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Ήταν προσεκτικοί µε τα πράγµατα του θεού 
Μόνο ένα θεό είχαν 
Τον είχαν σαν µοναδικό θεό 
Τον επικαλούνταν 
Του έκαναν ικεσίες: 
Το όνοµά του ήταν Quetzalcoatl 
 
 
Και ήταν τόσο ευσεβείς 
Στα πράγµατα του θεού, 
Που όλα όσα τους έλεγε 
Ο ιερέας Quetzalcoatl 
Τα τηρούσαν, δεν τα διαστρέβλωναν. 
 
 
Αυτός τους έλεγε, τους µαθήτευε: 
«Αυτός ο µοναδικός θεός, 
Quetzalcoatl είναι το όνοµά του. 
Τίποτα δεν απαιτεί, 
Παρά µόνο φίδια, παρά µόνο πεταλούδες 
Που εσείς οφείλετε να του προσφέρετε, 
Που εσείς οφείλετε να του θυσιάσετε.» 
 
 
 
                                                   Κώδικας Matritense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Βγήκε στο φως της δηµοσιότητας αυτό το βιβλίο µετά από 18 χρόνια που είχε δηµοσιευτεί για πρώτη 
φορά και έγινε χάριν της ανησυχίας που είχε στη ζωή ο Aurus Gomez Garro  γιος της Arnolda Garro de Gomez        
(Litelantes) και του Σαµαελ Αουν Βεορ, ο οποίος µερικές µέρες πριν φύγει είχε την ξεκάθαρη και σταθερή 
πρόθεση να το εκδώσει.  
 Ήταν αυτή η έκδοση µεταθανάτιος φόρος τιµής στον Aurus, για τον οποίο όλοι φυλάµε βαθιά στοργή. 
 Ο Α.∆ Σαµαελ Αουν Βεορ µας δίδαξε σ’ αυτό το βιβλίο τα ιερά µυστήρια της µύησης, διδασκαλία 
βαθιά και ακριβής των αληθινών εκπαιδευτών της ανθρωπότητας, των δασκάλων Μάγιας της Σοφίας. 
 Μαθαίνουµε εδώ τον συµβολισµό των στηλών (estelas) του Copan, αυτό που µας βοηθάει για την 
µελέτη και πρακτική αυτής της ιερής γνώσης, πράγµα που χωρίς την βοήθεια των ∆ασκάλων Λιτελάντες και 
Σαµαελ, θα ήταν αδύνατο για µας. 
 Να δουλεύουµε σοβαρά πάνω στους εαυτούς µας, στην κατανόηση και διάσπαση του εγώ, είναι αυτό 
που είναι η δουλειά όλων µας, επιµένοντας στην περίοδο εκπαίδευσης του διαλογισµού, ενός από τα θεµέλια 
της εσωτερικής δουλειάς και της αφύπνισης της Συνείδησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Είθε οι ήλιοι του ενθουσιασµού να σας φωτίζουν το δρόµο 
πολυαγαπηµένοι και ευγενικοί µου αναγνώστες. 
 
Είθε οι δυνάµεις της τίγρης να σας συντροφεύουν. 
 
Είθε ο σκαραβαίος της σοφίας να φωτίζει τη διάνοιά σας 
 
Είθε ο ψίθυρος του Picr (ήχος των Μάγια) να δώσει σκιά  
στην ανάπαυσή σας. 
 
Είθε οι βάτραχοι του σµαραγδιού να δείχνουν τα µονοπάτια, 
κρώζοντας χωρίς διάλειµµα. 
 
Είθε αυτή, η φύση, να είναι γενναιόδωρη µαζί σας. 
 
Είθε η παγκόσµια δύναµη να σας ευλογεί και να σας κατευθύνει. 
 
 
 
 
 
 
 

Οι εκδότες 
 



Μεξικό, 9 Νοεµβρίου 1995 
 

 
 
 

Η  Α Τ Λ Α Ν Τ Ι Δ Α  
 

 Ας αρχίσουµε να θυµόµαστε αυτή την αρχαία βυθισµένη ήπειρο που λέγεται Ατλαντίδα. Στην Γηραιά 
Αίγυπτο των Φαραώ, οι ιερείς του Sais έλεγαν στο Σόλωνα ότι η Ατλαντίδα είχε καταστραφεί εννιά χιλιάδες 
χρόνια πριν από την συζήτηση που είχαν µαζί του. 
 Ο πολιτισµός των ατλάντων µέχρι τώρα δεν έχει µπορέσει να ξεπεραστεί από τον δικό µας, τον τόσο 
παινεµένο µοντέρνο πολιτισµό.  Ήξεραν την ατοµική ενέργεια και την χρησιµοποιούσαν στον πόλεµο και στην 
ειρήνη.  Η επιστήµη των ατλάντων είχε το πλεονέκτηµα να είναι ενωµένη στην µαγεία; Κατασκεύαζαν ροµπότ 
καταπληκτικά, κάποιο είδος ανώτερων στοιχείων έλεγχαν τα προλεxθέντα ροµπότ που, προικισµένα µ’ αυτόν 
τον τρόπο της νοηµοσύνης φαίνονταν να ήταν άνθρωποι και υπηρετούσαν πιστά τα αφεντικά τους.  
Οποιοδήποτε ροµπότ µπορούσε να πληροφορήσει τον ιδιοκτήτη του για τους κινδύνους που καραδοκούσαν και 
γενικά για πολλά πράγµατα της πρακτικής ζωής. 
 Είχαν οι άτλαντες µηχανές τόσο ισχυρές και υπέροχες, όπως αυτή που τηλεπαθητικά µπορούσε να 
µεταφέρει στο νου οποιουδήποτε ήταν άνθρωπος πολύτιµες διανοούµενες πληροφορίες.  Οι ατοµικές λάµπες 
φώτιζαν τα παλάτια και τους ναούς µε διάφανους τοίχους.  Τα πλοία της θάλασσας και του αέρα προωθούνταν 
µε πυρηνική ενέργεια. 
 Οι άτλαντες µάθαιναν να βγάζουν από τη βαρύτητα τα σώµατά τους όποτε ήθελαν.  Με µια µικρή 
συσκευή που χωρούσε στην παλάµη του χεριού µπορούσαν να σηκώσουν οποιοδήποτε σώµα, όσο βαρύ κι αν 
ήταν αυτό. 
 Ο θεός Ποσειδώνας κυβερνούσε σοφά την Ατλαντίδα.  Ήταν να εκπλήσσεσαι βλέποντας τον ιερότατο 
ναό αυτού του άγιου θεού.  Οι τοίχοι και τα επάργυρα τείχη του λεχθέντος ναού κατέπλησσαν για το κάλλος 
τους και οι τρούλοι και οι σκεπές ήταν όλοι από µασίφ χρυσό της καλύτερης ποιότητας.  Το ελεφαντοστού, ο 
χρυσός, το ασήµι, ο µπρούτζος, έλαµπαν µέσα στο ναό του Ποσειδώνα µε όλη τη µεγαλοπρεπή λαµπρότητα 
των αρχαίων καιρών.  Το γιγάντιο ιερό γλυπτό του πολύ σεβαστού και µεγαλοπρεπή θεού Ποσειδώνα ήταν από 
καθαρό χρυσό όλο.  Αυτό το άφατο µυστηριώδες άγαλµα, καβάλα στο ωραίο του άρµα, σερνόµενο από 
εξωτικά άτια και την σεβάσµια συνοδεία από εκατό γοργόνες, ενέπνεε στο νου των ευσεβών ατλάντων βαθιά 
λατρεία (σεβασµό). 
  Οι πόλεις των ατλάντων ήταν ανθισµένες ενώ  οι κάτοικοί τους παρέµεναν πιστοί στη θρησκεία των 
πατέρων τους, καθ’ όσον συµµορφώνονταν µε τους κανόνες του θεού Ποσειδώνα, ενώ δεν παραβίαζαν το νόµο 
και την τάξη.  Αλλά όταν τα ιερά θέµατα βεβηλώνονταν, όταν καταχραζόντουσαν το φύλο, όταν κηλιδώνονταν 
µε τις επτά κύριες αµαρτίες, ήταν τιµωρηµένοι και βυθισµένοι στο βάθος του ωκεανού. 
 Οι ιερείς της Sais έλεγαν στον Σόλωνα: «όσα ουράνια σώµατα κινούνταν στην τροχιά τους, υπέµεναν 
αναταραχές που προκαλούσαν στον χρόνο µια περιοδική καταστροφή των γήινων πραγµάτων από µια µεγάλη 
φωτιά.» 
 Η ατλαντική ήπειρος εκτεινόταν και κατευθυνόταν µέχρι τα νότια και τα πιο ανυψωµένα µέρη µέχρι τα 
βόρεια, τα βουνά της υπερέβαιναν σε επιβλητικότητα, υψόµετρο και νούµερο όλα όσα υπάρχουν στις µέρες 
µας. 
 Η διάσηµη ιστορία του Παγκόσµιου Κατακλυσµού, εκδοχές της οποίας συναντώνται σε όλες τις 
ανθρώπινες παραδόσεις, είναι απλά αναµνήσεις της µεγάλης ατλαντικής καταστροφής. 
 Όλες οι θρησκευτικές διδασκαλίες της πρωτόγονης Αµερικής, όλες οι ιερές λατρείες των Ίνκας, 
Μάγιας, Αζτέκων κλπ. οι θεοί και οι θεές των αρχαίων Ελλήνων, φοινίκων, σκανδιναβών, ινδοστανών κλπ, 
έχουν ατλαντική προέλευση.  Οι θεοί και οι θεές που είχαν αναφερθεί από τον Όµηρο στην Ιλιάδα και την 
Οδύσσεια, ήταν ήρωες, βασίλισσες και βασιλιάδες της Ατλαντίδας. 
 Η Ατλαντίδα ένωνε γεωγραφικά την Αµερική µε τον παλιό κόσµο.  Οι αρχαίοι ινδοαµερικάνικοι 
πολιτισµοί είχαν την προέλευσή τους στην Ατλαντίδα.  Οι αιγυπτιακές θρησκείες, Ίνκας, µάγια κλπ ήταν 
πρωτόγονες ατλαντικές θρησκείες.  Το φοινικικό αλφάβητο, πατέρας όλων των ευρωπαϊκών  αλφάβητων έχει 
τη ρίζα του σε ένα αρχαίο αλφάβητο που µεταδόθηκε σωστά στους µάγιας από τους άτλαντες.  Όλα τα 
σύµβολα τα αιγυπτιακά και των µάγιας προέρχονται από την ίδια πηγή και έτσι εξηγείται η οµοιότητα, αρκετά 



