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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
 
 

 
Την ψυχολογική επανάσταση που περιέχεται σε αυτό το έργο δεν 

µπορούµε να την αποκτήσουµε µε θεωρίες, συλλογισµούς ή υποθέσεις. 
Πρόκειται για κάτι συγκεκριµένο, αντικειµενικό, πραγµατικό, φοβερά 
πρακτικό. Πρόκειται για εσωτερικά βιώµατα που µπορούµε να πραγµατο-
ποιούµε µόνο µε την διαλεκτική της συνείδησης. Οι θεωρίες ποτέ δεν έ-
χουν κάνει κάποιον να επαναστατήσει ψυχολογικά. Η ψυχολογική επανά-
σταση είναι κάτι σοβαρό και βαθύ. Ο αναγνώστης θα βρει σε αυτό το έρ-
γο τα συγκεκριµένα επιχειρήµατα που θα τον προσανατολίσουν στην α-
φύπνιση της συνείδησης, και στο να γνωρίσει βαθιά τον εαυτό του µε συ-
γκεκριµένες και ακριβείς τεχνικές. 
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Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι βέβαιο και εξ ολοκλήρου αλη-

θινό, ότι αυτός ο τόσο καυχώµενος σύγχρονος πολιτισµός είναι τροµακτι-
κά άσχηµος, δεν συγκεντρώνει τα υπερβατικά1 χαρακτηριστικά της αι-
σθητικής, δεν είναι προικισµένος µε εσωτερική οµορφιά. 

Είναι πολλά αυτά που συµπεραίνουµε µε αυτά τα πάντα τροµακτικά 
κτίρια που µοιάζουν µε ποντικοπαγίδες. 

Ο κόσµος έχει γίνει φοβερά ανιαρός. Οι ίδιοι πάντοτε δρόµοι και οι 
τροµακτικές πολυκατοικίες παντού.  

Όλα έγιναν κουραστικά στον κόσµο, στο Βορρά, στο Νότο, την Α-
νατολή και τη ∆ύση.  

Είναι η ίδια πάντοτε περιβολή: τροµακτική, αηδιαστική, στείρος µο-
ντερνισµός. 

Μοιάζουµε πραγµατικά µε παγώνια  κορδωµένοι µε τα ρούχα που 
φοράµε και τα γυαλιστερά παπούτσια, αν και εδώ και εκεί και παραπέρα 
κυκλοφορούν εκατοµµύρια δυστυχισµένοι, υποσιτιζόµενοι, πεινασµένοι, 
άθλιοι. 

Η απλότητα και η φυσική οµορφιά, η αυθόρµητη, χωρίς τεχνάσµατα 
και µάταιες ζωγραφιές, η αθωότητα, εξαφανίστηκε από το γυναικείο φύ-
λο. Τώρα είµαστε σύγχρονοι, έτσι είναι η ζωή. 

Οι άνθρωποι έγιναν φοβερά σκληροί: η συµπόνια έχει κρυώσει, κα-
νείς δεν ευσπλαχνίζεται κανένα. 

Οι βιτρίνες των πολυτελών καταστηµάτων, λαµπρύνονται µε πολυ-
τελή εµπορεύµατα που βρίσκονται τελείως έξω από τις οικονοµικές δυνα-
τότητες των δυστυχισµένων. 

Το µόνο που µπορούν να κάνουν οι απόβλητοι της ζωής , είναι να 
χαζεύουν µετάξια και κοσµήµατα, αρώµατα σε πολυτελή µπουκάλια και 
οµπρέλες για τις νεροποντές. Να βλέπεις χωρίς να µπορείς να αγγίξεις, 
µαρτύριο ίδιο µε του Ταντάλου2. 

Οι άνθρωποι της σύγχρονης εποχής έχουν γίνει υπερβολικά χυδαίοι: 
το άρωµα της φιλίας και η ευωδιά της ειλικρίνειας εξαφανίστηκαν ριζικά. 
                                                            
1 Σ.Α. Υπερβατικός: ο σχετικός µε τον υπεραισθητό κόσµο, που ξεπερνά την εµπειρία 
των αισθήσεων και είναι προσιτός µόνο µε τη νόηση ή τη διαίσθηση. 
2 Σ.Α. Καταδικάστηκε από τους θεούς στον  Άδη σε αιώνια πείνα και δίψα. Ήταν µέχρι 
τη µέση στο νερό και από πάνω του κρεµόντουσαν κλαδιά µε φρούτα. Όταν έσκυβε να 
πιει το νερό έφευγε ενώ όταν σήκωνε το χέρι του να κόψει φρούτα τα κλαδιά ανασηκω-
νόντουσαν και δεν τα έφτανε. 
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Τα πλήθη στενάζουν υπερφορτωµένα µε φόρους. Όλος ο κόσµος εί-
ναι µέσα σε προβλήµατα, µας χρωστούν και χρωστάµε, µας δικάζουν και 
δεν έχουµε µε τι να πληρώσουµε, τα προβλήµατα σκίζουν µυαλά, κανείς 
δεν ζει ήσυχος… 

Οι γραφειοκράτες µε την καµπύλη της ευτυχίας στις κοιλιές τους 
και ένα καλό τσιγάρο στο στόµα (στο οποίο στηρίζονται ψυχολογικά), 
παίζουν βρώµικα παιχνίδια µε το νου τους χωρίς να τους νοιάζει ο πόνος 
των λαών. 

Κανείς δεν είναι ευτυχισµένος και κυρίως η µεσαία τάξη, αυτή βρί-
σκεται ανάµεσα στο ξίφος και τον τοίχο. 

Πλούσιοι και φτωχοί, άπιστοι και πιστοί, έµποροι και ζητιάνοι, υπο-
δηµατοποιοί και τενεκεδοποιοί, ζουν γιατί πρέπει να ζήσουν, πνίγουν τα 
βάσανά τους στο κρασί και γίνονται ακόµη και ναρκοµανείς για να ξεφύ-
γουν από τον εαυτό τους. 

Οι άνθρωποι έγιναν κακοί, ζηλόφθονοι, άπιστοι, πονηροί, διε-
στραµµένοι, τώρα κανείς δεν πιστεύει κανέναν. Εφευρίσκονται καθηµερι-
νά νέες συνθήκες, πιστοποιητικά, περιορισµοί κάθε είδους, έγγραφα, συ-
στατικά χαρτιά κ.λ.π. αλλά έτσι κι’ αλλιώς τίποτα από αυτά δεν χρησιµεύ-
ει πια. Οι πονηροί κοροϊδεύουν όλες αυτές τις ανοησίες: δεν πληρώνουν, 
αποφεύγουν το νόµο ακόµα και αν πρέπει να πάνε στην φυλακή. 

Κανένα επάγγελµα δεν προσφέρει ευτυχία. Έχει χαθεί η έννοια της 
πραγµατικής αγάπης και οι άνθρωποι σήµερα παντρεύονται και αύριο χω-
ρίζουν. 

Η ενότητα των σπιτικών έχει δυστυχώς χαθεί, η οργανική ντροπή 
δεν υπάρχει πια. Ο λεσβιασµός και η οµοφυλοφιλία έχουν γίνει πιο κοινά 
και από το πλύσιµο των χεριών. 

Το να ξέρει κανείς κάτι από όλα αυτά, το να προσπαθήσει να γνω-
ρίσει την αιτία της τόσης σαπίλας, το να ρωτήσει, να ψάξει είναι αυτό που 
σας προτείνουµε στο βιβλίο αυτό. 

Μιλώ µε την γλώσσα της πρακτικής ζωής, επιθυµώντας να µάθω τι 
είναι αυτό που κρύβεται πίσω από τη φοβερή αυτή µάσκα της ύπαρξης. 

Σκέφτοµαι υψηλόφωνα και ας πουν οι χασοµέρηδες διανοούµενοι 
ότι τους κατέβει. 

Οι θεωρίες έχουν γίνει πια κουραστικές και µέχρι που πουλιούνται 
και ξανα-πουλιούνται στο εµπόριο…Τότε τι; 
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∆ίκαια είπε ο Γκαίτε: «Πάσα θεωρία σκοτεινή και µόνο το δέντρο 
των χρυσών καρπών, που είναι η ζωή, πράσινο»… 

Οι καηµένοι οι άνθρωποι κουράστηκαν πια µε τόσες θεωρίες, τώρα 
µιλούν πολύ για την εφαρµογή, πρέπει να είµαστε πρακτικοί και να γνω-
ρίσουµε πραγµατικά τις αιτίες των ταλαιπωριών µας. 
 
 

ΩΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

 
Σε λίγο εκατοµµύρια κατοίκων της Αφρικής, Ασίας και Λατινικής 

Αµερικής µπορεί να πεθάνουν της πείνας. 
Το αέριο που εκπέµπουν τα σπρέι µπορεί να καταστρέψει το Όζον 

της γήινης ατµόσφαιρας. 
Μερικοί σοφοί προβλέπουν ότι το έτος 2000 θα εξαντληθεί το υπέ-

δαφος της υδρογείου µας. 
Τα θαλάσσια είδη πεθαίνουν εξ αιτίας της µόλυνσης, αυτό έχει ήδη 

αποδειχθεί. 
Αναντίρρητα έτσι που πάµε γύρω στα τέλη αυτού του αιώνα, όλοι οι 

κάτοικοι των µεγάλων πόλεων θα πρέπει να χρησιµοποιούν µάσκες οξυ-
γόνου για να προστατευθούν από τον καπνό. 

Αν συνεχιστεί η µόλυνση µε τον σηµερινό της ρυθµό, µετά από λίγο 
καιρό θα είναι αδύνατο να τρώµε ψάρια, αφού αυτά ζώντας σε τελείως 
µολυσµένα νερά, θα είναι επικίνδυνα για την υγεία.  

Πριν από το 2000 θα είναι αδύνατο να βρει κανείς παραλία που να 
µπορεί να κάνει µπάνιο σε καθαρό νερό. 

Εξ’ αιτίας της υπερβολικής κατανάλωσης και της εκµετάλλευσης 
του εδάφους και του υπεδάφους, σύντοµα η γη δεν θα µπορεί να παράγει 
τα γεωργικά προϊόντα τα αναγκαία για την διατροφή των ανθρώπων. 

Το «∆ιανοητικό Ζώο» το εσφαλµένα ονοµαζόµενο άνθρωπος, µο-
λύνοντας τις θάλασσες µε τόσα απορρίµµατα, δηλητηριάζοντας τον αέρα 
µε τον καπνό των αυτοκινήτων και των εργοστασίων, µε την κατάχρηση 
στοιχείων βλαβερών για τον φλοιό της και καταστρέφοντας τη γη µε τις 
υπόγειες ατοµικές εκρήξεις, είναι σαφές ότι έριξε τον Πλανήτη Γη σε µία 
µακρά και τροµακτική αγωνία που αναµφίβολα θα καταλήξει σε µια Με-
γάλη Καταστροφή. 
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∆ύσκολα ο κόσµος θα µπορέσει να διασχίσει το κατώφλι του 2000, 
τώρα που το διανοητικό ζώο καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον µε χίλια 
την ώρα. 

Το «Λογικό Θηλαστικό» το εσφαλµένα ονοµαζόµενο άνθρωπος εγ-
γυάται την καταστροφή της Γης, θέλει να την κάνει ακατοίκητη και είναι 
φανερό ότι το πετυχαίνει. 

Όσον αφορά τις θάλασσες είναι σαφές ότι αυτές έχουν γίνει από όλα 
τα κράτη ένα είδος µεγάλου σκουπιδότοπου. 

Το 70%όλων των απορριµµάτων της γης πηγαίνουν σε κάθε µία από 
τις θάλασσες. 

Πελώριες ποσότητες πετρελαίου, εντοµοκτόνα κάθε είδους, ποικίλες 
χηµικές ουσίες, δηλητηριώδη αέρια, νευροτοξικά αέρια, απορρυπαντικά 
κ.λ.π. εκµηδενίζουν όλα τα ζωντανά είδη του ωκεανού. 

Τα θαλασσοπούλια και το πλαγκτόν το τόσο απαραίτητο για τη ζωή 
καταστρέφεται. 

Ασυζητητί η εκµηδένιση του θαλάσσιου πλαγκτόν είναι ανυπολόγι-
στης σπουδαιότητας γιατί οι µικροοργανισµοί αυτοί παράγουν το 70%του 
γήινου οξυγόνου. 

Μέσω της επιστηµονικής έρευνας αποδείχθηκε ότι ήδη ορισµένα 
µέρη του Ατλαντικού και του Ειρηνικού είναι µολυσµένα µε ραδιενεργά 
υπολείµµατα, προϊόντα των ατοµικών εκρήξεων. 

Σε διάφορες µητροπόλεις του κόσµου και ιδιαίτερα στην Ευρώπη το 
γλυκό νερό πίνεται, καταναλώνεται, διυλίζεται και ξανα-πίνεται πάλι. 

Στις µεγάλες πόλεις «τις υπερ-προηγµένες» το νερό που χρησιµο-
ποιείται στο τραπέζι περνά από πολλούς οργανισµούς.  

Στην νότια Αµερική, στην πόλη Κούκουτα της δηµοκρατίας της 
Κολοµβίας στα σύνορα µε την Βενεζουέλα, οι κάτοικοι είναι αναγκασµέ-
νοι να πίνουν τα µαύρα και ρυπαρά νερά του ποταµού που κουβαλά όλες 
τις βρωµιές που έρχονται από τον Παµπλόνα. 

Θέλω να αναφερθώ µε έµφαση στον ποταµό Παµπλονίτα που τόσο 
απαίσιος έχει γίνει για την Κούκουτα, το «Μαργαριτάρι του Βορρά». 

Τώρα υπάρχει άλλο υδραγωγείο που εφοδιάζει περισσότερο την πό-
λη, χωρίς να εγκαταλειφθεί και η πόση των µαύρων υδάτων του ποταµού 
Παµπλονίτα. 

Τεράστια φίλτρα, γιγαντιαίες µηχανές, χηµικές ουσίες, προσπαθούν 
να καθαρίσουν τα µαύρα νερά των µεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, και οι 
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επιδηµίες συνεχίζουν να µεταδίδονται όλο και περισσότερο από αυτά τα 
µαυρισµένα νερά, τα ακάθαρτα, που τόσες φορές έχουν περάσει από τους 
ανθρώπινους οργανισµούς. 

Οι φηµισµένοι βακτηριολόγοι βρήκαν στο πόσιµο νερό των µεγά-
λων πρωτευουσών παντός είδους παθογόνα βακτηρίδια, κολοβάκιλλους, 
φυµατίωσης, τύφου, φλύκταινας, κάµπιες κ.λ.π. 

Αν και θα φαινόταν απίστευτο µέσα στα ίδια τα ποτιστικά φυτά των 
ευρωπαϊκών χωρών βρέθηκε ο ιός του εµβολίου της πολυοµυελίτιδος. 

Ακόµα η σπατάλη νερού είναι τροµακτική. Επιστήµονες βεβαιώ-
νουν ότι το έτος 1990 το λογικό ανθρωποειδές θα πεθαίνει της δίψας. 

Το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι τα αποθέµατα υπόγειου γλυκού νε-
ρού κινδυνεύουν εξ αιτίας των καταχρήσεων του διανοητικού ζώου. 

Η εκµετάλλευση χωρίς όρια των πηγαδιών πετρελαίου είναι µοιραί-
α. Το πετρέλαιο που εξάγεται από το εσωτερικό της γης, περνά στα υπό-
γεια νερά και τα µολύνει3. 

Αποτέλεσµα είναι ότι τα υπόγεια ύδατα της γης έχουν γίνει µη πό-
σιµα για πάνω από έναν αιώνα. 

Σαφώς σαν αποτέλεσµα όλων αυτών πεθαίνουν τα φυτά και πλήθος 
ανθρώπων.  

Ας µιλήσουµε τώρα για τον αέρα που είναι τόσο απαραίτητος για 
την ζωή των πλασµάτων. 

Σε κάθε εισπνοή τα πνευµόνια παίρνουν µισό λίτρο αέρα, αυτό ση-
µαίνει 12 κυβικά µέτρα την µέρα. Πολλαπλασιάζουµε αυτήν την ποσότη-
τα µε τα 4,5 δισεκατοµµύρια των κατοίκων που έχει η γη και τότε έχουµε 
την ακριβή ποσότητα αέρα που καθηµερινά καταναλώνει η ανθρωπότητα, 
χωρίς να υπολογίσουµε ότι καταναλώνουν όλα τα άλλα ζώα που κατοι-
κούν στην επιφάνεια της γης. 

Το οξυγόνο που αναπνέουµε βρίσκεται στην ατµόσφαιρα και οφεί-
λεται στο πλαγκτόν που τώρα καταστρέφουµε µε την µόλυνση, όπως επί-
σης στην φωτοσύνθεση των φυτών. ∆υστυχώς τα αποθέµατα οξυγόνου 
έχουν ήδη αρχίσει να εξαντλούνται. 

Το «Λογικό Θηλαστικό» το εσφαλµένα ονοµαζόµενο άνθρωπος, µε 
τις αναρίθµητες βιοµηχανίες του, µικραίνει συνέχεια την ποσότητα της 

                                                            
3 Σ.Α. Ένα λίτρο µεταχειρισµένου λαδιού λίπανσης, έχει την δυνατότητα να µολύνει α-
νεπανόρθωτα 1.000.000 λίτρα υπογείου ύδατος στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής 
που θα πεταχτεί. 
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ηλιακής ακτινοβολίας, της τόσο αναγκαίας και απαραίτητης για την φω-
τοσύνθεση. Γι’ αυτό η ποσότητα του οξυγόνου που παράγουν σήµερα τα 
φυτά είναι πάρα πολύ λιγότερη από εκείνη του περασµένου αιώνα.  

Το πιο σοβαρό όλης αυτής της παγκόσµιας τραγωδίας είναι ότι το 
«∆ιανοητικό Ζώο» συνεχίζει να µολύνει τις θάλασσες, να καταστρέφει το 
πλαγκτόν και να εξαντλεί την βλάστηση. 

Το «Λογικό Ζώο» καταστρέφει δυστυχώς τις πηγές του οξυγόνου 
του. 

Το Σµόγκ4, που το «Νοήµον Θηλαστικό» διαρκώς παράγει, εκτός, 
του ότι σκοτώνει, απειλεί την ζωή του πλανήτη Γη. 

Το Σµόγκ όχι µόνο σκοτώνει τους ανθρώπους αλλά εκµηδενίζει τα 
αποθέµατα του οξυγόνου. 

Το Σµόγκ προκαλεί περίεργες και επικίνδυνες αθεράπευτες ασθένει-
ες, αυτό έχει ήδη αποδειχτεί. 

Το Σµόγκ εµποδίζει την διέλευση του ηλιακού φωτός και των υπε-
ριωδών ακτίνων, προκαλώντας γι’ αυτό µεγάλες διαταραχές στην ατµό-
σφαιρα. 

Έρχεται µια εποχή κλιµατολογικών αλλαγών, παγετών, προώθηση 
των πολικών πάγων προς τον ισηµερινό, τροµακτικοί κυκλώνες, σεισµοί 
κ.λ.π. 

Εξ’ αιτίας όχι της χρήσης αλλά της κατάχρησης της ηλεκτρικής ε-
νέργειας το έτος 2000 θα κάνει περισσότερη ζέστη σε µερικές περιοχές 
του πλανήτη Γη και αυτό θα βοηθήσει στην διαδικασία της Επανάστασης5 
των Πόλων της Γης. 

Οι πόλοι ξαφνικά θα γίνουν Ισηµερινός και το αντίθετο. 
Η απόψυξη των πόλων έχει ήδη αρχίσει και ένας καινούριος κατα-

κλυσµός µετά από την φωτιά επίκειται. 
Στις επόµενες δεκαετίες θα πολλαπλασιαστεί το διοξείδιο του άν-

θρακος, οπότε το χηµικό αυτό στοιχείο θα σχηµατίσει ένα παχύ στρώµα 
στην ατµόσφαιρα της Γης. 

Ένα τέτοιο στρώµα θα ρουφήξει την θερµική ακτινοβολία και δυ-
στυχώς θα δράσει σαν µοιραίο θερµοκήπιο. 

                                                            
4 Σ.Α. Το φωτοχηµικό νέφος που παράγεται από τα καυσαέρια αυτοκινήτων και βιοµη-
χανιών όταν επιδράσει επάνω τους το ηλιακό φως. 
5 Σ.Α. Έννοια λεξικού: ριζική αλλαγή. 
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Το κλίµα της Γης θα γίνει πιο ζεστό σε πολλούς  τόπους και η ζέστη 
θα λειώσει τον πάγο των πόλων και για τον λόγο αυτό θα ανέβει τροµα-
κτικά η στάθµη των ωκεανών. 

Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Το εύφορο έδαφος εξαφανί-
ζεται και καθηµερινά γεννιούνται 200.000 άνθρωποι που χρειάζονται 
τροφή. 

Η κοσµική καταστροφή πείνας που επίκειται, θα είναι σίγουρα φο-
βερή, βρίσκεται ήδη προ των πυλών. 

Σήµερα πεθαίνουν 40 εκατοµµύρια άνθρωποι ετησίως από πείνα, 
από έλλειψη τροφής. 

Η εγκληµατική βιοµηχανοποίηση των δασών και η χωρίς σεβασµό 
εκµετάλλευση των ορυχείων και του πετρελαίου κάνουν την Γη να γίνει 
µία έρηµος. 

Όσο βέβαιο είναι ότι η ατοµική ενέργεια είναι θανατηφόρα για την 
ανθρωπότητα, άλλο τόσο είναι βέβαιο ότι σήµερα επίσης υπάρχουν ακτί-
νες θανάτου, µικροβιακές βόµβες και πολλά άλλα όπλα κακοποιά, φοβερά 
καταστρεπτικά, εφευρέσεις των επιστηµόνων. 

Αναντίρρητα για να παραχθεί η πυρηνική ενέργεια, απαιτούνται τε-
ράστιες ποσότητες ραδιενεργών ορυκτών, από τα οποία είναι εκµεταλ-
λεύσιµα µόνο το 30%. Αυτό εξαντλεί το υπέδαφος γρήγορα. Τα ατοµικά 
απορρίµµατα που µένουν στο υπέδαφος γίνονται τροµερά επικίνδυνα. ∆εν 
υπάρχει σίγουρος τόπος για τα ατοµικά σκουπίδια. 

Αν το αέριο µιας ατοµικής χαβούζας διέφευγε έστω και το ελάχιστο 
µέρος, θα πέθαιναν χιλιάδες άνθρωποι. 

Η µόλυνση των τροφών και του νερού δηµιουργεί γενετικές διατα-
ραχές και ανθρώπινα τέρατα, πλάσµατα που γεννιούνται παραµορφωµένα 
και τερατώδη. 

Πριν το 1999 θα συµβεί ένα σοβαρό ατοµικό ατύχηµα που θα προ-
καλέσει πραγµατικό τρόµο6. 

Σίγουρα η ανθρωπότητα δεν ξέρει να ζει, έχει εκφυλιστεί φοβερά 
και έχει στ’ αλήθεια επισπεύσει την άβυσσο. 

Το πιο σοβαρό όλου αυτού του ζητήµατος είναι ότι οι παράγοντες 
µιας τέτοιας ερήµωσης, όπως είναι: πείνες, πόλεµοι, καταστροφή του 
πλανήτη όπου ζούµε κ.λ.π. βρίσκονται µέσα σ’ εµάς τους ίδιους, τους φέ-
ρουµε µέσα µας, στον Ψυχισµό µας. 
                                                            
6 Σ.Α. Πρόκειται για το Τσερνοµπίλ;  
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Η ΕΥΤΥΧΙΑ 
 

Οι άνθρωποι δουλεύουν καθηµερινά, αγωνίζονται για την επιβίωση, 
θέλουν µε κάποιο τρόπο να επιζήσουν, όµως δεν είναι ευτυχείς. 

Αυτά τα της ευτυχίας είναι κινέζικα-όπως λένε εδώ-το πιο σοβαρό 
είναι ότι οι άνθρωποι το ξέρουν όµως µέσα σε τόσες πίκρες, φαίνεται ότι 
δεν χάνουν τις ελπίδες τους να την επιτύχουν κάποια µέρα, χωρίς να ξέ-
ρουν πως και µε ποιο τρόπο. 

Φτωχοί άνθρωποι! Πόσο υποφέρουν! Και όµως θέλουν να ζήσουν, 
φοβούνται να χάσουν τη ζωή τους… 

Αν οι άνθρωποι καταλάβαιναν κάτι πάνω στην Επαναστατική Ψυ-
χολογία, πιθανόν να σκέφτονταν διαφορετικά. Όµως στ’ αλήθεια δεν ξέ-
ρουν τίποτα, θέλουν να επιζήσουν µέσα στη δυστυχία τους και αυτό είναι 
όλο. 

Υπάρχουν στιγµές απολαυστικές και πολύ ευχάριστες αλλά αυτό 
δεν είναι ευτυχία. Οι άνθρωποι συγχέουν την απόλαυση µε την ευτυχία. 

Χωρίς κέφι, µεθύσι, όργια, είναι ζωική απόλαυση όµως δεν είναι ευ-
τυχία…εν τούτοις υπάρχουν υγιείς γιορτές χωρίς γλέντια, χωρίς ζωώδη 
απόλαυση, χωρίς οινόπνευµα κ.λ.π. όµως ούτε αυτό είναι ευτυχία. 

Είσαι ευγενές πρόσωπο; Πως αισθάνεσαι όταν χορεύεις; Είσαι ερω-
τευµένος; Αγαπάς αληθινά; Πως αισθάνεσαι χορεύοντας µε αυτόν που 
λατρεύεις; Επέτρεψέ µου να φερθώ λίγο σκληρά αυτές τις στιγµές λέγο-
ντας ότι ούτε αυτό είναι ευτυχία. 

Αν είσαι πια γερασµένος, αν δεν σε προσελκύουν τέτοιες απολαύ-
σεις, αν σου δηµιουργούν γεύση κατσαρίδας, συγχώρα µε αν σου πω ότι 
θα ήταν διαφορετικά αν ήσουν νέος γεµάτος αυταπάτες. 

Ούτως ή άλλως, ότι και να λέµε, χορεύεις δεν χορεύεις, ερωτεύεσαι 
ή όχι, έχεις ή δεν έχεις αυτό που λέγεται χρήµα, εσύ δεν είσαι ευτυχισµέ-
νος αν και σκέφτεσαι το αντίθετο. 

Περνά κανείς τη ζωή ψάχνοντας παντού την ευτυχία και πεθαίνει 
χωρίς να την συναντήσει. 

Στη λατινική Αµερική είναι πολλοί αυτοί που ελπίζουν να κερδί-
σουν κάποτε τον πρώτο λαχνό του λαχείου, πιστεύουν ότι έτσι θα επιτύ-
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χουν την ευτυχία. Μερικοί στ’ αλήθεια τον κερδίζουν, όµως δεν κατορθώ-
νουν µ’ αυτό την επιθυµητή ευτυχία. 

Όταν κανείς είναι µικρός, ονειρεύεται την ιδανική γυναίκα, κάποια 
πριγκίπισσα από τις «Χίλιες και µία Νύχτες», κάτι το εξαιρετικό. Έρχεται 
µετά η σκληρή πραγµατικότητα των γεγονότων: γυναίκα, µικρά παιδάκια 
να αναθρέψει, δύσκολα οικονοµικά προβλήµατα κ.λ.π. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ενώ τα παιδιά αναπτύσσονται , τα προ-
βλήµατα επίσης µεγαλώνουν µέχρι να γίνουν άλυτα… 

Κατά το µέτρο που το µικρό αγόρι ή κορίτσι µεγαλώνει, τα παπού-
τσια γίνονται κάθε φορά πιο µεγάλα και η τιµή πιο υψηλή, αυτό είναι ξε-
κάθαρο. 

Όπως τα πλάσµατα µεγαλώνουν , το ποσόν για τον ρουχισµό ανε-
βαίνει όλο και περισσότερο. Αν υπάρχει χρήµα τότε δεν υπάρχει πρόβλη-
µα σε αυτό το σηµείο, αν όµως δεν υπάρχει τα πράγµατα γίνονται σοβαρά 
και υποφέρουν φοβερά… 

Όλα αυτά γίνονται πιο υποφερτά λίγο πολύ αν η γυναίκα είναι καλή. 
Όµως αν ο φτωχός άνδρας είναι απατηµένος, να βάζω κέρατα σηµαίνει να 
απατάει ο ένας τον άλλον, όταν λοιπόν του βάζουν κέρατα τι του χρησι-
µεύει τότε να αγωνιστεί για να κερδίσει χρήµατα;  

Ευτυχώς υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις, θαυµάσιες σύζυγοι, 
αληθινές συντρόφισσες, τόσο στην ευηµερία όσο και στην δυστυχία. Ό-
µως στην άκρη των άκρων, το πιο χειρότερο απ’ όλα είναι ότι τότε ο άν-
δρας δεν ξέρει να την εκτιµήσει και µέχρι που την εγκαταλείπει για άλλες 
γυναίκες που θα του πικράνουν τη ζωή. 

Πολλές είναι οι κόρες που ονειρεύονται έναν «γαλάζιο πρίγκιπα», 
δυστυχώς τα πράγµατα γίνονται πολύ διαφορετικά και στο πεδίο των γε-
γονότων η φτωχή γυναίκα παντρεύεται έναν δήµιο… 

Η µεγαλύτερη αυταπάτη για µια γυναίκα είναι να καταλήξει να έχει 
ένα όµορφο σπιτικό και να γίνει µητέρα. Θείος προορισµός, όµως και να 
της τύχει καλός σύζυγος-πράγµα πολύ δύσκολο-στο τέλος όλα τελειώ-
νουν: οι γιοι και οι κόρες παντρεύονται, φεύγουν ή κακοπληρώνουν τους 
γονείς και το σπιτικό κλείνει οριστικά. 

Γενικά σ’ αυτόν τον σκληρό κόσµο που ζούµε δεν υπάρχουν ευτυ-
χισµένοι άνθρωποι. Όλα τα φτωχά ανθρώπινα όντα είναι δυστυχισµένα. 
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Στη ζωή γνωρίσαµε πολλούς «γαϊδάρους» µε λεφτά, γεµάτους προ-
βλήµατα, αγωγές κάθε είδους υπερφορτωµένους µε φόρους κ.λ.π. ∆εν εί-
ναι ευτυχισµένοι. 

Σε τι χρησιµεύει να είσαι πλούσιος αν δεν στέκεσαι καλά στην υγεία 
σου; Φτωχοί πλούσιοι! Μερικές φορές είναι πιο δυστυχισµένοι από οποι-
ονδήποτε αλήτη. 

Όλα είναι περαστικά σε αυτή τη ζωή: περνάνε τα πράγµατα, τα 
πρόσωπα, οι ιδέες κ.λ.π. Αυτοί που έχουν το χρήµα περνούν κι’ αυτοί και 
εκείνοι που δεν το έχουν περνούν επίσης και κανείς δεν γνωρίζει την αλη-
θινή ευτυχία. 

Πολλοί θέλουν να δραπετεύσουν από τον εαυτό τους µέσα από το 
οινόπνευµα ή τα ναρκωτικά, όµως στην πραγµατικότητα όχι µόνο δεν πε-
τυχαίνουν µια τέτοια φυγή, αλλά το χειρότερο µένουν πιασµένοι µέσα 
στην κόλαση της διαστροφής(ελαττώµατος). 

Οι φίλοι του αλκοόλ ή του χασίς ή του Ελ-Ες-Ντι κ.λ.π. χάνονται 
σαν από γοητεία, όταν ο διεφθαρµένος καταλήγει να αλλάξει ζωή. 

Αποφεύγοντας τον εαυτό µας, το εγώ µας, δεν πετυχαίνεται η ευτυ-
χία. Θα ήταν ενδιαφέρον «να αρπάξει τον ταύρο από τα κέρατα», να πα-
ρατηρήσει το Εγώ, να το µελετήσει µε σκοπό να ανακαλύψει τις αιτίες του 
πόνου. 

Όταν ένας ανακαλύπτει τις πραγµατικές αιτίες τόσων δυστυχιών και 
πίκρας, είναι σαφές ότι µπορεί να κάνει κάτι… 

Αν ήταν δυνατόν να τελειώσουµε µε τον «εαυτό Μας», µε τα «µε-
θύσια Μας», µε τα «βίτσια Μας», µε τη «στοργή Μας» που τόσο πόνο 
προκαλούν στην καρδιά µας. Αν ήταν δυνατόν να τελειώσουµε µε τα 
προβλήµατά µας που µας κοµµατιάζουν τον νου και µας αρρωσταίνουν 
κ.λ.π., κ.λ.π., κ.λ.π., είναι ξεκάθαρο ότι έρχεται τότε προς εµάς αυτό που 
δεν ανήκει στον χρόνο, αυτό που βρίσκεται πέρα από το σώµα των συγκι-
νήσεων και του νου, αυτό που πραγµατικά είναι άγνωστο για την νοηµο-
σύνη και λέγεται: Ευτυχία! 

Ασυζητητί, όσο η Συνείδηση συνεχίζει να είναι εγκλωβισµένη, 
µπλοκαρισµένη µέσα στον «Εαυτό Μου», το «Εγώ Μου», µε κανένα τρό-
πο δεν θα µπορέσει να γνωρίσει την νόµιµη ευτυχία. 

Η ευτυχία έχει µια γεύση που το «Εγώ Μου», ο «Εαυτός Μου» ποτέ 
δεν γνώρισε.   
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  
 

Η έννοια της ελευθερίας είναι κάτι που ακόµα δεν έχει γίνει κατανοητό 
από την ανθρωπότητα. 

Πάνω στην έννοια Ελευθερία, τιθέµενης πάντα λίγο πολύ σε λανθα-
σµένη βάση, έχουν γίνει σοβαρότατα σφάλµατα. 

Σίγουρα αγωνίζονται για µια λέξη, εξάγονται παράλογα συµπερά-
σµατα, γίνονται προσβολές παντός είδους και χύνεται αίµα στα πεδία των 
µαχών. 

Η λέξη Ελευθερία είναι µαγευτική, αρέσει σε όλον τον κόσµο, εν 
τούτοις δεν υπάρχει γι’ αυτήν πραγµατική κατανόηση. Σχετικά µε την λέ-
ξη αυτή υπάρχει σύγχυση.  

∆εν είναι δυνατόν να συναντήσει κανείς µια δωδεκάδα άτοµα που 
να δίνουν στην λέξη Ελευθερία τον ίδιο ορισµό µε τον ίδιο τρόπο. 

Καθένας έχει για τον όρο αυτό, διαφορετικές ιδέες: υποκειµενικές 
γνώµες του κόσµου χωρίς µια αντικειµενική πραγµατικότητα. 

