερβιολογία του και την εσωτερική παθολογία του, που είναι 
τελείως άγνωστη στους σηµερινούς επιστήµονες. 
 
Το νοητικό σώµα περιβάλλεται από µία µεταξένια µεµβράνη, που το προστατεύει και το 
διατηρεί σε αρµονία µε το νευρικό σύστηµα του νωτιαίου µυελού. Αυτό το κάλυµα είναι 
η Ασηµένια Ασπίδα του νοητικού σώµατος. Μία τέτοια ασπίδα είναι ολοκληρωτικά 
καλυµµένη από "τεµνόµενους κώνους". Αυτοί ονοµάζονται "µετρητές" και είναι οι 
αισθήσεις του νοητικού σώµατος.  
 
Ένα από αυτά τα αισθητήρια κέντρα του νοητικού σώµατος επιτρέπει σ΄ αυτό να 
χειρίζεται τα ατοµικά και συµπαντικά σπερµατικά ρεύµατα. Υπάρχουν επίσης στο 
νοητικό µας σώµα συγκεκριµένες αισθήσεις που µας επιτρέπουν να λαµβάνουµε τη 
σοφία από απόµακρα άστρα. Το κατώτερο αντίστοιχο της Ασπίδας µας διαµορφώνει τις 
έλικες του εγκεφάλου. 
 
Το νοητικό σώµα έχει ένα ατοµικό πυρήνα που εξυπηρετεί ως βάση του. Αυτός ο 
πυρήνας είναι το Κύριο Άτοµο του νου. Αυτό το Κύριο Άτοµο περιέχει όλη τη σοφία της 
Φύσης. Όποιος µάθει να επικοινωνεί µε αυτό το Άτοµο µέσω του διαλογισµού µπορεί να 
διδαχθεί και να καθοδηγηθεί πάνω στην κοσµική σοφία, αφού αυτό το Άτοµο είναι σοφό. 
Αυτο το Κύριο Άτοµο εδρεύει στο σπερµατικό µας σύστηµα. Ασκώντας σεξουαλική 
µαγεία, αυτό το άτοµο υψώνεται προς το κεφάλι µας και έπειτα µας φωτίζει στον κόσµο 
του νου. 
 
Η Ασηµένια Ασπίδα λάµπει σαν χρυσός όταν ασκούµε σεξουαλική µαγεία διότι 
εκατοµµύρια µεταµορφωµένων ατόµων υψηλού βολτάζ την καλύπτουν και 
ολοκληρωτικά τη µεταµορφώνουν. Έτσι, επέρχεται η αφύπνιση της συνείδησης και η 
αριστοκρατία της διάνοιας. Τότε, πράγµατι µπορούµε να µιλάµε ότι έχουµε µία 
διανοητική ευρυµάθεια και µία µεταµορφωµένη ηθική. 
 
Πως µπορούµε να µιλάµε για τον ανθρώπινο εξευγενισµό, για άµεσες πραγµατώσεις και 
αποτελέσµατα, χωρίς να κατέχουµε συνεκτική νοητική ευρυµάθεια; 
 
Είναι µήπως γνωστές οι στενές υπαρκτές σχέσεις ανάµεσα στη σεξουαλικότητα και το 
νου; 
 
Η Ψυχοανάλυση του Σιγκµουντ Φρόυντ πρέπει να µελετηθεί για να γνωρίσουµε τις 
πρώτες έννοιες της σεξουαλικότητας σε σχέση µε το νου. 
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Κάποιοι πιστεύουν ότι παίζοντας διάφορα αθλήµατα, ιππεύοντας άλογα ή επιλέγοντας 
άλλες εντυπώσεις, µπορούν να κατέχουν αυτό που ποµπωδώς ονοµάζεται "οι τελευταίες 
αντιλήψεις", "νοητική ευρυµάθεια", "αριστοκρατία της διάνοιας" και πνευµατική 
αναγέννηση. 
 
Πως µπορεί ένα άτοµο εκφυλισµένο από την νοσηρότητα του σαρκικού πάθους να µιλά 
ότι έχει µία µεθοδική ζωή και απόλυτη προσοχή;  
 
Πως µπορεί κάποιος που δεν κατέχει το Κύριο Άτοµο στο θρόνο του, να µιλά ότι έχει µία 
νοητική διεύρυνση;  
 
Πως µπορεί ένα ακόρεστα σεξουαλικά άτοµο να λέει ότι έχει ένα δηµιουργικό νου; ∆εν 
γνωρίζουν ότι οι σκέψεις που δεν είναι εµποτισµένες από την Προσδιοριστική Ενέργεια 
της Φύσης (τη σεξουαλική ενέργεια) αποσυντίθενται; Αγνοούν ότι η Προσδιοριστική 
Ενέργεια είναι η σεξουαλική δύναµη; 
 
 Πως µπορεί ένα άτοµο που ο αδένας της επίφυσης του είναι ατροφικός λόγω της 
µοιχείας να µιλά ότι έχει σθένος, δύναµη της θέλησης και µπορεί να θριαµβεύει; 
Συµβαίνει αυτό ίσως, επειδή δεν είναι γνωστή η στενή υπαρκτή σχέση ανάµεσα στον 
αδένα της επίφυσης και τους σεξουαλικούς αδένες, και ότι ο αδένας της επίφυσης είναι ο 
αγγελιοφόρος του κέντρου της σκέψης; Πως µπορεί ένα άτοµο που ο εγκέφαλός του 
είναι αδυνατισµένος λόγω του βίτσιου της συνουσίας να µιλά για νοητική συγκέντρωση; 
Πως µπορεί ένα άτοµο που δεν έχει αντιµετωπίσει τον εαυτό του και που έχει 
αποµακρυνθεί από τον Εσώτερό του εξαιτίας της µαύρης µαγείας να µιλά για προσωπική 
ικανοποίηση και για αυτεπάρκεια; Πως µπορεί µία αδύναµη ψυχή να έχει αυτεπάρκεια; 
∆εν καταλαβαίνουν ότι οι ψυχές που είναι αποµακρυσµένες από τον Εσώτερο είναι 
αδύναµες ψυχές; Ο νους διαχωρίζεται στον στερεό νου και στον αφηρηµένο νου. 
 
Ένα πράγµα είναι η κριτική µέσω της πρακτικής λογικής και άλλο είναι η κριτική της 
καθαρής λογικής. Οι εξαρτηµένες αντιλήψεις που ανήκουν στην κρίση της πρακτικής 
λογικής βασίζονται πάνω στις εµπειρίες των εξωτερικών αισθήσεων. Όµως, οι 
εξαρτηµένες αντιλήψεις που ανήκουν στην κριτική της καθαρής λογικής τρέφονται από 
ακριβείς ιδέες και τη διαίσθηση. 
 
Η φιλοσοφία του κ. Εµµανουήλ Καντ, του µεγάλου φιλόσοφου από το Koenisgsber, 
αγνοείται εντελώς. 
 
Εποµένως, τα συστήµατα "ελέγχου" και της επιλογής των αισθήσεων επιδιώκουν µόνο 
να σκλαβώσουν τους µαθητές της κριτικής της πρακτικής λογικής και τους µαθητές του 
κατώτερου και στερεού νου. Αυτά τα συστήµατα δεν είναι τίποτε άλλο παρά καθαρή και 
γνήσια µαύρη µαγεία. Το επιθυµητό αποτέλεσµα αυτών των συστηµάτων είναι να 
µετατρέψουν το µαθητή σε ένα σκλάβο των εξωτερικών αισθήσεων και σε ένα µαύρο 
µάγο. 
 
Η Brahma-Vidya είναι ο νους του Εσώτερου. Ο νους του Εσώτερου είναι το αποτέλεσµα 
ή απόσταγµα όλων των εµπειριών που αποκτήθηκαν µε το νοητικό σώµα.    
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Η Brahma-Vidya γίνεται το φωτεινό σώµα της νίκης, που αναφέρεται στο βιβλίο Η 
Ανατολή της Νεότητος. 
 
Ένα πράγµα είναι ο νους ως νους και άλλο ο νους ώς ένα όργανο. Οι µεγάλες κοσµικές 
φωτίσεις είναι το αποτέλεσµα των µνηµειωδών ενώσεων της Brahma-Vidya µε το 
νοητικό σώµα. Έτσι, η ψυχή ενωµένη µε τον Εσώτερό της βυθίζεται µέσα στη µεγάλη 
ψυχή του κόσµου, µέσα στην "υπερψυχή" του Έµµερσον, και γνωρίζει όλα τα 
µακροκοσµικά θαύµατα. Όµως, για να γνωρίσουµε αυτά τα θαύµατα, είναι απαραίτητο 
το άνοιγµα του µατιού του Dagma. Αυτό το µάτι είναι η διαίσθηση. 
 
Αυτός που είναι διαισθητικός, είναι επειδή έχει ένα ειδικά δοµηµένο νοητικό σώµα. Ο 
πυρήνας από ένα τέτοιο νου είναι ένας κύκλος από ένα υπέροχο βιολετί χρώµα. Μέσα 
στο βιβλίο Azug, ο νους που είναι κατά αυτό τον τρόπο οργανωµένος ονοµάζεται 
"Damiorfla". 
 
Ένα Damiorfla άτοµο δεν λυγίζει εµπρός στις δυνάµεις του διαβόλου, ούτε και είναι ένας 
σκλάβος της µάγια (ψευδαίσθησης). 
 
Όποιος θέλει να µελετήσει το βιβλίο της ανατολικής σοφίας µε τίτλο Azug, πρέπει πρώτα 
από όλα να υποβληθεί σε µεγάλες και τροµερές Μυητικές δοκιµασίες. Έλαβα αυτό το 
βιβλίο από τα χέρια του αυθεντικού ∆ασκάλου της σοφίας Kout Humi. 
 
Έτσι, το σύστηµα των επιλεκτικών αισθήσεων και το κοµµάτιασµα του νου µε 
"ελέγχους" και περισσότερους νοητικού ελέγχους καθε µέρα, δεν καταφέρνει παρά να 
σκλαβώσει το µαθητή στο ζωώδη νου του και στην όχι λιγότερο µοιραλατρική του 
διάνοια. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά µαύρη µαγεία. Το µόνο πράγµα που 
επιτυγχάνεται µε αυτές τις σκοτεινές διδασκαλίες είναι ο ολοκληρωτικός διαχωρισµός 
της Μονάδος και της προσωπικότητος. Οπότε, το άτοµο καταλήγει καταφρονώντας τη 
Μονάδα του και αποδίδοντας λατρεία στο Φύλακα του Κατωφλιού του, στο εσωτερικό 
του κτήνος. 
 
Ένα πράγµα είναι η λογική και άλλο είναι η διαίσθηση. Η λογική τρέφεται µε τις 
εξωτερικές αισθήσεις (µέσω των αισθήσεων αντιλαµβάνεται και έπειτα δηµιουργεί τις 
εντυπώσεις). Έτσι, η λογική καταλήγει να είναι αρνητική και περιοριστική. 
 
Το λογικό άτοµο πιστεύει ότι µπορεί να κατακτήσει την αλήθεια µέσω της πάλης των 
αντιθέτων, αλλά αυτό διαχωρίζει µονάχα το νου και τον καθιστά ανίκανο να κατανοήσει 
την αλήθεια. 
 
Το διαισθησιακό άτοµο γνωρίζει µόνο πως να ακούει τη φωνή της σιγής. Έτσι, µε τον 
γαλήνιο νου του, οι αιώνιες αλήθειες της ζωής αντικατοπτρίζονται µε µία λαµπρή 
οµορφιά. 
 
Το λογικό άτοµο µετατρέπει το νου του σε ένα πεδίο µάχης γεµάτο προκαταλήψεις, 
φόβους, άγχη, φανατισµό, θεωρίες και τα συµπεράσµατά του είναι πάντοτε αυτά της 
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αρεσκείας του. Όµως, µία τέτοια ταραγµένη λίµνη ποτέ δεν µπορεί να αντικατοπτρίσει 
τον ήλιο της αλήθειας. 
 
Ο νους του διαισθητικού γαλήνιος και σιωπηλός κυλά πολύ µακρυά από την µαύρη 
διαµάχη των αντιθέσεων και από την θύελλα της υπεροψίας. 
 
Ο νους του λογικού είναι σαν ένα πλοίο που γνωρίζει µόνο πως να αλλάζει λιµάνια. Από 
αυτά τα λιµάνια που ονοµάζονται σχολεία, θεωρίες, θρησκείες, πολιτικές παρατάξεις, 
κλπ., δρα και αντιδρά σύµφωνα µε τις ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις. Ένας τέτοιος νους 
είναι ένας σκλάβος των στάσιµων ενεργειών της ζωής. Εποµένως, καταλήγει 
µπερδεµένος και µε πόνο. 
 
Τα παιδιά της διαίσθησης, ως επαναστάτες, ως ψηλά ιπτάµενοι αετοί, ίπτανται προς τον 
ήλιο των µεγάλων άρρητων αληθειών, ελεύθερα από φόβο, ελεύθερα από την επιθυµία 
για συσσώρευση, ελεύθερα από παρατάξεις, θρησκείες, σχολές, κοινωνικές 
προκαταλήψεις, φανατισµό σηµαιών, άγχη, θεωρίες, διανοητισµό, µίσος, ιδιοτέλεια κλπ. 
Ο νους του διαισθητικού γαλήνια και σιωπηλά κυλά ως µία χαρισµατική, κρυστάλλινη 
πηγή θαυµάσιας οµορφιάς µέσα στον µεγαλειώδη κεραυνό της σκέψης. 
 
Το νοητικό σώµα του διαισθητικού είναι ένα θαυµάσιο όχηµα του Εσώτερου. Ο νους 
ενός τέτοιου ατόµου δρα µόνο κάτω από την κατεύθυνση του Εσώτερου. Έτσι, από αυτή 
τη δράση ξεπηδά η ορθή σκέψη, το ορθό συναίσθηµα και η ορθή πράξη. 
 
Το ανθρώπινο ον που κινείται µέσα στον κόσµο µονάχα κάτω από την κατεύθυνση του 
Εσώτερού του είναι ένα ευτυχισµένο ανθρώπινο ον διότι είναι αποµακρυσµένο από τα 
πολλών ειδών µπερδέµατα και συγκρούσεις. 
 
Για να φθάσουµε τις άρρητες κορυφές της διαίσθησης, είναι αναγκαίο να ζούµε 
ολοκληρωτικά σύµφωνα µε τις σοφές διδασκαλίες που εφέρθησαν στη γη από το Θεικό 
Ραββί της Γαλιλαίας. Εποµένως, οι διδασκαλίες του Χριστού είναι οι διδασκαλίες που 
µας οδηγούν στις άρρητες κορυφές της διαίσθησης. 
 
Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το να κινούµαστε ακριβώς σε αυτό το φυσικό κόσµο, 
σύµφωνα µε τις σοφές διδασκαλίες του ∆ασκάλου. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι να 
κάνουµε της διδασκαλίες του Χριστού να γίνουν σάρκα και οστά µας. 
 
Ο Χριστός δεν ήρθε για να ιδρύσει θρησκείες. Ο Χριστός ήρθε µε σκοπό να ενωθούµε µε 
τον Εσώτερο (τον αιώνιο Πατέρα µας). 
 
Όλες οι διδασκαλίες του Χριστού έχουν το µεγάλο µουσικό ρυθµό από το επίπεδο των 
κυµάτων της ζωής, που είναι ο Βουδικός ή διαισθητικός κόσµος. 
 
Το Μάντρα "Aum Mani Padme Hum" αναπτύσσει τη διαίσθηση όταν εκφωνείται 
καθηµερινά για δέκα λεπτά. Αυτό το Μάντρα εκφωνείται ως ακολούθως: 
Οοοοοοµµµµµµµµµ µµµµµµαααααα νννννιιιιιιιιιιι παντντντνµεεεεεε χουουµµµµµ." Αυτό 
είναι το µάντρα της διαίσθησης. 
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Οι ασκήσεις της διδασκαλίας του Χριστού αφυπνίζουν το τσάκρα της καρδιάς µας και 
θέτουν σε δραστηριότητα το Βουδικό ή ∆ιαισθητικό σώµα, που µας οδηγεί στη σοφία 
και την αιώνια ευτυχία. 
 
Η σεξουαλική µαγεία είναι ένα µέρος των διδασκαλιών του Χριστού που διδάχθηκε 
στους εβδοµήντα µαθητές του κρυφά. 
 
Ενώ ασκούµε τις χριστικές διδασκαλίες, το αιθερικό σώµα αναδιοργανώνεται και οι δύο 
ανώτεροι αιθέρες του αυξάνουν σε εντάση. Τότε, ένα συγκεκριµµένο κέντρο που είναι 
σχηµατισµένο στο κεφάλι µας κατεβαίνει στην καρδιά και οργανώνει ένα κέντρο για τη 
διαίσθηση. 
 
Ένα προστατευτικό δίκτυο σχηµατίζεται γύρω από το αιθερικό σώµα όταν δεν 
σπαταλούµε τη χριστική µας δύναµη. Έτσι είναι πως το σώµα παραµένει προστατευµένο 
από τα εξωτερικά ρεύµατα. Το φυσικό σώµα γίνεται πιο λεπτό αλλά και πιο δυνατό, και 
ακόµη και το πρόσωπο µεταµορφώνεται και κερδίζει σε οµορφιά.   
 
Οι διδασκαλίες του Ηλιακού Λόγου δρουν πάνω σε όλα τα εσωτερικά µας σώµατα, 
µετατρέποντάς τα σε τέλεια όργανα του Εσώτερου. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι να 
ζούµε αυτές τις διδασκαλίες στην πρακτική µας ζωή. 
 
∆υστυχώς, πολλοί άνθρωποι συγχέουν τον κοσµικό νου µε την κοσµική συνείδηση. Ένα 
πράγµα είναι τα κύµατα του νου, και άλλο πράγµα είναι τα κύµατα της συνείδησης. Ο 
νους τρέφεται από τη συνείδηση. Η κοσµική συνείδηση επανενώνει τα ασυναφή κύµατα 
του νου. 
 
Η τρίαινα συµβολίζει το τριπλό σετ δυνάµεων των µεταµορφωµένων ατόµων του νου. 
Το νοητικό σώµα δεν είναι το "Εγώ". Το νοητικό σώµα είναι µόνο ένα όργανο του 
"Εγώ". Έτσι, το να προσποιούµαστε ότι είµαστε σκλαβωµένοι από αυτό το υλικό όργανο 
είναι και το αποκορύφωµα του πείσµατος. 
 
Ο νους του διαισθητικού είναι ένα άρρητος κάλυκας γεµάτος µε οµορφιά. Ο νους του 
διαισθητικού είναι το Άγιο Ποτήριο γεµάτο µε το αίµα του Μάρτυρα του Γολγλοθά. 
 
Ο νους του διαισθητικού είναι το ιερό κύπελο του Πληρώµατος, το ιερό κύπελο του 
Σαµάντι, το ποτό των Θεών. Είναι το Σόµα, που πίνεται από τους Κυρίους του Νου. 
Είναι το ποτό της αγάπης, το Βουδικό ποτό, που είναι το κρασί του φωτός 
µετατρεπόµενο µέσα στο πύρινο δοχείο της όµορφης Ελένης. Είναι το κύπελο των 
αθάνατων Θεών! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

Η ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
 
Η ανατολή της Σεληνιακής περιόδου ξεκίνησε µε το πέρασµα της κοσµικής νύχτας της 
Ηλιακής  περιόδου. Τότε το ηλιακό σύµπαν συµπυκνώθηκε σε µία αιθερική ύλη και η 
ζωή ανακεφαλαίωσε όλα τα στάδια των πρηγούµενων κοσµικών περιόδων. 
 
Το ξεκίνηµα της αιθερικής Γης µας, που ονοµάζεται Γη-Σελήνη (η Σεληνιακή περίοδος σ 
όλη την αφθονία της), συνέβηκε µετά από αυτές τις διαδικασίες της ανακεφαλαίωσης. 
 
Τα ανθρώπινα όντα της Σεληνιακής εποχής ήταν κοντά στο ανάστηµα, και τα σώµατά 
τους ήταν από µια αιθερική ύλη. Κατασκεύαζαν τα σπίτια τους υπογείως, αν και 
τοποθετούσαν σκεπές σ΄ αυτά που ήταν όµοιες µε αυτές που τοποθετούµε εµείς στα 
τωρινά σπίτια µας. Αυτοί συναλλασσόταν, εργάζονταν και διασκέδαζαν µε το ίδιο τρόπο 
που κάνουµε κι εµείς. Οι αστικοί πληθυσµοί ήταν µικροί και συνδεόταν όπως και οι 
δικές µας πόλεις, µε λεωφόρους και δρόµους. 
 
Είχαν επίσης αυτοκίνητα παρόµοια µε τα δικά µας αυτοκίνητα. Τα βουνά τους ήταν 
διάφανα σαν το κρύσταλλο, µε ένα όµορφο σκούρο µπλέ χρώµα, που µοιάζει µε το µπλέ 
χρώµα των βουνών όταν τα βλέπουµε από µακρυά (που είναι ο αιθέρας). Όλη η αρχαία 
Γη µας είχε αυτό το όµορφο χρώµα. 
 
Τα ηφαίστεια ήταν σε συνεχή δραστηριότητα, και υπήρχε περισσότερο νερό απ΄ ότι στην 
τωρινή εποχή µας. Τεράστιες λίµνες και βαθιές θάλασσες υπήρχαν παντού… 
 
Στην Σεληνιακή περίοδο, βλέπουµε τον Βεελζεβούλ να ζει σε ένα τεράστιο σπίτι που 
ήταν κατασκευασµένο υπογείως. Εδώ, µέσα σε ένα µεγάλο δωµάτιο, δίδασκε τους 
µαθητές του. Φορούσε ένα µαύρο χιτώνιο µε κόκκινες ρίγες, ένα τουρµπάνι και µία κάπα 
ιδίου χρώµατος. Ήταν ένας µαύρος µάγος που είχε ένα ψηλό και ρωµαλέο σώµα. Όλοι οι 
τσέλας του (µαθητές) τον εκτιµούσαν βαθέως. 
 
Ο Βεελζεβούλ είχε δύο βιβλία: Ένα από το οποίο διάβαζε στους µαθητές του για να τους 
διδάσκει, και το άλλο που µελετούσε αυτός κρυφά. Υπήρχαν πολλοί προσήλυτοι 
ανάµεσα στα ανθρώπινα όντα της Σεληνιακής περιόδου που κατέκτησε για τη µαύρη 
µαγεία. 
 
Η χλωρίδα και η πανίδα εκείνης της εποχής ήταν διαφορετική από τη δική µας. Εδώ, 
διορατικά βλέπουµε φυτά-ορυκτά, που σηµαίνει, ηµι-φυτά, ηµι-ορυκτά, ηµι-ζωώδη φυτά, 
κλπ. Με άλλα λόγια, τα τρία βασίλεια της Φύσης δεν είχαν καθοριστεί τελείως όπως 
στην παρούσα εποχή, αφού εκείνη την εποχή το ένα βασίλειο ενωνόταν µε το άλλο. 
 
Τα δέντρα είχαν την αξιοσηµείωτη τάση τα κλαδιά και τα φύλλα τους να σχηµατίζουν 
κοίλο σχήµα, που τα έκανε να µοιάζουν µε γιγαντιαίες οµπρέλλες. Ανάµεσα σε όλα τα 
υπαρκτά πράγµατα, αυτή η αξιοσηµείωτη τάση του να κλίνουν προς τα κάτω ήταν η 
ζωντανή γραφή της Φύσης που φαινόταν παντού. Αυτή η πορεία προς τα κάτω έδειχνε τη 
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συµπύκνωση προς την παρούσα φυσική Γη µας. Η Φύση είναι µία ζωντανή γραφή 
παντού, εποµένως, τα σχέδιά της γραφόταν βασιζόµενα πάνω σ΄ αυτή τη ζωντανή γραφή. 
Από την άλλη µεριά, βλέπουµε στην παρούσα εποχή µας, σ΄ αυτόν τον 20ο αιώνα, µία 
αξιοσηµείωτη τάση των ανθρώπινων όντων να κατασκευάζουν πολύ ψηλά κτίρια, και να 
φτιάχνουν αεροπλάνα όλο και πιο γρήγορα κλπ. 
 
Τα κλαδιά των δέντρων µας δεν θέλουν να κλίνουν προς τα κάτω, αντιθέτως θέλουν να 
υψώνονται προς τον ήλιο. Αυτό γίνεται επειδή η γη µας έφθασε ήδη στο µέγιστο της 
υλικής συµπύκνωσής της, και τώρα λαχταρά να υψωθεί εκ νέου, να "αιθεριοποιηθεί" 
ξανά… 
 
Πράγµατι, ο αιθέρας κατακλύζει τον αέρα και αιθεριοποιεί τη γη όλο και περισσότερο. 
Έτσι, κατά το τέλος της µεγάλης Ρίζας Αρύας Φυλής, ο αιθέρας θα είναι ολοκληρωτικά 
ορατός στον αέρα. Τότε, όλα τα πλάσµατα που ζουν στον αιθέρα θα µοιράζονται όλες τις 
δρααστηρίοτητές τους µε το ανθρώπινο ον. 
 
Κατά τη διάρκεια της Σεληνιακής περιόδου, τα φυσικά σώµατα της τωρινής µας 
ανθρωπότητας έφθασαν σε ένα υψηλό βαθµό τελειότητος. Αποκτήσαµε το αστρικό σώµα 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
 
Εµείς, τα ανθρώπινα όντα της παρούσας εποχής είµασταν τα ζώα της Σεληνιακής 
περιόδου. Οι άγγελοι και οι δαίµονες των αρχαίων καιρών ίπταντο στην αιθερική 
ατµόσφαιρα της Γης-Σελήνης µας. Αυτοί ήταν ορατοί και απτοί για ολόκληρη εκείνη την 
ανθρωπότητα. 
 
Εκείνα τα ανθρώπινα όντα αντιλαµβανόταν τους Αρχαγγέλους ή Πλάσµατα της Φωτιάς 
πίσω από την εκρηγνυόµενη φωτιά των ηφαιστείων, και τους Κύριους της ∆ηµιουργίας 
πίσω από όλες τις υπαρκτές µορφές. 
 
Τα Παιδιά της Ζωής ρύθµιζαν τις ζωτικές λειτουργίες κάθε υπαρκτού πράγµατος, και τα 
στοιχειώδη πλάσµατα των πέντε στοιχείων της Φύσης συνυπήρχαν µε τους ανθρώπους. 
 
Οι Κύριοι της Σοφίας ήταν αυτοί που µας προίκισαν µε το αστρικό σώµα. Οι Κύριοι της 
Προσωπικότητας ήταν αυτοί που µας προίκισαν µε την προσωπικότητα, που στην 
παρούσα εποχή την κοιτούν µε τόση απέχθεια οι Θεοσοφιστές. 
 
Οι Εσώτεροι (Μονάδες-Πνεύµατα) της τωρινής ανθρωπότητας απέκτησαν το σώµα του 
Ανθρωπίνου Πνεύµατος, που ονοµάζεται το σώµα της ∆ύναµης της Θέλησης, που ο 
Κρισναµούρτι απεχθάνεται τόσο πολύ. 
 
Η ∆ύναµη της Θέλησης είναι η δύναµη µε την οποία µπορούµε να κυριαρχήσουµε τα 
πάθη µας µε σκοπό να µετατραπούµε σε Θεούς. 
 
Όταν τελείται ο νόµος του Γνωστικού Αλχηµιστή (Η είσοδος του αρσενικού µέλους στο 
θηλυκό κόλπο και η απόσυρση αυτού χωρίς να γίνει εκσπερµάτωση) τότε, η φωτιά του 
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πάθους µετατρέπεται σε αστρικό φως. Έτσι είναι πως το αστρικό σώµα ενδυναµώνεται 
και γεµίζει µε υπέροχο φως. 
 
Εποµένως, όλοι οι υπέροχοι καρποί αυτού του θαυµάσιου αστρικού οργανισµού 
βυθίζονται µέσα στο σώµα της ∆ύναµης της Θέλησης, και το οµορφαίνουν. 
 
Η φωτιά της αγνότητας είναι η φωτιά του Αγίου Πνεύµατος, και το σώµα του Αγίου 
Πνεύµατος είναι το σώµα της ∆ύναµης της Θέλησης, που ονοµάζεται επίσης 
Αφηρηµένος Νους και Αιτιατό Σώµα. 
 
Πράγµατι, το σώµα του Αφηρηµένου Νου µετατρέπεται στη Φωτιά της Πεντηκοστής 
όταν πληρούται µε φωτιά µέσω της σεξουαλικής µαγείας. Αυτό λέει άρρητα πράγµατα σε 
όλες τις γλώσσες του κόσµου µέσα στον άλαλο άνθρωπο που είναι µεθυσµένος µε το 
Άγιο Πνεύµα. Είναι αυτό που δηλώνει η Άγια Γνωσική Βίβλος:  
 
Όταν έφθασε η ηµέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι µαζί συγκεντρωµένοι µε οµοψυχία στο 
ίδιο µέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό µια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεµος, και 
γέµισε όλο το σπίτι όπου έµεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες 
φωτιάς, που µοιράστηκαν και κάθησαν από µία στον καθένα απ΄ αυτούς. ΄Ολοι τότε 
πληµµύρισαν από Πνεύµα Άγιο και άρχισαν να µιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα µε την 
ικανότητα που έδινε το Πνεύµα.(Οι Πράξεις των Αποστόλων, 2:1-6) 
 
Ο Ιεχωβά, το Άγιο Πνεύµα, φυλάττει το σώµα του Αγίου Πνεύµατος για µας. Ο Ιεχωβά 
ήταν ο ανώτερος Μύστης από την Σεληνιακή εποχή. 
 
Η ανθρωπότητα χωρίστηκε σε αγγέλους και λούσιφερ όταν έληξε αυτή η µεγάλη 
περίοδος, µιάς που πολλοί είναι οι καλεσµένοι και λίγοι οι εκλεκτοί. 
 
Ο Max Heindel και ο Rudolf Steiner βεβαιώνουν στα βιβλία τους ότι όλη η ανθρωπότητα 
θα σωθεί. Αυτό βέβαια οφείλεται στην άγνοια αυτών των συγγραφέων. Τα εδάφια 23-28 
του 13ου κεφαλαίου του Λουκά αναφέρουν: 
 
Κάποιος τον ρώτησε: Κύριε, είναι λίγοι αυτοί που θα σωθούν; Εκείνος τους απάντησε: 
"Εσείς αγωνιστείτε να µπείτε από την στενή πύλη, γιατί σας βεβαιώνω πως πολλοί θα 
θελήσουν να µπουν και δε θα µπορέσουν. Όταν έρθει η ώρα, θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης 
και θα µανταλώσει την πόρτα΄ κι εσείς θα σταθείτε απ΄ έξω και θα αρχίσετε να χτυπάτε 
λέγοντας "Κύριε, άνοιξέ µας". Τότε εκείνος θα σας απαντήσει: "δε σας ξέρω από που 
είστε", Τότε θα αρχίσετε να λέτε: "εµείς φάγαµε και ήπιαµε µαζί σου, και µας δίδαξες 
στις πλατείες µας". Κι εκείνος θα σας πει: "σας λέω, δεν σας ξέρω από που είστε' φύγετε 
από κοντά µου όλοι εσείς οι εργάτες του κακού". Εκεί θα κλαίτε και θα τρίζετε τα δόντια 
σας, όταν θα δείτε τον Αβραάµ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες στη 
βασιλεία του Θεού, κι εσάς να σας πετάνε έξω.  
 
Όταν η κοσµική νύχτα της Σεληνιακής περιόδου έφθασε, ο Ιεχωβά και οι άγγελοί του, ο 
Λούσιφερ και οι δαίµονές του, αποτραβήχθηκαν από το κοσµικό σενάριο. Έτσι, όλη η 
Φύση εισήλθε σε µία βαθιά ανάπαυλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 

Η ΓΗΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
 
Όταν η κοσµική νύχτα της Σεληνιακής περιόδου περάσε, τότε το σύµπαν συµπυκνώθηκε 
σε ένα νεφέλωµα, που αναφέρεται από τον Laplace. Αυτό ήταν το ξεκίνηµα της φυσικο-
χηµικής εποχής στην οποία ζούµε σήµερα. 
 
Η Φύση ανακεφαλαίωσε όλες τις προηγούµενες περιόδους, που αλληγορικά 
περιγράφονται στη Γένεση: 
 
Στην αρχή ο Θεός δηµιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η γη όµως ήταν έρηµη και 
ασχηµάτιστη' ήταν σκοτάδι πάνω από την άβυσσο. Και πάνω στα νερά έπνεε Πνεύµα Θεού. 
(Γένεσις 1:1-2) 
 
Αυτές ήταν οι στιγµές του νεφελώµατος του Laplace, κατά τη διάρκεια οποίου η γη 
ανακεφαλαίωνε την Κρόνια εποχή. 
 
Τότε είπε ο Θεός: " Να γίνει φως" κι εγένετω φως. Ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό και 
το χώρισε από το σκοτάδι. (Γενεσις 1:3-4)  
 
Τότε, τα µόρια του σκοτεινού θερµού νεφελώµατος προστριβήκαν κάτω από την 
πανίσχυρη ώθηση του απωλεσθέντος λόγου του ∆ηµιουργού, και το νεφέλωµα 
πυρακτώθηκε και φωτίστηκε. 
 
Αυτή ήταν η Υπερβόρεια εποχή κατά τη διάρκεια της οποίας τα ηλιακά άτοµα από την 
Ηλιακή εποχή δραστηριοποιήθηκαν. Η Γη µας ήταν µία πύρινη σφαίρα γεµάτη µε τη 
σοφία της φωτιάς, και γεµάτη µε φως που το παρήγαγε αυτή η φωτιά. Έτσι, οι 
Αρχάγγελοι (που ήταν τα ανθρώπινα όντα της Ηλιακής εποχής) ήταν αυτοί που ζούσαν 
σε αυτή την πύρινη σφαίρα. Αυτοί εκφραζόταν µε όλη την αφθονία της σοφίας τους. 
 
Μετά είπε ο Θεός: "Στερέωµα να γίνει στα νερά ανάµεσα, για να χωρίζει νερά από νερά". 
Έτσι κι έγινε' δηµιούργησε ο Θεός το στερέωµα και χώρισε τα νερά που ήταν κάτω από 
αυτό, και εκείνα πάνω από αυτό. Κι ονόµασε ο Θεός το στερέωµα "ουρανό". Ήρθε το 
βράδυ, ήρθε το πρωί' δεύτερη ηµέρα.(Γένεσις 1:5-8) 
 
Εδώ η Βίβλος συνεχίζει να κάνει αναφορά για την ανακεφαλαίωση της Ηλιακής 
περιόδου. Οµίχλη δηµιουργούνταν από την επαφή αυτής της πύρινης σφαίρας µε τις 
περιβάλλουσες διαπλανητικές περιοχές, που ήταν κρύες. Τεράστια σύννεφα 
συµπυκνώνονταν και έπεφταν πίσω στην πηγή της θερµότητος µε τη µορφή βροχής, και 
τεράστιες θάλασσες και πηγές σχηµατίστηκαν που έβραζαν ακατάπαυστα πάνω στην 
πύρινη σφαίρα. Έτσι, τα σύννεφα διαχώρισαν τα ύδατα του ουρανού από τα ύδατα της 
πύρινης σφαίρας:  
 
Τότε είπε ο Θεός:"Να συνταχθούν σε έναν τόπο τα νερά που είναι κάτω από τον ουρανό, 
και να φανεί η στεριά". Έτσι κι έγινε. Τα νερά που ήταν κάτω από τον ουρανό 
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συντάχθηκαν στον τόπο τους, και φάνηκε η στεριά. Κι ονόµασε ο Θεός "γη" τη στεριά, 
και το σύναγµα των υδάτων το είπε "θάλασσες". Και είδε ο Θεός ότι ήταν καλό. 
 
Ο ακατάπαυστος βρασµός των υδάτινων πηγών που περιέβαλλαν τον θερµό πυρήνα 
προκάλεσε τελικά την επίστρωση και η ξηρά γη εµφανίστηκε στην επιφάνεια της 
πύρινης σφαίρας. Έτσι, πραγµατώθηκε ο λόγος του ∆ηµιουργού όταν Αυτός είπε: "και η 
ξηρά εµγανίστηκε...Και ο Θεός ονόµασε την ξηρά Γη." Έτσι είναι πως σχηµατίστηκε ο 
πρώτος γήινος φλοιός που ονοµάστηκε Λεµούρια. 
 
Κατά τη διάρκεια της Λεµούριας εποχής, η Γη ανακεφαλαίωσε τη Σεληνιακή περίοδο 
διότι υπάρχει ο ακόλουθος νόµος στη ζωή: Πριν να δηµιουργηθούν νέες εκδηλώσεις, η 
Φύση πρέπει να ανακεφαλαιώσει όλες τις πρωγενέστερες εκδηλώσεις της. 
 
Εποµένως, όποιος θέλει να γνωρίζει αντικειµενικά όλες τις εξελικτικές διαδικασίες της 
ανθρωπότητος πρέπει να παρατηρήσει το έµβρυο από τη στιγµή της σύλληψής του. 
Μέσα στην µητρική κοιλιά, το ανθρώπινο έµβρυο ανακεφαλαιώνει όλη τη µεταµόρφωση 
του ανθρωπίνου σώµατος από την αρχή της αρχαίας δηµιουργίας του. 
 
Το ανθρώπινο σώµα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πουκάµισο του πύρινου φιδιού µας. 
Έτσι, το ηλιακό σύµπαν είναι µόνο το πουκάµισο του φιδιού του Ηλιακού Λόγου αυτού 
του Ηλιακού Συστήµατος.  
 
Όταν το φίδι εγκαταλείπει το πουκάµισό του, το πουκάµισο αποσυντίθεται (το πύρινο 
φίδι είναι η Κουνταλίνι, που αναφέρεται στο κεφάλαιο µε τίτλο Η Ράβδος των 
Πατριαρχών). 
 
Το όρος Juratena 
 
Yπάρχει στην Κολοµβία ένα ψηλό βουνό που ονοµάζεται "Juratena". Aυτό το βουνό 
βρίσκεται στην περιοχή Vasquez, της πολιτείας της Βocaya. Βρίσκεται στην ακτή ενός 
πλατύ και βαθύ ποταµού που ονοµάζεται "Μinero". 
 
Οι χωρικοί λένε ότι το βουνό είναι "στοιχειωµένο". Λένε τις πιο αρχαίες παραδόσεις γι΄ 
αυτό. Λένε ότι όταν πρόκειται να βρέξει νιώθουν το θόρυβο τεράστιων βράχων σαν να 
κατρακυλάνε προς την άβυσσο, και όταν θέλουν να βρέξει, είναι αρκετό να φωτίσουν το 
βουνό µε µία φωτιά, και έχουν άφθονη βροχή. 
 
Αυτοί οι χωρικοί δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα σχόλια των επιστηµόνων όσον 
αφορά αυτά τα θέµατα. Όπως είπε και ο Γκαίτε: "Κάθε θεωρία είναι γκρίζα και µόνο το 
δέντρο που κάνει τους χρυσούς καρπούς της ζωής είναι πράσινο." 
 
Αυτοί οι χωρικοί αφηγούνται ότι η κορυφή αυτού του βουνού είναι προσπελάσιµη µέσω 
κάποιων ψηλών βραχώδων σκαλιών που σκαλίστηκαν από πολύ αρχαία χέρια. Ένας από 
τους χωρικούς διηγήθηκε στον συγγραφέα του παρόντος βιβλίου πως σταµάτησε την 
πορεία του από µία βροχή  βράχων που ρίχτηκαν από αόρατα χέρια όταν πλησίασε κοντά 



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΕΕΛΖΕΒΟΥΛ          Samael Aun Weor 
 

σ΄ αυτά τα χιλιετή ψηλά σκαλιά. Κόντεψε να χαθεί κάτω από το κυλιόµενο βάρος ένος 
γιγαντιαίου βράχου που παραλίγο να τον συνθλίψει. 
 
Ένας άλλος χωρικός εξερεύνησε τη βάση του βουνού ακολουθώντας την πορεία του 
πλατύ και βαθύ ποταµού. Αυτός βρέθηκε πάνω σε κάτι τεράστιους γρανιτένιους βράχους 
που βρέχονταν από τα ορµητικά νερά του ποταµού, και τότε βρήκε ένα γιγαντιαίο ναό 
σκαλισµένο στο ζωντανό βράχο. Αυτός ο χωρικός προσπάθησε να µπει στο ναό από την 
κεντρική πόρτα (ο γιγαντιαίος ναός είχε τρεις πόρτες), αλλά βρέθηκε περιτριγυρισµένος 
από πολλά φιδοπουκάµισα. Κατά συνέπεια, αποµακρύνθηκε τροµοκρατηµένος. 
Αργότερα, επέστρεψε σ' αυτό το µέρος για να δει το ναό, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Αυτός 
ο ναός εξαφανίστηκε, σαν να τον είχαν καταπιεί αυτά τα γιγαντιαία βράχια. 
 
Εγώ, ο Samael Aun Weor, επισκέφθηκα αυτό το ναό µε το αστρικό µου σώµα. Οι 
∆άσκαλοι που έµεναν σ΄ αυτόν µε καλωσόρισαν µε ανοιχτές τις αγκαλιές τους. Με 
οδήγησαν στο εσωτερικό του µοναστηριού που φωτιζόταν από επτά κηροπήγια από 
συµπαγή χρυσό, όµοια µε τα επτά χρυσά κηροπήγια του ναού του Σολοµώντος. Έπειτα 
έλαβα από αυτούς µυστικές διδασκαλίες. 
 