µεγάλη για να είναι σύµπτωση.  Οι άτλαντες είχαν ένα µέταλλο πιο πολύτιµο από τον χρυσό, που ονοµαζόταν 
«ορείχαλκος». 
 Η καταστροφή που έθεσε τέλος στην Ατλαντίδα ήταν τροµακτική.  ∆εν χωράει καµιά αµφιβολία ότι το 
αποτέλεσµα της παραβίασης του νόµου είναι πάντα καταστροφικό.  Ο καιρός της βύθισης την Ατλαντίδας ήταν 
στην πραγµατικότητα µια εποχή γεωλογικών αλλαγών.  Αναδύθηκαν από την ιερή αγκαλιά των θαλασσών 
άλλες στέρεες γέες που σχηµάτισαν καινούργια νησιά και καινούργιες ηπείρους. 
 Κάποιοι επιζώντες της ατλαντικής καταστροφής προσφύγανε στην µικρή ήπειρο που ονοµαζόταν 
Grabonzi, σήµερα Αφρική, η οποία αυξανόταν σε µέγεθος και έκταση και αυτό οφειλόταν στο ότι άλλες 
περιοχές στερεής γης που αναδύονταν µέσα από τα γειτονικά νερά προσχωρούσαν στην ίδια. 
  Ο Κόλπος του Μεξικού παλιά ήταν µια όµορφη κοιλάδα.  Τα νησιά των Αντίλλων, τα Κανάρια, η 
Ισπανία, ήταν κοµµάτια της βυθισµένης Ατλαντίδας.  Η αρχαία θάλασσα της Κολχίδος, τοποθετηµένη 
βορειοδυτικά της ηπείρου, πρόσφατα σχηµατισµένη τότε και γνωστή ως Ashhartk (Ασία), άλλαξε το όνοµα και 
σήµερα είναι γνωστή µε το όνοµα Κασπία Θάλασσα.  Οι ανατολικές ακτές της Κασπίας Θάλασσας ήταν 
σχηµατισµένες από γέες που αναδύονταν από τον ωκεανό και ενώνονταν στην ήπειρο της Ασίας. 
 Η Ασία, η Κασπία Θάλασσα και όλο αυτό το κοµµάτι γης µαζί, είναι αυτό που σήµερα είναι γνωστό µε 
το όνοµα Καύκασος. Το λεγθέν τεµάχιο σε εκείνους τους καιρούς ονοµαζόταν Frianktzanarali και πολύ 
αργότερα Kolhidishissi, αλλά σήµερα, επαναλαµβάνω, ονοµάζεται Καύκασος. 
 Εκείνη την εποχή υπήρχε ένας µεγάλος ποταµός που λίπαινε όλη την πλούσια γη του Tikliamis και που 
εκβαλλόταν στην Κασπία Θάλασσα.  Αυτός ο ποταµός ονοµαζόταν τότε Oksoseria και υπάρχει ακόµη, αλλά 
τώρα δεν εκβάλλει στην Κασπία Θάλασσα και αυτό οφείλεται σε µια δευτερεύων σεισµική δόνηση που τον 
εξέτρεψε προς τα δεξιά.  Ο πλούσιος όγκος του νερού αυτού του ποταµού όρµησε βίαια προς την περιοχή την 
πιο χαµηλή της ασιατικής ηπείρου, δίνοντας προέλευση στην µικρή θάλασσα του Aral.  Αλλά η αρχαία κοίτη 
αυτού του γηραιού ποταµού, που ονοµάζεται τώρα Amudarya, ακόµα µπορεί να βλέπεται σαν ιερή απόδειξη 
της πορείας των αιώνων. 
 Μετά την τρίτη µεγάλη καταστροφή, που έδωσε τέλος στην Ατλαντίδα, η αρχαία χώρα του Tikliamis µε 
την θαυµαστή του πρωτεύουσα, τοποθετηµένη στις όχθες του αναφερθέντος ποταµού, σκεπάστηκε µε όλο το 
λαό της και τα χωριουδάκια από άµµο και τώρα είναι µόνο µια έρηµο. 
 Εκείνη την εποχή, άγνωστη για έναν Cesar Cantu και την Παγκόσµια ιστορία του, υπήρχε στην Ασία 
µια άλλη ωραία χώρα, γνωστή µε το όνοµα Marapleicie. Αυτή η χώρα εµπορευόταν µε την Tikliamis και 
υπήρχε ανάµεσά τους πολύς εµπορικός ανταγωνισµός.  Πολύ αργότερα αυτή η χώρα του Marapleicie πήρε το 
όνοµα Goblandia, οφειλόµενο στην µεγάλη πόλη του Gob. 
 Η Goblandia και η ισχυρή της πόλη του Gob καταβροχθίστηκαν από τις άµµους της ερήµου.  Ανάµεσα 
στις άµµους της ερήµου του Gob, ανεβρέθηκαν κρυφοί πλούσιοι θησαυροί των ατλάντων, ισχυρές µηχανές, 
άγνωστες σε αυτήν την αρία φυλή.  Από καιρό σε καιρό οι άµµοι άφηναν ακάλυπτους όλους αυτούς τους 
θησαυρούς, αλλά κανείς δεν τολµούσε να τους πάρει, γιατί αυτός που το προσπαθούσε  ήταν νεκρός στη στιγµή 
από τα στοιχειώδη που τους πρόσεχαν. Μόνο οι άνθρωποι της µεγάλης έκτης φυλής Koradi (Κοράδιοι) που 
στο µέλλον θα κατοικήσουν αυτόν τον πλανήτη, θα µπορούν να γνωρίσουν αυτούς τους θησαυρούς και αυτό 
σαν αντάλλαγµα σε µια ορθή συµπεριφορά. 
 Πολλοί έµποροι µαργαριταριών σώθηκαν από την ατλαντική καταστροφή ζητώντας άσυλο στην 
Περλαντία, χώρα γνωστή ως Ινδία. 
 Οι απόκρυφοι σπουδαστές γέµιζαν µε βαθύ τρόµο όταν έλεγχαν τα Ακασικά αρχεία της φύσης και 
έβρισκαν γεγονότα όπως αυτό που αφηγούµαστε στη συνέχεια: 
 Οι σπουδαστές θυµόντουσαν εκείνη την ωραία γυναίκα που την έλεγαν Κατεµπέτ, αυτή των θλιβερών 
αναµνήσεων, βασίλισσα των χωρών του νότου της βυθισµένης ηπείρου και της ισχυρής πόλης µε τις χρυσές 
πόρτες. 
 Πραγµατικά δεν υπήρχε στην ιστορία των Βοργίων και των Μεδίκων παρόµοια αχρειότητα.  Αυτή η 
ωραία γυναίκα αιχµαλώτιζε µε την οµορφιά της και τη νεκροµαντεία (µαύρη µαγεία), αποπλανούσε µε την 
γοητεία της πρίγκιπες και βασιλιάδες, που γοητεύονταν µε τη σαγήνη της.  Πολλοί έφηβοι και παιδιά 
σφάχτηκαν στο όνοµα των σκοτεινών οντοτήτων του κατώτερου κόσµου. 
 Η ατλαντική ιερατική ιατρική ανακάλυψε εκείνη την εποχή αυτό που σήµερα µπορούµε να ονοµάσουµε 
επιστηµονικά ανθρώπινη οποθεραπεία, δηλ, η εφαρµογή στους αρρώστους και στους υπέργηρους των 
βλεννογόνων αδενικών χυµών, του θυρεοειδή, την αδρεναλίνη κλπ κλπ. 
 Οι ιερείς γιατροί, όχι µόνο χρησιµοποιούσαν την χηµεία των λεχθέντων ενδοκρινών αδένων, αλλά 
επίσης την υπερχηµεία αυτών, τα ζωτικά ψυχικά υγρά των τσάκρας ή µαγνητικών κέντρων του ανθρώπινου 
σώµατος, στενά συσχετισµένα µε τέτοια ενδοκρινικά κέντρα.  Τα θύµατα της θυσίας, αφού αποµακρύνονταν 
από το θυσιαστήριο, µεταφέρονταν σε κάποιες µυστικές κάµαρες, όπου οι ιερείς-γιατροί αφαιρούσαν από τα 