Θέτοντας το ζήτηµα Ελευθερία, εµφανίζεται ασυναρτησία, αοριστί-
α, ακαταλληλότητα του κάθε νου. 

Είµαι σίγουρος ότι ούτε ο Εµµανουήλ Καντ συγγραφέας του «Ορ-
θολογισµού», του «Κριτική του Καθαρού Λόγου» και του «Κριτική του 
Πρακτικού Λόγου» ανέλυσε ποτέ την λέξη αυτή για να της δώσει την α-
κριβή της σηµασία. 

Ελευθερία, ωραία λέξη, ωραίος όρος, πόσα εγκλήµατα διαπράχθη-
καν στο όνοµά της. 

Ασυζητητί ο όρος Ελευθερία έχει υπνωτίσει τα πλήθη. Τα βουνά και 
οι κοιλάδες, οι ποταµοί και οι θάλασσες βάφτηκαν µε αίµα στο όνοµα της 
µαγικής αυτής λέξης… 

Πόσα λάβαρα, πόσο αίµα και πόσοι ήρωες έγιναν στη ροή της ιστο-
ρίας, κάθε φορά που έθεταν επί τάπητος το θέµα Ελευθερία. 

∆υστυχώς µετά από την απόλυτη ανεξαρτησία την αποκτηµένη µε 
τέτοιο µεγάλο αντίτιµο, µέσα στον καθένα συνεχίζει η σκλαβιά. 

Ποιος είναι ελεύθερος; Ποιος πέτυχε την περίφηµη ελευθερία; πόσοι 
χειραφετήθηκαν; αχ, αχ, αχ! 

Ο έφηβος ποθεί ελευθερία, φαίνεται απίστευτο ότι πολλές φορές αν 
και έχει τροφή, ρούχα και στέγη, θα ήθελε να φύγει από το πατρικό σπίτι 
για να αναζητήσει την Ελευθερία. 
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Καταλήγει άτοπο το γεγονός ότι ο νέος που τα έχει όλα σπίτι του, θα 
ήθελε να διαφύγει, να αποµακρυνθεί από το µέρος που µένει, γοητευµένος 
από τον όρο ελευθερία. Είναι περίεργο ότι αν και απολαµβάνει κάθε µορ-
φής ανέσεις στον αναφερόµενο χώρο, θα ήθελε να χάσει αυτό που έχει για 
να ταξιδέψει στις χώρες του κόσµου και να βυθιστεί στον πόνο. 

Το ότι ο τυχοδιώκτης, ο παρείσακτος της ζωής, ο αλήτης, να ποθεί 
στ’ αλήθεια να αποµακρυνθεί από το σπιτάκι, το καλύβι µε σκοπό να πε-
τύχει κάποια αλλαγή καλύτερη είναι σωστό. Αλλά το ότι το καλό παιδί, το 
µικρό της µαµάς θέλει να φύγει, είναι άτοπο µέχρι και παράλογο. Όµως 
έτσι είναι αυτό, η λέξη Ελευθερία γοητεύει, µαγεύει αν και κανείς δεν 
µπορεί να την ορίσει επ’ ακριβώς. 

Το ότι η κοπέλα θέλει Ελευθερία, ότι ποθεί να αλλάξει σπιτικό, να 
παντρευτεί για να φύγει από το πατρικό σπίτι και να ζήσει µια καλύτερη 
ζωή, είναι εν µέρει λογικό γιατί έχει το δικαίωµα να είναι µητέρα. Εν τού-
τοις παντρεµένη πια συνεχίζει να µην είναι ελεύθερη και αποφασιστικά 
πρέπει να συνεχίσει να φορά τις αλυσίδες της σκλαβιάς της. 

Ο υπάλληλος κουρασµένος από τους τόσους κανονισµούς, θέλει να 
δει τον εαυτό του ελεύθερο και αν πετύχει να ανεξαρτητοποιηθεί, αντιµε-
τωπίζει το πρόβληµα ότι συνεχίζει να είναι σκλάβος των ίδιων του των 
συµφερόντων και απασχολήσεων. 

Πραγµατικά κάθε φορά που αγωνιζόµαστε για την Ελευθερία, ακό-
µα και όταν νικήσουµε νοιώθουµε κάπως απογοητευµένοι. 

Τόσο άχρηστα χυµένο αίµα στ’ όνοµα της ελευθερίας και όµως συ-
νεχίζουµε να είµαστε σκλάβοι των εαυτών µας και των άλλων. 

Οι άνθρωποι πολεµούν για λέξεις ακατανόητες αν και τα λεξικά τις 
επεξηγούν γραµµατικώς. 

Η Ελευθερία είναι κάτι που πρέπει να πετύχουµε µέσα µας. Κανείς 
δεν µπορεί να την πετύχει έξω από τον εαυτό του. 

«Να ιππεύεις µέσω του αέρα» είναι µια πολύ ανατολίτικη φράση 
που αλληγορικά παρουσιάζει την έννοια της γνήσιας Ελευθερίας.  

Κανείς δεν θα µπορέσει στην πραγµατικότητα να γευτεί την Ελευ-
θερία όσο η Συνείδησή του συνεχίζει να είναι εγκλωβισµένη µέσα του, 
στον εαυτό του. 

Επείγει να καταλάβουµε αυτό το εγώ µας , τον εαυτό µας, αυτό πού 
είµαστε αν θέλουµε ειλικρινά να πετύχουµε την Ελευθερία. 
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Με κανένα τρόπο δεν θα µπορούσαµε να καταστρέψουµε τα σίδερα 
της σκλαβιάς, χωρίς προηγουµένως να έχουµε καταλάβει όλο αυτό: «το 
δικό µου», «ότι ανήκει στο εγώ, στον εαυτό µου». 

Σε τι συνίσταται η σκλαβιά; Τι είναι αυτό που µας κρατά σκλαβω-
µένους; Ποια είναι αυτά τα δεσµά; Όλα αυτά πρέπει να τα ανακαλύψουµε. 

Πλούσιοι και φτωχοί, πιστεύοντες και δυσπιστούντες, είναι όλοι τυ-
πικά καταπιεσµένοι, αν και θεωρούνται ελεύθεροι. 

Ενώ η Ουσία, η Συνείδηση, το πιο άξιο και τίµιο που έχουµε µέσα 
µας, συνεχίζει να είναι εγκλωβισµένη στον εαυτό µας, στο εγώ µας , σε 
µας τους ίδιους, στις ορέξεις και τους φόβους µας, στις επιθυµίες και τα 
πάθη µας, στους προβληµατισµούς και τις σκληρότητές µας, στα ψυχικά 
µας ελαττώµατα, θα βρισκόµαστε σε µια φυλακή. 

Η έννοια της Ελευθερίας µπορεί να γίνει απόλυτα κατανοητή, µόνο 
όταν εκµηδενιστούν τα σίδερα της ίδιας µας της ψυχολογικής φυλακής. 

Ενώ το Εγώ υπάρχει, η συνείδηση θα βρίσκεται φυλακισµένη. Η δι-
αφυγή από την φυλακή είναι δυνατή µόνο µε την βουδιστική εκµηδένιση, 
διαλύοντας το Εγώ, µετατρέποντάς το σε στάχτη, σε κοσµική σκόνη. 

Η ελεύθερη Συνείδηση γεύεται άµεσα την αληθινή Ελευθερία, α-
παλλαγµένη από το Εγώ, µε την πλήρη απουσία του εαυτού, χωρίς επιθυ-
µίες, πάθη, ορέξεις και φόβους. 

Οποιαδήποτε ιδέα πάνω στην Ελευθερία δεν είναι Ελευθερία. Οι 
γνώµες που σχηµατίζουµε για την Ελευθερία, απέχουν πολύ από του να 
είναι πραγµατικότητα. 

Οι ιδέες που σφυρηλατούµε για το θέµα Ελευθερία δεν έχουν σχέση 
µε την αυθεντική ελευθερία. 

Η Ελευθερία είναι κάτι που πρέπει να δοκιµάσουµε άµεσα και αυτό 
είναι δυνατόν µόνο πεθαίνοντας ψυχολογικά, διαλύοντας το εγώ, τελειώ-
νοντας για πάντα µε τον εαυτό µας. 

∆εν θα χρησίµευε σε τίποτε να συνεχίζουµε να ονειρευόµαστε την 
Ελευθερία, αν συνεχίζουµε ούτως ή άλλως σαν σκλάβοι. 

Αξίζει περισσότερο να δούµε τους εαυτούς µας όπως είναι, να πα-
ρατηρήσουµε µε προσοχή όλα τα σίδερα της σκλαβιάς που µας κρατούνε 
σε µια κανονική φυλακή. 

Αυτο-γνωριζόµενοι, βλέποντας αυτό που είµαστε εσωτερικά, θα α-
νακαλύψουµε την πόρτα της αυθεντικής Ελευθερίας. 
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Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ 
 

Γίνεται ενδιαφέρον να έχουµε ένα ρολόι τοίχου στο σπίτι, όχι µόνο 
για να ξέρουµε την ώρα αλλά και για να συλλογιζόµαστε λίγο. 

Χωρίς το εκκρεµές, το ρολόι δεν λειτουργεί. Η κίνηση του εκκρε-
µούς σηµαίνει πολλά. 

Στα αρχαία χρόνια το δόγµα της Εξέλιξης δεν υπήρχε, οπότε οι σο-
φοί είχαν την ιδέα ότι τα ιστορικά συµβάντα εκτυλίσσονταν πάντοτε σύµ-
φωνα µε τον Νόµο του Εκκρεµούς. 

Όλα ρέουν και ξαναρέουν, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, µεγαλώ-
νουν και µικραίνουν, έρχονται και φεύγουν σύµφωνα µε τον θαυµαστό 
αυτό Νόµο. 

∆εν είναι καθόλου παράξενη αυτή η ταλάντευση, το ότι όλα υπο-
τάσσονται στο πήγαιν-έλα του χρόνου, το ότι όλα ακµάζουν και παρακµά-
ζουν. 

Στο ένα άκρο του εκκρεµούς βρίσκεται η χαρά στο άλλο ο πόνος. 
Όλες οι συγκινήσεις µας, οι σκέψεις, οι πόθοι, οι επιθυµίες µας ταλαντεύ-
ονται σύµφωνα µε τον Νόµο του Εκκρεµούς. 

Ελπίδα και απελπισία, απαισιοδοξία και αισιοδοξία, πάθος και πό-
νος, θρίαµβος και αποτυχία, κέρδος και ζηµία αντιστοιχούν σίγουρα στα 
δύο άκρα της κίνησης του εκκρεµούς. 

Αναπήδησε η Αίγυπτος µε όλη της την ισχύ και κυριάρχησε στις ό-
χθες του ιερού ποταµού. Όµως όταν το εκκρεµές έφτασε στην άλλη πλευ-
ρά, όταν υψώθηκε στο αντίθετο άκρο, έπεσε η χώρα των Φαραώ και υψώ-
θηκε η Ιερουσαλήµ η αγαπηµένη πόλη των προφητών. 

Έπεσε το Ισραήλ όταν άλλαξε θέση το εκκρεµές και ανέβηκε στο 
άλλο άκρο η Ρωµαϊκή αυτοκρατορία. 

Η περιοδική κίνηση του εκκρεµούς ανασηκώνει και καταποντίζει 
αυτοκρατορίες, κάνει να αναστηθούν δυναµικοί πολιτισµοί και µετά τους 
καταστρέφει κ.λ.π. 

Μπορούµε να τοποθετήσουµε στο δεξιό άκρο του εκκρεµούς τις 
διάφορες ψευτο-εσωτεριστικές και ψευτο-αποκρυφιστικές σχολές, θρη-
σκείες και αιρέσεις. 

Μπορούµε να τοποθετήσουµε στο αριστερό άκρο της περιοδικής κί-
νησης όλες τις υλιστικού τύπου σχολές, µαρξιστικές, αθεϊστικές, σκεπτι-
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κιστικές κ.λ.π. Πρόκειται για αντιθέσεις της περιοδικής κίνησης του εκ-
κρεµούς, µεταβλητές υποκείµενες σε διαρκή εναλλαγή. 

Ο φανατικός θρησκευόµενος εξ αιτίας οποιουδήποτε ασυνήθιστου 
συµβάντος ή απογοητεύσεως µπορεί να προχωρήσει στο άλλο άκρο του 
εκκρεµούς, να γίνει υλιστής, άθεος, σκεπτικιστής. 

Ο φανατικός υλιστής, αθεϊστής, εξ αιτίας οποιουδήποτε ασυνήθι-
στου γεγονότος, ενός µεταφυσικού ίσως, υπερφυσικού συµβάντος, µιας 
άφατης7στιγµής τρόµου, µπορεί να οδηγηθεί στο αντίθετο άκρο της κινή-
σεως του εκκρεµούς και να γίνει ένας δραστήριος ανυπόφορος θρησκευό-
µενος. 

Παραδείγµατα: Ένας ιερωµένος νικηµένος σε µια πολεµική από έ-
ναν εσωτεριστή, απελπισµένος µετατράπηκε σε δύσπιστο και υλιστή. 

Γνωρίζουµε την περίπτωση µιας κυρίας άθεης και δύσπιστης που 
χάρις σε κάποιο µεταφυσικό γεγονός αποφασιστικό και οριστικό, έγινε 
µια θαυµάσια θεωρητική του πρακτικού εσωτερισµού. 

Στο όνοµα της αλήθειας, οφείλουµε να δηλώσουµε ότι ο πραγµατι-
κός και απόλυτος άθεος υλιστής είναι µια φάρσα, δεν υπάρχει. 

Μπροστά στο πλησίασµα ενός αναπόφευκτου θανάτου, µπροστά σε 
µια στιγµή άφατου τρόµου, οι εχθροί του αιώνιου, οι υλιστές και άπιστοι 
περνούν στη στιγµή στην άλλη άκρη του εκκρεµούς και καταλήγουν να 
προσεύχονται, να κλαινε, να θρηνούν µε ατελείωτη πίστη και απέραντη 
αφοσίωση. 

Ο ίδιος ο Καρλ Μαρξ, συγγραφέας του ∆ιαλεκτικού Υλισµού, ήταν 
ένας φανατικός θρησκευόµενος Εβραίος και µετά τον θάνατό του, του έ-
καναν ταφική ποµπή µεγάλου ραβίνου. 

Ο Καρλ Μαρξ εργάστηκε τον ∆ιαλεκτικό Υλισµό του µε ένα µόνο 
σκοπό: «ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙ-
ΣΜΟΥ» 

Είναι η κλασσική περίπτωση των ακραίων θρησκευτικών αντιζη-
λιών. Με κανένα τρόπο ο Μαρξ δεν µπορούσε να δεχτεί την ύπαρξη άλ-
λων θρησκειών και προτίµησε να τις καταστρέψει µέσω της ∆ιαλεκτικής 
του. 

Ο Καρλ Μαρξ εκπλήρωσε ένα από τα Πρωτόκολλα της Σιών που 
αναφέρει: «∆εν έχει σηµασία αν γεµίσουµε τον κόσµο από υλιστές και 
                                                            
7 Που δεν µπορεί να ειπωθεί. 



 20

απεχθείς άθεους. Την ηµέρα που εµείς θα επικρατήσουµε θα διδάξουµε 
την θρησκεία του Μωυσή, κωδικοποιηµένη δεόντως και σε διαλεκτική 
µορφή και δεν θα επιτρέψουµε στον κόσµο καµία άλλη θρησκεία». 

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στην Σοβιετική Ένωση οι θρησκείες βρί-
σκονται υπό διωγµό και στον λαό διδάσκεται η υλιστική διαλεκτική, ενώ 
στις συναγωγές µελετάται το Ταλµούδ χωρίς κανένα πρόβληµα. 

Οι ιθύνοντες της ρωσικής κυβέρνησης είναι φανατικοί θρησκευόµε-
νοι του Νόµου του Μωυσή, όµως δηλητηριάζουν τον λαό µε τη φάρσα 
του ∆ιαλεκτικού Υλισµού. 

Ποτέ δεν θα µιλούσαµε εναντίον του Ισραηλινού λαού, µόνο απο-
καλύπτουµε αυτή την ορισµένη αφρόκρεµα8 που παίζει διπλό παιχνίδι και 
που επιδιώκοντας άσχηµους σκοπούς δηλητηριάζει τον λαό µε τον ∆ιαλε-
κτικό Υλισµό, ενώ στα κρυφά εφαρµόζει τη θρησκεία του Μωυσή. 

Υλισµός και Πνευµατισµός µε συνέπεια, τις προκαταλήψεις και τις 
ιδέες παντός είδους, προβάλλονται στον νου σύµφωνα µε το Νόµο του 
Εκκρεµούς και αλλάζουν µόδα σύµφωνα µε τους καιρούς και τις συνήθει-
ες. 

Πνεύµα και Ύλη είναι δύο έννοιες πολύ συζητήσιµες και ακανθώ-
δεις που κανένας δεν κατανοεί. Τίποτε δεν ξέρει ο νους για το πνεύµα, 
τίποτε για την ύλη. 

Μια έννοια δεν είναι παρά µια έννοια. Η πραγµατικότητα δεν είναι 
µια έννοια, αν και µπορούν να σφυρηλατηθούν πολλές έννοιες πάνω στην 
πραγµατικότητα. 

Το Πνεύµα είναι το Πνεύµα (το Είναι) και µόνο αυτό  µπορεί να 
γνωρίσει τον εαυτό του. 

Είναι γραµµένο: «Το Είναι είναι το Είναι και ο λόγος ύπαρξης του 
Είναι είναι το ίδιο το Είναι». 

Οι φανατικοί του Θεού της ύλης, οι επιστήµονες του ∆ιαλεκτικού 
Υλισµού είναι εµπειρικοί και παράλογοι 100%. Μιλάνε για την ύλη µε µια 
εκθαµβωτική και βλακώδη αυτάρκεια, όταν στην πραγµατικότητα δεν ξέ-
ρουν τίποτα για αυτήν.  

Τι είναι η ύλη; Ποιος από αυτούς τους ανόητους επιστήµονες το ξέ-
ρει; Η τόσο διαφηµισµένη ύλη είναι µια έννοια υπερβολικά συζητήσιµη 
και αρκετά ακανθώδης. 

                                                            
8 Σ.Α. Οι Σιωνιστές. 
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Ποια είναι η ύλη; το βαµβάκι; το σίδερο; η σάρκα; το άµυλο; η πέ-
τρα, ο χαλκός; ένα σύννεφο ή τί; Το να πούµε ότι όλα είναι ύλη θα ήταν 
τόσο εµπειρικό και παράλογο σαν να βεβαιώναµε ότι ο ανθρώπινος οργα-
νισµός είναι ένα συκώτι ή µια καρδιά ή ένα νεφρό. Σαφώς ένα πράγµα 
είναι ένα πράγµα και ένα άλλο πράγµα είναι ένα άλλο πράγµα, κάθε όρ-
γανο είναι διαφορετικό και κάθε ουσία διαφέρει. Τότε ποια απ’ όλες τις 
ουσίες είναι η τόσο διαφηµισµένη ύλη; 

Με τις έννοιες του εκκρεµούς παίζει πολύς κόσµος, αλλά οι έννοιες 
δεν είναι η πραγµατικότητα. 

Ο νους γνωρίζει απατηλές µορφές της φύσης αλλά τίποτε δεν ξέρει 
για την αλήθεια που περιέχεται σε αυτές τις µορφές. 

Οι θεωρίες φεύγουν µε την µόδα, µε τις εποχές και τα χρόνια και 
αυτό που έµαθε ένας στο σχολείο καταλήγει να µην χρησιµεύει σε τίποτα. 
Συµπέρασµα: κανείς δεν ξέρει τίποτα. 

Οι έννοιες του δεξιού ή του αριστερού άκρου του εκκρεµούς περ-
νούν όπως η µόδα των γυναικών, όλα είναι διαδικασίες του νου, πράγµατα 
που συµβαίνουν στην επιφάνεια της νοηµοσύνης, ανοησίες, µαταιότητες 
της διάνοιας. 

Σε οποιαδήποτε ψυχολογική επιστήµη αντιτίθεται άλλη ψυχολογική 
επιστήµη, σε οποιαδήποτε ψυχολογική διαδικασία λογικά δοµηµένη αντι-
τίθεται άλλη παρεµφερής. Και µετά απ’ όλα αυτά τι; 

Το Πραγµατικό, η Αλήθεια είναι που µας ενδιαφέρει όµως αυτό δεν 
είναι ζήτηµα του Εκκρεµούς, δεν βρίσκεται ανάµεσα στο πήγαιν-έλα των 
θεωριών και των δοξασιών. 

Η Αλήθεια είναι το άγνωστο από στιγµή σε στιγµή. 
Η Αλήθεια βρίσκεται στο κέντρο του Εκκρεµούς, όχι στην δεξιά ή 

στην αριστερή άκρη. 
Όταν ρώτησαν τον Ιησού; «Τι είναι η Αλήθεια;» κράτησε βαθιά σι-

ωπή. Και όταν έκαναν στον Βούδα την ίδια ερώτηση γύρισε την πλάτη 
και αποσύρθηκε. 

Η Αλήθεια δεν είναι θέµα γνωµών ή θεωριών, ούτε προκαταλήψεων 
της δεξιάς ή της αριστερής άκρης. 

Η έννοια που ο νους µπορεί να σφυρηλατήσει για την Αλήθεια δεν 
είναι ποτέ η Αλήθεια. 

Η ιδέα που έχει η νοηµοσύνη πάνω στην Αλήθεια, δεν είναι ποτέ η 
Αλήθεια. 
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Η γνώµη που ίσως έχουµε για την Αλήθεια, όσο και αν είναι σεβα-
στή, µε κανένα τρόπο δεν είναι η Αλήθεια. 

Ούτε τα πνευµατικά ρεύµατα ούτε τα αντιτιθέµενα µπορούν να µας 
οδηγήσουν στην Αλήθεια. 

Η Αλήθεια είναι κάτι που πρέπει να δοκιµαστεί άµεσα όπως όταν 
ένας που βάζει το δάκτυλό του στη φωτιά καίγεται ή όπως όταν ένας κα-
ταπίνει νερό και πνίγεται. 

Το κέντρο του εκκρεµούς βρίσκεται µέσα σε εµάς τους ίδιους και 
είναι εκεί που πρέπει να ανακαλύψουµε και να δοκιµάσουµε άµεσα το 
Πραγµατικό, την Αλήθεια. 

Χρειάζεται να αυτό-ερευνηθούµε άµεσα για να αυτοανακαλυφθούµε 
και να γνωρίσουµε βαθιά τον εαυτό µας. 

Η εµπειρία της αλήθειας έρχεται µόνο περιορίζοντας το σφάλµα. 
Μόνο διαλύοντας το ίδιο το Εγώ, τα λάθη µου, τις προκαταλήψεις και 
τους φόβους, τα πάθη και τις επιθυµίες, τις δοξασίες, τα διανοητικά κλει-
σίµατα και αυτάρκειες παντός είδους, έρχεται σε µας η εµπειρία του 
Πραγµατικού. 

Η Αλήθεια δεν έχει τίποτε να κάνει µε αυτό που έχει ειπωθεί ή δεν 
έχει ειπωθεί αυτό που γράφτηκε ή δεν γράφτηκε, αυτή έρχεται µόνο όταν 
το «ο Εαυτός Μου» έχει πεθάνει. 

Ο νους δεν µπορεί να αναζητήσει την Αλήθεια γιατί δεν την γνωρί-
ζει. Ο νους δεν µπορεί να αναγνωρίσει την Αλήθεια γιατί ποτέ δεν τη 
γνώρισε. Η Αλήθεια έρχεται σε µας αυθόρµητα όταν έχουµε περιορίσει 
όλα τα ανεπιθύµητα στοιχεία που αποτελούν το «ο Εαυτός Μου», το Εγώ 
µου. 

Όσο η συνείδηση συνεχίζει να βρίσκεται µποτιλιαρισµένη µέσα στο 
Εγώ Μου δεν θα µπορέσει να δοκιµάσει το Αληθινό, αυτό που βρίσκεται 
πέρα από το σώµα, τις συγκινήσεις και τον νου, αυτό που είναι η Αλήθεια. 

Πολύ δίκαια είπε ο Μεγάλος Καµπίρ9Ιησούς: «ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΑΣ ΛΥΤΡΩΣΕΙ» 

Σε τι χρησιµεύει στον άνθρωπο να γνωρίζει χιλιάδες θεωρίες χωρίς 
ποτέ να δοκιµάσει την Αλήθεια; 

Το διανοητικό σύστηµα οποιουδήποτε ανθρώπου είναι πολύ σεβα-
στό, όµως οποιοδήποτε σύστηµα αντιτίθεται σε αυτό και ούτε το ένα ούτε 
το άλλο είναι Αλήθεια. 
                                                            
9 Σ.Α. ∆άσκαλος. 
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Αξίζει περισσότερο να αυτο-εξερευνηθούµε για να αυτό-
γνωριστούµε και να φτάσουµε µια µέρα να πειραµατιστούµε σε άµεση 
µορφή το πραγµατικό, την ΑΛΗΘΕΙΑ. 

 
 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 
Ποιος ή τι µπορεί να εγγυηθεί ότι αντίληψη και πραγµατικότητα εί-

ναι απόλυτα ίδια; 
Η αντίληψη είναι ένα πράγµα και η πραγµατικότητα άλλο και υπάρχει η 
τάση να υπερεκτιµούµε τις ίδιες µας τις ιδέες. 

Αντίληψη ίδια µε την πραγµατικότητα είναι σχεδόν αδύνατο να υ-
πάρξει, εν τούτοις ο νους υπνωτισµένος από τις ίδιες του τις ιδέες υποθέ-
τει πάντα ότι αυτές και η πραγµατικότητα είναι το ίδιο πράγµα. 

Σε µια οποιαδήποτε ψυχική διαδικασία δοµηµένη σωστά µέσα από 
την ακριβή λογική, αντιτίθεται άλλη διαφορετική σχηµατισµένη µε πα-
ρεµφερή ή ανώτερη λογική. Τότε τι; 

∆ύο µυαλά αυστηρά πειθαρχηµένα µέσα σε τραχείς διανοητικές δο-
µές συζητώντας µεταξύ τους, πολεµώντας πάνω σε αυτή ή εκείνη την 
πραγµατικότητα πιστεύουν το καθένα τους στην ακρίβεια της δικής του 
ιδέας και στο λάθος της ξένης. Όµως ποιο από αυτά έχει δίκιο;. Ποιο θα 
µπορούσε τίµια να εγγυηθεί σε αυτή ή την άλλη περίπτωση; Σε πιο από 
αυτά ιδέα και πραγµατικότητα συµπίπτουν ακριβώς; 

Ασυζητητί κάθε κεφάλι είναι ένας κόσµος και σε όλους µας υπάρχει 
ένα είδος θρησκευτικού και δικτατορικού δογµατισµού που θέλει να µας 
κάνει να πιστεύουµε στην απόλυτη ταυτοποίηση ιδέας και πραγµατικότη-
τας. 

Όσο και αν είναι πολύ δυνατές οι δοµές του ορθολογισµού τίποτε 
δεν µπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ταυτοποίηση ιδεών και πραγµατικό-
τητας. 

Αυτοί που είναι αυτό-αποκλεισµένοι µέσα σε οποιαδήποτε διανοη-
τική λογική διαδικασία, θέλουν πάντα να συνταυτίσουν την πραγµατικό-
τητα των φαινοµένων µε τις επεξεργασµένες ιδέες και αυτό δεν είναι τίπο-
τε παραπάνω από το αποτέλεσµα της ορθολογιστικής ψευδαίσθησης.  
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Το να ανοιχθεί στο καινούριο είναι η δύσκολη ευκολία  του κλασσι-
κού. ∆υστυχώς ο κόσµος θέλει να ανακαλύψει, να δει σε όλα τα φυσιολο-
γικά φαινόµενα, τις προσωπικές του κρίσεις, ιδέες, συλλήψεις, γνώµες και 
θεωρίες. Κανείς δεν ξέρει να είναι δέκτης, να βλέπει το καινούριο µε τον 
νου καθαρό και αυθόρµητο. 

Το να µιλούν τα φαινόµενα στον σοφό θα ήταν το ενδεδειγµένο, δυ-
στυχώς οι σοφοί αυτών των καιρών δεν ξέρουν να δουν τα φαινόµενα, 
µόνο θέλουν να δουν σε αυτά την επιβεβαίωση των ιδεών τους. 

Αν και φαίνεται απίστευτο οι σύγχρονοι επιστήµονες δεν ξέρουν τί-
ποτε για τα φυσικά φαινόµενα. 

Όταν βλέπουµε στα φαινόµενα της φύσης αποκλειστικά τις δικές 
µας ιδέες, σίγουρα δεν βλέπουµε τα φαινόµενα αλλά τις ιδέες. 

Όµως απατώµενοι οι ανόητοι επιστήµονες από την υπεροπτική τους 
διανόηση, πιστεύουν γελοιωδώς ότι κάθε µια από τις αντιλήψεις τους εί-
ναι απολύτως όµοια µε αυτό ή εκείνο το παρατηρούµενο φαινόµενο, όταν 
η πραγµατικότητα διαφέρει. 

∆εν αρνούµαστε ότι οι διαβεβαιώσεις µας θα απορριφθούν από ό-
λους αυτούς που αυτό-εγκλωβίζονται από την τάδε ή την δείνα ορθολογι-
στική διαδικασία. Ασυζητητί η θρησκευτική και δογµατική διανόηση, µε 
κανένα τρόπο, δεν θα µπορούσε να δεχθεί ότι, αυτή ή εκείνη η σωστά κα-
τεργασµένη αντίληψη δεν συµπίπτει ακριβώς µε την πραγµατικότητα. 

Μόλις ο νους, µέσα από τις αισθήσεις, παρατηρήσει ένα φαινόµενο, 
τότε κάποιος επιστηµονικός όρος έρχεται και χρησιµεύει σαν ετικέτα για 
να καλύψει την άγνοιά του. 

Ο νους στην πραγµατικότητα δεν ξέρει να είναι δέκτης στο καινού-
ριο. Όµως ξέρει σίγουρα να ανακαλύπτει περιπλοκότατους όρους µε τους 
οποίους, αυτό-εξαπατώµενος  προσπαθεί να αξιολογήσει αυτό που σίγου-
ρα αγνοεί. 

Ο σύγχρονος νους είναι φοβερά επιφανειακός, έχει ειδικευτεί να ε-
φευρίσκει όρους δυσκολότατα φτιαγµένους για να καλύψει την άγνοιά 
του. 

Μιλώντας µε την Σωκρατική γλώσσα10 αυτή τη φορά, θα πούµε ότι 
ο νους όχι µόνο αγνοεί αλλά επί πλέον αγνοεί ότι αγνοεί. 

Υπάρχουν δύο ειδών επιστήµες: η πρώτη δεν είναι παρά ένας σαπιό-
τοπος από υποκειµενικές θεωρίες που αφθονούν εκεί. Η δεύτερη είναι η 
                                                            
10 Σ.Α. Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. 
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καθαρή επιστήµη των µεγάλων διαφωτιστών, η Αντικειµενική Επιστήµη 
του Είναι. 

Αναµφισβήτητα θα ήταν αδύνατον να εισχωρήσουµε στο αµφιθέα-
τρο της κοσµικής επιστήµης, αν προηγουµένως δεν έχουµε πεθάνει µέσα 
µας.  

Χρειάζεται να διαλύσουµε όλα τα ανεπιθύµητα στοιχεία που φέρου-
µε µέσα µας και που στο σύνολό τους αποτελούν τον εαυτό µας, το Εγώ 
της ψυχολογίας. 

Όσο η Υπερθετική11 Συνείδηση του Είναι συνεχίζει να βρίσκεται 
µποτιλιαρισµένη µέσα στον «Εαυτό µου», µέσα στις ίδιες µας τις αντιλή-
ψεις και υποκειµενικές θεωρίες, γίνεται απόλυτα αδύνατο να γνωρίσουµε 
άµεσα τη σκληρή πραγµατικότητα των φυσικών φαινοµένων στον εαυτό 
µας. 

Το κλειδί του εργαστηρίου της Φύσης το κρατάει στο δεξί του χέρι 
ο Άγγελος του Θανάτου. 

Πολύ λίγα πράγµατα µπορούµε να µάθουµε για το φαινόµενο της 
γέννησης, όµως για τον θάνατο θα µπορέσουµε να τα µάθουµε όλα. 

Ο ασύλητος ναός της αγνής επιστήµης βρίσκεται στα βάθη του µαύ-
ρου τάφου. Αν δεν πεθάνει ο σπόρος το φυτό δεν γεννιέται. Μόνο µε τον 
θάνατο έρχεται το καινούριο. 

Όταν πεθάνει το Εγώ, η Συνείδηση ξυπνά για να δει την αλήθεια 
όλων των φαινοµένων της φύσης όπως ακριβώς είναι αυτά στον εαυτό 
τους και από τον εαυτό τους. 

Η Συνείδηση ξέρει αυτό που δοκιµάζει άµεσα από µόνη της, την 
ωµή πραγµατικότητα της ζωής πέρα από το σώµα, τις από συγκινήσεις και 
από τον νου. 

 
 

Η ∆ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ  
 

Στην Εσωτερική δουλειά την σχετική µε τον περιορισµό των ανεπι-
θύµητων στοιχείων που φέρνουµε µέσα µας, ξεπηδά µερικές φορές η ενό-
χληση, η κούραση και η πλήξη. 

                                                            
11 Σ.Α. Έχει την έννοια του ανώτερου δυνατού επιπέδου. 
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Ασυζητητί χρειάζεται να επιστρέφουµε πάντα στο σηµείο της πρώ-
της εκκίνησης και να επανεκτιµούµε τις βάσεις της ψυχολογικής ∆ουλειάς 
αν στ’ αλήθεια ποθούµε την ριζική αλλαγή. 

Η αγάπη για την Εσωτερική ∆ουλειά είναι απαραίτητη όταν πραγ-
µατικά θέλουµε µια απόλυτη εσωτερική αλλαγή. 

Όσο δεν αγαπάµε την Ψυχολογική ∆ουλειά που οδηγεί στην αλλα-
γή, η επανεκτίµηση των αρχών γίνεται κάτι περισσότερο από αδύνατη. 

Θα ήταν παράλογο να υποθέσουµε ότι θα µπορούσαµε να ενδιαφερ-
θούµε για την ∆ουλειά αν στην πραγµατικότητα δεν έχουµε φτάσει να την 
αγαπήσουµε. 

Αυτό σηµαίνει ότι η αγάπη είναι απαραίτητη όταν προσπαθούµε να 
επανεκτιµούµε τις βάσεις της Ψυχολογικής ∆ουλειάς. 