Οι Θεοσοφιστές πιστεύουν ότι δάσκαλοι υπάρχουν µόνο στο Θιβέτ, και κάποιοι από 
αυτούς θα ΄θελαν να ταξιδέψουν εκεί για να ακολουθήσουν την "Μαθητεία". Όµως, τα 
µοναστήρια της Λευκής Αδελφότητος είναι διάσπαρτα σε όλο τον κόσµο.      
 
Στην Ανατολή οι Μαχάτµας αποκαλούνται "Nagas", που σηµαίνει "φίδια". Γι΄ αυτό και 
όλοι οι φρουροί των ιερών κρυπτών των ναών των µυστηρίων έχουν τη µορφή 
γιγαντιαίων φιδιών, και επιτρέπουν µόνο στους Μυηµένους να εισέλθουν. 
 
Το δηλητήριο του φιδιού σκοτώνει, όµως, µπορούµε να φθάσουµε την Ύψιστη Μύηση 
µε αυτό το δηλητήριο, που είναι ένα "πολύτιµο αρκάνο". Άκουσέ µε Μυηµένε 
Αναγνώστη, "το σφύριγµα του φιδιού είναι το θεµέλιο της ζωής." Αυτή η δήλωση δεν 
είναι για όλους τους αναγνώστες, συνεπώς, "Αυτός που έχει αυτιά, ας ακούσει." 
 
Οι κάτοικοι της "tierra llana", της Πολιτείας της Zulia, στη Βενεζουέλα, κάνουν τα φίδια 
να αποµακρύνονται όταν προφέρουν τα ακόλουθα µάντρας: 
 
ΟοοοοοοοοοοοοοΣςςςςςςςςςςςςςςςςςςΙιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 
ΟοοοοοοοοοοοοοΣςςςςςςςςςςςςςςςςςςΟοοοοοοοοοοοοΑαααααααααααα 
ΑαααααααααααααΣςςςςςςςςςςςςςςςςςΙιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 
 
Τα φωνήεντα αυτού του µάντρας είναι Ι.Α.Ο. που συνδυάζονται µε το τροµερό γράµµα 
Σ. "Εδώ υπάρχει σοφία. Αυτός που έχει κατανόηση, ας καταλάβει."    
 
Ακόµη και αν οι καθηγητές της γραµµατικής γλώσσας δεν το λένε, το γράµµα Σ είναι 
επίσης ένα φωνήεν.  
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Πρέπει να προφέρουµε τα τρία φωνήεντα Ι.Α.Ο. µαζί µε την ιέρεια σύζυγο, ενώ είµαστε 
ενωµένοι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής µαγείας, διότι, Ι.Α.Ο. είναι το όνοµα του 
φιδιού µας… 
 
Για να διελευκάνουµε αυτό το κεφάλαιο, θα πούµε: η Πολική εποχή αντιστοιχεί στην 
Ερµητική ∆ιάννοια του φιδιού του Λόγου (τη θερµότητα). 
 
Η Υπερβόρεια εποχή αντιστοιχεί στα ηλιακά άτοµα του φιδιού (φωτιά). 
 
Η Λεµούρια εποχή αντιστοιχεί στα σεληνιακά άτοµα του φιδιού του Λόγου (η υγρασία). 
 
Η Κουνταλίνι µας επίσης σχηµατίζεται από ηλιακά και σεληνιακά άτοµα και από µία 
σύνθεση από πάνσοφα άτοµα. Ως εκ τούτου, η σοφία των επτά αιωνιοτήτων 
ολοκληρώνεται µέσα στο φίδι.  
 
Η γυναίκα είναι η εστιάς του ναού, έτσι, η φωτιά του ναού ανάβεται από την εστιάδα.. 
Στους αρχαίους καιρούς, η φωτιά φυλασσόταν και άναβε από τις εστιάδες. Αυτό 
συµβολίζει ότι µόνο η γυναίκα έχει την µοναδική ικανότητα να ανάψει τη φωτιά της 
Κουνταλίνι του άντρα της, που είναι η φωτιά του σώµατός µας ή του ναού µας. Ο ναός 
του υψίστου Θεού είναι το σώµα µας και η φωτιά του ναού µας είναι η Κουνταλίνι, που 
η εστιάς σύζυγός µας ανάβει µέσω της σεξουαλικής επαφής, ή σεξουαλικής µαγείας, 
όπως διδάχθηκε στο βιβλίο Ο Τέλειος Γάµος, ή Η Πόρτα Εισόδου στη Μύηση, όπως 
επίσης και στο παρόν βιβλίο. 
 
Στην παρούσα εποχή η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία έχασε εντελώς την παράδοση. Γι΄ 
αυτό βλέπουµε πως σ΄ αυτή τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία η φωτιά του ναού ανάβει από 
ακόλουθους αγόρια, µία πράξη που δεν είναι µόνο παράλογη, αλλά επιπλέον, µία πολύ 
σοβαρή ιεροσυλία και µία προσβολή προς την ίδια τη ζωή. 
 
Συνεχίζοντας, θα πούµε ότι οι προηγούµενες κοσµικές περίοδοι υπάρχουν µέσα στα 
σπερµατικά µας άτοµα και είναι αρκετά απλό να µάθουµε την τεχνική του εσωτερικού 
διαλογισµού µε σκοπό να εισέλθουµε στις επικράτειές τους. 
 
Η πόρτα εισόδου σε αυτούς τους πανίσχυρους ατοµικούς πολιτισµούς βρίσκεται στα 
σεξουαλικά µας όργανα. 
 
Οι πραλάγιας και οι µαχαβαντάρας συµβαίνουν πάντα µέσα σε ένα αιώνιο τώρα. 
Παρελθόν και µέλλον ενώνονται µέσα σε ένα αιώνιο τώρα. 
 
Ο χρόνος δεν υπάρχει! Είναι ο νους του ανθρώπου που είναι ο υπεύθυνος του 
διαχωρισµού του αιώνιου τώρα σε παρελθόν και µέλλον! 
 
Οι πανίσχυροι πολιτισµοί της Κρόνιας, Ηλιακής και Σεληνιακής εποχής, ακόµη 
υπάρχουν στο βάθος του σπερµατικού µας συστήµατος. Μπορούµε να εισχωρήσουµε σ΄ 
αυτές τις επικράτειες µέσω του εσωτερικού διαλογισµού. Η µετάβαση της συνείδησης 
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από το ένα στάδιο στο άλλο είναι αυτό που ειρωνικά αποκαλείται χρόνος, αλλά αυτά τα 
στάδια συνείδησης βρίσκονται σε µία αλυσιδωτή συνέχεια µέσα στο αιώνιο τώρα. 
 
Συνεπώς, ο άνθρωπος πρέπει να µάθει να ζει πάντοτε στο παρόν, ελεύθερος από όλων 
των ειδών τις ποµπώδεις θεοσοφίες, θρησκευτικές παρατάξεις, εθνικούς φανατισµούς, 
θρησκείες, διαννοουµενισµούς, τη λαχτάρα για συσσώρευση αγαθών και γενικά τις  
προσκολλήσεις. Όλα αυτά τα ηδονιστικά κλουβιά παπαγάλων δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
µία φωλιά τυραννίας και δουλείας. ∆εν κερδίζουµε τίποτε από τις ασυναρτησίες τους, 
διότι το µόνο που καταφέρνουν είναι να µας γεµίζουν προκαταλήψεις και ανόητο 
φανατισµό! 
 
Όλη η σοφία των εποχών βρίσκεται µέσα µας. Παρελθόν και µέλλον ενώνονται µέσα στο 
αιώνιο τώρα! 
 
Όλη η κοσµική σοφία βρίσκεται µέσα µας. Τα ηλιακά άτοµα µας εισάγουν στη σοφία της 
φωτιάς. Τα σεληνιακά άτοµα µας εισάγουν στην πολύ αρχαία σοφία της Amentine 
Ποσειδωνείας. Η ιερή φωτιά αφυπνίζεται και µας µετατρέπει σε Θεούς όταν τα ηλιακά 
και σεληνιακά άτοµα έρχονται σε επαφή. 
 
Κατά τη διάρκεια της πανσέληνου, τα σεληνιακά άτοµα έρχονται σε επαφή µε την 
Ασηµένια Ασπίδα του νοητικού µας σώµατος. Εκείνες τις στιγµές µπορούµε να λάβουµε 
τις διδασκαλίες της σεληνιακής σοφίας µέσω του διαλογισµού. Υπάρχουν επτά αιθέρια 
σεληνιακά ρεύµατα. Ο πολιτισµός της αρχαίας Γης-Σελήνης ζει έντονα µέσα τους. 
 
Οι ηλιακοί και σεληνιακοί πολιτισµοί ζουνε µέσα στους εσωτερικούς κόσµους και 
µπορούµε να  επισκεφτούµε αυτούς τους πολιτισµούς µέσω του βαθύ εσωτερικού 
διαλογισµού. 
 
Οι ηλιακοί και σεληνιακοί πολιτισµοί, που πάλλονται έντονα µέσα στους δικούς µας 
εσωτερικούς κόσµους, µας µυούν στις απόκρυφες αλήθειες τους. Μας παίρνουν ως τη 
µεγάλη φώτιση µέσω της αφύπνισης της ιερής φωτιάς της Κουνταλίνι, µέσω της 
σεξουαλικής µαγείας. 
 
Τα επτά τσάκρας µας είναι επτά εσωτερικές εκκλησίες και κάθε µία από αυτές περιέχει 
τη σοφία µίας κοσµικής περιόδου. Όταν έχουµε ανοίξει τις επτά σφραγίδες από τις επτά 
εκκλησίες του ανθρώπινου βιβλίου µε το σπαθί της Κουνταλίνι, τότε οι επτά εκκλησίες 
µας παραδίνουν όλη την κοσµική σοφία των επτά κοσµικών περιόδων του 
Μαχαβαντάρα. Έτσι γινόµαστε παντογνώστες… 
 
Το βιβλίο της Αποκάλυψης λέει τα ακόλουθα: 
 
Όταν το αρνίο άνοιξε την έβδοµη σφραγίδα, έγινε σιγή στον ουρανό για µισή περίπου ώρα. 
Είδα τότε να δίνονται στους επτά αγγέλους, που στέκονταν µπροστά στο Θεό, επτά 
σάλπιγγες. Ένας άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε στο θυσιαστήριο κρατώντας χρυσό 
θυµιατήρι. Και του δόθηκε πολύ θυµίαµα για να το προσφέρει, µαζί µε τις προσευχές όλων 
όσων ανήκουν στο λαό του Θεού, πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που βρισκόταν µπροστά 
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στο θρόνο του Θεού. Απ΄τα χέρια του αγγέλου ο καπνός ανέβαινε µε τις προσευχές των 
πιστών µπροστά στο Θεό. (Αποκάλυψη 8:1-4)   
 
Εδώ, η Αποκάλυψη αναφέρεται στο σφραγισµένο βιβλίο µε τις επτά σφραγίδες, που 
βρίσκεται µέσα στον οργανισµό µας µε τις επτά εκκλησίες του. Ξεκάθαρα µας λέει ότι 
µόνο ο Αµνός µπορεί να ανοίξει τις επτά σφραγίδες του µε το ξίφος της Κουνταλίνι. 
 
Ο Αµνός είναι ο εσωτερικός µας Άγγελος, που σηµαίνει ο Εσώτερός µας. Όταν ανοίγει η 
έβδοµη σφραγίδα (που σχετίζεται µε την εκκλησία της Λαοδίκειας, τοποθετηµένη στο 
κεφάλι) τότε ο Αµνός διδάσκει ότι οι επτά Άγγελοι µε τις επτά σάλπιγγες, είναι οι ίδιοι 
επτά Άγγελοι των επτά εκκλησιών. 
 
Ο Άγγελος µε το χρυσό θυµιατό είναι ο Εσώτερός µας, που εισέρχεται θριαµβευτικά στη 
Λευκή Ιεραρχία µαζί µε τη διαµαντένια ψυχή του. Αυτός γίνεται ακόµη ένας τέλειος 
ανάµεσα στην κοινότητα των εκλεκτών… 
 
Πήρε µετά ο άγγελος το θυµιατό, το γέµισε από τ΄ αναµµένα κάρβουνα του 
θυσιαστηρίου και το΄ ριξε στη γη. Έγιναν τότε βροντές, φωνές, αστραπές και σεισµός. 
(Αποκάλυψη 8:5) 
 
Εδώ η Αποκάλυψη µας λέει ότι όταν ανοίξουµε την έβδοµη σφραγίδα µε το ξίφος της 
Κουνταλίνι, τότε οι επτά εκκλησίες ανοίγουν για µας τις πόρτες τους, και µας διδάσκουν 
τη σοφία των επτά µεγάλων γήινων περιόδων, που αντιστοιχούν στις επτά µεγάλες 
κοσµικές περιόδους. 
 
Το όγδοο κεφάλαιο της Αποκάλυψης συνεχίζει αναφερόµενο στους επτά Αγγέλους, 
λέγοντας ότι όταν διαδοχικά ηχούν τις σάλπιγγές τους, συµβαίνουν διαδοχικά τα µεγάλα 
κοσµικά συµβάντα. 
 
Αυτοί οι επτά Άγγελοι είναι οι Άγγελοι των επτά πλανητών µας, που διευθύνουν τα επτά 
τσάκρας του οργανισµού µας όπως επίσης και τις επτά γήινες περιόδους.  
 
Εποµένως, οι επτά γήινες εποχές διευθύνονται από επτά κοσµικές ιεραρχίες και όλη η 
σοφία αυτών των επτά εποχών βρίσκεται µέσα στα τσάκρας µας…Η γήινη περίοδός µας 
έχει επτά εποχές. 
 
Μετά είδα έναν άλλο άγγελο, δυνατό, που τον περιέβαλλε ένα σύννεφο, να κατεβαίνει 
από τον ουρανό. Γύρω από το κεφάλι του ήταν το ουράνιο τόξο' το πρόσωπό του ήταν 
σαν τον ήλιο, τα πόδια του σαν πύρινες κολόνες, και στο χέρι του κρατούσε ένα ανοιχτό 
βιβλίο. Έβαλε το δεξί του πόδι στη θάλασα και το αριστερό του πάνω στη στεριά κι 
έκραξε µε δυνατή φωνή σαν λιοντάρι που βρυχάται. Όταν έκραξε, λάλησαν οι εφτά 
βροντές µε τις δικές τους φωνές. (Αποκάλυψη 10:1-3) 
 
Αυτός ο Άγγελος είναι ο ιεράρχης της έβδοµης εποχής. Το ουράνιο τόξο συµβολίζει την 
παρούσα γήινη περίοδο, που ξεκίνησε µε το ουράνιο τόξο (Γεν.9:12-13).  
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Αυτό συνέβηκε στην Ατλαντίδα, διότι η Λεµούρια ήταν µία ανακεφαλαίωση της 
Σεληνιακής περιόδου. 
 
Το µικρό βιβλίο που είχε ο Άγγελος στo χέρι του είναι το βιβλίο της ανθρώπινης 
εξέλιξης. Είναι το σφραγισµένο βιβλίο µε τις επτά σφραγίδες, όµως, είναι και το βιβλίο 
που δεν έχει πλέον σφραγίδες. Αυτό, είναι ο ανθρώπινος οργανισµός του ατόµου που έχει 
ήδη ανοίξει τις επτά σφραγίδες, είναι το σώµα του ∆ασκάλου. Αυτός, έχει την κοσµική 
σοφία αυτού που ήδη έχει φθάσει την βαθιά αυτοπραγµάτωση. 
 
"κι έκραξε µε δυνατή φωνή σαν λιοντάρι που βρυχάται. Όταν έκραξε, λάλησαν οι εφτά 
βροντές µε τις δικές τους φωνές". (Αποκάλυψη 10:3) 
 
Εδώ η Αποκάλυψη µας λέει για τον απωλεσθέντα λόγο, για την ιερή συλλαβή που οι 
επτά βροντές των επτά τσάκρας πρόφεραν µε τις φωνές τους. Αυτές οι φωνές είναι οι 
επτά νότες του απωλωλεσθέντος λόγου. Η ιερή συλλαβή ανοίγει τα επτά τσάκρας και 
κάθε τσάκρα έχει τη δική του νότα κλειδί. "Αυτός που έχει αυτιά, ας ακούσει. Εδώ 
υπάρχει σοφία. Αυτός που έχει κατανόηση ας καταλάβει." 
 
Ο απωλεσθείς λόγος θα βρεθεί στην έβδοµη εποχή. 
 
Μόλις λάλησαν οι εφτά βροντές, εγώ ετοιµαζόµουν να γράψω τι είπαν. Άκουσα όµως 
µια φωνή από τον ουρανό να λέει: "Κράτησε τα κρυφά αυτά που λάλησαν οι εφτά 
βροντές και µην τα γράψεις".(Αποκάλυψη 10:4) 
 
Κάθε νότα του απωλεσθέντα λόγου περικλείει τροµερά ανείπωτα µυστικά. Κάθε νότα 
του απωλεσθέντα λόγου είναι η νότα-κλειδί µίας γήινης εποχής. Έτσι, η νότα-κλειδί του 
Αιγυπτιακού πολιτισµού είναι µία νότα, ενώ άλλη είναι η νότα-κλειδί του Ινδοστανικού 
πολιτισµού, και έτσι συµβαίνει και περαιτέρω. 
 
Στις ηµέρες της έβδοµης εποχής, ο απωλεσθείς λόγος θα εκπληρώσει ολοκληρωτικά το 
µυστήριο της βασιλείας του Θεού. Ο Σουηδός µυστικιστής φιλόσοφος Swedenborg είπε 
τα ακόλουθα όταν αναφέρθηκε στον απωλεσθέντα λόγο: "Ψάξτε για αυτόν στην Κίνα, 
και ίσως, τον βρείτε στα µεγάλα Τάρταρα." 
 
Οι µαύροι µάγοι των Σοδόµων χρησιµοποιούν το µάντρα "Mathra" (το προφέρουν 
Mazra) για τους δαιµονικούς σκοπούς τους. ∆ιατείνονται στους µαθητές τους ότι το 
"Mathra" είναι ο απωλεσθείς λόγος, όµως, στην πραγµατικότητα, αυτός ο λόγος είναι το 
όνοµα του ναού της µαύρης µαγείας της αρχαίας Ατλαντίδος και είναι επίσης και ένα 
µάντρα για τη µαύρη µαγεία. Έτσι, το "Mathra" δεν είναι ο απωλεσθείς λόγος. 
 
Στην Ινδία, οι Αρχάτς εκδιώκονταν διότι κατείχαν την ιερή συλλαβή. Στην Κίνα οι 
µαθητές του "Tathagata" κατέχουν τον απωλεσθέντα λόγο. Στο Θιβέτ, ο απωλεσθείς 
λόγος είναι πολύ καλά προστατευµένος, διότι εδώ είναι που διαµένει ο "Maha Chohan". 
O απωλεσθείς λόγος θα βρεθεί στην έβδοµη εποχή. 
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Αλλά στις µέρες που θα σαλπίσει ο έβδοµος άγγελος,θα ολοκληρωθεί το µυστικό σχέδιο 
του Θεού, σύµφωνα µε το χαρµόσυνο άγγελµα που έδωσε στους δούλους του, τους 
"προφήτες". 
 
Κι ορκίστηκε σ΄ αυτόν που ζει αιώνια, σ΄ αυτόν που δηµιούργησε τον ουρανό και τη γη, 
τη θάλασσα κι όσα υπάρχουν σ΄ αυτά: "Άλλη καθυστέρηση δεν θα υπάρξει 
πια".(Αποκάλυψη 10:7,6) 
 
Ο Μύστης που είναι ήδη ενωµένος µε τον Εσώτερο απελευθερώνεται από την 
ψευδαίσθηση του χρόνου, διότι το παρελθόν και το µέλλον ενώνονται µέσα σε ένα 
αιώνιο τώρα.      
 
Κάθε µία από τις επτά γήινες εποχές τελειώνει µε ένα µεγάλο κατακλυσµό, που 
συµβολικά περιγράφεται στην Αποκάλυψη µε τον ακόλουθο τρόπο: 
 
Σάλπισε ο πρώτος' τότε ήρθε το χαλάζι κα φωτιά ανακατωµένα µε αίµα κα ρίχτηκαν πάνω 
στη γη. Και κατακάηκε το ένα τρίτο της γης και το ένα τρίτο των δέντρων και κάθε χλωρό 
χορτάρι. (Αποκάλυψη 8:7)  
 
Αυτός ήταν ο πρώτος κατακλυσµός της πρώτης εποχής. 
 
Σάλπισε και ο δεύτερος άγγελος' και κάτι σαν µεγάλο βουνό που καιγόταν ρίχτηκε στη 
θάλασσα. Το ένα τρίτο της θάλασσας έγινε αίµα, πέθανε το ένα τρίτο των ζωντανών 
πλασµάτων, που είναι στη θάλασσα κα καταστράφηκε το ένα τρίτο των πλοίων. 
(Αποκάλυψη 10:8-9) 
 
Αυτό ήταν το τέλος της δεύτερης εποχής. 
 
Σάλπισε και ο τρίτος άγγελος' κι έπεσε απ΄τον ουρανό ένα µεγάλο αστέρι που καιγόταν σαν 
λαµπάδα. Έπεσε στο ένα τρίτο των ποταµών και των πηγών. Το όνοµα του αστεριού ήταν 
Αψιθιά, και πίκρισε το ένα τρίτο των υδάτων, και πολλοί άνθρωποι πέθαναν, γιατί το νερό 
έγινε φαρµάκι.(Αποκάλυψη 10:10-11)  
 
Αυτό ήταν το τέλος της τρίτης εποχής. 
 
Σάλπισε και ο τέταρτος άγγελος' και χτυπήθηκε το ένα τρίτο του ήλιου, το ένα τρίτο της 
σελήνης και το ένα τρίτο των άστρων, ώστε να σκοτεινιάσουν κατά το ένα τρίτο του. 
Έτσι η µέρα έχασε το φως της κατά το ένα τρίτο, το ίδιο και η νύχτα. (Αποκάλυψη 
10:12) 
 
Αυτό ήταν το τέλος της τέταρτης εποχής. 
 
Σάλπισε και ο πέµπτος άγγελος' είδα τότε ένα αστέρι να πέφτει απ΄ τον ουρανό στη γη, 
και του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού που οδηγεί στην άβυσσο. Το αστέρι άνοιξε το 
πηγάδι της αβύσσου απ΄ όπου βγήκε καπνός, σαν τον καπνό που βγάζει ένα αναµµένο 
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καµίνι, και ο ήλιος και η ατµόσφαιρα σκοτείνιασαν απ΄ τον καπνό του πηγαδιού. 
(Αποκάλυψη 9:1-2) 
 
Η άβυσσος είναι το Avitchi, που βρίσκεται στα βαθιά επίπεδα της συνείδησης, όπου 
µόνο το κλάµα και το τρίξιµο των οδόντων ακούγονται. Εδώ βρίσκονται οι ψυχές που 
έχουν κέρατα στο µέτωπό τους. Τα κέρατα στο µέτωπο είναι το σηµάδι του κτήνους. 
Στην παρούσα εποχή, η άβυσσος είναι ανοιχτή και εκατοµµύρια από δαιµονισµένες 
ψυχές εισέρχονται σ΄ αυτή. 
 
Βασιλιά τους έχουν τον άγγελο της αβύσσου' το όνοµά του είναι εβραικά Αβαδδών κι 
ελληνικά Απολλύων, δηλαδή Καταστροφέας. (Αποκάλυψη 9:11) 
Βρίσκοµαστε στην εποχή των πολέµων, διότι αυτοί είναι απαραίτητοι, αφού ο θάνατος 
δηµιουργεί εκατοµµύρια νεκρούς. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι ψυχές που έχουν κέρατα στο 
µέτωπό τους εισέρχονται στην άβυσσο. (Κάθε διορατικός µπορεί να δει τις 
δαιµονισµένες ψυχές). 
 
Σάλπισε και ο έκτος άγγελος κι από τις τέσσερις γωνίες του χρυσού θυσιαστηρίου, που 
βισκόταν µπροστά στο Θεό, άκουσα µία φωνή να λέει στον έκτο άγγελο, που κρατούσε 
την σάλπιγγα: "Λύσε τους τέσσερις αγγέλους που είναι δεµένοι στο µεγάλο ποτάµο 
Ευφράτη". Λύθηκαν τότε οι τέσσερις άγγελοι που είχαν προετοιµαστεί για τη 
συγκεκριµένη αυτή ώρα και µέρα και µήνα και έτος, να σκοτώσουν το ένα τρίτο των 
ανθρώπων. (Αποκάλυψη 9:13-15)    
 
Αυτή θα είναι η έκτη εποχή. Σε αυτή την εποχή οι ανθρώπινοι δαίµονες θα ληφθούν στην 
άβυσσο ξανά, µετά από µία πολύ καλή ευκαιρία που θα τους δοθεί για την πρόοδό τους. 
Σάλπισε κι ο έβδοµος άγγελος' κι ακούστηκαν δυνατές φωνές απ΄ τον ουρανό να λένε: 
"Η κυριαρχία του κόσµου ανήκει πια στον Κύριό µας και στο Χριστό του, που θα 
διαρκέσει για πάντα". (Αποκάλυψη 11:15)   
 
Σε εκείνες τις µελλοντικές εποχές, η Γη θα είναι πιο αιθερική και µόνο τα ανθρώπινα 
όντα που έχουν φθάσει το αγγελικό επίπεδο θα ζουν σ΄ αυτή, διότι εκατοµµύρια 
δαιµονισµένων ψυχών θα εισέλθουν οριστικά στην άβυσσο, όπου θα αποσυντεθούν µε το 
πέρασµα των αιώνων. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
 

ΛΕΜΟΥΡΙΑ 
 

Και ο Ιεχωβά Ελοχίµ φύτεψε έναν κήπο στην Εδέµ προς την ανατολή, όπου έβαλε τον 
άνθρωπο που είχε πλάσει. (Γένεσις 2:8) 
 
Έχει γίνει πολύ συζήτηση όσον αφορά το εδάφιο του γήινου παραδείσου. Ο Max Heindel 
υποστήριζε ότι ο γήινος παράδεισος είναι το αστρικό φως, όµως, δεν ερεύνησε τη 
σηµασία της λέξης "γήινος". 
 
Πράγµατι, υπήρξε ο παράδεισος στην ήπειρο της Λεµούρια, που βρισκόταν στον 
Ειρηνικό Ωκεανό. Ήταν η πρώτη ξηρά που υπήρξε στον κόσµο. Η θερµοκρασία εκείνη 
την εποχή ήταν πολύ υψηλή. Από τη γη όµως ανέβλυζε νερό και πότιζε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους. (Γένεσις 2:6) 
 
Αυτή η υψηλή θερµοκρασία µαζί µε τις υδάτινες εξατµίσεις δηµιουργούσαν µία 
οµιχλώδη ατµόσφαιρα. Κατά συνέπεια, τα ανθρώπινα όντα ανέπνεαν µε βράγχια όπως τα 
ψάρια. ∆ηµιούργησε, λοιπόν, ο Θεός τον άνθρωπο σύµφωνα µε τη δική του την εικόνα, 
"κατ' εικόνα Θεού" τον δηµιούργησε, τους δηµιούργησε άντρα και γυναίκα. (Γένεσις 
1:27)    
 
Τα ανθρώπινα όντα της πολικής εποχής, της υπερβόρειας εποχής και ακόµη και στο 
ξεκίνηµα της Λεµούριας εποχής ήταν ερµαφρόδιτα. Αναπαράγονταν όπως 
αναπαράγονται τα ερµαφρόδιτα µικρόβια. 
 
Στα πρώτα χρόνια της Λεµούρια, δεν υπήρχε σχεδόν καµµία διαφοροποίηση µεταξύ του 
ανθρωπίνου είδους και των ζωικών ειδών. Όµως, µετά από 150.000 χρόνια εξέλιξης, οι 
Λεµούριοι έφθασαν σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό πολιτισµού, που εµείς, οι Άριοι είµαστε 
ακόµη πολύ µακρυά για να φθάσουµε. 
 
Αυτή ήταν η Εποχή του χρυσού, η εποχή των Τιτάνων. Ήταν η απολαυστική εποχή της 
Αρκαδίας, µία εποχή που "αυτό είναι δικό µου και αυτό δικό σου" δεν υπήρχε, διότι το 
καθετί ανήκε στον καθένα. Ήταν η εποχή που τα ποτάµια έρρεαν γάλα και µέλι. 
 
Η φαντασία του ανθρώπου ήταν ένας άρρητος καθρέπτης που αντικατοπτρίζονταν 
αποκλειστικά το πανόραµα των αστρικών ουρανών της Ουρανίας. Ο άνθρωπος γνώριζε 
ότι η ζωή του ήταν η ζωή των θεών. Αυτός που γνώριζε πώς να παίζει τη λύρα τάραζε τα 
θεικά πεδία µε τις άρρητες µελωδίες του. Ο καλλιτέχνης που χρησιµοποιούσε το πινέλλο 
εµπνεόταν µε την αιώνια σοφία. Έδινε στα ντελικάτα αγάλµατά του τα τροµερό µεγαλείο 
των Θεών. 
 
Ω, η εποχή των Τιτάνων! Αυτή ήταν η εποχή όπου τα ποτάµια έρρεαν γάλα και µέλι. 
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Οι Λεµούριοι ήταν υψηλού αναστήµατος και είχαν φαρδύ µέτωπο. Φορούσαν 
συµβολικούς χιτώνες, που ήταν λευκοί εµπρός και µαύροι πίσω. Είχαν αεροπλάνα και 
πλοία που κινούνταν µε ατοµική ενέργεια. Το ηλεκτρικό σύστηµα που χρησιµοποιούνταν 
στα κτίρια της Λεµούρια παράγονταν από πυρηνική ενέργεια. Αυτοί έφθασαν σε ένα 
πολύ υψηλό βαθµό πολιτισµού. 
 
Τέτοιες ήταν οι εποχές της Λεµούρια. Το ανθρώπινο ον γνώριζε πώς να ακούει τη φωνή 
των Θεών µέσω των επτά φωνηέντων της Φύσης. 
 
Τα επτά φωνήεντα Ι.Ε.Ο.ΟΥ.Α.Μ.Σ. αντηχούσαν στα Λεµούρια σώµατα µε όλη την 
άρρητη µουσική των τονιζόµενων ρυθµών της φωτιάς. 
 
Ο Γνωστικός µαθητής πρέπει να εκφωνεί για µία ώρα καθηµερινά τα φωνήεντα κατά τον 
ακόλουθο τρόπο. Κάθε φωνήεν πρέπει να εκφωνείται ως ακολούθως, αδειάζοντας τα 
πνευµόνια µε κάθε τονισµό. 
 
Ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι,  Εεεεεεεεεεεεεε,  Οοοοοοοοοοοο,  Ουουουουουουου,  Ααααααααααα,  
Μµµµµµµµµ,    Σςςςςςςςςςςςςςςς. 
 
Το γράµµα "Ι" κάνει να δονούνται οι αδένες της επίφυσης και υπόφυσης, έτσι το 
ανθρώπινο ον γίνεται διορατικό. 
 
Το γράµµα "Ε" κάνει να δονείται ο θυροειδής αδένας, και έτσι το ανθρώπινο ον αποκτά 
τη διακοή. 
 
Το γράµµα "Ο" κάνει να δονείται το τσάκρα της καρδιάς, και ο άνθρωπος γίνεται 
διαισθητικός. 
 
Το γράµµα "ΟΥ" αφυπνίζει το ηλιακό πλέγµα (άκρη του στοµαχιού), έτσι, το ανθρώπινο 
ον αποκτά την τηλεπάθεια. 
 
Το γράµµα "Α" κάνει να δονείται το τσάκρα των πνευµόνων, και έτσι το ανθρώπινο ον 
αποκτά την ικανότητα να θυµάται τις περασµένες ζωές του. 
 
Τα γράµµατα "Μ" και "Σ" βοηθούν αποτελεσµατικά στην ανάπτυξη όλων των 
απόκρυφων δυνάµεων. Εποµένως, µία ώρα καθηµερινής εκφώνησης αξίζει περισσότερο 
από το διάβασµα ενός εκατοµµυρίου βιβλίων ανατολίτικης θεοσοφίας.  
 
Το σώµα των Λεµούριων ήταν µία θαυµατουργή άρπα όπου τα επτά φωνήεντα της 
Φύσης ηχούσαν µε την τροµερή ευφορία του κόσµου. 
 
Όταν έφτανε η νύχτα, όλα τα ανθρώπινα όντα, έπεφταν να κοιµηθούν σαν αθώα 
πλάσµατα µέσα στο λίκνο της Μητέρας Φύσης. Νανουρίζονταν µε τον πολύ γλυκό και 
συγκινητικό ψαλµό των θεών. Έτσι, όταν ανέτελε ο ήλιος, αυτός έφερνε µία διάφανη 
ικανοποίηση και όχι τη ζοφερή θλίψη. 
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Ω, η εποχή των Τιτάνων! Αυτές ήταν οι εποχές που τα ποτάµια έρρεαν γάλα και µέλι. 
 
Οι γάµοι της Αρκαδίας ήταν Γνωστικοί γάµοι. Τότε, τα ανθρώπινα όντα τελούσαν τη 
σεξουαλική ένωση κάτω από τις διαταγές των Ελοχίµ, και ως µία θυσία πάνω στο ιερό 
του γάµου, µε σκοπό να παράσχουν σώµατα σε ψυχές που χρειάζονταν να 
ενσωµατωθούν. Η µοιχεία ήταν εντελώς άγνωστη και δεν υπήρχε πόνος κατά τη 
γέννηση. 
 
Μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια, η Λεµούρια βυθίστηκε µέσα στα ταραγµένα κύµµατα 
του Ειρηνικού Ωκεανού, ενώ, η Ατλάντεια ήπειρος αναδύονταν από τα βάθη του 
ωκεανού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ 
 
Έγινε τότε πόλεµος στον ουρανό'  από τη µια ο Μιχαήλ µε τους αγγέλους του κι από την 
άλλη ο δράκοντας. Ο δράκοντας µε τους αγγέλους του πολέµησε αλλά δεν επικράτησε, 
κι έτσι δεν του επιτράπηκε να µείνει άλλο στον ουρανό. Ο δράκος λοιπόν ο µεγάλος, ο 
όφης, ο αρχαίος, που λέγεται ∆ιάβολος και Σατανάς, και παραπλανάει ολόκληρη την 
οικουµένη, ρίχτηκε κάτω στη γη, και µαζί του έριξαν και τους αγγέλους του.  
 
"Γι΄ αυτό χαρείτε, ουρανοί και όσοι τους κατοικείτε! Αλίµονό σας, γη και θάλασσα, γιατί 
σ΄ εσάς ο διάβολος κατέβη έχοντας θυµό µεγάλο, ξέροντας πως λίγος καιρός του 
αποµένει".(Αποκάλυψη 12:7-9, 12) 
 
Υπήρξαν δύο πόλεµοι έναντι των µαύρων µάγων: Πρώτα, ο πόλεµος που έγινε στην 
Αρκαδία, και ο δεύτερος που έγινε το έτος 1950, την ηµέρα που άνοιξε ο λάκος της 
αβύσσου. Ο τελευταίος είναι ο πόλεµος που σχετίζεται µε τη Χιλιετία. Ο τρίτος πόλεµος 
θα σχετίζεται µε τη Νέα Ιερουσαλήµ. 
 
Όταν ξεκίνησε η γήινη περιόδος, το νοητικό επίπεδο, ακόµη και τα πιο θεικά επίπεδα της 
συνείδησης κατοικούνταν πυκνά από κάθε είδους λευκών και µαύρων µάγων που ανήκαν 
στην Κρόνια, Ηλιακή και Σεληνιακή περίοδο. 
 
Εκατοµµύρια µάυρων µάγων συνέθεταν γιγαντιαίους πληθυσµούς του κακού, που 
εµπόδιζαν τη δράση και τη ζωή των λευκών µάγων. Έτσι, αυτοί ήταν ήδη µία µεγάλη 
αναστάτωση για την κοσµική εξέλιξη εντός των ανωτέρων επιπέδων της συνείδησης. 
Εαν η ζωή συνεχιζόταν κατά αυτόν τον τρόπο, τότε η πρόοδος των επίδοξων για τους 
ανώτερους κόσµους θα γινόταν αδύνατη. 
 
Συνεπώς, η Λευκή Αδελφότητα έδωσε την αποστολή στον Μιχαήλ να ρίξει έξω από τα 
ανώτερα επίπεδα της συνείδησης όλους τους µαύρους µάγους. Αυτός έλαβε το Ξίφος της 
∆ικαιοσύνης, και του δόθηκαν τροµερές δυνάµεις έτσι ώστε να µπορέσει ολοκληρωτικά 
να επιτύχει την αποστολή του.  
 
Όλες οι οργανώσεις της µαύρης αδελφότητας και όλοι οι ναοί της βρισκόταν στα 
ανώτερα επίπεδα της συνείδησης. Ο Μιχαήλ στάθηκε ικανός να πραγµατοποιήσει την 
αποστολή του, λόγω του γεγονότος ότι ανήκε στην ακτίνα της δύναµης. 
 
Έτσι, ο Μιχαήλ πολέµησε σε τροµερές µάχες, χέρι µε χέρι µε τις τροµερές ιεραρχίες της 
µαύρης αδελφότητας. Έτσι είναι πως ο µεγάλος ∆ράκος, ο αρχαίος όφις που ονοµάζεται 
∆αίµονας, Σατανάς, ή µαύρη µαγεία, µε όλες τις λεγεώνες των δαιµόνων της, πετάχτηκε 
έξω από τα ανώτερα επίπεδα της συνείδησης από τον Μιχαήλ. 
 
Ο Luzbel είναι ένας µεγάλος ιεράρχης της µαύρης αδελφότητος. Φορά κόκκινη κάπα και 
χιτώνιο του ιδίου χρώµατος. Η ουρά του ή Kundabuffer είναι εξαιρετικά µακρυά, και 
φέρει στην άκρη της ένα τυλιγµένο πάπυρο πάνω στον οποίο είναι γραµµένη η επιστήµη 
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του κακού. Η ουρά των δαιµόνων σχηµατίζεται όταν το ρεύµα της Κουνταλίνι 
κατευθύνεται προς τα κάτω, προς τις ατοµικές κολάσεις του ανθρώπινου όντος. 
Εποµένως, αυτή η ουρά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια η Κουνταλίνι, που εκτράπηκε 
προς τα κάτω, από τον κόκκυγα. 
 
Τα κέρατα κάθε µαύρου µάγου είναι βέβαια το σηµάδι του κτήνους. Αυτά τα κέρατα 
ανήκουν στο Φύλακα του Κατωφλιού, που γίνεται το ανώτερο "Εγώ" του µαύρου µάγου. 
 
Ο Αriman, ένας µεγάλος µαύρος ιεράρχης, φορά ένα κόκκινο τουρµπάνι και είναι 
αρχηγός τεράστιων λεγεώνων. Ο Λούσιφερ ήταν ο µεγαλύτερος µαύρος Μύστης από τη 
Σεληνιακή εποχή. Οι λεγεώνες του είναι αναρίθµητες. 
 
Όλα αυτά τα εκατοµµύρια των δαιµόνων παρέµειναν στο περιβάλλον της Γης µας. 
Αφιερώθηκαν να βάλουν όλες τις ανθρώπινες ψυχές στο δρόµο της µαύρης µαγείας. 
 
Ο Βεελζεβούλ, µε τις λεγεώνες του, επίσης εγκαταστάθηκε στο περιβάλλον µας. Έγινε 
πολύ καλά γνωστός από όλα τα ανθρώπινα όντα µε το πέρασµα των χρόνων. Στη Βίβλο, 
ο Βεελζεβούλ ονοµάζεται ο Θεός του Έκρων, διότι ένας ναός κατασκευάστηκε για αυτόν 
στο Έκρων, και λατρεύονταν εκεί ώς ένας θεός. 
 
Έτσι, ο Βεελζεβούλ εγκατέστησε το άνδρο του και αφιερώθηκε πλήρως, όπως και στις 
αρχαίες εποχές, στην αποπλάνηση ψυχών. 
 
Η Βίβλος αναφέρεται στον Βεελζεβούλ στο κατά Ματθαίον, κεφ. 12, στίχοι 24-27, ως 
ακολούθως: 
 
"Οι Φαρισαίοι όµως όταν τους άκουσαν είπαν: "Αυτός δεν διώχνει τα δαιµόνια αλλιώς, 
παρά µε τη δύναµη του Βεελζεβούλ, του άρχοντα των δαιµόνων." Ο Ιησούς κατάλαβε 
τους διαλογισµούς τους και τους είπε: "Όταν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιµαχόµενες 
παρατάξεις, ερηµώνεται' κι όταν σε µία πόλη ή σε µία οικογένεια πέσει διχασµός, θα 
διαλυθεί. Αν ο σατανάς διώχνει το σατανά, πολεµάει τον εαυτό του' πως θα σταθεί πια η 
κυριαρχία του; Κι αν εγώ βγάζω µε τη δύναµη του Βεελζεβούλ τα δαιµόνια, οι δικοί σας 
µε ποιά δύναµη τα βγάζουν; Αυτοί λοιπόν αποτελούν απόδειξη πως έχετε άδικο.    
 