πτώµατα τους πολύτιµους ενδοκρινείς αδένες, τόσο αναγκαίους για τη διατήρηση του κορµιού της µοιραίας 
βασίλισσας, µε όλη τη γοητεία της και την οµορφιά µας νεότητας που άντεχε το βάρος των αιώνων, πολλών 
αιώνων. 
 Το πιο φρικτό απ’ αυτό ήταν ότι οι ιερείς, αφού αφαιρούσαν τους αδένες από τα πτώµατα, τα 
εξφεντόνιζαν στην υποβιβασµένη και φανατισµένη κοσµοσυρροή, που διψασµένοι τα καταβρόχθιζαν.  Έτσι 
αυτά τα χωριά έγιναν ανθρωποφάγοι. 
 Συλλογιζόµενοι πάνω σε όλα αυτά τα πράγµατα, τροµάζουµε, τροµοκρατούµαστε, µα όλες αυτές οι 
βαρβαρότητες µένουν µικρές, φαίνονται µέχρι και γελοίες εάν τις συγκρίνουµε µε τις φρικαλεότητες του 
πρώτου και του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου, µε τις φρικτές ατοµικές εκρήξεις στη Χιροσίµα και το 
Ναγκασάκι.  
 Όλη η ατλαντική βαρβαρότητα καταλήγει ασήµαντη, συγκρινόµενη µε τα δωµάτια των αερίων, όπου 
εκατοµµύρια ανθρώπων, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωµένοι, γυµνοί από ρούχα, πέθαιναν στην πιο απέραντη 
απελπισία.  Τροµοκρατούµαστε µε την ατλαντική κτηνωδία, αλλά χίλιες φορές πιο τροµακτικοί ήταν οι 
βοµβαρδισµοί του Λονδίνου, τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, η κρεµάλα, οι κατεστραµµένες πόλεις από τις 
εγκληµατικές βόµβες, οι αρρώστιες, η πείνα και η απελπισία. 
 Ποτέ πριν στην ιστορία δεν υπήρξε αχρειότητα πιο µεγάλη από αυτή, αυτής της  πέµπτης αρίας φυλής, 
εφήµερης κι εκφυλισµένης.  Έτσι , όπως η Ατλαντίδα βυθίστηκε µε όλους τους κατοίκους της στο βάθος των 
ωκεανών, έτσι επίσης αυτή η αρία φυλή θα καταστραφεί και από αυτή δεν θα µείνουν ούτε οι στάχτες. 
 Και να ξέρεις µια φορά και για πάντα ότι από όλο αυτό που η ανθρωπότητα τόσο εκτιµά και θαυµάζει δεν 
θα µείνει πέτρα όρθια. 
 
 
 

Οι φυλές 
 
 Όλοι οι πλανήτες έχουν επτά φυλές και επτά υπό-φυλές.  Ο δικός µας πλανήτης Γη ήδη έδωσε πέντε 
φυλές, λείπουν δύο. 
 Μετά τις επτά φυλές και ήδη µετασχηµατισµένη από τους κατακλυσµούς, η Γη θα µετατραπεί δια 
µέσου εκατοµµυρίων χρόνων σε µια καινούργια σελήνη. 
 Όλη η ζωή υπεξελισσόµενη και εξελισσόµενη, ήρθε από τη Σελήνη.  Όταν η µεγάλη ζωή εγκατέλειψε 
τη Σελήνη, αυτή πέθανε, µετατράπηκε σε έρηµο.  Στη Σελήνη επίσης υπήρχαν επτά φυλές και κάθε µία µε τις 
επτά υπό-φυλές της.  Η ψυχή, η σεληνιακή ζωή, είναι τώρα υπεξελισσόµενη και αναπτυσσόµενη στο δικό µας 
πλανήτη Γη.  Έτσι είναι πως µετενσαρκώνονται οι κόσµοι. 
 Οι Αζτέκοι λένε ότι οι άνθρωποι της πρώτης φυλής, ήταν τροµεροί γίγαντες µαύρου χρώµατος.  Πολύ 
πολιτισµένη, µια φυλή ανδρόγυνη, άφυλη, ηµι-φυσική, ηµι-αιθερική.  Τα άτοµα µπορούσαν να µειώσουν το 
µέγεθός τους σε ενός νορµάλ ατόµου της αρίας φυλής.  Οι τελετουργίες και η σοφία τους ήταν εξαίρετες.  Η 
βαρβαρότητα δεν υπήρχε σ’ εκείνη την εποχή.  Αυτή η φυλή καταβροχθίστηκε από τις τίγρεις της σοφίας. 
 Ο αντιβασιλέας αυτής της φυλής ήταν ο θεός Tezcatlipoca.  Κάθε άτοµο ήταν ένας ∆άσκαλος της 
Σοφίας.  Η αναπαραγωγή πραγµατοποιούνταν µε τον τρόπο της «διάσπασης», παρόµοια µε το σύστηµα 
αναπαραγωγής των οργανικών κυττάρων µέσω της κυτταρικής διάσπασης; έτσι ο οργανισµός πατέρας-µητέρα 
χωρίζονταν στα δύο.  Το παιδί ανδρόγυνο (ερµαφρόδιτο) συνέχιζε να συντηρείται για λίγο καιρό από τον 
πατέρα-µητέρα. 
 Η πρώτη φυλή ζούσε στο Ιερό Νησί, τοποθετηµένο στην κορυφή του βόρειου πόλου.  Ακόµα υπάρχει 
το λεχθέν νησί, αλλά σε κατάσταση χίνας, µέσα στην τέταρτη κάθετο. 
 Η δεύτερη φυλή  κυβερνιόταν από τον Quetzalcoatl.  Ήταν η Υπερβόρεια ανθρωπότητα.  Η δεύτερη 
φυλή παρήκµασε και µετατράπηκε σε πιθήκους, πρόγονοι των τωρινών πιθήκων.  Αναπαράγονταν µε τη 
µέθοδο της «εκβλάστησης», τόσο κοινή στα λαχανικά, των κορµών που παράγουν πολλά κλαδιά.  
Ισοπεδώθηκαν από δυνατούς τυφώνες. 
 Η τρίτη φυλή ήταν οι Λεµούριοι, που κατοικούσαν εκεί που είναι σήµερα ο Ειρηνικός ωκεανός.  
Αφανίστηκαν ισοπεδωµένοι από τον ήλιο της βροχής της φωτιάς (ηφαίστεια και σεισµοί).  Αυτή η φυλή 
κυβερνιόταν από τον αζτέκο θεό Τλάλοκ.  Η αναπαραγωγή ήταν µε ωοτοκία.  Η Λεµουρία ήταν µια ευρύς 
ήπειρος. 
 Οι Λεµούριοι παρήκµασαν και είχαν µετά φάτσες παρόµοιες µε πουλιά, γι’ αυτό και οι άγριοι, 
ενθυµούµενοι την παράδοση, διακοσµούνταν µε φτερά στο κεφάλι. 



 Η τέταρτη φυλή ήταν οι Άτλαντες και κυβερνιόταν από τον Αζτέκο θεό Atonatiuh.  Τελείωσε µε µια 
µεγάλη πληµµύρα.  Οι προκολοµβιανές φυλές της Αµερικής είναι απόγονοι αυτής της φυλής, επίσης οι 
πρωτόγονοι κινέζοι και οι πρωτόγονοι αιγύπτιοι κλπ. 
 Πέµπτη αρία φυλή: είµαστε εµείς.  Θα τελειώσει µε ένα µεγάλο κατακλυσµό.  
 Είναι τέλεια περιγραφηµένο στον Αhau Κατούν, που είναι ο 13ος του µετρήµατος, Calixbach 
Chachalaca, οικισµός Kinchil Coba, Chachalaca του Ηλιακού Προσώπου, είναι η εισαγωγή του δέκατου τρίτου 
Κατούν: 
 
 «Θα µαυρίσει το ξεχωριστό σύνολο ανθρώπων των κυρίων της Γης, από την παγκόσµια δικαιοσύνη του 
Θεού του Κυρίου µας.  Θα αναποδογυρίσει ο ¨Ήλιος, θα αναποδογυρίσει το πρόσωπο της Σελήνης. 
 Θα κατέβει το αίµα από τα δέντρα και τις πέτρες, θα καούν οι ουρανοί και η Γη µε τη λέξη του Θεού 
Πατέρα, του Θεού Υιού και του Θεού Αγίου Πνεύµατος, Αγια ∆ικαιοσύνη, Αγια Κρίση του Κυρίου και Θεού 
µας. 
 Μηδαµινή θα είναι η ισχύς του ουρανού και της Γης, όταν εισέρχονται στον χριστιανισµό οι µεγάλες 
πόλεις και τα κρυφά έθνη. Η µεγάλη πόλη που λέγεται Maax, πίθηκος, και επίσης το σύνολο των µικρότερων 
χωριών σε όλη την έκταση της πεδινής χώρας των µάγια των Cusamil, των mayapan, της Golondrina µάγια, του 
τόπου τους «Λάβαρο Ελαφιού».  
 Θα είναι ο καιρός που θα ανατείλουν οι άνθρωποι των δύο ηµερών (οι οµοφυλόφιλοι και οι λεσβίες) µε 
τη δριµύτητα της σαρκικής επιθυµίας, παιδιά των ποταπών και των διεστραµµένων, άκρον άωτον του χαµού 
και της ντροπής µας. 
 Αφιερωµένοι θα είναι οι πρίγκιπές µας στο «λουλούδι του µαγιού» και δεν θα υπάρξει καλό για εµάς.   
 Θα είναι η προέλευση του θανάτου εξ’ αιτίας του κακού αίµατος στην ανατολή της Σελήνης και 
µπαίνοντας το γεµάτο Φεγγάρι θα συµβεί όλο το αίµα (σε όλο τον κόσµο) 
 Επίσης τα άστρα της καλοσύνης θα λάµψουν την καλοσύνη τους πάνω στους ζωντανούς και πάνω 
στους νεκρούς». 
  
 Αυτό λέει αυτολεξεί το Βιβλίο των βιβλίων του Chilam Balam, κόσµηµα ιερό του έθνους µάγια. 
 Έκτη φυλή: Κοράδιοι.  Θα βγει µετά τον κατακλυσµό της πέµπτης φυλής και θα ζει σε µια Γη 
µετασχηµατισµένη. 
 