Προ πάντων επείγει να ξέρουµε τι είναι αυτό που καλείται Συνείδη-
ση, αφού πολλοί είναι οι άνθρωποι που ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν να µά-
θουν κάτι γι’ αυτήν. 

Οποιοσδήποτε συνηθισµένος άνθρωπος ξέρει ότι ένας µποξέρ πέ-
φτοντας νοκ-άουτ πάνω στο ρινγκ χάνει τη Συνείδηση.  

Είναι ξεκάθαρο ότι µόλις συνέρχεται ο άτυχος µποξέρ ξανα-ανακτά 
την Συνείδηση. 

Κατ’ επέκταση οποιοσδήποτε καταλαβαίνει ότι υπάρχει σαφής δια-
φορά ανάµεσα στην προσωπικότητα και την Συνείδηση. 

Ερχόµενοι στον κόσµο έχουµε όλοι ένα 3% Συνείδηση και ένα 97% 
διαµοιρασµένο στο υποσυνείδητο, το παρασυνείδητο, και το ασυνείδητο.  

Το 3% της αφυπνισµένης Συνείδησης µπορεί να αυξηθεί εφ’ όσον 
δουλεύουµε πάνω στον εαυτό µας. 

∆εν είναι δυνατόν να αυξήσουµε την Συνείδηση µέσα από διαδικα-
σίες αποκλειστικά µηχανικές ή φυσικές. 

Αναµφίβολα η Συνείδηση µπορεί να αφυπνιστεί µόνο βάσει συνει-
δητών εργασιών και ηθεληµένων ταλαιπωριών. 

Πρέπει να καταλάβουµε ότι υπάρχουν διάφορες µορφές ενεργείας 
µέσα σε εµάς τους ίδιους. Πρώτη: µηχανική ενέργεια. ∆εύτερη: ζωτική 
ενέργεια. Τρίτη: ψυχική ενέργεια. Τέταρτη: νοητική ενέργεια. Πέµπτη: 
βουλητική ενέργεια. Έκτη: συνειδησιακή ενέργεια. Έβδοµη: ενέργεια του 
αγνού πνεύµατος.  

Όσο και αν πολλαπλασιάζαµε την καθαρά µηχανική ενέργεια δεν θα 
πετυχαίναµε ποτέ την αφύπνιση της Συνείδησης. 
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Όσο και αν αυξάναµε τις ζωτικές ενέργειες µέσα στον εαυτό µας δεν 
θα αφυπνίζαµε ποτέ την Συνείδηση. 

Πολλές ψυχολογικές διαδικασίες πραγµατώνονται µέσα µας  χωρίς 
να παρεµβαίνει καθόλου η Συνείδηση. 

Όσο και µεγάλη να είναι η πειθαρχία του νου, η νοητική ενέργεια 
δεν θα πετύχει ποτέ να ξυπνήσει τις διάφορες λειτουργίες της Συνείδησης. 

Η δύναµη της θέλησης όσο και αν πολλαπλασιαστεί µέχρι το άπειρο 
δεν πετυχαίνει την αφύπνιση της Συνείδησης. 

Όλες αυτές οι µορφές ενεργείας κλιµακώνονται σε διάφορα επίπεδα 
και διαστάσεις που δεν έχουν τίποτε να κάνουν µε την Συνείδηση.  

Η Συνείδηση µπορεί να αφυπνιστεί µόνο µε συνειδητές εργασίες και 
σωστές προσπάθειες. 

Το µικρό ποσοστό της Συνείδησης που έχει η ανθρωπότητα, αντί να 
αυξάνει, συνηθίζεται να σπαταλιέται άχρηστα στη ζωή. 

Είναι σαφές ότι όταν ταυτιζόµαστε µε όλα τα συµβάντα της ύπαρξής 
µας καταξοδεύουµε άχρηστα την ενέργεια της Συνείδησης. 

Εµείς έπρεπε να βλέπουµε την ζωή σαν µια ταινία χωρίς ποτέ να 
ταυτιζόµαστε µε καµία κωµωδία, δράµα ή τραγωδία. Έτσι θα αποταµιεύ-
αµε συνειδητή ενέργεια. 

Η Συνείδηση στον εαυτό της είναι ένας τύπος ενέργειας µε υψηλό-
τατη παλµική ενέργεια. 

∆εν πρέπει να συγχέουµε την Συνείδηση µε την µνήµη, αφού είναι 
τόσο διαφορετικές µεταξύ τους, όσο το φως των φαναριών του αυτοκινή-
του σε σχέση µε τον δρόµο από όπου περνάµε. 

Πολλές πράξεις γίνονται µέσα σε εµάς τους ίδιους, χωρίς καµία 
συµµετοχή αυτού που λέγεται Συνείδηση. 

Στον οργανισµό µας συµβαίνουν πολλές προσαρµογές και αναπρο-
σαρµογές, χωρίς να χρειάζεται η συµµετοχή της Συνείδησης. 

Το κινητικό κέντρο του σώµατός µας µπορεί να χειριστεί ένα αυτο-
κίνητο ή να διευθύνει τα δάκτυλα που κτυπούν τα πλήκτρα ενός πιάνου, 
χωρίς την παραµικρή συµµετοχή της Συνείδησης. Η Συνείδηση είναι το 
Φως που το ασυνείδητο δεν συλλαµβάνει. 

Ο τυφλός δεν αντιλαµβάνεται το ηλιακό φως όµως αυτό υπάρχει 
από µόνο του. 

Χρειάζεται να ανοιχτούµε για να µπει το Φως της Συνείδησης µέσα 
στα τροµαχτικά σκοτάδια του εαυτού µας. 
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Τώρα θα καταλάβουµε καλύτερα την σηµασία των λόγων του Ιωάν-
νη όταν λέει στο Ευαγγέλιο: «το φως ήρθε στα σκοτάδια, αλλά τα σκοτά-
δια δεν το κατάλαβαν». 

Θα ήταν όµως αδύνατον να µπορέσει το φως της Συνείδησης να ει-
σχωρήσει µέσα στα σκοτάδια του εαυτού µας, αν προηγουµένως δεν χρη-
σιµοποιούσαµε τη θαυµαστή αίσθηση της ψυχολογικής αυτοπαρατήρη-
σης. 

Χρειάζεται να απελευθερώσουµε το πέρασµα του φωτός για να φω-
τίσουµε τα σκοτεινά βάθη του εγώ της ψυχολογίας. 

Κανείς δεν θα αυτο-παρατηρούνταν αν δεν τον ενδιέφερε η ΑΛΛΑ-
ΓΗ. Τέτοιο ενδιαφέρον είναι δυνατόν µόνο όταν αγαπά κανείς αληθινά τις 
εσωτερικές διδασκαλίες. 

Τώρα θα καταλάβουν οι αναγνώστες µας, τον λόγο για τον οποίο 
συµβουλεύουµε να επανεκτιµούνται ξανά και ξανά οι οδηγίες οι αναφε-
ρόµενες στην εργασία πάνω στον εαυτό µας. 

Η αφυπνισµένη Συνείδηση µας επιτρέπει να δοκιµάσουµε άµεσα 
την πραγµατικότητα. 

∆υστυχώς το «διανοητικό ζώο» το εσφαλµένα καλούµενο άνθρω-
πος, γοητευµένο από την δύναµη διατύπωσης του διαλεκτικού ορθολογι-
σµού έχει ξεχάσει την ∆ιαλεκτική της Συνείδησης. 

Ασυζητητί η δύναµη διατύπωσης λογικών αντιλήψεων είναι κατά 
βάθος φοβερά φτωχή. 

Από τη θέση µπορούµε να περάσουµε στην αντίθεση και µέσα από 
την συζήτηση να φτάσουµε στην σύνθεση. Όµως αυτή η τελευταία συνε-
χίζει να είναι από µόνη της µια διανοητική σύλληψη που µε κανένα τρόπο 
δεν µπορεί να συµπέσει µε την πραγµατικότητα. 

Η ∆ιαλεκτική της Συνείδησης είναι πιο άµεση. Μας επιτρέπει να 
πειραµατιστούµε την πραγµατικότητα οποιουδήποτε αντικειµένου µέσα 
του και στον εαυτό του. 

Τα φυσικά φαινόµενα µε κανένα τρόπο δεν συµπίπτουν µε τις αντι-
λήψεις τις διατυπωµένες από τον νου. 

Η ζωή εκτυλίσσεται από στιγµή σε στιγµή και όταν την πιάνουµε 
για ανάλυση την σκοτώνουµε12. 

                                                            
12 Σ.Α. Αν θες να δεις δες τώρα αµέσως. Όταν αρχίσεις να σκέφτεσαι το πράγµα έχει 
χαθεί. ΤΣΟΥΑΝΓΚ ΤΣΟΥ. 
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Όταν προσπαθούµε να συµπεράνουµε αντιλήψεις παρατηρώντας το 
τάδε ή το δείνα φυσικό φαινόµενο, εκ των πραγµάτων δεν αντιλαµβανό-
µαστε την πραγµατικότητα του φαινοµένου και βλέπουµε σε αυτό την α-
ντανάκλαση των θεωριών και των ταγκών αντιλήψεων που µε κανένα 
τρόπο δεν σχετίζονται µε το παρατηρούµενο γεγονός. 

Η διανοητική φαντασιοπληξία είναι γοητευτική και θέλουµε µε το 
ζόρι να ταυτιστούν όλα τα φυσικά φαινόµενα µε την διαλεκτική λογική 
µας. 

Η ∆ιαλεκτική της Συνείδησης βασίζεται στις βιωµένες εµπειρίες και 
όχι στον καθαρά υποκειµενικό ορθολογισµό. 

Όλοι οι νόµοι της φύσης υπάρχουν µέσα µας, και αν δεν τους ανα-
καλύψουµε στον εσωτερικό µας κόσµο δεν θα τους ανακαλύψουµε ποτέ 
έξω από τον εαυτό µας. 

Ο Άνθρωπος περιέχεται στο Σύµπαν και το Σύµπαν περιέχεται στον 
Άνθρωπο. 

Είναι αληθινό εκείνο που πειραµατίζεται κανείς µόνος του και µέσα 
του. Μόνο η Συνείδηση µπορεί να πειραµατιστεί την πραγµατικότητα. 

Η γλώσσα της Συνείδησης είναι συµβολική, βαθιά σηµασιολογική 
και µόνο οι αφυπνισµένοι µπορούν να την καταλάβουν. 

Όποιος θέλει να αφυπνίσει την Συνείδηση πρέπει να περιορίσει µέ-
σα του όλα τα ανεπιθύµητα στοιχεία που αποτελούν το «Εγώ», το «Μου», 
το «Ο Εαυτός Μου», µέσα στα οποία βρίσκεται µποτιλιαρισµένη η ΟΥ-
ΣΙΑ. 

 
 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΛΥΑΡΙΑ  
 

Η λογική διδακτική καταντά περιορισµένη και επί πλέον χαρακτη-
ρίζεται από τις προθέσεις «εις» και «περί», οι οποίες ποτέ δεν µας οδη-
γούν στην άµεση εµπειρία του πραγµατικού. 

Τα φαινόµενα της φύσης απέχουν πολύ από το να είναι όπως τα 
βλέπουν οι επιστήµονες. 

Σίγουρα µόλις ένα οποιοδήποτε φαινόµενο ανακαλύπτεται, αµέσως 
αξιολογείται ή ορίζεται από τον τάδε ή τον δείνα δύσκολο όρο της επι-
στηµονικής φλυαρίας. 
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Σαφώς αυτή η δυσκολότατη ορολογία του σύγχρονου επιστηµονι-
σµού χρησιµεύει µόνο σαν κάλυµµα της άγνοιας. 

Η ζωή µε όλες τις διαδικασίες της και τα φαινόµενά της, εκτυλίσσε-
ται από λεπτό σε λεπτό, από στιγµή σε στιγµή και όταν ο επιστηµονικός 
νους τη συγκρατεί για να την αναλύσει , εκ των πραγµάτων την σκοτώνει. 

Οποιοδήποτε συµπέρασµα βγαλµένο από κάποιο φυσικό φαινόµενο, 
µε κανένα τρόπο δεν είναι ίδιο µε την συγκεκριµένη πραγµατικότητα του 
φαινοµένου. ∆υστυχώς ο νους του επιστήµονα, εξαπατηµένος από τις 
προσωπικές του θεωρίες, πιστεύει σταθερά στην πραγµατικότητα των συ-
µπερασµάτων του. 

Ο νους εξαπατηµένος όχι µόνο βλέπει στα φαινόµενα την αντανά-
κλαση των αντιλήψεών του, αλλά επί πλέον (και αυτό είναι το χειρότερο) 
θέλει (δικτατορικά) να κάνει όλα τα φαινόµενα να συµβούν ακριβώς και 
απόλυτα όµοια µε τις αντιλήψεις που έχει στο διανοητικό του. 

Το φαινόµενο της διανοητικής ψευδαίσθησης είναι γοητευτικό. Κα-
νείς από όλους αυτούς τους ανόητους επιστήµονες, τους υπερ-σύγχρονους 
δεν θα δεχόταν την πραγµατικότητα της ίδιας της ψευδαίσθησης. 

Βέβαια οι πολυµαθείς αυτών των καιρών µε κανένα τρόπο δεν θα 
δεχόντουσαν να αξιολογηθούν σαν ΑΠΑΤΗΘΕΝΤΕΣ. 

Η δύναµη της αυθυποβολής τους έκανε να πιστεύουν στην πραγµα-
τικότητα όλων αυτών των αντιλήψεων της επιστηµονικής φλυαρίας. 

Σαφώς ο απατηθείς νους συµπεραίνει ότι είναι συνειδητός και δι-
κτατορικά θέλει, όλες οι διαδικασίες της φύσης να προχωρούν στις περιο-
χές της πολυµάθειάς του. 

Μόλις εµφανίζεται ένα νέο φαινόµενο, το ταξινοµεί, το κατονοµάζει 
και το τοποθετεί σε αυτό ή εκείνο το µέρος, σαν να το είχε καταλάβει στ’ 
αλήθεια. 

Είναι χιλιάδες οι όροι που εφευρέθηκαν για να καταγράψουν φαινό-
µενα, όµως δεν ξέρουν τίποτε οι ψευτο-σοφοί πάνω στην πραγµατικότητα 
των όρων. 

Σαν ζωντανό παράδειγµα, όλων αυτών που βεβαιώνουµε σε αυτό το 
κεφάλαιο, αναφέρουµε το ανθρώπινο σώµα. 

Στο όνοµα της αλήθειας, µπορούµε να βεβαιώσουµε µε έµφαση ότι 
αυτό το φυσικό σώµα, είναι απόλυτα άγνωστο για τους σύγχρονους επι-
στήµονες. 
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Μια επιβεβαίωση αυτού του είδους θα µπορούσε να φανεί πολύ αυ-
θάδης µπροστά στους ποντίφικες της σύγχρονης επιστηµολογίας, ασυζη-
τητί αξίζουµε να µας αφορίσουν. 

Εν τούτοις έχουµε πολύ σταθερές βάσεις για να κάνουµε µια τόσο 
τροµερή βεβαίωση. ∆υστυχώς οι εξαπατηµένες διάνοιες είναι τόσο πεπει-
σµένες για την ψευτο-σοφία τους που δεν θα µπορούσαν καθόλου να δε-
χθούν την ωµή πραγµατικότητα της άγνοιάς τους. 

Αν λέγαµε στους ιεράρχες της σύγχρονης επιστήµης ότι ο Κόµης 
Καλλιόστρο του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα ζει ακόµα και σήµερα, αν τους 
λέγαµε ότι ο αξιοπρόσεκτος Παράκελσος, διακεκριµένος και περίφηµος 
ιατρός του µεσαίωνα, υπάρχει ακόµα και σήµερα, να είσαστε σίγουροι ότι 
θα γελούσαν µαζί µας και δεν θα δέχονταν ποτέ τις διαβεβαιώσεις µας. 

Και όµως είναι έτσι: Ζουν σήµερα στην επιφάνεια της γης οι αυθε-
ντικοί Μουτάντες13, αθάνατοι άνθρωποι µε σώµατα που χρονολογούνται 
σε χιλιάδες χιλιάδων έτη πίσω. 

Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου γνωρίζει τους Μουτάντες, όµως 
δεν αγνοεί τον σύγχρονο σκεπτικισµό, την αυταπάτη των επιστηµόνων 
και την κατάσταση άγνοιας των πολυµαθών. 

Σαν συµπέρασµα µε κανέναν τρόπο δεν θα πέφταµε στο σφάλµα να 
πιστέψουµε ότι οι φανατικοί της επιστηµονικής φλυαρίας θα δέχονταν την 
πραγµατικότητα των δικών µας ασυνήθιστων δηλώσεων. 

Το σώµα οιουδήποτε Μουτάντε είναι µια καθαρή πρόκληση στην 
επιστηµονική φλυαρία αυτών των καιρών. 

Το σώµα οιουδήποτε Μουτάντε, µπορεί να αλλάξει µορφή και να 
γυρίσει στην φυσική του κατάσταση χωρίς καµιά βλάβη. 

Το σώµα οιουδήποτε Μουτάντε µπορεί να εισχωρήσει στιγµιαία 
στην τέταρτη κάθετο14και ακόµη να πάρει οποιαδήποτε φυτική ή ζωική 
µορφή και µετά να ξαναγυρίσει στην φυσική του κατάσταση χωρίς ζηµιά. 

Το σώµα οιουδήποτε Μουτάντε προκαλεί βίαια τα παλιά βιβλία της 
επίσηµης ανατοµίας. 

∆υστυχώς καµία από τις δηλώσεις αυτές δεν θα µπορούσε να πείσει 
τους απατηθέντες της επιστηµονικής φλυαρίας. 

                                                            
13 Σ.Α. Σηµαίνει τον αλλαγµένο, τον µετατρεµµένο, τον διαφοροποιηµένο. 
14 Σ.Α. Στην διάσταση του χρόνου. 
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Αυτοί οι κύριοι, καθισµένοι πάνω στους σταθερούς παπικούς θρό-
νους τους, ασυζητητί θα µας κοίταζαν µε Περιφρόνηση, ίσως µε θυµό, 
ίσως και µε λίγη λύπη. 

Όµως η αλήθεια είναι αυτό που είναι και η πραγµατικότητα των 
Μουτάντες είναι µια αληθινή πρόκληση για κάθε υπερσύγχρονη θεωρία. 

Ο συγγραφέας γνωρίζει τους Μουτάντες όµως δεν περιµένει να τον 
πιστέψει κανείς.  

Κάθε όργανο του ανθρώπινου οργανισµού είναι ελεγχόµενο από νό-
µους και δυνάµεις που ούτε από µακριά δεν γνωρίζουν οι απατηθέντες τα 
επιστηµονικής φλυαρίας. 

Τα στοιχεία της φύσεως είναι από µόνα τους άγνωστα στην επίσηµη 
επιστήµη. Οι καλύτεροι χηµικοί τύποι είναι ελλιπείς. Η2Ο, δύο άτοµα Υ-
δρογόνου και ένα άτοµο Οξυγόνου για τον σχηµατισµό του νερού, απο-
βαίνει κάτι εµπειρικό. 

Αν προσπαθήσουµε να ενώσουµε στο εργαστήριο το οξυγόνο µε το 
υδρογόνο, δεν γίνεται νερό ούτε τίποτε άλλο, γιατί ο τύπος αυτός είναι 
ελλιπής. Λείπει το στοιχείο της φωτιάς, µόνο µε αυτό το αναφερόµενο 
στοιχείο θα µπορούσε να γίνει το νερό. 

Η διανοητικότητα όσο και αν φαίνεται να λάµπει, ποτέ δεν µπορεί 
να µας οδηγήσει στην εµπειρία του Αληθινού.   

Η ταξινόµηση των ουσιών και η δύσκολη ορολογία µε την οποία 
αυτές κατονοµάζονται, χρησιµεύει µόνο σαν κάλυµµα της άγνοιας. 

Το να πιστεύει η διανόηση ότι αυτή ή η άλλη ουσία έχει καθορισµέ-
νο όνοµα και χαρακτηριστικά γίνεται παράλογο και ανυπόφορο. 

Γιατί ο νους κορδώνεται σαν παντογνώστης; Γιατί αυτό-απατάται 
πιστεύοντας ότι οι ουσίες και τα φαινόµενα είναι όπως αυτός πιστεύει ότι 
είναι; Γιατί θέλει η διανόηση να είναι η Φύση ένα τέλειο αντίγραφο όλων 
των δικών της θεωριών, αντιλήψεων, γνωµών, δογµάτων, προκαταλήψε-
ων, προδικάσεων; 

Πραγµατικά τα φυσικά φαινόµενα δεν είναι όπως πιστεύεται ότι εί-
ναι, και οι ουσίες και δυνάµεις της Φύσης µε κανένα τρόπο δεν είναι όπως 
η διανόηση νοµίζει ότι είναι. 

Η αφυπνισµένη Συνείδηση δεν είναι ο νους, ούτε η µνήµη, ούτε τί-
ποτα. Μόνο η απελευθερωµένη Συνείδηση µπορεί να πειραµατιστεί από 
µόνη της και άµεσα την πραγµατικότητα της ζωής ελεύθερης στην κίνησή 
της. 
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Όµως πρέπει να διαβεβαιώσουµε µε έµφαση ότι ενώ µέσα µας βρί-
σκεται οποιοδήποτε υποκειµενικό στοιχείο, η συνείδηση θα συνεχίσει να 
είναι µποτιλιαρισµένη σε αυτό το στοιχείο και συνεπώς δεν θα µπορέσει 
να γευτεί την τέλεια και συνεχή φώτιση. 

 
 

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ  
 

Ο σπινθηροβόλος διανοουµενισµός σαν λειτουργικότητα εκφραζό-
µενη από το ψυχολογικό Εγώ, είναι αναµφίβολα ο Αντίχριστος. 

Όσοι υποθέτουν ότι ο Αντίχριστος είναι ένα πρόσωπο περίεργο γεν-
νηµένο εδώ ή σε εκείνο το µέρος της γης ή ερχόµενο από την µια ή την 
άλλη χώρα σίγουρα είναι απόλυτα λανθασµένοι. 

Έχουµε πει µε έµφαση ότι ο Αντίχριστος δεν είναι µε κανένα τρόπο 
ένα καθορισµένο άτοµο αλλά όλα τα άτοµα. 

Σαφώς ο Αντίχριστος βρίσκεται στα βάθη κάθε ανθρώπου και εκ-
φράζεται µε ποικίλες µορφές. 

Η διανόηση εξυπηρετώντας το Πνεύµα είναι χρήσιµη. Η διανόηση 
χωρισµένη από το Πνεύµα γίνεται άχρηστη. 

Από τον διανόηση χωρίς πνευµατικότητα ξεπηδούν οι διανοητικοί 
απατεώνες ζωντανή ένδειξη του Αντίχριστου. 

Σαφώς ο απατεώνας στον εαυτό του και από µόνος του είναι ο Αντί-
χριστος. ∆υστυχώς ο σηµερινός κόσµος µε όλες τις τραγωδίες και τις µι-
ζέριες του κυβερνάται από τον Αντίχριστο. 

Η χαοτική κατάσταση που βρίσκεται η ανθρωπότητα σήµερα αναµ-
φισβήτητα οφείλεται στον Αντίχριστο. 

Ο άνοµος για τον οποίο µίλησε ο Παύλος από την Ταρσό στις επι-
στολές του είναι σίγουρα η ωµή πραγµατικότητα αυτών των καιρών. 

Ο άνοµος ήρθε ήδη και εκδηλώνεται οπουδήποτε, σίγουρα, έχει το 
χάρισµα της πανταχού παρουσίας. 

Συζητάει στα καφενεία, ανοίγει δουλειές στον ΟΗΕ, κάθεται ανα-
παυτικά στην Γενεύη, πραγµατοποιεί εργαστηριακά πειράµατα, εφευρί-
σκει βόµβες, τηλεκατευθυνόµενους πυραύλους, ασφυξιογόνα αέρια, βα-
κτηριολογικά όπλα κ.λ.π. 
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Γοητευµένος ο Αντίχριστος µε τον ίδιο του τον διανουµενισµό, α-
πόλυτη αποκλειστικότητα των πολυµαθών, πιστεύει ότι γνωρίζει όλα τα 
φαινόµενα της φύσης. 

Ο Αντίχριστος νοµίζοντας τον εαυτό του παντογνώστη, εγκλωβι-
σµένος µέσα σε όλο τον σαπιότοπο των θεωριών του, απορρίπτει οτιδήπο-
τε µοιάζει µε θεϊκό ή λατρεύεται. 

Η αυτάρκεια του Αντίχριστου, η υπερηφάνεια και η υπεροψία που 
έχει είναι κάτι το ανυπόφορο. 

Ο Αντίχριστος µισεί θανάσιµα τις Χριστιανικές αρετές της πίστεως, 
την υποµονή και την ταπεινοφροσύνη. 

Κάθε γόνατο γονατίζει εµπρός στον Αντίχριστο. Εκείνος εφεύρε υ-
περηχητικά αεροπλάνα, θαυµαστά καράβια, πολυτελή αυτοκίνητα, εκ-
πληκτική φάρµακα κ.λ.π. 

Σε αυτές τις συνθήκες ποιος θα τολµούσε να αµφισβητήσει τον Α-
ντίχριστο; Όποιος τολµά αυτούς τους καιρούς να µιλήσει ενάντια σε όλα 
αυτά τα θαύµατα και δηµιουργήµατα του Γιου της απώλειας, καταδικάζε-
ται από µόνος του στην κοροϊδία, τον σαρκασµό, την ειρωνεία των οµοί-
ων του και θεωρείται ανόητος και αδαής. 

Απαιτεί δουλειά το να κάνουµε να καταλάβουν οι σοβαροί και µε-
λετηροί άνθρωποι, αυτοί που µόνοι τους αντιδρούν και προβάλουν αντί-
σταση. 

Είναι φανερό ότι το «διανοητικό ζώο», το εσφαλµένα καλούµενο 
άνθρωπος, είναι ένα ροµπότ προγραµµατισµένο µε νηπιαγωγεία, δηµοτι-
κά, γυµνάσια, λύκεια, πανεπιστήµια κ.λ.π. 

Κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι ένα προγραµµατισµένο ροµπότ 
λειτουργεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Με κανέναν τρόπο δεν θα µπο-
ρούσε να λειτουργήσει αν από-προγραµµατιζόταν. 

Ο Αντίχριστος έφτιαξε το πρόγραµµα µε το οποίο προγραµµατίζο-
νται τα ανθρωποειδή ροµπότ αυτών των χρόνων της παρακµής. 

Το να κάνω αυτές τις διευκρινήσεις , το να τονίζω αυτό που λεω, γί-
νεται δύσκολα πιστευτό αφού είναι έξω από το πρόγραµµα. 

Είναι τόσο σοβαρό αυτό το ζήτηµα και τόσο τροµερά τα µποτιλια-
ρίσµατα του νου, ώστε µε κανένα τρόπο οποιοδήποτε ανθρωποειδές ρο-
µπότ δεν θα υποπτευόταν ότι το πρόγραµµα είναι άχρηστο, αφού έχει 
ρυθµιστεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα και το να αµφιβάλλει γι’ αυτό θα 
του φαινόταν κάτι σαν αίρεση, κάτι ανάρµοστο και παράλογο. 



 35

Το να αµφιβάλλει ένα ροµπότ για το πρόγραµµά του είναι µια παρα-
ξενιά, κάτι απόλυτα αδύνατο µιας και η ίδια η ύπαρξή του οφείλεται στο 
πρόγραµµα. 

Όµως τα πράγµατα δεν είναι όπως τα σκέφτεται το ανθρωποειδές 
ροµπότ. Υπάρχει άλλη επιστήµη, άλλη γνώση απαράδεκτη για τα ανθρω-
ποειδή ροµπότ. 

Αντιδρά το ανθρωποειδές ροµπότ και έχει δίκιο στην αντίδρασή 
του, αφού δεν έχει προγραµµατιστεί για άλλη επιστήµη ούτε για άλλη 
καλλιέργεια, ούτε για τίποτα το διαφορετικό από το γνωστό του πρόγραµ-
µα. 

Ο Αντίχριστος έφτιαξε τα προγράµµατα του ανθρωποειδούς ροµπότ 
και το ροµπότ προσκυνάει ταπεινά εµπρός στον ιδιοκτήτη του. 

Πως θα µπορούσε να αµφιβάλλει το ροµπότ για την σοφία του αφέ-
ντη του;. 

Γεννιέται αθώο και αγνό το µωρό. Η Ουσία όταν εκφράζεται σε κά-
θε πλάσµα είναι πολύτιµη σε µεγάλο βαθµό. 

Ασυζητητί η φύση εναποθέτει στους εγκεφάλους των νεογέννητων 
όλα εκείνα τα άγρια, φυσικά, ζωώδη, κοσµικά, αυθόρµητα, απαραίτητα 
στοιχεία για την σύλληψη ή την αντίληψη των αληθειών που περιέχονται 
σε οποιοδήποτε φαινόµενο φυσικό ή αντιληπτό από τις αισθήσεις. 

Αυτό σηµαίνει ότι το νεογέννητο θα µπορούσε να ανακαλύψει από 
µόνο του την πραγµατικότητα κάθε φυσικού φαινοµένου. ∆υστυχώς ε-
πεµβαίνει το πρόγραµµα του Αντίχριστου και οι θαυµαστές ικανότητες 
που η φύση έχει εναποθέσει στον εγκέφαλο του νεογέννητου γρήγορα κα-
ταστρέφονται. 

Ο Αντίχριστος απαγορεύει σε κάθε γεννώµενο πλάσµα να σκέφτεται 
διαφορετικά, πρέπει να είναι προγραµµατισµένο κατά την διαταγή του 
Αντίχριστου. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Αντίχριστος µισεί θανάσιµα εκείνη την 
πολύτιµη ιδιότητα του όντος, γνωστή σαν «ικανότης ενστικτώδους αντί-
ληψης των κοσµικών αληθειών». 

Η αγνή επιστήµη, διαφορετική από όλο τον σαπιότοπο των επιστη-
µονικών θεωριών που υπάρχουν εδώ και εκεί, είναι κάτι απαράδεκτο για 
τα ροµπότ του Αντίχριστου. 
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Πολλούς πόλεµους, πείνες και αρρώστιες έχει δηµιουργήσει ο Αντί-
χριστος σε όλη την γη και δεν υπάρχει αµφιβολία ότι θα συνεχίσει πριν 
φτάσει η τελική καταστροφή. 

∆υστυχώς έφτασε η ώρα της µεγάλης αποστασίας της αναγγελθεί-
σης από τους προφήτες και κανένα ανθρώπινο όν δεν θα τολµούσε να µι-
λήσει ενάντια στον Αντίχριστο. 

 
 

ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΩ  
 

Αυτό το θέµα του εαυτού µου, αυτού που εγώ είµαι, αυτό που σκέ-
φτεται, αισθάνεται και δρα, είναι κάτι που πρέπει να αυτο-ερευνήσουµε 
βαθιά. 

Υπάρχουν από οπουδήποτε πολύ ωραίες θεωρίες που τραβάνε και 
γοητεύουν, όµως δεν θα χρησίµευαν σε τίποτε όλα αυτά αν δεν γνωρίζαµε 
τον εαυτό µας. 

Είναι γοητευτικό να σπουδάσει κανείς αστρονοµία ή να διασκεδάζει 
λίγο διαβάζοντας σοβαρά έργα, εν τούτοις είναι ειρωνικό να γίνει πολυ-
µαθής και να µην γνωρίζει τίποτε για τον εαυτό του, για το τι είναι, για 
την ανθρώπινη προσωπικότητα που έχει. 

Καθένας είναι πολύ ελεύθερος να σκέφτεται ότι θέλει και η υποκει-
µενική λογική του «διανοητικού ζώου» του εσφαλµένα ονοµαζόµενου άν-
θρωπος χρησιµεύει για όλα. Μπορεί να κάνει έναν ψύλλο από ένα άλογο 
αλλά και ένα άλογο από έναν ψύλλο. 

Είναι πολλοί οι διανοούµενοι που ζουν παίζοντας µε τον ορθολογι-
σµό και µετά τι; 

Το να είσαι πολυµαθής δεν σηµαίνει ότι είσαι σοφός. Οι αγνοούντες 
µορφωµένοι αφθονούν σαν τα κακά χόρτα και όχι µόνο δεν ξέρουν, αλλά 
ούτε που γνωρίζουν ότι δεν ξέρουν. 

Εννοούνται σαν αγνοούντες µορφωµένοι οι πολυµαθείς που πιστεύ-
ουν ότι ξέρουν και ούτε που γνωρίζουν τον εαυτό τους. 

Θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε όµορφες θεωρίες για το εγώ της 
ψυχολογίας, όµως δεν είναι ακριβώς αυτό που µας ενδιαφέρει στο κεφά-
λαιο αυτό. 

Χρειάζεται να γνωρίσουµε το εαυτό µας µε άµεσο τρόπο χωρίς την 
λυπηρή διαδικασία της εκλογής. 
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Αυτό δεν θα ήταν δυνατό µε κανένα τρόπο αν δεν αυτο-
παρατηρηθούµε στην πράξη από στιγµή σε στιγµή, από λεπτό σε λεπτό. 

∆εν πρόκειται να δούµε τους εαυτούς µας µέσα από κάποια θεωρία 
ή από µια απλή διανοητική θεώρηση. 

Το ενδιαφέρον είναι να δούµε τους εαυτούς µας άµεσα όπως ακρι-
βώς είναι, µόνο έτσι θα µπορέσουµε να φτάσουµε στην πραγµατική γνώ-
ση του εαυτού µας. 

Αν και φαίνεται απίστευτο εµείς όσον αφορά τον εαυτό µας είµαστε 
γελασµένοι. 

Πολλά πράγµατα που πιστεύουµε ότι δεν έχουµε τα έχουµε και πολ-
λά που πιστεύουµε ότι έχουµε δεν τα έχουµε. 

Έχουµε σχηµατίσει εσφαλµένες αντιλήψεις πάνω στον εαυτό µας 
και πρέπει να κάνουµε µια καταγραφή για να ξέρουµε τι µας περισσεύει 
και τι µας λείπει. 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε αυτές ή εκείνες τις αρετές που στην 
πραγµατικότητα δεν έχουµε και πολλές αρετές που έχουµε σίγουρα τις 
αγνοούµε. 

Είµαστε άνθρωποι κοιµισµένοι, ασυνείδητοι και αυτό είναι το σο-
βαρό. ∆υστυχώς σκεπτόµαστε για τον εαυτό µας το καλλίτερο και ούτε 
που υποπτευόµαστε ότι είµαστε κοιµισµένοι. 

Οι ιερές γραφές επιµένουν στην αναγκαιότητα της αφύπνισης, όµως 
δεν εξηγούν τον τρόπο για να καταφέρει κανείς αυτή την αφύπνιση. 