Όλοι οι µαύροι µάγοι εγκατέστησαν τους ναούς τους, τις οικίες τους, διαµερίσµατα, 
θρησκείες κλπ, πάνω στη Γη µας, και αφιερώθηκαν στην ανάπτυξη των σχεδίων τους 
σύµφωνα µε τις ανώτερες διαταγές του Γιαχβέ.  
 
Εποµένως, αυτοί είναι υπεύθυνοι για την αποτυχία της παρούσης ανθρώπινης εξέλιξης, 
αφού είναι µία τροµερή πραγµατικότητα ότι η τωρινή ανθρώπινη εξέλιξη έχει αποτύχει. 
Ο Μιχαήλ θριάµβευσε στους ουρανούς, αλλά η Γη µας γέµισε µε βαθύ σκοτάδι. 
"Αλίµονο, στους κατοίκους της γης!" 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 
 

ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α 
 
Οι άνθρωποι της Ατλαντίδος έφθασαν σε ένα πολύ υψηλό βαθµό πολιτισµού, όµοιο µε 
αυτό των Λεµούριων. Κατά τη διάρκεια εκείνης της εποχής, η Γη τυλίγονταν από µία 
πυκνή οµίχλη, και τα ανθρώπινα όντα µε βράγχια. Τα Λεµούρια αεροπλάνα και πλοία 
κινούνταν µε ατοµική ενέργεια και ήταν επίσης γνωστά στην Ατλαντίδα. 
 
Στο ξεκίνηµα αυτού του πολιτισµού, οι σεξουαλικές σχέσεις επιτελούνταν µόνο για το 
σκοπό δηµιουργίας σωµάτων που χρειαζόταν για την επανενσάρκωση των ψυχών. Η 
κατάλληλη ηµέρα και ώρα επιλέγονταν από τους αγγέλους, και λόγω αυτού η κύηση 
ήταν ανώδυνη. Οι άνθρωποι ζούσαν σε µία παραδεισένια κατάσταση, όµως ο Λούσιφερ 
και οι λούσιφερ, που είναι οι µαύροι µάγοι από τη Σεληνιακή περίοδο, πείραζαν τους 
ανθρώπους και τους παραπλάνησαν προς το µαύρο µονοπάτι. 
 
Το φίδι είναι η σεξουαλική δύναµη, και όχι µόνο µία υλιστική έλξη, όπως υποστηρίζουν 
οι Ροδόσταυροι στις µονογραφίες τους του 9ου βαθµού. 
 
Η σεξουαλική δύναµη έχει δύο πόλους: θετικό και αρνητικό. Ο θετικός είναι το 
µπρούτζινο φίδι που θεράπευε τους Ισραηλίτες στην έρηµο. Ο αρνητικός είναι ο 
πειράζων όφις της Εδέµ. 
 
Το έργο των λούσιφερ ήταν ένα έργο µαύρης µαγείας. Αυτοί αφύπνισαν την φωτιά του 
πάθους της ανθρωπότητος, µε το µοναδικό σκοπό δηµιουργίας προσήλυτων για τη µαύρη 
αδελφότητα, µιά που κάθε δαίµονας είναι ένας µοίχος. 
 
Το εγκεφαλο-νωτιαίο υγρό και το σπέρµα είναι οι πόλοι της σεξουαλικής ενέργειας. Ο 
άγγελος έχει τους δύο πόλους προς τα πάνω, προς το κεφάλι. Τα κοινά καθηµερινά 
ανθρώπινα όντα και οι δαίµονες έχουν τον ένα πόλο προς τα πάνω και τον άλλο προς τα 
κάτω. Αυτοί σχηµατίζουν τον εγκέφαλο µε τον ένα πόλο, και µοιχεύουν µε τον άλλο 
πόλο. 
 
Η Κουνταλίνι του αγγέλου πηγαίνει προς τα πάνω, όµως, το Kundabuffer του δαίµονα 
πηγαίνει προς τα κάτω. 
 
Ο Ιεχωβά απαγόρευσε τη µοιχεία στον άνθρωπο, όµως ο Λούσιφερ τον παρέσυρε σ΄ 
αυτή. 
 
Και ο Ιεχωβά Ελοχίµ του έδωσε αυτή την εντολή: "Απ΄ όλα τα δέντρα του κήπου 
µπορείς να τρως. Από το δέντρο όµως της γνώσης του καλού και  του κακού να µην φας' 
γιατί την ίδια µέρα που θα φας απ΄ αυτό, εξάπαντος θα πεθάνεις". (Γένεσις 2:16-17) 
 
Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα: "Όχι βέβαια! ∆ε θα πεθάνετε' ξέρει όµως ο Θεός ότι την 
ηµέρα που θα φάτε απ΄ αυτό, θα ανοίξουν τα µάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί, και θα 
γνωρίζετε το καλό και το κακό." (Γένεσις 3:4-5) 
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Η εντολή που δόθηκε από τον Ιεχωβά είναι λευκή µαγεία. Η εντολή που δόθηκε από τον 
Λούσιφερ είναι µαύρη µαγεία. 
 
Όταν το ανθρώπινο ον παραδόθηκε στις απολαύσεις της συνουσίας έχασε τις απόκρυφες 
δυνάµεις του. 
 
Έτσι, τα λόγια του Ιεχωβά εκπληρώθηκαν όταν είπε: 
 
Με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρως το ψωµί σου, ώσπου να ξαναγυρίσεις στην γη 
από την οποία προήλθες, γιατί χώµα είσαι, και στο χώµα θα επιστρέψεις". (Γένεσις 3:19) 
Και στη γυναίκα είπε: "Θ΄ αυξήσω κατά πολύ τη θλίψη και τους πόνους της κυοφορίας 
σου, και µε πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου. Η επιθυµία σου θα στρέφεται προς τον 
άντρα σου αλλά αυτός θα σε εξουσιάζει". (Γένεσις 3:16) 
 
Η παραβίαση οποιουδήποτε νόµου πάντοτε φέρνει πόνο. Η κύηση ήταν ανώδυνη για τις 
γυναίκες στη Λεµούρια διότι το παιδί δηµιουργούνταν την κατάλληλη ώρα, λεπτό και 
δευτερόλεπτο που παρείχαν οι κοσµικοί νόµοι για την αναπαραγωγή. ΄Ετσι, η παραβίαση 
αυτού του νόµου έφερε τον πόνο στην γέννα. 
 
Εντούτοις, αυτές τις ηµέρες και αυτή την εποχή υπάρχει ακόµη η θεραπεία για αυτούς 
που αποφασίζουν να ακολουθήσουν το Γνωστικό γάµο. 
 
Ο Γνωστικός γάµος επιστρέφει το ανθρώπινο ον στον παράδεισο. Στη Γνωστική 
Εκκλησία, οι Γνωστικοί γάµοι, λαµβάνουν την ακριβή ηµέρα, ώρα και λεπτό στο οποίο 
πρέπει να δηµιουργήσουν ένα παιδί. Έτσι, δεν υπάρχει πόνος στη γέννα. Αυτό που είναι 
σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε να ταξιδεύουµε µε αστρικό σώµα, µε σκοπό να 
επισκεφτούµε το Γνωστικό Ναό. Θα δώσω αυτά τα κλειδιά αργότερα. 
 
Οι Λεµούριοι δεν γνώριζαν το θάνατο. Ήξεραν την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα της 
αποσάρκωσής τους, και έτσι έσκαβαν οι ίδιοι τους τάφους τους. Εγκατέλειπαν τα 
σώµατά τους κατά βούληση µε ένα χαµόγελο στα χείλη τους. 
 
Αυτοί ποτέ δεν εξαφανιζόταν από τα µάτια των συγγενών τους, διότι όλοι ήταν 
διορατικοί. Συνέχιζαν να συνυπάρχουν µε τους νεκρούς διότι ο θάνατος ήταν απλά το 
πέρασµα σε µία διαφορετική κατάσταση. Αλλά όταν το ανθρώπινο ον έχασε τις δυνάµεις 
του εξαιτίας της συνουσίας, τότε γνώρισε το θάνατο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
 

Η ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ 
 
Οι µαύροι µάγοι της σχολής των Σοδόµων λένε ότι η µαύρη µαγεία δεν υπάρχει, ότι είναι 
µόνο µία προκατάληψη. Λένε ότι οι κακές και µισητές σκέψεις που βγαίνουν από 
κακόβουλα µυαλά αποσυντίθενται αφού "το κοσµικό" είναι αγνή καλοσύνη. Συνεπώς, 
αυτό δεν µπορεί να εξυπηρετήσει ως όργανο για τις δυνάµεις του κακού. 
 
Ο στόχος της παραπάνω δήλωσης των µαύρων µάγων από τη σχολή των Σοδόµων είναι 
να δικαιολογήσουν τις χθόνιες διδασκαλίες τους, µε σκοπό να τις δώσουν την ψευδή 
εµφάνιση ότι είναι καθαρή λευκή µαγεία. 
 
Το "κοσµικό" είναι όλο το Άπειρο, και στον κόσµο υπάρχουν πολλά πράγµατα. Όπως 
επάνω έτσι και κάτω. 
 
Εαν µία σκέψη που βγαίνει από έναν κακό αποσυντίθεται µε µιάς, τότε γιατί µία σφαίρα 
δεν αποσυντίθεται στην ατµόσφαιρα; Γιατί το "κοσµικό" εξυπηρετεί ως ένα όργανο για 
µια σφαίρα που πρόκειται να σκοτώσει ένα άνθρωπο, που µπορεί να είναι γέρος ή και 
παιδί; 
 
Εαν αυτή η σύλληψη των µαύρων µάγων από τη σχολή των Σοδόµων ήταν αληθινή, τότε 
η σφαίρα θα αποσυντίθενταν µε µιας. 
 
Πιθανώς, αυτοί θα διαφωνήσουν λέγοντας µου ότι η σφαίρα είναι ένα υλικό σώµα και 
µία σκέψη δεν είναι. Όµως, αυτό δεν είναι µια καλή εξήγηση διότι η σκέψη είναι επίσης 
ύλη. Τίποτε δεν µπορεί να υπάρξει, ούτε καν ο Θεός, χωρίς τη βοήθεια της ύλης. 
 
Επιπλέον, κάθε άτοµο είναι επταπλό στη δοµή του. Η σφαίρα που χρησιµοποιήθηκε ως 
παράδειγµα είναι µία σύνθεση από φυσικά, αιθερικά, αστρικά, νοητικά, αιτιατά, 
συνειδητά και θεικά άτοµα. Με άλλα λόγια, η σφαίρα είναι ένας πυρήνας από ατοµική 
συνείδηση, που είναι φορτισµένη µε τα κύµατα µίσους αυτού που την έριξε. 
 
Γιατί λοιπόν δεν αποσυντίθεται η σφαίρα; Γιατί το κοσµικό εξυπηρετεί ως ένα όργανο 
για τη σφαίρα; 
 
Γιατί το κοσµικό εξυπηρετεί ως ένα όργανο για τα καταστρεπτικά κύµατα της ατοµικής 
βόµβας; Θα µπορούσαµε να σκεφτούµε ότι τα νοητικά κύµατα είναι κατώτερα από τα 
ραδιενεργά κύµατα του ατόµου του Ουρανίου; 
 
Έτσι, αυτή η αντίληψη των µαύρων µάγων από τη σχολή των Σοδόµων εξυπηρετεί µόνο 
για να καλύπτουν τα εγκλήµατά τους και να εξαπατούν τους αφελείς ανθρώπους. Το 
µόνο πράγµα που θέλουν είναι να περνιούνται για λευκοί µάγοι. 
 
Μην λαχταράς δυνάµεις αγαπηµένε αναγνώστη. Οι δυνάµεις γεννιούνται ως καρποί του 
Εσώτερού µας όταν η ψυχή µας έχει εξαγνιστεί. Η νοητική δύναµη που πεισµατικά 
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χρησιµοποιούµε για να µετακινήσουµε ένα κοµµάτι χαρτί, θα ήταν καλύτερα αν 
χρησιµοποιούνταν για να κυριαρχήσουµε το σαρκικό µας πάθος, για να σταµατήσουµε 
το µίσος, για να κυριαρχήσουµε τη γλώσσα µας, για να νικήσουµε την ιδιοτέλεια, το 
φθόνο κλπ. 
 
Ας εξαγνιστούµε, αφού οι δυνάµεις θα µας χαριστούν µέσω διαδοχικών εξανγίσεων. Οι 
δυνάµεις είναι λουλούδια της ψυχής και καρποί του Εσώτερου. Οι δυνάµεις ενός 
Μαχάτµα είναι ο καρπός χιλιάδων εξαγνίσεων. 
 
Ο Γνωστικός µαθητής λαµβάνει συγκεκριµένες δυνάµεις από τη Λευκή Αδελφότητα 
µέσω των Μυητικών δοκιµασιών. Αυτές οι δυνάµεις που αποκτούνται από την ψυχη και 
τον Εσώτερο "συλλαµβάνονται" διότι ο Εσώτερος είναι ο πραγµατικός άνθρωπος µέσα 
µας. 
 
Για παράδειγµα, όταν ο Γνωστικός επιθυµεί να έρθει κοντά του ένας µακρυνός φίλος, 
τότε, παρακαλά τον Εσώτερό του ως ακολούθως: "Πατέρα µου, σε παρακαλώ να φέρεις 
κοντά µου (όνοµα του προσώπου), αλλά να µην γίνει όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις 
εσύ." 
 
Εαν ο Εσώτερός του θεωρήσει ότι η παράκλησή του είναι σωστή, τότε ο Εσώτερος 
επιτελεί ένα θαύµα, που σηµαίνει, Αυτός επιτελεί ένα έργο Θεουργίας, και ο µακρυνός 
φίλος φθάνει. Όµως, εαν ο Εσώτερος θεωρήσει ότι η παράκληση δεν είναι σωστή, τότε 
δεν εκτελεί την παράκληση της ψυχής του. Αυτή είναι καθαρή λευκή µαγεία. 
 
Ο µαύρος µάγος προβαίνει στη χρησιµοποίηση του ονοµαζόµενου "Asuncion" ή δύναµη 
της θέλησης, χωρίς να λάβει υπ΄ όψιν του τη θέληση του Εσώτερού του. 
 
"Γενηθήτω το θέληµά σου ως εν ουρανώ και επί της γης" είναι αυτό που λέει ο 
Γνωστικός, διότι ο Γνωστικός εκτελεί µόνο τη θέληση του Εσώτερού του στη γη όπως 
και στον ουρανό, µε άλλα λόγια, στα ανώτερα επίπεδα της συνείδησης. Ο Γνωστικός 
τοποθετεί όλα τα υπάρχοντά του στα χέρια του Εσώτερού του.  
 
Προετοιµάζουµε τους αδένες της επίφυσης και υπόφυσης για τη διόραση κυριαρχόντας 
το θυµό και αποκτώντας τη γαλήνη. Προετοιµαζόµαστε για την αφύπνιση του 
εσωτερικού αυτιού όταν πάντα λέµε λόγους αγάπης και αλήθειας. 
 
Η σεξουαλική µαγεία, η καθηµερινή εκφώνηση και ο αδιάλλειπτος εξαγνισµός µας 
οδηγούν στις κορυφές της Ύψιστης Μύησης. 
 
Το να µην εποφθαλµιούµε δυνάµεις δεν σηµαίνει ότι εµείς, οι Γνωστικοί, έχουµε µία πιο 
ορθή συµπεριφορά, όπως κάνουν οι Θεοσοφιστές. Πρέπει να προετοιµαστούµε 
ασκώντας σεξουαλική µαγεία, όταν εκφωνούµε, και όταν εξάγουµε όλα τα σκουπίδια 
από µέσα µας. 
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Οι Γνωστικοί µετατρέπουν τις σεξουαλικές τους ενέργειες και υποµονετικά περιµένουν 
να γίνουν αντάξιοι να λάβουν τις απόκρυφες δυνάµεις τους, που βλασταίνουν ως 
λουλούδια της ψυχής όταν ήδη έχουν εξαγνιστεί.  
 
Οι Γνωστικοί δεν εποφθαλµιούν δυνάµεις, αντιθέτως, προετοιµάζονται για να τις 
αποκτήσουν. Η προετοιµασία του Γνωστικού είναι να εξαγνίζεται και να ασκεί 
καθηµερινά σεξουαλική µαγεία. 
 
Στους ναούς τους, οι µαύροι µάγοι έχουν καθιερώσει παρόµοιες δοκιµασίες µε αυτές των 
λευκών µάγων. Για να γίνουν αποδεκτοί ως υποψήφιοι για τη µύησή τους, δέχονται 
προσβολές, παράπονα, ταπεινώσεις, και δέχονται χτυπήµατα κατά πρόσωπο ενώ 
βρίσκονται στις γιορτές τους. 
 
Στην πέµπτη µονογραφή του 9ου µαύρου βαθµού της σχολής των Σοδόµων, ο µαθητής 
λαµβάνει µία περγαµηνή αφού περάσει τις δοκιµασίες της γης, νερού, φωτιάς και αέρα 
µέσα σε ένα ναό µαύρης µαγείας. Στην περγαµηνή δηλώνονται τα ακόλουθα: 
 
"Ειρήνη, χαιρεισµούς από το ∆άσκαλο του ναού. Με διαταγή του αρχιερέα, και όλων των 
φυλάκων που σε υπηρέτησαν και σε επέβλεπαν, ως απόδειξη για τη καρτερία, πίστη και 
επιθυµία σου, και σύµφωνα µε αυτά που εκδηλώθηκαν στα εξωτερικά δώµατα, σου 
επιτρέπεται να εισέλθεις στο ακόλουθο Ιερό. Θα περιµένεις να προετοιµαστείς για να σου 
επιτραπεί η είσοδος στα άγια των αγίων µετά από τρεις ηµέρες καθαγίασης και εξαγνισµού. 
Το όνοµά σου θα είναι 777, το γράµµα σου το Ρ, ο χαιρετισµός σου Aum, το βιβλίο σου θα 
είναι αυτό µε το γράµµα Μ, το πετράδι σου ο πράσινος ιάσπης στη µορφή σκαραβαίου, και 
η ώρα σου θα είναι η εννέα. Αναπαύσου µε υποµονή και περίµενε την ώρα, τον αριθµό και 
το σηµάδι." 
 
Αυτή είναι καθαρή, γνήσια µαύρη µαγεία. Αυτές οι δοκιµασίες περνούνται από το 
µαθητή ενώ βρίσκεται στο αστρικό επίπεδο µέσα σε ένα ναό µαύρης µαγείας. 
 
Στη Λευκή Αδελφότητα, όταν ο Γνωστικός ζητά από τους ∆ασκάλους τις τέσσερεις 
δοκιµασίες της γης, φωτιάς, νερού και αέρα, ενώ βρίσκεται στο αστρικό επίπεδο, τότε 
αυτές δίνονται από τους ∆ασκάλους η µία µετά την άλλη (όπως περιγράφονται στο 
βιβλίο µας  Ο Τέλειος Γάµος ή Η Πόρτα Εισόδου στη Μύηση). Αυτές οι δοκιµασίες 
πάντα συµβαίνουν µε µία παύση πολλών ηµερών ανάµεσά τους, και η επόµενη δίνεται 
εφόσον ο µαθητής έχει θριαµβεύσει στην προηγούµενη. 
 
Κάθε θρίαµβος του µαθητή γιορτάζεται στην "Αίθουσα των Παιδιών", µε άρρητη 
µουσική και γιορτές. Καθεµιά από τις τέσσερεις δοκιµασίες έχει την δικής της γιορτή. Η 
"Αίθουσα των Παιδιών", λέγεται έτσι διότι ο µαθητής λαµβάνεται από τους ∆ασκάλους 
που έχουν πάρει τη µορφή παιδιών, µε σκοπό να του πουν: "Εαν δεν αλλάξετε, και δεν 
γίνετε σαν τα µικρά παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών." (Ματθ. 18:3) 
 
Έτσι, δεν υπάρχει τίποτε που να έχει σχέση µε το γράµµα Ρ, τίποτε µε τον αριθµό 777, 
τίποτε για τον ίασπη, τίποτε σχετικά µε ώρες και σηµάδια, αφού όλα αυτά είναι απλά 
καθαρή µαύρη µαγεία από την Ατλαντίδα. 
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Στη Λευκή Αδελφότητα, το µόνο πράγµα που τοποθετείται πάνω στο Γνωστικό µαθητή 
είναι ο µικρός µανδύας του Τσέλα (νεόφυτου), τον οποίο πρέπει να ζητήσει. 
 
Αφού περάσει τη δοκιµασία του αέρα, ο µαύρος µάγος λαµβάνει ένα κόσµηµα µε δύο 
συνδεόµενα δακτυλίδια, το οποίο είναι και το σηµάδι του θριάµβου του. 
 
Ο λευκός µάγος λαµβάνει ένα συµβολικό δακτυλίδι που αντιπροσωπεύει την Ακτίνα που 
ανήκει. 
 
Το δακτυλίδι του µαύρου µάγου του υπενθυµίζει ότι έχει κρεµαστεί πάνω από την 
άβυσσο από δύο κρίκους. Οι δάσκαλοι του µαύρου ναού ντύνονται µε λευκούς χιτώνες.  
 
Οι καλυµµένοι προφήτες φορούν µαύρο βέλο, οι παραστάτες φορούν γκρίζα πετραχήλια, 
οι γραφείς φορούν µπλε, οι αστρολόγοι µπλε και λευκά, οι µυστικιστές φορούν κίτρινα 
και οι γιατροί ένα κόκκινο-γκρι χρωµατιστό πετραχήλι. Ο ναός παραµένει στην αφάνεια.  
 
Ο µαθητής του 9ου µαύρου βαθµού νουθετείται µε τα ακόλουθα λόγια: "Η ζωντανή 
ψυχή, που διατρέχει αυτό το τροµακτικό µονοπάτι µέσα στην µοναξιά, χωρίς δισταγµούς 
και δειλία, θα φωτιστεί από τα ένδοξα µυστήρια, µετά τους εξαγνισµούς της γης, φωτιάς, 
νερού και αέρα." Έπειτα, ο µαύρος µαθητής προχωρεί προς τους φύλακες του θανάτου. 
 
Στη δοκιµασία της φωτιάς, ένας φύλακας λέει στο µαύρο µαθητή τα ακόλουθα: "Εαν 
επιθυµείς να έρθεις κοντά στο δάσκαλο, πρέπει να περάσεις µέσα από αυτή την πόρτα.  
 
Για να φθάσεις αυτή τη πόρτα, πρέπει να περάσεις από αυτή την αίθουσα. Για να 
περάσεις από αυτή την αίθουσα, πρέπει να βαδίσεις πάνω σε αυτά τα πύρινα δοκάρια.  
 
Έτσι, έλα αν ψάχνεις για το δάσκαλο." Τότε ο µαθητής λέει στον εαυτό του: "Προχώρα! 
Προχώρα! Προχώρα!" Έτσι, γεµάτος θάρρος, περνά µέσα από τη φωτιά. Στη δοκιµασία 
του νερού, ένας µαύρος µάγος λέει: "Αν θες να δεις το δάσκαλο και να εισέλθεις στον 
ιερό ναό, πρέπει να φθάσεις σε εκείνη την πόρτα και να περάσεις µέσα, για να φθάσεις σ΄ 
εκείνη την πόρτα πρέπει να περάσεις µέσα από αυτή τη λίµνη." 
 
Καθετί που περιγράφεται σε αυτές τις παραγράφους αναφέρεται στον 9ο µαύρο βαθµό 
της αδελφότητος της Σχολής των Σοδόµων. Όλα αυτά είναι καθαρή και γνήσια µαύρη 
µαγεία. 
 
Οι µαθητές της Λευκής Αδελφότητος, όπως ήδη έχουµε δηλώσει, γιορτάζουνε µόνο στην 
Αίθουσα των Παιδιών, αφού βγουν θριαµβευτές. 
 
Οι τέσσερεις δοκιµασίες στη Λευκή Αδελφότητα γίνονται για να εξετάσουν το ήθος του 
µαθητή. Για παράδειγµα, στη δοκιµασία της φωτιάς επιτίθενται στο µαθητή πλήθη 
εχθρών που τον προσβάλλουν. Αντί να επιστρέψει τις προσβολές, ο µαθητής στέλνει 
αγάπη προς τους εχθρούς του. Έτσι είναι πως θριαµβεύει σ΄ αυτή τη δοκιµασία, όταν µε 
γαλήνη, περνά µέσα από τη φωτιά χωρίς να καεί.  
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Όπως βλέπουµε σ' αυτή τη δοκιµασία της φωτιάς, είναι απαραίτητο να φιλήσουµε το 
µαστίγιο του δηµίου για να θριαµβεύσουµε. ΄Οµως, στη δοκιµασία της φωτιάς για το 
µαύρο µάγο, αυτό που απαιτείται είναι µονάχα να περάσουµε µέσα από τη φωτιά, αφού 
δεν χρειάζεται καµµία ηθική προετοιµασία, που δεν έχει την παραµικρή σηµασία για το 
µαύρο µάγο.  
 
Η δοκιµασία του νερού για το Γνωστικό στη Λευκή Αδελφότητα δίνεται µόνο µε το 
σκοπό για να γίνει γνωστό το επίπεδο του αλτρουισµού του µαθητή και η φιλανθρωπία 
που έχει φθάσει. 
 
Η δοκιµασία του αέρα της Λευκής Αδελφότητος δίνεται µόνο µε το σκοπό να γίνει 
γνωστό η ικανότητα του µαθητή για αντίσταση έναντι των µεγάλων αντιξοοτήτων και 
της απόσπασης από τα υλικά πράγµατα. 
 
Είναι λογικό ότι ο µαθητής που αυτοκτονεί επειδή έχασε την περιουσία του δεν µπορεί 
να περάσει τη δοκιµασία του αέρα. Αφού, απλά δεν είναι ικανός να αντισταθεί ηθικά σε 
µία αποτυχία, είναι ξεκάθαρο ότι δεν µπορεί να περάσει τη δοκιµασία του αέρα. 
 
Όποιος υποκύπτει στις µεγάλες αντιξοότητες της ζωής αποτυγχάνει στη δοκιµασία της 
γης. 
 
Υπάρχουν πολλά πρόσωπα που πέρασαν αυτές τις δικιµασίες µέσα στην πάλη της ζωής, 
µέσα στην καθηµερινή µάχη για να κερδίσουν το καθηµερινό ψωµί τους. 
 
Μερικές φορές µέσα στη ζωή βρίσκουµε ανθρώπους που έκαναν ένα µεγάλο αγώνα για 
το καλό της ανθρωπότητος και το πέτυχαν στην εντέλεια, ασχέτως όλων των ατυχιών, 
ταλαιπωριών και δακρύων. Αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν τις τέσσερεις δοκιµασίες στο 
σώµα τους µε σάρκα και οστά. 
 
Συνεπώς, οι τέσσερεις δοκιµασίες της γης, φωτιάς, νερού και αέρα χρησιµοποιούνται 
µόνο για την ηθική αξιολόγηγη του µαθητή. Όλα τα ελαττώµατά µας και ηθικά 
σφάλµατα είναι ακριβώς η αρνητική άποψη των τεσσάρων στοιχείων της Φύσης, και 
εµείς πρέπει να µετατραπούµε σε βασιλιάδες και βασίλισσές της.  
 
Στη Λευκή Αδελφότητα, οι τέσσερεις δοκιµασίες συνοδεύονται από ένα προφορικό τεστ, 
για να γνωστεί το επίπεδο εξαγνισµού που έχει φθάσει ο µαθητής. 
 
Όλες αυτές οι δοκιµασίες συµβαίνουν στο αστρικό επίπεδο. Ο προετοιµασµένος 
µαθητής, που σηµαίνει, ο πνευµατικά ώριµος µαθητής, φέρει στη µνήµη του όλα αυτά 
που συµβαίνουν και στο φυσικό επίπεδο, όπως όταν έχει ένα όνειρο. 
 
Από την άλλη µεριά, αυτό που µετρά στη µαύρη αδελφότητα είναι να έχουν το θάρρος 
ένος βάρβαρου κτήνους για να περάσουν θριαµβευτές αυτές τις δοκιµασίες. 
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Η έκτη µονογραφή από τον 9ο µαύρο βαθµό µας περιγράφει πως οι τροµεροί µαθητές 
της, αφού περάσουν θριαµβευτικά τις τέσσερεις δοκιµασίες, έχουν το δικαίωµα να 
λάβουν (λένε) την ιερή µύηση. 
 
Ας δούµε στην ακόλουθη παράγραφο από την τρίτη σελίδα της έκτης µονογραφής του 
9ου µαύρου βαθµού: "Τώρα λοιπόν, µ΄ αυτό τον τρόπο γνώρισα οτι τα δύο συνδεόµενα 
δακτυλίδια πρέπει να είναι το σηµάδι µου, εποµένως, δύο συνδεόµενοι κύκλοι όµοιοι µε 
τους δύο κρίκους της αλυσίδας είναι το σηµάδι µου, και θα είναι επίσης και το δικό σου 
σηµάδι σ΄ αυτή τη µύηση. Όταν αυτό έγινε κατανοητό από εµένα, µου ζήτησαν να 
υπογράψω το όνοµά µου και να αφήσω το σηµάδι του αντίχειρά µου πάνω σε ένα ειδικό 
φύλλο χαρτιού, που ήταν κολληµένο µε ένα κοµµάτι ξύλο, το οποίο επίσης ήταν 
κολληµένο µε άλλα κοµµάτια ξύλου. Έπειτα, µε διέταξαν να προχωρήσω προς την 
πόρτα, να σπρώξω µία µικρή ολισθηρή σφραγίδα, και να δώσω το γράµµα µου και τον 
αριθµό µου." 
 
Όλα αυτά µοιάζουν να είναι σαν µία σκηνή από ένα αστυνοµικό γραφείο, αλλά ποτέ ενός 
ναού λευκής µύησης. Κανείς δεν υπογράφει το προσωπικό του όνοµα µέσα σε ένα ναό 
λευκής µύησης, ούτε κανείς καταχωρείται, διότι στη λευκή αδελφότητα και στα καρµικά 
αρχεία, ο άνθρωπος αντιπροσωπεύεται µε το όνοµα του Εσώτερού του και ποτέ µε 
εγκόσµια ονόµατα. 
 
Πολλοί µαύροι µαθητές χάνουν τα εγκόσµια ονόµατά τους όταν εντάσσονται στα 
πνευµατικά πανεπιστήµιά τους. Όταν αυτοί κατακτούν τον βαθµό "Anagaric", τους 
δίνεται ένα ιδιότροπο όνοµα ως υποκατάστατο του εγκόσµιου ονόµατός τους, ως µία 
αµοιβή για την επιτυχία τους. 
 
Όταν σχηµατίζουν αλυσίδα, αυτοί εκφωνούν στο Ναό τους: 
"Ε............Ι............Ε.............Ι.............". Αυτή είναι η ευχαριστία για αυτούς τους 
αριστερόχερους µύστες. 
 
Ο προιστάµενος του µαθητή φορά ένα χιτώνα και σκούφο µαύρου χρώµατος, διότι είναι 
ένας αυθεντικός µαύρος µάγος. Ανάµεσα στους δασκάλους της Λεύκης Αδελφότητος 
κανείς δε φορά µαύρο σκούφο. Ο ∆άσκαλος Zanoni (λευκός δάσκαλος), φορά µαύρο 
χιτώνα και µάνδυα του ίδιου χρώµατος, αλλά ποτέ δεν φορά µαύρο σκούφο. Αυτό 
συµβαίνει επειδή ο µαύρος σκούφος είναι µόνο για τους µαύρους µάγους. 
 
"Έτσι, έχοντας φθάσει στα βάθη του ναού, οδηγούµαι προς το κέντρο του. Τότε, ένας 
ιερεάς τοποθετεί ένα µεγάλο σταυρό πάνω από το κεφάλι µου ενώ γονατίζω, και 
αντηχούν τρεις κωδωνοκρουσίες σε κάποιο άλλο µέρος του ναού. Από τα ανατολικά του 
ναού, ένας δάσκαλος µε µωβ χιτώνα που φέρει ένα µεγάλο Αιγυπτιακό σταυρό µε 
πλησιάζει. Κρατά αυτό το σταυρό πάνω από το κεφάλι µου αντί του άλλου σταυρού, ενώ 
οι άλλοι λειτουργοί που στέκονται δίπλα µου λένε: "Κάτω από το σταυρό της αθανασίας 
και της αιώνιας ζωής, είσαι ευλογηµένος". 
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Μέσα στις αίθουσες της αυθεντικής λευκής Γνωστικής Μύησης, ένας δάσκαλος ποτέ δεν 
φορά ένα µωβ ή κόκκινο χιτώνα, αφού αυτά τα χρώµατα χρησιµοποιούνται µόνο από τις 
ιεραρχίες της µαύρης αδελφότητος. 
 
Στη λευκή Μύηση ο µαθητής ρίχνει πάνω στους ώµους του ένα τεράστιο και βαρύ 
ξύλινο σταυρό. Αυτό σηµαίνει ότι ο µαθητής έχει ήδη αρχίσει την δική του Πορεία της 
Σταύρωσης µέσω των εννέα Αρκάνα. Το βάρος του σταυρού διαφέρει κατά πολύ, καθώς 
εξαρτάται από το κάρµα κάθε προσώπου. Μερικές φορές ο µαθητής δεν µπορεί να φέρει 
το βάρος του σταυρού του, τότε ο Κυρηνναίος πρέπει να τον βοηθήσει. Τα φωνήεντα 
Ε.U. χαρίζουν στο µαθητή τη δύναµη να φέρει το σταυρό του όταν αυτός είναι πολύ 
βαρύς. Έτσι, ο σταυρός πάνω στους ώµους είναι λευκή µαγεία. Όµως, ο σταυρός πάνω 
στο κεφάλι είναι µαύρη µαγεία. 
 
Ο Χριστός δεν έφερε το σταυρό του πάνω στο κεφάλι του, αλλά πάνω στους ώµους του. 
Ο σταυρός συµβολίζει την ύλη. Έτσι, το να φέρουµε το σταυρό πάνω στο κεφάλι 
σηµαίνει ότι κάποιος αποφασίζει να ζήσει κάτω από την ύλη, κάτω από τον κόσµο. Γι΄ 
αυτό και ο µαύρος µάγος λέει: "Κάτω από το σταυρό της αθανασίας και της αιώνιας 
ζωής, είσαι ευλογηµένος". 
 
Ο Λευκός Μάγος λέει: "Πάνω στο σταυρό εγώ είµαι." Ο σταυρός πάνω στο κεφάλι 
φέρεται από τους Ποντίφηκες στις µήτρες τους. Κανείς Λευκός Μάγος δεν φέρει το 
σταυρό πάνω στο κεφάλι του, αλλά πάνω στους ώµους του, όπως το έδειξε ο Θεικός 
Λυτρωτής. Έτσι, εµείς, οι Γνωστικοί, δεν είµαστε κάτω από το σταυρό, αλλά, πάνω στο 
σταυρό. 
 
Ο Γνωστικός λαµβάνει ένα συγκεκριµµένο έµβληµα στην πρώτη Μύηση. Πριν εισέλθει 
στην πρώτη Μύηση, έχει ήδη λάβει τον αυθεντικό απωλεσθέντα λόγο, που ποτέ δεν έχει 
γραφτεί. 
 
Τα προφορικά τεστ είναι πολύ αυστηρά για να λάβουµε τη Μύηση. Ο µαύρος µάγος δεν 
ενδιαφέρεται για την ηθική. 
 
Όταν ο τσέλα (λευκός νεόφυτος) περάσει θριαµβευτικά τη λευκή Μύηση, γίνεται µία 
εορτή.  
 
Στη µαύρη τελετή, ο µαθητής λαµβάνει από ένα µαύρο µάγο, που είναι ντυµένος στα 
κίτρινα, µία σειρά διδασκαλιών, που χρησιµοποιούνται για να γίνεται αόρατος και να 
κάνει άλλους αόρατους. Θα µιλήσουµε σχετικά µ΄ αυτό στο επόµενο κεφάλαιο 
"Νιρβάνα". 
 
Όπως ήδη έχουµε δηλώσει, όλες αυτές οι διδασκαλίες προέρχονται από την Ατλαντίδα. 
Στην Ατλαντίδα, οι άνθρωποι χρησιµοποιούσαν τις σεξουαλικές δυνάµεις για να 
προκαλέσουν µεγάλες ζηµιές. Έτσι, ο Orhuarpa (ένας µαύρος µάγος) δηµιουργούσε 
τέρατα µε το µυαλό του, που αργότερα τα υλοποιούσε και στο φυσικό. Τα τάιζε µε αίµα 
για να τα κρατήσει ζωντανά και έριχνε αυτά τα τέρατα πάνω στα ανυπεράσπιστα θύµατά 
του όταν το επιθυµούσε. 
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Η Ατλάντεια ανθρωπότητα ήταν διορατική και χειριζόταν θαυµάσια τις κοσµικές 
δυνάµεις. Ένας πολύ σηµαντικός ναός υπήρχε εκείνη την εποχή. Αυτός ο ναός 
ονοµαζόταν ο Ναός του Ηφαίστου. Οι φύλακες αυτού του ναού είχαν τον Αriman (ένας 
άλλος µαύρος µάγος) και τις λεγέωνες του κάτω από τον έλεγχό τους, έτσι, αυτοί οι 
µαύροι µάγοι δεν µπορούσαν να εργάζονται ελεύθερα πάνω στον πλανήτη µας. Τα άτοµα 
του Αριµάν τελικά έβλαψαν τη διόραση του ανθρώπου. Έτσι η ανθρωπότητά µας 
παραµένει σκλαβωµένη από την ψευδαίσθηση του φυσικού κόσµου. 
 
Εντούτοις, υπήρχε στην Ατλαντίδα ένα µεγάλο Κολλέγιο Μυστών. Όταν οι µαύροι µάγοι 
επιχειρούσαν να τους βλάψουν, τότε αυτοί θανατώνονταν από το Ξίφος της ∆ικαιοσύνης. 
Οι Κύριοι του Ερµή έδωσαν τον νου στο άνθρωπινο ον για να µπορεί να σκέφτεται, και 
όχι για να τον χρησιµοποιούν για καταστροφικούς σκοπούς, όπως έκανε ο Orhuarpa. 
 
Όταν ο Orhuarpa είδε ότι οι άνθρωποι τον λάτρευαν ως ένα Θεό, εξόπλισε ένα πανίσχυρο 
στρατό και όρµησε έναντι της "Tollan", την πόλη µε τις επτά πύλες από ατόφιο χρυσό, 
όπου βασίλευαν οι Λευκοί Μάγοι από την Ατλαντίδα. 
 
Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ο Orhuarpa πολεµούσε ντυµένος στο ατσάλι, µε ασπίδα, 
κράνος, και ξίφος. Όµως, στη διάρκεια της νύχτας, απελευθέρωνε τα κτήνη του µε τη 
µαγεία του. Αυτά είχαν τη µορφή λύκου και κατέστρεφαν τους εχθρούς τους. Έτσι 
πολιόρκησε την Tollan, την πόλη µε τις επτά πύλες από ατόφιο χρυσό. Αυτός έγινε 
αυτοκράτορας της Ατλαντίδος, και ίδρυσε τη λατρεία του σκοτεινού ήλιου. 
 
Έτσι συνέβησαν τα γεγονότα, και τότε είναι που ο ∆άσκαλος  El Morya 
επανενσαρκώθηκε. Αυτός δηµιούργησε ένα στρατό και όρµησε έναντι του Orhuarpa. 
 
Ο Orhuarpa έριξε τα ανελέητα κτήνη του έναντι του ∆ασκάλου El Morya, αλλά ο 
∆άσκαλος τα διέλυε µε τις φωτεινές δυνάµεις του. 
 
Ο ∆άσκαλος El Morya, µε την κόψη του σπαθιού του, πολιόρκησε την Tollan, την πόλη 
µε τις επτά πύλες από ατόφιο χρυσό, και όλοι οι στρατιώτες του Orhuarpa έπεσαν κάτω 
από το σπαθί των δυνάµεων του φωτός. 
 
Όταν ο Orhuarpa είδε ότι έχασε, κλείστηκε µέσα σε ένα πύργο και πέθανε καιόµενος 
µέσα του, διότι οι στρατιώτες του ∆ασκάλου El Morya έβαλαν φωτιά σ΄ εκείνο τον 
πύργο. 
 
∆υστυχώς, τα γεγονότα δεν τελειώνουν εδώ. Ο Orhuarpa επανενσαρκώθηκε αµέσως 
ξανά, και όταν ήταν αρκετά µεγάλος, συνένωσε το στρατό του από πολεµιστές και 
µάγους και προχώρησε έναντι της Tollan, αλλά δεν µπόρεσε να την κατακτήσει ξανά. 
Έτσι, ίδρυσε και αυτός το θρόνο του έναντι του άλλου θρόνου. 
 
Τότε, οι Τέσσερεις Θρόνοι (Θεότητες) είπαν στον Λευκό Αυτοκράτορα Noenra (Νώε), 
"Φύγε από αυτή τη χώρα, και πήγαινε στην έρηµο Γκόµπι, όπου θα βρείς µια στεγνή 
ξηρά, διότι ο Θεός θα βυθίσει αυτή τη χώρα." Ο Νώε υπάκουσε και αναχώρησε µε το 
λαό του για την έρηµο Γκόµπι. 
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Ο λαός του Noenra ήταν οι πρώτες Σηµιτικές φυλές που ακολουθούσαν το µονοπάτι της 
Λευκής Μαγείας. Έτσι, ο Orhuarpa έγινε αρχηγός και κύριος της Ατλαντίδος. 
 