 Η έβδοµη φυλή θα είναι η τελευταία 
 
 Είναι αναγκαίο να µιλήσουµε για τους επτά πλανητικούς κύκλους. 
 Μετά από αυτές τις επτά φυλές η Γη θα µετατραπεί σε µια καινούργια σελήνη.  Στον πρώτο κύκλο η Γη 
µας δηµιουργήθηκε µε υλικό από πνευµατικό σχέδιο.  Στο δεύτερο κύκλο η Γη µας συµπυκνώθηκε σε ουσία 
από σχέδιο αστρικό.  Στον τρίτο κύκλο η Γη µας συµπυκνώθηκε σε σχήµα αιθερικό.  Και σ’ αυτόν τον τέταρτο 
κύκλο η Γη κρυσταλλοποιήθηκε σε σχήµα φυσικό και χηµικό.  Είναι επείγον να ξέρουµε ότι η φυσικοχηµική 
Γη εξελίσσεται κάτω από τους νόµους του πλανητικού Κάρµα.  Ο µελλοντικός πέµπτος κύκλος θα εκτυλιχτεί 
σε έναν κόσµο αιθερικό.  Ο έκτος κύκλος σε έναν κόσµο αστρικό και ο έβδοµος κύκλος σε έναν κόσµο 
νοητικό.  Μετά θα έρθει η µεγάλη κοσµική νύχτα. 
 Στον πρώτο κύκλο οι εξελίξεις ήταν πολύ φτωχές, το ίδιο όπως στον δεύτερο και στον τρίτο. Η φωτιά 
έδωσε πολύ λίγη αποδοτικότητα σε αυτούς τους τρεις προγενέστερους πλανητικούς κύκλους.  Το αποτέλεσµα 
το βλέπουµε σ’ αυτόν τον τέταρτο κύκλο που ζούµε.  Είναι απαίσιος ο λουσιφερικός άνθρωπος αυτού του 
τέταρτου κύκλου. 
 Η πλανητική φωτιά, λίγο εξελιγµένη και επιβεβαρυµένη µε το πλανητικό κάρµα από την φτωχή 
αποδοτικότητα των προηγούµενων κύκλων, έχει παράγει στο δικό µας φυσικό κόσµο µια εξέλιξη αργή, 
δύσκολη, απαίσια.  Οι άλλοι τρεις κύκλοι θα δώσουν λίγη αποδοτικότητα οφειλόµενη στο πλανητικό κάρµα. 
 Οι θεοί της φύσης έχουν δουλέψει πολύ για να δηµιουργήσουν όντα αυτοσυνείδητα.  Οι θεοί έπρεπε να 
κάνουν δύσκολα πειράµατα στα εργαστήρια της φύσης.  Αλλά, είναι καλά γνωστό ότι ο αγώνας των θεών για 
τη δηµιουργία του ανθρώπου δεν έχει τελειώσει.  Ακόµα το ανθρώπινο είναι, ή ονοµαζόµενο ανθρώπινο, έχει 
να αποβάλλει πολλά, τόσο πολλά που θα είναι στους ζωολογικούς κήπους του µέλλοντος. 
 Το βασίλειο του Μαλκούτ είναι ένα τροµερό φίλτρο.  Όποιος θέλει να ελευθερωθεί από αυτόν το 
µοιραίο τροχό του Σαµσάρα, πρέπει να διαλύσει το εγώ, να ενσαρκώσει την ψυχή του.  Σπάνιοι είναι αυτοί που 
το πραγµατοποιούν.  Το υπόλειµµα του φίλτρου είναι διαδεδοµένο και καθηµερινό και αυτό το καταπίνει η 
άβυσσος. 



 Ο χρυσός, ο εκλεκτός, ο πραγµατικός άνθρωπος, είναι αυτός που έχει ενσαρκώσει τη ψυχή και το 
πνεύµα του και µετά το θάνατο ζει άγρυπνος στους εσωτερικούς κόσµους. 
 Η φύση είναι αδυσώπητη και η γέννηση ενός αγγέλου-ανθρώπου, κοστίζει εκατοµµύρια θύµατα. 
«Πολλοί είναι οι καλεσµένοι και λίγοι οι εκλεκτοί». 
 Αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος έρχεται από τον πίθηκο είναι εντελώς λανθασµένοι, στην 
πραγµατικότητα είναι ο πίθηκος που προέρχεται από τον άνθρωπο.  Ο µετασχηµατισµός των ειδών και η 
δαρβινική εξέλιξη είναι λάθος.  Κανείς δεν έχει δει να γεννιέται ένα καινούργιο είδος, κανείς δεν έχει δει να 
γεννιέται από την οικογένεια των πιθήκων ένας άνθρωπος.  Καταχράται η συγκριτική ανατοµία, καταχράται ο 
νόµος των αναλογιών, για να τεκµηριώσουν τις λάθος θέσεις τους, αλλά, κανείς δεν έχει δει ποτέ να γεννιέται 
ένα καινούργιο είδος.  Στην πραγµατικότητα όλα τα ζωντανά είδη, µε εξαίρεση κάποια λίγα, είναι ζωντανά 
υπολείµµατα του ανθρώπινου βασιλείου. 
 Ο τωρινός άνθρωπος προέρχεται από τους προκατακλυσµιαίους γίγαντες, όπως έχουµε εξηγήσει πιο 
πριν. 
 Κάθε φυλή έχει επτά υπο-φυλές.  Ο σπόρος της δικής µας αρίας φυλής είναι βόρειος, αλλά 
αναµειγνυόµενος µε τους επιζώντες άτλαντες, έδωσε προέλευση στις υπο-φυλές του άριου γενεαλογικού 
κορµού. 
 
 Πρώτη υπο-φυλή:  Άνθισε στην κεντρική Ασία, σ’ εκείνα τα βασίλεια σήµερα εξαφανισµένα από την 
Κεντρική Ασία και των οποίων ερείπια ακόµα υπάρχουν στα Ιµαλάια, περίπου στη χώρα του Θιβέτ.  Εκεί 
υπήρχαν οι ισχυροί πνευµατικοί πολιτισµοί της πρώτης αρίας υπο-φυλής. 
 ∆εύτερη υπο-φυλή: Άνθισε στην Ινδία και σε όλη τη νότια Ασία.  Στην Περλαντία, την ιερή γη των 
Βέδας, στο παλιό Ινδοστάν, υπήρχαν υπέροχες εσωτερικές κουλτούρες και τροµεροί πολιτισµοί.  Εκεί 
αναπτύχθηκε η δεύτερη αρία υπο-φυλή. 
 Τρίτη υπο-φυλή: ∆ηµιούργησε ισχυρούς πολιτισµούς.  Βαβυλωνία, Καλντέα, Αίγυπτος κλπ κλπ, ήταν 
τα σκηνικά των πολύ πλούσιων και ισχυρών πολιτισµών, δηµιουργηµένοι για την τρίτη αρία υπο-φυλή. 
 Τέταρτη υπο-φυλή: Εξελίχτηκε στη Ρώµη, Ελλάδα, Ιταλία, Αθήνα, την µεγάλη πόλη θεµελιωµένη για 
τη Θεά Αθηνά.  Πριν τον εκφυλισµό και την καταστροφή του ήταν υπέροχα σκηνικά όπου εξελίσσονταν οι 
ισχυροί πολιτισµοί της τέταρτης αρίας υπο-φυλής. 
 Πέµπτη υπο-φυλή: Είναι οι Αγγλοσάξονες και οι Τεύτονες.  Ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσµιος 
πόλεµος, µε όλη τη βαρβαρότητα και την ηθική διαφθορά του, επισηµαίνει κατηγορία στους άντρες και τις 
γυναίκες της πέµπτης αρίας υπο-φυλής. 
 Έκτη υπο-φυλή: Αποτέλεσµα της ανάµιξης των ισπανών κατακτητών µε τις ινδοαµερικάνικες φυλές.  
Η δουλειά του σχηµατισµού της έκτης υπο-φυλής στην περιοχή του κόκκινου δέρµατος ήταν πολύ δύσκολη, 
γιατί οι άγγλοι κατακτητές αντί να αναµιχθούν µε τους ντόπιους, τους κατέστρεφαν, τους δολοφονούσαν.  
Μόνο σε πολύ ασήµαντο και αρχικό σχήµα πραγµατοποιούνταν τέτοια ανάµιξη αίµατος.  Γι’ αυτό η Μυστική 
Αδελφότητα είδε την αναγκαιότητα να µετατρέψει την βορειοαµερικανική περιοχή σε ένα χωνευτήρι της 
θεµελίωσης των φυλών. 
 Στις Ηνωµένες Πολιτείες όλες οι φυλές του κόσµου έχουν αναµιχθεί για να σχηµατίσουν την έκτη υπο-
φυλή µε µεγάλες δυσκολίες.  Η έκτη υπο-φυλή στη Λατινική Αµερική σχηµατίστηκε εύκολα και αυτό είναι 
κάτι που δεν πρέπει να αγνοούν οι δοκιµιογράφοι της ανθρωπογέννεσης και του µυστικισµού. 
 Έβδοµη υπο-φυλή:  Ακόµα δεν υπάρχει, αλλά θα υπάρξει.  Θα σχηµατιστεί από τους επιζώντες του 
καινούργιου µεγάλου κατακλυσµού που πολύ σύντοµα θα καταστρέψει την αρία φυλή. 
 Έτσι λοιπόν, η Αρία φυλή, αντί να εξελιχτεί, έχει υπεξελιχτεί και η διαφθορά της τώρα είναι χειρότερη 
από αυτή των ατλάντων στην εποχή τους.  Η κακία της είναι τόσο µεγάλη που ήδη έχει φτάσει µέχρι τον 
ουρανό. 
 Η αρία φυλή θα καταστραφεί για να ολοκληρωθούν οι προφητείες που ο Ρα-Μου έκανε στη βυθισµένη 
Ατλαντίδα: «Εάν αυτοί ξεχάσουν ότι οφείλουν να είναι ανώτεροι, όχι γι’ αυτό που αποκτούν αλλά γι’ αυτό που 
δίνουν, η ίδια τύχη θα τους βρει». 
 Ο Μελχισεδέκ, το τζίνι της Γης, ο βασιλιάς του κόσµου, έκανε στο Θιβέτ την ακόλουθη προφητεία: 
 «Οι άνθρωποι (ή καλύτερα θα λέγαµε τα νοήµονα θηλαστικά) κάθε φορά πιο πολύ θα ξεχνούν τις ψυχές 
τους για να ασχοληθούν µόνο µε τα κορµιά τους. 
 Η µεγαλύτερη διαφθορά θα βασιλέψει επάνω στη Γη. 
 Οι άνθρωποι θα µοιάσουν στα άγρια ζώα, διψασµένοι για το αίµα των αδερφών τους. 
 Η Ηµισέληνος θα σβήσει ρίχνοντας τους οπαδούς της σ’ ένα διαρκή πόλεµο, θα φέρει πάνω τους τις 
µεγαλύτερες ατυχίες και θα καταλήξουν να παλεύουν µεταξύ τους. 