Το χειρότερο της περίπτωσης είναι ότι είναι πολλοί αυτοί που έχουν 
διαβάσει τις ιερές γραφές και ούτε καταλαβαίνουν τουλάχιστον ότι είναι 
κοιµισµένοι. 

Όλος ο κόσµος πιστεύει ότι γνωρίζει τον εαυτό του και ούτε από 
µακριά δεν υποπτεύεται ότι υπάρχει η Επιστήµη των Πολλών. 

Πραγµατικά το Ψυχολογικό εγώ του καθενός, έρχεται πάντα σαν 
πολλά. 

Με αυτό θέλουµε να πούµε ότι έχουµε πολλά εγώ και όχι µόνο ένα 
όπως υποθέτουν οι αγνοούντες µορφωµένοι. 

Με το να αρνείται κανένας την Επιστήµη των Πολλών αποβλακώνει 
τον εαυτό του, µιας και εκ των πραγµάτων θα ήταν το άκρο των άκρων το 
να αγνοεί τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που καθένας µας κατέχει. 
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Θα διαβάσω µια εφηµερίδα, λέει το εγώ της διανόησης. Στο διάβολο 
τέτοιο διάβασµα, αναφωνεί το κινητικό εγώ. Τι βόλτα και τι διάβασµα, 
λέει το τρίτο διαφωνώντας, προτιµώ να φαω, πεινώ. 

Αν µπορούσαµε να δούµε τον εαυτό µας σε έναν ολόσωµο καθρέ-
πτη έτσι όπως είναι, θα ανακαλύπταµε από µόνοι µας, άµεσα, την Επιστή-
µη των Πολλών. 

Η ανθρώπινη προσωπικότητα είναι µία µαριονέτα ελεγχόµενη από 
αόρατες κλωστές. 

Το εγώ που σήµερα ορκίζεται αιώνια αγάπη για τον Γνωστικισµό 
αργότερα αντικαθίσταται από άλλο που δεν έχει να κάνει τίποτε µε τον 
όρκο, οπότε το άτοµο υπαναχωρεί. 

Το εγώ που σήµερα ορκίζεται αιώνια αγάπη για µια γυναίκα, αργό-
τερα αντικαθίσταται από άλλο που δεν έχει τίποτα να κάνει µε αυτό τον 
όρκο, οπότε το άτοµο ερωτεύεται άλλη και ο πύργος από τα τραπουλό-
χαρτα σωριάζεται στο πάτωµα. 

Το διανοητικό ζώο, το εσφαλµένα ονοµαζόµενο άνθρωπος, είναι 
ένα σπίτι γεµάτο πολύ κόσµο. 

∆εν υπάρχει τάξη ούτε συµφωνία ανάµεσα στα πολυπληθή εγώ, όλα 
ερίζουν µεταξύ τους και φιλονικούν για την υπεροχή. Όταν κάποιο από 
αυτά κατορθώσει τον έλεγχο των κύριων κέντρων της οργανικής µηχανής, 
αισθάνεται µοναδικό, αφέντης, όµως στο τέλος ανατρέπεται. 

Θεωρώντας τα πράγµατα από αυτή την άποψη, φτάνουµε στο λογι-
κό συµπέρασµα ότι το διανοητικό θηλαστικό δεν έχει πραγµατική αίσθη-
ση ηθικής ευθύνης. 

Ασυζητητί αυτό που λέει η µηχανή ή που κάνει κάποια δεδοµένη 
στιγµή, εξαρτάται αποκλειστικά από το είδος του εγώ που εκείνη την 
στιγµή την ελέγχει. 

Λένε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, έβγαλε από το σώµα της Μαρίας 
της Μαγδαληνής επτά δαιµόνια, επτά Εγώ, ζωντανή προσωποποίηση των 
επτά θανάσιµων αµαρτηµάτων. 

Σαφώς καθένα από αυτά τα επτά δαιµόνια είναι επικεφαλής  λεγεώ-
νας, κατά συνέπεια πρέπει να βγάλουµε το συµπέρασµα ότι ο εσωτερικός 
Χριστός µπόρεσε να βγάλει από το σώµα της Μαγδαληνής χιλιάδες εγώ.  

Αναλογιζόµενοι όλα αυτά τα πράγµατα µπορούµε να συµπεράνουµε 
ξεκάθαρα ότι το µόνο άξιο που εµείς έχουµε µέσα µας είναι η ΟΥΣΙΑ, 
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δυστυχώς η ίδια βρίσκεται εγκλωβισµένη ανάµεσα σε όλα αυτά τα πολυ-
πληθή εγώ της Επαναστατικής Ψυχολογίας. 

Είναι λυπηρό που η Ουσία διαδικάζεται πάντα σύµφωνα µε το δικό 
της µποτιλιάρισµα. 

Ασυζητητί η Ουσία ή Συνείδηση που είναι το ίδιο κοιµάται βαθιά. 
 
 

ΤΑ ΣΚΟΤΑ∆ΙΑ 
 

Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήµατα της εποχής µας είναι πραγµα-
τικά ο περίπλοκος λαβύρινθος των θεωριών. 

Αναµφίβολα τον καιρό αυτό έχουν πολλαπλασιαστεί υπέρµετρα εδώ 
και εκεί οι ψευτο-εσωτεριστικές και ψευτο-αποκρυφιστικές σχολές. 

Η αγορά των ψυχών, βιβλίων και θεωριών είναι φοβερή. Είναι σπά-
νιος εκείνος ο οποίος µπαίνει στον ιστό τόσων ιδεών αντιφατικών και πε-
τυχαίνει στ’ αλήθεια να βρει τον µυστικό δρόµο. 

Το πιο σοβαρό απ’ όλα αυτά είναι η διανοητική γοητεία. Υπάρχει η 
τάση να τρεφόµαστε αυστηρά µε διανοητική µορφή, µε ότι φτάνει στο νου 
µας. 

Οι τυχοδιώκτες της διανόησης δεν ευχαριστιούνται πια µε αυτά τα 
υποκειµενικά βιβλία γενικού τύπου που αφθονούν στα βιβλιοπωλεία, αλ-
λά τώρα σαν αποκορύφωµα όλων γεµίζουν επίσης µε φτηνό ψευτο-
εσωτερισµό και ψευτο-αποκρυφισµό που αφθονεί παντού σαν κακόχορτα. 

Το αποτέλεσµα όλων αυτών των φλυαριών είναι η σύγχυση και ο 
αποπροσανατολισµός που εκδηλώνεται στους απατεώνες της διανόησης. 

∆ιαρκώς δέχοµαι γράµµατα και βιβλία κάθε είδους. Οι αποστολείς 
όπως πάντα µε ρωτούν για αυτή ή την άλλη σχολή, για αυτό ή το άλλο 
βιβλίο. Εγώ περιορίζοµαι στην εξής απάντηση: Αφήστε την νοητική τε-
µπελιά, δεν σας ενδιαφέρει η ξένη ζωή, διαλύσετε το ζωικό εγώ της περι-
έργειας, δεν πρέπει να ενδιαφέρεστε για τις ξένες σχολές, σοβαρευτείτε , 
γνωρίσετε τον εαυτό σας, µελετάτε τον εαυτό σας, παρατηρείστε τον εαυ-
τό σας κ.λ.π. 

Πραγµατικά το σηµαντικό είναι να γνωρίσεις τον εαυτό σου βαθιά 
σε όλα τα νοητικά επίπεδα. 
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Τα σκοτάδια είναι η ασυνειδησία, το φως η Συνείδηση. Πρέπει να 
επιτρέψουµε στο φως να µπει µέσα στα σκοτάδια µας. Σαφώς το φως έχει 
την δύναµη να νικήσει τα σκοτάδια. 

∆υστυχώς οι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους, µέσα στο βρώ-
µικο και ακάθαρτο περιβάλλον του νου τους, λατρεύοντας το αγαπηµένο 
τους εγώ. 

Οι άνθρωποι δεν θέλουν να δώσουν σηµασία στο ότι δεν είναι κύρι-
οι της ίδιας τους της ζωής. Σίγουρα ο καθένας ελέγχεται εσωτερικά από 
πολλά άλλα πρόσωπα. 

Θέλω να αναφερθώ εµφατικά σε όλο αυτό το πλήθος των εγώ που 
φέρουµε µέσα µας. 

Είναι φανερό ότι καθένα από αυτά τα εγώ βάζει στο νου µας αυτό 
που πρέπει να σκεφτούµε, στο στόµα µας αυτό που πρέπει να πούµε, στην 
καρδιά µας αυτό που πρέπει να αισθανθούµε κ.λ.π. 

Υπ’ αυτές τις συνθήκες η ανθρώπινη προσωπικότητα δεν είναι παρά 
ένα ροµπότ κυβερνούµενο από διάφορα πρόσωπα που ερίζουν για την υ-
περοχή και που φιλοδοξούν τον ανώτατο έλεγχο στα κύρια κέντρα της 
οργανικής µηχανής. 

Στο όνοµα της αλήθειας πρέπει να βεβαιώσουµε σοβαρά ότι το 
φτωχό «διανοητικό ζώο» το εσφαλµένα ονοµαζόµενο άνθρωπος, αν και 
νοµίζει τον εαυτό του πολύ ισορροπηµένο, ζει σε µια απόλυτη ψυχολογι-
κή ανισορροπία. 

Το διανοητικό θηλαστικό µε κανένα τρόπο δεν είναι πολύπλευρο, αν 
ήταν έτσι θα ήταν ισορροπηµένο. 

Το διανοητικό ζώο είναι δυστυχώς µονόπλευρο και αυτό φαίνεται 
µέχρι κορεσµού. 

Πως θα µπορούσε να ισορροπήσει το λογικό ανθρωποειδές; Για να 
υπάρχει τέλεια ισορροπία χρειάζεται αφυπνισµένη Συνείδηση. 

Μόνο το φως της Συνείδησης κατευθυνόµενο όχι από τις γωνίες αλ-
λά µε πλήρη κεντρική µορφή πάνω µας, µπορεί να σταµατήσει τις αντιθέ-
σεις, τις ψυχολογικές αντιφάσεις και να εγκαταστήσει σε εµάς την πραγ-
µατική εσωτερική ισορροπία. 

Αν διαλύσουµε όλο αυτό το σύνολο των εγώ που φέρουµε µέσα 
µας, έρχεται η αφύπνιση της Συνείδησης και σαν συνέπεια η αληθινή ι-
σορροπία του ίδιου µας του ψυχισµού. 



 41

∆υστυχώς οι άνθρωποι δεν θέλουν να προσέξουν την ασυνειδησία 
στην οποία ζουν και κοιµούνται βαθιά. 

Αν οι άνθρωποι ήταν αφυπνισµένοι καθένας θα αισθανόταν τους 
γύρω του µέσα του. 

Αν οι άνθρωποι ήταν αφυπνισµένοι, οι γύρω µας θα µας αισθάνο-
νταν µέσα τους. 

Τότε σαφώς οι πόλεµοι δεν θα υπήρχαν και η Γη ολόκληρη θα ήταν 
ένας παράδεισος. 

Το φως της  
Συνείδησης µε το να µας δώσει πραγµατική ψυχολογική ισορροπία, 

έρχεται να βάλει το κάθε πράγµα στην θέση του και ότι πρώτα ερχόταν σε 
προσωπική σύγκρουση µε µας, εκ των πραγµάτων µένει στην κατάλληλη 
θέση του. 

Είναι τέτοια η ασυνειδησία του πλήθους που δεν είναι ικανοί ούτε 
να βρουν την υπάρχουσα σχέση ανάµεσα στο φως και την Συνείδηση. 

Ασυζητητί φως και Συνείδηση είναι δύο όψεις του ίδιου πράγµατος. 
Όπου υπάρχει φως υπάρχει και Συνείδηση. 

Η ασυνειδησία είναι σκοτάδι και το τελευταίο υπάρχει µέσα µας. 
Μόνο µέσα από την ψυχολογική αυτοπαρατήρηση επιτρέπουµε στο 

φως να διεισδύσει στα δικά µας σκοτάδια. 
« Το φως ήρθε στα σκοτάδια, όµως τα σκοτάδια δεν το κατάλαβαν». 
 

 
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ∆ΙΑΝΟΙΕΣ 

 
Υπάρχουν παντού πολλοί απατεώνες του πνεύµατος, χωρίς θετικό 

προσανατολισµό και δηλητηριασµένοι από τον αηδιαστικό σκεπτικισµό. 
Σίγουρα το αποκρουστικό δηλητήριο του σκεπτικισµού, µόλυνε 

τους ανθρώπινους νόες µε ανησυχητικό τρόπο τον 18ο αιώνα. 
Πριν από τον αιώνα εκείνο , το περίφηµο νησί Νοµτραβάδα ή Εν-

κουβιέρτα τοποθετηµένο απέναντι από τις ισπανικές ακτές γινόταν ορατό 
και απτό συνέχεια. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τέτοιο νησί βρίσκεται στην τέταρτη διά-
σταση. Είναι πολλά τα ανέκδοτα15 σχετικά µε το µυστηριώδες νησί.. 

                                                            
15 Σ.Α. Ιστορικό επεισόδιο που διασώθηκε µε την προφορική παράδοση. 
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Μετά τον 18ο αιώνα το νησί αυτό χάθηκε στην αιωνιότητα και κα-
νείς δεν ξέρει τίποτε γι’ αυτό.  

Στην εποχή του βασιλιά Αρθούρου και των ιπποτών της στρογγυλής 
τράπεζας, τα στοιχειώδη της φύσης εκδηλώνονταν παντού εισβάλλοντας 
βαθιά στην φυσική µας ατµόσφαιρα. 

Υπάρχουν ακόµη πολλοί µύθοι για καλικάντζαρους και Νηρηίδες 
που ακόµη αφθονούν στην πράσινη Έριµ, την Ιρλανδία. ∆υστυχώς όλα 
αυτά τα ωραία πράγµατα, όλη αυτή η οµορφιά της ψυχής του Κόσµου, 
δεν τα αντιλαµβάνεται πια η ανθρωπότητα, εξ αιτίας των ψευτο-
φιλοσόφων, των απατεώνων του πνεύµατος και της δυσανάλογης ανάπτυ-
ξης του κτηνώδους Εγώ. 

Σήµερα οι ψευτο-σοφοί κρυφογελούν µε τα πράγµατα αυτά, δεν τα 
παραδέχονται αν και κατά βάθος δεν έχουν πετύχει ακόµα την ευτυχία. 

Αν ο κόσµος καταλάβαινε ότι έχουµε τρεις διάνοιες άλλος πετεινός 
θα τους λαλούσε, ίσως ενδιαφέρονταν γι’ αυτές τις σπουδές. 

∆υστυχώς οι αγνοούντες µορφωµένοι, απορροφηµένοι από την δύ-
σκολη πολυµάθειά τους, δεν έχουν καιρό να ασχοληθούν σοβαρά µε τις 
σπουδές µας. 

Αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι είναι αυτάρκεις, υπερηφανεύονται για 
την κούφια πνευµατικότητά τους, πιστεύουν ότι βαδίζουν στον σωστό 
δρόµο και δεν υποψιάζονται καθόλου ότι βρίσκονται µπλεγµένοι σε αδιέ-
ξοδο. 

Στο όνοµα της αλήθειας πρέπει να πούµε ότι έχουµε τρεις διάνοιες 
σε σύνθεση. Την πρώτη µπορούµε και οφείλουµε να την ονοµάσουµε αι-
σθησιακή διάνοια, την δεύτερη ενδιάµεση διάνοια και την τρίτη Εσωτερι-
κή διάνοια. 

Και τώρα ας µελετήσουµε ξεχωριστά και συνετά τις τρεις αυτές διά-
νοιες: 

Αναµφίβολα η διάνοια των αισθήσεων ή αισθησιακή διάνοια ε-
πεξεργάζεται τις ιδέες περιεχοµένου, διαµέσου των εξωτερικών αισθήσε-
ων αντίληψης. 

Με τις συνθήκες αυτές η αισθησιακή διάνοια είναι φοβερά υλιστική 
και αδαής, δεν δέχεται τίποτε που δεν αποδεικνύεται µε φυσικό τρόπο. 

Οπωσδήποτε οι ιδέες περιεχοµένου της αισθησιακής διάνοιας έχουν 
σαν βάση τα εξωτερικά δεδοµένα των αισθήσεων. Αναµφίβολα αυτή δεν 
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µπορεί να ξέρει τίποτε για το πραγµατικό, για την αλήθεια, για τα µυστή-
ρια της ζωής και του θανάτου, για την ψυχή και το πνεύµα κ.λ.π. 

Για τους απατεώνες της διανόησης που είναι φυλακισµένοι τελείως 
στα εξωτερικά αισθητήρια και µποτιλιαρισµένοι στις αντιλήψεις µε περιε-
χόµενο της διάνοιας των αισθήσεων, οι εσωτερικές µας σπουδές τους φαί-
νονται τρελές.  

Μέσα στην λογική, την χωρίς λογική, στον κόσµο του παραλόγου, 
έχουν δίκιο επειδή είναι περιορισµένοι από τον εξωτερικό κόσµο των αι-
σθήσεων. Πως θα µπορούσε η αισθησιακή διάνοια να δεχθεί κάτι που δεν 
προέρχεται από τα εξωτερικά αισθητήρια; 

Αν τα δεδοµένα των αισθήσεων χρησιµεύουν σαν κρυφό ελατήριο 
για όλες τις λειτουργίες της αισθησιακής διάνοιας, είναι φανερό ότι αυτές 
θα παράγουν αισθησιακές ιδέες. 

Η ενδιάµεση διάνοια είναι διαφορετική, όµως δεν ξέρει τίποτε σε 
άµεση µορφή για το πραγµατικό, αλλά περιορίζεται να πιστεύει και αυτό 
είναι όλο. 

Στην ενδιάµεση διάνοια βρίσκονται οι θρησκευτικές πίστεις, τα α-
παράβατα δόγµατα κ.λ.π. 

Η εσωτερική διάνοια είναι βασική για την άµεση εµπειρία της α-
λήθειας. 

Αναµφίβολα η εσωτερική διάνοια επεξεργάζεται τις αντιλήψεις πε-
ριεχοµένου της από τα δεδοµένα που προµηθεύεται από την υπέρτατη συ-
νείδηση του Είναι. 

Ασυζητητί η συνείδηση µπορεί να δοκιµάσει και να πειραµατισθεί 
το πραγµατικό. Είναι αναµφίβολο ότι η συνείδηση γνωρίζει πραγµατικά. 

Όµως η συνείδηση, για την εκδήλωσή της, χρειάζεται ένα µέσον, 
ένα όργανο δράσης και αυτό είναι η εσωτερική διάνοια. 

Η Συνείδηση γνωρίζει απ’ ευθείας την αλήθεια κάθε φυσικού φαι-
νοµένου και µπορεί να την εκφράσει µέσα από την εσωτερική διάνοια. 

Το άνοιγµα της εσωτερικής διάνοιας θα ήταν το κατάλληλο, για το 
σκοπό να φύγουµε από τον κόσµο των αµφιβολιών και της άγνοιας. 

Αυτό σηµαίνει ότι µόνο ανοίγοντας την εσωτερική διάνοια γεννιέται 
η αληθινή πίστη στον άνθρωπο. 

Αν παρατηρήσουµε αυτό το ζήτηµα από άλλη σκοπιά, θα πούµε ότι 
ο υλιστικός σκεπτικισµός είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της άγνοιας. 
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Σίγουρο είναι ότι οι αγνοούντες µορφωµένοι καταλήγουν 100% σκεπτικι-
στές. 

Η πίστη είναι άµεση αντίληψη του πραγµατικού, βασική σοφία, ε-
µπειρία αυτού που είναι πολύ µακριά από τα αισθήµατα και το νου. 

Ας ξεχωρίσουµε την πίστη από την πεποίθηση. Οι πεποιθήσεις το-
ποθετούνται στην ενδιάµεση διάνοια. 

Η πίστη είναι χαρακτηριστικό της εσωτερικής διάνοιας. 
∆υστυχώς υπάρχει πάντα γενική ροπή στο να γίνεται πάντα σύγχυση 

ανάµεσα στην πίστη και την πεποίθηση. Αν και φαίνεται παράδοξο θα το-
νίσουµε το εξής: «Όποιος έχει πίστη δεν χρειάζεται να πιστεύει». 

Η αυθεντική πίστη είναι εµπειρική γνώση, ακριβής επίγνωση, άµεση 
πείρα. 

Εδώ και πολλούς αιώνες συµβαίνει να συγχέεται η πίστη µε την πε-
ποίθηση και έτσι τώρα χρειάζεται πολλή δουλειά για να καταλάβει ο κό-
σµος ότι η πίστη είναι πραγµατική σοφία και όχι µάταιη πεποίθηση. 

Οι σοφές δραστηριότητες της εσωτερικής διάνοιας έχουν σαν ου-
σιώδη κίνητρα όλα αυτά τα καταπληκτικά δεδοµένα της γνώσης που πε-
ριέχει η συνείδηση. 

Όποιος έχει ανοίξει την εσωτερική διάνοια, θυµάται τις προηγούµε-
νες ζωές του, γνωρίζει τα µυστήρια της ζωής και του θανάτου, όχι από 
αυτό που διάβασε ή από αυτό που κάποιος είπε, όχι από αυτό που πίστεψε 
ή δεν πίστεψε αλλά από άµεση πληροφόρηση, ζωντανή, φοβερά πραγµα-
τική. 

Αυτά που λέµε φυσικά δεν µπορεί να τα δεχθεί η εξωτερική διάνοια, 
γιατί ξεφεύγουν από την κυριαρχία της, δεν έχουν καµία σχέση µε τα εξω-
τερικά αισθητηριακά νοήµατά της, είναι κάτι ξένο για τις αντιλήψεις περι-
εχοµένου της, για εκείνο που την διδάξανε στο σχολείο ή εκείνο που έµα-
θε σε διάφορα βιβλία κ.λ.π. 

Ούτε και η ενδιάµεση διάνοια δέχεται αυτά που έχουµε πει γιατί εί-
ναι αντίθετα µε τις πεποιθήσεις της. Αποδυναµώνει αυτό που την έκαναν 
να µάθει απ’ έξω οι θρησκευτικοί της δάσκαλοι. 

Ο Ιησούς Χριστός ειδοποίησε τους µαθητές του λέγοντας: «Προσο-
χή στη ζύµη των γραµµατέων και των φαρισαίων». 

Ο Ιησούς Χριστός µε τα λόγια αυτά αναφέρεται σαφώς στις θεωρίες 
των αγνοούντων µορφωµένων και στους υποκριτές φαρισαίους. 



 45

Η διδασκαλία των Σαδουκαίων βρίσκεται στην αισθησιακή διάνοια 
και είναι η διδασκαλία των πέντε αισθήσεων. 

Η διδασκαλία των Φαρισαίων βρίσκεται τοποθετηµένη στην ενδιά-
µεση διάνοια, αυτό είναι αναµφισβήτητο, αναντίρρητο. 

Είναι φανερό ότι οι φαρισαίοι µαζεύονται στις λειτουργίες τους για 
να πουν ότι είναι καλοί άνθρωποι, για να προσποιούνται µπροστά στους 
άλλους, αλλά ποτέ δεν εργάζονται για τον εαυτό τους. 

∆εν θα ήταν δυνατόν να ανοίξει η εσωτερική διάνοια αν δεν µά-
θουµε να σκεπτόµαστε ψυχολογικά. 

Προφανώς όταν αρχίζει κανείς να παρατηρεί τον εαυτό του, εί-
ναι σηµάδι ότι αρχίζει να σκέπτεται ψυχολογικά. 

Όσο δεν δέχεται κανείς την πραγµατικότητα της προσωπικής του 
ψυχολογίας και την δυνατότητα να αλλάξει, αναµφίβολα δεν αισθάνεται 
την ανάγκη της ψυχολογικής αυτοπαρατήρησης. 

Όταν κανείς δέχεται την διδασκαλία των πολλών Εγώ και καταλα-
βαίνει την ανάγκη να εξαλείψει τα διαφορετικά Εγώ που φορτώνουν τον 
ψυχισµό του, µε σκοπό να ελευθερώσει την συνείδησή του, την ουσία, 
τότε πραγµατικά και µε προσωπικό ενδιαφέρον αρχίζει την ψυχολογική 
του αυτοπαρατήρηση. 

Προφανώς η εξάλειψη των ανεπιθύµητων στοιχείων που φέρουµε 
στον ψυχισµό µας, προκαλεί το άνοιγµα της εσωτερικής διάνοιας. 

Αυτό σηµαίνει ότι το άνοιγµα αυτό είναι κάτι που πραγµατοποιείται 
βαθµιαία, σύµφωνα µε τον ρυθµό που εξαλείφονται τα ανεπιθύµητα στοι-
χεία που κρατάµε µέσα στην ψυχή µας. 

Όποιος µπορέσει να εξαφανίσει 100% από το εσωτερικό του τα α-
νεπιθύµητα στοιχεία, θα ανοίξει σαφώς και 100% την εσωτερική του διά-
νοια. 

Ένα τέτοιο άτοµο θα κατέχει την πραγµατική πίστη. Τώρα λοιπόν 
µπορούµε να καταλάβουµε τα λόγια του Χριστού: «Αν είχες πίστη ως 
κόκκον σινάπεως, θα µπορούσες να κινήσεις βουνά». 
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ΜΝΗΜΗ-∆ΟΥΛΕΙΑ 
 

Ασυζητητί κάθε άνθρωπος έχει την δική του ιδιαίτερη ψυχολογία, 
αυτό είναι αναπόφευκτο, αναµφισβήτητο. 

∆υστυχώς οι άνθρωποι δεν το σκέπτονται ποτέ και πολλοί ούτε που 
το δέχονται επειδή είναι παγιδευµένοι από την αισθησιακή διάνοια. 

Οποιοσδήποτε δέχεται την πραγµατικότητα του φυσικού του σώµα-
τος, γιατί µπορεί να το δει και να το ψηλαφίσει, όµως η ψυχολογία είναι 
διαφορετικό θέµα. ∆εν γίνεται αντιληπτή από τις πέντε αισθήσεις και έτσι 
υπάρχει η γενική τάση να απορριφθεί ή απλώς να υποτιµηθεί και να περι-
φρονηθεί αξιολογούµενη σαν κάτι χωρίς σηµασία. 

Αναµφίβολα το να αρχίσει κάποιος την αυτοπαρατήρηση είναι δείγ-
µα αλάνθαστο ότι έχει δεχθεί την φοβερή πραγµατικότητα της ίδιας του 
της ψυχολογίας. 

Είναι σαφές ότι κανείς δεν θα προσπαθούσε να αυτό-παρατηρηθεί 
αν δεν έβρισκε πρώτα ένα βασικό κίνητρο. 

Σαφώς εκείνος που ξεκινά την αυτό-παρατήρηση γίνεται ένα άτοµο 
πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Εκ των πραγµάτων δείχνει την δυνατότη-
τα κάποιας αλλαγής. 

∆υστυχώς οι άνθρωποι δεν θέλουν να αλλάξουν, είναι ευχαριστηµέ-
νοι µε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 

Προκαλεί πόνο να δει κανείς πως οι άνθρωποι γεννιούνται, ανα-
πτύσσονται, αναπαράγονται σαν τα ζώα, υποφέρουν απερίγραπτα και πε-
θαίνουν χωρίς να ξέρουν γιατί. 

Η Αλλαγή είναι κάτι το βασικό αλλά αδύνατο αν δεν ξεκινάµε µε 
την ψυχολογική αυτο-παρατήρηση. 

Είναι απαραίτητο να αρχίσουµε να βλέπουµε τον εαυτό µας µε τον 
σκοπό της αυτο-γνωριµίας, µιας και στ’ αλήθεια το λογικό ανθρωποειδές 
δεν γνωρίζει τον εαυτό του. 

Όταν ένας ανακαλύπτει ένα ψυχολογικό ελάττωµα, πραγµατικά έχει 
κάνει ένα µεγάλο βήµα γιατί αυτό θα του επιτρέψει να το µελετήσει έως 
και να το περιορίζει ριζικά. 

Στ’ αλήθεια τα ψυχολογικά µας ελαττώµατα είναι πολυάριθµα, και 
10.000 γλώσσες να είχαµε για να µιλήσουµε και σιδερένιο ουρανίσκο δεν 
θα κατορθώναµε να τα απαριθµήσουµε όλα πλήρως. 
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Το πιο σοβαρό απ’ όλα είναι ότι δεν αντιλαµβανόµαστε την τροµα-
κτική πραγµατικότητα οποιουδήποτε ελαττώµατος. Πάντοτε το κοιτάµε 
µάταια χωρίς να του δίνουµε την δέουσα προσοχή, το βλέπουµε σαν κάτι 
χωρίς σηµασία. 

Όταν δεχόµαστε την Επιστήµη των Πολλών και καταλαβαίνουµε 
την ωµή πραγµατικότητα των επτά δαιµονίων που ο Ιησούς Χριστός έ-
βγαλε από το σώµα της Μαρίας Μαγδαληνής, τότε ο τρόπος σκέψης µας, 
όσον αφορά τα ψυχολογικά ελαττώµατα, παθαίνει µια βαθιά αλλαγή.  

Βεβαιώνουµε µε έµφαση ότι η Επιστήµη των Πολλών είναι 100% 
Θιβετανική και Γνωστική. 

Στ’ αλήθεια δεν είναι κάτι το ευχάριστο να ξέρουµε ότι µέσα µας 
ζουν εκατοντάδες και χιλιάδες ψυχολογικά πρόσωπα. Κάθε ψυχολογικό 
ελάττωµα είναι ένα πρόσωπο διαφορετικό µέσα µας εδώ και τώρα. 

Τα επτά δαιµόνια που ο µεγάλος ∆άσκαλος Ιησούς Χριστός έβγαλε 
από το σώµα της Μαρίας Μαγδαληνής είναι τα επτά θανάσιµα αµαρτήµα-
τα: Θυµός. Ασέλγεια, Φθόνος, Υπερηφάνεια, Λαιµαργία, Τεµπελιά, Α-
πληστία. 

Φυσικά καθένα από τα δαιµόνια αυτά είναι επικεφαλής µιας Λεγεώ-
νας. 

Στην αρχαία Αίγυπτο των Φαραώ, ο Μύστης έπρεπε να περιορίσει 
από την εσωτερική του φύση τα κόκκινα δαιµόνια του Σετ, αν ήθελε να 
πετύχει την αφύπνιση της Συνείδησης. 

Αφού δει την πραγµατικότητα των ψυχολογικών ελαττωµάτων ο 
µαθητής επιθυµεί ν’ αλλάξει, δεν θέλει να συνεχίσει να ζει στην κατάστα-
ση αυτή µε τόσο κόσµο µέσα στον ψυχισµό του και τότε αρχίζει την αυτό-
παρατήρηση. 

Κατά το µέτρο που προοδεύουµε στην εσωτερική ∆ουλειά µπορού-
µε να επαληθεύσουµε από µόνοι µας µια πολύ ενδιαφέρουσα τακτοποίηση 
στο σύστηµα περιορισµού. 

Εκπλήσσεται κανείς όταν ανακαλύπτει µια τάξη στην ∆ουλειά την 
σχετική µε τον περιορισµό των πολυπληθών ψυχικών ακολούθων που 
προσωποποιούν τα σφάλµατά µας. 

Το πιο ενδιαφέρον απ’ όλα αυτά είναι ότι µια τέτοια τακτοποίηση 
στον περιορισµό των ελαττωµάτων γίνεται µε κλιµακωτή µορφή και δια-
δικάζεται σύµφωνα µε την διαλεκτική της Συνείδησης. 
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ΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΚΤΙ-
ΚΗ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ. 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΧΟΥΝ ∆ΕΙΞΕΙ ΟΤΙ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑ-
ΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΤ-
ΤΩΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΜΑΣ ΤΟ Ε-
ΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΘΥ ΕΙΝΑΙ. 

Πρέπει να διευκρινίσουµε ότι υπάρχει µια ριζική διαφορά ανάµεσα 
στο Εγώ και στο Είναι. Το Εγώ ποτέ δεν θα µπορούσε να βάλει τάξη σε 
ψυχολογικά ζητήµατα γιατί από µόνο του είναι το αποτέλεσµα της αταξί-
ας. 

ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ 
ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΣΜΟ ΜΑΣ. ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ. Ο 
ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΤΟ ΕΙΝΑΙ. 

Η τακτοποίηση στη δουλειά της αυτοπαρατηρήσεως, η εκδίκαση και 
ο περιορισµός των ψυχολογικών µας ακολούθων γίνεται σαφής από την 
κριτική αίσθηση της ψυχολογικής αυτοπαρατήρησης.  

Σε όλα τα ανθρώπινα όντα η αίσθηση της ψυχολογικής αυτοπαρα-
τήρησης υπάρχει σε λανθάνουσα κατάσταση, όµως αναπτύσσεται βαθ-
µιαία όσο την χρησιµοποιούµε. 

Τέτοια αίσθηση µας επιτρέπει να αντιλαµβανόµαστε άµεσα και όχι 
µέσα από απλούς διανοητικούς συνδυασµούς τα διάφορα Εγώ που ζουν 
µέσα στον Ψυχισµό µας. 

Αυτό το θέµα των αισθητηριακών υπερ-αντιλήψεων άρχισε να µε-
λετάται στο πεδίο της παραψυχολογίας και εκ των πραγµάτων αποδείχτη-
κε σε πολλά πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν και για τα οποία υπάρ-
χουν έγγραφα στοιχεία. 

Όσοι αρνούνται την πραγµατικότητα των αισθητηριακών υπερ-
αντιλήψεων είναι αδαείς 100%, απατεώνες της διανόησης, µποτιλιαρισµέ-
νοι στη διάνοια των αισθήσεων. 

Εν τούτοις η αίσθηση της ψυχολογικής αυτοπαρατήρησης, είναι κά-
τι βαθύτερο, πάει πολύ πιο µακριά από τα απλά θεωρήµατα της παραψυ-
χολογίας, µας επιτρέπει την εσωτερική αυτοπαρατήρηση και την πλήρη 
επαλήθευση της φοβερής υποκειµενικής πραγµατικότητας των διαφόρων 
δικών µας ψυχικών ακολούθων. 
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Η διαδοχική τακτοποίηση των διαφόρων µερών της εργασίας, των 
σχετικών µε αυτό το τόσο σοβαρό θέµα του περιορισµού των ψυχικών 
ακολούθων, µας επιτρέπει να ανακαλύψουµε µια «Μνήµη ∆ουλειάς» πο-
λύ ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιµη στην εσωτερική ανάπτυξη. Αυτή η 
«Μνήµη ∆ουλειάς» είναι απόλυτα βέβαιο ότι µπορεί να µας δώσει διάφο-
ρες ψυχολογικές φωτογραφίες των διαφόρων σταθµών της περασµένης 
ζωής. Όλες µαζί θα έφερναν στην φαντασία µας µια ζωντανή εικόνα αλλά 
και απέχθεια αυτού που υπήρξαµε, πριν αρχίσουµε την ριζική ψυχο-
µετατρεπτική εργασία. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ποτέ δεν θα επιθυµούσαµε να επιστρέ-
ψουµε σε αυτή την τροµερή µορφή, ζωντανή εικόνα αυτού που υπήρξαµε. 