Μετά από κάποιο καιρό από την αναχώρηση του λαού του Ισραήλ, άρχισαν να 
συµβαίνουν διάφορες πύρινες εκδηλώσεις. Αυτό έγινε διότι η χρήση των σεξουαλικών 
δυνάµεων, όταν χρησιµοποιούνται για τη µαύρη µάγεια, βάζουν τη φωτιά των 
κοιµισµένων ηφαιστείων σε δραστηριότητα. 
 
Οι σεξουαλικές δυνάµεις έχουν µία άµεση σχέση µε όλες τις δυνάµεις της Φύσης, διότι 
οι σεξουαλικές δυνάµεις βρίσκονται όχι µόνο στα σεξουαλικά µας όργανα, αλλά επίσης 
και στα κύτταρά µας, και επιπλέον µέσα σε κάθε άτοµο του Κόσµου. 
 
Η σεξουαλική δύναµη είναι η αιτία του ηλεκτρισµού. Ήταν λογικό λοιπόν ότι τα 
κοιµισµένα ηφαίστεια θα δραστηριοποιούνταν, αφού που σχετίζονται άµεσα µε τους 
µαύρους µάγους µέσω της σεξουαλικής ενέργειας. 
 
Κατά τη διάρκεια µεγάλων σεισµών, η Ατλαντίδα βυθίστηκε µε όλους τους µαύρους 
µάγους της στον πυθµένα του Ατλαντικού Ωκεανού. 
 
Όλες οι αυτόχθονες φυλές της Αµερικής είναι κατάλοιπα της Ατλαντίδος. Αυτές οι φυλές 
διατήρησαν πολλές πρακτικές µαύρης µαγείας που προέρχονται από τους Άτλαντες. 
 
Στην Αµερική, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κούκλες µε κερί και έπειτα τις θάβουν 
τρυπηµένες µε βελόνες. Έτσι αυτοί ενδυναµώνουν τη φαντασία τους και συγκεντρώνουν 
το νου τους πάνω στα θύµατά τους. 
 
Υπάρχουν άλλοι που χρησιµοποιούν τις σεξουαλικές δυνάµεις για καταστροφικούς 
σκοπούς. Όλα αυτά προέρχονται από την Ατλαντίδα.  
 
Οι Ινδιάνοι Arhuacos, από την Σιέρρα Νεβάδα της Σάντα Μάρτα (Κολοµβία) έκαψαν µία 
ολόκληρη πόλη που ονοµαζόταν Dibuya, χρησιµοποιώντας τα στοιχειώδη της φωτιάς 
που τα ονοµάζουν "Animes". 
 
Εγώ συνάντησα µία ταπεινή γριά γυναίκα στη µικρή πόλη της Santa Cruz de Mora (στην 
Πολιτεία της Merida), που έκανε θαύµατα µε τα στοιχειώδη της Φύσης. Όταν ήταν νέα, 
αυτή παντρεύτηκε έναν Ινδιάνο. Ο σύζυγός της την πήρε στη φυλή του µέσα στη 
ζούγκλα. Αυτή λέει πολλά παράξενα πράγµατα σχετικά µε αυτή τη φυλή. Λέει ότι κατά 
τη διάρκεια της ηµέρας, οι Ινδιάνοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και κατά τη διάρκεια 
της νύχτας όλοι τους φθάνουν µε τη µορφή ζώων, όµως, όταν βρίσκονται στις κατοικίες 
τους ξαναπαίρνουν την ανθρώπινη µορφή.  
 
Μία ηµέρα ο άντρας της έφυγε και της είπε ότι αυτός θα πάει να πεθάνει στη ζούγκλα (οι 
Ινδιάνοι πηγαίνουν στη ζούγκλα για να πεθάνουν). Αυτός της έδωσε ένα φυλαχτό και 
είπε: Σου το παραδίδω στη φύλαξή σου, έτσι µπορείς να ζητήσεις ότι θες, όταν βρίσκεσαι 
σε ανάγκη." 
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Έτσι είναι πως αυτή η γριά γυναίκα έκανε θαύµατα στην πόλη της Santa Cruz. Αυτή 
ζητούσε από το φυλαχτό ότι επιθυµούσε. Χρήµατα, κρασί, κοσµήµατα, ποτά, αρώµατα, 
κλπ, κλπ, τα οποία ερχόταν σ΄ αυτή ως δια µαγείας. 
 
Οι άνθρωποι που τους έκλεβαν δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να τη συµβουλευτούν. 
Αµέσως αυτή ζητούσε από το φυλαχτό να µάθει που ήταν τα κλοπιµαία. Έπειτα, το 
αντικείµενο µεταφέρονταν σαν από αόρατα χέρια και ερχόταν στα δικά της, και έτσι ο 
καθένας ξανάπαιρνε τα χαµένα πράγµατά του. 
 
∆υστυχώς, αυτά τα θαύµατα τελείωσαν για τη γριά γυναίκα διότι είχε την αδυναµία να τα 
εξοµολογηθεί αυτά σε ένα ιερέα, που της πήρε το φυλαχτό.  
 
Η τέλεση αυτών των θαυµάτων δεν είναι φαντασική ή σπάνια, αφού γίνεται µε τα 
στοιχειώδη της Φύσης. Το βιβλίο του κ. Franz Hartman µε τίτλο Τα Στοιχειώδη, σοφά 
αναφέρεται σ΄ αυτά τα πράγµατα. 
 
Όλη αυτή η γνώση προέρχεται από την Ατλαντίδα. 
 
Τα στοιχειώδη υπηρετούν για το καλό όπως και για το κακό. Οι Άτλαντες 
χρησιµοποιούσαν τα στοιχειώδη για το κακό. 
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ΝΙΡΒΑΝΑ 
 

Από την έρηµο Γκόµπι, οι Ισραηλητικές φυλές µετανάστευσαν στα δυτικά για να 
σχηµατίσουν την Ρίζα της Αρύας Φυλής. Αυτό αναγράφεται στο Βιβλίο της Εξόδου, 
στην ιστόρια της µετανάστευσης του Ισραήλ, όταν αυτοί έφυγαν από την γη της 
Αιγύπτου πηγαίνοντας στη Γη της Επαγγελίας. 
 
Τεράστια καραβάνια ανθρώπων, που διατάχθηκαν από τους ∆ασκάλους των 
Μεγαλυτέρων Μυστηρίων, έφυγαν από την πληµµηρυσµένη Ατλαντίδα προς την έρηµο 
Γκόµπι. Έπειτα, µετανάστευσαν στα δυτικά και διασταυρώθηκαν µε κάποιες δυτικές 
φυλές, για να σχηµατίσουν την παρούσα Ρίζα της Αρύας Φυλής. 
 
Οι αρχηγοί της Βιβλικής Εξόδου ήταν οι ίδιοι οι ∆άσκαλοι των Μεγαλυτέρων 
Μυστηρίων. Ήταν αξιοσέβαστοι από την ανθρωπότητα, συνεπώς κανείς δεν τολµούσε να 
ανυπακούσει τις ιερές εντολές τους. 
 
Ο Μωυσής παρέµεινε 40 χρόνια στην ερηµιά, που σηµαίνει ότι οι πρώτοι Ισραηλίτες 
παρέµειναν 40 χρόνια στην έρηµο. Αυτοί κατασκεύασαν την Κιβωτό της ∆ιαθήκης, 
εδραίωσαν τα µυστήρια του Λεβί και λάτρευαν τον Ιεχωβά. 
 
Τα µυστήρια των επτά ναών µετανάστευσαν προς τα δυτικά. Κάτω από το φως αυτών 
των ναών είναι που άνθισαν όλοι οι Μάγοι της Περσίας, οι Ρίσις της Ινδίας, Χαλδαίας, 
Αιγύπτου, της Ελληνιστικής Ελλάδος κλπ. 
 
Αυτή η απόκρυφη σοφία φώτιζε το Σόλωνα, Πυθαγόρα, Ηράκλειτο, Σωκράτη, Πλάτωνα, 
Αριστοτέλη, Βούδα κλπ. 
 
Οι πιο ισχυροί πολιτισµοί του παρελθόντος άνθισαν κάτω από το φως των ιερών 
µυστηρίων. 
 
Όµως, ο άνθρωπος ανέπτυσσε τη διάνοια και αυτή τον έβγαλε από τους εσωτερικούς 
κόσµους. Όταν ο άνθρωπος έχασε τη διόρασή του, τότε γνώρισε το φόβο. Ο φόβος δεν 
υπήρχε στο παρελθόν, διότι ο άνθρωπος στοχαζόταν τις πράξεις των θεών και έβλεπε τη 
λύση όλων των πραγµάτων. 
 
Ο άνθρωπος απόµακρύνθηκε από το Μεγάλο Φως, τώρα πρέπει να επιστρέψει στο 
Μεγάλο Φως. 
 
Οι Βουδιστές µας λένε ότι όταν ο άνθρωπος απελευθερωθεί από τον τροχό της γέννησης 
και του θανάτου, τότε εισέρχεται στην άρρητη χαρά του Νιρβάνα. 
 
Εµείς, οι Γνωστικοί, γνωρίζουµε ότι ο Χριστός είναι ένας Νιρµανακάγια, ένα Ον που 
απαρνήθηκε το Νιρβάνα για να έρθει να σώσει αυτή την ανθρωπότητα. 
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Το Βιβλίο των Νεκρών λέει: "Εγώ είµαι ο Ιερός κροκόδειλος Σεµπέκ. Εγώ είµαι η φλόγα 
µε τα τρία φυτίλια, και τα φυτίλια µου είναι αθάνατα. Μπαίνω στην περιοχή του Σεκέµ, 
µπαίνω στην περιοχή των φλογών που νίκησαν τους αντιπάλους µου." 
 
Αυτή η περιοχή του Σεκέµ, η περιοχή των φλογών, είναι η άρρητη χαρά του Νιρβάνα. 
 
Ντυάνι Τσοχάν είναι αυτός που έχει εγκαταλείψει τα τέσσερα σώµατα της αµαρτίας, που 
είναι το φυσικό, αστρικό, νοητικό και αιτιατό σώµα. 
 
Ένας Ντυάνι Τσοχάν δρα µόνο µε τη ∆ιαµαντένια Ψυχή του. Έχει απελευθερωθεί από 
την Μάγια (ψευδαίσθηση), έτσι, ζει ευτυχισµένα στο Νιρβάνα. 
 
Ο ιερός κροκόδειλος είναι ο Εσώτερος. Ο Εσώτερος είναι η φλόγα µε τα τρία αθάνατα 
φυτίλια. Αυτά τα τρία φυτίλια είναι η ∆ιαµαντένια Ψυχή του Εσώτερου, ο Πύρινος Νους 
του και ο Άτµαν, το πνευµατικό του σώµα. 
 
Το Νιρβάνα είναι µία περιοχή της Φύσης όπου βασιλεύει η άρρητη ευτυχία της φωτιάς. 
Το Νιρβανικό επίπεδο έχει επτά υποεπίπεδα. Μία θαυµάσια αίθουσα υπάρχει µέσα σε 
καθένα από αυτά τα επτά υποεπίπεδα της Νιρβανικής ύλης, όπου οι Νιρµανακάγιας 
µελετούν τα µυστήριά τους. Γι΄ αυτό ονοµάζουν αυτά τα υποεπίπεδα αίθουσες και όχι 
απλά υποεπίπεδα όπως κάνουν οι Θεοσοφιστές. 
 
Οι Νιρβάνις λένε: Βρισκόµαστε στην πρώτη αίθουσα του Νιρβάνα ή στη δεύτερη 
αίθουσα του Νιρβάνα, ή στην τρίτη, ή στην τέταρτη, ή στην πέµπτη, ή στην έκτη ή στην 
έβδοµη αίθουσα του Νιρβάνα. 
 
Το να περιγράψουµε την άρρητη χαρά του Νιρβάνα είναι αδύνατο. Εκεί, η µουσική των 
σφαιρών βασιλεύει και η ψυχή βρίσκεται µαγεµένη σε µία κατάσταση µακαριότητας, 
που είναι αδύνατο να περιγραφεί µε λόγια. 
 
Οι κάτοικοι της ανώτερης αίθουσας του Νιρβάνα χρησιµοποιούν διαµαντένιους χιτώνες 
και φέρουν διακριτικές µανδήλες πάνω στα κεφάλια τους, που πέφτουν µέχρι τα πόδια 
τους. 
 
Μπορούµε να επισκεφτούµε το Νιρβάνα µε το αστρικό µας σώµα. Οι γιόγκις της Ινδίας, 
ενώ βρίσκονται σε Σαµάντι, επισκέπτονται το Νιρβάνα µε το νοητικό ή το αιτιατό σώµα 
τους. Εντούτοις, το να επιχειρήσουµε να επισκεφτούµε το Νιρβάνα µε διαδικασίες της 
µαύρης µαγείας είναι και το οριακό σηµείο της τρέλας. 
 
Ο Γνωστικός γνωρίζει πως να εισχωρήσει στο Νιρβάνα χρησιµοποιώντας τις δυνάµεις 
του Εσώτερού του. Όταν ο Γνωστικός θέλει να επισκεφθεί το Νιρβάνα κάνει το 
ακόλουθο: 
Πρώτα, εγκαταλείπει το φυσικό του σώµα και αναχωρεί µε το αστρικό σώµα. 
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∆εύτερον, όταν είναι εκτός φυσικού σώµατος, προσεύχεται στον Εσώτερό του έτσι: 
 
"Πατέρα µου, πάρε µε στο Νιρβάνα." Τότε, ο Εσώτερος µεταφέρει την ψυχή του 
Γνωστικού στις άρρητες χαρές του Νιρβάνα. 
 
Η Γνωστική διαδικασία για να αναχωρήσουµε µε το αστρικό σώµα είναι πολύ απλή. 
 
Ο Γνωστικός εκµεταλλεύεται τη φυσική κατάσταση µετάβασης µεταξύ του ξύπνιου  και 
του ονείρου για να εγκαταλείψει το φυσικό του σώµα. Αυτό γίνεται µε τέτοια 
φυσικότητα σαν να βαδίζει κάποιος έξω από το σπίτι του. Το άτοµο απλά προφέρει το 
µάντρα "RUSTI", και τη στιγµή που αρχίζει να αποκοιµιέται, σηκώνεται από το κρεβάτι 
του, όχι µε το νου, ούτε µε τη φαντασία, αλλά σαν να το κάνει µε το σώµα του από 
σάρκα και οστά. Έτσι, το φυσικό σώµα παραµένει στο κρεβάτι. Το µάντρα προφέρεται 
πολλές φορές έτσι: Rrruuuuusssssssssttiiiiiiiiiiiiii. 
 
Οι Γνωστικοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι πρέπει πάντα να φυλάττουν τη σεξουαλική τους 
ενέργεια, διότι η Κουνταλίνι αφυπνίζεται µε τη σεξουαλική δύναµη. 
 
Το µάντρα "RA" βοηθά στην αφύπνιση της Κουνταλίνι, αλλά είναι απαραίτητο να 
γνωρίζουµε πως να το κάνουµε. Αυτό αγνοείται από τους µαύρους µάγους της σχολής 
των Σοδόµων. Αυτοί οι µαύροι µάγοι πιστεύουν ότι προφέροντας το "RA-MA" ενώ 
στέκονται στα πόδια τους κάθε πρωί και παίρνοντας διάφορες αναπνοές, θα εξαγνιστούν. 
Αυτό που δείχνουν µόνο είναι η παντελής άγνοιά τους όσον αφορά τη σοφία των 
Αιγυπτίων. 
 
Εµείς, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, προφέρουµε το µάντρα "RA" ενώ παίρνουµε την Αιγυπτιακή 
στάση, που είναι ως ακολούθως: Τα γόνατά µας πάνω στο έδαφος, οι παλάµες των 
χεριών είναι και αυτές πάνω στο έδαφος και αγγίζονται µεταξύ τους µε τους αντίχειρες. 
Το κεφάλι µας ακουµπά στο πάνω των χεριών µας. Σ΄ αυτή τη θέση, προφέρουµε πολλές 
φορές το µάντρα έτσι: RrrrrrrrrAaaaaaaaaa. 
 
Όπως ήδη έχουµε πει (στο προηγούµενο κεφάλαιο), στην µαύρη τελετή, οι αρχαίοι 
µαύροι µάγοι, βρισκόταν τυλιγµένοι µέσα σε ένα σύννεφο, ήταν φυσικά αόρατοι και 
µεταφερόταν όπου ήθελαν. 
 
O Χριστός, ο θεικός Ραββί της Γαλιλαίας, µας δίδαξε το µυστικό µε σκοπό να 
ταξιδεύουµε µε το φυσικό σώµα εντός του αστρικού επιπέδου. Ας δούµε τις στροφές 24-
32, του 14ου κεφαλαίου του Ματθαίου: 
 
Στο µεταξύ το καίκι βρισκόταν κιόλας στη µέση της λίµνης και το παίδευαν τα κύµατα, 
γιατί ήταν αντίθετος ο άνεµος. Κατά τα ξηµερώµατα, ήρθε ο Ιησούς κοντά τους 
περπατώντας πάνω στη λίµνη. Οι µαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίµνη, 
τρόµαξαν΄ έλεγαν πως είναι φάντασµα κι έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αµέσως 
όµως ο Ιησούς τους µίλησε και τους είπε: "Θάρρος! Εγώ είµαι' µη φοβάστε". Ο Πέτρος 
του αποκρίθηκε: "Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε µου εντολή να έρθω κοντά σου 
περπατώντας στα νερά". Κι εκείνος του είπε: "Έλα". Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο 
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Πέτρος κι άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όµως 
τον ισχυρό άνεµο φοβήθηκε, κι άρχισε να καταποντίζεται' έβαλε τότε τις φωνές: "Κύριε, 
σώσε µε". Αµέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει: "Ολιγόπιστε, γιατί 
σε κυρίεψε η αµφιβολία;" Και µόλις ανέβηκαν στο καίκι κόπασε ο άνεµος.  
 
Αυτό είναι το Γνωστικό µυστικό για να εισερχόµαστε στο αστρικό επίπεδο, µε το σώµα 
από σάρκα και οστά. Ο Πέτρος βάδισε πάνω στα νερά διότι το φυσικό του σώµα, µέσω 
της δύναµης της πίστης, βυθίστηκε µέσα στο αστρικό επίπεδο. Τη στιγµή όµως που 
αµφέβαλε, βγήκε από το αστρικό επίπεδο, και κόντεψε να βουλιάξει. 
 
Οι δυνάµεις του αστρικού επιπέδου κρατούσαν τον Πέτρο ενώ βρισκόταν πάνω στα 
νερά. Εποµένως, το αστρικό επίπεδο ήταν η δύναµη που κρατούσε το Χριστό όταν 
βρισκόταν πάνω στα νερά. 
 
Όταν εµείς, οι Γνωστικοί, θέλουµε να εισέλθουµε στο αστρικό επίπεδο µε το σώµα από 
σάρκα και οστά, τότε χρησιµοποιούµε το κλειδί που µας δίδαξε ο ∆άσκαλος. 
 
Εµείς προχωρούµε κατά τον ακόλουθο τρόπο: Στην ακριβή στιγµή που ξυπνάµε από το 
φυσικό µας ύπνο, χωρίς να χάσουµε χρόνο για οποιαδήποτε ανάλυση, αµφιβολία ή 
δισταγµούς, και γεµάτοι µε µία δυνατή πίστη, σηκωνόµαστε απότο κρεβάτι µας, 
αφήνουµε το δωµάτιό µας, και ιπτάµεθα στην ατµόσφαιρα. 
 
Μονάχα η πίστη είναι αυτή που µας διατηρεί για να το κάνουµε αυτό. Κατά συνέπεια, 
οποιαδήποτε ανάλυση, αµφιβολία ή δισταγµός καταστρέφει το πείραµα. Μπορούµε 
επίσης να εκµεταλλευτούµε τη στιγµή που µας παίρνει ο ύπνος, ή απλά, τη στιγµή που ο 
νους βρίσκεται σε βαθιά ανάπαυλα, σαν µία ήρεµη λίµνη. 
 
Το φυσικό σώµα απλά ίπταται δια της πίστεως. Εµείς εγκαταλείπουµε τη δύναµη της 
βαρύτητας και το φυσικό επίπεδο. Έτσι, διεισδύουµε µε το φυσικό µας σώµα µέσα στο 
αστρικό επίπεδο, όπου βασιλεύει ο νόµος της ανύψωσης.    
 
Οι µαθητές µας γνωρίζουν επίσης πώς να περπατούν πάνω στα ύδατα µε τον ίδιο τρόπο 
που έκανε και ο ∆άσκαλος. Συνεπώς, εµείς είµαστε αυθεντικοί Χριστιανοί. 
 
Οι µαύροι µάγοι της σχολής των Σοδόµων, επίσης χρησιµοποιούν τη διαδικασία του 
νέφους µε σκοπό να τυλιχτούν µέσα του και να γίνουν αόρατοι. Αυτοί δεν ξεχνούν τη 
"µίµηση" όταν το κάνουν αυτό, µιάς που όταν είναι µέσα σε µία ζούγκλα, πρέπει να 
κάνουν το νέφος πράσινο, εάν είναι µέσα σε ένα δωµάτιο από λευκούς τοίχους πρέπει να 
κάνουν το νέφος λευκό. Με αυτό τον τρόπο αυτοί γίνονται αόρατοι. 
 
Εµείς, οι λευκοί µάγοι, χρησιµοποιούµε τη δύναµη του Εσώτερού µας για να γίνουµε 
αόρατοι, όµως, αυτή η δύναµη µας παρέχεται µόνο όταν τη δικαιούµαστε. 
 
Οι µαύροι µάγοι της σχολής των Σοδόµων πιστεύουν ότι µε τα µαύρα πειράµατά τους 
µπορούν να διεισδύσουν στο Νίρβανα, όµως σφάλουν. Αυτοί διεισδύουν στο αστρικό 
επίπεδο, αλλά όχι στο Νιρβάνα. 
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Εµείς, οι Γνωστικοί, µπορούµε να επισκεφτούµε το Νιρβάνα ακόµη και µε το σώµα µας 
µε σάρκα και οστά. Ολοφάνερα, οι µοντέρνοι Θεοσοφιστές θα γελάσουν µαζί µας διότι 
δεν ξέρουνε τίποτα σχετικά µε αυτά τα πράγµατα. Το µόνο πράγµα που έχουν στα 
κεφάλια τους είναι ένα οπλοστάσιο θεωριών. Αλλά πρακτικά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
ευνούχοι της κατανόησης, νοσηροί µυστικιστές, και µοιχευόµενοι σιβαρίτες. 
 
Θυµάµαι ακόµη ένα Θεοσοφιστή που ήταν µέλος µίας µαύρης αδελφότητας. Πόσο 
τροµοκρατηµένος έφυγε µακρυά από ένα πάρκο της Καρθαγένης (Ν. Αµερική), όταν του 
είπα ότι αυτός δούλευε συνειδητά στο αστρικό επίπεδο. 
 
Αυτό είναι και το κύριο σηµείο αρνητικότητας των Θεοσοφιστών. Αυτοί 
τροµοκρατούνται απλά µε το που σκέπτονται την αφύπνιση της συνείδησης. Αυτοί 
ενδιαφέρονται µονάχα να έχουν τα κεφάλια τους γεµάτα µε "κατσαρίδες" και να ζούνε τη 
ζωή τους κοιµισµένοι. Εντούτοις, σκέπτονται ότι κάποια µέρα θα εισέλθουν στο 
Νιρβάνα. 
 
Ανόητοι καυχησιάρηδες της σοφίας, µάθετε ότι µόνο αυτοί που έχουν ήδη περάσει την 
Υψηλή Μύηση, µόνο αυτοί που έχουν δώσει και την τελευταία στάγονα του αίµατός 
τους για την ανθρωπότητα θα εισέλθουν στο Νιρβάνα. 
 
Όλοι οι άνθρωποι λαχταρούν την Υψηλή Μύηση, όµως, αυτοί µπορούν να φτάσουν στο 
βωµό της Υψηλής Μύησης µόνο µε το αρσενικό µέλος σε κατάσταση στύσης 
(επεξήγηση στο επόµενο κεφάλαιο). 
 
Συνεπώς, ο Γνωστικός πάντα ζει ηρωικά, πάντα θριαµβευτής και πάντα επαναστάτης, 
σαν τούς ήρωες του Ραβελαί, που δεν γνώριζαν την αδυναµία. 
 
Οι Γνωστικοί λαχταρούν το Νιρβάνα, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά ότι φέρουν το Νιρβάνα 
µέσα στους σεξουαλικούς τους αδένες. Έτσι, θέλουν να αυτοπραγµατωθούν µέσα τους, 
δια της τόλµης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 
 

ΤΟ ΕΛΙΞΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ 
 
Ο ∆άσκαλος Zanoni επέτυχε την Χαλδαία Μύησή του σε πολύ µακρινές εποχές. Ως 
αποτελεσµα, διατηρούσε τη νεότητά του για χιλιάδες χρόνια. Ο Megnour, που ήταν 
σύντροφος του Zanoni επίσης έζησε στο πέρασµα πολλών εποχών. Αυτοί οι δάσκαλοι 
ήταν ανίκητοι, ο θάνατος δεν µπορούσε να κάνει τίποτε εναντίον τους. Αυτοί ήταν 
πολίτες από ένα ήδη εξαφανισµένο έθνος (τη Χαλδαία). Ποιό ήταν το µυστικό τους; 
Ποια ήταν η δύναµή τους; 
 
Καθώς φτάσαµε στο παρόν κεφάλαιο αυτού του βιβλίου, πολλοί αµόρφωτοι ιατροί της 
απόκρυφης ιατρικής θα µας κοιτάξουν µε κατάκριση. Με συµπονετικές χειρονοµίες θα 
κοροιδέψουν το "Ελιξήριο της Μακροζωίας" και θα θεωρήσουν αυτές τις διδασκαλίες 
άνευ νοήµατος, αφού αυτό το αισθάνονται ότι είναι κάτι αδύνατο γι΄ αυτούς. 
 
Οι άνθρωποι ποτέ δεν κατανόησαν, ούτε θέλησαν να παραδεχτούν ότι το "Ελιξήριο της 
Μακροζωίας", η "Φιλοσοφική Λίθος" και "Το κλειδί του Αεικίνητου" βρίσκονται µέσα 
στους αρσενικούς όρχεις και στη θηλυκή µήτρα. 
 
Εµείς έχουµε ήδη πει, και δεν θα κουραστούµε να το λέµε ότι η Μύηση είναι η ζωή η 
ίδια, έντονα βιούµενη, και ότι η λύτρωση του ανθρώπινου όντος βρίσκεται αποκλειστικά 
στη σεξουαλική πράξη. 
 
Όταν άρχισε να κυκλοφορεί το βιβλίο µας Ο Τέλειος Γάµος, τότε, όπως το περιµέναµε, 
πολλοί κριτικοί µας χαρακτήρισαν ως πορνογραφικούς. Αυτό έγινε διότι το βιβλίο ήταν 
γραµµένο σε µία απλή γλώσσα που βρισκόταν στην ευχέρεια της κατανόησης του 
καθενός, και γιατί επίσης, δόθηκε το κλειδί  της σεξουαλικής µαγείας. 
 
Παρ΄ όλα αυτά, εµείς γνωρίζουµε ότι για τους αγνούς, όλα είναι αγνά, όµως για τους 
ακάθαρτους, τα πάντα  είναι βρώµικα. 
 
Έτσι µας χαρακτήρισαν ως υλιστές οι "καυχησιάρηδες της σοφίας", οι αρρωστηµένοι 
µυστικιστές, µέσω των νοσηρών φαντασιώσεών τους (που τους κάνει να πιστεύουν ότι 
είναι υπερβατικοί). Τέτοια άτοµα ολοκληρωτικά αγνοούν ότι τίποτε δεν µπορεί να 
υπάρξει, ούτε καν ο Θεός, χωρίς τη βοήθεια της ύλης. 
 
Κάποιοι γέροι µασκαράδες, υπέγηροι, και αναλωµένοι στην παθιασµένη συνουσία, και 
κάποιες ψευτοθεοσεβούµενες, σεξουαλικά ανικανοποίητες γριές πέταξαν το βιβλίο 
τροµοκρατηµένοι, και µας χαρακτήρισαν ως σκανδαλώδεις και πορνογραφικούς. Αυτό 
έγινε διότι η ανθρωπότητα δεν αγαπά το καλό παρά µόνο το κακό. 
 
Υπήρξαν επίσης και κάποιοι αλλοπαρµένοι µυστικιστές που αγόρευσαν υπέρ ένος 
ανόητου είδους αγνότητας, που κάποια θρησκευτικά τάγµατα κηρύττουν, αλλά δεν 
ασκούν. Αυτοί αγνοούν ότι η Φύση είναι έναντι αυτής της βλαβερής εγκράτειας, που 
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προκαλεί ονειρώξεις και την απασβέστωση του οργανισµού µέσω της ουρήθρας. Η 
αρρώστια είναι η συνέπεια. 
 
Οι άντρες είναι φτιάγµενοι για τις γυναίκες και οι γυναίκες για τους άντρες, διότι η Φύση 
είναι σοφή στα σχέδιά της. Αυτό που πρέπει να µάθει ο άντρας και η γυναίκα είναι να 
χαίρονται ο ένας τον άλλο, χωρίς να αλληλοπληγώνονται, και η απάντηση σ΄ αυτό είναι 
η "σεξουαλική µαγεία". 
 
Κατά τη διάρκεια της πράξης του έρωτα, το Γνωστικό ζευγάρι µετατρέπει το σπέρµα του 
σε ατοµική ενέργεια χαλιναγωγόντας τη σεξουαλική πράξη. Αυτή η ενέργεια ανεβαίνει 
έπειτα προς τα πάνω προς το κεφάλι, διαµέσου συγκεκριµµένων σπεραµτικών καναλιών. 
Έτσι είναι πως µετατρέπεται το ανθρώπινο ον σε ένα Θεό. 
 
Αυτό δεν είναι κατανοητό, δεν µπορεί να γίνει κατανοητό, ούτε µπορεί να εξηγηθεί από 
τους ψευδοαποστόλους της µοντέρνας ιατρικής, απλά διότι δεν γνωρίζουν την ανατοµία 
των επτά σωµάτων του ανθρώπινου όντος.    
 
Αυτοί δεν γνωρίζουν την απόκρυφη χηµεία ή την υπερ-βιολογία των εσωτερικών 
οργανισµών του ανθρώπινου όντος, που είναι η βάση της ορµονικής ζωής και των 
ενδοκρινών αδέννων. 
 
Οι Ινδουιστές έδωσαν τα ονόµατα "Ιδά" και "Πιγκαλά" στα σπερµατικά κανάλια µέσω 
των οποίων η σεξουαλική ενέργεια ανυψώνεται εσωτερικά προς το κεφάλι. Αυτά είναι 
νευρικές χορδές, που σχετίζονται µε τα Γαστρικά και Συµπαθητικά συστήµατα. Αυτές οι 
χορδές είναι τυλιγµένες κατά µήκος της σπονδυλικής στήλης στη συµβολική µορφή που 
αναπαριστάται µε το Κηρύκειο του Ερµή. 
 
Ο ανθρώπινος οργανισµός έχει τα κανάλια του για την εκσπερµάτωση. Εντούτοις, 
κατέχει επίσης σπερµατικά κανάλια διαµέσου των οποίων το σπέρµα, όταν µετατρέπεται 
σε ενέργεια, υψώνεται από τους σπερµατικούς αδένες προς τα πάνω, προς το κεφάλι. 
Αυτό γίνεται διότι η µάζα (το σπέρµα) πάντα µετατρέπεται σε ενέργεια, όπως ήδη 
αποδείχθηκε από το σοφό και µεγάλο Αινστάιν. Αυτή τη διαδικασία την ονοµάζουµε 
"µετατροπή". 
 
Αυτά τα ανερχόµενα σπερµατικά κανάλια βρισκόταν σε χρήση στους ανθρώπους σε 
πολύ µακρινές εποχές. Οι γιατροί των Ινδιάνων της Σιέρρα Νεβάδα από τη Σάντα Μάρθα 
(Κολοµβία) χρησιµοποιούν ακόµη αυτά τα κανάλια, όπως και σε εκείνες τις µακρυνές 
εποχές. Έτσι εξηγείται πως αυτοί φθάνουν τα βαθιά γηρατειά, διατηρώντας την 
κατανόησή τους καθαρή, έχουν µαύρα µαλλιά και τα δόντια τους είναι ακόµη καλά. 
 
Ανάµεσα στους Ινδιάνους, βλέπουµε συχνά τα παιδιά τους να φτάνουν τα ογδόντα και τα 
εκατό, ενώ στον παρόν πολιτισµό µας, το ανθρώπινο ον είναι ήδη γερασµένο από τα 
εβδοµήντα. 
 
Υπάρχουν χιλιάδες αποδείξεις για να κάνουµε τον πολιτισµένο άνθρωπο και επιστήµονα 
να σκεφτεί πάνω σ΄ αυτό το ιδιαίτερο ζήτηµα. 
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Για παράδειγµα, ένα µωρό που η σεξουαλική του ενέργεια δεν έχει ακόµη αρχίσει να 
συλλέγεται στις γονάδες του έχει αυτή την ενέργεια λανθάνουσα σε όλο τον οργανισµό 
του. Γι΄ αυτό και όταν ένα µωρό πληγώνεται, το σώµα του θα θεραπευτεί πιο γρήγορα 
από ενός ενήλικα, διότι ο ενήλικας σπατάλησε τις σεξουαλικές του ενέργειες από την 
εφηβεία. Επιπλέον, ο ενήλικας δεν γνωρίζει πώς να χειριστεί τις σεξουαλικές ενέργειες 
όπως συµβαίνει στην περίπτωση του µωρού. 
 
Είναι µεγάλο το σφλαµα που διαπράττει η νεολαία και επίσης και οι γονείς τους όταν 
επιτρέπουν τα παιδιά τους να σπαταλούν τη σεξουαλική δύναµη σε απολαύσεις και 
αηδιαστικές συνήθειες. Αυτοί πρέπει να διδαχθούν ότι η ζωτική αρχή βρίσκεται µέσα σ΄ 
αυτή τη µεγάλη δύναµη. 
 
Είναι αλήθεια, όπως δηλώνει η επίσηµη επιστήµη, ότι το σεξ είναι µία βιολογική 
λειτουργία. Αλλά, ο ∆εκάλογος, µας διδάσκει στην έκτη εντολή του ότι δεν πρέπει να 
σπαταλάµε τη σεξουαλική δύναµη, διότι αυτή η δύναµη χρησιµοποιείται µόνο για µία 
εποικοδοµητική ή δηµιουργική λειτουργία. 
 
Εποµένως, η ελευθερία που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους, για να εκπληρώσουν αυτά 
ελεύθερα τις βιολογικές τους ανάγκες, δεν είναι παρά ένα έγκληµα που διαπράττεται 
έναντι της νεολαίας. 
 
Η Σεξουαλική Μαγεία έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα 
 
1.   Ο σύζυγος και η σύζυγος συνεχίζουν να αγαπιούνται για όλη τη ζωή τους µε 
αυξανόµενη ένταση, σαν να ήταν στη νεανική τους ηλικία. 
2.   ∆εν γεµίζει τη ζωή της συζύγου µε παιδιά. 
3.  Η γυναίκα ανανεώνεται, και γίνεται πιο όµορφη και ελκυστική κάθε µέρα, διότι 
καθηµερινά φορτίζεται µε πανίσχυρες δυνάµεις, χάριν του συζύγου της. 
4.  Ο ηλικιωµένος άντρας ανανεώνεται και δεν γερνά, διότι του δίνεται ζωή µέσω των 
δηµιουργικών τους δυνάµεων. 
5.   Η αίσθηση της διόρασης αφυπνίζεται και στους δύο, και έτσι το πέπλο των αόρατων 
κόσµων φεύγει από µπροστά τους. 
6.    Η ιερή φωτιά του Αγίου Πνεύµατος τους φωτίζει εσωτερικά. 
7.  Αυτοί ενώνονται µε τον δικό τους Εσώτερο (εσωτερικό Θεό). Έτσι, µετατρέπονται σε 
βασιλιάδες και βασίλισσες της δηµιουργίας, µε εξουσία πάνω στα τέσσερα στοιχεία της 
Φύσης, που είναι η γη, το νερό, ο αέρας και η φωτιά. 
8.   Αποκτούν το Ελιξήριο της Μακροζωίας, που βρίσκεται στην Κουνταλίνι. 
9.   Ο θάνατος δεν υφίσταται πλέον. 
 
Όλα αυτά είναι ένα γεγονός, ασχέτως των γιατρών που είναι "καθαγιασµένοι" από τα 
υλιστικά πανεπιστήµια. 
 
Ο Ουρανός κερδίζεται δια της βίας, διότι ο ουρανός είναι για τους τολµηρούς. 
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Οι Γνωστικοί, προστατευµένοι από τον ατσάλινο χαρακτήρα τους, αρπάζουν το σπαθί 
της θέλησης και σαν τροµεροί πολεµιστές ρίχνονται στη µάχη, για να πάρουν τον ουρανό 
δια της βίας. 
 
Εµείς, οι Γνωστικοί είµαστε ανθρώπινα όντα θυελλώδη, και στην έκρηξη του κεραυνού, 
καταλαβαίνουµε τη γλώσσα του µεγαλείου. 
 
Όταν ο πολεµιστής είναι κοντά στη Μύηση, τότε µπορεί να γελάσει στο θάνατο µε ένα 
καγχασµό που µπορεί να ταρακουνήσει όλες τις σπηλιές της γης. Έπειτα, µπορεί να έχει 
το δικαίωµα για το Ελιξήριο της Μακροζωίας, που είναι ο πόσιµος χρυσός, και ένα υγρό, 
εύπλαστο και εύκαµπτο γυαλί. Ζητά τους Κυρίους του Κάρµα για επιπρόσθετα χρόνια 
ζωής για να πληρώσει τα χρέη του. 
 
Έτσι είναι πως επιτυγχάνονται ο θάνατος και η ανάσταση στην παρούσα ενσάρκωσή του, 
και πως αυτός ενώνεται µε τον Εσώτερό του. Έπειτα, όταν πληρωθεί το κάρµα του, 
συγκαλεί τους Κυρίους του Κάρµα, για να τους δηλώσει ότι αποφάσισε να παραµείνει σ΄ 
αυτόν τον κόσµο για να δουλέψει για την ανθρωπότητα. Συνεπώς, παραµένει µε το 
φυσικό του σώµα για πάντα, εως το τέλος των αιώνων. 
 
Οι ∆άσκαλοι Kout Humi, Morya, Saint Germain, κλπ., έχουν τα φυσικά σώµατα που 
κατέχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. ΄Ολοι τους έχουν µία απερίγραπτη ηλικία. Τι θα έκανε 
ένας ∆άσκαλος των Μεγαλυτέρων Μυστηρίων εαν έπρεπε συνεχώς να αλλάζει το 
φυσικό του σώµα; 
 
Ο ιδρυτής του Κολλεγίου των Μυηµένων είναι ένας Μαχα-Γκούρου, που θα παραµείνει 
µαζί µας ωσότου ο τελευταίος Μύστης φθάσει στη θέση του.  
 
Ο συγγραφέας του βιβλίου Η Άνοιξη της Νεότητας µας λέει ότι στην Αίγυπτο υπάρχουν 
δύο ∆άσκαλοι που έχουν µία απερίγραπτη ηλικία. ∆ηλώνει ότι ο ένας τους αναφέρεται 
σε πολύ αρχαία θρησκευτικά κείµενα. 
 
Ένας ∆άσκαλος µπορεί να διατηρήσει το φυσικό του σώµα για εκατοµµύρια έτη διότι 
κατέχει το Ελιξήριο της Μακροζωίας, που ανήκει στην Κουνταλίνι. Ο ∆άσκαλος 
συνεχίζει να αναγεννά το σώµα του καθηµερινά, µέσω της Κουνταλίνι του. Έτσι, τα 
κύτταρα του σώµατος ένος ∆ασκάλου ποτέ δεν φθείρονται διότι η φωτιά της Κουνταλίνι 
δεν τα επιτρέπει να το κάνουν. 
 
Η Κουνταλίνι είναι εποµένως το Ελιξήριο της Μακροζωίας. Αυτή η φωτιά είναι ο 
πόσιµος χρυσός των αρχαίων Αλχηµιστών. Η Κουνταλίνι είναι το ∆έντρο της Ζωής, που 
αναφέρεται το βιβλίο της Γένεσις στις ακόλουθες στροφές: 
 
Έκανε να βλαστήσουν από τη γη όλα τα είδη των δέντρων. Ήταν ωραία στην εµφάνιση 
και οι καρποί τους ήταν εύγεστοι. Στη µέση του κήπου ήταν το δέντρο της ζωής' εκεί 
ήταν και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. (Γένεσις 3:4-5) 
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Το ∆έντρο της Ζωής είναι η Κουνταλίνι και το ∆έντρο της Γνώσης του Καλού και του 
Κακού είναι το σπέρµα. Και τα δύο δέντρα βρίσκονται στον κήπο του Θεού. 
 
Από την Εδέµ πήγαζε ένα ποτάµι και πότιζε τον κήπο, κι από ΄κει διαχωριζόταν σε 
τέσσερις παραποτάµους. Το όνοµα του ενός είναι Φισών και περικυκλώνει όλη τη χώρα 
Ευειλά, όπου υπάρχει το χρυσάφι. Το χρυσάφι εκείνης της χώρας ήταν καθαρό' εκεί 
υπάρχει και το βδέλλιο και ο λίθος όνυχας.  
 