 Οι κορώνες των βασιλιάδων, µεγάλες και µικρές θα ριχτούν: µία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, 
οχτώ.  Θα ξεσπάσει ένας τροµερός πόλεµος ανάµεσα σε όλα τα έθνη. 
 Οι ωκεανοί θα βρυχηθούν.  Η Γη και το βάθος των θαλασσών θα σκεπαστούν µε σκελετούς.  Θα 
εξαφανιστούν βασίλεια, θα πεθάνουν έθνη ολόκληρα.  Η πείνα, η αρρώστια, εγκλήµατα που δεν έχουν 
προβλεφθεί από τους νόµους, δεν τα έχουν δει ούτε τα έχουν ονειρευτεί µέχρι τώρα οι άνθρωποι. 
 Θα έρθουν τότε οι εχθροί του Θεού και του Αγίου Πνεύµατος, οι οποίοι ψεύδονται στους ίδιους τους 
ανθρώπους.  Αυτοί που σηκώνουν το χέρι πάνω στον άλλο θα αφανιστούν επίσης. 
 Οι ξεχασµένοι, οι καταδικασµένοι, θα ορθωθούν µετά και θα κερδίσουν την προσοχή όλου του κόσµου.  
Θα υπάρχει πυκνή οµίχλη, τροµερές καταιγίδες, βουνά που µέχρι τότε δεν είχαν βλάστηση θα σκεπαστούν µε 
δάση. 
 Η Γη ολόκληρη θα τρανταχτεί.  Εκατοµµύρια ανθρώπων θα αλλάξουν τις αλυσίδες της σκλαβιάς και 
της ταπείνωσης µε την πείνα, την πανούκλα και τον θάνατο. 
 Οι εθνικοί δρόµοι θα γεµίσουν από πλήθος ανθρώπων που περπατούν από την κατάπτωση από  τη µια 
µεριά στην άλλη.  
 Οι µεγαλύτερες, οι πιο όµορφες πόλεις θα εξαφανιστούν από τη φωτιά: µία, δύο, τρεις. Για κάθε δέκα 
χιλιάδες ανθρώπους, θα επιζήσει ένας, ο οποίος θα µείνει γυµνός, στερηµένος από νοηµοσύνη, χωρίς δυνάµεις 
για να χτίσει την κατοικία του ή για να ψάξει για τροφή.  Και αυτοί οι επιζώντες θα ουρλιάζουν όπως οι άγριοι 
λύκοι, θα καταβροχθίζουν πτώµατα και δαγκώνοντας τη σάρκα τους θα προκαλούν το Θεό για τη µάχη. 
 Η Γη ολόκληρη θα µείνει έρηµη και µέχρι και ο Θεός θα τραπεί σε φυγή. 
 Πάνω στην άδεια Γη, η νύχτα και ο θάνατος.  Τότε εγώ θα στείλω ένα έθνος άγνωστο µέχρι τώρα (ο 
Στρατός της Παγκόσµιας Σωτηρίας), ο οποίος µε δυνατά χέρια θα ξεριζώσει τα ζιζάνια του ελαττώµατος από τα 
χωράφια και θα οδηγήσει τους λίγους που παραµένουν πιστοί στο πνεύµα του ανθρώπου στη µάχη κόντρα στο 
κακό. 
 Θα ιδρύσουν µια καινούργια ζωή πάνω στη γη εξαγνισµένη από το θάνατο των εθνών. 
 
 

Σ Χ Ε Σ Η  Μ Α Γ Ι Α -Α Ι Γ Υ Π Τ Ι Α Κ Η  
 
 
 Οι µάγιας στον εαυτό τους αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα των ατλάντων. 
 Αυτή η αχανής ήπειρος που σήµερα βρίσκεται βυθισµένη στο βάθος του ωκεανού που έχει το όνοµά 
της, Άτλας, που ήταν ο πιο αρχαίος από τους αστρολόγους τους και που υπήρξε ο βασιλιάς τους.  Η ποιητική 
ευφυΐα των γιων της Ελλάδας παροµοιαζόταν για τόσο γιγάντια, που στήριζε πάνω στις πλάτες τους και όχι 
πάνω στην ισχυρή τους ευφυΐα, την ουράνια µηχανή.   Οι γιοι τους, οι Τιτάνες, προσπαθούσαν να 
σκαρφαλώσουν τον ουρανό, αλλά ο Θεός τους µπέρδευε και ένα βράδυ η θάλασσα και η βροντή µούγκρισαν.  
Τρεµούλιασµα δόνησε την Ευρώπη και ξύπνησε την αντάρα που δεν είχε δει ο κόσµος παρόµοια………. Μόνο 
το Teide (όνοµα βουνού στα Κανάρια νησιά) έµεινε για να πει στην ανθρωπότητα: εδώ ήταν κάποτε η 
φηµισµένη Ατλαντίδα. 
 Κάθε φυλή έχει επτά υπο-φυλές και πεθαίνει.  Η τέταρτη φυλή των ατλάντων είχε επίσης αυτές τις υπο-
φυλές. 
 Με αυξηµένη την περηφάνια αυτοί οι άτλαντες της τρίτης και τέταρτης υπο-φυλής έλεγαν: «είµαστε οι 
βασιλιάδες, είµαστε οι θεοί». 
 Έπαιρναν γυναίκες µε όµορφη εµφάνιση της φυλής των, ακόµα, χωρίς ευφυΐα ή µε «στενό κεφάλι», 
αναπαράγοντας τέρατα, επιβλαβή δαιµόνια, ανθρώπους αρσενικούς και θηλυκούς και επίσης Khados µε φτωχό 
νου. 
 Κατασκεύαζαν ναούς για το ανθρώπινο σώµα, απέδιδαν λατρεία σε άρρενες και θηλυκά, τότε έπαψε να 
λειτουργεί το τρίτο µάτι (το µάτι της διαίσθησης και της διπλής όρασης). 
 Κατασκεύαζαν όµορφες και τεράστιες πόλεις, σκάλιζαν τις δικές τους εικόνες σύµφωνα µε το µέγεθος 
και την οµοιότητά τους και τις λάτρευαν.  
 Οι εσωτερικές φωτιές είχαν ήδη καταστρέψει τη γη των πατέρων τους (τη Λεµουρία), το νερό 
απειλούσε την τέταρτη φυλή (τους άτλαντες) 
 Τα πρώτα µεγάλα νερά ήρθαν και βύθισαν τα επτά µεγάλα νησιά.  Οι καλοί άνθρωποι σώθηκαν και οι 
κακοί καταστράφηκαν.  Λίγοι άνθρωποι έµειναν, µερικοί κίτρινοι, άλλοι µε καστανό χρώµα και µαύρο και 
µερικοί κόκκινοι.  Αυτοί µε το χρώµα της Σελήνης, οι Tuatha, εξαφανίστηκαν για πάντα. 