Από αυτή την άποψη µία τέτοια ψυχολογική φωτογραφία θα γινόταν 
χρήσιµη σαν µέσο αντιµετωπίσεως ανάµεσα σε ένα τροποποιηµένο παρόν 
και ένα παρελθόν ταγγό, βαρύ και δυσάρεστο. 

Η «Μνήµη δουλειάς» γράφεται πάντα βάσει διαδοχικών ψυχολογι-
κών γεγονότων καταγραµµένων από το κέντρο της ψυχολογικής αυτοπα-
ρατήρησης. 

Υπάρχουν στον ψυχισµό µας στοιχεία ανεπιθύµητα που ούτε από 
µακριά υποπτευόµαστε. 

Το να ανακαλύψει ένας άνθρωπος τίµιος , ανίκανος να πάρει ποτέ 
τίποτα το ξένο, αξιοσέβαστος και άξιος κάθε τιµής, να ανακαλύψει µε α-
συνήθιστο τρόπο µια σειρά από ληστές-εγώ που κατοικούν στις πιο βαθιές 
ζώνες του ίδιου του του ψυχισµού, είναι κάτι τροµακτικό, όµως δεν είναι 
αδύνατο. 

Το να ανακαλύψει µια εξαιρετική σύζυγος όλο µεγάλες αρετές ή µια 
κοπέλα πνευµατώδης µε θαυµάσια µόρφωση, µε την αίσθηση της ψυχο-
λογικής αυτοπαρατήρησης, ότι στον ψυχισµό της ζει µια οµάδα από ασυ-
νήθιστα πορνο-εγώ, γίνεται αηδιαστικό µέχρι και απαράδεκτο για το δια-
νοητικό κέντρο, όµως είναι δυνατό µέσα στο πεδίο της ψυχολογικής αυ-
τοπαρατήρησης. 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
 

Το Είναι και το Ξέρω πρέπει να ισορροπούνται αµοιβαία µε σκοπό 
να εγκαταστήσουν στον ψυχισµό µας την φλόγα της κατανόησης. 

Όταν το Ξέρω είναι µεγαλύτερο από το Είναι, προκαλεί διανοητική 
σύγχυση παντός είδους. 

Αν το Είναι είναι µεγαλύτερο από το Ξέρω, µπορεί να δώσει περι-
πτώσεις τόσο σοβαρές όπως εκείνη του ανόητου άγιου. 

Στο πεδίο της πρακτικής ζωής συµφέρει να αυτο-παρατηρούµεθα µε 
σκοπό να αυτο-ανακαλυφθούµε. 

Είναι ακριβώς η πρακτική ζωή το ψυχολογικό γυµνάσιο µέσα από 
το οποίο µπορούµε να ανακαλύψουµε τα ελαττώµατά µας. 

Σε κατάσταση επάγρυπνης αντίληψης θα µπορέσουµε να εξακριβώ-
σουµε άµεσα ότι τα κρυµµένα ελαττώµατα αναβλύζουν αυθόρµητα. 

Είναι φανερό ότι το ανακαλυφθέν ελάττωµα πρέπει να δουλευτεί 
συνειδητά µε σκοπό να χωριστεί από τον ψυχισµό µας. 

Προ πάντων δεν πρέπει να ταυτιζόµαστε µε κανένα εγώ-ελάττωµα, 
αν στ’ αλήθεια θέλουµε να το περιορίσουµε. 

Αν είµαστε πάνω σε µια σανίδα και θέλουµε να την σηκώσουµε για 
να την τοποθετήσουµε κοντά στον τοίχο, αν συνεχίζουµε να στεκόµαστε 
επάνω της κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. Σαφώς πρέπει να αρχίσουµε από 
το να αποµακρυνθούµε από την σανίδα και µε τα χέρια να την σηκώσουµε 
και να την τοποθετήσουµε στον τοίχο. 

Παροµοίως δεν πρέπει να ταυτιζόµαστε µε κανένα ψυχικό ακόλου-
θο, αν στ’ αλήθεια επιθυµούµε να το χωρίσουµε από τον ψυχισµό µας. 

Όταν ένας ταυτίζεται µε αυτό ή εκείνο το εγώ, εκ των πραγµάτων το 
ενισχύει αντί να το διαλύσει. 

Ας υποθέσουµε ότι ένα εγώ της ασέλγειας αρπάζει µία από τις κινη-
µατογραφικές ταινίες που έχουµε στο διανοητικό κέντρο για να την προ-
βάλλει στην οθόνη του νου, σκηνές λαγνείας και σεξουαλικής ασέλγειας. 
Αν ταυτιστούµε µε αυτές τις παθιασµένες σκηνές αναµφίβολα εκείνο το 
εγώ θα ενδυναµωθεί φοβερά. 

Όµως αν εµείς ταυτιστούµε µε αυτή την οντότητα, την διαχωρίσου-
µε από τον ψυχισµό µας θεωρώντας την σαν ένα παρείσακτο δαιµόνιο, θα 
ξεπηδήσει µέσα µας σαφώς η δηµιουργική κατανόηση. 
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Μετά θα µπορέσουµε να δώσουµε στον εαυτό µας την πολυτέλεια 
να κρίνουµε αναλυτικά αυτό το ελάττωµα µε τον σκοπό το να συνειδητο-
ποιήσουµε πλήρως. 

Το σοβαρό λάθος των ανθρώπων συνίσταται ακριβώς στην ταυτο-
ποίηση και αυτό είναι το λυπηρό. 

Αν ήξεραν οι άνθρωποι την Επιστήµη των Πολλών, αν καταλάβαι-
ναν ότι ούτε η ίδια τους η ζωή τους ανήκει, τότε δεν θα έπεφταν στο λά-
θος της ταύτισης. 

Σκηνές θυµού, ζήλιας κ.λ.π. γίνονται χρήσιµες στο πεδίο της πρα-
κτικής ζωής όταν βρισκόµαστε σε διαρκή κατάσταση ψυχολογικής αυτό-
παρατήρησης. 

Τότε αντιλαµβανόµαστε ότι ούτε οι σκέψεις, ούτε οι επιθυµίες, ούτε 
οι πράξεις µας µας ανήκουν. 

Αναντίρρητα πολλαπλά εγώ επεµβαίνουν σαν κακοί οιωνοί για να 
βάλουν στον νου µας σκέψεις, στην καρδιά µας επιθυµίες και στο κινητι-
κό µας κέντρο πράξεις κάθε είδους. 

Είναι λυπηρό που δεν είµαστε κύριοι του εαυτού µας, που διάφορες 
ψυχολογικές οντότητες κάνουν ότι θέλουν µαζί µας. 

∆υστυχώς ούτε από µακριά δεν υποπτευόµαστε ότι µας συµβαίνει 
κάτι τέτοιο και ενεργούµε σαν απλές µαριονέτες ελεγχόµενες από αόρατες 
κλωστές. 

Το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι αντί να αγωνιζόµαστε για την 
ανεξαρτησία µας από όλα αυτά τα τυραννικά µυστικά, κάνουµε το λάθος 
να τα δυναµώνουµε και αυτό γίνεται όταν ταυτιζόµαστε µαζί τους. 

Οποιαδήποτε σκηνή του δρόµου, οποιοδήποτε οικογενειακό δράµα, 
οποιαδήποτε ανόητη διαµάχη µεταξύ συντρόφων οφείλεται αναµφίβολα 
σε αυτό ή εκείνο το εγώ και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να αγνοήσου-
µε ποτέ. 

Η πρακτική ζωή είναι ο ψυχολογικός καθρέπτης όπου µπορούµε να 
δούµε τον εαυτό µας έτσι όπως ακριβώς είµαστε. 

Αλλά προ πάντων πρέπει να καταλάβουµε την αναγκαιότητα του να 
δούµε µέσα µας, την ανάγκη της ριζικής αλλαγής, µόνο έτσι θα θελήσου-
µε να παρατηρούµε πραγµατικά. 

Όποιος ικανοποιείται από την κατάσταση στην οποία ζει, ο ανόητος, 
ο τεµπέλης δεν θα αισθανθεί ποτέ την επιθυµία να δει µέσα του. Θα αγα-



 52

πήσει υπερβολικά τον εαυτό του και µε κανένα τρόπο δεν θα αποφασίσει 
να αναθεωρήσει την συµπεριφορά του και τον τρόπο υπάρξεώς του. 

Θα πούµε ξεκάθαρα ότι σε µερικές κωµωδίες, δράµατα ή τραγωδίες 
της πρακτικής ζωής παρεµβαίνουν διάφορα εγώ που χρειάζεται να κατα-
λάβουµε. 

Σε οποιαδήποτε σκηνή παθιασµένης ζήλιας µπαίνουν στο παιχνίδι 
εγώ της λαγνείας, της οργής, της αυτο-αγάπης, της ζήλιας κ.λ.π., που αρ-
γότερα θα πρέπει να κριθούν αναλυτικά καθένα ξεχωριστά, για να τα κα-
ταλάβουµε εξ ολοκλήρου µε καθαρό σκοπό να τα εξαλείψουµε ολοκλη-
ρωτικά. 

Η κατανόηση είναι κάτι πολύ ελαστικό, γι’ αυτό πρέπει να εµβαθύ-
νουµε κάθε φορά και πιο βαθιά. Αυτό που σήµερα καταλαβαίνουµε µε 
έναν τρόπο αύριο θα το καταλάβουµε καλύτερα. 

Θεωρώντας τα πράγµατα από αυτή την σκοπιά µπορούµε να επιβε-
βαιώσουµε πόσο χρήσιµες είναι οι διάφορες περιστάσεις της ζωής όταν 
στ’ αλήθεια τις χρησιµοποιούµε σαν καθρέφτη για την αυτο-ανακάλυψη. 

Με κανένα τρόπο δεν θα προσπαθήσουµε ποτέ να βεβαιώσουµε ότι 
τα δράµατα, οι κωµωδίες και οι τραγωδίες της ζωής γίνονται πάντα όµορ-
φες και τέλειες. Μια τέτοια βεβαίωση θα ήταν παράλογη. 

Εν τούτοις όσο και αν είναι παράλογες οι διάφορες καταστάσεις της 
ύπαρξης, καταλήγουν θαυµάσιες για ψυχολογικό γύµνασµα. 

Η ∆ουλειά σε σχέση µε την διάλυση των διαφόρων στοιχείων που 
αποτελούν τον εαυτό µας είναι φοβερά δύσκολη. 

Ανάµεσα στους ρυθµούς του στίχου κρύβεται το έγκληµα. Μέσα 
στο γλυκό άρωµα των ναών κρύβεται το έγκληµα. 

Το έγκληµα µερικές φορές γίνεται τόσο εκλεπτυσµένο που συγχέε-
ται µε την αγιότητα και τόσο σκληρό που µοιάζει µε την γλυκύτητα.  

Το έγκληµα ντύνεται την τήβεννο των δικαστών, την τουνίκα του 
∆ασκάλου, τα ρούχα του ζητιάνου, το ένδυµα του Κυρίου, µέχρι και το 
χιτώνα του Χριστού. 

Η Κατανόηση είναι βασική, όµως στη ∆ουλειά της διαλύσεως των 
ψυχικών ακολούθων, δεν είναι τα πάντα όπως θα δούµε στο επόµενο κε-
φάλαιο. 

Γίνεται επείγον, µη αναβλητέο το να συνειδητοποιήσουµε το κάθε 
Εγώ για να το διαχωρίσουµε από τον ψυχισµό µας, όµως αυτό δεν είναι το 
τέλος, κάτι άλλο λείπει. 
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Η ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΗ 
 

Φθάσαµε σε ένα σηµείο πολύ ακανθώδες δηλαδή την Κουνταλίνη, 
το πύρινο φίδι των µαγικών µας δυνάµεων, που αναφέρεται σε πολλά κεί-
µενα της ανατολικής σοφίας. 

Αναµφισβήτητα η Κουνταλίνη έχει τεκµηρίωση και είναι κάτι που 
αξίζει τον κόπο να ερευνήσουµε. 

Στα κείµενα των αλχηµιστών του µεσαίωνα η Κουνταλίνη ήταν η 
αστρική υπογραφή του ιερού σπέρµατος, Στέλλα Μάρις η Παρθένος της 
Θάλασσας, η οποία οδηγεί σοφά τους εργάτες του Μεγάλου Έργου. 

Οι Αζτέκοι την ονόµαζαν Τονανθίν, οι Έλληνες Άρτεµη και οι Αι-
γύπτιοι Ίσις η Θεϊκή Μητέρα της οποίας κανείς θνητός δεν έχει ανασηκώ-
σει το πέπλο. 

∆εν χωράει αµφιβολία ότι ο εσωτερικός χριστιανισµός δεν παρέλει-
ψε να λατρεύει την Αγία Μητέρα Κουνταλίνη . προφανώς αυτή είναι η 
ΜΑΡΑ ή καλλίτερα θα λέγαµε ΡΑΜ-ΙΟ, Μαρία. 

Αυτό που δεν προσδιόρισαν οι ορθόδοξες θρησκείες, τουλάχιστον 
για το εξωτερικό ή κοινό κύκλο, για εξωτερική κυκλοφορία, για το κοινό, 
είναι η άποψη της Ίσιδος στην ατοµική και ανθρώπινη µορφή. 

Σαφώς µυστικά µόνο δίδασκαν τους µύστες ότι η Θεϊκή Μητέρα 
υπάρχει ατοµικά µέσα σε κάθε ανθρώπινο ον. 

∆εν είναι άχρηστο να ξεκαθαριστεί µε έµφαση ότι ο Θεός Μητέρα, 
η Ρέα, η Κυβέλη, η Αδωνία ή όπως θέλουµε να την ονοµάσουµε είναι µια 
ατοµική παραλλαγή του δικού µας Είναι εδώ και τώρα. 

Πιο συγκεκριµένα θα πούµε ότι ο καθένας µας έχει την ιδιαίτερη, 
την ατοµική του Θεϊκή Μητέρα. 

Υπάρχουν στον ουρανό τόσες Μητέρες όσα Πλάσµατα υπάρχουν 
πάνω στην γη. 

Η Κουνταλίνη είναι η µυστηριώδης ενέργεια που κάνει τον κόσµο 
να υπάρχει, µια άποψη Βράχµα. 

Στην ψυχολογική της άποψη, παρούσα στην κρυφή ανατοµία του 
ανθρώπινου όντος, η Κουνταλίνη βρίσκεται τυλιγµένη τρεις και µισή φο-
ρές µέσα σε κάποιο µαγνητικό κέντρο που κείται στο κόκαλο του κόκκυ-
γα. 

Εκεί αναπαύεται µουδιασµένη σαν οποιοδήποτε φίδι η Θεϊκή Πρι-
γκίπισσα. 



 54

Στο κέντρο αυτού του τσάκρα υπάρχει το θηλυκό τρίγωνο ή Γιόνι 
όπου είναι εγκατεστηµένο το αρσενικό Λίνγκαµ. 

Σ’ αυτό το Λίνγκαµ ατοµικό και µαγνητικό που αντιπροσωπεύει την 
δηµιουργική σεξουαλική δύναµη του βράχµα, τυλίγεται το ύψιστο φίδι 
Κουνταλίνη. 

Η πύρινη βασίλισσα µε µορφή φιδιού ξυπνά µε το Σεκρέτουµ Σε-
κρετόρουµ16, µε κάποιο αλχηµιστικό τέχνασµα που δίδαξα καθαρά στο 
έργο µου «Το µυστήριο της χρυσής άνθισης». 

Αναντίρρητα όταν αυτή η θεϊκή δύναµη ξυπνά, ανεβαίνει νικηφόρα 
από το ακάνθινο κανάλι για να µας αναπτύξει τις δυνάµεις που θεοποιούν. 

Στην υπερβατική θεϊκή άφατη17 όψη του, στην ατοµική του κατά-
σταση το θείο φίδι, υπερβαίνοντας το καθαρά φυσιολογικό και ατοµικό 
επίπεδο, είναι όπως ήδη είπα το δικό µας Είναι αλλά παράγωγο. 

∆εν έχω σκοπό να διδάξω εδώ την τεχνική για την αφύπνιση του α-
γίου φιδιού. 

Μόνο θέλω να τονίσω τον ωµό ρεαλισµό του εγώ και την εσωτερική 
επείγουσα ανάγκη για την διάλυση των διαφόρων µη ανθρώπινων στοι-
χείων. 

Η διάνοια από µόνη της δεν µπορεί να αλλάξει κανένα ψυχολογικό 
ελάττωµα. 

Η διάνοια µπορεί να τιτλοφορεί οποιοδήποτε ελάττωµα, να το πε-
ράσει από ένα επίπεδο σε άλλα, να το κρύψει από τον εαυτό της ή από 
τους άλλους, να το συγχωρέσει κ.λ.π. ποτέ όµως δεν θα το εξαλείψει απο-
λύτως. 

Η κατανόηση είναι ένα βασικό µέρος, όµως δεν είναι αρκετό, χρειά-
ζεται η εξάλειψη. 

Όταν έχουµε παρατηρήσει ένα ελάττωµα πρέπει να αναλυθεί και να 
κατανοηθεί ακέραια πριν να προχωρήσουµε στην εξάλειψή του. 

Χρειαζόµαστε µια δύναµη ανώτερη από τον νου, ικανή να διαλύει 
ατοµικά οποιοδήποτε εγώ-ελάττωµα, που έχουµε ανακαλύψει και το έ-
χουµε υποβάλλει σε βαθιά και λεπτοµερή εξέταση. 

Ευτυχώς αυτή η δύναµη βρίσκεται πολύ πιο µακριά από το σώµα 
των φιλοστοργιών και του νου, µολονότι κρατά τους συγκεκριµένους εκ-
θέτες στο κόκαλο του κόκκυγος. 
                                                            
16 Σ.Α. Το µυστικό των µυστικών. 
17 Σ.Α. Αυτή που δεν µπορεί να ειπωθεί. 
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Μόλις κατανοήσουµε πλήρως ένα ελάττωµα πρέπει να βυθιστούµε 
σε βαθύ διαλογισµό ικετεύοντας, παρακαλώντας, ζητώντας από την θεία 
Μητέρα µας, την ιδιαίτερη και ατοµική να εκµηδενίσει από µέσα µας το 
ελάττωµα που προηγουµένως έχουµε κατανοήσει. 

Αυτή είναι η ακριβής τεχνική που χρειάζεται για την εξάλειψη των 
ανεπιθύµητων στοιχείων που φέρουµε µέσα µας. 

Η Θεϊκή Μητέρα Κουνταλίνη έχει την δύναµη να κάνει στάχτη ο-
ποιοδήποτε υποκειµενικό και µη ανθρώπινο ψυχολογικό ακόλουθο. 

Χωρίς αυτή την διδακτική, χωρίς την διάλυση του εγώ, είναι άκαρ-
πη, άχρηστη, παράλογη. 

 
 

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 
Στο πεδίο της πρακτικής ζωής καθένας έχει το κριτήριό του, τον λί-

γο πολύ παλιό τρόπο µε τον οποίο σκέπτεται και τότε δεν ανοίγεται στο 
καινούριο. Αυτό είναι αναπόφευκτο. 

Ο νους του διανοητικού ανθρωποειδούς είναι εκφυλισµένος, βλαµ-
µένος, σε αληθινή κατάσταση παρακµής. 

Πραγµατικά η διανόηση της σηµερινής ανθρωπότητας µοιάζει µε 
µια παλιά µηχανική δοµή αδρανή και παράλογη, ανίκανη από µόνη της 
για οποιοδήποτε φαινόµενο αυθεντικής ελαστικότητας. 

Λείπει από τον νου η ευκαµψία, βρίσκεται εγκλωβισµένος ανάµεσα 
σε πολλαπλούς αυστηρούς και αναχρονιστικούς κανόνες. 

Καθένας έχει το κριτήριό του και καθορισµένους, άκαµπτους κανό-
νες, µέσα από τους οποίους δρα και αντιδρά ακατάπαυστα. 

Το πιο σοβαρό είναι ότι οι χιλιάδες των κριτηρίων αντιστοιχούν σε 
χιλιάδες διεφθαρµένους και παράλογους κανόνες. 

Εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ποτέ εξαπατηµέ-
νοι, κάθε κεφάλι είναι ένας κόσµος και δεν υπάρχει αµφιβολία ότι µέσα 
σε τόσους διανοητικούς ελιγµούς υπάρχουν πολλά σοφίσµατα διασκεδα-
στικά και ανυπόφορες ανοησίες. 

Όµως το στενό κριτήριο του πλήθους ούτε που υποπτεύεται το δια-
νοητικό µποτιλιάρισµα στο οποίο βρίσκεται. 
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Αυτοί οι σύγχρονοι άνθρωποι µε µυαλό κατσαρίδας σκέπτονται το 
καλύτερο για τον εαυτό τους, περνούν για φιλελεύθεροι, για υπερ-
ιδιοφυείς, πιστεύουν ότι έχουν πολύ πλατύ κριτήριο. 

Οι αγνοούντες µορφωµένοι καταλήγουν να είναι οι πιο δύσκολοι 
διότι στην πραγµατικότητα, µιλώντας σαν τον Σωκράτη, θα λέγαµε: «όχι 
µόνο δεν ξέρουν, αλλά επιπλέον αγνοούν ότι δεν ξέρουν». 

Οι απατεώνες της διανόησης προσηλωµένοι στους παλαιούς κανό-
νες του παρελθόντος διαδικάζονται βίαια ένεκα του δικού τους µποτιλια-
ρίσµατος και αρνούνται µε έµφαση την αποδοχή οποιουδήποτε πράγµατος 
αν δεν ταιριάζει µέσα στους χαλύβδινους κανόνες τους. 

Σκέπτονται οι πολύξεροι µορφωµένοι ότι όλα όσα για τον άλφα ή 
βήτα λόγο παρεκκλίνουν από τον άκαµπτο δρόµο των οξειδωµένων18 δια-
δικασιών τους είναι 100% παράλογα. 

Έτσι µε τον τρόπο αυτό οι φτωχοί αυτοί άνθρωποι µε το τόσο δύ-
σκολο κριτήριο αυτό-εξαπατούνται άθλια. 

Περνούν για ιδιοφυείς οι ψευτο-σοφοί αυτής της εποχής, βλέπουν 
µε περιφρόνηση όσους έχουν την τόλµη να αποµακρυνθούν από τους πα-
λιούς κανόνες τους. Το χειρότερο από όλα είναι ότι ούτε από µακριά δεν 
υποπτεύονται την σκληρή πραγµατικότητα, την ίδια τους την χονδρότητα. 

Η διανοητική αγκύλωση των δύστροπων διανοιών είναι τέτοια που 
φτάνει στο να απαιτεί αποδείξεις για αυτό που είναι το αληθινό, που δεν 
ανήκει στον νου. 

∆εν θέλουν να καταλάβουν οι άνθρωποι της ραχιτικής και ανεπιει-
κούς διανοήσεως, ότι η εµπειρία του Αληθινού έρχεται µόνο µε την απου-
σία του Εγώ. 

Ασυζητητί µε κανένα τρόπο δεν θα ήταν δυνατόν να γνωρίσει κα-
νείς άµεσα τα µυστήρια της ζωής και του θανάτου εφ’ όσον δεν ανοίξει 
µέσα του την Εσωτερική ∆ιάνοια. 

Είναι σηµαντικό να επαναλάβουµε στο κεφάλαιο αυτό ότι µόνο η 
Υπερθετική Συνείδηση του Είναι µπορεί να γνωρίσει την Αλήθεια. 

Η Εσωτερική ∆ιάνοια µπορεί να λειτουργήσει µόνο µε τα δεδοµένα 
που φέρει η Κοσµική Συνείδηση του Είναι. 

Η υποκειµενική διανόηση, µε την ορθολογική της διαλεκτική, δεν 
µπορεί να ξέρει τίποτα πάνω σ’ αυτό που διαφεύγει της δικαιοδοσίας της. 

                                                            
18 Σ.Α. Σκουριασµένων. 



 57

Ξέρουµε πια ότι τα διανοήµατα περιεχοµένου της ορθολογιστικής 
διαλεκτικής επεξεργάζονται µε βάση τα δεδοµένα των αισθήσεων εξωτε-
ρικής αντίληψης. 

Όσοι βρίσκονται µποτιλιαρισµένοι µέσα στις νοητικές διαδικασίες 
τους και τους σταθερούς τους κανόνες φέρνουν πάντα αντίσταση σε αυτές 
τις ιδέες. 

Μόνο διαλύοντας το Εγώ ριζικά και οριστικά είναι δυνατή η αφύ-
πνιση της Συνείδησης και το πραγµατικό άνοιγµα της Εσωτερικής ∆ιά-
νοιας. 

Επειδή όµως αυτές οι επαναστατικές δηλώσεις δεν ταιριάζουν µέσα 
στην σχηµατική διαλεκτική λογική, η υποκειµενική αντίδραση των εκφυ-
λιζόµενων διανοιών αντιθέτει βίαιη αντίσταση. 

Θέλουν αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι του νου να βάλουν τον ωκεανό 
µέσα σε ένα ποτήρι, υποθέτουν ότι το πανεπιστήµιο µπορεί να ελέγξει όλη 
τη σοφία του Σύµπαντος και ότι όλοι οι νόµοι του Κόσµου είναι υποχρε-
ωµένοι να υποστούν τους παλιούς ακαδηµαϊκούς τους κανόνες. 

Ούτε καν υποπτεύονται αυτοί οι ανόητοι, οι γεµάτοι σοφία, την εκ-
φυλιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. 

Μερικές φορές τέτοιοι άνθρωποι λάµπουν για µια στιγµή όταν έρ-
χονται στον κόσµο του εσωτερισµού. Γρήγορα όµως σβήνουν σαν µοιραία 
φωτιά. Εξαφανίζονται από τον κόσµο των πνευµατικών ανησυχιών. Τους 
καταπίνει η διανόηση και εξαφανίζονται από σκηνής για πάντα. 

Η επιφανειακή διανόηση δεν µπορεί να εισχωρήσει στα νόµιµα βά-
θη του Είναι, όµως οι υποκειµενικές διαδικασίες του ορθολογισµού µπο-
ρούν να οδηγήσουν τους ανόητους σε παντοειδή συµπεράσµατα πολύ φα-
νταχτερά αλλά παράλογα. 

Η τυπική δύναµη των λογικών αντιλήψεων µε κανένα τρόπο δεν πε-
ριπλέκει19 την αυθεντική εµπειρία του πραγµατικού. 

Το πειστικό παιχνίδι της ορθολογιστικής διαλεκτικής, αυτο-γοητεύει 
τον ορθολογιστή κάνοντάς τον να συγχέει τον γάτο µε τον λαγό. 

Η λαµπρή σειρά ιδεών συγχέει τον απατεώνα της διανόησης και του 
δίνει κάποια αυτάρκεια τόσο παράλογη ώστε να απορρίπτει ότι δεν µυρί-
ζει σκόνη βιβλιοθήκης ή πανεπιστηµιακή µελάνη. 

                                                            
19 Σ.Α. Μπλέκει, δυσκολεύει, µπερδεύει, βάζει εµπόδια, οδηγεί σε αδιέξοδο. 
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Το «ντελίριουµ τρέµενς20» των αλκοολικών µεθυσµένων έχει ξεκά-
θαρα συµπτώµατα , αλλά εκείνο των µεθυσµένων θεωριών συγχέεται εύ-
κολα µε την µεγαλοφυΐα.   

Φτάνοντας στο σηµείο αυτό θα πούµε ότι σίγουρα είναι πολύ δύ-
σκολο να ξέρουµε που τελειώνει ο διανοουµενισµός των απατεώνων και 
που αρχίζει η τρέλα. 

Όσο συνεχίζουµε εγκλωβισµένοι µέσα στους διανοητικούς και ταγ-
γούς κανόνες της διανόησης, η εµπειρία του εκτός του νου, του εκτός 
χρόνου, του πραγµατικού θα είναι κάτι περισσότερο από αδύνατη. 

 
 

ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ 
 
Μερικοί ψυχολόγοι συµβολίζουν την Συνείδηση µε ένα µαχαίρι α-

πόλυτα ικανό να διαχωρίσει από εµάς, ότι έχει προσκολληθεί σε εµάς και 
απορροφά την δύναµή µας. 

Πιστεύουν αυτοί οι ψυχολόγοι ότι ο µόνος τρόπος διαφυγής από την 
επήρεια αυτού ή εκείνου του Εγώ είναι η παρατήρησή του µε όλο και πε-
ρισσότερη σαφήνεια κάθε φορά µε σκοπό να το κατανοούµε για να γινό-
µαστε πιο συνειδητοί από το ίδιο21. 

Σκέφτονται οι άνθρωποι αυτοί ότι έτσι στιγµιαία διαχωρίζεται κα-
νείς από αυτό ή εκείνο το Εγώ, αν και ο χωρισµός έχει το πάχος της κο-
ψιάς ενός µαχαιριού. 

Με τον τρόπο αυτό λένε ότι το Εγώ χωρισµένο από την Συνείδηση 
µοιάζει σαν κοµµένο φυτό. 

Συνειδητοποίηση οποιουδήποτε Εγώ, κατ’ αυτούς, σηµαίνει αποµά-
κρυνσή του από τον ψυχισµό µας και καταδίκη του σε θάνατο. 

Αναντίρρητα µια τέτοια αντίληψη είναι φαινοµενικά πειστικότατη, 
αλλά στην πραγµατικότητα δεν γίνεται. 

Το Εγώ, που µε το µαχαίρι της Συνείδησης κόπηκε από την προσω-
πικότητά µας αποδιωγµένο σαν µαύρο πρόβατο, συνεχίζει να υπάρχει 
στον ψυχολογικό χώρο. Μεταβάλλεται σε δαιµόνιο πειρασµού, επιµένει 
στην παλιννόστησή του, δεν παραιτείται εύκολα, δεν θέλει µε κανένα 
τρόπο να τρώει το πικρό ψωµί της εξορίας. Ζητά κάποια ευκαιρία και µε 
                                                            
20 Σ.Α. Τροµώδες παραλήρηµα, απώλεια προσανατολισµού, διανοητική σύγχυση. 
21 Σ.Α. Να το καταλαβαίνουµε καλύτερα.  
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την παραµικρή απροσεξία της φρουράς, ξαναβολεύεται µέσα στον Ψυχι-
σµό µας22. 

Το πιο σοβαρό είναι ότι µέσα στο εξορισµένο Εγώ βρίσκεται πάντο-
τε αποκλεισµένο ένα ποσοστό Ουσίας, Συνείδησης. 

Όλοι αυτοί οι ψυχολόγοι που σκέπτονται έτσι, δεν έχουν κατορθώ-
σει ποτέ να διαλύσουν κανένα από τα Εγώ τους, έχουν πραγµατικά απο-
τύχει. 

Όσο αποφεύγουν το θέµα αυτό της Κουνταλίνης το πρόβληµα είναι 
πολύ σοβαρό. 

Στην πραγµατικότητα ο «αχάριστος γιος» δεν προοδεύει ποτέ στην 
Εσωτερική ∆ουλειά µε τον εαυτό του. 

Σαφώς «αχάριστος γιος» είναι όλοι εκείνοι που περιφρονούν την Ί-
σιδα, την ιδιαίτερη και προσωπική Θεϊκή Κοσµική Μητέρα µας. 

Η Ίσιδα είναι ένα από τα αυτόνοµα µέρη του ίδιου µας του Είναι, 
αλλά παράγεται από αυτό. Η Ίσιδα είναι το φλεγόµενο φίδι των µαγικών 
µας δυνάµεων: η Κουνταλίνη. 

Προφανώς µόνο η Ίσιδα έχει απόλυτη δύναµη για την εξόντωση οι-
ουδήποτε Εγώ. Αυτό είναι αναπόφευκτο, αδύνατον να αναθεωρηθεί, αµε-
τάβλητο. 

Η λέξη Κουνταλίνη είναι σύνθετη: Κούντα θυµίζει το απαίσιο όργα-
νο Κουνταρτιγουαδόρ23. Λίνι είναι όρος των Ατλάντων και σηµαίνει Τέ-
λος. 

Κουνταλίνη λοιπόν σηµαίνει: τέλος του απαίσιου οργάνου Κου-
νταρτιγουαδόρ. Είναι αναγκαίο να µην γίνεται σύγχυση ανάµεσα στην 
Κουνταλίνη και το Κουνταρτιγουαδόρ. 

Έχουµε ήδη Πει ότι το φλογισµένο Φίδι των µαγικών µας δυνάµεων 
βρίσκεται τυλιγµένο τρεις και µισή φορές µέσα σε ορισµένο Μαγνητικό 
Κέντρο που βρίσκεται στο κοκκυγικό κόκαλο, στην βάση της σπονδυλι-
κής στήλης. 

                                                            
22 Σ.Α. «Όταν το ακάθαρτο πνεύµα βγει από τον άνθρωπο, γυρίζει σε ξερούς και άνυ-
δρους τόπους. Τότε λέει: «ας γυρίσω στον οίκο µου» (δηλαδή στον άνθρωπο από τον 
οποίο έφυγε). Και όταν έλθει τον βρίσκει καθαρό, σκουπισµένο και σχολάζοντα (δηλαδή 
ήσυχο, κοιµισµένο, όχι επάγρυπνο). Και παίρνει άλλα επτά δαιµόνια µαζί του και γίνεται 
η κατάσταση του ανθρώπου χειρότερη από πριν.  
                                                           Κατά Ματθαίον κεφ.12,παρ.43-45. 
23 Σ.Α. Η ουρά του Σατανά. 
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Όταν ανεβαίνει το Φίδι είναι η Κουνταλίνη. Όταν κατεβαίνει είναι 
το απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ. 

Μέσω του Λευκού ταντρισµού το Φίδι προωθείται νικητήριο µέσα 
από το κανάλι του νωτιαίου µυελού της σπονδυλικής στήλης, ξυπνώντας 
δυνάµεις που θεοποιούν. 

Μέσω του Μαύρου ταντρισµού το Φίδι κατακρηµνίζεται από τον 
κόκκυγα µέχρι τις ατοµικές κολάσεις του ανθρώπου. Έτσι πολλοί γίνονται 
∆αίµονες φοβερά διεστραµµένοι.  