Η χώρα του Ευειλά είναι το φυσικό µας σώµα, και ο χρυσός αυτής της χώρας είναι τα 
ηλιακά άτοµα από το σπερµατικό µας σύστηµα , που σηµαίνει, ο πόσιµος χρυσός του 
σπέρµατος. 
 
Το όνοµα του δεύτερου ποταµού είναι Γιχών και περικυκλώνει όλη τη χώρα Χους. 
 
Αυτός ο δεύτερος ποταµός είναι τα Εγκεφαλο-νωτιαία υγρά, που είναι ο άλλος πόλος του 
σπερµατικού µας συστήµατος. Μ΄ αυτό περικλείουµε όλη τη χώρα της Αιθιοπίας, που 
σηµαίνει όλο το κεφάλι µας και το λαιµό, αφού σχηµατίζουµε τον εγκέφαλο και το λαιµό 
µε τα Εγκεφαλο-νωτιαία υγρά. 
 
Το όνοµα του τρίτου ποταµού είναι Τίγρης. Αυτός ρέει ανατολικά της Ασυρίας. Κι ο 
τέταρτος ποταµός είναι ο Ευφράτης. 
 
Ο ποταµός που πηγαίνει προς τα ανατολικά της Ασσυρίας και ο ποταµός Ευφράτης είναι 
οι δύο πόλοι του γυναικείου σπερµατικού συστήµατος. Εποµένως, η γυναίκα βρίσκεται 
προς την ανατολή για µας, διότι αυτή είναι η πύλη του Παραδείσου και αυτή η πύλη 
βρίσκεται πάντοτε προς ανατολάς.   
 
H Eδέµ είναι το ίδιο το σεξ. Έτσι, το ∆έντρο της Ζωής είναι µέσα στην Εδέµ. Ο µεγάλος 
Ιεροφάντης Eliphas Levi είπε ότι το Μεγάλο Μαγικό Αρκάνο είναι το ∆έντρο της Ζωής, 
και ότι "στα πόδια ατού του ∆έντρου είναι η πηγή των τεσσάρων µυστήριων ποταµών 
της Εδέµ". Όµως, τροµαγµένα λέει σε µία στιγµή δέους: "Εδώ πρέπει να σταµατήσω, και 
φοβάµαι πως ήδη έχω πει πολλά". Αυτό είναι το φοβερό, άρρητο µυστικό που κανείς 
Μυηµένος δεν τόλµησε ποτέ να αποκαλύψει. Αυτό είναι το φοβερό µυστικό του 
"Μεγάλου Αρκάνο". Οι τέσσερεις ποταµοί της Εδέµ είναι οι σεξουαλικές δυνάµεις του 
άντρα και της γυναίκας. Το ∆έντρο της Ζωής βρίσκεται στο µέσον αυτών των τεσσάρων 
ποταµών. 
 
Εάν το ανθρώπινο ον, µε όλα τα βίτσια και τα πάθη του, µπορούσε να φάει απο το 
∆έντρο της Ζωής στην Εδέµ, τότε ο Νέρων θα ήταν ακόµη ζωντανός, και οι µεγάλοι 
τύραννοι δεν θα είχαν αφήσει ούτε µία στιγµή φωτός για την ανθρωπότητα. Ο 
Καλιγούλας και οι δώδεκα Καίσαρες από τη Ρώµη θα ήταν ακόµη ζωντανοί, και θα ήταν 
ακόµη πάνω στους θρόνους τους. Ευτυχώς, ο Ιεχωβά γνώριζε πως να φυλάξει το δρόµο 
για το ∆έντρο της Ζωής. 
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"Έτσι, Αυτός οδήγησε έξω τον άνθρωπο΄ και έβαλε στα ανατολικά του κήπου της Εδέµ ένα 
χερουβείµ, και µε ένα πύρινο σπαθί που περιστρέφονταν, φύλατε το δρόµο για το ∆έντρο 
της Ζωής". (Γένεσις 3:24) 
 
Άναψε τις εννέα µυστικές λυχνίες σου, ω Τσέλα! 
 
Άκουσέ µε, ένας ∆άσκαλος διαµένει στο βάθος της ψυχής σου, Αυτός περιµένει σε 
µυστική κρύπτη, περιµένοντας την ώρα που θα αυτοπραγµατωθεί.  
 
Άκουσέ µε, αγαπηµένε µαθητή, αυτός ο ∆άσκαλος είναι ο Εσώτερός σου και εσύ είσαι η 
ψυχή αυτού του ∆ασκάλου. Ο Εσώτερος γίνεται ∆άσκαλος µέσω των καρπών 
εκατοµµυρίων εµπειριών, µέσω αναρίθµητων ενσαρκώσεων. Μην ξεχνάς αγαπηµένε 
µαθητή ότι εσύ είσαι µία ψυχή και ότι το φυσικό σου σώµα είναι το ένδυµά σου. 
 
Άκουσέ µε αγαπηµένε µαθητή: Όταν το ένδυµά σου χαλάσει, τι το κάνεις; Το πετάς διότι 
δεν σου χρειάζεται πλεόν, κι αυτό δεν µπορείς να το αρνηθείς. Όµως, εαν επιθυµείς να 
αντικαταστήσεις το ένδυµά σου, τότε που πηγαίνεις; Ενδέχεται να µου απαντήσεις ότι θα 
πας στο ράφτη, για να µπορέσει να σου φτιάξει ένα άλλο ένδυµα.  
 
Εποµένως, αγαπητέ µαθητή, ήδη σου έχω πει ότι εσύ είσαι µία ψυχή και ότι το σώµα σου 
είναι το ένδυµά σου. Το ένδυµά σου από σάρκα έγινε καλό, σύµφωνα µε τις διαστάσεις 
σου. Αυτό το ένδυµα από σάρκα έγινε από δύο εργάτες, που σηµαίνει, από τον πατέρα 
και τη µητέρα σου.  
Όταν το υπάρχον ένδυµα από σάρκα χαλάσει, τι θα το κάνεις; Θα το πετάξεις, και αν 
θελήσεις να το αντικαταστήσεις, τότε, πρέπει να ψάξεις για ένα καινούργιο ζευγάρι από 
αρσενικούς και θηλυκούς εργάτες, για να σου φτιάξουν ένα άλλο ένδυµα από σάρκα, 
φτιαγµένο σύµφωνα µε τις διαστάσεις σου. 
 
Μπορεί να µε ρωτήσεις το γιατί; Λοιπόν, πως φτιάχτηκε το υπάρχον ένδυµα από σάρκα 
που χρησιµοποιείς; Κατά τον ίδιο τρόπο, οι νέοι ράφτες θα σου φτιάξουν το νέο σου 
ένδυµα. Έτσι λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να σου φαίνεται παράξενο. 
 
Όταν ξεντύνεσαι, βγάζοντας το ρούχα σου, και βάζοντας κάποιο άλλο, είναι ξεκάθαρο 
ότι δεν σταµατάς να είσαι ο Κύριος ή η Κύρια Χ.Χ. Ούτε ξεχνάς τις ασχολίες σου και τα 
οφέλη σου. Έτσι, είτε φοράς ένα βαµβακερό ένδυµα ή ένα µάλλινο, εσύ πάντοτε θα 
πρέπει να πληρώσεις τις οφειλές σου.  
 
Το ίδιο συµβαίνει όταν εσύ, ως ψυχή, επανενδύεσαι µε ένα νέο ένδυµα από σάρκα. 
Πρέπει να πληρώσεις τις παλιές οφειλές σου, και πρέπει να τις πληρώσεις διότι δεν 
υπάρχει άλλος τρόπος. Αφού τα οφέλη σου είναι οι κακές σου πράξεις. 
 
Άκουσέ µε αγαπηµένε αναγνώστη. Υπάρχουν εκατοµύρια ενδύµατα από σάρκα που έχεις 
πάρει από την αρχή του κόσµου. Εαν δεν το θυµάσαι αυτό, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι 
που το θυµούνται. Θα έρθει µία µέρα που θα θυµάσαι τα εκατοµµύρια των θανάτων και 
των γεννήσεων από την δηµιουργία του κόσµου. 
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Μην ξεχνάς ότι ο Αδάµ δεν ήταν ένας άντρας, ούτε η Εύα µία γυναίκα. Ο Αδάµ, είναι 
όλα τα εκατοµµύρια των αντρών της Λεµούρια, και η Εύα όλα τα εκατοµµύρια των 
γυναικών της Λεµούρια. 
 
Οι ψυχές που βλέπεις αυτή την εποχή να φοράνε ένα ένδυµα από σάρκα και οστά είναι οι 
ίδιες ψυχές της Λεµούρια, που εκείνες τις εποχές φορούσαν άλλα ενδύµατα από σάρκα 
και οστά. 
 
Στην ανατολή της ζωής, οι Τέσσερεις Θρόνοι εκπόρευσαν από την ίδια τους την πηγή 
ζωής εκατοµµύρια ανθρωπίνων σωµάτων σε µία εµβρυονική κατάσταση. Αυτά τα 
ανθρώπινα σώµατα εξελίχθηκαν µέσω των εποχών. Τώρα, αυτά είναι τα θαυµάσια 
φυσικά σώµατα που είναι δηµιουργηµένα από τη λάσπη της γης.  
 
Όλα αυτά εξηγούνται στη Βίβλο. Όµως, µε σκοπό να µελετήσει κάποιος τη Βίβλο 
χρειάζεται να µελετήσει αποκρυφισµό, διότι η Βίβλος είναι ένα βιβλίο αποκρυφισµού, 
και δεν µπορεί να διαβαστεί εκ πρώτης όψεως, σαν να διαβάζεται µία εφηµερίδα. 
 
Συνεπώς, η Βίβλος είναι το βιβλίο των Γνωστικών, και µόνο όταν γίνεται κάποιος 
Γνωστικός µπορεί να το κατανοήσει. 
 
Το µυστήριο της ζωής και του θανάτου 
 
Άκουσε αγαπητέ αναγνώστη, κάθε φορά που ενδύεσαι ένα καινούργιο ένδυµα, είσαι κάτι 
λίγο από ένα φαύλο, ένα δολοφόνο, ένα ζηλόφθονο. Αυτό γίνεται επειδή κάποιος 
µαθαίνει από τα χτυπήµατα της ζωής, και η ψυχή τελειοποιείται µέσω του πόνου. Όταν 
το άγριο πουλάρι δαµαστεί µε το µαστίγιο, τότε φθάνει η µέρα που η ψυχή θα ενωθεί µε 
τον Εσώτερό της, και η ψυχή µετατρέπεται σε ένα άγγελο. 
 
Αυτό επιτελείται µέσω των γεννήσεων και των θανάτων που συµβαίνουν εκατοµµύρια 
φορές, όµως, είναι επίσης αληθινό ότι µπορούµε να επετύχουµε την ένωση µε τον 
Εσώτερο σε µία µόνο ζωή καλά βιωµένη. 
 
Είναι επίσης αληθινό ότι µπορούµε να διατηρήσουµε τη νεότητά µας και να µην 
πεθάνουµε µε το Ελιξήριο της Μακροζωίας. 
 
Ο Megnour έζησε µε το σώµα του από σάρκα και οστά επτά φορές επί επτά αιώνες. Ο 
Zanoni  επίσης παρέµεινε νέος για εκατοµµύρια χρόνια. 
 
Ο Κόµης Saint Germain σήµερα ζει στο Θιβέτ µε το ίδιο σώµα που είχε και τον 17ο, 18ο 
και µέρος του 19ου αιώνα στην Ευρώπη. 
 
Εµείς, οι Γνωστικοί γελούµε µε το θάνατο. Έχουµε το µυστικό να εµπαίξουµε το 
σιωπηλό κρανίο, και όπως δηλώσαµε προηγουµένως στο πρώτο κεφάλαιο, θα κάνουµε 
την άκαιρη κίνηση (στο θάνατο) να εξαφανιστεί µε το σπαθί του ∆αµοκλή. 
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Νιώθουµε τους εαυτούς µας παντοδύναµους και µε ένα γνέψιµο κυρίαρχης επανάστασης, 
προκαλούµε την επιστήµη.  
 
Ανόητοι γιατροί, αγνοούντες βιολόγοι, αλάζονες φυσικοί, που είναι η σοφία σας; Ο 
θάνατος παίρνει τον καθένα, πλούσιο και φτωχό, πιστούς και άπιστους. Όλοι ηττούνται 
από το θάνατο, εκτός από εµάς, τους Γνωστικούς. 
 
Εµείς, οι Γνωστικοί γελούµε µε το θάνατο, και τον έχουµε στα πόδια µας, διότι είµαστε 
πανίσχυροι. 
 
Ανάψε τις εννά µυστικές λυχνίες, ω Lanu (µαθητή). Θυµίσου ότι κάθε µία από τις εννέα 
Μυήσεις των Μικροτέρων Μυστηρίων έχει µία µουσική νότα και ένα όργανο που την 
παράγει. 
 
Υπάρχουν τρεις προυποθέσεις που είναι απαραίτητες για να λάβουµε το Ελιξήριο της 
Μακροζωίας: Σεξουαλική Μαγεία, τέλεια αγνότητα, και να γνωρίζουµε πως να 
ταξιδεύουµε συνειδητά µε το αστρικό σώµα.  
 
Πολλοί άνθρωποι µπορούν να ξεκινήσουν ταξιδεύοντας µε το φυσικό τους σώµα µέσα 
στο αστρικό επίπεδο, διότι αυτό είναι ευκολότερο. Αργότερα, µπορούν να γίνουν 
πρακτικοί στη χρήση και έλεγχο του αστρικού σώµατος. 
 
Κάποιοι αποκτούν την αγιότητά τους λίγο λίγο. Ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει 
αποτελεσµατικότητα σ΄ αυτό, είναι να κάνουµε µία πρόσθεση των ελαττωµάτων µας, και 
έπειτα να εξαλείψουµε το καθένα από αυτά µε διαδοχική σειρά, αφιερώνοντας δύο µήνες 
σε κάθε ελάττωµα. 
 
Όποιος θέλει να εξαλείψει διάφορα ελαττώµατα µε µιάς, µοιάζει µε τον κυνηγό που θέλει 
να κυνηγήσει δέκα λαγούς ταυτόχρονα και δεν πετυχαίνει κανένα. 
 
Τώρα, όσον αφορά τη σεξουαλική µαγεία, υπάρχει η ανάγκη να συνηθίσουµε τον 
οργανισµό λίγο λίγο, διότι υπάρχουν τέτοια κτηνώδη άτοµα που δεν θα ένιωθαν τον 
παραµικρό πόνο ακόµη και αν τους κοβόταν το πόδι τους κατά την σεξουαλική πράξη. 
Αυτά είναι τα ανθρώπινα κτήνη. 
 
Στην αρχή, το ζευγάρι µπορεί να ασκηθεί στεκόµενο στα πόδια του. Ο σύζυγος θα κάνει 
µασσάζ τη σύζυγό του από τον κόκκυγα µέχρι το λαιµό, µε το δείκτη το µέσο και τον 
αντίχειρα, µε την πρόθεση να αφυπνιστεί η Κουνταλίνι της συζύγου του. Αυτή, 
παροµοίως, θα κάνει το ίδιο για το σύζυγό της, µε την πρόθεση να αφυπνιστεί η 
Κουνταλίνι. Ο νους πρέπει να είναι συγκεντρωµένος στη σπονδυλική στήλη και όχι στα 
σεξουαλικά όργανα.  
 
Οι µέρες για τους αρχάριους που µπορούν να κάνουν σεξουαλική µαγεία είναι η Πέµπτη 
και η Παρασκευή κατά την ανατολή. Στην αρχή, δεν πρέπει να υπάρχει σεξουαλική 
επαφή. Αργότερα, (µετά από µέρες ή και βδοµάδες), ο άντρας θα εισάγει το φαλλό µέσα 
στη µήτρα και έγκαιρα θα αποτραβηχτεί, για να αποφευχθεί η εκσπερµάτωση. 
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Ο άντρας και η γυναίκα πρέπει να φιλιούνται και να χαιδεύονται κατά τη διάρκεια αυτής 
της άσκησης, προφέρωντας το µάντρα Ι.Α.Ο., έτσι: Ιιιιιιιιιιιιιιιι Αααααααααα 
Οοοοοοοοο, επτά φορές ή περισσότερο, εισπνέοντας πριν από κάθε γράµµα. 
 
Όταν υπάρξει ένας δυνατός πόνος στον κόκκυγα, τότε αυτό είναι ένα σηµάδι ότι η φωτιά 
της Κουνταλίνι έχει αφυπνιστεί. Αυτή η φωτιά θα σηκωθεί κατά µήκος της σπονδυλικής 
στήλης, κανόνα-κανόνα (σπόνδυλο-σπόνδυλο), σύµφωνα µε τις ηθικές αξίες µας. 
 
Η αφύπνιση της Κουνταλίνι γιορτάζεται στο Σαλόνι των Παιδιών µε µία µεγάλη γιόρτη. 
Ο προσδιοριστικός παράγοντας στην πρόοδο, ανάπτυξη και εξέλιξη της Κουνταλίνι είναι 
οι ηθικές αξίες.   
 
Είναι αναγκαίο για το µαθητή να είναι επιδέξιος στο αστρικό, έτσι ώστε να µπορεί να 
βοηθήσει τον "Πραίτωρα" της Αγίας Γνωστικής Εκκλησίας κατά την ανατολή της 
Παρασκευής και της Κυριακής. Τις άλλες ηµέρες, ο µαθητής µπορεί να λάβει τη σοφία 
µέσα στην αίθουσα του Ναού της εσωτερικής διδασκαλίας. 
 
Στην πύλη της Αγίας Γνωστικής Εκκλησίας, υπάρχουν κάποιοι φύλακες που επιτρέπουν 
την είσοδο στους µαθητές βασιζόµενοι στην ορθή συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας. Αυτοί οι φύλακες έχουν συγκεκριµµένους ζυγούς όπου ζυγίζουν τις καλές 
και κακές πράξεις όπου επιτέλεσε ο µαθητής στη διάρκεια της ηµέρας. 
 
Επίσης, υπάρχουν φακοί µέσα στην Αγία Γνωστική Εκκλησία µε τους οποίους µπορούν 
να εξεταστούν τα χρώµατα του µαθητή. Όταν ο µαθητής δεν φέρει όλα από τα 
ολοκληρωµένα χρώµατά του, τότε δεν µπορεί να φέρει τις µνήµες στο σώµα του. Πολλές 
φορές, εξαιτίας των καθηµερινών ασχολιών, αυτά τα χρώµατα παραµένουν µέσα στο 
φυσικό σώµα. 
 
Ένας εξαιρετικά λεπτός νευρικός υµένας, ο οποίος είναι εντελώς άγνωστο από τους 
επιστήµονες, υπάρχει στον εγκέφαλό µας. Αυτός ο υµένας είναι το όργανο που µας 
επιτρέπει να ανακαλούµε τις "εσωτερικές µας µνήµες". Όµως, όταν υπάρχει ένα τραύµα 
σ΄ αυτό τον υµένα, τότε ο µαθητής δεν µπορεί να ανακαλέσει τις µνήµες του στον 
εγκέφαλο. Τότε, είναι αναγκαίο να ζητήσει από τους ∆ασκάλους Ερµή, Ιπποκράτη, ή 
Παράκελσο για τη θεραπεία αυτού του κέντρου. 
 
Πρέπει να γραφτεί ένα γράµµα προς το Ναό του Αλδέν, ζητώντας τη βοήθεια ενός από 
τους αναφερόµενους ∆ασκάλους. Αυτό το γράµµα πρέπει πρώτα να διαποτιστεί µε τον 
καπνό λιβανιού. Έπειτα, πρέπει να καεί στη φωτιά, ενώ προφέρονται τα µάντρας "ΟΜ 
ΤΑΤ ΣΑΤ ΟΜ".  
 
Κάποιος πρέπει να επιτελέσει αυτή την πράξη µε πίστη, γονατιστός, προσευχόµενος στον 
ουρανό και παρακαλώντας να εισακουστεί.  
 
Βέβαια, το υλικό µέρος του γράµµατος καίγεται, όµως, το αστρικό αντίστοιχο, πηγαίνει 
κατευθείαν στα χέρια του ∆ασκάλου για τον οποίο προοριζόταν το γράµµα. Έτσι, ο 
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∆άσκαλος διαβάζει το αστρικό αντίστοιχο του γράµµατος, και έπειτα προβαίνει στη 
θεραπεία του µαθητή. 
 
Ο Ναός της Αλδέν είναι ο Ναός της Επιστήµης. 
 
Τα εσωτερικά σώµατα επίσης αρρωσταίνουν, και έχουν επίσης την ανάγκη βοηθείας 
αυτών των γιατρών. Αυτοί οι γιατροί είναι ∆άσκαλοι της Επιστήµης, και είναι πλούσιοι 
σε σοφία. Αυτοί θεραπεύουν τα εσωτερικά σώµατα των Μυούµενων, όπως επίσης και 
του καθένα που ζητά βοήθεια. 
 
Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα για την άσκηση σεξουαλικής µαγείας είναι η 
αδυναµία. Η υπερβολική συνουσία, φέρει ανάµεσα στα άλλα πράγµατα και την 
αδυναµία. Καµµία θεραπεία που να βρέθηκε από τους γιατρούς δεν έφερε τη θεραπεία σ΄ 
αυτό. Όµως, η καθηµερινή άσκηση της σεξουαλικής µαγείας θεραπεύει την αδυναµία. 
Τώρα θα δώσουµε µία φόρµουλα σ΄ αυτούς που υποφέρουν από αυτή την τροµερή 
ασθένεια (αδυναµία) για να θεραπευθούν, µε την προυπόθεση ότι δεν υπήρξε κανένας 
τραυµατισµός στο αρσενικό µέλος. 
 
Είναι πολύ λίγα τα ανθρώπινα όντα που γνωρίζουν την υπερφυσική αξία του φυτού 
αλόη. Έχω δει το φυτό Αλόη πάνω σε τοίχο χωρίς καθαρό αέρα, χωρίς νερό, φως, και 
χώµα. Εντούτοις, αυτό παραµένει γεµάτο ζωή, πολλαπλασιάζει τα φύλλα του, και 
αναπαράγεται θαυµάσια. Από τι ζει; Τι λαµβάνει ως τροφή; Αυτό και µόνο το γεγονός 
είναι κάτι που παραξανεύει τους µοντέρνους ψευτοβοτανολόγους, αφού αυτοί απλώς 
επαναλαµβάνουν αυτά που λένε οι άλλοι. Πολύ σπάνια κάποιος από αυτούς έχει την 
ερευνητική πρόθεση να εξερευνήσει το θαυµάσιο εργαστήριο της Φύσης. 
 
Το µοναδικό πράγµα που µπορούν να κάνουν οι φαρµακοποιοί µε την Αλόη είναι να 
δηµιουργήσουν το "Γερµανικό λικέρ" και µαλακτικά. Αυτά είναι τα µόνα που µπορούν 
να κάνουν µε την περίφηµη γέλη της Αλόης. Αυτή είναι ένα καλό µαλακτικό, όµως, δεν 
γνωρίζουν ούτε εκ του µακρόθεν την υπερφυσική σηµασία της Αλόης. 
 
Η Αλόη τρέφεται µε τις υπερευαίσθητες ακτίνες του ήλιου, µε τη χριστική ουσία του 
ήλιου. Η γέλη της Αλόης είναι η κρυσταλλοποίηση του αστρικού φωτός του ήλιου. 
Εποµένως, η γέλη είναι το σπέρµα του ήλιου. Γι΄αυτό και υπάρχει οµοιότητα ανάµεσα 
στη γέλη της Αλόης και το ανθρώπινο σπέρµα. Κατά συνέπεια, η Αλόη είναι µία µεγάλη 
πανάκεια για τη θεραπεία της αδυναµίας. 
 
Η διαδικασία έχει ως ακολούθως: Βάζουµε σε µία κατσαρόλα, ή δοχείο την λευκή ουσία 
του ζαχαροκάλαµου (που χρησιµοποιείται ευρέως στην Κολοµβία) έτσι ώστε να µπορεί 
να λιώσει µε τη φωτιά. Η κατσαρόλα δεν πρέπει να περιέχει νερό. Όταν υγροποιηθεί 
αυτή η ουσία, πρέπει να προσθέσουµε τη γέλη από όλο το φυτό της Αλόης, και έπειτα 
προσθέτουµε δέκα γραµµάρια σιδήρου. Το ανακατεύουµε αυτό το µίγµα µε ένα µύλο 
χειρός ενώ βρίσκεται στη φωτιά. Όταν όλα έχουν ανακατευτεί καλά, τότε παίρνουµε την 
κατσαρόλα από τη φωτιά και βάζουµε αυτή την ουσία σε ένα µπουκάλι, προσθέτοντας 
λίγο βενζοικό νάτριο έτσι να µην αλλοιωθεί (ζυµωθεί). Βάλτε στο µπουκάλι µία ετικέττα, 
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και πάρτε ένα κουτάλι αυτού του φάρµακου κάθε ώρα. Η αδυναµία θεραπεύεται µε αυτή 
τη θαυµάσια συνταγή. 
 
Θα δώσουµε µία άλλη θαυµάσια συνταγή για τη θεραπεία της αδυναµίας στο επόµενο 
βιβλίο µας που ετοιµάζεται, µε τον τίτλο Απόκρυφη Ιατρική και Πρακτική Μαγεία. 
Κάθε γυναίκα που θέλει να αφυπνίσει την Κουνταλίνι της πρέπει να ασκεί σεξουαλική 
µαγεία µε το σύζυγό της. Πρέπει να εκφωνεί επίσης το µάντρα "Ι.Α.Ο." και να απέχει 
από τον οργασµό. Έτσι, αυτή πρέπει να αποτραβιέται από το σύζυγό της πριν να επέλθει 
η έκκριση του θηλυκού σπέρµατος. Αυτός είναι ο τρόπος που οι γυναίκες µπορούν να 
αφυπνίσουν την Κουνταλίνι τους κατά ένα θετικό τρόπο. 
 
Η µοναδική διαφορά του αρσενικού µε του θηλυκού σε σχέση µε την Κουνταλίνι είναι 
ότι τα δύο γαγγλιακά κανάλια που ονοµάζονται Ιδά και Πιγκαλά είναι αντεστραµµένα. Η 
διάταξη αυτών των καναλιών στον άντρα είναι: το Ιδά βρίσκεται στα δεξιά του και το 
Πιγκαλά στα αριστερά του. Όµως, στη γυναίκα είναι: το Ιδά στα αριστερά της και το 
Πιγκαλά στα δεξιά της. Αυτά τα δύο γαγγλιακά κανάλια αντηχούν µε τη νότα "ΦΑ" της 
Φύσης. 
 
Άκουσέ µε αγαπητέ αναγνώστη, όταν νιώθεις ότι είσαι κατάλληλα προετοιµασµένος, 
τότε ζήτα τους ∆ασκάλους της Αγίας Γνωστικής Εκκλησίας να σε υποβάλουν στις 
αυστηρές δοκιµασίες. Εαν επιθυµείς ειδική βοήθεια, τότε επικαλέσου εµένα, τον Samael 
Aun Weor. Θα σε καθοδηγήσω µέσω των εννέα πυλών που θα σου δώσουν το δικαίωµα 
να σηκωθείς στο Γολγοθά της Υψηλής Μύησης, µε τον χοντρό και βαρύ σταυρό που σου 
παραδίδεται κατά την πρώτη Μύηση των Μικροτέρων Μυστηρίων. 
 
Θυµίσου καλέ µαθητή ότι ο σταυρός ζυγίζει το βάρος του δικού σου Κάρµα. Μην 
επιτρέπεις τον εαυτό σου να πέσει, διότι ο µαθητής που αφήνεται να πέσει πρέπει να 
υποφέρει κα να πολεµήσει πάρα πολύ για να αναρρώσει από την απώλεια.  
 
Άκουσέ µε καλέ µαθητή, το µονοπάτι είναι σκληρό και γεµάτο µε κοτρώνες και αγκάθια.  
 
Η φτώχεια και η ατίµωση θα βάλουν τις µάσκες τους για να σε πληγώνουν στη διάρκεια 
του ταξιδιού σου. Θα χύσεις αίµα και τα πόδια σου επίσης θα µατώσουν κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού σου εξαιτίας των κροκάλων πάνω στο µονοπάτι. 
 
Το µονοπάτι της Υψηλής Μύησης είναι το µονοπάτι του Γολγοθά. Αυτό είναι ένα 
µονοπάτι δακρύων και οδύνης. 
 
Άναψε τις καντήλες σου στη σιγή της νυκτός, και σ΄ αυτή τη βαθιά σιγή όπου εσύ είσαι 
επάγρυπνος, θυµίσου τον Εσωτερικό σου Θεό, και µπες στη σπηλιά Του. Αυτός σε 
περιµένει να µπεις, βαθιά µέσα στον εαυτό σου, περιµένοντας την ώρα της 
Αυτοπραγµάτωσής Του. 
 
Άναψε την καντήλα σου ω Τσελα! Στη σιγή της νυκτός, διείσδυσε πολύ βαθιά στην ιερή 
πόλη του φιδιού. Εδώ µέσα είναι όπου σε περιµένει ο Θεός σου. Έτσι, άναψε τη φωτιά τη 
νύχτα, ω Λάνου. Κλείσε τα µάτια σου, πάρε το νου σου από κάθε εγκόσµια απασχόληση, 
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γίνε λίγο ληθαργικός και προσπάθησε να µιλήσεις µε τον Εσωτερικό σου Θεό στο 
µυστήριο, σε βαθύ εσωτερικό διαλογισµό.               
 
Όταν µέσω του βαθύ εσωτερικού διαλογισµού µάθεις πως να εισέρχεσαι στη σπηλιά σου, 
τότε, ω µαθητή, θα µιλήσεις µε τον Εσώτερό σου. 
 
Άναψε την ιερή σου φωτιά στη βαθιά νύχτα όπου εσύ κρατιέσαι επάγρυπνος, έτσι, θα 
αφήσεις τα πυκνά σκοτάδια. Ο Θεός σου θέλει να σου µιλήσει µέσα στην καιόµενη βάτο 
του Χωρέβ. 
 
Ας είναι ο ψαλµός σου ευαίσθητος προς τις επτά εκκλησίες σου, ω µαθητή, και µην 
ξεχνάς ότι ο Λόγος είναι που ανοίγει τις επτά πύλες των επτά εκκλησιών του οργανισµού 
σου. Ψάλε, ω µαθητή, ψάλε! 
 
Η Έφεσσος αντιστοιχεί στη νότα "ΝΤΟ". Η Σµύρνη αντιστοιχεί στη νότα "ΡΕ". Η 
Πέργαµος αντιστοιχεί στη νότα "ΜΙ". Η Θυάτειρα αντιστοιχεί στη νότα "ΦΑ". Η Σάρδεις 
αντιστοιχεί στη νότα "ΣΟΛ". Η Φιλαδέλφεια αντιστοιχεί στη νότα "ΛΑ". Η Λαοδίκεια 
αντιστοιχεί στη µουσική νότα "ΣΙ". 
 
Ι:     ∆ιόραση, µεσόφρυδο, νότα "ΣΙ". 
Ε:    ∆ιακοή, λάρυγγας, νότα "ΣΟΛ". 
Ο:    ∆ιαίσθηση, καρδιά, νότα "ΦΑ". 
ΟΥ: Τηλεπάθεια, ηλιακό πλέγµα, νότα "ΜΙ". 
Α:    Μνήµη περασµένων ζωών, πνεύµονες, νότα "ΛΑ". 
 
Ψάλλοντας αυτά τα φωνήεντα για µία ώρα καθηµερινά αφυπνίζονται όλες αυτές οι 
απόκρυφες δυνάµεις. Το αίµα σηκώνεται πάνω προς το κεφάλι όταν προφέρουµε το 
φωνήεν "Ι". Το αίµα πηγαίνει στο λαιµό µε το φωνήεν "Ε". Με το "Ο" πηγαίνει στην 
καρδιά. Το αίµα πηγαίνει στα έντερα µε το φωνήεν "ΟΥ" και στους πνεύµονες µε το "Α". 
 
Σε µία από τις τελετές που ο ∆άσκαλος Ουιρακότσα έφερε στην Κολοµβία, υπάρχει µία 
µαντρική προσευχή που είναι χρήσιµη για τη σεξουαλική µαγεία. Αυτή η προσευχή 
πρέπει να λέγεται στη στιγµή που ο σύζυγος και η ιέρεια σύζυγός του ασκούν την ένωση 
της σεξουαλικής µαγείας. Η προσευχή έχει ως ακολούθως: 
 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
 
"Ω Χαδίτ, φτερωτό φίδι του φωτός, εσύ είσαι το Γνωστικό µυστικό του Είναι µου, το 
επίκεντρο της επαφής µου, η καρδιά µου η ίδια. Η ιερή σφαίρα και ο µπλε ουρανός είναι 
δικά µου: Ο Α Ο ΚΑΚΟΦ ΝΑ ΚΟΝΣΑ (απαγγέλλεται τρεις φορές)." 
 
Όταν η Κουνταλίνι φωτίζει τα άτοµα της γλώσσας, που βρίσκονται τοποθετηµένα στο 
σπερµατικό σύστηµα, τότε το ανθρώπινο ον λαµβάνει τη δύναµη της οµιλίας όλων των 
γλωσσών του κόσµου. Οι µεγάλοι Φωτισµένοι της Ατλάντιας αλυσίδας µιλούσαν όλες 
τις γλώσσες του κόσµου. 
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Η Κουνταλίνι γίνεται ένας δηµιουργός στο λάρυγγα. Ο Μάγος µπορεί να δηµιουργήσει 
µία φιγούρα µε το νου του και να την υλοποιήσει µέσω του δηµιουργικού λόγου της 
Κουνταλίνι του. Έτσι δηµιουργούν οι άγγελοι ζωντανά όντα. 
 
Όταν το ανθρώπινο ον έχει ενωθεί µε τον Εσώτερό του φθάνοντας στην Υψηλή Μύηση, 
τότε προφέρει τον θεικό χρυσό λόγο, που προφέρουν οι Θεοί. Έτσι είναι πως 
εξυψωνόµαστε στο πλήρωµα της αιώνιας ευτυχίας, και µετατρεπόµαστε σε 
δηµιουργικούς Θεούς, χάριν του λόγου. 
 
Εποµένως, ένα βιβλίο που το θέµα του µπορεί να αναφερεται στο λόγο, αλλά δεν 
διδάσκει σεξουαλική µαγεία είναι απλά ανώριµο. 
 
Το να ξεχωρίζουµε το λόγο από τα µυστήρια του σεξ, είναι και το επίκεντρο της τρέλας, 
αφού το σεξ είναι η βάση του λόγου. Έτσι, δεν µπορεί κάποιος να προφέρει το θεικό 
χρυσό λόγο (γλώσσα) χωρίς να έχει αφυπνιστεί η Κουνταλίνι και αυτή αφυπνίζεται µόνο 
ασκώντας σεξουαλική µαγεία. 
 
Όποιος είναι ενωµένος µε τον Εσώτερό του γίνεται παντοδύναµος και παντογνώστης. 
Αυτός ξέρει πως να διατάζει και να υπακούει, ποτέ δεν γίνεται αλαζονικός διότι έµαθε να 
είναι απλός και ταπεινός µέσα στον κόσµο. 
 
Η όραση του ∆ασκάλου διεισδύει µέσα σε όλες τις σφαίρες της Φύσης. Ως ένας 
ηγεµόνας του Άπειρου, απελευθερώνει θύελλες και γαληνεύει τυφώνες. Αυτός κάνει τη 
γη να τρέµει, η αστραπή είναι το σκήπτρο του, και η φωτιά είναι το χαλί για τα πόδια 
του. 
 
Αποκτούµε το Ελιξήριο της Μακροζωίας ασκώντας σεξουαλική µαγεία. Έτσι, γινόµαστε 
πανίσχυροι. Όµως µε σκοπό να επιτύχουµε την παντοδυναµία, πρώτα είναι απαραίτητο 
να µάθουµε να υπακούµε στη Λευκή Ιεραρχία. 
 
Εγώ είµαι ο Αλφά και Ωµέγα, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. 
 
Ευλογηµένοι είναι αυτοί που τηρούν τις εντολές του, διότι αυτοί έχουν το δικαίωµα στο 
δέντρο της ζωής, και µπορούν να εισέλθουν µέσα από τις πύλες στην πολιτεία.       
(Αποκάλυψη: 22:13-14) 
 

ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ 
 

Νιώθω στα πιο ενδόµυχα µέρη µου µία βασανιστική φωτιά. 
Αυτή είναι το τερπνό κρασί της αγάπης... 

Εγώ είµαι το ρόδο του Σαρών, 
και το κρίνο των κοιλάδων, 

Εγώ είµαι το απολαυστικό άρωµα του πάθους. 
Ζω µέσα στην κούπα των στεφανωµένων ποιητών, 

Εγώ είµαι ο ύµνος των Βάκχων 
Εγώ είµαι η αγάπη των έναστρων ουρανών, 
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Εγώ είµαι το άσµα των ασµάτων... 
Το µέλι των χειλιών σου ταράζει τα µύχιά µου, 

έτσι, νιώθω να Σε αγαπώ... 
Εσύ είσαι το βουνό από µύρα, 
και οι λόφοι του λιβανιού... 

Εσύ είσαι η φωτιά του Αρκάνο... 
Εσύ είσαι η ερωτική κορυφή, 
και το απολαυστικό χαµόγελο 
όταν η αγάπη γδύνεται... 

Τώρα, ευτυχισµένος µε το αθάνατο κρασί, 
ας ανάψουµε µία φωτιά και ας ψάλλουµε στις Βαλκυρίες 

µε ένα θριαµβευτικό ψαλµό φωτιάς και ποίησης. 
Ας έρθει το ποτό, το φως και η µουσική... 

Ας χορέψουν τα ζευγάρια πάνω στο απαλό χαλί. 
Ας σπινθηρίσει το ρόδο του Σαρών µέσα στις κούπες, 

και είθε η φωτιά να καταβροχθίσει τις σκιές... 
Ας έρθουν η χαρά, η διασκέδαση και η ποίηση... 

Ας χορέψουµε ευτυχισµένα µέσα στην αγκαλιά της αγάπης. 
Ασχέτως του τι λένε. 

Ας χαρούµε µαζί στη νυφική κάµαρα, 
µε νάρδους και µύρα, 

και ας ψάλλουµε τον θριαµβευτικό µας ύµνο 
του φωτός και της ποίησης... 

 
Από τον Samael Aun Weor 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 
 

Ο ΒΕΕΛΖΕΒΟΥΛ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
 

Καθετί στη ζωή είναι θέµα συνηθειών. Mοίχος είναι ένα άτοµο που έχει συνηθίσει τα 
γεννητικά του όργανα να συνουσιάζονται έντονα. Όµως, εαν το ίδιο άτοµο αλλάξει τη 
συνήθειά του µε τη συνήθεια της εγκράτειας, τότε, µετατρέπεται σε ένα αγνό άτοµο. 
 
Έχουµε εδώ ως παράδειγµα την καταπληκτική περίπτωση της Μαρίας Μαγδαληνής, που 
ήταν µία φηµισµένη πόρνη. Η Μαρία Μαγδαληνή έγινε η φηµισµένη Αγία Μαρία η 
Μαγδαληνή, η µετανιωµένη πόρνη. Η Μαρία Μαγδαληνή έγινε η αγνή µαθήτρια του 
Χριστού. 
 
Ο Παύλος της Ταρσού, ο άγριος διώκτης των Γνωστικών, έλαβε την ιερή Μύηση µετά 
από αυτό που του συνέβηκε στον δρόµο του για τη ∆αµασκό. Αυτός άφησε τη συνήθεια 
να διώκει τους Χριστιανούς, και υιοθέτησε τις Γνωστικές συνήθειες. Εποµένως, έγινε 
ένας Γνωστικός Χριστιανός προφήτης. 
 
Ένας κακός µπορεί να γίνει ένας άγιος, εαν αλλάξει τις κακές συνήθειές του µε τις 
συνήθειες ενός αγίου. 
 
Μετά από αυτό τον πρόλογο, ας εισχωρήσουµε στο ενδιαφέρον θέµα του παρόντος 
κεφαλαίου. 
 
Στην παρούσα Γήινη Περίοδό µας, ο Βεελζεβούλ, ο αρχαίος πρίγκηπας των δαιµόνων, 
έφθασε σε ένα τέτοιο βαθµό διαστροφής που είναι αδύνατο να περιγραφεί µε λόγια. 
Όταν ένας µάγος ήθελε να επικαλεστεί τον Βεελζεβούλ στο αστρικό επίπεδο, έπρεπε να 
εξοπλιστεί µε τροµερό θάρρος για να µπορέσει να αντιµετωπίσει το πιο τερατόµορφο 
κτήνος που γνώρισαν ποτέ οι αναρίθµητοι κύκλοι εξέλιξης. Ο Μάγος πρόφερε τα χθόνια 
µάντρας των σκοτεινών επικλήσεων, όπως είναι γραµµένα παρακάτω: 
 

"Antia  rara   ra   ra......." Aυτά τα µάντρας προφέρονται έτσι: 
"Αaaaaannnnn......... 
tiiiiiiiiiiiii............? 
aaaaaaaa............... 
raaaaa............... 

ra.......? 
ra.......? 
ra.......!" 

 
Τότε, επικαλούνταν τον Βεελζεβούλ µε το όνοµά του τρεις φορές. 
 