 Περιγράφουµε στη συνέχεια ένα χειρόγραφο µάγια που είναι µέρος της φηµισµένης συλλογής του Le 
Plongeon, τα χειρόγραφα του Τροάνο και που µπορείς να τα δεις στο Βρετανικό Μουσείο: 
 «Τον έκτο χρόνο του Καν, στις 11 Muluc, στον µήνα του Zac (χρονολογίες των µάγια), συνέβησαν 
τροµεροί σεισµοί που συνεχίζονταν χωρίς διακοπή µέχρι το 13 chuen. Η χώρα των λόφων από λάσπη, η γη του 
Μου, θυσιάστηκε.  Μετά από δύο δονήσεις, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όντας συνεχώς 
ταραγµένη από τις υπόγειες φωτιές, που έκαναν τη γη να καταρρέει και να επανεµφανίζεται πολλές φορές σε 
διαφορετικά µέρη.  Στο τέλος, η επιφάνεια υποχώρησε και δέκα χώρες χωρίστηκαν και εξαφανίστηκαν.  
Κατέρρευσαν 64 εκατοµµύρια κάτοικοι, 8000 χρόνια πριν γραφτεί αυτό το βιβλίο». 
 Στα αρχαία αρχειοφυλάκια του παλιού ναού της Λάσα (Θιβέτ) µπορούµε να δούµε µια παλιά επιγραφή 
caldea (Χαλδαϊκή), γραµµένη 2000 χρόνια πριν το Χριστό που έλεγε: 
 «Όταν το αστέρι του Bal έπεσε στον τόπο όπου τώρα µόνο υπάρχει θάλασσα και ουρανός (Ατλαντικός 
ωκεανός), οι επτά πόλεις µε τις πόρτες τους από χρυσό και τους διάφανους ναούς, έτρεµαν και τραντάζονταν 
όπως τα φύλλα ενός δέντρου που κουνιούνται από την καταιγίδα. Και ιδού! Μεγάλο κύµα καπνού και φωτιάς 
υψωνόταν από τα παλάτια.  Οι κραυγές αγωνίας του πλήθους γέµιζαν τον αέρα. Έψαχναν καταφύγιο στους 
ναούς τους και στα οχυρά και ο σοφός Μου, ο ιερέας του Ρα-Μου, εµφανίστηκε και τους είπε: ∆εν σας είχε 
προλεχθεί αυτό? Οι άντρες και οι γυναίκες, σκεπασµένοι µε πολύτιµες πέτρες και αστραφτερά ενδύµατα, 
κραύγαζαν λέγοντας: Μου, σώσε µας! Και ο Μου απάντησε: θα πεθαίνετε µε τους σκλάβους σας και µε τα 
πλούτη σας, και από τις στάχτες σας θα αναβλύσουν καινούργια έθνη. Και αν αυτοί (αναφερόµενος στην 
πέµπτη αρία φυλή) ξεχάσουν ότι οφείλουν να είναι ανώτεροι, όχι γι’ αυτό που αποκτούν αλλά γι’ αυτό που 
δίνουν, η ίδια τύχη θα τους βρει. Οι φλόγες και ο καπνός έπνιγαν τις λέξεις του Μου και η γη έγινε κοµµάτια 
και βυθίστηκε µε τους κατοίκους της µε µερικούς µήνες». 
 Τι µπορούν να πουν οι κριτικοί πριν από αυτές τις δύο ιστορίες, µια του Θιβέτ και η άλλη της 
Μεσοαµερικής? Και οι δύο αφηγούνται την ατλαντική καταστροφή. 
 Η φηµισµένη ιστορία του Παγκόσµιου Κατακλυσµού, της οποίας εκδοχές βρίσκονται στις παραδόσεις 
όλων των ανθρώπινων φυλών, είναι απλά ανάµνηση της µεγάλης ατλαντικής καταστροφής. 
 Όλα τα παλιά έθνη τιµούσαν και λάτρευαν του άγιους θεούς που ζούσαν στην Ατλαντίδα και που 
σήµερα διαµένουν στους Ουρανούς. 
 Η Ατλαντίδα ένωνε γεωγραφικά την Αµερική µε τον Παλιό Κόσµο. Οι Ινδοαµερικάνικοι πολιτισµοί 
έχουν τη ρίζα τους στην ατλαντική ήπειρο. 
 Λίγο πριν την ατλαντική καταστροφή, φανερώθηκαν στο εκλεκτό έθνος. Μερικοί ήρθαν στην 
Μεσοαµερική και άλλοι στο κεντρικό οροπέδιο της Ασίας. Αποίκησαν το Θιβέτ, την Περσία, την Αίγυπτο κλπ 
κλπ. Σε ολόκληρη την Αίγυπτο βρίσκονται ακόµη πυραµίδες µάγια.  
 Υπάρχουν ολόκληρα ντοκουµέντα του ότι ο ∆άσκαλος Ιησούς µαθήτευσε τους Μάγια στο Θιβέτ και ότι 
µίλαγε µάγια. Για απόδειξη αυτού έχουµε τη φράση που ειπώθηκε στο Γολγοθά. Είναι µια φράση µάγια που οι 
Ιουδαίοι δεν την καταλάβαιναν γιατί δεν µιλούσαν µάγια: Heli Lama Zabac Tani. Έλεγαν οι Ιουδαίοι: τον 
Ηλία φωνάζει, να δούµε αν έρθει να τον σώσει. Πώς να το καταλάβουν? Στα µάγια επακριβώς  Heli Lama 
Zabac Tani σηµαίνει: κρύβοµαι στην χαραυγή της παρουσίας σου.  
 Είχε καθιερωθεί ότι η θρησκευτική γνώση, γνωστή από τον Ιησού, τον Χριστό, στην Αίγυπτο, την Ινδία 
και το Θιβέτ, ήταν µάγια. Υπήρχε ένας βαθύς µυστικισµός µάγια γνωστός χωρίς αµφιβολία από τον Χριστό, ο 
οποίος διάλεγε τα σύµβολά του (µάγια) σαν τροφή των ιδεών του και της γόνιµης αγάπης. ∆εν µπορεί να είναι 
σύµπτωση που είχε διαλέξει τον σταυρό µάγια,  την Αγία Τριάδα, και τους δώδεκα αποστόλους και πολλά άλλα 
σύµβολα, για να υποστηρίξει το απέραντο θρησκευτικό-επιστηµονικό αίσθηµα των κηρυγµάτων του. 
 Οι Άτλαντες µάγιας έφεραν την θρησκευτική επιστήµη και σοφία στην Μεσοαµερική, στο Θιβέτ, στην 
Ινδία, την Περσία, την Αίγυπτο κλπ κλπ. Ήταν µεγάλοι εκπολιτιστές. 
 Έχουν περάσει δώδεκα κατούνες και αναµένουµε τον κατούν 13, έτος 2043. Από εδώ και µπρος η 
τελική καταστροφή είναι αναπόφευκτη για την άρια φυλή, που σήµερα διεστραµµένα κατοικεί τις ηπείρους του 
κόσµου. Το κατούν 13 είναι τελεσίδικο, οι µάγιας το περιµένουν. 
 Ρωτήθηκε σε έναν ηλικιωµένο µάγια: ο γιος σου θα το δει? Απάντηση: όχι, ο γιος µου δεν θα το δει. Ο 
εγγονός σου θα το δει? Ο εγγονός µου θα το δει. 
 Έτσι λοιπόν, µε το κατούν 13 θα φτάσει ο Ερκόλουµπος και θα προξενήσει την µεγάλη πυρκαγιά και θα 
κάψει όλο εκείνο που έχει ζωή. 
 Πολύ αργότερα θα έρθει η περιστροφή των αξόνων της Γης, µε την τελειωτική και απόλυτη καθίζηση 
όλων των ηπείρων που υπάρχουν και από αυτή τη σάπια αρία φυλή που διεστραµµένα κατοικεί τις ηπείρους 
δεν θα µείνει ούτε η στάχτη. 
 Μόνο µια µικρή οµάδα από εκλεκτούς ανθρώπους να σωθεί, για να χρησιµεύσει σαν φυτώριο για την 
µελλοντική έκτη φυλή, που θα λέγεται Koradi και θα κατοικήσει αυτό που σήµερα είναι η πολική κορυφή.  



 Αυτή η διεστραµµένη αρία φυλή είναι τέλεια περιγραφηµένη στο Κατούν 13 µάγια: θα αφανιστεί από 
τη φωτιά. Με την ολική περιστροφή των αξόνων της Γης το νερό θα ολοκληρώσει την καταστροφή όλων, 
καθαρίζοντάς τα όλα και όλα θα µείνουν στο βάθος των θαλασσών. 
 

- Αξιοσέβαστε ∆άσκαλε, είναι βέβαιο ότι οι µάγιας ταξίδευαν σε όλο το ηλιακό σύστηµα? 
- Οι µάγιας, όπως οι άτλαντες-µάγιας, ταξίδευαν σε όλο το ηλιακό σύστηµα.  

Οι κατευθυνόµενες ρουκέτες από εκπαιδευµένους µάγιας πραγµατοποιούσαν αυτά τα θαυµάσια ταξίδια. Τα 
πλοία ωθούνταν από πυρηνική ενέργεια. Οι µάγιας είναι µεγάλοι επιστήµονες και µυστικά εξακολουθούν να 
υπάρχουν µε όλη την επιστήµη τους. ∆εν αναφέροµαι στους µάγιας που δηµόσια εµφανίστηκαν στην Αµερική, 
µιλάω για τους µάγιας που ζουν στο παράλληλο σύµπαν, την τέταρτη διάσταση αυτού του πλανήτη, που 
διατηρούν τις µαγικές τους πόλεις, που συνεχίζουν µε τα ίδια τους τα έθιµα και την ίδια επιστήµη, αφιερωµένοι 
στις µελέτες τους και τους υπολογισµούς τους. 
 Υπάρχουν πόλεις µάγιας µέσα στην τέταρτη διάσταση, τέταρτη συντεταγµένη ή τέταρτη κάθετο. Ναοί 
θαυµάσιοι από µασίφ χρυσό που δεν τους άφησαν στους σπανιόλους, όπου φυλάνε την Μεγάλη Παλιά Σοφία. 
Είναι βέβαιο ότι οι µοντέρνοι επιστήµονες από αυτό δεν ξέρουν τίποτα, ούτε θα το παραδεχόντουσαν, αλλά τι 
έχει σηµασία στην επιστήµη και τι σε µας? 
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 Στο όραµα της αρµονίας όλων των πραγµάτων, ανακαλύπτουµε µε κατάπληξη µυστική το πνευµατικό 
µέρος της φύσης, µε άλλους όρους συναντάµε τους περίφηµους malachim ή αγγελικούς βασιλιάδες. 
 Ερχόµαστε σε επαφή απ’ ευθείας µε αυτούς µε τα στοιχειώδη, πρέπει να πραγµατοποιούνται πάντα σαν 
ενδιάµεσο των αγγελικών βασιλιάδων των στοιχείων, στην θαυµαστή σφαίρα του αιτιατού κόσµου. 
 Η γη, η φωτιά, ο αέρας, το νερό, έχει το κάθε ένα το δικό του θεό. 
 Αδιαφιλονίκητα, οι gnomos ή πυγµαίοι που διαµένουν κάτω από τη γη, έχουν την ιεραρχία τους. Το 
ιδιαίτερο πνεύµα των gnomos είναι ο Gob, µια θεότητα πολύ ιδιαίτερα γνωστή στην ανώτερη µαγεία. Το 
ιδιαίτερο βασίλειο των gnomos είναι στα βόρεια της γης. Τους κυβερνά µε το σπαθί. 
 Το ιδιαίτερο βασίλειο των ondines (γοργόνες) είναι στη δύση. Τις επικαλείσαι µε το δισκοπότηρο. Η 
συγκέντρωση µπορεί να γίνει στον Tlaloc ή Nicksa 

Το βασίλειο των σαλαµάντρων της φωτιάς είναι στο νότο. Κυβερνούνται µε την µαγική τρίαινα. Η 
συγκέντρωση µπορεί να γίνει στον Μικαέλ, βασιλιά του ήλιου και της ακτίνας. Ο Σαµαέλ, βασιλιάς των 
ηφαιστείων. Ο Αναέλ, πρίγκιπας του αστρικού φωτός. 