Όσοι κάνουν το σφάλµα να αποδώσουν στο ανοδικό Φίδι όλα τα 
σκοτεινά και ανορθόδοξα χαρακτηριστικά το καθοδικού Φιδιού, αποτυγ-
χάνουν οριστικά στην ∆ουλειά µε τον εαυτό τους. 

Οι άσχηµες συνέπειες του απαίσιου οργάνου Κουνταρτιγουαδόρ, 
µπορούν να εκµηδενισθούν µόνο µε την Κουνταλίνη. 

∆εν είναι άσκοπο να πούµε ότι τέτοιες άσχηµες συνέπειες βρίσκο-
νται αποκρυσταλλωµένες µέσα στο Πληθωρικό Εγώ της Επαναστατικής 
Ψυχολογίας. 

Η υπνωτιστική δύναµη του καθοδικού Φιδιού έχει την ανθρωπότητα 
βυθισµένη στην ασυνειδησία. 

Αντίθετα µόνο το ανοδικό Φίδι µπορεί να µας αφυπνίσει. Η αλήθεια 
αυτή αποτελεί αξίωµα της Ερµητικής Σοφίας. Τώρα καταλαβαίνουµε κα-
λύτερα την βαθύτερη σηµασία της ιερής λέξης Κουνταλίνη. 

Η συνειδητή θέληση παροµοιάζεται πάντα µε την ιερή γυναίκα, την 
Μαρία, την Ίσιδα που συντρίβει το κεφάλι του καθοδικού φιδιού. 

Εδώ δηλώνω ειλικρινά και χωρίς δισταγµό ότι το διπλό ρεύµα φω-
τός, η ζωντανή και αστρική φωτιά της γης, µορφοποιήθηκε από το φίδι µε 
κεφάλι ταύρου, αίγαγρου ή σκύλου στα αρχαία Μυστήρια. 

Είναι το διπλό φίδι στο Κηρύκειο του Ερµή. Είναι το φίδι του πει-
ρασµού της Εδέµ. Είναι επίσης χωρίς αµφιβολία το χάλκινο φίδι του Μω-
υσή, το τυλιγµένο στο «ΤΑΥ» δηλαδή στο Γεννεσιακό Λίνγκαµ. 

Είναι ο αρσενικός Αίγαγρος του Σαββά και ο Μπαχοµέτ των Ναϊτών 
Γνωστικών. Ο Χίλ του Παγκόσµιου Γνωστικισµού, η διπλή ουρά φιδιού 
που σχηµατίζει τα πόδια του Ηλιακού Πετεινού των Αµπράξας. 

Στο µαύρο Λίνγκαµ το βυθισµένο στο µεταλλικό Γιόνι, σύµβολα 
του θεού Σίβα, της θρησκείας Ιντού, βρίσκεται το µυστικό κλειδί για την 
αφύπνιση και την ανάπτυξη του ανοδικού Φιδιού ή Κουνταλίνης, µε την 



 61

προϋπόθεση να µην ξεχειλίσει ποτέ στη ζωή το Ποτήρι του Ερµή του 
Τρισµέγιστου, του τρεις φορές µεγάλου θεού Ίβις του Θώτ. 

Μιλήσαµε στις γραµµές αυτές για όσους ξέρουν να καταλαβαίνουν. 
Όποιος έχει κατανόηση ας καταλάβει γιατί εδώ υπάρχει σοφία. 

Οι µαύροι Ταντρίσκοι είναι διαφορετικοί. Αυτοί ξυπνούν και ανα-
πτύσσουν το απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ, το φίδι του πειρασµού 
της Εδέµ, όταν στις ιεροτελεστίες τους πέφτουν στο ασυγχώρητο έγκληµα 
να «ξεχειλίσουν το Ιερό Κρασί» 

 
 

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΧΩΡΑ 
   
Ασυζητητί όπως υπάρχει η εξωτερική ψώρα στην οποία ζούµε, έτσι 

υπάρχει επίσης µέσα µας η ψυχολογική χώρα. 
Οι άνθρωποι ποτέ δεν αγνοούν την πόλη ή την επαρχία στην οποία 

ζουν, δυστυχώς συµβαίνει να µην γνωρίζουν τον ψυχολογικό χώρο στον 
οποίο βρίσκονται, 

Σε µια δεδοµένη στιγµή ο οποιοσδήποτε ξέρει σε πιο προάστιο βρί-
σκεται, όµως δεν συµβαίνει το ίδιο στον ψυχολογικό τοµέα. Συνήθως οι 
άνθρωποι δεν υποπτεύονται ούτε από µακριά, σε κάποια δεδοµένη στιγµή, 
το πεδίο της ψυχολογικής χώρας όπου βρίσκονται. 

Όπως ακριβώς στο φυσικό κόσµο υπάρχουν αποικίες από τίµιους 
και καλλιεργηµένους ανθρώπους, έτσι επίσης συµβαίνει στην ψυχολογική 
επαρχία καθενός µας. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι υπάρχουν αποικίες πολύ 
κοµψές και όµορφες. 

Όπως ακριβώς στον φυσικό κόσµο υπάρχουν περίχωρα µε φοβερά 
επικίνδυνα δροµάκια γεµάτα ληστές, έτσι και στην ψυχολογική περιοχή 
του εσωτερικού µας κόσµου συµβαίνει το ίδιο. 

Όλα εξαρτώνται από το είδος των ανθρώπων που µας συνοδεύουν. 
Αν έχουµε φίλους µεθύστακες θα σταµατήσουµε στο µπαρ και αν είναι 
εκφυλισµένοι το µέλλον µας θα είναι στα πορνεία. 

Στην ψυχολογική χώρα ο καθένας µας έχει την παρέα του, τα Εγώ 
του. Αυτά θα µας πηγαίνουν εκεί που πρέπει σύµφωνα µε τα ψυχολογικά 
µας χαρακτηριστικά. 

Μια ενάρετη και τίµια κυρία, θαυµαστή σύζυγος, µε υποδειγµατική 
συµπεριφορά, που ζει σε ένα ωραίο σπίτι στον φυσικό κόσµο, εξ αιτίας 
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των Εγώ της λαγνείας θα µπορούσε να βρίσκεται σε άντρα πορνείας στην 
ψυχολογική της χώρα. 

Ένας σεβαστός κύριος, ακηλίδωτης τιµιότητας, εξαιρετικός πολίτης, 
θα µπορούσε στον ψυχολογικό του χώρο να βρίσκεται σε µια σπηλιά κλε-
φτών εξ αιτίας των απαίσιων συντρόφων του, των Εγώ της κλοπής που 
είναι βυθισµένα στο ασυνείδητο. 

Ένας µετανοών ερηµίτης, ίσως ένας µοναχός που ζει αυστηρά στο 
κελί του σε κάποιο µοναστήρι, θα µπορούσε να βρεθεί ψυχολογικά σε µια 
αποικία δολοφόνων, πιστολέρος, ληστών, ναρκοµανών εξ αιτίας ακριβώς 
των Εγώ του ασυνείδητου ή υποσυνείδητου, των βυθισµένων βαθιά µέσα 
στους δύσκολους διάδροµους του ψυχισµού του. 

Για κάποιο λόγο λέγεται ότι υπάρχει πολλή αρετή µέσα στους κα-
κούς, όπως υπάρχει πολλή κακία µέσα στους ενάρετους. 

Πολλοί ιεροποιηµένοι άγιοι ακόµα και τώρα ζουν µέσα στα ψυχο-
λογικά άντρα της κλοπής και στα πορνεία. 

Αυτό που βεβαιώνουµε µε έµφαση τώρα θα µπορούσε να σκανδαλί-
σει τους υποκριτές, τους θεοσεβούµενους, τους αγνοούντες µορφωµένους, 
τους δείκτες σοφίας όµως ποτέ τους πραγµατικούς ψυχολόγους. 

Αν και θα φαινόταν απίστευτο, µέσα στο λιβάνι της προσευχής κρύ-
βεται το έγκληµα, µέσα στους ρυθµούς του στίχου κρύβεται επίσης το έ-
γκληµα, κάτω από τον θόλο των πιο θείων ιερών το έγκληµα ντύνεται το 
χιτώνα της αγιότητας και του ανώτατου λόγου. 

Μέσα στα ανεξιχνίαστα βάθη των πιο σεβαστών αγίων, ζουν τα Εγώ 
της πορνείας, της κλοπής, της ανθρωποκτονίας κ.λ.π. 

Απάνθρωποι σύντροφοι κρυµµένοι µέσα στα ανεξερεύνητα βάθη 
του ασυνείδητου. 

Για τον λόγο αυτό πολλοί άγιοι υπέφεραν στην ιστορία. Ας θυµη-
θούµε τους πειρασµούς του αγίου Αντωνίου και όλες τις βδελυγµίες ενά-
ντια στις οποίες έπρεπε να αγωνιστεί ο αδελφός µας Φραγκίσκος της Ασί-
ζης. 

Εν τούτοις δεν τα είπαν όλα αυτοί οι άγιοι και το µεγαλύτερο µέρος 
των ερηµιτών σιώπησε.  

Εκπλήσσεται κανείς σαν σκεφτεί ότι µερικοί µετανοούντες και αγιό-
τατοι ερηµίτες, ζουν στις ψυχολογικές αποικίες της πορνείας και της κλο-
πής. 
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Όµως είναι άγιοι αν και δεν έχουν ακόµα ανακαλύψει αυτά τα τρο-
µερά πράγµατα του ψυχισµού τους. Όταν τα ανακαλύψουν θα απονεκρώ-
σουν την σάρκα τους, θα νηστεύουν, ίσως θα αυτό-µαστιγώνονται και θα 
ικετεύουν την θεϊκή µητέρα Κουνταλίνη να περιορίσει µέσα στον ψυχισµό 
τους αυτούς τους κακούς συντρόφους που βρίσκονται στα σκοτεινά αυτά 
άντρα της ίδιας τους της Ψυχολογικής Χώρας. 

Πολλά έχουν πει οι διάφορες θρησκείες για την ζωή µετά θάνατον, 
για τον άλλο κόσµο. 

Ας µην κουράζουν τόσο πολύ το µυαλό τους οι φτωχοί άνθρωποι 
για το τι υπάρχει πέρα από την άλλη πλευρά, πέρα από τον τάφο. 

Αναντίρρητα µετά τον θάνατο καθένας συνεχίζει να ζει στην ψυχο-
λογική του χώρα. 

Ο ληστής θα συνεχίσει στα άντρα ληστών, ο λάγνος θα προπορεύε-
ται στα πορνεία σαν κακο-οίωνο φάντασµα. Ο οργίλος, ο ευέξαπτος θα 
συνεχίσει να ζει στα επικίνδυνα στενά του ελαττώµατος και της οργής, 
εκεί που λάµπει το µαχαίρι και ηχούν πιστολιές. 

Η ίδια η Ουσία είναι πολύ όµορφη, ήρθε ψηλά από τα αστέρια και 
δυστυχώς βρίσκεται µέσα σε όλα αυτά τα εγώ που φέρουµε µέσα µας. 

Όµως η Ουσία µπορεί να ανιχνεύσει τον δρόµο, να γυρίσει στο ση-
µείο εκκίνησης, να επιστρέψει στ’ αστέρια. Αλλά πρώτα πρέπει να ελευ-
θερωθεί από τους κακούς συντρόφους της που την κρατούν στα πρόθυρα 
του χαµού. 

Όταν ο Φραγκίσκος της Ασίζης και ο Αντώνιος της Πάδουα, άξιοι 
χριστιανοί ∆άσκαλοι ανακάλυψαν µέσα τους τα εγώ της απώλειας, υπέ-
φεραν όσο δε λέγεται και δεν υπάρχει αµφιβολία ότι βάσει Συνειδητής 
∆ουλειάς και Εκουσίων Ταλαιπωριών κατάφεραν να κάνουν κοσµική 
σκόνη όλο αυτό το σινάφι των απάνθρωπων στοιχείων που ζούσαν µέσα 
τους. 

Αναντίρρητα οι άγιοι αυτοί Χριστικοποιήθηκαν και γύρισαν στο 
σηµείο εκκίνησης αφού πρώτα είχαν υποφέρει πολύ. 

Προ πάντων είναι αναγκαίο και επείγον το Μαγνητικό Κέντρο, που 
έχουµε εγκαταστήσει αφύσικα στην προσωπικότητα, να µεταφερθεί στην 
Ουσία. Μόνο έτσι θα µπορέσει να αρχίσει ο τέλειος άνθρωπος το ταξίδι 
του από την προσωπικότητα προς τα αστέρια, ανεβαίνοντας προοδευτικά, 
σκαλί-σκαλί στο βουνό του Είναι. 
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Όσο συνεχίζει το Μαγνητικό Κέντρο να βρίσκεται στην εσφαλµένη 
µας προσωπικότητα, θα συνεχίζουµε να ζούµε στα πιο απαίσια ψυχολογι-
κά άντρα. 

Ακόµα και αν στην πρακτική ζωή, είµαστε εξαίρετοι πολίτες, καθέ-
νας έχει ένα Μαγνητικό Κέντρο που τον χαρακτηρίζει: ο έµπορος έχει ένα 
Μαγνητικό Κέντρο του εµπορίου και εξ αιτίας αυτού ελίσσεται στις αγο-
ρές και τραβάει ότι συγγενικό προς αυτό, αγοραστές και εµπορεύµατα. 

Ο επιστήµονας έχει στην προσωπικότητά του το Μαγνητικό Κέντρο 
της επιστήµης και γι’ αυτό τραβάει προς αυτόν τα επιστηµονικά θέµατα, 
βιβλία, εργαστήρια κ.λ.π. 

Ο εσωτεριστής έχει µέσα του το µαγνητικό κέντρο του εσωτερισµού 
και επειδή αυτού του είδους το κέντρο κινείται διαφορετικά στα θέµατα 
της προσωπικότητας, γίνεται και η µεταβίβαση του κέντρου. 

Όταν το Μαγνητικό Κέντρο τοποθετείται στην Συνείδηση, δηλαδή 
στην Ουσία, τότε αρχίζει η επιστροφή του ολοκληρωµένου ανθρώπου στ’ 
αστέρια. 

 
 

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
 
Το ξεδίπλωµα της ψυχολογίας του ανθρώπου, µας επιτρέπει να ξε-

καθαρίσουµε την ωµή πραγµατικότητα ενός ανώτέρου επιπέδου µέσα σε 
µας. 

Όταν ένας έχει µπορέσει να βεβαιώσει άµεσα το συγκεκριµένο γε-
γονός της ύπαρξης δύο ανθρώπων στον εαυτό του, ο κατώτερος στο συ-
νηθισµένο φυσικό επίπεδο, ο ανώτερος µιας υψωµένης οκτάβας, τότε όλα 
αλλάζουν και στην περίπτωση αυτή προσπαθούµε να ενεργούµε στη ζωή 
σύµφωνα µε τις βασικές αρχές που φέρουµε στα βάθη του Είναι µας. 

Όπως υπάρχει µια εξωτερική ζωή, έτσι υπάρχει και µια εσωτερική. 
Ο εξωτερικός άνθρωπος δεν είναι το παν. Το ψυχολογικό ξεδίπλωµα 

µας δείχνει την πραγµατικότητα του Εσωτερικού Ανθρώπου. 
Ο εξωτερικός άνθρωπος έχει τον τρόπο ζωής του, είναι ένα ον µε 

ποικίλες δραστηριότητες και χαρακτηριστικές αντιδράσεις στη ζωή, µια 
µαριονέτα που κινείται από αόρατα σκοινιά. 
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Ο Εσωτερικός Άνθρωπος είναι το αυθεντικό Είναι, διαδικάζεται σε 
πολύ διαφορετικούς νόµους, δεν θα µπορούσε ποτέ να µετατραπεί σε ρο-
µπότ. 

Ο εξωτερικός άνθρωπος δεν ράβει ποτέ χωρίς δακτυλήθρα, αισθά-
νεται κακοπληρωµένος, λυπάται τον εαυτό του. Αν είναι στρατιώτης φι-
λοδοξεί να γίνει στρατηγός, αν είναι εργάτης κάποιου εργοστασίου δια-
µαρτύρεται όταν δεν τον προωθούν, θέλει να αναγνωριστεί οπωσδήποτε η 
αξία του κ.λ.π. 

Κανείς δεν θα µπορούσε να φτάσει στην ∆εύτερη Γέννηση, να ξα-
να-γεννηθεί, όπως λέει το Ευαγγέλιο του κυρίου, όσο συνεχίζει να ζει µε 
την ψυχολογία του κατώτερου συνηθισµένου ανθρώπου. 

Όταν αναγνωρίσει κανείς την ίδια του την µηδαµινότητα και την 
εσωτερική του φτώχεια, όταν είναι άξιος να ξανακοιτάξει την ζωή του, 
αναµφισβήτητα θα µάθει για τον εαυτό του και θα δει ότι µε κανένα τρόπο 
δεν έχει αξία κανενός είδους. 

«Μακάριοι οι φτωχοί τω πνεύµατι , ότι αυτοί τέξονται την βασιλεία 
των Ουρανών». 

Φτωχοί στο πνεύµα είναι στην πραγµατικότητα αυτοί που αναγνω-
ρίζουν την µηδαµινότητα, την αδιαντροπιά και την εσωτερική τους µιζέ-
ρια. Αυτού του είδους οι άνθρωποι ασυζητητί λαµβάνουν την φώτιση. 

«Πιο εύκολα περνά η καµήλα από την τρύπα µιας βελόνας, παρά 
ένας πλούσιος στην βασιλεία των Ουρανών». 

Είναι φανερό ότι ο νους πλουτισµένος από τόσες αξίες, στολισµούς 
και παράσηµα, διακεκριµένες κοινωνικές αρετές και πολύπλοκες ακαδη-
µαϊκές θεωρίες, δεν είναι φτωχός στο πνεύµα, οπότε δεν θα µπορούσε να 
µπει στην βασιλεία των ουρανών. 

Ο θησαυρός της πίστης είναι απαραίτητη προϋπόθεση  για την είσο-
δο στην βασιλεία των ουρανών. Όσο δεν πραγµατοποιείται µέσα στον κα-
θένα µας το ψυχολογικό ξεδίπλωµα, η Πίστη είναι κάτι περίπου αδύνατο. 

Η Πίστη είναι η καθαρή γνώση, η άµεση εµπειρική επίγνωση. 
Η Πίστη πάντοτε συγχέεται µε τις µάταιες πεποιθήσεις, οι Γνωστι-

κοί δεν πρέπει ποτέ να πέσουµε σε ένα τέτοιο µεγάλο λάθος. 
Η Πίστη είναι άµεση εµπειρία του Πραγµατικού, ζήση θαυµαστή 

του Εσωτερικού Ανθρώπου, αληθινή θεία επίγνωση. 
Ο Εσωτερικός Άνθρωπος γνωρίζοντας από άµεση µυστικιστική ε-

µπειρία τους ίδιους του τους εσωτερικούς κόσµους, είναι σαφές ότι γνω-
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ρίζει επίσης τους εσωτερικούς κόσµους όλων των ατόµων που κατοικούν 
στην επιφάνεια της γης. 

Κανείς δεν θα µπορούσε να γνωρίζει τους εσωτερικούς κόσµους του 
πλανήτη Γη, του ηλιακού συστήµατος και του γαλαξία όπου ζούµε, αν δεν 
είχε προηγουµένως γνωρίσει τους δικούς του  εσωτερικούς κόσµους.  

Οι υπερ-αντιλήψεις του ναρκοµανή έχουν την ιδιαίτερη ρίζα τους 
στο απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ, το φίδι του πειρασµού της Εδέµ. 

Η Συνείδηση εγκλωβισµένη µέσα στα πολλαπλά στοιχεία που απο-
τελούν το Εγώ, διαδικάζεται σε σχέση µε τον ίδιο της τον εγκλωβισµό. 

Η εγωιστική συνείδηση τότε έρχεται σε κωµατώδη κατάσταση, µε 
υπνωτιστικές παροράσεις πολύ παρόµοιες µε εκείνες οιουδήποτε που βρί-
σκεται κάτω από την επήρεια του άλφα ή του βήτα ναρκωτικού. 

Σαφώς αυτές οι δύο µορφές των παροράσεων έχουν τις πρώτες αιτί-
ες τους στο απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ. 

Αναµφίβολα τα ναρκωτικά εκµηδενίζουν τις ακτίνες άλφα, οπότε 
χάνεται η εσωτερική επαφή ανάµεσα στον νου και τον εγκέφαλο. Αυτό εκ 
των πραγµάτων γίνεται ολοκληρωτική αποτυχία. 

Ο ναρκοµανής µετατρέπει το ελάττωµα σε θρησκεία και παρεκτρε-
πόµενος σκέφτεται να δοκιµάσει την πραγµατικότητα κάτω από την επί-
δραση των ναρκωτικών, αγνοώντας ότι οι υπερ-αντιλήψεις που προκα-
λούν τα διάφορα είδη ναρκωτικών, είναι καθαρές παραισθήσεις φτιαγµέ-
νες από το απαίσιο όργανο Κουνταρτιγουαδόρ. 

Οι ναρκοµανείς εξαντλούµενοι, εκφυλιζόµενοι µε τον καιρό στο τέ-
λος βυθίζονται οριστικά στους κόσµους της κόλασης. 
 
 

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ 
 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ανάµεσα στην σκέψη και το συναίσθηµα 
υπάρχει µεγάλη διαφορά, αυτό είναι αναντίρρητο. 

Υπάρχει µια µεγάλη ψυχρότητα ανάµεσα στους ανθρώπους, είναι το 
κρύο του πράγµατος χωρίς σηµασία, του 
επιφανειακού. 

Πιστεύουν τα πλήθη ότι είναι σηµαντικό αυτό που δεν είναι σηµα-
ντικό, υποθέτουν ότι η τελευταία µόδα ή το νέο µοντέλο αυτοκινήτου ή το 
θέµα του βασικού µισθού είναι το µόνο σοβαρό. 
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Αποκαλούν σοβαρό πράγµα τα χρονικά της ηµέρας, την αισθηµατι-
κή περιπέτεια, την τεµπέλικη ζωή, το ποτήρι λικέρ, τις ιπποδροµίες, τις 
ταυροµαχίες, τους αγώνες αυτοκινήτων, το κουτσοµπολιό κ.λ.π. 

Σαφώς όταν ο άνδρας της ηµέρας ή η γυναίκα του κοµµωτηρίου α-
κούνε κάτι πάνω στον εσωτερισµό, και όπως αυτό δεν είναι στο πρόγραµ-
µά τους, ούτε στις γιορτές τους, ούτε στην σεξουαλική τους ευχαρίστηση, 
απαντούν µε ένα δεν ξέρω, φοβερά ψυχρά ή απλά κινούν περιφρονητικά 
το στόµα, σηκώνουν τους ώµους και αποσύρονται αδιάφορα. 

Αυτή η ψυχολογική απάθεια, αυτή η ψυχρότητα που τροµάζει, βα-
σίζεται σε δύο πράγµατα: στην φοβερή άγνοια και στην απόλυτη έλλειψη 
πνευµατικών ανησυχιών. 

Λείπει µια επαφή, ένα ηλεκτρικό σοκ. Κανείς στο µαγαζί δεν το έ-
δωσε, ούτε σε ότι νοµιζόταν σοβαρό, ακόµη ούτε και στις απολαύσεις του 
κρεβατιού. 

Αν κανείς είναι ικανός να δώσει το στιγµιαίο ηλεκτρικό χτύπηµα 
στον βλακώδη ψυχρό ή στην επιφανειακή γυναικούλα, το σπίθισµα στην 
καρδιά, κάποια περίεργη ανάµνηση, ένα «δεν ξέρω» αρκετά εσωτερικό 
ίσως να µπορούσε να τους κάνει διαφορετικούς. 

Όµως κάτι αντικαθιστά την µυστική φωνούλα στο πρώτο χτυποκάρ-
δι στον εσωτερικό πόθο, πιθανόν κάποια ανοησία, το ωραίο καπέλο κά-
ποιας βιτρίνας, το γλυκό κάποιου εστιατορίου, η συνάντηση ενός φίλου 
που αργότερα δεν έχει καµιά σηµασία για εµάς κ.λ.π. 

Ανοησίες, βλακείες που, χωρίς να είναι υπερβατικές, έχουν βέβαια 
σε µια δεδοµένη στιγµή την δύναµη να σβήσουν την πρώτη πνευµατική 
ανησυχία, τον εσωτερικό πόθο, την ασήµαντη σπίθα για φως, το καρδιο-
χτύπι το οποίο χωρίς να ξέρουµε γιατί µας ανησύχησε για ένα λεπτό. 

Αν αυτοί που σήµερα είναι ζωντανά πτώµατα, ψυχροί νυχτερινοί 
του κλαµπ ή απλά έµποροι οµπρελών δεν είχαν πνίξει την πρώτη εσωτε-
ρική τους ανησυχία, θα ήταν αυτή τη στιγµή φωτισµένες λάµπες του 
πνεύµατος, µύστες του φωτός, αληθινοί Άνθρωποι µε την απόλυτη έννοια 
της λέξης. 

Ένα σπίθισµα, ένα καρδιοχτύπι, ένα µυστηριακό στέναγµα, ένα «δεν 
ξέρω τι» αισθάνθηκε κάποια φορά ο κρεοπώλης για τον παπουτσο-
γυαλιστή ή τον διακεκριµένο γιατρό. Όµως όλα ήταν µάταια. Οι ανάγκες 
της προσωπικότητας σβήνουν πάντα το πρώτο σκίρτηµα του φωτός. Μετά 
έρχεται η ψυχρότητα της πιο τροµερής αδιαφορίας. 
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Ασυζητητί η Σελήνη καταπίνει τους ανθρώπους αργά ή γρήγορα. Η 
αλήθεια αυτή είναι αναπότρεπτη. 

∆εν υπάρχει κανείς που να µην είχε αισθανθεί στη ζωή του ένα χτυ-
ποκάρδι, µια περίεργη ανησυχία, δυστυχώς οτιδήποτε της προσωπικότη-
τας, όσο ανόητο και αν είναι, αρκεί να κάνει κοσµική σκόνη αυτό που 
στην σιωπή της νύχτας µας συγκίνησε για µια στιγµή. 

Η Σελήνη κερδίζει πάντοτε αυτές τις µάχες, τρέφεται µε τις ίδιες µας 
τις αδυναµίες. 

Η Σελήνη είναι φοβερά µηχανική. Το σεληνιακό ανθρωποειδές, χω-
ρίς καµιά απολύτως ηλιακή ανησυχία, είναι ασυνάρτητο και κινείται στον 
κόσµο των ονείρων του. 

Αν κάποιος έκανε αυτό που κανείς δεν κάνει, δηλαδή να αναζωογο-
νήσει την εσωτερική ανησυχία που ξεπηδά ίσως από το µυστήριο κάποιας 
νύχτας, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι θα αφοµοίωνε την ηλιακή ευστροφία 
και θα γινόταν για τον λόγο αυτό Ηλιακός Άνθρωπος. 

Ακριβώς αυτό είναι που θέλει ο Ήλιος, όµως αυτές τις σεληνιακές 
σκιές, τις τόσο ψυχρές, απαθέστατες και αδιάφορες, τις καταπίνει πάντα η 
Σελήνη. Μετά ακολουθεί η εξίσωση του Θανάτου. 

Ο θάνατος εξισώνει τα πάντα. Οποιοδήποτε ζωντανό πτώµα που δεν 
είναι εφοδιασµένο µε ηλιακές ανησυχίες, εκφυλίζεται προοδευτικά µέχρι 
να το καταπιεί Σελήνη. 

Ο Ήλιος θέλει να φτιάξει Ανθρώπους, κάνει το πείραµα αυτό στο 
εργαστήριο της φύσης. ∆υστυχώς το πείραµα δεν του έδωσε πολύ καλά 
αποτελέσµατα. Η Σελήνη καταπίνει τους ανθρώπους. 

Εν τούτοις αυτά που λέµε τώρα δεν ενδιαφέρουν κανένα, πολύ λιγό-
τερο τους αγνοούντες µορφωµένους. Αυτοί αισθάνονται τους εαυτούς 
τους σαν «την µαµά των κοτόπουλων» ή «τον πατέρα του Ταρζάν» 

Ο Ήλιος έχει τοποθετήσει µέσα στους σεξουαλικούς αδένες του δι-
ανοητικού ζώου, του εσφαλµένα ονοµαζόµενου άνθρωπος, ορισµένα ηλι-
ακά σπέρµατα που κατάλληλα ανεπτυγµένα θα µπορούσαν να µας µετα-
τρέψουν σε αληθινούς Ανθρώπους. 

Όµως το ηλιακό πείραµα γίνεται τροµακτικά δύσκολο εξ αιτίας της 
σεληνιακής ψυχρότητας. 

Οι άνθρωποι δεν επιθυµούν την συνεργασία µε τον Ήλιο και για τον 
λόγο αυτό οι ηλιακοί σπόροι παρακµάζουν, εκφυλίζονται και δυστυχώς 
χάνονται. 
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Ο κύριος θώρακας του ηλιακού έργου, βρίσκεται στην διάλυση των 
ανεπιθύµητων στοιχείων που φέρουµε µέσα µας. 

Όταν µια ηλιακή φυλή χάνει κάθε ενδιαφέρον για τις ηλιακές ιδέες, 
ο Ήλιος την καταστρέφει γιατί δεν χρησιµεύει πια για το πείραµά του. 

Επειδή συµβαίνει η φυλή αυτή να έχει γίνει ανυπόφορα σεληνιακή, 
φοβερά επιφανειακή και µηχανική, δεν χρησιµεύει πια για το ηλιακό πεί-
ραµα. Αυτός είναι ένας υπεραρκετός λόγος για τον οποίο πρόκειται να 
καταστραφεί. 

Για να υπάρξει διαρκής πνευµατική ανησυχία, χρειάζεται να περά-
σει το Μαγνητικό Κέντρο βαρύτητας στην Ουσία, στην Συνείδηση. 

∆υστυχώς οι άνθρωποι έχουν το Μαγνητικό Κέντρο βαρύτητας στην 
προσωπικότητα, στον καφέ, στο µπαρ, στις τραπεζικές διαπραγµατεύσεις, 
στα πορνεία, στην αγορά κ.λ.π. 

Σαφώς όλα αυτά είναι πράγµατα της προσωπικότητας και το Μα-
γνητικό Κέντρο αυτής της ίδιας τραβάει όλα αυτά τα πράγµατα. Αυτό εί-
ναι αναπότρεπτο και οποιοσδήποτε µε κοινή λογική µπορεί να το εξακρι-
βώσει από µόνος του και άµεσα. 

∆υστυχώς διαβάζοντας όλα αυτά, οι απατεώνες της διανόησης συ-
νηθισµένοι να συζητούν υπερβολικά ή να σωπαίνουν µε µια αφόρητη υ-
περηφάνεια, προτιµούν να Πετάξουν µε περιφρόνηση το βιβλίο και να 
διαβάσουν µια εφηµερίδα. 

Μερικές ρουφηξιές καλού καφέ και τα χρονικά της ηµέρας, γίνονται 
θαυµάσια τροφή για τα λογικά θηλαστικά. 

Εν τούτοις αυτοί αισθάνονται τον εαυτό τους πολύ σοβαρό. Αναµ-
φισβήτητα οι ίδιες τους οι σοφιστείες τους κρατούν σε αυταπάτη. Αυτά τα 
πράγµατα ηλιακής µορφής, που είναι γραµµένα στο αυθάδικο αυτό βιβλίο, 
τους ενοχλούν αρκετά. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα µποέµικα24 µάτια των ανθρωπάριων 
της λογικής δεν θα τολµούσαν την συνέχιση της µελέτης αυτού του έργου. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
24 Σ.Α. Μποέµ: ο αδιάφορος ή ανίκανος να φροντίσει για το αύριο. 
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∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Το µόνο σηµαντικό στη ζωή είναι η ριζική αλλαγή, η ολοκληρωτική 

και οριστική. Τα υπόλοιπα, αλήθεια, δεν έχουν την παραµικρή σηµασία. 
Ο διαλογισµός γίνεται βασικός όταν θέλουµε αληθινά τέτοια αλλα-

γή. 
Με κανένα τρόπο δεν επιθυµούµε τον περιορισµένο, επιφανειακό 

και µάταιο διαλογισµό. 
Χρειάζεται να γίνουµε σοβαροί και να αφήσουµε κατά µέρος τόσες 

ανοησίες που αφθονούν στον ψευτο-εσωτερισµό και στον φτηνό ψευτο-
αποκρυφισµό. 

Πρέπει να ξέρουµε να είµαστε σοβαροί, πρέπει να ξέρουµε να αλλά-
ζουµε, αν πραγµατικά θέλουµε να µην αποτύχουµε στην Εσωτεριστική 
∆ουλειά. 

Εκείνος που δεν ξέρει να διαλογιστεί, ο επιφανειακός ο αδαής, δεν 
θα µπορούσε ποτέ να διαλύσει το Εγώ. Θα είναι πάντα η ανίσχυρη σανίδα 
µέσα στην ταραγµένη θάλασσα της ζωής. 

Ελάττωµα που ανακαλύπτουµε στο πεδίο της πρακτικής ζωής, οφεί-
λουµε να το καταλάβουµε δια µέσου της τεχνικής του διαλογισµού. 

Το διδακτικό υλικό για τον διαλογισµό βρίσκεται ακριβώς στα διά-
φορα περιστατικά ή τις καθηµερινές περιστάσεις της πρακτικής ζωής και 
αυτό είναι αναπότρεπτο. 

Οι άνθρωποι διαρκώς διαµαρτύρονται για τα δυσάρεστα περιστατι-
κά. Πρέπει να βγάλουµε από αυτά τα ίδια, µέσω του διαλογισµού, όλα 
εκείνα τα στοιχεία που είναι χρήσιµα για την ψυχική ανάπτυξή µας. 

Ο βαθύς διαλογισµός σε αυτή την ευχάριστη ή δυσάρεστη περίπτω-
ση, µας επιτρέπει να νοιώσουµε µέσα µας τη γεύση, το αποτέλεσµα. 

Είναι απαραίτητο να γίνει µία απόλυτη ψυχολογική διαφοροποίηση 
ανάµεσα σε αυτό που είναι η γεύση δουλειάς και η γεύση ζωής. 

Εν πάση περιπτώσει, για να αισθανθούµε µέσα µας γεύση δουλειάς 
απαιτείται ολοκληρωτική αλλαγή της στάσης που συνήθως τηρούµε απέ-
ναντι στις περιστάσεις της ύπαρξης. 

Κανείς δεν θα µπορούσε να δοκιµάσει την γεύση δουλειάς όσο θα 
έκανε το λάθος να ταυτίζεται µε τα διάφορα περιστατικά. 