Μία παγερή πνοή θανάτου πάγωνε την ατµόσφαιρα γύρω από τον µάγο, και ο πρίγκηπας 
των δαιµόνων απαντούσε µε ένα τροµακτικό βρυχθησµό, που έµοιαζε να βγαίνει από 
όλες τις σπηλιές της γης. Ο Βεελζεβούλ συνέτρεχε στο κάλεσµα από ένα τέτοιο 
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θαρραλέο Μάγο. Τα βήµατά του ήταν σαν τον τριποδισµό ένος πουλαριού, και η 
παρουσία του, χίλες φορές πιο τροµακτική, χίλιες φορές πιο φρικιαστική από τον ίδιο το 
θάνατο.   
 
Αλίµονο στον τολµηρό που τόλµησε να καλέσει τον πρίγκηπα των δαιµόνων χωρίς να 
είναι κατάλληλα προετοιµασµένος! Αλίµονο σε αυτόν που δεν ήταν προετοιµασµένος 
διότι πέθαινε από τα νύχια του φρικτού κτήνους! 
 
Όµως, ο καλά πειθαρχηµένος Μάγος, σταθερός ως πολεµιστής, άπλωνε το δεξί του χέρι 
προς τον πρίγκηπα των δαιµόνων, και τον εξόρκιζε µε τα ακόλουθα λόγια: 
 
"Εις το όνοµα του ∆ιός, πατέρα όλων των Θεών, εγώ σε εξορκίζω, Te Vigos Cossilim!"  
 
Tότε το τέρας παρέµενε ήρεµο. 
 
Η παρουσία του έµοιαζε µε ένα γιγαντιαίο, µακρύτριχο γορίλλα. Αυτός αγκάλιαζε τους 
µαθητές του ή τους φίλους του µε τη µακρυά ουρά του ενώ µιλούσε µαζί τους. Τα µάτια 
του ήταν σαν του ταύρου, η µύτη του όπως του αλόγου, το στόµα του σαν του 
µουλαριού, τα πόδια και τα χέρια του ήταν υπερφυσικά και φρικτά, και το σώµα του, 
όπως έχουµε πει, ήταν τριχωτό σαν το σώµα ενός γορίλλα. 
 
Αυτός φορούσε πάνω στο κεφάλι του ένα µπερέ, πάνω στους ώµους του τη µαύρη κάπα 
του πρίγκηπα των δαιµόνων, και ένα σχοινί µε εφτά κόµπους ήταν γύρω από τη µέση 
του. Όλα αυτά τα ενδύµατα υποδείκνυαν ότι ήταν ένας πρίγκηπας των δαιµόνων, ένας 
µαύρος µάγος της 13ης µαύρης µύησης. 
 
Όταν υπέγραφε ένα συµβόλαιο µε τους µαύρους µάγους, τραγουδούσε τα ακόλουθα 
πάνω στο έγγραφο: "Bel tengo mental la petra, y que a el la anduve sedra vao genizar 
ledes." 
 
Ο Βεελζεβούλ ήξερε πως να εγκαταλείπει στιγµιαία το αστρικό επίπεδο, µε σκοπό να 
εισχωρήσει στο φυσικό επίπεδο. Έτσι µπορούσε να γίνει ορατός και απτός για τους 
τολµηρούς επικλητές του στο φυσικό επίπεδο. 
 
Έκανε πλούσιους αυτούς που υπέγραφαν µαζί του συµβόλαια. Κατά συνέπεια, η ψυχή 
του µάγου παρέµενε δέσµια του Βεελζεβούλ. Αυτός τους έδινε χρήµατα, όµως ο µάγος 
έπρεπε να τον ακολουθήσει σε µία καθορισµένη στιγµή, σε µία καθορισµένη ηµέρα, ώρα 
και λεπτό. 
 
Αυτό συνέβαινε διότι ο Βεελζεβούλ απαιτούσε την ίδια τη ζωή του µάγου και την ψυχή 
του αγαπηµένου του γιού. Ο Βεελζεβούλ αποσάρκωνε ο ίδιος τον µάγο, για να τον πάρει 
και να τον θέσει κάτω από τις υπηρεσίες του. 
 
Γνωρίζω ένα πλούσιο γαιοκτήµονα που υπέγραψε συµβόλαιο µε έναν άλλο δαίµονα, όχι 
τον Βεελζεβούλ. Κάθε χρόνο κάποιος εργάτης του εξαφανίζεται µυστηριωδώς από τη 
φάρµα του.  
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Ένα µικρό κορίτσι παρατηρούσε τη µητέρα του ακριβώς τη στιγµή που αυτή 
εξαφανιζόταν, τη στιγµή που πιανόταν από το µυστηριώδες χέρι κάποιου που δεν 
φαινόταν. Κατά συνέπεια αυτό το κορίτσι έµεινε ορφανό. Οι µαύροι µάγοι παίρνουν τα 
θύµατά τους µέσα στο αστρικό επίπεδο, ακόµη και µε τα σώµατά τους από σάρκα και 
οστά, για να τους θέσουν υπό τις υπηρεσίες τους µέσα σ΄ αυτό το επίπεδο. 
 
Πολλοί θα πουν ότι η προηγούµενη δήλωση είναι αδύνατη, και ότι ο συγγραφέας αυτού 
του βιβλίου γίνεται πιο ενοχλητικός και από µία µύγα. Όµως, εγώ συνιστώ σ΄ αυτούς 
τους ανθρώπους να µελετήσουν τη Μυητική Νουβέλα του Αποκρυφισµού του Krum 
Heller (Huiracocha), έτσι ώστε να µπορέσουν να µάθουν την ιστορία σχετικά µε το Άγιο 
Γκριάλ. 
 
Το Άγιο Γκριάλ βρισκόταν στο φυσικό επίπεδο, όµως τώρα είναι στο αστρικό επίπεδο. 
Επίσης στο αστρικό επίπεδο είναι ο ναός του Αγίου Γκριάλ, που και αυτός ήταν στο 
φυσικό κατά το παρελθόν, όπως επίσης και µέρος του βουνού του Μονσεράτ στην 
Καταλωνία (Ισπανία). Αυτό είναι που ονοµάζεται Κατάσταση Τζινας. 
 
Αυτό το ποτήρι είναι γεµάτο µε το αίµα του Λυτρωτή του κόσµου, που ο Ιωσήφ της 
Αριµαθαίας συνέλεξε όταν βρισκόταν κάτω από το σταυρό του Γολγοθά. 
 
∆ιαβάζουµε στο βιβλίο του Krum Heller πως ο ∆ιοικητής Μοντέρο εισήλθε µε το φυσικό 
του σώµα στον αυθεντικό Ροδοσταυρικό Ναό του Τσαπουλτεπέκ (Μεξικό). Αυτός ο ναός 
είναι σε Κατάσταση Τζινας, έτσι, ο ∆ιοικητής Μοντέρο εισήλθε στο ναό µε το σώµα του 
σε κατάσταση Τζινας. 
 
Ο Dr. Rudolf Steiner, o µεγάλος Γερµανός γιατρός, είπε: "Ένα φυσικό σώµα µπορεί να 
εισχωρήσει στους εσωτερικούς κόσµους χωρίς να χάσει τα φυσικά χαρακηριστικά του." 
 
Ο Mario Roso de Luna έκανε µερικές πολύ ωραίες µελέτες πάνω στις περιοχές Τζινας. Ο 
Don Mario Roso de Luna πέθανε απογοητευµένος µε τη Θεοσοφική κοινωνία. 
 
Ο Ρόδινος Σταυρός είναι ένας από τους επτά Μυητικούς ναούς που βρίσκονται στο 
αστρικό επίπεδο. Όµως, όλες οι Ροδοσταυρικές σχολές που είναι γνωστές σήµερα στο 
φυσικό κόσµο είναι κίβδηλες αφού αυτές έχουν πέσει στα χεριά του Γιαχβέ. 
 
Οι ιθαγενείς της Αµερικής γνώριζαν τις καταστάσεις Τζινας εις βάθος. Συνεπώς, όταν οι 
Ισπανοί κατακτητές έφθασαν, αυτοί έκρυψαν τους πιο ιερούς ναούς τους µέσα στο 
αστρικό επίπεδο. Ως αποτέλεσµα, τα µυστήρια των Μάγιας σώθηκαν από την ιεροσυλία 
των Ισπανών. Ο Ναός των Μυστηριών των Μάγιας είναι ένας από τους επτά µεγάλους 
αποκρυφιστικούς ναούς, που τώρα βρίσκονται στο αστρικό επίπεδο. 
 
Όταν ένα φυσικό σώµα είναι ενεργό µέσα στο αστρικό επίπεδο, αυτό παραµένει 
υποταγµένο στους νόµους αυτού του επιπέδου, χωρίς όµως να χάνει τα φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά του. 
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Γνώριζω κάποιον που έκλεψε δυο ράβδους χρυσού από µία βαθιά σπηλιά του Pregoneros 
(Πολιτεία της Μερίντα, Βενεζουέλα). Όταν ο εν λόγω άντρας βγήκε από τη σπηλιά, 
ένιωσε ότι οι δύο χρυσοί ράβδοι κινούνταν στα χέρια του και την ίδια στιγµή έγινε 
καταιγίδα. Είδε τότε τις δύο ράβδους να µεταµορφώνονται σε δύο τροµερά φίδια. Τότε 
τα πέταξε από τα χέρια του και έφυγε τρέχοντας τροµαγµένος. 
 
Αυτό που επίσης µπορεί να συµβεί είναι ότι ένα αποσαρκωµένο άτοµο µπορεί να 
εγκαταλείψει στιγµιαία το αστρικό επίπεδο και να διεισδύσει στο φυσικό επίπεδο. Ένα 
τέτοιο άτοµο γίνεται αόρατο για αυτούς που βρίσκονται στο αστρικό επίπεδο, όµως είναι 
απτό για τους ανθρώπους του φυσικού κόσµου. Σε µία τέτοια περίπτωση, ο 
αποσαρκωµένος παραµένει στιγµιαία υποταγµένος στους νόµους που διέπουν το φυσικό 
επίπεδο, χωρίς να χάσει το αστρικό του σώµα τα χαρακτηριστικά του. 
 
Αυτές οι περιπτώσεις εµφανίσεων είναι χιλιάδες στα αρχεία των κοινωνιών που 
ασχολούνται µε τα ψυχικά φαινόµενα. Αυτές είναι οι εµφανίσεις των αποβιώσαντων για 
τα οποία µιλάνε οι πνευµατιστές.  
 
Εντούτοις, ποτέ δεν ξέρουν πως να τα εξηγήσουν. Επιφανειακά λένε ότι αυτά είναι 
φαινόµενα υλοποίησης, και τα γεµίζουν µε εκατοµµύρια θεωρίες. 
 
Αυτοί αγνοούν ότι η ψυχή µπορεί να εισχωρήσει στα διάφορα διαµερίσµατα του 
βασιλείου. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να γνωρίζουµε πως να το κάνουµε, όπως το 
κάνουν οι Μάγοι. Συνεπώς, ο Μάγος δεν χρειάζεται πνευµατιστές µέντιουµ για να 
επιτελέσει αυτά τα φαινόµενα της πρακτικής µαγείας. 
 
Όταν η µαγεία εξηγείται όπως πραγµατικά είναι, τότε αυτό που συµβαίνει είναι ότι δεν 
κάνει πλέον αίσθηση στους φανατικούς. Αυτοί προτιµούν να ακολουθούν τους κόσµους 
των ψευδαισθήσεών τους. Γνωρίζω την περίπτωση ενός µάγου που κάλεσε τον 
Βεελζεβούλ µε την κλείδα του Σολοµώντα, που είναι ως ακολούθως: 
 
"Agion tetra-gram vaicheon estimilia maton espares rertagramaton orgoran irion. 
Erglion existion eryona omera brasin moim mesias soler, emmanuel Sabaoth Adonai. I 
praise thee and I invoke thee." 
 
Όταν ο µάγος είδε τον Βεελζεβούλ στη µέση του δωµατίου, γέµισε µε απέραντο τρόµο 
και δεν τόλµησε να κάνει κανένα συµβόλαιο µαζί του γιατί του δέθηκε η γλώσσα. 
 
Ο Βεελζεβούλ πάντα είχε τη σπηλιά του γεµάτη µε όπλα και σφραγίδες για να σηµαδεύει 
τα αστρικά σώµατα των µαθητών του. 
 
Εγώ, ο Samael Aun Weor, πάντοτε παρατηρούσα τον Βεελζεβούλ στο αστρικό επίπεδο. 
Προσπάθησα να κερδίσω τη συµπάθειά του διότι αυτό που συνεχώς µου κινούσε την 
προσοχή ήταν το αναµφισβήτητο γεγονός ότι ακτινοβολούσε αγάπη προς τους φίλους 
του. 
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Αυτός ήταν µία πολύ σπάνια και µοναδική περίπτωση ανάµεσα στο είδος του διότι ποτέ 
δεν είχα ακούσει για ένα δαίµονα που η αύρα του να ακτινοβολεί µπλε φως, που είναι 
αυτό της αγάπης. 
 
Αυτός βέβαια πάντοτε µου έριχνε τροµερές απειλές. Όµως, πάντοτε τον νικούσα µε τα 
µάντρας µου, και έτσι τον συνόδευα στις σπηλιές του µέσα στο αστρικό επίπεδο. 
Έφθασα ακόµη και στο σηµείο να λάβω µέρος στις γιορτές του, προσποιούµενος ότι 
είµαι µαύρος µάγος, ακόµη και σύντροφός του. Αυτό το έκανα για να µελετήσω από πιο 
κοντά αυτή την προσωπικότητα. 
 
Οι απώτερες προθέσεις µου ήταν να επιτελέσω το µεγαλύτερο επίτευγµα στον κόσµο, 
που ήταν να βγάλω τον Βεελζεβούλ από τη Μαύρη Αδελφότητα, και να τον 
µεταµορφώσω σε µαθητή της Λευκής Αδελφότητας. 
 
Κάποιοι µπορεί να θεωρήσουν το γεγονός ότι το αστρικό σώµα µπορεί να τρώει και να 
πίνει σαν κάτι το αδύνατο, διότι ο ανήκουστος µυστικισµός τους πάντα τους λέει ότι το 
αστρικό σώµα είναι κάτι αεριώδες, ένα εξατµισµένο υγρό, ένα µη απτό και µη υλικό 
σώµα. Εφόσον αυτοί είναι µόνο στις θεωρίες, δεν τους συµβαίνει και να επιβεβαιώσουν 
αυτό που λένε. Ας διαβάσουν αυτοί οι κύριοι και κυρίες τα βιβλία του Βιβεκανάντα, για 
να πληροφορηθούν ότι τα εσωτερικά σώµατα (αστρικό σώµα, κλπ.) είναι επίσης υλικά. 
 
Γι΄ αυτό και εµείς οι Γνωστικοί λέµε ότι τίποτε δεν µπορεί να υπάρξει, ούτε και ο Θεός 
ακόµη, χωρίς τη βοήθεια της ύλης. Έτσι, το αστρικό σώµα είναι υλικό, και αυτό είναι 
ένας πυκνός οργανισµός όπως και το φυσικό σώµα. 
 
Το γεγονός ότι η ύλη σε τελική ανάλυση ελαττώνεται σε ενέργεια δεν αντικρούει την 
ύπαρξη του αστρικού σώµατος εφόσον βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Εαν δεν 
µπορούµε να το δούµε µε την όρασή µας αυτό συµβαίνει γιατί αυτό ανήκει στην τέταρτη 
διάσταση. Τα φυσικά µας µάτια δεν εξυπητηρετούν ώστε να βλέπουµε στο αστρικό 
επίπεδο µέχρι να τα κάνουµε να λειτουργούν κατάλληλα γι΄ αυτό το σκοπό ή µέχρι να 
τοποθετηθούµε στο αστρικό επίπεδο µε το φυσικό µας σώµα. Έτσι, ο αστρικός 
οργανισµός είναι τόσο πυκνός όσο και ο φυσικός οργανισµός, όµως, αυτός ανήκει σε ένα 
άλλο τµήµα του βασιλείου. 
 
Το αστρικό σώµα είναι πολύ πιο ευαίσθητο από το φυσικό σώµα. Ο αστρικός 
οργανισµός είναι σαν ένα αντίγραφο του φυσικού οργανισµού. Όπως το φυσικό σώµα 
πρέπει να τραφεί µε τροφή που σχετίζεται µε τη φύση του, έτσι γίνεται και µε το αστρικό 
σώµα.  
 
Ο Αποκρυφιστής χρησιµοποιεί το αστρικό σώµα για τις µελέτες του και για τις µεγάλες 
του έρευνες, διότι ένα τέτοιο σώµα έχει περισσότερα πλεονεκτήµατα από το φυσικό 
σώµα. Ο χρόνος και ο χώρος δεν υπάρχουν για το αστρικό σώµα, και αυτό που µαθαίνει 
κάποιος µέσω της χρήσης του παραµένει εγγεγραµµένο µέσα στη συνείδηση του Είναι 
του για πάντα. 
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Εποµένως αγαπητέ µου αναγνώστη, µην λαµβάνεις το γεγονός ότι εγώ δείπνησα µε τον 
Βεελζεβούλ στο αστρικό επίπεδο ως κάτι παράξενο. 
 
Πολλές φορές ζήτησα την προσοχή του Εσώτερου του Βεελζεβούλ, ώστε να κάνει Αυτός 
κάτι για την ψυχή του, αλλά η απάντηση του Εσώτερού του (Πνεύµατος) ήταν: "∆εν 
µπορώ, δεν µε υπακούει. Πάλεψα πολύ, όµως είναι αδύνατο." Ο Βεελζεβούλ, όπως όλοι 
οι µαύροι µάγοι της σχολής των Σοδόµων, θεωρούν το Πνεύµα ως κατώτερο και την 
ψυχή ως ανώτερη. Αυτό συµβαίνει γιατί λένε ότι η ψυχή είναι πιο psychic. 
 
Έτσι, ο Βεελζεβούλ, όπως και οι µαθητές της σχολής των Σοδόµων, πείστηκαν ότι ο 
Φύλακας του Κατωφλιού ήταν το Πραγµατικό τους Είναι. Γι΄ αυτό ακριβώς και ο 
Βεελζεβούλ δεν άκουγε τον Εσώτερό του. 
 
Ο Βεελζεβούλ αγνοούσε ότι ήταν κακός. Με αγριότητα επιτίθενταν τους λευκούς 
µάγους, πιστεύοντας ότι είναι διεστραµµένοι. Ένιωθε τον εαυτό του Άγιο και καλό και 
θεωρούσε τους λευκούς µάγους δαιµόνια. 
 
Αυτός αγνοούσε τη Γνωστική µας αρχή: "Κάποιος έχει µία ψυχή, αλλά είναι ένα 
Πνεύµα." 
 
Η ∆ήλωση της Γνώσης λέει: "Πριν η δύση έρθει στη γη, αυτοί που επέζησαν από τη 
λαίλαπα και την θύελλα δόξασαν τον Εσώτερο, και σ΄ αυτούς εµφανίστηκε ο προάγγελος 
της αυγής."       
 
Ο Εσώτερος είναι ο εσωτερικός µας ήλιος. 'Ετσι, η ψυχή που αποµακρύνεται από τον 
Εσώτερο πέφτει στην άβυσσο.  
 
Το Πνεύµα είναι το Πραγµατικό µας Είναι. Η ψυχή που αποµακρύνεται από το Πνεύµα 
της αποσυντίθεται. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. 
 
Ως αποτέλεσµα των λόγων που είπε ο Βεελζεβούλ κατά το δείπνο, εγώ, γεµάτος µε 
ενθουσιασµό, επιτέλεσα ακόµη ένα πείραµα. Τον επικαλέστηκα εκ νέου µέσα στο 
αστρικό επίπεδο. Όταν εισάκουσε το κάλεσµά µου, εγώ ευγενικά τον προσκάλεσα να πιεί 
κάποια ποτά µαζί µου. Ο Βεελζεβούλ ευτυχισµένος και χαρούµενος δέχτηκε την 
πρόσκλησή µου. 
 
Ενώ ο Βεελζεβούλ και εγώ βαδίζαµε βρισκόµενοι στο αστρικό επίπεδο, εγώ του άλλαζα 
τις δονήσεις. Τελικά, κατάφερα και τον αποµάκρυνα από το αστρικό επίπεδο και τον 
πήρα στο πιο θεικό επίπεδο της συνείδησης του Κόσµου. 
 
Αυτό το πιο θεικό επίπεδο του Κόσµου ονοµάζεται "Το Αδιαπέραστο ∆ακτυλίδι" στον 
πρώτο τόµο της Μυστικής ∆ιδασκαλίας της ∆ασκάλας Μπλαβάτσκυ. Εαν θεωρήσουµε 
τον κόσµο σαν ένα µεγάλο δέντρο µε τις ρίζες του στο Απόλυτο, τότε αυτές οι ρίζες 
βρίσκονται στο "Αδιαπέραστο ∆ακτυλίδι", διότι κανείς δεν µπορεί να περάσει σ΄ αυτό το 
επίπεδο, ούτε ακόµη και οι πιο µεγάλοι Θεοί του κόσµου δεν µπορούν να περάσουν πέρα 
από αυτό το δακτυλίδι. 
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Ο Βεελζεβούλ πραγµατικά κατακλύστηκε από την τροµερή φωτεινότητα αυτής της 
άρρητης περιοχής. Η οµορφά της και η ευτυχία της είναι απερίγραπτα. Όµως, ένιωσε 
τρόµο διότι για τέσσερεις αιωνιότητες ζούσε µέσα στα σκοτάδια των ζοφερών σπηλιών. 
 
Βλέποντας αυτό το φως ένιωσε φόβο, και έτσι µε τραχειά φωνή είπε: "Αυτό είναι 
ασταµάτητα τροµακτικό." Εγώ απάντησα: "πιο τροµακτικά είναι τα σκοτάδια που ζεις." 
 
Έπειτα, περπατώντας µέσα σ΄ αυτό το επίπεδο περάσαµε µπροστά από ένα σπίτι. 
"Μπορώ να µπω;" µε ρώτησε, και εγώ του απάντησα καταφατικά. Αµέσως µπήκαµε και 
µείναµε εκεί για λίγο. 
 
Πράγµατι, τα πάντα ήταν καινούργια για τον Βεελζεβούλ. Ένιωθε άβολα διότι ήταν 
συνηθισµένος να ζει ανάµεσα σε καλυµµένους προφήτες, και η τροµερή φωτεινότητα 
αυτού του επιπέδου τον ενοχλούσε τροµερά. 
 
Μετά από αυτό το διάλειµµα φωτός, τον πήρα στο άλλο άκρο, στα τροµερά σκοτάδια του 
Αβίτσι (Κόλασης) της γης µας, όπου κάποιος δεν βλέπει παρά µόνο κοµµάτια των ψυχών 
που είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης. Εκεί βρίσκεις ψυχές από πόρνες, που εξαιτίας της 
πολλής συνουσίας διαχωρίστηκαν ολοκληρωτικά από τον Εσώτερό τους. Τώρα, 
βρίσκονται ξαπλωµένες πάνω στα βρώµικα κρεβάτια τους, και αποσυντίθενται σαν 
κεριά, λιώνοντας στη φωτιά του πάθους τους. 
 
Βρίσκουµε εκεί ψυχές δαιµόνων που δεν είναι παρά κοµµάτια. "Εδώ νιώθω λίγο 
καλύτερα" µου είπε ο Βεελζεβούλ. Εγώ του απάντησα: "Πρέπει να συνηθίσεις τον εαυτό 
σου στο φως." Τότε αυτός δήλωσε: "Είναι πολύ δύσκολο να το κάνω διότι ζούσα µέσα 
στα  σκοτάδια για πολύ καιρό." 
 
Όταν του έδειξα τα κοµµάτια των ψυχών, τον προειδοποίησα: "Εδώ είναι που θα 
καταλήξεις αν συνεχίσεις µε το κακό σου." Έπειτα, τον πήρα ξανά στο αστρικό του 
επίπεδο. 
 
Ασχέτως του γεγονότος ότι δεν ήµουν ικανοποιηµένος µε την πρώτερη δοκιµασία, δεν 
αποθαρρύνθηκα. Καταλάβαινα ότι αυτός είχε το Φύλακα του Κατωφλιού µέσα στα 
εσωτερικά του σώµατα. Ως λογικό συµπέρασµα, πέραν των υποσχόµενων ελπίδων που 
παρατηρούσα στον Βεελζεβούλ, αυτός ο Φύλακας (που τόσο τον σέβονται οι µαύροι 
µάγοι), ολοκληρωτικά τον σκλάβωνε. Εντούτοις, ο Βεελζεβούλ δεν αγριέψε κατά του 
φωτός, απλά µόνο τον ενοχλούσε. 
 
Αυτός υπέφερε πολύ στο αστρικό επίπεδο διότι όλοι οι πνευµατιστές τον αποστρέφονταν 
και ήταν αποκαρδιωµένος µε τους ανθρώπους. 
 
Αυτός ήταν πάντοτε ο ίδιος δεσπότης πίσω από το ιερό του ναού που ηγούταν.  
 
Περιτριγυρισµένος πάντα από τα ίδια βίτσια, που ήταν αυτά που τον έκαναν ένα γορίλλα, 
ένα βρώµικο κτήνος. 
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Εγώ, ο Samael Aun Weor, τα καταλάβαινα όλα αυτά. Έτσι, δεν αποθαρρύνθηκα, ειδικά 
όταν προσπαθούσε να µε συµπαθήσει και µε θεωρούσε τον καλύτερό του φίλο. 
 
Έτσι, επιτέλεσα ένα τρίτο πείραµα. Αυτό ήταν πράγµατι και το καθοριστικό. Πήρα τον 
Βεελζεβούλ µέσα στο "Αδιαπέραστο ∆ακτυλίδι" για δεύτερη φορά. Ενώ βρισκόµασταν 
εκεί, επικαλέστηκα γι΄ αυτόν τους καλύτερους και τους πιο παλιούς του φίλους από την 
εποχή του Κρόνου. 
 
Αυτοί οι φίλοι του σήµερα είναι φωτεινοί Κύριοι του νου, Κύριοι του φωτός. Γεµάτοι 
πόνο, αγκάλιασαν τον Βεελζεβούλ. Ένας τους του είπε: "Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έφθανα 
στο σηµείο να σε δω σ΄ αυτή την κατάσταση." Τότε ο Βεελζεβούλ απάντησε: "Βλέπεις 
πόσο µακρυά έφθασα." 
 
Σ΄ αυτό το επίπεδο, ο Βεελζεβούλ έµοιαζε σαν γορίλλας από την αφρικανική ζούγκλα 
µέσα σε ένα κοµψό παριζιάνικο σαλόνι. 
 
Παρ΄ όλα αυτά, όταν αναγνώρισε τους αγαπηµένους του φίλους, συγκλονίστηκε στα 
βάθη της ψυχής του και κατάλαβε ολοκληρωτικά πως παραστράτησε. 
 
Αυτός ήταν ο Βεελζεβούλ, ο συµπαθητικός και κοµψός άντρας της Αρκαδίας. Εαν δεν 
ήταν οι ταβέρνες, δεν θα γνώριζε ποτέ τον φρικτό µαύρο µάγο που τον παραπλάνησε. 
 
Τότε, ζήτησα άδεια από τους Κυρίους αυτού του φωτεινού επιπέδου να αφήσουν τον 
Βεελζεβούλ σ΄ αυτή τη φωτεινή περιοχή για κάµποσο καιρό. Οι Κύριοι µε χαρά 
συµφώνησαν στην παράκλησή µου, µε την προυπόθεση να τον επισκέπτοµαι συνεχώς. 
 
Μαζί έπειτα κάναµε µία αλυσίδα αγάπης γύρω από τον Βεελζεβούλ, διαποτίζοντάς τον 
µε την αγάπη µας και γεµίζοντάς τον µε τα καλύτερα άτοµά µας, διαποτίζοντάς τον µε 
φως και µεγαλείο. 
 
Εγώ συνεχώς τον επισκεπτόµουνα. Αυτός ήταν πάντα λυπηµένος, αφού ήταν ο 
µόναδικός γορίλλας µέσα σ΄ αυτό το επίπεδο των Θεών. Όλα τα Όντα αυτής της 
περιοχής τον κοιτούσαν µε περιέργεια και οι παλιοί φίλοι του από την Κρόνια εποχή τον 
συµβούλευαν και τον βοηθούσαν. 
 
'Ετσι, ο Βεελζεβούλ συνήθιζε λίγο λίγο στο φως, και ένιωθε µετανιωµένος στα βάθη της 
ψυχής του για το χαµένο χρόνο. Αυτός ντρεπόταν όταν βρισκόταν µπροστά στους 
καλύτερους φίλους του και λαχταρούσε την προσωπική του βελτίωση. 
 
Κατά συνέπεια, τον βοηθήσαµε ενώνοντας τον προσωρινά µε τον Εσώτερο Θεό του, µε 
τον Εσώτερό του, και έγινε µία υπερπροσπάθεια από το δικό του "Γκλόριαν" για να 
καλέσει την ψυχή του να ενωθεί µε τον Εσώτερό της. 
 
Φθάνοντας σ΄ αυτό το σηµείο του βιβλίου, θα είναι σπάνιο για τους αποκρυφιστές να 
ακούσουν για το "Γκλόριαν." Στην πραγµατικότητα, το "Γκλόριαν" δεν είναι τίποτε άλλο 
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παρά η Ακτίνα που εκπορεύει, ο Εσώτερος (το Πνεύµα). 'Ετσι, το "Γκλόριαν" είναι 
ουσία, όµως δεν είναι Πνεύµα ούτε ύλη. 
 
Το "Γκλόριαν" είναι η Μεγάλη Πνοή που είναι βαθιά ακατανόητη στον εαυτό της. Είναι 
µία πνοή από το Απόλυτο, µία από τις πολλές πνοές από τη Μεγάλη Πνοή. 
 
Το "Γκλόριαν" είναι η "Ατµική Κλωστή" των Ινδουιστών. Είναι το Απόλυτο µέσα µας, η 
ατοµική µας ακτίνα, το όλον του "Πραγµατικού Είναι" µας δηµιουργηµένο µε δόξα.  
 
Η ψυχή, λαχταρά για την ένωση µε τον Εσώτερό της, και ο Εσώτερος λαχταρά για την 
ένωση µε το "Γκλόριαν" του. 
 
Η επισκοπική έδρα του "Γκλόριαν" σχηµατίζεται από τους αυχενικούς σπόνδυλους της 
σπονδυλικής µας στήλης. Εδώ έχει το "Γκλόριαν" τα ασηµένια άτοµά του. Όταν ο 
Βεελζεβούλ ενώθηκε µε το δικό του "Γκλόριαν", το λευκό φως του "Γκλόριαν" έλαµψε 
µε όλη τη λαµπρότητά του σ΄ αυτό το σηµείο του οργανισµού του Βεελζεβούλ. 
 
Αυτή η στιγµιαία ένωση του Βεελζεβούλ µε τον Εσώτερό του, του αποµάκρυνε την 
τροµακτική εµφάνιση του γορίλλα. Ενδεδυµένος µε τα ενδύµατα του Εσώτερού του, 
πήρε τη µορφή του συµπαθητικού, νέου άντρα της Αρκαδίας. 
 
∆εν πρέπει να ξεχνούµε ότι τα άτοµα του "Γκλόριαν" είναι ασηµένια και ότι το Άγιο 
Γκριάλ είναι ασηµένιο και όχι χρυσό όπως υποθέτουν κάποιοι Ροδόσταυροι. Ως εκ 
τούτου, ο Κάλυκας που οι Μύστες του Θεού Σείριος φέρουν πάνω στο κάλυµµα του 
µετώπου τους είναι ασηµένιος. Οποιοσδήποτε Τσέλα που επισκέπτεται την Υπερβατική 
Εκκλησία του Άστρου Σείριος θα πειστεί για αυτή την βεβαίωσή µου. 
 
Μία µεγάλη εσωτερική επανάσταση γινόταν µέσα στον Βεελζεβούλ. Έτσι, µία νύχτα, την 
πιο ήσυχη και σιωπηλή νύχτα, εγώ έκανα κάποια πειράµατα Θεουργίας που ήταν 
πράγµατι καθοριστικά. 
 
Πρόβαλλα για τον Βεελζεβούλ πάνω στο κοσµικό σενάριο κάποιες σκηνές από τα 
Ακασικά αρχεία. Οι πρώτερες εποχές από την Κρόνια εποχή εµφανιζόταν, εποχές όπου ο 
Βεελζεβούλ ήταν ακόµη ένας καλός και απλός άνθρωπος, όταν δεν είχε ακόµη βίτσια, 
όταν δεν ήταν ακόµη φίλος των οίκων ανοχής και των ταβερνών. 
 
Όλες αυτές οι σκηνές παιζόταν µε διαδοχική σειρά. Ο Βεελζεβούλ σιωπηλά τις 
συλλογιζόταν. Έπειτα, οι ταβέρνες, τα µικρά πάρτυ, οι κοινωνικές νύχτες, και οι οίκοι 
ανοχής µε τα όργιά τους εµφανίστηκαν. 
 
Ο Βεελζεβούλ, γεµάτος µε ένα τροµερό εσωτερικό συναίσθηµα, συλλογιζόταν αυτές τις 
αρχαίες σκηνές και θυµόταν τα λάθη του. 
 
Αυτός βρισκόταν µπροστά στις πρωταρχικές αιτίες που τον έφεραν στην παρούσα 
κατάστασή του. Μία αληθινή επανάσταση του Βεελζεβούλ άρχισε να δρα. Ο Βεελζεβούλ 
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επαναστατούσε έναντι του µίσους, έναντι της ιδιοτέλειας, έναντι των βίτσιων, έναντι της 
µοιχείας, έναντι του θυµού, έναντι του εγκλήµατος, κλπ., κλπ. 
 
Ξαφνικά κατί τροµερό και φρικτό αναδύθηκε από τη σκηνή. Ήταν ένα ον που ήταν ένας 
βδελυρός δαίµονας, ντυµένος µε µαύρο µανδύα που φορούσε στα αυτιά του δύο κρίκους. 
Τα µάτια αυτού του δαίµονα πετάγονταν προς τα έξω και µία ατµόσφαιρα βαθύ σκότους 
τον τύλιγε. 
 
Ο Βεελζεβούλ έµεινε έκπληκτος καθώς τον σκεπτόταν, µιας και ήταν ο παλιός του 
∆άσκαλος. Αυτός ήταν ο φρικτός µαύρος µάγος, που µε τα θαυµάσια κλειδιά του, τον 
έβγαζε πάντα θριαµβευτή στο βίτσιο του τζόγου. Ήταν αυτός, ο τροµακτικός δαίµονας, 
που τον οδήγησε στην πρώτη του µαύρη µύηση. 
 
Αυτός ο δαίµονας ήταν που σκλάβωσε τον Βεελζεβούλ στον Φύλακα του Κατωφλιού σ΄ 
αυτόν τον αρχαίο ναό όπου ο Βεελζεβούλ πέρασε την πρώτη τελετή. Είναι η ίδια τελετή 
που περνάνε σήµερα και αυτή την εποχή οι µαύροι µάγοι.     
 
Αυτή η χθόνια προσωπικότητα πλησίασε τον Βεελζεβούλ χαµογελώντας µε σκοπό να 
τον χαιρετήσει. Ο Βεελζεβούλ, όπως όταν κάποιος έλκεται από κάποιο υπνωτικό µαγικό, 
ήθελε να τον πλησιάσει για να ανταποδώσει το χαιρετισµό. Όµως, σταµάτησε, και µία 
επαναστατική χειρονοµία βγήκε από τα βάθη της ψυχής του. Ηρωικά φώναξε: "Όχι, δεν 
σε χαιρετώ, δεν θέλω τίποτα από εσένα, διότι εσύ είσαι υπεύθυνος για την κατάσταση 
στην οποία βρίσκοµαι."  
 
Τότε, η χθόνια προσωπικότητα, µε µία τραχειά φωνή, που έµοιαζε να βγαίνει από τα 
βάθη των αιώνων και από ζοφερές σπηλιές, απάντησε: 
 
"Αυτή είναι η πληρωµή που δίνεις για τις υπηρεσίες µου; 
Ξέχασες κιόλας τις θυσίες µου; 
Ξέχασες τις διδασκαλίες που σου έδωσα; 
Αφήνεις τον εαυτό σου να οδηγηθεί στο κακό δρόµο." 
 
Γεµάτος ενέργεια όµως ο Βεελζεβούλ απάντησε: "∆εν θέλω να σ΄ ακούω, γιατί είσαι 
υπεύθυνος που βρίσκοµαι σ΄ αυτή την κατάσταση. Έτσι, πιστεύω ότι σε πληρωσα για τις 
παρεχόµενες χάρες σου." 
 
Τότε, εγώ εξόρκισα αυτή τη χθόνια προσωπικότητα για να αποµακρυνθεί. Έτσι, ο 
µαύρος µάγος αποτραβήχθηκε µε το βαθύ σκοτάδι του. Αυτός έµοιαζε να βυθίζεται µέσα 
στην άβυσσο. 
 
Αυτή ήταν µία δοκιµασία για τον Βεελζεβούλ, την οποία πέρασε επιτυχώς. Ο 
Βεελζεβούλ επαναστατούσε εναντίον της µαύρης µαγείας. Μία κίνηση επαναστατική 
έβγαινε από τα βάθη της ψυχής του. 
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Αφού πρόβαλα αυτά τα Ακασικά αρχεία στην ατµόσφαιρα για χάρη του Βεελζεβούλ, 
εµείς,  ∆άσκαλοι και µαθητές τελέσαµε αλυσίδες αγάπης µαζί, για να ακτινοβολήσουµε 
φως προς τον Βεελζεβούλ. 
 
Μετέπειτα, πρόβαλλα µε τη µορφή εικόνων τη µοίρα που τον περιµένει, εαν ήθελε να 
ακολουθήσει ακόµη το µαύρο µονοπάτι. Εικόνες εµφάνιζαν τον Βεελζεβούλ ευτυχισµένο 
στις ταβέρνες παραδοµένο σ΄ όλα τα βίτσια της γης. Τελικά, εµφανίστηκε η Κοσµική 
Νύχτα, και οι θάλασσες κάλυψαν τη γη. Τα πάντα έγιναν ερείπια µέσα στον πάγο. Εκεί, 
ριγµένο µακρυά σε µία ακτή ήταν ένα κοµµάτι από κεφάλι, το στήθος και τα χέρια αυτού 
που ήταν κάποτε ο Βεελζεβούλ. 
 
Όταν η προηγούµενη εικόνα τελείωσε, του είπα: "Ιδού η µοίρα που σε περιµένει, εαν 
ακολουθήσεις το µαύρο µονοπάτι." 
 
'Επειτα, πρόβαλλα τις εικόνες της µοίρας που τον περίµενε, εαν ακολουθούσε το 
µονοπάτι της λευκής µαγείας. Σ΄ αυτές τις εικόνες ο Βεελζεβούλ φαινόταν να είναι ήδη 
ενωµένος µε τον "Εσώτερό" του, ντυµένος µε τον ένδυµα της Κυριαρχίας µε το µακρύ 
µανδύα του Ιεροφάντη, και µε το σκπήπτρο της δύναµής του. Ένας φωτεινός κήπος 
εµφανίστηκε, και ο Βεελζεβούλ περπατούσε στον κήπο σαν ένας παντοδύναµος, 
ουράνιος Θεός.  
 
Του είπα: "Αυτή είναι η πρόνοια που σε περιµένει, εαν ακολουθήσεις το µονοπάτι της 
λεύκης µαγείας. Έτσι, ξεκαθαρίσου τώρα! Ακολουθείς τη λευκή µαγεία ή συνεχίζεις στο 
µαύρο µονοπάτι;" 
 
Ο Βεελζεβούλ σταθερά απάντησε: "Μένω µε τη λευκή µαγεία." Τότε, ο Βεελζεβούλ έπεσε 
κάτω στα γόνατά του κλαίγοντας όπως κλαίει ένα µικρό παιδί. Σηκώνοντας τα µάτια του 
προς τον ουρανό σταύρωσε τα χέρια του εµπρός στο στήθος, και µε δάκρυα και λυγµούς, 
προσευχήθηκε στον ουρανό. 
 
Αυτός ήταν ένας µετανιωµένος δαίµονας. Τα κέρατά του λαµπύριζαν πάνω στο µέτωπό 
του σαν να ΄θελαν να εξαφανιστούν κιόλας µε το φως. 
 
Τα Μεγαλύτερα Αδέλφια τον αγκάλιαζαν µε δάκρυα στα µάτια τους. Όλοι τους χαιρόταν 
ενώ ένα θριαµβευτικό και ευχάριστο εµβατήριο µε τις άρρητες µελωδίες του παιζόταν 
στους αστρικούς ουρανούς της Ουρανία. 
 
"Σας λέω ότι υπάρχει παρόµοια χαρά στον ουρανό για ένα αµαρτωλό που µετανοεί, παρά 
για ενεννήντα δικαίους, που δε χρειάζονται µετάνοια." (Λουκ. 15:7). 
 
Τότε, γονάτισα και προσκύνησα εµπρός στον πιο ισχυρό Ιεράρχη του κόσµου, που 
ονοµάζεται από τους Θιβετάνους "Η Μητέρα του Ελέους" ή "Η Μελωδική Φωνή 
Οεαοε". Αυτός είναι ο Μονογεννής, ο µεγάλος συµπαντικός λόγος της ζωής, που το 
σώµα του είναι όλοι οι ήχοι που ηχούν στο Άπειρο. Η οµορφιά του είναι άρρητη. Αυτός 
φέρει ένα στέµµα µε τρείς άκρες, και ο µακρύς µανδύας του µεταφέρεται από Ελοχίµ. 
Αυτά µεταφέρουν την µακρυά ουρά του µανδύα του. 
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Έτσι, παρακάλεσα τον Μονογεννή να πάρει τον Βεελζεβούλ κοντά Του, για να µπορέσει 
να ρυθµίσει την Κουνταλίνι του Βεελζεβούλ. 
 