Το βασίλειο των πλασµάτων που κατοικούν στους αιθέρες βρίσκεται στην ανατολή. Τους silfos τους 
κυβερνά  µε το φτερό του αετού ή µε τα άγια πεντάλφα. Αυτό το ξέρουν οι µάγοι. Η συγκέντρωση µπορεί να 
γίνει στον Parvati και στον  Zabtabiel. 

Για να εξυπηρετούµαστε ολοκληρωτικά από τα στοιχειώδη της φύσης, είναι απαραίτητο να 
εξαλείψουµε το ζωικό εγώ. Ποτέ ένα άτοµο επιπόλαιο και καπριτσιόζικο δεν θα κυβερνήσει τους silfos του 



αέρα. Ποτέ ένα υποκείµενο µαλακό, κρύο και ασταθές δεν θα είναι αφέντης των ondines και των νεράιδων του 
νερού. Ο θυµός εξοργίζει τις σαλαµάνδρες της φωτιάς. Η χυδαία απληστία µετατρέπεται, εκ των πραγµάτων, σε 
παιχνίδι των gnomos ή των πυγµαίων του ορυκτού βασιλείου σε εκείνους που θέλουν να εξυπηρετηθούν από 
αυτούς. 

Όταν ο µάγος έχει πεθάνει στον εαυτό του, δηλαδή, ότι έχει εξαλείψει και το ίδιο το ίχνος της 
ανάµνησης των ελαττωµάτων του, ολόκληρη η φύση θα τον εξυπηρετεί, τα τον υπακούει. Θα περάσει την 
θύελλα χωρίς η βροχή ν’ αγγίξει το κεφάλι του. Ο άνεµος δεν θα του χαλάσει ούτε µια πιέτα από το κοστούµι 
του. Θα διασχίζει τη φωτιά χωρίς να καίγεται. Θα περπατάει πάνω στα θυελλώδη νερά του ωκεανού χωρίς να 
βυθίζεται. Θα µπορεί να δει µε πλήρη διαύγεια όλα τα πλούτη που κρύβονται στην αγκαλιά της Γης. 

Θυµηθείτε τα λόγια του Μεγάλου Καβίρ Ιησού: «τα θαύµατα που εγώ έχω κάνει, µπορείτε να τα κάνετε 
κι εσείς και πιο πολλά ακόµα». 

Ο κόσµος των φυσικών αιτιών ή ενσυνείδητης θέλησης είναι ο κόσµος των malachim ή των αγγελικών 
βασιλιάδων της φύσης, που δηµιουργούν για τους εαυτούς τους τις αυθεντικές πνευµατικές αρχές των 
στοιχειωδών. Αυτά τα είναι ή άφατοι θεοί, τροµακτικά ιεροί, είναι τέλεια όντα µε την πιο ολοκληρωµένη 
έννοια της  
 
λέξης. Τέτοια Είναι βρίσκονται πιο πέρα από το καλό και το κακό (για καλύτερη πληροφορία και πρακτική 
κοίτα το βιβλίο «Η Μυστική ∆ιδασκαλία του Αναχουάκ», του ίδιου συγγραφέα). 

Η εστέλα (στήλη) 6 αντιπροσωπεύει, επακριβώς, µια deva, έναν αγγελικό βασιλιά. Μας µιλάει για µια 
θαυµαστή κουλτούρα, εσωτερική, που υπήρχε στο Copan. Η κουλτούρα των µάγια είναι µοναδική στο είδος 
της. 

Η µίτρα, αρκετά κατεστραµµένη. Μπορούµε να υπολογίσουµε τρεις οριζόντιες γραµµές που µας 
δείχνουν τις τρεις ανώτερες δυνάµεις. Βλέπει την κορώνα της νίκης, τον θρίαµβο των ανερχόµενων ενεργειών. 

Ζώνη, πολύ καλά φτιαγµένη, µε πλήρη στολισµό δείχνοντας τον Hod και τον Jesod. 
Αυτή η εστέλα αντιπροσωπεύει µια θεότητα, ένα στοιχειώδες πλάσµα της φύσης, µια deva.  
Η µασονική ποδιά,  πολύ καλά κατεργασµένη.  
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Πρόσωπο: δυνατό 
Μίτρα: πολύ κακοήθης. Μπορούµε να δούµε τις τρεις δυνάµεις της δηµιουργίας. 

 Μπράτσα: σε θέση προς τα επάνω, δείχνοντας την άνοδο των θετικών και αρνητικών δυνάµεων. Σαν 
ένα περίεργο γεγονός, υπάρχει ανάµεσα στα δύο µπράτσα µια κεντρική φιγούρα, χωρίς πρόσωπο, δείχνοντας 
καθαρά την ανθρώπινη ψυχή του πραγµατικού ανθρώπου, του αιτιατού ανθρώπου. Σε αυτή τη µορφή υπερτερεί 
περισσότερο µια εξήγηση µε λέξεις, η φιγούρα µας µιλάει στο συγκινησιακό κέντρο, στο βαθύ κέντρο της 
συνείδησης. 
 Τα στολίδια των µπράτσων, είναι βραχιόλια λειτουργικά, βαθιά συµβολικά. 
 Το δεξί µπράτσο δείχνει τον Τσεσεδ. 
 Το αριστερό µπράτσο δείχνει τον Γκεµπουρά. Όλο είναι πολύ καλά προσανατολισµένο µε την εβραϊκή 
Καβάλα. Ο Γκεµπουρά είναι η αυστηρότητα του Νόµου, το δείχνει µε µεσηµεριανή καθαρότητα (ξεκάθαρα). 
 Στο κέντρο, η φιγούρα δείχνει την ανθρώπινη ψυχή, Τιφερέτ. 
 Μέση: λάµπει µια υπέροχη ζώνη, ο Hod των σοφών. Σε κάθε άκρο αυτής της τέλειας και υπέροχης 
ζώνης, βλέπουµε τον σταυρό σε Χ, τον σταυρό του Αγίου Ανδρέα. Όπως κάποιος είπε: «διασταύρωσε τον 
υδράργυρο και το θειάφι, για να γεννηθεί σε σένα ο ηλιακός άνθρωπος». 
 Αµέσως στον Jesod, είναι καλά προσδιορισµένο, πολύ καλά διακοσµηµένο, σαν να µας δείχνει ότι 
πρέπει να δουλέψουµε πολύ σκληρά πάνω στον εαυτό µας. 