Σίγουρα η ταύτιση εµποδίζει την πρέπουσα ψυχολογική εκτίµηση 
των γεγονότων. 
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Όταν κανείς ταυτίζεται µε αυτό ή εκείνο το συµβάν, δεν πετυχαίνει 
µε κανένα τρόπο να βγάλει από µέσα του τα χρήσιµα στοιχεία για την αυ-
τό-ανακάλυψη και την εσωτερική ανάπτυξη της Συνείδησης. 

Ο εσωτεριστικός ∆ουλευτής που επιστρέφει στην ταύτιση αφού έχει 
χάσει την φύλαξή του, ξαναδοκιµάζει τη γεύση ζωής αντί για την γεύση 
δουλειάς. 

Αυτό δείχνει ότι η ψυχολογική στάση, η προηγουµένως αντεστραµ-
µένη, έχει γυρίσει στην κατάσταση της ταύτισης. 

Οποιαδήποτε δυσάρεστη περίπτωση πρέπει να ξαναφτιαχτεί, µέσα 
από την συνειδητή φαντασία, µε την βοήθεια της τεχνικής του διαλογι-
σµού. 

Ο ανασχηµατισµός οποιασδήποτε σκηνής, µας επιτρέπει να εξακρι-
βώσουµε από µόνοι µας, άµεσα, την παρεµβολή διαφόρων εγώ που συµ-
µετέχουν σ’ αυτή. 

Παράδειγµα: Μια σκηνή ερωτικής ζήλιας, σε αυτήν παρεµβαίνουν 
εγώ οργής, ζήλιας, µέχρι και µίσους. 

Το να καταλάβει κανείς αυτά τα εγώ, καθένα από αυτούς τους πα-
ράγοντες, απαιτεί εκ των πραγµάτων βαθύ στοχασµό, συγκέντρωση, δι-
αλογισµό. 

Η σηµειούµενη τάση να νοµίζουµε ότι πάντα φταίνε οι άλλοι, είναι 
εµπόδιο, φραγµός για την κατανόηση των ίδιων µας των ελαττωµάτων. 

∆υστυχώς είναι ένα πολύ δύσκολο έργο το να καταστρέψουµε µέσα 
µας την τάση να ενοχοποιούµε τους άλλους. 

Τα διάφορα ευχάριστα ή δυσάρεστα συµβάντα υπάρχουν µε µας ή 
χωρίς εµάς και επαναλαµβάνονται µηχανικά διαρκώς. 

Ξεκινώντας από αυτή την αρχή, κανένα πρόβληµα δεν µπορεί να έ-
χει τελική λύση. 

Τα προβλήµατα είναι της ζωής και αν υπήρχε µια τελική λύση δεν 
θα υπήρχε παρά µόνο θάνατος. 

Τότε µπορεί να υπάρξει µετατροπή των συνθηκών και των προβλη-
µάτων, όµως ποτέ δεν θα πάψουν να επαναλαµβάνονται και ποτέ δεν θα 
έχουν µια τελειωτική λύση. 

Η ζωή είναι ένας τροχός, ο οποίος γυρίζει µηχανικά µε όλες τις δυ-
σάρεστες ή ευχάριστες καταστάσεις που πάντοτε θα συµβαίνουν 
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∆εν µπορούµε να συγκρατήσουµε τον τροχό. Οι καλές ή κακές κα-
ταστάσεις διαδικάζονται πάντοτε µηχανικά. Μπορούµε να αλλάξουµε µό-
νο την στάση µας εµπρός στα γεγονότα της ζωής. 

Σύµφωνα µε το πώς εµείς µαθαίνουµε να βγάζουµε υλικό για τον 
διαλογισµό, από τις ίδιες τις καταστάσεις της ύπαρξης, προχωράµε στην 
αυτο-ανακάλυψη. 

Σε οποιαδήποτε ευχάριστη ή δυσάρεστη κατάσταση, υπάρχουν διά-
φορα εγώ που πρέπει να κατανοηθούν απόλυτα µε την τεχνική του διαλο-
γισµού. 

Αυτό σηµαίνει ότι οποιοδήποτε σύνολο από εγώ που µπαίνουν σε 
αυτό ή εκείνο το δράµα, την κωµωδία ή την τραγωδία της πρακτικής ζω-
ής, αφού κατανοηθεί ολοκληρωτικά θα πρέπει να περιοριστεί µε την δύ-
ναµη της Θεϊκής Μητέρας Κουνταλίνης. 

Κατά το µέτρο που χρησιµοποιούµε την αίσθηση της ψυχολογικής 
αυτοπαρατήρησης, αυτή θα αναπτύσσεται θαυµαστά. Τότε θα µπορέσου-
µε να αντιληφθούµε τα εγώ όσο διαρκεί η ∆ουλειά του ∆ιαλογισµού. 

Είναι ενδιαφέρον να αντιλαµβάνεται κανείς µέσα του όχι µόνο τα 
εγώ προτού να τα δουλέψει, αλλά επίσης σε όλη την διάρκεια της δου-
λειάς. 

Όταν τα εγώ αυτά αποκεφαλιστούν και διαλυθούν, αισθανόµαστε 
µεγάλη ανακούφιση, µία µεγάλη ευτυχία.  

 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΗ 
 
Ένας άνθρωπος είναι αυτό που είναι η ζωή του. Αν ένας άνθρωπος 

δεν δουλεύει την ζωή του , χάνει άθλια τον καιρό του. 
Μόνο περιορίζοντας τα ανεπιθύµητα στοιχεία που φέρουµε µέσα 

µας, µπορούµε να κάνουµε την ζωή µας έργο τέχνης. 
Ο θάνατος είναι επιστροφή στην αρχή της ζωής, µε την δυνατότητα 

της εκ νέου επαναλήψεώς της, στην σκηνή µιας νέας ύπαρξης. 
Οι διάφορες σχολές ψευτο-εσωτεριστικού και ψευτο-

αποκρυφιστικού τύπου υποστηρίζουν την αιώνια θεωρία των διαδοχικών 
ζωών. Τέτοια ιδέα είναι εσφαλµένη. 

Η ζωή είναι µια ταινία. Τελειώνοντας την προβολή, τυλίγουµε την 
ταινία σε µια µποµπίνα και την φέρνουµε µαζί στην αιωνιότητα. 
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Η επαναφορά υπάρχει, η επιστροφή υπάρχει. Ερχόµενοι στον κόσµο 
αυτό, προβάλλουµε στο πανί της ύπαρξης την ίδια ταινία, την ίδια ζωή. 

Μπορούµε να δεχτούµε την θέση των διαδοχικών υπάρξεων, όχι 
όµως και των διαδοχικών ζωών γιατί η ταινία είναι η ίδια. 

Το ανθρώπινο ον έχει ένα 3% Ουσία ελεύθερη και 97% εγκλωβι-
σµένη µέσα στα εγώ. 

Το 3% της ελεύθερης Ουσίας, επιστρέφοντας επηρεάζει ολοκληρω-
τικά το γόνιµο αυγό. Ασυζητητί συνεχίζουµε στην σπορά των απογόνων 
µας. 

Η Προσωπικότητα είναι διαφορετική. ∆εν υπάρχει κανένα αύριο για 
την προσωπικότητα του νεκρού. Αυτή η τελευταία διαλύεται σιγά σιγά 
στο νεκροταφείο. 

Στο νεογέννητο ενσωµατώνεται µόνο το µικρό ποσοστό ελεύθερης 
Ουσίας. Αυτό δίνει στο πλάσµα αυτοσυνείδηση και εσωτερική οµορφιά. 
Τα διάφορα εγώ που επιστρέφουν γυρίζουν γύρω από το νεογέννητο. Πη-
γαινοέρχονται ελεύθερα οπουδήποτε. Θα ήθελαν να µπουν µέσα στην ορ-
γανική µηχανή, όµως αυτό δεν είναι δυνατόν όσο δεν έχει δηµιουργηθεί 
µια νέα προσωπικότητα. 

Συµφέρει να ξέρουµε ότι η προσωπικότητα είναι σκέτη ενέργεια και 
σχηµατίζεται από την εµπειρία µέσα στον χρόνο. 

Είναι γραµµένο ότι η προσωπικότητα πρέπει να γίνει τα πρώτα 7 
χρόνια της παιδικής ηλικίας και µετά ενισχύεται και δυναµώνεται µε όλες 
τις εµπειρίες της πρακτικής ζωής. 

Τα εγώ αρχίζουν να παρεµβαίνουν µέσα στην οργανική µηχανή λίγο 
λίγο, ενώ η νέα προσωπικότητα διαµορφώνεται. 

Ο θάνατος είναι µία πρόσθεση κλασµάτων. Όταν τελειώσει το µα-
θηµατικό εγχείρηµα το µόνο που συνεχίζει είναι οι Αξίες. Αυτές είναι τα 
καλά και τα κακά εγώ, τα χρήσιµα και τα άχρηστα, τα θετικά και τα αρνη-
τικά. 

Οι Αξίες στο αστρικό φως έλκονται και απωθούνται µεταξύ τους 
σύµφωνα µε τους νόµους του Παγκόσµιου Μαγνητισµού. 

Εµείς είµαστε µαθηµατικά σηµεία στο διάστηµα και χρησιµεύουµε 
σαν οχήµατα σε καθορισµένα σύνολα Αξιών. 

Μέσα στην ανθρώπινη προσωπικότητα του καθένα µας, υπάρχουν 
πάντα οι αξίες αυτές που χρησιµεύουν σαν βάση στο νόµο της Υποτρο-
πής. 
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Όλα ξανασυµβαίνουν όπως έγιναν, και είναι το αποτέλεσµα ή οι ε-
πιπτώσεις των προηγούµενων πράξεών µας. 

Μέσα στον καθένα µας υπάρχουν πολλά εγώ προηγούµενων ζωών. 
Μπορούµε να βεβαιώσουµε µε έµφαση ότι καθένα από αυτά είναι και δι-
αφορετικό πρόσωπο. 

Αυτό µας καλεί να καταλάβουµε ότι µέσα στον καθένα µας ζουν 
πάρα πολλά πρόσωπα µε διαφορετικές υποχρεώσεις. 

Μέσα στην προσωπικότητα ενός ληστή υπάρχει µια πραγµατική 
σπηλιά ληστών. Στην προσωπικότητα ενός ανθρωποκτόνου υπάρχει ολό-
κληρη λέσχη φονιάδων. Μέσα στην προσωπικότητα ενός άσελγου υπάρ-
χει ένα πορνείο κ.λ.π. 

Καθένα από τα πρόσωπα που φέρουµε µέσα στην προσωπικότητά 
µας έχει τα προβλήµατα και τις υποχρεώσεις του. 

Άνθρωποι που ζουν µέσα σε ανθρώπους, πρόσωπα που ζουν µέσα 
σε πρόσωπα25. Αυτό είναι αναπόφευκτο. 

Το πιο σοβαρό είναι ότι καθένα από τα άτοµα αυτά ή τα εγώ που 
ζουν µέσα µας έρχεται από αρχαίες υπάρξεις και έχει καθορισµένες υπο-
χρεώσεις. 

Το εγώ της περασµένης ύπαρξης είχε µια ερωτική ιστορία στην ηλι-
κία των 30 ετών. Στη νέα ύπαρξη θα περιµένει αυτή την ηλικία για να εκ-
δηλωθεί. Όταν φτάσει η στιγµή θα αναζητήσει το πρόσωπο των ονείρων 
του. Θα έρθει σε τηλεπαθητική επαφή µε αυτό και στο τέλος θα έρθει η 
επανασυνάντηση και η επανάληψη της σκηνής. 

Το εγώ που στην ηλικία των 40 ετών είχε µια δικαστική υπόθεση 
για υλικά αγαθά, στη νέα ύπαρξη θα περιµένει την ηλικία αυτή για να ε-
παναλάβει το ίδιο γεγονός. 

Το εγώ που στην ηλικία των 21 ετών τσακώθηκε µε έναν άλλο στο 
µπαρ, θα περιµένει στη νέα του ύπαρξη την νέα ηλικία των 21 ετών για να 
αναζητήσει τον αντίπαλό του και να επαναληφθεί η τραγωδία. 

Αναζητούνται µεταξύ τους τηλεπαθητικά τα εγώ του ενός και του 
άλλου και ξανασυναντιόνται για να επαναλάβουν µηχανικά το ίδιο. 

Αυτή είναι πραγµατικά η µηχανή του νόµου της Υπότροπής, αυτή 
είναι η τραγωδία της ζωής. 

                                                            
25 Σ.Α. Πρόκειται κυριολεκτικά για ψυχολογικά παράσιτα, τα οποία ζουν εις βάρος του 
ξενιστή τους και είναι δυνατόν να επιφέρουν και τον θάνατό του ακόµα αν, όπως και τα 
φυσικά παράσιτα, ξεπεράσουν κάποια όρια. 
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Μέσα από χιλιάδες χρόνια τα πρόσωπα ξανασυναντώνται για να ξα-
ναζήσουν τα ίδια δράµατα, κωµωδίες ή τραγωδίες. 

Το ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι τίποτε περισσότερο από µια µηχα-
νή στην υπηρεσία αυτών των εγώ µε τις τόσες υποχρεώσεις. 

Το χειρότερο από όλα είναι ότι όλες αυτές οι υποχρεώσεις των αν-
θρώπων που φέρουµε µέσα µας πραγµατοποιούνται χωρίς να πάρει η δική 
µας κατανόηση καµία πληροφορία. 

Η ανθρώπινη προσωπικότητά µας , µε αυτή την έννοια, µοιάζει µε 
κάρο συρόµενο από παντός είδους άλογα. 

Υπάρχουν ζωές ακριβούς επανάληψης, υποτροπιάζουσες υπάρξεις 
που ποτέ δεν αλλάζουν. 

Με κανένα τρόπο δεν θα µπορούσαν να επαναληφθούν οι κωµωδίες, 
τα δράµατα και οι τραγωδίες της ζωής πάνω στην οθόνη της ύπαρξης αν 
δεν υπήρχαν ηθοποιοί. 

Οι ηθοποιοί όλων αυτών των σκηνών είναι τα εγώ που φέρουµε µέ-
σα µας και που έρχονται από αρχαίες υπάρξεις. 

Αν εµείς διαλύουµε τα εγώ του θυµού, οι σκηνές βίας σταµατάνε 
αναπόφευκτα. 

Αν εµείς διαλύουµε σε κοσµική σκόνη τα µυστικά άτοµα της απλη-
στίας, τα προβλήµατά της θα σταµατούσαν ολοκληρωτικά. 

Αν εκµηδενίσουµε τα εγώ λαγνείας, οι σκηνές πορνείας και ο δια-
νοητικός αυνανισµός θα σταµατήσουν. 

Αν εµείς σκοτώσουµε τα εγώ της υπερηφάνειας, της µαταιοδοξίας, 
της έπαρσης, της αυτο-σηµασίας οι γελοίες σκηνές αυτών των ελαττωµά-
των θα σταµατήσουν από έλλειψη ηθοποιών. 

Αν εµείς περιορίσουµε από τον ψυχισµό µας τους παράγοντες της 
τεµπελιάς, της αδράνειας, της κακής διάθεσης οι φρικτές σκηνές αυτού 
του είδους των ελαττωµάτων δεν θα µπορέσουν να επαναληφθούν από 
έλλειψη ηθοποιών. 

Αν κάνουµε σκόνη τα απαίσια εγώ της λαιµαργίας θα σταµατήσουν 
τα συµπόσια, τα µεθύσια κ.λ.π. από έλλειψη ηθοποιών. 

Επειδή δυστυχώς αυτά τα πολλαπλά εγώ διαδικάζονται στα διάφορα 
Επίπεδα του Είναι, γίνεται αναγκαίο να γνωρίσουµε τις αιτίες, την κατα-
γωγή και τις διαδικασίες που τελικά θα πρέπει να µας οδηγήσουν στον 
θάνατο του εαυτού µας και στην τελική λύτρωση. 
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Η µελέτη του Εσωτερικού Χριστού, η µελέτη του Χριστικού Εσω-
τερισµού είναι βασική όταν πρόκειται να προκαλέσουµε µέσα µας µία ο-
ριστική και ριζική αλλαγή. Αυτό θα µελετήσουµε σε άλλο κεφάλαιο. 

 
 

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 
 
Ο Χριστός είναι η Φωτιά της Φωτιάς, η Φλόγα της Φλόγας, η Α-

στρική Υπογραφή της Φωτιάς. 
Πάνω στον Σταυρό του Μάρτυρα του Γολγοθά καθορίζεται το Μυ-

στήριο του Χριστού µε µια µόνη λέξη που αποτελείται από τέσσερα 
γράµµατα: ΙΝRΙ26, «IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM» ( Η 
Φωτιά Ανανεώνει Ακατάπαυστα την Φύση). 

Η είσοδος του Χριστού στην καρδιά του Ανθρώπου µας αλλάζει ρι-
ζικά. 

Ο Χριστός είναι ο Ηλιακός Λόγος, Πολύπλευρη Τέλεια Ενότητα. 
Ο Χριστός είναι η ζωή που πάλλεται σε όλο το σύµπαν, είναι αυτό 

που είναι , αυτό που πάντοτε ήταν και αυτό που πάντοτε θα είναι. 
Έχουν ειπωθεί πολλά πάνω στο Κοσµικό ∆ράµα. ασυζητητί το 

∆ράµα αυτό σχηµατίζεται από τα τέσσερα ευαγγέλια. 
Μας έχουν πει ότι το Κοσµικό ∆ράµα το έχουν φέρει οι Ελοΐµ στην 

γη. 
Ο µεγάλος Κύριος της Ατλαντίδας έκανε το ∆ράµα αυτό µε Σάρκα 

και Οστά. 
Ο Μεγάλος Καµπίρ Ιησούς επίσης έπρεπε να παρουσιάσει δηµόσια 

το ίδιο ∆ράµα στην Ιερή Γη. 
Και χίλιες φορές να γεννιόταν ο Χριστός στην Βηθλεέµ, δεν θα 

χρησίµευε σε τίποτε αν δεν γεννιόταν επίσης µέσα µας. 
Και χίλιες φορές να θανατωνόταν και να ανασταινόταν την τρίτη 

ηµέρα, αυτό δεν θα χρησίµευε αν δεν θανατωνόταν και ανασταινόταν µέ-
σα µας επίσης. 

                                                            
26 Σ.Α. Στο σταυρό του Κυρίου εµφανίζεται το λατινικό ΙΝRΙ, το οποίο απεικονίζεται 
νεοελληνικά µε το ΙΝΒΙ (Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων). Το πρόβληµα είναι ότι 
τα λατινικά αρχικά δεν µπορεί να σηµαίνουν ότι και τα ελληνικά, γιατί το πρώτο γράµµα 
των λέξεων Ιησούς και Ιουδαίων δεν είναι Ι αλλά J (JESUS και JUDORUM). 
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Το να προσπαθεί να ανακαλύψει κανείς την φύση και την ουσία της 
φωτιάς, είναι το να προσπαθεί να ανακαλύψει το Θεό, του οποίου η πραγ-
µατική παρουσία πάντα αναδύθηκε µε πύρινη όψη. 

Η φλεγόµενη βάτος (Έξοδος κεφ. 3, παρ. 2) και η Πυρκαϊά του Σινά 
στην παράδοση των ∆έκα Εντολών (Έξοδος κεφ.19, παρ.18) είναι οι εκ-
δηλώσεις µέσα από τις οποίες ο Θεός εµφανίστηκε στον Μωυσή. 

Κάτω από την µορφή κάποιου όντος από Ίασπη και Σαρδόνυχα27, 
στο χρώµα της φλόγας, καθισµένο σε λαµπρό και πυρακτωµένο θρόνο ο 
Άγιος Ιωάννης περιγράφει τον ιδιοκτήτη του Σύµπαντος (Αποκάλυψη 
κεφ.4, παρ. 3-5). 

Ο Θεός µας είναι µια κατασπαρακτική φωτιά, γράφει ο απόστολος 
Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. 

Ο Εσωτερικός Χριστός, η Ουράνια Φωτιά πρέπει να γεννηθεί µέσα 
µας και γεννιέται στ’ αλήθεια όταν έχουµε προχωρήσει αρκετά στην ψυ-
χολογική δουλειά. 

Ο Εσωτερικός Χριστός πρέπει να περιορίσει από την ψυχολογική 
µας φύση τις ίδιες τις αιτίες των λαθών, τις Αιτίες-Εγώ. 

∆εν θα ήταν πιθανή η διάλυση των αιτιών του Εγώ, αν ο Εσωτερι-
κός Χριστός δεν έχει γεννηθεί µέσα µας. 

Η Ζωτική και Φιλοσοφική Φωτιά, ο Εσωτερικός Χριστός είναι η 
Φωτιά της Φωτιάς, η καθαρότητα του καθαρού. 

Η Φωτιά µας σκεπάζει και µας βαφτίζει από κάθε πλευρά, µας έρχε-
ται από τον αέρα, το νερό, την ίδια την γη και όλα αυτά είναι τα διάφορα 
οχήµατά της. 

Η Ουράνια Φωτιά που πρέπει να αποκρυσταλλωθεί µέσα µας είναι ο 
Εσωτερικός Χριστός, ο βαθύς εσωτερικός σωτήρας µας. 

Ο Εσωτερικός Χριστός πρέπει να παίρνει την ευθύνη για όλο µας 
τον ψυχισµό, τους πέντε Κυλίνδρους της οργανικής Μηχανής, όλων των 
Νοητικών, Συγκινησιακών, Κινητικών, Ενστικτωδών και Σεξουαλικών 
διαδικασιών. 

 
 
 
 
 

                                                            
27 Σ.Α. Πολύτιµες πέτρες. 
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Η ΧΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ 
 
Ο Εσωτερικός Χριστός αναδύεται εσωτερικά στη ∆ουλειά τη σχετι-

κή µε την διάλυση του ψυχολογικού εγώ. 
Σαφώς ο Εσωτερικός Χριστός έρχεται µόνο στην κορυφαία στιγµή 

των εντατικών προσπαθειών και των εκουσίων ταλαιπωριών µας. 
Ο ερχοµός της Χριστικής φωτιάς είναι το πιο σηµαντικό γεγονός της 

ζωής µας. 
Ο Εσωτερικός Χριστός αναλαµβάνει όλες τις νοητικές, συγκινησια-

κές, κινητικές, ενστικτώδεις και σεξουαλικές διαδικασίες. 
Ασυζητητί ο Εσωτερικός Χριστός είναι ο βαθύς, εσωτερικός µας 

Σωτήρας. 
Αυτός µε το να είναι τέλειος µπαίνοντας µέσα µας θα έµοιαζε ατε-

λής, όπως είναι αγνός θα φαινόταν σαν να µην ήταν, όπως είναι δίκαιος θα 
έµοιαζε να µην είναι. 

Αυτό µοιάζει µε τις διάφορες αντανακλάσεις του φωτός. Αν χρησι-
µοποιήσουµε µπλε µατογυάλια όλα θα µας φαίνονταν µπλε και αν χρησι-
µοποιήσουµε κόκκινα θα τα βλέπαµε όλα µε αυτό το χρώµα. 

Αυτός είναι λευκός αλλά ο καθένας τον κοιτάζει µε τα χρωµατιστά 
ψυχολογικά του γυαλιά. Γι’ αυτό δεν τον βλέπουν οι άνθρωποι κοιτώντας 
τον. 

Αναλαµβάνοντας όλα τα ψυχολογικά διαδικαζόµενα ο Κύριος της 
τελειότητας υποφέρει άφατα. 

Αφού γίνει άνθρωπος ανάµεσα σε ανθρώπους πρέπει να περάσει 
πολλές δοκιµασίες και να υποφέρει άφατους πειρασµούς. 

Ο πειρασµός είναι φωτιά, ο θρίαµβος πάνω στην φωτιά είναι φως.  
Ο Μύστης πρέπει να µάθει να ζει επικίνδυνα, έτσι είναι γραµµένο. 

Αυτό το ξέρουν οι Αλχηµιστές. 
Ο Μύστης πρέπει να διατρέξει µε απόφαση το Μονοπάτι της Κόψης 

του Ξυραφιού. Στην µια µεριά και στην άλλη υπάρχουν τροµακτικοί ά-
βυσσοι. 

Στο δύσκολο µονοπάτι της διάλυσης του Εγώ, υπάρχουν περίπλοκοι 
δρόµοι που έχουν την ρίζα τους ακριβώς στον πραγµατικό δρόµο.28 
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Σαφώς από το Μονοπάτι της Κόψης του Ξυραφιού ξεκινάνε πολλά 
µονοπάτια29 που δεν οδηγούν πουθενά. Μερικά από αυτά µας οδηγούν 
στην άβυσσο και την απελπισία. 

Υπάρχουν µονοπάτια που θα µπορούσαν να µας κάνουν µεγαλειό-
τητες σε αυτές ή εκείνες τις περιοχές του σύµπαντος, όµως µε κανένα 
τρόπο δεν θα µας έφερναν την επιστροφή στην αγκαλιά του Αιώνιου Κοι-
νού Κοσµικού Πατέρα. 

Υπάρχουν µονοπάτια γοητευτικά, µε άγια εµφάνιση, ανέκφραστα. 
∆υστυχώς µπορούν να µας οδηγήσουν µόνο στην βυθισµένη καθοδική 
εξέλιξη των κόσµων της κόλασης. 

Στη ∆ουλειά της διάλυσης του εγώ χρειάζεται να Παραδοθούµε α-
πόλυτα στον Εσωτερικό Χριστό. 

Μερικές φορές εµφανίζονται προβλήµατα δύσκολο να λυθούν. Α-
µέσως ο δρόµος χάνεται σε ανεξήγητους λαβύρινθους30 και δεν ξέρουµε 
που συνεχίζει. Μόνο η απόλυτη υπακοή στον Εσωτερικό Χριστό και τον 
Μυστικό Πατέρα µπορεί σε παρόµοιες περιπτώσεις να µας προσανατολί-
σει σοφά31. 

Το Μονοπάτι της Κόψης του Ξυραφιού είναι γεµάτο κινδύνους µέ-
σα κι’ έξω. 

Η συµβατική ηθική δεν χρησιµεύει σε τίποτε. Η ηθική είναι δέσµια 
των συνηθειών, της εποχής , του τόπου. 

Αυτό που σε περασµένες εποχές υπήρξε ηθικό, τώρα γίνεται ανήθι-
κο. Ότι υπήρξε ανήθικο στο µεσαίωνα, σήµερα µπορεί να καταλήξει ηθι-
κό. Αυτό που είναι ανήθικο σε µια χώρα µπορεί να είναι ηθικό σε άλλη 
κ.λ.π. 

Στη δουλειά της διάλυσης του εγώ συµβαίνει µερικές φορές όταν 
σκεπτόµαστε ότι πηγαίνουµε καλά να πηγαίνουµε πολύ άσκηµα. 

Οι αλλαγές είναι απαραίτητες κατά την εσωτερική προώθηση, όµως 
οι αντιδραστικοί άνθρωποι παραµένουν στο παρελθόν, απολιθώνονται 
στον χρόνο,  και βροντούν κι’ αστράφτουν εναντίον µας, κατά το µέτρο 

                                                            
29 Σ.Α. «Ο δρόµος του είναι ευκολοπάτητος, αλλά οι πολλοί χάνονται στις παρόδους» 
Λάο-Τσέ. 
30 Σ.Α. «Όταν ο δρόµος σου είναι η επιστροφή, τότε το Τάο γίνεται σκοτεινό. Ο δρόµος 
γίνεται τραχύς και ανώµαλος και η δύναµή του φαντάζει χαώδης» Λάο-Τσέ. 
31 Σ.Α. «Μείνε σιωπηλός µε κλειστές τις πύλες των αισθήσεων. Μείνε ατάραχος, αν προ-
σπαθείς και αγωνίζεσαι κανείς δεν θα µπορέσει να σε βοηθήσει» Λάο-Τσέ. 



 80

που πραγµατοποιούµε ψυχολογικές προόδους σε βάθος και ριζικές αλλα-
γές. 

Οι άνθρωποι δεν αντέχουν τις αλλαγές του Μύστη. Θέλουν να απο-
λιθώνεται και αυτός σε πολλά χθες. 

Οποιαδήποτε αλλαγή πραγµατοποιεί ο Μύστης κατατάσσεται αµέ-
σως στις ανήθικες. 

Βλέποντας τα πράγµατα από αυτή τη γωνία, στο φως της Χριστικής 
∆ουλειάς, µπορούµε να ξεκαθαρίσουµε σαφώς την µη αποτελεσµατικότη-
τα των διαφόρων κωδικών ηθικής που έχουν γραφτεί στον κόσµο. 

Ασυζητητί ο δηλωµένος (και όµως κρυφός στην καρδιά του αληθι-
νού Ανθρώπου) Χριστός, αναλαµβάνοντας τις διάφορες ψυχολογικές κα-
ταστάσεις, άγνωστος για τον κόσµο, αξιολογείται εκ των πραγµάτων σαν 
σκληρός, ανήθικος και διεφθαρµένος. 

Γίνεται παράδοξο το ότι οι άνθρωποι λατρεύουν τον Χριστό και 
όµως του κατονοµάζουν τόσα φοβερά κοσµητικά. 

Σαφώς οι ασυνείδητοι και κοιµισµένοι άνθρωποι θέλουν µόνο έναν 
ιστορικό Χριστό, ανθρωποµορφικό, από απολιθωµένα και άρρηκτα32 δόγ-
µατα, στον οποίο να µπορούν εύκολα να αποδίδουν όλους του ηθικούς 
τους κανόνες τους ταγκούς και βαρείς και όλες τους τις προκαταλήψεις. 

Ο κόσµος δεν µπορεί ποτέ να συλλάβει τον Εσωτερικό Χριστό που 
βρίσκεται στην καρδιά του ανθρώπου. Τα πλήθη λατρεύουν µόνο το ά-
γαλµα του Χριστού και αυτό είναι όλο. 

Όταν κανείς µιλά στα πλήθη, όταν κανείς τους δηλώνει την σκληρή 
πραγµατικότητα του Επαναστάτη Χριστού, του Κόκκινου Χριστού, του 
Χριστού Αντάρτη, αµέσως δέχεται κοσµητικά σαν : βλάσφηµος, κακο-
ποιός, αιρετικός, βέβηλος, ιερόσυλος κ.λ.π. 

Έτσι είναι τα πλήθη, πάντα ασυνείδητα, πάντα κοιµισµένα. Τώρα 
καταλαβαίνουµε για τι ο σταυρωθείς Χριστός στον Γολγοθά φωνάζει µε 
όλη την δύναµη της ψυχής του: «Πατέρα συγχώρεσέ τους, δεν γνωρίζουν 
τι κάνουν». 

Ο Χριστός όπως από µόνος του είναι ένας, εµφανίζεται σαν πολλοί. 
Γι’ αυτό ειπώθηκε ότι είναι η Πολύπλευρη Τέλεια Ενότητα. Σ’ αυτόν που 
ξέρει, η λέξη του δίνει δύναµη, κανείς δεν την πρόφερε, κανείς δεν θα την 
προφέρει εκτός από αυτός που τον έχει ΕΝΣΑΡΚΩΘΕΙ. 

                                                            
32 Σ.Α. Αδιάσπαστα, άθραυστα. 
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Να τον ενσαρκώσουµε είναι βασικό στην προωθηµένη ∆ουλειά του 
πληθωρικού Εγώ. 

Ο κύριος της τελειότητας δουλεύει µέσα µας, κατά το µέτρο που 
προσπαθούµε συνειδητά στην ∆ουλειά µε τον εαυτό µας. 

Γίνεται τροµακτικά επίπονη η δουλειά που ο Εσωτερικός Χριστός 
πρέπει να πραγµατοποιήσει µέσα στον ίδιο µας τον ψυχισµό. 

Στ’ αλήθεια ο Εσωτερικός µας Κύριος, πρέπει να ζήσει όλη την 
σταύρωσή του στα ίδια τα βάθη της ψυχής µας. 

Είναι γραµµένο: «Συν Αθηνά και χείρα κίνει». Επίσης είναι γραµµέ-
νο: «Βοήθησε τον εαυτό σου και εγώ θα σε βοηθήσω». 

Η ικεσία στην Θεϊκή Μητέρα Κουνταλίνη είναι βασική όταν πρό-
κειται να διαλύσουµε ανεπιθύµητα ψυχικά ακόλουθα, όµως ο Εσωτερικός 
Χριστός στα πιο αποµακρυσµένα βάθη του εαυτού µας, ενεργεί σοφά 
σύµφωνα µε τις ίδιες του τις ευθύνες που Αυτός ρίχνει στους ώµους του. 

 
 

Ο ∆ΥΣΚΟΛΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 
 
Ασυζητητί υπάρχει κάποια σκοτεινή πλευρά του εαυτού µας που δεν 

γνωρίζουµε ή δεν δεχόµαστε. Πρέπει να οδηγήσουµε το φως της Συνείδη-
σης σε αυτή την σκοτεινή πλευρά. 

Όλος ο σκοπός των γνωστικών σπουδών είναι να γίνει πιο συνειδη-
τή η γνώση του εαυτού µας. 

Όταν υπάρχουν πολλά πράγµατα στον εαυτό µας που δεν τα γνωρί-
ζουµε ούτε και τα αποδεχόµαστε, τότε τα πράγµατα αυτά µας περιπλέκουν 
τροµακτικά την ζωή και στ’ αλήθεια µας προκαλούν κάθε λογής κατα-
στάσεις που θα µπορούσαν να αποφευχθούν µε την αυτογνωσία. 

Το χειρότερο από όλα είναι ότι προβάλλουµε την άγνωστη και ασυ-
νείδητη πλευρά του εαυτού µας σε άλλα άτοµα και την βλέπουµε σε αυτά. 

Για παράδειγµα τα βλέπουµε σαν απατεώνες, άπιστα , άθλια κ.λ.π. 
σε σχέση µε ότι φέρουµε µέσα µας. 

Ο Γνωστικισµός λέει ιδιαίτερα πάνω σε αυτό, ότι ζούµε σε ένα πολύ 
µικρό µέρος του εαυτού µας. Αυτό σηµαίνει ότι η Συνείδησή µας εκτείνε-
ται σε ένα πολύ περιορισµένο µέρος του εαυτού µας. 

Η ιδέα της Εσωτεριστικής Γνωστικής ∆ουλειάς είναι να επεκτεί-
νουµε σαφώς την ίδια µας την Συνείδηση. 
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Αναµφίβολα όσο δεν βρισκόµαστε σε καλές σχέσεις µε τον εαυτό 
µας, δεν θα έχουµε και καλές σχέσεις µε τους άλλους και το αποτέλεσµα 
θα είναι ρήξεις παντός είδους. 