Η Κουνταλίνι του Βεελζεβούλ κυλούσε προς τα κάτω, σχηµατίζοντας την ουρά 
(Κουνταµπάφερ) του ∆αίµονα. Τώρα, το καθήκον του Μονογεννή ήταν να υψώσει την 
Κουνταλίνι του Βεελζεβούλ προς τα πάνω, προς το κεφάλι, για να τον µετατρέψει έτσι σ΄ 
έναν άγγελο. 
 
Ο Κύριος (ο Μονογεννής) δέχτηκε την παράκλησή µου, και µέσα σ΄αυτό το επίπεδο του 
διαµαντένιου φωτός, τοποθέτησε τον Βεελζεβούλ µέσα σ΄ ένα υπέροχο κήπο, και του 
έδωσε ένα κοσµικό βιβλίο για να το µελετήσει. Τον καθοδήγησε στο µονοπάτι του φωτός 
και τον γέµισε µε άτοµα σοφίας. 
 
Αργότερα, έκανα τον Βεελζεβούλ να "ξαναζήσει" όλη τη ζωή του στο πέρασµα και των 
τεσσάρων κοσµικών περιόδων και του έδειξα την όµορφη µοίρα που τον περίµενε εαν 
ακολουθούσε το φωτεινό µονοπάτι. 
 
Όταν ο Βεελζεβούλ είδε τον εαυτό του να είναι µετατρεµµένος σ΄ ένα Ιεράρχη του 
µέλλοντος, µε ρώτησε: "Θα γίνει αυτό σύντοµα;" Εγώ του απάντησα καταφατικά.      
 
Έπειτα, όταν τελείωσε µε την αναβίωση όλων αυτών των σκηνών, έφθασε εµπρός στον 
Μονογεννή, λέγοντας: "Έρχοµαι µε την ψυχή µου µεταµορφωµένη." Ο Κύριος τότε 
συνέχισε να τον βοηθά, και η Κουνταλίνι του σηκώθηκε. Έτσι, η "ουρά" 
(Κουνταµπάφερ) του δαίµονα εξαφανίστηκε απ΄ αυτόν. 
 
Παρ΄ όλα αυτά τα κέρατα παρέµεναν πάνω στο µέτωπό του, διότι αυτά ανήκουν στο 
Φύλακα του Κατωφλιού, και αυτός ήταν στενά ενωµένος µε το Φύλακα του Κατωφλιού. 
Αυτό το εσωτερικό κτήνος ήταν ένα τροµερό εµπόδιο στην εξέλιξή του. Ήταν 
απαραίτητο να πετάξει αυτό το κτήνος από µέσα του, για να απελευθερωθεί από αυτό το 
εσωτερικό τέρας που τον κρατούσε δέσµιο για αναρρίθµητες εποχές. 
 
Αυτό το εσωτερικό κτήνος είχε καταλάβει τη θέλησή του, τη σκέψη του, τη συνείδησή 
του, τα πάντα. Εποµένως, η αναγκαιότητα να τον αποβάλλει από το Είναι του, για να 
επιτελέσει µία γρήγορη εσωτερική πρόοδο ήταν επιτακτική. 
 
Αυτή ήταν η στιγµή που τον πήρα µέσα στο αστρικό επίπεδο, για να τον υποβάλλω στην 
πρώτη Μυητική δοκιµασία, την οποία ο καθένας που θέλει να φθάσει στη "Μύηση" 
πρέπει αναπόφευκτα να περάσει. Αυτή είναι η δοκιµασία του Φύλακα του Κατωφλιού. 
Σ΄ αυτή τη δοκιµασία, όταν επικαλούµαστε αυτο το κτήνος, αυτό εξέρχεται από εµάς και 
απειλητικά καταφέρεται εναντίον µας. 
 
Ο Βεελζεβούλ έπρεπε να επικαλεστεί το Φύλακά του πολλές φορές. Τελικά, µία φρικτή 
αύρα φύσηξε παντού και τότε, µε ένα τρόµερο και απειλητικό τρόπο, το φάντασµα του 
Φύλακα εµφανίστηκε. Αυτό το πλάσµα ήταν ένας γίγαντας, γύρω στα τρία µέτρα 
ανάστηµα και το σώµα του δύο µέτρα φαρδύ. Αυτός είχε την εµφάνιση ενός τερατώδους 
γορίλλα και ένα πλατύ στρογγυλό πρόσωπο, µε δύο κέρατα και γουρλωτά µάτια. 
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Ο Βεελζεβούλ είχε ενισχύσει το τέρας στη διάρκεια των εποχών. Τώρα, δεν είχε άλλη 
επιλογή παρά να το πολεµήσει. Έτσι, ο Βεελζεβούλ θαραλλέα ρίχτηκε πάνω στο τέρας, 
και κατά συνέπεια το νίκησε. 
 
Αυτό ήταν το τέρας που έδινε στον Βεελζεβούλ αυτή τη φρικτή εµφάνιση του γορίλλα. 
Αυτό ήταν το κτήνος του Κατωφλιού. Έπειτα, ένας "ξερός" ήχος αντήχησε στο 
διάστηµα, που είναι διαφορετικός από το µεταλλικό ήχο που δηµιουργείται σε παρόµοιες 
περιπτώσεις µε τους τωρινούς µαθητές µας. Αυτό συνέβη διότι ο Βεελζεβούλ είναι από 
µία άλλη Κοσµική Περίοδο. 
 
'Επειτα, ο Βεελζεβούλ καλωσορίστηκε µέσα στο Σαλόνι των Παιδιών µε µία µεγάλη 
γιορτή και απολαυστική µουσική, και έτσι, µετατράπηκε σε ένα µαθητή των 
Μεγαλυτέρων Αδελφών. 
 
Οι ∆άσκαλοι του έδωσαν µία συµβολική ασηµένια κούπα. 
 
Ο Βεελζεβούλ πέρασε την πρώτη δοκιµασία, και εγώ τον πήγα ξανά στον Μονογεννή, 
για να συνεχίσει να τον βοηθά. Τα κέρατα εξαφανίστηκαν από το µέτωπο του 
Βεελζεβούλ, διότι αυτά ανήκουν στο εσωτερικό του κτήνος, στο Φύλακα του 
Κατωφλιού, που ονοµάζεται από τους Ροδόσταυρους από τη σχολή των Σοδόµων "ο 
Φύλακας της Κάµαράς τους", και επίσης "ο Φύλακας του Αγιαστηρίου τους". 
 
Η τερατώδης φιγούρα του γορίλλα επίσης εξαφανίστηκε από τον Βεελζεβούλ, διότι αυτή 
δεν ήταν δική του, αλλά η φιγούρα του Φύλακα του Κατωφλιού, που ονοµάζεται από 
τους Ροδόσταυρους από τη σχολή των Σοδόµων "ο Φύλακας της Συνείδησής τους." 
 
Ο Βεελζεβούλ άρχισε να οµορφαίνει. Παρ΄ όλα αυτά τώρα έπρεπε να πραγµατώσει το 
ρητό του ∆ασκάλου: "∆ώσε λοιπόν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω 
Θεώ." (Ματθ. 22:21). 
 
Ο Βεελζεβούλ έπρεπε να επιστρέψει στους µαύρους µάγους όλα τα διακριτικά της πίστης 
τους που έλαβε απ΄ αυτούς: τον µπερέ, το κορδόνι µε τους επτά κόµπους, και τον µανδύα 
του πρίγκηπα των δαιµόνων. Επίσης, έπρεπε να σβήσει το όνοµά του από το βιβλίο που 
ήταν γραµµένο. 
 
Φθάνοντας σ΄ αυτό το σηµείο του κεφαλαίου, πρέπει να δώσουµε κάποιες εξηγήσεις 
σχετικά µ΄ αυτό το θέµα, διότι πολλοί αναγνώστες θα το θεωρήσουν παράξενο που 
µιλάµε για βιβλία µέσα στον αστρικό κόσµο και αυτό γιατί οι άνθρωποι είναι 
συνηθισµένοι να σκέπτονται τον αστρικό κόσµο ώς κάτι ασαφές, υγρό, αεριώδες, µη 
απτό, άυλο, κλπ. κόσµο. 
 
Εµείς, οι Γνωστικοί, είµαστε πρωτίστως "ρεαλιστές" και φθάσαµε στο συµπέρασµα ότι 
τίποτε δεν µπορεί να υπάρξει, ούτε ακόµη και ο Θεός, χωρίς τη βοήθεια της ύλης, ακόµη 
και αν αυτή η ύλη είναι κάτι τελείως άγνωστο στις ονοµαζόµενες υλιστικές σχολές. 
Τέτοιες σχολές δεν είναι τίποτε άλλο παρά θεωρητικά "κλουβιά παπαγάλων", διότι στην 
πραγµατικότητα αυτοί "οι πολύξεροι" του υλισµού πραγµατικά δεν γνωρίζουν τίποτε 
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παραπάνω από τις χονδροειδείς µορφές της ύλης. Για παράδειγµα, τη γνωρίζουν για την 
απόκρυφη χηµεία, την ανατοµία και υπερβιολογία των εσωτερικών σωµάτων του 
ανθρώπινου όντος; 
 
Ο υλιστικός σκεπτικισµός είναι το αποτέλεσµα µιας εγκεφαλικής παράνοιας. Αυτό έχει 
ήδη επιβεβαιωθεί από ψυχιάτρους στο Παρίσι, όταν εξέτασαν τον εγκέφαλο ένος 
υπαρξιστή. 
 
Στην πραγµατικότητα, µέσα σε κάθε φυσιολογικό ανθρώπινο ον, υπάρχει ένας αληθινός, 
φυσικός µυστικιστής χωρίς κανενός είδους παραλογισµού. Αυτό συµβαίνει διότι οι 
υλιστικές όσο και οι πνευµατιστικές θεωρίες είναι εξίσου γεµάτες µε παραλογισµούς και 
θεωρίες. Συνεπώς, εµείς, οι Γνωστικοί, δεν είµαστε ούτε πνευµατιστές ούτε υλιστές, 
αλλά "ρεαλιστές". 
 
Γνωρίζουµε βαθιά όσα αφορούν τις άπειρες εκδηλώσεις της ύλης και του Πνεύµατος, και 
ξέρουµε ότι η βάση του Είναι δεν είναι ούτε το Πνεύµα ούτε η ύλη. Το "Γκλόριαν" είναι 
µία ουσία που οφείλει την ουσία του στον εαυτό του, όµως, δεν είναι ούτε Πνεύµα ούτε 
ύλη. 
 
Εποµένως, όταν επιβεβαιώνουµε ότι ο Βεελζεβούλ έπρεπε να διαγράψει το όνοµά του 
από το βιβλίο ένος ναού, µιλάµε µε πολλή εξουσία όπως όταν λέµε ότι πρέπει να 
σβήσουµε ένα όνοµα από ένα φυσικό-υλικό βιβλίο. Εαν υλικά αντικείµενα υπάρχουν σ΄ 
αυτο το φυσικό επίπεδο, οµοίως υλικά, στερεά αντικείµενα υπάρχουν µέσα στην αστρική 
περιοχή, διότι το αστρικό επίπεδο είναι υλικό όσο και το φυσικό επίπεδο. Επιπλέον, 
µπορούµε να επισκεφτούµε το αστρικό επίπεδο όποια στιγµή θέλουµε διεισδύοντας µέσα 
του µε το φυσικό µας σώµα από σάρκα και οστά, ντυµένοι και προετοιµασµένοι σαν να 
επρόκειτο να πάµε για ένα περίπατο στο δρόµο. 
 
Βιβλία αστρικής ύλης υπάρχουν µέσα σε κάθε ναό της µαύρης µαγείας. Τα ονόµατα των 
µελών του είναι γραµµένα σ΄ αυτά τα βιβλία. Όποτε ένας µαύρος µάγος αποχωρεί από 
ένα ναό µαύρης µάγειας, πρέπει να διαγράψει το όνοµά του από το βιβλίο που είναι 
γραµµένο. Επίσης, πρέπει να επιστρέψει όλα τα διακριτικά στους ιδιοκτήτες του: "∆ώσε 
λοιπόν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ." (Ματθ. 22:21). 
 
Έτσι, µετά τη δοκιµασία του Φύλακα του Κατωφλιού, ο Βεελζεβούλ παρουσιάστηκε στο 
µαύρο ναό για να διαγράψει το όνοµά του από το βιβλίο που ήταν γραµµένο. 
 
Αυτός ήταν ένας τεράστιος, γιγαντιαίος ναός της µαύρης µαγείας. Ο Μεγάλος Ιεράρχης 
του ναού ήταν πίσω, στο ιερό. Όταν είδε τον Βεελζεβούλ ανυπόµονα και ενοχληµένος 
είπε: "Τελικά θυµήθηκες να έρθεις; Μίας και είσαι ο µοναδικός που διευθύνει αυτό το 
ναό, γιατί καθυστέρησες τόσο πολύ να έρθεις;" 
 
Τότε, ο Βεελζεβούλ απάντησε µε ένα ενεργητικό τόνο: "∆εν ανήκω πλέον σ΄ αυτόν το 
ναό. Εγώ  ακολουθώ τώρα το µονοπάτι της λευκής µαγείας." Έπειτα, έβγαλε το µπερέ 
από το κεφάλι του και το κορδόνι από τη µέση του και τα έριξε µπροστά στο ιερό 
λέγοντας: "Ορίστε, αφήνω αυτά τα πράγµατα σε σένα. ∆εν τα χρειάζοµαι πια, αφού 
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ανήκω στη Λευκή Αδελφότητα." Έπειτα πρόσθεσε: "∆ωσ' µου το βιβλίο για να σβήσω 
το όνοµά µου απ΄ αυτό." Τότε, ο χθόνιος ιερέας απάντησε µε ένα δεσποτικό τρόπο:  
 
"Βρεσ'  το µόνος σου, δεν θα αναθέσω στον εαυτό µου αυτό το καθήκον." 
 
Έτσι, ο Βεελζεβούλ έψαξε για το βιβλίο, και έπειτα διαγράφοντας το όνοµά του 
αναχώρησε από το ναό µε ένα σταθερό θριαµβευτικό βήµα.  
 
Έπειτα, κατευθυνθήκαµε σε µία συγκεκριµµένη σπηλιά, για να παραδώσει τον µανδύα 
του Πρίγκηπα των ∆αιµόνων. Όταν ο Βεελζεβούλ εισήλθε στη µαύρη σπηλιά, είπε τα 
ακόλουθα: "Έρχοµαι να παραδώσω αυτόν τον µανδύα που δεν µου ανήκει πια, διότι 
τώρα είµαι ένας µαθητής της Λευκής Αδελφότητας." Και έτσι έριξε το µανδύα µπροστά 
τους. Ο Βεελζεβούλ έφυγε από αυτή τη σπηλιά, ενώ οι µαύροι µάγοι του έριχναν 
προσβολές. 
 
Αφού βγήκαµε από αυτή τη σπηλιά, κατευθυνθήκαµε στη σπηλιά του Βεελζεβούλ. Εδώ, 
υπήρχαν αναρρίθµητα όπλα και σφραγίδες της µαύρης µαγείας. Ο Βεελζεβούλ τα έκαψε 
όλα αυτά µε τις σαλαµάνδρες της φωτιάς.  
 
Έτσι είναι πως, αγαπηµένε µου αναγνώστη, ο πρώτερος πρίγκηπας των δαιµόνων "ο 
Βεελζεβούλ" απελευθερώθηκε από τη µαύρη µαγεία. 
 
Ο Βεελζεβούλ συνέχισε να διαµένει µέσα στο φως του "Αδιαπέραστου ∆ακτυλιδιού", και 
ο Μονογεννής συνέχιζε να τον διδάσκει. Μετά από κάποιες ηµέρες, η δοκιµασία του 
Φύλακα του Κατωφλιού του Κόσµου του παρουσιάστηκε. Αυτή είναι η δεύτερη 
δοκιµασία που πρέπει να περάσει κάθε µαθητής. Ο Βεελζεβούλ θαραλλέα αντιµετώπισε 
τον ∆εύτερο Φύλακα. Μία ακόµη γιορτή έγινε σ΄ έναν άλλο ναό, και µία άλλη 
συµβολική ασηµένια κούπα του παραδόθηκε. 
 
Όταν περνιέται η δεύτερη δοκιµασία, τότε ακόµη µία δοκιµασία έρχεται για να καούν 
στη φωτιά τα κατάλοιπα που παραµένουν µέσα στο µαθητή. Ο Βεελζεβούλ εισήλθε σε 
µία αίθουσα µε φωτιά και θαραλλέα παρέµεινε µέσα στις φλόγες. Αυτή είναι η τρίτη 
δοκιµασία και ο Βεελζεβούλ την πέρασε επιτυχώς. Η φωτιά έκαψε όλες τις νύµφες από 
το αστικό του σώµα, και έτσι έµεινε καθαρός. Αργότερα, πέρασε τις τέσσερεις 
δοκιµασίες και απεδείχθη ικανός, ακόµη και να φιλήσει το µαστίγιο του εκτελεστή. 
Αυτές οι δοκιµασίες είναι της Γης, της Φωτιάς, του Νερού και του Αέρα. 
 
Ο Βεελζεβούλ θαραλλέα πέρασε αυτές τις τέσσερεις δοκιµασίες. Έπειτα έλαβε το 
µανδύα του Τσέλα (µαθητή) της Λευκής Αδελφότητας, και ενδύθηκε µε ένα µωβ χιτώνα. 
Ο Βεελζεβούλ έγινε µαθητής της Λευκής Αδελφότητος και ολοκληρωτικά 
καθαγιάστηκε.  
 
Γι΄ αυτο το λόγο, τα Μεγάλα Αδέλφια έκαναν ένα µεγαλειώδες κοσµικό πάρτυ. Ο Θεικός 
Ραββί της Γαλιλαίας τον υποδέχθηκε µε αγκαλιές, και µε συγχάρηκε, τον Samael Aun 
Weor, γι΄ αυτό τον θρίαµβο. Αυτό το συµβάν παραµένει γραµµένο στο βιβλίο των 24 
Γερόντων, και όλος ο κόσµος συγκλονίστηκε. 
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Αυτό είναι το πιο µεγάλο συµβάν της κοσµικής εξέλιξης διότι είχα ακούσει για 
πεσµένους αγγέλους, όµως, ποτέ δεν είχα ακούσει για ένα µετανιωµένο δαίµονα. 
 
Έτσι, ο Βεελζεβούλ, αφιερώθηκε να θεραπεύει αρρώστους ανθρώπους και να τους 
παίρνει τη νύχτα µε το αστρικό τους σώµα στο ναό του Αλδέν για τη θεραπεία τους. 
Αφιερώθηκε στο καλό, στο σωστό και τη δικαιοσύνη. Άλλαξε τις δαιµονικές του 
συνήθειες µε τις συνήθειες ένος αγίου, και έτσι έγινε ένας Άγιος. 
 
Κατά συνέπεια, ο κύριος σύνδεσµος, που ήταν ο Βεελζεβούλ, χάθηκε και πανικός 
επικράτησε στη µαύρη αδελφότητα. 
 
Οι µαύροι µάγοι ξετύλιγαν αρχαίες περγαµηνές, και έµεναν έκπληκτοι διαβάζοντας τους 
αναρρίθµητους βαθµούς που είχε ο Βεελζεβούλ, και πως τώρα "τρόπος του λέγειν", τους 
είχε προδώσει. Κάποιοι από αυτούς σχολιάζαν την περίπτωση λέγοντας: "Τώρα δεν 
έχουµε κανέναν άλλο παρά τον αρχηγό µας τον Γιαχβέ, "το Αφεντικό." Εαν µας 
εγκαταλείψει και αυτός τότε είµαστε χαµένοι."   
 
Έπειτα, όταν ο Βεελζεβούλ πέρασε τις τέσσερεις δοκιµασίες της Γης, Φωτιάς, Νερού και 
Αέρα, επισκέφθηκε τον Γιαχβέ τον πρώην αρχηγό του, και του είπε: "Ήρθα να σε 
αποχαιρετήσω, διότι τώρα, δεν εξαρτώµαι από την διακυβέρνησή σου, διότι είµαι 
µαθητής της Λευκής Αδελφότητας." 
 
Ο Γιαχβέ αγριεµένος απάντησε: "Προδότη! Άθλιε! Αποστάτη! Άφησες τον εαυτό σου να 
πειστεί από τον Samael Aun Weor. Όµως, αυτός δεν έχει τους βαθµούς σου, ούτε τους 
δικούς µου επίσης. Να έχεις γνώση ότι βαδίζεις στο κακό µονοπάτι." 
 
Τότε ο Βεελζεβούλ του απάντησε µε ένα ενεργητικό τρόπο: "Αυτός που βαδίζει το κακό 
µονοπάτι είσαι εσύ. Εγώ ακολουθώ τον Samael Aun Weor. ∆εν έβλεπα το φως, αλλά από 
τότε που ο Samel µου το έδειξε, δεν θα αφήσω αυτό το φως πια, και ακολουθώ τον 
Samael Aun Weor µε τον ίδιο τρόπο που τον ακολουθούν όλοι οι µαθητές του."   
 
Ο Γιαχβέ τότε απάντησε: "Ανάθεµα! Ανάθεµα! Ανάθεµα! Η κατάρα µου να σε 
ακολουθεί αιώνια." 
 
Όµως ο Βεελζεβούλ του απάντησε χαµογελώντας: "Η κατάρα σου δεν µε πιάνει διότι 
είµαι προστατευµένος από τη Λευκή Αδελφότητα."     
 
Αφού µίλησε ο Βεελζεβούλ, ο Γιαχβέ στράφηκε εναντίον µου λέγοντας: "Εσύ είσαι 
αυτός στον οποίο πρέπει να επιτεθώ, διότι εσύ είσαι υπεύθυνος για όλα αυτά." Κατά 
συνέπεια, µου επιτέθηκε µε όλη την µαύρη απόκρυφη δύναµή του, όµως εγώ εύκολα τον 
εξόρκισα, και τον νίκησα. 
 
Ο Βεελζεβούλ συνέχισε να θεραπεύει αρρώστους. Όµως η στιγµή που έπρεπε να ζητήσει 
φυσικό σώµα, για να αναρριχηθεί στο µονοπάτι της "Μύησης", πλησίαζε επιτακτικά. 
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Έτσι, ο Βεελζεβούλ ζήτησε ένα φυσικό σώµα. Η παράκλησή του έγινε αποδεκτή, και 
εγγράφηκε στο 9ο Καρµικό γραφείο. Έτσι είναι πως εισήλθε στην ανθρώπινη εξέλιξή 
µας. 
 
Ο Μύστης "Gargha Kuichin" γενναιόδωρα προσφέρθηκε για να λάβει ο Βεελζεβούλ 
φυσικό σώµα µέσα στο σπίτι του, όµως, αυτό ήταν τελείως αδύνατο, λόγω της 
κατάστασης υγείας της συζύγου του. Αυτή δεν θα µπορούσε να αντέξει τις τροµερές 
δονήσεις του Βεελζεβούλ. 
 
Εντούτοις, τα Μεγαλύτερα Αδέλφια προβλέψαν τα πάντα πολύ καλά. Ο "Τσέλα" 
Βεελζεβούλ ενσαρκώθηκε στη Γαλλία, σε ένα θηλυκό σώµα. Τώρα ο Βεελζεβούλ είναι 
ένα όµορφο κορίτσι που ζει στη Γαλλία, που θα καταπλήξει τον κόσµο µε την αγιότητά 
της, τη δύναµη και σοφία. 
 
Οι γονείς της έχουν ένα νέο και όµορφο γάµο στον οποίο µόνο η αγάπη και η κατανόηση 
βασιλεύουν, διότι και οι δύο είναι "Μυηµένοι." Αυτοί είναι εργάτες, όµως, χαίρονται µία 
απλή και όµορφη ζωή. 
 
Ο Βεελζεβούλ γεννήθηκε σε ένα θηλυκό σώµα, διότι το θηλυκό σώµα είναι αναγκαίο για 
την ανάπτυξη των συναισθηµάτων, της τρυφερότητας και της αγάπης. Τώρα, που ο 
Βεελζεβούλ έχει φυσικό σώµα, µπορεί να περάσει τις Εννέα Μυήσεις των Μικροτέρων 
Μυστηρίων, και τελικά µπορεί να ενωθεί µε τον Εσώτερό του. Έτσι, θα µετατραπεί σε 
ένα ∆άσκαλο των Μεγαλυτέρων Μυστηρίων της Λευκής Αδελφότητος. 
 
"Από τους µεγάλους αµαρτωλούς, µεγάλοι ενάρετοι θα γεννηθούν."    
     

Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 
 

Η Σοφία τελειοποιείται µε τη γνώση της αµαρτίας 
και τον ίλιγγο του Απόλυτου. 

Ω νικηµένη Μάγδα! 
Τα χείλη σου φθαρήκανε από τα πολλά φιλιά, 

γιατί ξέρουν πως να αγαπούν... 
Έτσι, Σ' αγαπώ 
πεσµένη γυναίκα, 
πεθαίνω για Σένα, 
ότι και να λένε. 

Μ΄ αρέσει ο χορός σου και η αγάπη σου 
Αλίµονο! Γυναίκα µη µ΄ αφήνεις, 

γιατί πεθαίνω για Σένα. 
Αλίµονο! Γυναίκα µη µ΄ αφήνεις, 

γιατί αγαπώ µόνον Εσένα. 
Ο απαγορευµένος καρπός µας κάνει θεούς. 

Τα απολαυστικά σου λόγια αγάπης, 
και οι µεγάλοι σου όρκοι, 

είναι σαν τη φωτιά των ρόδων, 
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και σαν αυτές τις στιγµές απόλαυσης 
που κανείς δεν ξέρει... 
Οι πιο µεγάλοι άγγελοι 
ήταν πάντα διάβολοι 
από µεγάλες Γιορτές΄ 

Αυτοί απόλαυσαν τα χείλη της αγάπης, 
αυτοί τραγούδησαν το άσµα των ασµάτων... 

Τα κόκκινα ρόδα είναι προτιµότερα από τα λευκά, 
γιατί έχουν την γνώση της αµαρτίας 

και τον ίλιγγο του Απόλυτου, 
και επειδή έκλαψαν πολύ, 

ένας γλυκός Ναζαρηνός τα συγχώρεσε... 
Ο πειρασµός είναι η µητέρα της αµαρτίας, 
και ο πόνος της αµαρτίας είναι η σοφία. 

Ο Χριστός αγάπησε αυτή που έκλαψε τόσο πολύ, 
και της είπε: "γυναίκα, Σε συγχωρώ, 

γιατί αγάπησες πολύ..." 
Οι µεγαλύτεροι Θεοί 

είναι αυτοί που υπήρξαν πιο άνθρωποι΄ 
οι µεγαλύτεροι Θεοί 

είναι αυτοί που ήταν ∆ιάβολοι. 
Ψάλε! Ω Βεεελζεβούλ, ψάλε το τραγούδι σου, 
Ψάλε! Ω Βεελζεβούλ, έναν τραγούδι αγάπης. 

Γυναίκα, είσαι ένα ρόδο πάθους, 
Έχεις χιλιάδες απολαυστικά ονόµατα, 

όµως, το αληθινό σου όνοµα είναι αγάπη... 
Θέλω να κρεµάσω δάφνες στους ναούς σου, 
θέλω να φιλήσω τα χείλη σου µε αγάπη... 

Θέλω να Σου πω σπάνια πράγµατα, 
θέλω να Σου πω βαθιά πράγµατα, 

θέλω να Σου πω τα πάντα, 
µέσα στην αρωµατισµένη κάµαρη από µαόνι. 
Θέλω να Σου πω τα πάντα τις έναστρες νύχτες. 

Εσύ Είσαι το αστέρι της Αυγής, 
Εσύ είσαι το φως του ερωτικού τραγουδιού της Αυγής... 

Τα στήθη Σου ρέουν µέλι και δηλητήριο, 
και το πιοτό του θηλυκού 

είναι το πιοτό του Μανδραγόρα. 
Είναι µία κορυφή, µία απειροσύνη, µία φωτιά. 

Είναι µία πύρινη και λατρευτή φλόγα, 
που µ΄ αυτή µπαίνεις στον ουρανό... 

 
Από τον Samael Aun Weor 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 
 

Η ΧΙΛΙΟΧΡΟΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
 
Όταν ο κύριος κρίκος της Μάυρης Αδελφότητος έσπασε, τότε, η επανάσταση του 
Βεελζεβούλ επεκτάθηκε σ'  ολόκληρο το πρόσωπο της Γης. Κατά συνέπεια, η Χιλιετία 
άρχισε ακριβώς το έτος 1950. 
 
Τα θεµέλια του κόσµου ταράχθηκαν και άλλοι µαύροι µάγοι ακολούθησαν το 
παράδειγµα του Βεελζεβούλ.  
 
Ο Ασταρώθ, ένας αχώριστος φίλος του Βεελζεβούλ, και η Αγία Μαρία, η σύντροφος της 
Μαριέλα της µεγάλης µαύρης µάγισσας, επίσης ακολούθησαν το παράδειγµα του 
Βεελζεβούλ. 
 
Έτσι, η Επανάσταση του Βεελζεβούλ προχωρούσε. Παντού οι καταπιεσµένοι 
ξεσηκώνονται ενάντια στους καταπιεστές και παντού υπάρχουν πόλεµοι και φήµες για 
άλλους πολέµους. Αυτό που είναι παλιό προσπαθεί αγωνιωδώς να κρατηθεί στη ζωή, 
ενώ αυτό που είναι καινούργιο θέλει να γεννηθεί και να ζήσει. 
 
Η Επανάσταση του Βεελζεβούλ προχωρά. Η εποχή του Υδροχόου βασιλεύει και η 
θύελλα της αποκλειστικότητας απελευθερώθηκε µε όλο το µένος της. ∆ιάφορες οµάδες 
εναντιώνονται κατά άλλων οµάδων, θρησκείες εναντίον θρησκειών, έθνη µεταξύ τους 
κάνουν πόλεµο και κάθε χέρι εναντιώνεται κατά άλλων χεριών. Όλα όσα είναι 
φθαρµένα, όλα όσα είναι παλιά πολεµούν για να επιβιώσουν, ενώ το νεό θέλει να 
επιβληθεί. 
 
Αυτή είναι η µάχη των δυο εποχών: η µία που πεθαίνει και η άλλη που γεννιέται. Έχουµε 
εισέλθει στη Χιλιετία. Η ανθρώπινη εξέλιξη έχει αποτύχει. Σχεδόν όλα τα όντα που 
σήµερα ζουν πάνω στο πρόσωπο της Γης έχουν λάβει το σηµάδι του κτήνους πάνω στα 
µέτωπά τους. Αυτοί είναι δαίµονες. 
 
Τα εκατοµµύρια των ψυχών που είναι σήµερα ενσαρκωµένα είναι δαιµονικές ψυχές, 
διεστραµµένες ψυχές. Μόνο µία χούφτα ψυχών σώθηκαν. 
 
Το αστρικό επίπεδο γέµισε µε τρισεκατοµµύρια από δαίµονες που πάλεψαν τροµερά για 
να κερδίσουν τον µεγάλο πόλεµο, και να ιδρύσουν την εγκόσµια κυβέρνησή τους. Αυτό 
το σχέδιο είναι γραµµένο στα "Πρωτόκολα της Σιών." 
 
Ο Γιαχβέ και η µαύρη αδελφότητά του ήταν ήδη στο σηµείο του ολοκληρωτικού 
θριάµβου πάνω στη Γη, τα πάντα προχωρούσαν σύµφωνα µε τα σχέδιά τους. Η θύελλα 
ήταν στο αποκορύφωµά της. Η εποχή του Υδροχόου πλησίαζε και δεν υπήρχε ούτε µία 
ακτίνα ελπίδος µέσα στα σκοτάδια του µίσους. Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος µόλις 
είχε περάσει και εκατοµµύρια αποσαρκωµένων ψυχών µέσα στις διάφορες σκηνές του 
πολέµου ακόµη βρισκόταν στο αστρικό µας περιβάλλον, διψασµένα για αίµα. 
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Τότε ήταν που η Αξιότιµη Λευκή Αδελφότητα παρέδωσε στα χέρια µου, "το κλειδί του 
απύθµενου λάκκου και µία µεγάλη αλυσίδα" για να πραγµατοποιηθεί η πρώτη στροφή 
του 20ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης, η οποία δηλώνει: 
 
"Είδα τότε έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό κρατώντας στο χέρι του το κλειδί της 
αβύσσου και µία µεγάλη αλυσίδα." (Αποκ. 20:1) 
 
Έλαβα διαταγές από τους Κυρίους του Κάρµα για να κλειδώσω τον Γιαχβέ και όλους 
τους µαύρους µάγους µέσα στην άβυσσο. Αυτός ο σκοπός ήταν σίγουρα πολύ µεγάλος 
για µένα, αλλά, ένιωθα πανίσχυρος διότι αφού υποβλήθηκα στις τροµερές δοκιµασίες της 
Μύησης, οι Αξιοσέβαστοι ∆άσκαλοι µου παρέδωσαν το ξίφος της δικαιοσύνης κα ένα 
λευκό άλογο. Έτσι, δόθηκε σε µένα η πιο µεγάλη τιµή που δόθηκε σε ένα ανθρώπινο ον, 
που είναι να "κρίνει" και να εισάγει την εποχή του Υδροχόου. 
 
Μία λωρίδα τοποθετήθηκε στο µηρό µου που λέει µε συµβολικά γράµµατα: "Βασιλεύς 
Βασιλέων, και Κύριος Κυρίων." Αυτό έγινε για να επαληθευθεί η δέκατη έκτη στροφή 
απο το 19ο κεφάλαιο, που δηλώνει: 
 
"Πάνω στη στολή και στο µηρό του ήταν γραµµένο το όνοµα: "Βασιλεύς Βασιλέων, και 
Κύριος Κυρίων." 
 
Φέρω αυτή τη λωρίδα στο µηρό µου για να αντιπροσωπεύει ότι η δύναµη του 
ανθρώπινου όντος βρίσκεται στο σεξ. Έτσι εξηγείται και το ότι η αποστολή του να 
διδάξω τα τροµερά µυστήρια του σεξ για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα δόθηκε σε 
µένα.   
 
Γι΄ αυτο και ο Εσώτερος, ή το Πραγµατικό Είναι αυτού που γράφει αυτό το βιβλίο φέρει 
αυτή τη λωρίδα στο µηρό του. Αυτός είναι ο τρόπος που συµβολίζεται η ιδιαίτερη 
αποστολή µου. 
 
Όταν έφθασε η νύχτα όπου έπρεπε να υπακούσω τη διαταγή να συλλάβω τον Γιαχβέ, 
προχώρησα µε όλους τους µαθητές µου κάτα ένα αυστηρά στρατιωτικό σχηµατισµό. 
Αρχίσαµε να επευφηµούµε τον Γιαχβέ, και έτσι τον περικυκλώσαµε και τον συλλάβαµε 
αιφνίδια. Αυτός είχε πειστεί ότι εµείς πηγαίνουµε να ενωθούµε µαζί του, έτσι, δεν 
µπόρεσε να ξεφύγει από τα χερια µας. 
 
Έπειτα, τον κλειδώσαµε µέσα στο Αβίτσι της µαύρης σελήνης. Επτά ατοµικές σιδερένιες 
πόρτες µπήκαν προς αυτό το επίπεδο της συνείδησης. Το ξίφος µε το οποίο ο Μιχαήλ 
νίκησε τον Lusbel και όλες τις σκοτεινές λεγεώνες του από αρχαίες κοσµικές περιόδους 
παραµένει κρεµασµένο πάνω από τη µεγάλη εξωτερική πόρτα. Οι µαύροι µάγοι 
τροµοκρατούνται όταν βλέπουν αυτό το ξίφος. 
 
Ο Γιαχβέ έχει ένα πολύ βαρύ Κάρµα, µιάς και ήταν ο µυστικός δράστης της σταύρωσης 
του Χριστού, και είναι ο άµεσα υπεύθυνος για την αποτυχία της ανθρώπινης εξέλιξης 
πάνω στη Γη. Αυτός πρέπει αναπόφευκτα να πληρώσει όλες αυτές τις παλιές οφειλές, 
διότι κανείς δεν µπορεί να εµπαίξει το νόµο ατιµωρητί. 
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Οι Κύριοι του Κάρµα µου παρέδωσαν ένα βαρύ σταυρό γεµάτο µε καρφιά για να 
σταυρωθεί ο Γιαχβέ πάνω του, µε το κεφάλι του προς τα κάτω και τα πόδια προς τα 
πάνω. Αφού αυτός είναι που σταύρωσε το Χριστό, τώρα το Κάρµα µπήκε σε δράση. 
Αυτό έγινε για να εκπληρωθεί η δεύτερη και τρίτη στροφή από το 20ο κεφάλαιο της 
Αποκάλυψης, που λέει: 
 
"Αυτός αιχµαλώτισε το δράκοντα, τον όφη τον αρχαίο που είναι ο διάβολος και ο 
σατανάς, που παραπλανάει την οικουµένη, και τον έδεσε για χίλια χρόνια. Τον έριξε 
στην άβυσσο, την οποία έκλεισε και την σφράγισε από πάνω του, για να µην µπορεί άλλο 
να πλανεύει τα έθνη, ώσπου να συµπληρωθούν τα χίλια χρόνια. Ύστερα απ΄ αυτά πρέπει 
να λυθεί πάλι για λίγο καιρό." (Αποκ.20:2-3)  
 
"Χίλια χρόνια" σηµαίνει διάφορα χιλιάδες χρόνια. Με άλλα λόγια, ο Γιαχβέ και οι δικοί 
του θα παραµείνουν εντός της αβύσσου κατά τη διάρκεια ολόκληρου του φωτεινού 
κύκλου του Υδροχόου. Όµως, στον κύκλο του Αιγόκερω, θα τους παρασχεθεί η 
τελευταία ευκαιρία για τη µετάνοιά τους πάνω στη Γη µας.  
 
Οι λέξεις "∆ράκος", "∆αίµονας", και "Σατανάς" είναι ατοµικές αλλά και γενικές λέξεις, 
διότι αυτές οι λέξεις συµβολίζουν τον Γιαχβέ και εκατοµµύρια δαιµονικών ψυχών που 
εγώ, ο Samael Aun Weor, κλείδωσα στην άβυσσο. 
 
Όταν εντόπιζα όλο το κακό στον κόσµο, γνώριζα ότι το κακό στην Ασία είχε την κύρια 
εστία του στην Κίνα. Όλο το κακό του δυτικού κόσµου έχει την κύρια εστία του στη 
Ρώµη. Θυµήθηκα ότι όταν κάποιος θέλει να σκοτώσει ένα φίδι, πρέπει να σηµαδέψει στο 
κεφάλι του, έτσι, άρχισα να συλλαµβάνω και να παίρνω στην άβυσσο όλους τους 
µαύρους Ιεράρχες από άλλες κοσµικές περιόδους, µαζί µε τα τρισεκατοµµύρια των 
δαιµόνων τους. 
 
Είδα τον Lusbel µε τον κόκκινο χιτώνα του και το κόκκινο τουρµπάνι. Αυτός έφερε µία 
πολύ παλιά περγαµηνή τυλιγµένη στην ουρά του. 
 
Είδα τον Ariman, το δηµιουργό του χονδροειδούς υλισµού. O Ariman φορά κόκκινο 
χιτώνα και κόκκινη κάπα. 
 
Είδα τον Lusifuge Rofocale, δηµιουργό του χρήµατος. 
 
Είδα τον Orhuarpa, τον ιδρυτή των µυστηρίων του σκοτεινού ήλιου της Ατλαντίδος. 
 
Είδα τον Bael, τον αντίθετο πόλο του φωτεινού αγγέλου Αδοναί. O βασιλίας Bael φορά 
ένα στέµµα. Αυτός δίδασκε τους µαθητές του από ένα µεγάλο βιβλίο, σε µία σπηλιά στην 
έρηµο. 
 
Είδα τους στρατιώτες του Γιαχβέ, που δολοφόνησαν τον Χριστό. Μεταµφιέστηκα σαν 
ένας γέρος µαύρος µάγος για να πείσω τον Lusbel ότι το αφεντικό του ο Γιαχβέ τον 
καλούσε µαζί µε όλες τις λεγεώνες του. Έτσι, εγώ χόρεψα εµπρός τους, και λίγο λίγο, 
τους οδήγησα µέσα στην άβυσσο. 
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Έτσι ο Λούσιφερ και οι λεγεώνες του, ο Ariman και οι λεγεώνες του, o Lucifuge και οι 
λεγεώνες του, ο Orhuarpa και οι λεγέωνες του, ο Baal Pegor και οι  λεγεώνες του, 
µεταφέρθηκαν κάτω. 
 
Τέλεσα θαύµατα µπρος στους αρχηγούς των λεγεώνων. Χόρεψα, τραγούδησα, έπαιξα 
κύµβαλα, τύµπανα, κλπ. Για το σκοπό µου, έκανα τα πάντα που µπορούσα να κάνω για 
να καθαρίσω την ατµόσφαιρα του κόσµου. Χρησιµοποίησα όλη την αρχαία σοφία µου 
για να κλειδώσω όλα αυτά τα εκατοµµύρια των δαιµόνων που είχαν τον κόσµο µέσα στα 
νύχια τους. 
 
Μεταµφιέστηκα µε χιλιάδες τρόπους για να οδηγήσω αυτούς τους µαύρους µάγους µέσα 
στην άβυσσο. Όλοι αυτοί οι µαύροι µάγοι µε τους δικούς τους µου αντιστάθηκαν σε 
µεγάλες µάχες µέσα στο αστρικό φως, όµως,τους νίκησα, ενώ ίππευα ένα λευκό άλογο 
και µε τη χρήση του ξίφους της δικαιοσύνης στο στόµα µου. 
 
Έτσι είναι πως πραγµατοποιήθηκαν οι στροφές 15 και 19 απο το 19ο κεφάλαιο της 
Αποκάλυψης, οι οποίες δηλώνουν: 
 
"Ένα δίκοπο κοφτερό σπαθί έβγαινε από το στόµα του, για να νικήσει µ΄ αυτό τα έθνη. 
Αυτός θα τους κυβερνήσει µε σιδερένια πυγµή και θα πατήσει θυµωµένος στο πατητήρι, για 
να τρέξει σαν κρασί η οργή του Θεού του Παντοκράτορα." (Αποκ.19:15)   
 
Το Πραγµατικό Είναι ή ο Εσώτερος αυτού που γράφει το βιβλίο επιτέλεσε όλα αυτά τα 
θαύµατα και Αυτός τα τέλεσε καλά. 
 
Αυτός που γράφει αυτό το βιβλίο είναι µόνο η ταπεινή και ακατέργαστη προσωπικότητα 
του ∆ασκάλου Samael Aun Weor. Αυτός ο ∆άσκαλος είναι το Πραγµατικό Είναι µου, 
που σηµαίνει, ο Εσώτερός µου, η "Μονάδα" µου. 
 
Καθάρισα την Κίνα, όπως επίσης καθάρισα και το ∆υτικό Κόσµο. Οι µαύροι µάγοι της 
Κίνας και του ∆υτικού Κόσµου ήταν αναρρίθµητοι όπως η άµµος της θάλασσας. 
 
Όλοι οι µαύροι µάγοι της Κίνας εξαρτούνταν από τις τάξεις της Μαύρης Αδελφότητας 
που ονοµαζόταν ο Μαύρος ∆ράκος. 
 
Όλοι οι µαύροι µάγοι από το ∆υτικό Κόσµο εξαρτούνταν από ένα συγκεκριµµένο µαύρο 
µάγο από τη Ρώµη. 
 
Έτσι, εκατοµµύρια ψυχές από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο έπεσαν στην άβυσσο. 
 
Οι κύριοι του Κάρµα ίδρυσαν ένα δικαστήριο µέσα στο Αβίτσι. Μου δόθηκε η δύναµη 
µε σκοπό να δικάζω αυτούς τους µαύρους µάγους και επίσης να εκτελώ την ποινή τους. 
Έτσι είναι πως εκπληρώθηκε η στροφή 11 από το 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Αυτή 
η στροφή δηλώνει: 
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"Τότε είδα τον ουρανό ανοιχτό, κι ένα άσπρο άλογο εκεί΄ Ο καβαλάρης του έχει το 
όνοµα "Πιστός και Αληθινός", και κρίνει και πολεµάει µε δικαιοσύνη." (Αποκ.19:11) 
 
Θα µπορούσαµε να γεµίσουµε τόµους αν θα θέλαµε να πούµε µε λεπτοµέρειες όλες τις 
σκηνές και όλα τα πράγµατα που πραγµατοποίησα µε σκοπό να καθαρίσω τη Γη από όλο 
το κακό. Εαν δεν τα είχαµε κάνει όλα αυτά θα ήταν αδύνατο να µπούµε στην εποχή του 
Υδροχόου. 
 
Εγώ, ο Samael Aun Weor, είµαι ο Αβατάρ του Υδροχόου, εγώ είµαι ο Μυητής της Νέας 
Εποχής. Πιστά εκπληρώνω την αποστολή µου. Ευχαριστώ βαθιά τους ∆ασκάλους για 
την τιµή που µου έδωσαν. Οι ∆άσκαλοι τοποθέτησαν πάνω στο κεφάλι µου πολλά 
φωτεινά στέµµατα και ο χιτώνας µου έµοιαζε να είναι βουτηγµένος στο αίµα όπως την 
ώρα της µάχης. 
 
Έτσι είναι πως εκπληρώθηκαν οι στροφές 12 και 13 από το 19ο κεφάλαιο της 
Αποκάλυψης. Αυτές δηλώνουν: 
 
"Τα µάτια του ήταν σαν πύρινη φλόγα και στο κεφάλι του είχε στέµατα πολλά κι 
ονόµατα γραµµένα, κι ένα όνοµα γραµµένο, που κανένας δεν το ξέρει µονάχα αυτός. 
Ήταν ντυµένος µε στολή βαµµένη στο αίµα και τ΄ όνοµά του είναι "Ο Λόγος του Θεού". 
(Αποκ.19:12,13)  
 
Το όνοµα του Πραγµατικού µου Είναι κρύβεται µέσα στο όνοµα "Λόγος του Θεού" διότι 
η Βίβλος είναι πολύ συµβολική.  
 
Ο Θεός αντιστοιχεί στο µονοσύλλαβο "Aun" ή "Aum". Ο λόγος βρίσκεται µέσα στο 
"Weor", που προφέρεται Βεόρ, έτσι το W είναι ο ήχος του V. Aυτό το W µαζί µε τα άλλα 
τρία γράµµατα (e-r-o) του Verb του Word σχηµατίζουν το "Weor". 'Ετσι, έχουµε το 
όνοµα Aun Weor (Aum Weor, Aum Word, God Word) κρυµµένο µέσα στη φράση 
"Λόγος του Θεού". 
 
Το όνοµά µου σκοπίµως κρύβεται µέσα στη φράση "Λόγος του Θεού", διότι 
πραγµατοποίησα αυτή την αποστολή µε τον απωλεσθέντα λόγο, µε το Λόγο του Θεού, µε 
την ενδεικτική εντολή που βρίσκεται µέσα στο φωτεινό και σπερµατικό "Φίατ" της 
πρώτης στιγµής, µε το σφύριγµα του "Fohat". 
 
Έτσι είναι πως µετά, όλο το αστρικό επίπεδο παρέµεινε καθαρό από µαύρους µάγους. 
Ο απωλεσθέν λόγος της µαύρης αδελφότητας, "Mathrem", που εµφανίζεται στη 
Μονογραφή του 9ου βαθµού από τη σχολή των Σοδόµων, τους προστάτευε για 
εκατοµµύρια χρόνια µέσα στο πέπλο της αφάνειας. Όµως τώρα, στη Χιλιόχρονη 
Βασιλεία, δεν θα τους προστατεύει πια. 
 
Οι Θέοι έκριναν τη "Μεγάλη Πόρνη" (ανθρωπότητα) µε τον αριθµό 6. Έτσι, την 
θεώρησαν ανάξια. Η εντολή από τους Θεούς ήταν : Στην άβυσσο! Στην άβυσσο! Στην 
άβυσσο! 
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Το αστρικό επίπεδο παρέµεινε καθαρό καθώς εκατοµµύρια ανθρωπίνων ψυχών έπεσαν 
στην άβυσσο. Όµως, δισεκατοµµύρια διαµόνων παρέµειναν στο φυσικό επίπεδο µε 
σώµατα από σάρκα και οστά. Αυτό έγινε όταν οι Θεοί έκριναν την Μεγάλη Πόρνη 
(ανθρωπότητα) µε σκοπό να τη ρίξουν στην άβυσσο. 
 
Ο Τρίτος Παγκόσµιος Πόλεµος είναι αναπόφευκτος. Οι άνθρωποι θα πεθαίνουν κατά 
εκατοµµύρια όπως η άµµος της θάλασσας. Αυτό πρέπει να συµβεί ώστε να εκπληρωθούν 
οι στροφές 17 και 18 από το 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Οι στροφές δηλώνουν: 
 
"Μετά είδα να στέκεται στον ήλιο ένας άγγελος΄ αυτός έκραξε µε δυνατή φωνή σ΄ όλα 
τα όρνια τα πετούµενα µεσουρανίς: "Εµπρός, µαζευτείτε στο µεγάλο δείπνο του Θεού, 
για να φάτε σάρκες βασιλιάδων και στρατηγών, σάρκες δυναστών και σάρκες αλόγων ε 
τους καβαλάρηδές τους, τις σάρκες όλων, ελεύθερων και δούλων, µικρών και µεγάλων." 
 
Τα ανθρώπινα όντα θα πεθαίνουν κατά εκατοµµύρια όπως η άµµος της θάλασσας. Ο 
κολοσσός από το βορρά θα πληρώσει το Κάρµα του. Θα υπάρξει πόλεµος ανάµεσα στην 
ανατολή και τη δύση για το καλό αυτής της ανθρωπότητας. έτσι µίλησε ο Ιεχωβά των 
πνευµάτων. Οι δαιµονικές ψυχές που θα πεθάνουν από τον Τρίτο Παγκόσµιο Πόλεµο θα 
βυθιστούν στην άβυσσο. 
 
Από το έτος 1950 και µετά, οι ψυχές που θα λάβουν φυσικά σώµατα θα είναι µόνο αυτοί 
που θα έχουν την ευκαιρία να προετοιµαστούν κατάλληλα για να ζήσουν στην εποχή του 
"Υδροχόου". Τελικά, ο πλανήτης µας θα µείνει άγονος, όµως εκατοµµύρια κατοίκων από 
άλλους πλανήτες θα έρθουν για να φωτίσουν την εποχή του Υδροχόου. 
 
Μιλήσαµε προηγουµένως σχετικά µε τα "UFO" στην πρώτη έκδοση του βιβλίου Ο 
Τέλειος Γάµος. Εξηγήσαµε σ΄ αυτό το βιβλίο ότι αυτά είναι διαστηµόπλοια, και ότι οι 
εκπαιδευτές του Υδροχόου θα έρθουν µε αυτά. 
 
Οι δαιµονικές ψυχές των ανθρώπων από τη Γη µας θα εγκατασταθούν µέσα στο Αβίτσι, 
την άβυσσο της µαύρης σελήνης. Αυτοί έχουν τις ίδιες συνήθειες που είχαν και όταν 
ήταν εδώ. Έτσι, αυτοί δηµιουργήσαν το ίδιο περιβάλλον, όπως είχαν πάνω στη Γη µας. 
 
Οι Ιεράρχες της µαύρης αδελφότητας υπακούονται από δισεκατοµµύρια δαιµονικές 
ψυχές. 
 
Τα µαντικά τραπέζια, οι περίφηµες µαγικές φιγούρες των Phurbu πάνω στα τετράγωνα 
κουτιά, τα πιάτα και τα τραπέζια για τις θυσίες, οι κύκλοι του "Chinsreg" βρίσκονται 
παντού σ΄ αυτή τη νέα µαύρη κατοικία. 
 
Όλοι αυτοί οι µαύροι µάγοι έχουν το Κουνταµπάφερ τους αφυπνισµένο (η Κουνταλίνι 
αφυπνισµένη µε αρνητικό τρόπο). Συνεπώς, ακατάπαυστα συνουσιάζονται για να 
ασκήσουν τη µαύρη σεξουαλική µαγεία τους µε σκοπό να ενδυναµώσουν της Κουνταλίνι 
τους µε αρνητικό τρόπο. 
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Προηγουµένως δηλώσαµε σ΄ αυτό το βιβλίο ότι υπάρχουν δυο είδη σεξουαλικής µαγείας. 
Η µία είναι η σεξουαλική µαγεία που δηµιουργεί ζωή κα η άλλη που δηµιουργεί θάνατο. 
Η πρώτη είναι λευκή µαγεία και η δεύτερη είναι µαύρη µαγεία. 
 
Αρχικά, αυτοί οι µαύροι µάγοι έκαναν χιλιάδες πειράµατα για να ξεφύγουν από το 
Αβίτσι, όµως, όλα τα πειράµατά τους απέτυχαν. 
 
Αυτοί πίστευαν στην αρχή ότι το Αβίτσι ήταν µία σπηλιά ή κάτι παρόµοιο. Τώρα τελικά 
συνειδητοποιούν ότι το Αβίτσι είναι ένα επίπεδο της Φύσης που είναι παρόµοιο µε το 
φυσικό περιβάλλον της Γης. Αυτό έγινε διότι αφού έκαναν τα πειράµατά τους, 
συµβουλεύτηκαν τα βιβλία τους, όµως, δεν είχαν καµµία επιτυχία και όλα τα πειράµατά 
τους απέτυχαν. 
 
Αυτοί θα παραµείνουν εκεί µέχρι την εποχή του Αιγόκερω, τότε, θα τους χαριστεί µία 
τελευταία ευκαιρία ώστε να µετανιώσουν για το κακό τους. 
 
Η φωτιά µεταµορφώνει τα πάντα, διότι τα πάντα προήλθαν από τη φωτιά και όλα 
επιστρέφουν στη φωτιά. Η λύτρωση του ανθρώπου βρίσκεται στη φωτιά. Η Fohat 
µεταµορφώνει όλα όσα υπάρχουν, υπήρξαν, και θα υπάρξουν.  
 
Εµείς νικήσαµε το θάνατο, έτσι, γίναµε αθάνατοι. Το σπαθί του ∆αµοκλή σηκώνεται 
απειλητικά κατά των σιωπηλών κρανίων.  
 
Ο κόσµος βρίσκεται µέσα στη φωτιά της Αλχηµείας, έτσι, όλα τα κατάλοιπα πέφτουν 
στην άβυσσο. 
 
Τελείωσα αυτό το βιβλίο στο µέσον µίας θύελλας. Τα κανόνια βρυχώνται, η Γη τρέµει, 
και ο τροµερός κρότος του κεραυνού ακούγεται, και µέσα στο τροµακτικό φύσηµα του 
τυφώνα, µεγαλειώδεις φωνές και τροµερά λόγια ακούγονται.  
 
Η Γη βρίσκεται µέσα στις φλόγες και η Fohat ακατάπαυστα σφυρίζει. Έτσι, µέσα στο 
τροµερό σφύριγµα της Fohat, η εντολή των Θεών της Φωτιάς ακούγεται: 
 
Στην άβυσσο! 
 

Στην άβυσσο! 
 

Στην άβυσσο! 
 
 
 
Samael Aun Weor 
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ΥΜΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
(τραγουδιέται µε χορωδία) 

 
Ας σπάσουµε τις αλυσίδες... 
η τυραννία έχει πέσει... 

Οµ...οµ....οµ... 
Η ζωή γιορτάζει... 

ας σπάσουµε τις αλυσίδες... 
 

Καλέ Ιησού, έλα, έλα, έλα. 
Αυτός δεν θέλει σκλάβους. 

Ο Jahve έχει πέσει, ο Lusbel έχει πέσει. 
 

Ας σπάσουµε τις αλυσίδες... 
η τυραννία έχει πέσει... 

Οµ...οµ....οµ... 
Η ζωή γιορτάζει... 

ας σπάσουµε τις αλυσίδες... 
 

Στο απέραντο διάστηµα, 
µέσα στη θεική λάµψη, 

οι αθάνατοι Θεοί 
τραγουδούν ουράνια τραγούδια... 

 
Η µαύρη νύχτα πέρασε... 

µε τα οδυνηρά ικριώµατά της... 
Τώρα ας ψάλλουµε στους ήρωες της νύχτας 

ένα ύµνο αγάπης... 
 

Ας σπάσουµε τις αλυσίδες... 
η τυραννία έχει πέσει... 

Οµ...οµ....οµ... 
Η ζωή γιορτάζει... 

ας σπάσουµε τις αλυσίδες... 
 

Καλέ Ιησού, έλα, έλα, έλα. 
Αυτός δεν θέλει σκλάβους. 

Ο Jahve έχει πέσει, ο Lusbel έχει πέσει. 
Τώρα είµαστε ελεύθεροι, 
τώρα είµαστε σοφοί, 
Ο Lusbel έχει πέσει... 
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Ας σπάσουµε τις αλυσίδες... 
η τυραννία έχει πέσει... 

Οµ...οµ....οµ... 
Η ζωή γιορτάζει... 

ας σπάσουµε τις αλυσίδες... 
οµ...οµ..οµ... 

INRI INRI INRI INRI 
TEΛΟΣ 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
 
Η Γνωστική Κίνηση είναι το κίνηµα/σύνθεση για τη νέα εποχή του Υδροχόου. 
 
Οι επτά σχολές της Γιόγκα είναι µέσα στη Γνώση, όµως, εδώ αυτές συντίθενται κατά ένα 
απόλυτα πρακτικό τρόπο. 
 
Υπάρχει η Ταντρική Χάθα Γιόγκα στις ασκήσεις του Μαιτούνα (σεξουαλική µαγεία). 
Υπάρχει πρακτική Ράτζα Γιόγκα στην εργασία µε τα τσάκρας. Υπάρχει Γκνάνα Γιόγκα 
στις ασκήσεις µας και τις νοητικές πειθαρχίες που ασκήσαµε κρυφά για εκατοµµύρια 
χρόνια. Έχουµε τη Μπάκτι Γιόγκα στις προσευχές µας και τα Τελετουργικά. Έχουµε τη 
Λάγια Γιόγκα στο διαλογισµό µας και τις αναπνευστικές ασκήσεις. Το Σαµάντι υπάρχει 
στις ασκήσεις µας µε το Μαιτούνα και κατά τη διάρκεια του βαθύ διαλογισµού. Ζούµε το 
µονοπάτι της Κάρµα Γιόγκα στις ορθές πράξεις µας, στις ορθές σκέψεις µας, στα ορθά 
συναισθήµατά µας, κλπ. 
 
Η µυστική επιστήµη των Σούφι και των Περιστρεφόµενων ∆ερβίσηδων βρίσκεται µέσα 
στη Γνώση. Η µυστική διδασκαλία του Βουδισµού και του Ταοισµού είναι µέσα στη 
Γνώση. Η ιερή µαγεία των Νορβηγών είναι µέσα στη Γνώση. Η σοφία του Ερµή, του 
Βούδα, του Κοµφούκιου, του Μωάµεθ, του Κετζακοάτλ, κλπ, κλπ, είναι µέσα στη 
Γνώση. Η Γνώση είναι η ∆ιδασκαλία του Χριστού. 
 
Ο Ιησούς της Ναζαρέτ είναι πραγµατικά ο Άνθρωπος της Σύνθεσης. Ο Ιησούς της 
Ναζαρέτ ήταν Εσσαίος και µελέτησε την Εβραική σοφία. Αυτός είχε δύο δασκάλους 
(Ραββί) κατά τα παιδικά του χρόνια. Παρ΄ όλα αυτά όµως πέραν της βαθιάς γνώσης του 
πάνω στο Ζοχάρ, το Ταλµούδ και το Τόρα, Αυτός είναι ένας Αιγύπτιος Μύστης, ένας 
Αιγύπτιος Μασώνος. Ο Ιησούς της Ναζαρέτ µελέτησε µέσα στις πυραµίδες του Χεφραίν. 
Αυτός είναι ένας Αιγύπτιος Ιεροφάντης. Αυτός ταξίδεψε επίσης στη Χαλδαία, Περσία, 
Ευρώπη, Ινδία, και Θιβέτ. Τα ταξίδια του Ιησού δεν ήταν τουριστικά ταξίδια, αυτά ήταν 
ταξίδια που έγιναν µε σκοπό τη µελέτη.  
 
Υπάρχουν µυστικά έγγραφα στο Θιβέτ που δείχνουν ότι ο Ιησούς, ο Μεγάλος Γνωστικός 
∆άσκαλος ήταν στη Λάσα, την πρωτεύουσα του Θιβέτ, το αρχηγείο του ∆αλάι Λάµα. 
 
Ο Ιησούς επισκέφτηκε τον Καθεδρικό του Τζο Κανγκ, τον Άγιο Καθεδρικό του Θιβέτ. 
Ήταν τροµερή η γνώση που απόκτησε ο Ιησούς σ΄ αυτές τις χώρες και σε όλες αυτές τις 
αρχαίες σχολές των Μυστηρίων... 
 
Ο Μεγάλος ∆άσκαλος Ιησούς παρέδωσε µε ένα σύνθετο τρόπο όλη τη γνώση του 
Βουδισµού, Ερµητισµού, Ζωροαστρισµού, του ταλµούδ, της Χαλδαίας, του Θιβέτ, κλπ, 
κλπ, που είχε συγκεντρώσει στη Γνώση του. 
 
Ο Ιησούς δεν ίδρυσε την Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία, αλλά την Γνωστική Εκκλησία. Η 
Γνωστική Εκκλησία υπήρχε στην εποχή του Αγίου Αυγουστίνου. Αυτή είναι η Εκκλησία 
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που ήταν γνωστή στον Ιερώνυµο, Εµπεδοκλή, Άγιο Θωµά, Marcion de Ponto, Clement 
of Alexandria, Tertulian, Saint Ambrosio, Harpocrates και σε όλους τους πρώτους 
Πατέρες της Εκκλησίας. Εκείνη την εποχή, η Εκκλησία ονοµαζόταν Γνωστική Καθολική 
Εκκλησία. 
 
Η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία στην παρούσα µορφή της δεν ιδρύθηκε από τον Ιησού. 
Αυτή η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία είναι µία διεφθαρµένη αίρεση, ένα πεσµένο τµήµα 
του αγίου Γνωστικισµού. Η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία είναι ένα πτώµα. 
 
Η ανθρωπότητα χρειάζεται να επιστρέψει στο σηµείο εκκίνησης, χρειάζεται να 
επιστρέψει στον άγιο Γνωστικισµό του Ιεροφάντη Ιησού. Η ανθρωπότητα χρειάζεται να 
επιστρέψει στον πρωταρχικό Χριστιανισµό, στο Γνωστικό Χριστιανισµό. Η διδασκαλία 
του Ιησού Χριστού είναι µία διδασκαλία των Εσσαίων, µία διδασκαλία των Ναζαρηνών, 
Peratisens ή Peratas, κλπ., κλπ. 
 
Όλη η αρχαία σοφία βρίσκεται µέσα στον Γνωστικισµό και αυτή έχει ήδη µασσηθεί και 
αφοµοιωθεί. Εποµένως, ο Ιησούς, ο Θεικός ∆άσκαλος, είναι ο Εκπαιδευτής του Κόσµου. 
Εαν αυτό που πραγµατικά θέλουµε είναι η Εσωτερική Αυτο-πραγµάτωση, τότε ας 
ασκηθούµε στη Γνώση, ας ζήσουµε το µονοπάτι του Γνωστικού Αρχάτ. 
 
Η καλύτερη εξήγηση της Μυστικής ∆ιδασκαλίας βρίσκεται στη Γνωστική σύνθεση του 
µεγάλου Ιεροφάντη Ιησού Χριστού. Η Γνώση µας γλυτώνει από έργο και µελέτη, διότι 
εαν δεν είχαµε τη σύνθεση του Χριστού, θα χρειαζόταν να διαβάσουµε εκατοµµύρια 
τόµων και να ταξιδέψουµε σε όλο τον κόσµο για να βρούµε το µονοπάτι. 
 
Ευτυχώς, ένα Ον ήδη το έχει κάνει αυτό και αυτό το Ον ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αυτός 
µελέτησε στο Βουδιστικό καθεδρικό του Τζο Κανγκ, ερευνώντας πολύ αρχαία 
Θιβετανικά βιβλία. 
 
Εποµένως, γιατί να πρέπει να κάνουµε την ίδια ερευνητική εργασία που έκανε Αυτός; 
Αυτός ήδη έκανε αυτό το έργο. Αυτός παρέδωσε όλη τη Γιόγκα κατά ένα σύνθετο τρόπο, 
το σύνολο της Μυστικής Επιστήµης. Έτσι, τι άλλο µπορούµε να θέλουµε; 
 
Το καθήκον µας είναι να µελετήσουµε τη Γνώση και να τη ζήσουµε, αυτό είναι το 
σηµαντικό. Εαν γελάνε µαζί µας, εαν µας επιτίθενται, εαν µας συκοφαντούν, τι πειράζει 
αυτό την επιστήµη ή εµάς; 
 
Μπορείς να είσαι σίγουρος αγαπητέ αναγνώστη, ότι η καλύτερη Γιόγκα βρίσκεται µέσα 
στη Γνώση. 
 
Το καλύτερο του Βουδισµού βρίσκεται στη Γνώση, το καλύτερο των Αιγυπτίων, 
Χαλδαίων, Ζωροαστρισµού, κλπ., κλπ.. κλπ. επιστήµες βρίσκονται µέσα στη Γνώση. 
Έτσι, τι άλλο µένει; Τι άλλο να θέλουµε; Τι άλλο αναζητάµε; 
 
Η Γνωστική Κίνηση είναι η επαναστατική κίνηση για την Υδροχοική εποχή. Όµως, 
υπάρχουν σήµερα, πολλοί αντιδραστικοί, απροετοίµαστοι και οπισθοδροµικοί άνθρωποι, 
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που αποκαλούνται Γνωστικοί. Αυτοί µας αναθεµατίζουν διότι διαδίδουµε το Μεγάλο 
Αρκάνο, το Μαιτούνα, και ότι αυτο που κάνουµε είναι ένα πανσεξουαλικό, αµαρτωλό 
έργο. ∆εν θέλουν να λάβει η ανθρωπότητα το κλειδί της Εσωτερικής Αυτο-
πραγµάτωσης. 
 
Η Γραµµατεία των Γνωστικών Ιδρυµάτων έλαβε γράµµατα από έναν από αυτούς τους 
ψευτο-Ροδόσταυρους, ψευδο-Γνωστικούς, στα οποία, επιβεβαιώνει ότι είναι µε τη 
Γνώση και το Μαιτούνα (σεξουαλική µαγεία), αλλά, δεν θέλει αυτό το κλειδί να 
παραδοθεί στην ταλαιπωρηµένη φτωχή ανθρωπότητα. Πρώτα, λέει, ότι οι άνθρωποι 
πρέπει να προετοιµαστούν πριν να λάβουν τη γνώση του Μαιτούνα, κλπ., κλπ. Παρ΄ όλα 
αυτά, ένας τέτοιος αγιοπρεπής αρχηγός, ενώ απευθύνονταν σε κάποιους µαθητές, ήρθε 
σε αντίθεση µε αυτά που λέει. Αυτός µιλά έναντι της Γνωστικής Κίνησης και έναντι του 
Μεγάλου Αρκάνο, χαρακτηρίζοντάς µας ως πορνογραφικούς, κλπ., κλπ. 
 
Πράγµατι, αυτό που θέλει είναι να µην επιτρέψει σε άλλους να εισέλθουν στο Μονοπάτι 
της Κόψης του Ξυραφιού. Είναι ένας από αυτούς στους οποίους ο Ιησούς αναφέρθηκε 
ως εξής: 
 
"...κλείνετε στους ανθρώπους το δρόµο για τη βασιλεία των ουρανών. Ούτε εσείς 
µπαίνετε ούτε το επιτρέπετε σ΄ όσους θέλουν να µπουν." (Ματθ. 23:14). Αυτός γνωρίζει 
το κλειδί της Σεξουαλικής Μαγείας, γνωρίζει το Μαιτούνα, όµως, δεν θέλει να το 
γνωρίζουν άλλοι. Αυτός υποσχέθηκε να κρύψει την Αλήθεια από τα φτωχά ανθρώπινα 
όντα. 
Ειλικρινά, εµείς αποφασίσαµε να προχωρήσουµε χωρίς να διαφωνούµε, να πολεµήσουµε 
µέχρι θανάτου για να εισάγουµε την Νέα Υδροχοική Εποχή. ∆εν έχει σηµασία εαν µας 
κριτικάρουν, εαν µας προσβάλουν, εαν µας προδίδουν. 
 
Η Γνώσις πρέπει να παραδοθεί στην ανθρωπότητα µε οποιοδήποτε κόστος. Ο Ιησούς 
δίδαξε τη Γνώση και εµείς την παραδίδουµε στην ανθρωπότητα ασχέτως του κόστους 
που µπορεί να έχει αυτό. Η Γνωστική κίνηση παρουσιάζει αυτή τη Γνωστική επιστήµη 
κατά ένα επαναστατικό τρόπο. Η Γνωστική κίνηση είναι εκατό τοις εκατό επαναστατική. 
Η Γνωστική κίνηση σχηµατίστηκε µε σκοπό να µυήσει µία νέα εποχή, που διευθύνεται 
από ένα επαναστατικό πλανήτη. Αυτός ο πλανήτης είναι ο Ουρανός, ο πλανήτης της 
σεξουαλικότητας, ο πλανήτης της επανάστασης που προελαύνει.  
 
Αυτά τα χρόνια του Υδροχόου, η Γνωστική κίνηση πρέπει να πολεµήσει την τροµερή, 
καλή µάχη για τη νέα Εποχή του Υδροχόου. Κάθε Γνωστικός ναός πρέπει να επιλέξει 
ένα απόστολο. Όλοι οι απόστολοι πρέπει να µπουν στη µάχη µέχρι θανάτου για τη νίκη 
του Ιησού Χριστού. 
 
Όλα τα Γνωστικά λουµισιάλ πρέπει να τελέσουν µία εντατική Γνωστική εξάπλωση µέσω 
φυλλαδίων, βιβλίων, ραδιοφωνικές αναµεταδόσεις, εφηµερίδες, κλπ., κλπ. 
 
Όποιος θέλει τη χριστικοποίηση πρέπει να είναι έτοιµος να δώσει ακόµη και την 
τελευταία σταγόνα του αίµατός του για το Χριστό και για την ταλαιπωρηµένη 
ανθρωπότητα. 
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Οι ιδιοτελείς, αυτοί που σκέπτονται µόνο τον εαυτό τους και µόνο τη δική τους πρόοδο, 
ποτέ δεν θα πετύχουν την Χριστικοποίηση. Κατά το παρόν, η Γνωστική κίνηση έχει 
πάνω από τέσσερα εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλη την Αµερική. Όµως, πρέπει να 
µεγαλώσει κι άλλο, πρέπει να γίνει ισχυρή και γιγαντιαία, µε το στόχο της 
µεταµόρφωσης του κόσµου για τη νέα εποχή την οποία ήδη έχουµε ξεκινήσει. 
 
Τα πρώτα χρόνια ήταν τροµερά, µιας που προδοθήκαµε πολλές φορές από κακοήθεις.  
 
Όµως, εµείς κατακτήσαµε, κερδίσαµε τη µάχη... Τώρα είµαστε πιο ισχυροί, πιο 
πολλοί...Τα πρώτα χρόνια τελείωσαν µε µία ολοκληρωτική νίκη για τη Γνωστική κίνηση. 
 
Η Εποχή του Υδροχόου πρέπει να είναι ένας πόλεµος µέχρι θανάτου έναντι της άγνοιας, 
του φανατισµού και του λάθους. Είναι απαραίτητο να εργαστούµε εντατικά στο Μεγάλο 
Έργο του Πατέρα και να φέρουµε εντός των Γνωστικών πυλώνων χιλιάδες ανθρώπους. 
Πρέπει να δυναµώσουµε τον παγκόσµιο Γνωστικό στρατό σωτηρίας. 
 
Θυµηθείτε Γνωστικά αδέλφια, ότι η πρακτική σύνθεση όλων των γιόγκας, αδελφοτήτων, 
θρησκειών, σχολών, συστηµάτων, κλπ., κλπ., βρίσκονται µέσα στη Γνώση του Κοσµικού 
Χριστού. 
 
Ο µεγάλος µας ∆άσκαλος Ιησούς Χριστός µελέτησε βαθιά τη γιόγκα στην ολότητά της 
και όλη την αρχαία σοφία. Έπειτα, τα παρέδωσε όλα αυτά, που είχε αφοµοιώσει και 
τέλεια απλοποιήσει κατά ένα απόλυτα πρακτικό τρόπο στο Γνωστικισµό του. 
 
Η Γνώση υπάρχει στη Βουδιστική διδασκαλία, στον Ταντρικό Βουδισµό από το Θιβέτ, 
στο Ζεν Βουδισµό από την Ιαπωνία, στον Βουδισµό Τσαν της Κίνας, στο Σουφισµό, 
στους ∆ερβίσηδες Χορευτές, στην Αιγυπτιακή, Περσική, Χαλδαική, Πυθαγόρεια, 
Ελληνική, Αζτέκικη, Μάγιας, Ίνκας κλπ., κλπ., σοφία. 
 
Εαν µελετήσουµε προσεκτικά τα Χριστιανικά ευαγγέλια, θα βρούµε σ΄ αυτά τα 
Πυθαγόρεια µαθηµατικά, τη Χαλδαική και Βαβυλώνια παραβολή και την θαυµάσια 
Βουδιστική Ηθική. 
 
Το σύστηµα διδασκαλίας που υιοθέτησε ο Ιησούς ήταν το σύστηµα των Εσσαίων. 
Βεβαίως, οι Εσσαίοι ήταν εκατό τοις εκατό Γνωστικοί. Εποµένως, τα Τέσσερα 
Ευαγγέλια είναι Γνωστικά Ευαγγέλια και δεν µπορούν να κατανοηθούν χωρίς το 
Μαιτούνα (σεξουαλική µαγεία). 
 
Είναι ανόητο να νοθεύουµε [µοιχεύουµε] τη Γνώση µε διάφορες διδασκαλίες διότι το 
Χριστιανικό Ευαγγέλιο απαγορεύει τη µοιχεία. Είναι ανόητο να σκεφτόµαστε τη Γνώση 
χωρίς το Μαιτούνα. 
 
Μπορούµε να πιούµε το κρασί της Γνώσης (θεικής σοφίας) µε µία Έλληνική, 
Βουδιστική, Σούφι, Αζτέκική, Αιγύπτιακή σοφία, κλπ., κλπ., όµως, δεν πρέπει να 
νοθεύσουµε αυτό το κρασί µε παράξενες διδασκαλίες. Η πρακτική σύνθεση του 
Γνωστικισµού στον απόλυτα επαναστατικό τρόπο διδάσκεται µέσα στα Γνωστικά 
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Ιδρύµατα. Τα Γνωστικά λουµισιάλ απο τα Γνωστικά Ιδρύµατα είναι εσωτερικές 
ακαδηµίες και ναοί της ηλιακής λειτουργίας. 
 
Πράγµατι, οι Γνωστικές τελετές είναι ηλιακές λειτουργίες. Σ΄ αυτή την εποχή, το 
ανθρώπινο ον δεν κατέχει ακόµη ένα Ηλιακό Σώµα (Αστρικό Σώµα). 
 
Το Αστρικό Σώµα είναι µία πολυτέλεια που πολύ λίγοι µπορούν να δώσουν στον εαυτό 
τους. Το σηµερινό ανθρώπινο ον, που σηµαίνει, το διανοητικό ζώο, κατέχει µόνο ένα 
Σεληνιακό Σώµα (Μοριακό Σώµα). 
 
Έτσι, το ∆ιανοητικό Ζώο είναι ένας σκλάβος της σεληνιακής επιρροής. Αυτό φέρει τη 
Σελήνη µέσα στο µοριακό, φαντασµατοειδές, αρνητικό, σεληνιακό σώµα. Πράγµατι, το 
σηµερινό ανθρώπινο ον είναι µία υβριδική ανάµιξη φυτού και φαντάσµατος. Το 
µοναδικό πράγµα που το ∆ιανοητικό Ζώο φέρει µέσα στο σεληνιακό του σώµα είναι µία 
λεγεώνα από "Εγώ" και την κοιµισµένη Μπουδάτα. 
 
Γι΄ αυτό τα Γνωστικά Ιδρύµατα διδάσκουν το Μαιτούνα, διότι µ΄ αυτό, το ανθρώπινο ον 
µπορεί να κατασκευάσει το Ηλιακό Σώµα. 
 
Είναι απαραίτητο για το ανθρώπινο ον να απελευθερωθεί από τη Σελήνη, και να 
µετατραπεί σε ένα Ηλιακό Πνεύµα. Οι Γνωστικές τελετές, µας συνδέουν µε την ηλιακή 
δύναµη. Είναι απαραίτητο να µαχόµαστε έναντι της σεληνιακής δύναµης για να 
ελευθερωθούµε πραγµατικά. Αυτό είναι που θέλουν τα Γνωστικά Ιδρύµατα. 
 
Ο Ήλιος είναι ζωή σε αφθονία, η Σελήνη όµως είναι θάνατος, η Σελήνη είναι υλισµός, 
µέθη, συµπόσια, λαγνεία, θυµός, απληστία, φθόνος, περηφάνια, τεµπελιά, απιστία, κλπ., 
κλπ. 
 
Ο Ήλιος είναι φωτιά, σοφία, αγάπη, θεικό Πνεύµα, µεγαλείο, κλπ. 
 
Ο ΄Ηλιος είναι ο Κοσµικός Χριστός, ο Λόγος, ο Μεγάλος Λόγος. Τα τέσσερα Γνωστικά 
Ευαγγέλια συνθέτουν το Ηλιακό ∆ράµα, το ∆ράµα του Χριστού. 
 
Χρειάζεται να ζήσουµε το Ηλιακό ∆ράµα, χρειάζεται να µετατραπούµε στην κεντρική 
προσωπικότητα αυτού του Κοσµικού ∆ράµατος. ∆εν έχει σηµασία εαν µας κατακρίνουν, 
εαν µας απεχθάνονται, εαν µας µισούν επειδή διαδίδουµε το Μαιτούνα (σεξουαλική 
µαγεία) προς όφελος αυτής της φτωχής αποτυχηµένης ανθρωπότητας. 
 
Οι εκφυλισµένοι παρασεξουαλικοί ποτέ δεν θα συγχωρήσουν το γεγονός ότι εµείς 
υπερασπιζόµαστε την υπερσεξουαλικότητα. 
 
Πράγµατι, προκαλεί πόνο να βλέπουµε αυτούς τους φτωχούς παρασεξουαλικούς στο 
Μοριακό Κόσµο (Αστρικό Επίπεδο) µετά το θάνατο. Τα σεληνιακά τους σώµατα τους 
µετατρέπουν σε σεληνιακές γυναίκες που περιπλανώνται στον Μοριακό Κόσµο ως 
υπνοβάτες, κοιµισµένα, κρύα και ασυνείδητα πλάσµατα. 
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Ποιός ήταν ο καλός σκοπός όλων αυτών των υποκειµενικών ασκήσεων αυτών των 
παρασεξουαλικών; Ποιός ήταν ο καλός σκοπός όλων των πίστεων τους, συστηµάτων, 
ταγµάτων, κλπ. Ανώφελα, οι παρασεξουαλικοί θα προσπαθήσουν να κερδίσουν την 
απελευθέρωσή τους απεχθάνοντας το σεξ, αρνούµενοι το Μαιτούνα (σεξουαλική 
µαγεία), µέσω της αποχής, της κατάχρησης, ή ακολουθώντας το εκφυλισµένο µονοπάτι 
των οµοφυλόφιλων, των αυνανιζόµενων, κλπ. 
 
Ανώφελα, οι λανθασµένοι ειλικρινείς προσπαθούν να δηµιουργήσουν τα Ηλιακά Σώµατα 
ασκούµενοι σε αναπνευστικές ασκήσεις, τη γιόγκα χωρίς το Μαιτούνα, ή παρόµοιες 
ασκήσεις, ή µε φυτικές δίαιτες, κλπ. Έχει αποδειχθεί απόλυτα ότι είµαστε παιδιά του σεξ 
και µόνο µέσω του σεξ µπορούµε να δηµιουργήσουµε. 
 
Πράγµατι, µπορούµε να δηµιουργήσουµε τα Ηλιακά Σώµατα µόνο µέ το σεξ. Μπορούµε 
να µετατραπούµε σε Ηλιακά Πνεύµατα µόνο µε τη θαυµάσια δύναµη του Τρίτου Λόγου. 
 
Θέλουµε να διδάξουµε την Ηλιακή Θρησκεία σ΄ αυτή την ανθρωπότητα. Θέλουµε να 
παραδώσουµε σ΄ αυτά τα φτωχά σεληνιακά φαντάσµατα την Ηλιακή ∆ιδασκαλία του 
Κοσµικού Χριστού, µε ένα και µόνο στόχο, που είναι η χριστικοποίηση του ανθρώπινου 
όντος. 
 
Είναι επείγον να γεννηθεί ο Χριστός µέσα στην καρδιά του ανθρώπινου όντος. Είναι 
απαραίτητο για κάθε ανθρώπινο ον να µετατραπεί σε ένα Ηλιακό Άγγελο. 
 
Τα Γνωστικά Ιδρύµατα (Γνωστική Κίνηση) έχει ένα γιγαντιαίο σκοπό στην Εποχή του 
Υδροχόου την οποία ξεκινάµε. Η ιερή αποστολή της διδασκαλίας της ∆ιδασκαλίας του 
Ηλιακού Λόγου σ΄ αυτή τη φτωχή ανθρωπότητα έχει απονεµηθεί σε εµάς. 
 
Πρέπει να µαχόµαστε µέχρι θανάτου για να κάνουµε τη Γνωστική κίνηση κάθε φορά όλο 
και πιο δυνατή. Αυτή η κίνηση πρέπει να γίνει δυνατή για το καλό των εκατοµµυρίων 
ανθρωπίνων όντων που κατευθύνονται προς το µονοπάτι του ∆εύτερου Θανάτου. 
 
Πρέπει να είµαστε ευσπλαχνικοί και να παραδώσουµε την Ηλιακή ∆ιδασκαλία σ΄ αυτή 
την ανθρωπότητα, ασχέτως του κόστους. 
 
 

Samael Aun Weor 
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