Είναι απαραίτητο να φτάσουµε να είµαστε πολύ συνειδησιακοί για 
τον εαυτό µας, µέσω της άµεσης αυτοπαρατήρησης. 

Ένας γενικός Γνωστικός κανόνας στην Εσωτεριστική Γνωστική 
∆ουλειά είναι ότι όταν καταδικάζουµε ένα πρόσωπο, µπορούµε να είµα-
στε σίγουροι, ότι αυτό είναι το ίδιο σηµείο ενάντια στο οποίο πρέπει να 
δουλέψουµε µε τον εαυτό µας. 

Αυτό που τόσο κριτικάρουµε στους άλλους, είναι κάτι που αναπαύ-
εται στην σκοτεινή πλευρά του εαυτού µας και το οποίο δεν ξέρουµε και 
ούτε να το αναγνωρίσουµε.    

Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η σκοτεινή µας πλευρά είναι πολύ µε-
γάλη, όταν όµως το φως της αυτοπαρατήρησης φωτίσει αυτή την σκοτεινή 
πλευρά, η Συνείδηση µεγαλώνει µέσα από την γνωριµία του εαυτού µας. 

Αυτό είναι το Μονοπάτι της Κόψης του Ξυραφιού, πιο πικρό και 
από τη χολή. Πολλοί ξεκινούν, σπάνιοι είναι αυτοί που φτάνουν στο τέρ-
µα. 

Όπως ακριβώς η σελήνη έχει µια κρυφή πλευρά που δεν φαίνεται33, 
µια άγνωστη πλευρά, έτσι επίσης συµβαίνει µε την Ψυχολογική Σελήνη 
που φέρουµε µέσα µας. 

Σαφώς η Ψυχολογική Σελήνη είναι σχηµατισµένη από το Εγώ, τον 
Εαυτό µου Εµένα. 

Σε αυτή την Ψυχολογική Σελήνη φέρουµε απάνθρωπα στοιχεία που 
τροµάζουν, τροµοκρατούν και που µε κανέναν τρόπο δεν θα δεχόµαστε να 
έχουµε. 

Σκληρός είναι αυτός ο δρόµος της Εσωτερικής Αυτοπραγµάτωσης 
του Είναι… Πόσα χάσµατα, πόσα δύσκολα βήµατα, πόσοι φοβεροί λαβύ-
ρινθοι! 

Μερικές φορές ο εσωτερικός δρόµος µετά από πολλές στροφές και 
ξανά στροφές, τροµακτικές καθόδους και επικίνδυνες καθόδους, χάνεται 
σε αµµώδεις ερήµους. ∆εν ξέρουµε προς τα πού συνεχίζει και που καµιά 
αχτίδα φωτός δεν φωτίζει. 

                                                            
33 Σ.Α. Η σελήνη κάνει µία περιστροφή γύρω από τον εαυτό της κάθε 24 ώρες. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσµα να φαίνεται πάντοτε η ίδια πλευρά της. 
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Μονοπάτι γεµάτο κινδύνους µέσα και έξω. ∆ρόµος άφατων µυστη-
ρίων, όπου πνέει µόνο µια ανάσα θανάτου. 

Σε αυτόν τον εσωτερικό δρόµο όταν ένας νοµίζει ότι πάει πολύ κα-
λά, στην πραγµατικότητα πάει πολύ άσχηµα. 

Σε αυτόν τον δρόµο όταν ένας νοµίζει ότι πάει πολύ άσχηµα, στην 
πραγµατικότητα προχωράει πολύ καλά. 

Σε αυτόν τον µυστικό δρόµο υπάρχουν στιγµές που κανείς δεν ξέρει 
ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. 

Αυτό που µερικές φορές απαγορεύεται είναι το δίκαιο. Έτσι είναι ο 
εσωτερικός δρόµος… 

Όλοι οι ηθικοί κανόνες στον εσωτερικό δρόµο δεν χρησιµεύουν. 
Μια ωραία παροιµία ή µια ωραία ηθική διδαχή µπορεί σε µία δεδοµένη 
στιγµή να γίνει πολύ σοβαρό εµπόδιο για την εσωτερική αυτοπραγµάτωση 
του Είναι. 

Ευτυχώς ο Εσωτερικός Χριστός µέσα από τα ίδια τα βάθη του Είναι 
µας δουλεύει εντατικά, υποφέρει, κλαιει, διαλύει επικινδυνότατα στοιχεία 
που φέρουµε µέσα µας. 

Ο Χριστός γεννιέται σαν ένα µωρό στην καρδιά του ανθρώπου, και 
κατά το µέτρο που προχωρά περιορίζοντας τα ανεπιθύµητα στοιχεία που 
φέρουµε µέσα µας, µεγαλώνει λίγο λίγο µέχρι να γίνει ολοκληρωµένος 
Άνθρωπος. 

 
 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ 
 
Στην βαθιά Εσωτερική ∆ουλειά, µέσα στο πεδίο της πιο αυστηρής 

ψυχολογικής αυτοπαρατήρησης, πρέπει να ζήσουµε άµεσα όλο το κοσµι-
κό δράµα. 

Ο Εσωτερικός Χριστός πρέπει να περιορίσει όλα τα ανεπιθύµητα 
στοιχεία που φέρουµε µέσα µας. 

Τα παντοειδή ψυχικά ακόλουθα στα ψυχικά µας βάθη φωνάζουν ζη-
τώντας την σταύρωση του Εσωτερικού Κυρίου. 

Ασυζητητί καθένας από εµάς φέρνει µέσα στον ψυχισµό του τους 
τρεις προδότες. 

Ο Ιούδας, ο δαίµονας της επιθυµίας. Ο Πιλάτος, ο δαίµονας του νου. 
Ο Καϊάφας, ο δαίµονας της κακής θέλησης. 
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Αυτοί οι τρεις Προδότες σταυρώνουν τον Κύριο των Τελειοτήτων 
µέσα στα βάθη της ψυχής µας. 

Πρόκειται για τους τρεις τύπους απάνθρωπων βασικών στοιχείων 
στο κοσµικό δράµα. 

Αναµφίβολα το αναφερθέν δράµα ζείται πάντα κρυφά στα βάθη της 
Υπερθετικής Συνείδησης του Είναι. 

Το κοσµικό δράµα δεν είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Μεγάλου 
Καµπίρ Ιησού, όπως υποθέτουν πάντα οι αγνοούντες µορφωµένοι. 

Οι Μύστες όλων των εποχών, οι ∆άσκαλοι όλων των αιώνων, έπρε-
πε να ζήσουν το κοσµικό δράµα µέσα τους εδώ και τώρα. 

Όµως , ο Ιησούς ο µεγάλος ∆άσκαλος, είχε την τόλµη να παρουσιά-
σει δηµόσια αυτό το εσωτερικό δράµα, στο δρόµο και στο φως της ηµέ-
ρας, ώστε να δώσει την έννοια της µύησης σε όλα τα ανθρώπινα πλάσµα-
τα χωρίς ρατσιστικές, φυλετικές, χρωµατικές και ιδεολογικές διαφορο-
ποιήσεις. 

Είναι θαυµάσιο που κάποιος δίδαξε δηµόσια το εσωτερικό δράµα σε 
όλους τους λαούς της γης. 

Ο Εσωτερικός Χριστός χωρίς να είναι λάγνος πρέπει να περιορίσει 
από µέσα του τα ψυχολογικά στοιχεία της λαγνείας. 

Ο Εσωτερικός Χριστός όπως είναι από µόνος του αγάπη και ειρήνη, 
πρέπει να περιορίσει από µέσα του τα ανεπιθύµητα στοιχεία της οργής. 

Ο Εσωτερικός Χριστός όπως δεν είναι άπληστος πρέπει να περιορί-
σει µόνος του τα ανεπιθύµητα στοιχεία της απληστίας. 

Ο Εσωτερικός Χριστός όπως δεν είναι φθονερός πρέπει να περιορί-
σει από µόνος του τα ψυχικά επακόλουθα του φθόνου. 

Ο Εσωτερικός Χριστός όπως είναι τέλεια ταπεινοφροσύνη, απέρα-
ντη µετριοφροσύνη, απόλυτη απλότητα, πρέπει να περιορίσει µόνος του 
τα αηδιαστικά στοιχεία της περηφάνειας, της µαταιοδοξίας, της υπεροψί-
ας. 

Ο Εσωτερικός Χριστός, ο ∆ηµιουργικός λόγος ζώντας πάντα σε συ-
νεχή δραστηριότητα, πρέπει να περιορίσει από µόνος του τα ανεπιθύµητα 
στοιχεία της αδράνειας, της τεµπελιάς, της ακινησίας. 

Ο Κύριος της Τελειότητας συνηθισµένος σε όλες τις νηστείες µε σι-
δερένια θέληση, ποτέ φίλος µεθύστακων και µεγάλων συµποσίων πρέπει 
από µόνος του να περιορίσει τα απαίσια στοιχεία της λαιµαργίας. 



 85

Περίεργη συµβίωση του Χριστού-Ιησού, ο Χριστός-Άνθρωπος, 
σπάνιο ανακάτεµα του Θείου και του ανθρώπινου, του τέλειου και του 
ατελούς. Σταθερή δοκιµασία για τον Λόγο. 

Το πιο ενδιαφέρον όλων αυτών είναι ότι ο Μυστικός Χριστός είναι 
πάντα ο θριαµβευτής. Κάποιος που νικά σταθερά τα σκοτάδια. Κάποιος 
που περιορίζει τα σκοτάδια µέσα του εδώ και τώρα. 

Ο Μυστικός Χριστός είναι ο κύριος της Μεγάλης Ανταρσίας, ο δι-
ωγµένος από τους κληρικούς, από τους σεβάσµιους και τους γραµµατείς 
του ναού. 

Οι κληρικοί τον µισούν. ∆ηλαδή, δεν τον καταλαβαίνουν, θέλουν ο 
Κύριος των Τελειοτήτων να ζει αποκλειστικά στο χρόνο , σύµφωνα µε τα 
άρρηκτα δόγµατά τους. 

Οι γέροι, δηλαδή οι κάτοικοι της γης, οι καλοί ιδιοκτήτες του σπι-
τιού, οι συνετοί άνθρωποι, οι άνθρωποι µε πείρα µισούν τον Λόγο, τον 
Κόκκινο Χριστό, τον Χριστό της Μεγάλης Ανταρσίας γιατί αυτός ξεφεύ-
γει από τον κόσµο των συνηθειών τους και των παλιών εθίµων τους, που 
σε χρόνους περασµένους υπήρξαν αντιδραστικά και πετροβολούµενα. 

Οι γραµµατείς του ναού, οι απατεώνες της διανόησης µισούν τον 
Εσωτερικό Χριστό, γιατί αυτός είναι η αντίθεση του Αντίχριστου δηλω-
µένος εχθρός όλου αυτού του σκουπιδότοπου των πανεπιστηµιακών θεω-
ριών που τόσο αφθονούν στις αγορές σωµάτων και ψυχών. 

Οι τρεις προδότες µισούν θανάσιµα τον Μυστικό Χριστό και τον 
οδηγούν στο θάνατο µέσα µας, µέσα στον ψυχολογικό µας χώρο. 

Ο Ιούδας, το δαιµόνιο της επιθυµίας πάντα πουλάει τον Κύριο για 
τριάντα αργύρια. ∆ηλαδή για αλκοολούχα ποτά, για φήµη, µαταιότητες, 
µοιχείες, εκσπερµατώσεις κ.λ.π. 

Ο Πιλάτος, ο δαίµονας του νου, πάντα «νίπτει τας χείρας», πάντα 
παριστάνει τον αθώο, ποτέ δεν φταίει, πάντα δικαιολογείται στον εαυτό 
του και στους άλλους, ψάχνει τρόπους φυγής, εξόδους για να υπεκφύγει 
από τις ίδιες του τις ευθύνες κ.λ.π. 

Ο Καϊάφας, ο δαίµονας της κακής θέλησης προδίδει διαρκώς τον 
Κύριο µέσα µας. Ο Εσωτερικά Αγαπητός του δίνει το ραβδί για να βο-
σκήσει τα πρόβατά του, εν τούτοις ο κυνικός προδότης γυρίζει το βωµό σε 
λίκνο ηδονών, διαρκώς εκσπερµατώνει, µοιχεύει, πουλά τα µυστήρια 
κ.λ.π. 
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Αυτοί οι τρεις Προδότες κάνουν τον λατρευτό Εσωτερικό Κύριο να 
υποφέρει κρυφά χωρίς καµιά ευσπλαχνία. 

Ο Πιλάτος του βάζει αγκαθωτό στεφάνι στους κροτάφους του, τα 
κακοήθη εγώ τον µαστιγώνουν, τον βρίζουν, τον κακολογούν στον ψυχο-
λογικό του εσωτερικό χώρο χωρίς κανενός είδους συµπόνοια. 

 
 

ΤΑ ΕΓΩ ΑΙΤΙΕΣ 
 
Τα παντοειδή υποκειµενικά στοιχεία που αποτελούν το Εγώ έχουν 

αιτιατές ρίζες. 
Τα Εγώ-αιτίες υπόκεινται στους νόµους της Αιτίας και του Αποτε-

λέσµατος. Σαφώς δεν µπορεί να υπάρξει αιτία χωρίς αποτέλεσµα, ούτε 
αποτέλεσµα χωρίς αιτία, αυτό είναι αναντίρρητο, αναµφισβήτητο. 

Θα ήταν αδύνατος ο περιορισµός των διαφόρων απάνθρωπων στοι-
χείων που φέρουµε µέσα µας, αν δεν περιορίζαµε ριζικά τις εσωτερικές 
αιτίες των ψυχολογικών µας ελαττωµάτων. 

Σαφώς τα εγώ αιτίες βρίσκονται εσωτερικά συνυφασµένα µε καθο-
ρισµένα καρµικά χρέη. 

Μόνο η πιο βαθιά µετάνοια και οι σεβαστές δουλειές µε τους Κυρί-
ους του Νόµου, µπορούν να µας δώσουν την ευτυχία της διάλυσης όλων 
αυτών των αιτιατών στοιχείων. Με µία ή άλλη µορφή µπορούν να µας ο-
δηγήσουν στον οριστικό περιορισµό των ανεπιθύµητων στοιχείων. 

Οι εσωτερικές αιτίες των λαθών µας, σίγουρα µπορούν να ξεριζω-
θούν από µέσα µας, χάρις στην αποτελεσµατική δουλειά του Εσωτερικού 
Χριστού. 

Τα Εγώ-αιτίες συνήθως έχουν συµπλέγµατα τροµακτικά δύσκολα. 
Παράδειγµα: ένας εσωτεριστής σπουδαστής θα µπορούσε να εξαπα-

τηθεί από τον δάσκαλό του. Ως εκ τούτου ένας τέτοιος νεόφυτος θα γινό-
ταν σκεπτικιστής. Σε αυτή την περίπτωση το Εγώ αιτία απ’ όπου θα προ-
ερχόταν το σφάλµα, θα µπορούσε να διαλυθεί µόνο µέσα από ύψιστη ε-
σωτερική µετάνοια και µε εσωτερικές διαπραγµατεύσεις πολύ ειδικευµέ-
νες. 

Ο Εσωτερικός Χριστός µέσα µας δουλεύει εντατικά περιορίζοντας 
µε Συνειδητή ∆ουλειά και Εκούσιες Ταλαιπωρίες όλες αυτές τις µυστικές 
αιτίες των σφαλµάτων µας. 
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Ο Κύριος της Τελειότητας πρέπει να ζει όλο το κοσµικό δράµα µέσα 
στα εσωτερικά µας βάθη. 

Εκπλήσσεται κανείς βλέποντας στον Αιτιατό Κόσµο όλα τα βασα-
νιστήρια από τα οποία περνά ο Κύριος της Τελειότητας. 

Στον Αιτιατό Κόσµο ο Μυστικός Χριστός περνά από όλες τις άφα-
τες πίκρες του Σταυρικού ∆ρόµου. 

Αναµφίβολα ο Πιλάτος «νίπτει τας χείρας του» και δικαιολογείται, 
όµως στο τέλος καταδικάζει τον Λατρευτό στον σταυρικό θάνατο. 

Είναι εξαιρετική για τον Μύστη µάντη η άνοδος στον Γολγοθά. 
Αναµφίβολα η ηλιακή Συνείδηση ολοκληρωµένη µε τον Εσωτερικό 

Χριστό, σταυρωµένη στο µεγαλόσταυρο του Γολγοθά, προφέρει τροµερές 
φράσεις που τα ανθρώπινα όντα δεν µπορούν να καταλάβουν. 

Η τελική φράση «Πατέρα µου σε σένα παραδίδω το πνεύµα µου» 
ακολουθείται από αστραπές, βροντές και µεγάλους κατακλυσµούς. 

Αργότερα ο Εσωτερικός Χριστός µετά την αποκαθήλωση τοποθε-
τείται στον Ιερό Τάφο. 

Μέσα από τον θάνατο ο Εσωτερικός Χριστός σκοτώνει τον θάνατο. 
Πολύ αργότερα ο Εσωτερικός Χριστός πρέπει να αναστηθεί µέσα 

µας. 
Αναντίρρητα η Χριστική Ανάσταση µας αλλάζει ριζικά. 
Οποιοσδήποτε Αναστηµένος ∆άσκαλος κατέχει εξαιρετικές δυνά-

µεις πάνω στον αέρα, την φωτιά, τα νερά και την γη. 
Αναµφίβολα οι Αναστηµένοι ∆άσκαλοι πετυχαίνουν την αθανασία, 

όχι µόνο ψυχολογικά αλλά και σωµατικά. 
Ο Ιησούς ο Μεγάλος ∆άσκαλος ζει ακόµα µε το ίδιο φυσικό σώµα 

που είχε στην ιερή γη. Ο κόντε Σαιν Ζερµαίν, ο οποίος µετέτρεπε το µο-
λύβι σε χρυσό και έκανε διαµάντια πρώτης ποιότητος στους 15ο, 16ο, 17ο, 
18ο αιώνα ζει ακόµα. 

Ο αινιγµατικός και πανίσχυρος κόντε Καλλιόστρο που έκανε την 
Ευρώπη να σαστίσει τόσο τον 16ο, 17ο, 18ο αιώνες είναι ένας αναστηµέ-
νος ∆άσκαλος και έχει ακόµα το φυσικό του σώµα. 
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Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 
Ένας κανόνας του Αναχουάκ λέει: «Οι θεοί δηµιούργησαν τον άν-

θρωπο από ξύλο και αφού τους δηµιούργησαν τους ένωσαν µε την θεϊκό-
τητα» όµως µετά από λίγο προσθέτουν: «∆εν κατορθώνουν όλοι οι άν-
θρωποι να ολοκληρωθούν µε την θεότητα» 

Ασυζητητί το πρώτο που χρειάζεται είναι η δηµιουργία του Ανθρώ-
που πριν µπορέσει να ολοκληρωθεί µε το πραγµατικό. 

Το διανοητικό ζώο το εσφαλµένα ονοµαζόµενο άνθρωπος µε κανέ-
να τρόπο δεν είναι Άνθρωπος. 

Αν συγκρίνουµε τον Άνθρωπο µε το διανοητικό ζώο θα µπορέσουµε 
να εξακριβώσουµε από µόνοι µας το συγκεκριµένο γεγονός ότι το διανοη-
τικό ζώο αν και φυσικά µοιάζει µε τον άνθρωπο, ψυχολογικά είναι απόλυ-
τα διαφορετικό. 

∆υστυχώς όλοι σκέφτονται ανακριβώς, υποθέτουν ότι είναι Άνθρω-
ποι και αξιολογούνται σαν τέτοιοι. 

Πάντοτε πιστεύαµε ότι ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς της δηµιουργί-
ας. Το διανοητικό ζώο µέχρι σήµερα έχει δείξει ότι δεν είναι βασιλιάς ού-
τε του εαυτού του. Αν δεν είναι βασιλιάς ούτε των ίδιων του των ψυχολο-
γικών διαδικασιών, αν δεν µπορεί να τις διευθύνει θεληµατικά, πολύ λιγό-
τερο θα µπορέσει να κυβερνήσει την Φύση. 

Με κανένα τρόπο δεν θα µπορούσαµε να δεχτούµε τον Άνθρωπο 
σαν σκλάβο, ανίκανο να αυτο-κυβερνηθεί και παιχνίδι των ζωικών δυνά-
µεων της φύσης. 

∆ηλαδή ή είναι βασιλιάς του σύµπαντος ή δεν είναι. Στην τελευταία 
περίπτωση ασυζητητί φαίνεται το γεγονός ότι δεν έχει φτάσει ακόµα στην 
κατάσταση του Ανθρώπου. 

Μέσα στους σεξουαλικούς αδένες του διανοητικού ζώου ο Ήλιος 
έχει τοποθετήσει τους σπόρους για τον Άνθρωπο. 

Σαφώς οι σπόροι αυτοί µπορούν να αναπτυχθούν ή να χαθούν ορι-
στικά. 

Αν θέλουµε να αναπτυχθούν οι σπόροι αυτοί, γίνεται απαραίτητη η 
συνεργασία µε τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ήλιος για να δηµιουρ-
γήσει Ανθρώπους. 



 89

Ο νόµιµος Άνθρωπος πρέπει να δουλέψει εντατικά µε σαφή σκοπό 
να περιορίσει από µέσα του τα ανεπιθύµητα στοιχεία που φέρει στο εσω-
τερικό του. 

Αν ο πραγµατικός Άνθρωπος δεν περιορίσει αυτά τα στοιχεία θα 
αποτύχει δυστυχώς. Θα γίνει µια αποβολή της Κοσµικής Μητέρας, µια 
αποτυχία. 

Ο Άνθρωπος που στ’ αλήθεια δουλεύει στον εαυτό του µε σκοπό να 
αφυπνίσει τη Συνείδηση, θα µπορέσει να ολοκληρωθεί µε το θείο. 

Προφανώς ο Ηλιακός Άνθρωπος ολοκληρωµένος µε την θεότητα 
γίνεται εκ των πραγµάτων και αυτοδίκαια ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ. 

∆εν είναι τόσο εύκολο να γίνει κανείς ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ. Αναµ-
φισβήτητα ο δρόµος που οδηγεί στον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ βρίσκεται πέρα 
από το καλό και το κακό. 

Ένα πράγµα είναι καλό όταν µας συµφέρει και κακό όταν δεν µας 
συµφέρει. Ανάµεσα στους ρυθµούς του στίχου κρύβεται επίσης το πταί-
σµα. Υπάρχει πολλή αρετή στον κακό όπως κακία στον ενάρετο. 

Ο δρόµος που οδηγεί στον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ είναι ο δρόµος της 
κόψης του ξυραφιού. Αυτός ο δρόµος είναι γεµάτος κινδύνους µέσα και 
έξω. 

Το κακό είναι επικίνδυνο, το καλό είναι επίσης επικίνδυνο. Ο τρο-
µακτικός δρόµος βρίσκεται πέρα από το καλό και το κακό, είναι φοβερά 
σκληρός. 

Οποιοσδήποτε ηθικός κώδικας µπορεί να µας εµποδίσει στον δρόµο 
προς τον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ. Η προσήλωση σε αυτά ή εκείνα τα χθες, σε 
αυτές ή εκείνες τις σκηνές µπορεί να µας εµποδίσει στον δρόµο προς τον 
ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ. 

Οι κανόνες, οι διαδικασίες, όσο και αν είναι σοφές, αν βρίσκονται 
µπλεγµένες σε αυτόν ή εκείνο τον φανατισµό, σε αυτήν ή εκείνη την προ-
κατάληψη, σε αυτή ή εκείνη την αντίληψη µπορούν να µας εµποδίσουνε 
στο να προχωρήσουµε προς τον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ. 

Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ γνωρίζει το καλό από το κακό και το κακό 
από το καλό, χουφτώνει το ξίφος της Κοσµικής ∆ικαιοσύνης και βρίσκε-
ται πέρα από το καλό και το κακό. 

Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ έχοντας καθαρίσει µέσα του όλες τις καλές ή 
κακές αξίες, γίνεται κάτι που κανείς δεν καταλαβαίνει, είναι η ακτίνα, εί-
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ναι η φλόγα του Παγκόσµιου Πνεύµατος της ζωής που µεγαλύνεται στο 
πρόσωπο κάποιου Μωυσή. 

Σε κάθε σκηνή του δρόµου κάποιος ερηµίτης προσφέρει τις δωρεές 
του στον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ, όµως αυτός συνεχίζει τον δρόµο του πιο πέ-
ρα από τους καλούς σκοπούς των ερηµιτών. 

Αυτό που είπαν οι άνθρωποι κάτω από το ιερό κατώφλι των ναών 
είναι πολύ ωραίο, όµως ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ βρίσκεται πέρα από τα θε-
οσεβούµενα ανέκδοτα των ανθρώπων. 

Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι ο κεραυνός και ο λόγος του είναι η 
βροντή που διαλύει τις δυνάµεις του καλού και του κακού. 

Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ λαµπρύνει τα σκοτάδια όµως αυτά µισούν 
τον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ. 

Τα πλήθη αξιολογούν τον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ σαν διεστραµµένο για 
το γεγονός ότι δεν υπάγεται στα ασυζήτητα δόγµατα, ούτε µέσα στις ευ-
σεβείς φράσεις, ούτε µέσα στην υγιή ηθική των σοβαρών ανθρώπων. 

Οι άνθρωποι µισούν τον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ και τον σταυρώνουν 
ανάµεσα σε εγκληµατίες γιατί δεν τον καταλαβαίνουν, γιατί τον προδικά-
ζουν βλέποντάς τον µέσα από τον ψυχολογικό φακό τους. 

Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι σαν τον κεραυνό που πέφτει πάνω 
στους διεστραµµένους ή σαν την λάµψη από κάτι που δεν γίνεται κατανο-
ητό και που χάνεται µέσα στο µυστήριο. 

Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ δεν είναι ούτε άγιος ούτε διεστραµµένος, 
βρίσκεται πέρα από την αγιότητα και την διαστροφή. Όµως οι άνθρωποι 
τον αξιολογούν σαν άγιο ή σαν διεστραµµένο. 

Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ λάµπει για µια στιγµή ανάµεσα στα σκοτάδια 
αυτού του κόσµου και µετά εξαφανίζεται για πάντα, 

Μέσα στον ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟ λάµπει φλογερός ο Κόκκινος Χρι-
στός, ο Επαναστατικός Χριστός, ο Κύριος της Μεγάλης Ανταρσίας. 
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ΤΟ ΑΓΙΟ ΓΚΡΙΑΛ 
 
Το άγιο Γκριάλ λάµπει µέσα στη βαθιά νύχτα ‘όλων των εποχών. Οι 

Ιππότες του Μεσαίωνα της εποχής των σταυροφοριών αναζήτησαν µάταια 
το Ιερό Γκριάλ στην Ιερή Γη, όµως δεν το βρήκαν. 

Όταν ο Αβραάµ ο Προφήτης γύριζε από τον πόλεµο ενάντια στους 
βασιλιάδες των Σοδόµων και των Γοµόρων, λένε ότι συνάντησε τον Μελ-
χισεδέκ, τον Μεγαλοφυή της Γης. Σίγουρα αυτό το µεγάλο Όν ζούσε σε 
ένα κάστρο τοποθετηµένο ακριβώς σε εκείνο το χώρο όπου αργότερα χτί-
στηκε η Ιερουσαλήµ, η αγαπηµένη πόλη των προφητών. 

Λέει ο µύθος των αιώνων και αυτό το ξέρουν οι θεοί και οι άνθρω-
ποι, ότι ο Αβραάµ γιόρτασε το Γνωστικό Χρίσµα µε την µοιρασιά του 
ψωµιού και του κρασιού µε την παρουσία του Μελχισεδέκ. 

∆εν περιττεύει να πούµε ότι τότε ο Αβραάµ παρέδωσε τα δέκατα και 
τα πρωτόλεια όπως είναι γραµµένο στο Βιβλίο του Νόµου. 

Ο Αβραάµ πήρε από τα χέρια του Μελχισεδέκ το Ιερό Γκριάλ. Πολύ 
αργότερα αυτή η κούπα δόθηκε στο ναό της Ιερουσαλήµ. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η Βασίλισσα του Σαββά χρησίµευσε σαν 
µεσάζοντας για το γεγονός αυτό. Αυτή παρουσιάστηκε προ του βασιλιά 
Σολοµώντα µε το ιερό Γκριάλ και αφού υπέστη αυστηρές δοκιµασίες του 
παρέδωσε ένα τέτοιο πολύτιµο κόσµηµα. 

Ο µεγάλος Καµπίρ Ιησούς ήπιε σε αυτή την κούπα στην ιερή τελε-
τουργία του τελευταίου δείπνου όπως είναι γραµµένο στα Ευαγγέλια. 

Ο Ιωσήφ της Αριµαθαίας γέµισε το Κάντιθ µε το αίµα που πήγαζε 
από τις πληγές του Λατρευτού στο Βουνό της Καλαβέρας. 

Όταν η ρωµαϊκή αστυνοµία ερεύνησε το µέγαρο του αναφεροµενου 
συγκλητικού δεν βρήκε αυτό το ακριβό κόσµηµα. 

Ο ρωµαίος συγκλητικός δεν έκρυψε µόνο το τόσο πολύτιµο κόσµη-
µα αλλά ακόµη µαζί µε αυτό φύλαξε κάτω από την γη τη λόγχη του Λογ-
γίνους µε την οποία ο ρωµαίος εκατόνταρχος πλήγωσε την πλευρά του 
Κυρίου. 

Ο Ιωσήφ της Αριµαθαίας κλείστηκε σε µια φοβερή φυλακή µη θέ-
λοντας να παραχωρήσει το Ιερό Γκριάλ. 

Όταν ο αναφερόµενος συγκλητικός βγήκε από την φυλακή, πήγε 
στην Ρώµη φέρνοντας το Ιερό Γκριάλ. 
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Φτάνοντας στη Ρώµη ο Ιωσήφ της Αριµαθαίας έτυχε στους διωγ-
µούς του Νέρωνα κατά των χριστιανών και έφυγε για τις ακτές της µεσο-
γείου. 

Μια νύχτα στον ύπνο του φάνηκε ένας άγγελος και του είπε: «Αυτό 
το δισκοπότηρο έχει µεγάλη δύναµη γιατί σε αυτό βρίσκεται το αίµα του 
λυτρωτή του κόσµου». Ο Ιωσήφ της Αριµαθαίας υπακούοντας στις διατα-
γές του αγγέλου έθαψε αυτό το δισκοπότηρο σε ένα ναό που βρίσκεται 
στο Μονσεράτ, στην Καταλωνία της Ισπανίας. 

Με τον καιρό το δισκοπότηρο έγινε αόρατο µαζί µε το ναό και µέ-
ρος από το βουνό. 

Το Ιερό Γκριάλ είναι το αγγείο του Ερµή, η κούπα του Σολοµώντα, 
η πολύτιµη υδρία όλων των ναών των µυστηρίων. 

Στο Βωµό της Συµµαχίας δεν έλειπε ποτέ το Ιερό Γκριάλ µε την 
µορφή της κούπας ή δοχείου µέσα στο οποίο βρισκόταν το Μάνα της ε-
ρήµου.  

Το Ιερό Γκριάλ αλληγορίζει µε έµφαση το θηλυκό Γιόνι. Μέσα σε 
αυτή την ιερή κούπα βρίσκεται το νέκταρ της αθανασίας, το Σώµα των 
µυστικών, το ύστατο ποτό των Άγιων Θεών. 

Ο Κόκκινος Χριστός πίνει από το Άγιο Γκριάλ την ύστατη ώρα της 
Χριστικοποίησης. Έτσι είναι γραµµένο στο Ευαγγέλιο του Κυρίου, 

Ποτέ δεν λείπει το Ιερό Γκριάλ από τον Ιερό Βωµό του Ναού. Σα-
φώς ο κληρικός πρέπει να πιει το κρασί του Φωτός στην Άγια Κούπα. 

Θα ήταν παράλογο να υποθέσουµε ένα Ναό Μυστηρίων µέσα στον 
οποίο να λείπει η ευλογηµένη Κούπα όλων των εποχών. Αυτό έρχεται να 
µας θυµίσει την Γενεύη την Βασίλισσα των Χίνας, εκείνη που στο Λαν-
θαρότε έχυνε το γλυκό κρασί στα ποτήρια των Σούφρα και Μάντι. 

Οι αθάνατοι Θεοί τρέφονται µε το ποτό της Άγιας Κούπας. Όσοι µι-
σούν την Ευλογηµένη Κούπα βλαστηµούν ενάντια στο Ιερό Πνεύµα. 

Ο υπεράνθρωπος πρέπει να τρέφεται µε το νέκταρ της αθανασίας 
που περιέχεται στο θείο ∆ισκοπότηρο του Ναού. 

Η µεταβολή της ενέργειας είναι βασική όταν κάποιος θέλει να πιει 
από το Άγιο ποτήρι. 

Ο Κόκκινος Χριστός πάντοτε επαναστατικός, πάντοτε αντάρτης, 
πάντοτε ηρωικός, πάντοτε θριαµβευτής προπίνει στην υγεία των Θεών 
πίνοντας στο χρυσό ∆ισκοπότηρο. 
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Σηκώστε καλά το ποτήρι σας και προσοχή µη χύσετε ούτε σταγόνα 
από το πολύτιµο κρασί. 

Θυµηθείτε ότι το γνωµικό µας είναι «θέληση». 
Από µέσα από το βάθος του ∆ισκοπότηρου, συµβολική µορφή του 

σεξουαλικού γυναικείου οργάνου βλαστάνουν φλόγες που φωτίζουν το 
αναµµένο πρόσωπο του Υπεράνθρωπου. 

Οι άφατοι Θεοί όλων των γαλαξιών πίνουν πάντα από το ποτό της 
αθανασίας στο αιώνιο ∆ισκοπότηρο. 

Το σεληνιακό κρύο παράγει καθοδικές εξελίξεις στον χρόνο. Είναι 
απαραίτητο να πιούµε το ιερό κρασί του φωτός στο άγιο Ποτήρι της Αλ-
χηµείας. 

Η πορφύρα των ιερών Βασιλιάδων, η βασιλική κορώνα και ο πυρο-
γενής χρυσός είναι µόνο για τον Κόκκινο Χριστό. 

Ο κύριος του κεραυνού και της βροντής χουφτώνει στο δεξί του χέρι 
το Άγιο Γκριάλ και πίνει το χρυσό κρασί για να τραφεί. 

Όσοι ξεχειλίζουν το ποτήρι του Ερµή στη διάρκεια της χηµικής συ-
νουσίας, εκ των πραγµάτων γίνονται απάνθρωπα και υπόκοσµα άτοµα. 

Όσα έχουµε γράψει εδώ, έχουν πλήρη στοιχειολόγηση στο βιβλίο 
µου µε τίτλο «Ο Τέλειος Γάµος» 
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