 Μόνο µε τον συνετό χειρισµό των θετικών και αρνητικών δυνάµεων, επιλύονται τα προβλήµατα της 
θέσης και της αντίθεσης, µέσω της σύνθεσης. Ο σταυρός του Αγίου Ανδρέα εξηγεί τη δουλειά που 
πραγµατοποιείται στην ένατη σφαίρα, µε το θειάφι και τον υδράργυρο. Τη σκληρή πάλη για να καταφέρουµε 
την εξουδετέρωση όλων των ψυχολογικών συνόλων, µε βάση τη συνειδητή δουλειά και τον θεληµατικό πόνο. 
 Ο Αντρέας ο ερηµίτης ψαράς, υπηρετούσε µε ταπεινότητα τον Χουάν Χρίστο, όταν τότε µετατράπηκε 
σε απόστολο του µεγάλου Καβίρ Ιησού. Ο Αντρέας βοήθησε τον µεγάλο γνωστικό ιερέα, Ιησού της Ναζαρέτ, 
στη θαυµατουργή ψαριά της λίµνης Γενησαρέτ, ή Χαϊνεζαρέθ, η συµβολική λίµνη χήνα όπου η φωτιά 
πραγµατοποίησε τόσα πολλά θαύµατα. 
 Το φοβερό βασανιστήριο του Ανδρέα, γεµάτο µε αινίγµατα και θαύµατα, έκανε πολύ ξακουστό τον 
σταυρό σε Χ, πάνω στον οποίο µε πολύ σκληρό τρόπο έδεναν τα µέλη του σώµατος, χωρισµένα. Η βαθιά 
σηµασία των βασανιστηρίων του Ανδρέα στο τροµερό Χ είναι «η εξόντωση του αγαπητού εγώ στο εργαστήριο-
ορατόριο του Τρίτου Λόγου». (Κοίτα το βιβλίο Η Μυστική ∆ιδασκαλία του Αναχουάκ, κεφ ΙΧ, του ίδιου 
συγγραφέα). 
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 Αποτέλεσµα πολύ ενδιαφέρον το ότι όλα τα γλυπτά του Copan έχουν τη ράβδο, το σκήπτρο στο 
κέντρο. Στο Μεξικό, τα γλυπτά, όταν έχουν το σκήπτρο είναι στα πλάγια ή δεν το έχουν καθόλου. Στο Copan 
τα γλυπτά είναι αξιόλογα γιατί το σκήπτρο είναι στο κέντρο και αυτό δείχνει καθαρά που κατοικεί η δύναµη. 
 Στην εστέλλα Ε η ράβδος είναι λίγο κατεστραµµένη στο κατώτερό της σηµείο. Στο ανώτερο σηµείο της 
ράβδου παρατηρούµε µια διασταύρωση των γραµµών  από πάνω, σε σχήµα Χ, το οποίο είναι γεµάτο βαθύ 
νόηµα στην αλχηµεία. Στα αρχαία µυστήρια, τόσο οι µάγιας όπως οι Αζτέκοι, γνώριζαν την διασταύρωση του 
θειαφιού για να πραγµατοποιήσουν το Μεγάλο Έργο. 
 Τι είναι ο υδράργυρος των σοφών? Είναι η µεταλλική ψυχή του ιερού σπέρµατος, το exiohehari. 
 O υδράργυρος ετοιµάζεται µέσω της µετατροπής, ή δηλαδή, µέσω της µετατροπικής επιστήµης του 
Jesod, για να είναι έτοιµος να λάβει το θειάφι. Το θειάφι είναι η φωτιά. Έτσι λοιπόν, όταν το θειάφι και ο 
υδράργυρος συγχωνεύονται, ενιαιοποιούνται εντελώς, ανυψώνονται από την σπονδυλική στήλη του µυηµένου. 
 Σαν αποτέλεσµα, το θειάφι και ο υδράργυρος, στην άνοδό τους από το νωτιαίο κανάλι, θα ανοίξουν τα 
διάφορα κέντρα ή θα µπορούν να θεοποιήσουν το ανθρώπινο είναι. Η διασταύρωση της ράβδου στο ανώτερο 
µέρος µας δείχνει ακριβώς αυτό. 
 Είναι φανερό ότι στα αρχαία µυστήρια όποιος έφτανε να αναπτύξει το ανώτερο µέρος του σκήπτρου, 
είναι γιατί είχε ολοκληρώσει µε την δουλειά και ήταν ένας ∆άσκαλος. Στα πλαϊνά του σκήπτρου βλέπουµε τις 
θετικές και αρνητικές δυνάµεις, πολύ καλά συµβολισµένες. 
 Μίτρα, πολύ υψηλή 
  Μετά φαίνονται δύο φιγούρες που δεν έχουν ένα πρόσωπο πολύ ανθρώπινο, ας πούµε, τα 
χαρακτηριστικά τους είναι ασυνήθιστα, παράξενα, αλλά δεν είναι τίποτα περισσότερο από τους δυο µάρτυρες, 
αυτοί για τους οποίους µιλά η Αποκάλυψη του Άγιου Ιωάννη. 
 Μας δείχνει η εστέλλα Ε την κυριαρχία του θειαφιού και του υδράργυρου, για να µπορέσουµε να 
κατέχουµε την φιλοσοφική πέτρα, η οποία θα µας επιτρέψει να χρησιµοποιήσουµε την ιερατική µίτρα. 
 Η εστέλλα Ε εξηγεί ακριβώς την αλχηµιστική δουλειά.  
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 Είναι αρκετά κατεστραµµένη, γι’ αυτό είναι λίγο δύσκολο να την µελετήσουµε. 
  

Πρόσωπο, ανθρώπινο  
 
 Αυτιά, µε µεγάλα κρεµαστά, σαν σκουλαρίκια, δείχνουν την αναγκαιότητα του να ξέρουµε να ακούµε, 
να δείχνουµε προσοχή στην Σοφία. 
 Στα πλάγια, φαίνονται τέλεια συµβολισµένες οι δύο δυνάµεις, θετική και αρνητική, ο υδράργυρος και 
το θειάφι των µεγάλων φιλοσόφων.  Οι εγκάρσιες ακτίνες µας δείχνουν αυτόν τον υδράργυρο των σοφών. 
 Ο υδράργυρος αναλαµβάνει το σχήµα των σελίδων και των φύλλων του βιβλίου στο εσωτερικό µέρος. 
Ο υδράργυρος δεν είναι τίποτα περισσότερο από την µεταλλική ψυχή του ιερού σπέρµατος και οργανώνει 
εσωτερικά σε σχήµα τα φύλλα και τις σελίδες του βιβλίου, αυτό µπορεί να το δει οποιοδήποτε άτοµο έχει το 
Μάτι του Dangma ανοιχτό, φαίνεται έτσι, σε σχήµα λεπτών φύλλων. Στις αρχαίες πέτρες τόσο του Βορά όσο 
και του Νότου, της Ανατολής όσο και της ∆ύσης, παρουσιάζεται έτσι. Αυτοί που το έχουµε δει αυτό και έχουµε 
ακούσει να µιλάνε για το βιβλίο, για παράδειγµα, για το βιβλίο των µορφών του Nicolas Flamel, δεν βρίσκουµε 
άλλη αναπαράσταση του υδράργυρου και του θειαφιού στη θετική και αρνητική του µορφή. 
 Οι εγκάρσιες γραµµές µας δείχνουν ότι ο υδράργυρος και το θειάφι έχουν µετατραπεί, έτσι επίσης 
φαίνονται και στα διάφορα ιερά βιβλία. 
 Όλοι οι λαοί της Γης ήξεραν την αλχηµεία και την Καβάλα. Ο Nicolas Flamel µίλησε για την αλχηµεία 
και δεν είναι µια εξαίρεση στους µάγιας. 
 Τα συστατικά όλων των µετάλλων είναι το αλάτι, το θειάφι και ο υδράργυρος. 
 Ο υδράργυρος µόνο, ή το θειάφι ή το αλάτι µόνο, δεν θα µπορούσαν να φτιάξουν τα µέταλλα, αλλά 
ενωµένα φτιάχνουν τα διάφορα ορυκτά µέταλλα. Είναι λοιπόν λογικό ότι η δική µας φιλοσοφική πέτρα πρέπει 
να έχει αναπόφευκτα αυτά τα τρία συστατικά. 
 Η φωτιά είναι το θειάφι της αλχηµείας.  

Ο υδράργυρος είναι το πνεύµα της αλχηµείας.  
Το αλάτι είναι η µαεστρία της αλχηµείας. 

 Για να παρασκευάσουµε το κόκκινο και το άσπρο ελιξίριο χρειαζόµαστε, αναµφισβήτητα, από µια 
ουσία όπου το αλάτι, το θειάφι και ο υδράργυρος είναι αγνά και τέλεια, γιατί η ακαθαρσία και η ατέλεια θα 
ξαναβρεθεί στην ένωση (στο µίγµα).  Αλλά, όπως στα µέταλλα δεν µπορούµε να τα συνδέσουµε παρά µε 
ουσίες εξαγόµενες από αυτά τα ίδια, είναι λογικό ότι καµιά εξαγόµενη ουσία δεν µπορεί να µας εξυπηρετήσει. 
Γι’ αυτό, µέσα σε µας τους ίδιους πρέπει να βρούµε την κινητήρια ύλη για το Μεγάλο Έργο. 
 Εµείς τελειοποιούµε αυτή την ουσία σύµφωνα µε την τέχνη και είναι η ιερή φωτιά του δικού µας 
οργανικού εργαστηρίου. Αυτή η ουσία, ηµιστερεή, ηµιυγρή, έχει  
 
έναν υδράργυρο αγνό, καθαρό, άσπρο και κόκκινο και ένα παρόµοιο θειάφι. Επιπλέον κατέχει δύο είδη 
αλάτων, ένα σταθερό και ένα µεταβλητό. Αυτή η πρώτη ύλη του Μεγάλου Έργου δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
το σπέρµα των δικών µας σεξουαλικών αδένων. 
 Με τη δική µας επιστήµη και µέσω της φωτιάς µετατρέπουµε αυτή την υπέροχη ουσία, ώστε στο τέλος 
του έργου να είναι εκατοµµύρια φορές πιο τέλεια. Έτσι παρασκευάζουµε το άσπρο και το κόκκινο ελιξίριο. 
 Ο Αρνόλντο ντε Βιλανουέβα, ο Ραϊµούντο Λούλιο, ο Αλµπέρτο ο Μέγας και πολλοί άλλοι αλχηµιστές 
ονοµάζουν υδράργυρο το ιερό σπέρµα. Υπάρχει µόνο µια µόνη ύλη που εξυπηρετεί σαν θεµέλιο στο Μεγάλο 
Έργο: το ιερό σπέρµα, ονοµαζόµενο υδράργυρος από τους µεγάλους αλχηµιστές. 
 Κάθε πράγµα διαχωρίζεται στα δικά του στοιχεία. Με τη βοήθεια της θερµότητας µπορεί να 
διαχωρίζεται ο πάγος από το νερό, γιατί το νερό είναι το στοιχείο του πάγου. 
 Όλα τα µέταλλα της γης µπορούν να διαχωριστούν στον υδράργυρο, γιατί είναι η πρώτη ύλη όλων των 
µετάλλων. 
 Ο άνθρωπος µπορεί να διαχωριστεί σε σπέρµα, γιατί είναι το στοιχείο από το οποίο βγήκε.  



 Πριν να µπορέσουµε να µετατρέψουµε τα µέταλλα, πρέπει να τα ελαττώσουµε στην πρώτη ύλη. Έτσι ο 
άνθρωπος πριν απελευθερωθεί από τις αµαρτίες και µπει στο βασίλειο των ουρανών, πρέπει να ελαττωθεί στην 
πρώτη ύλη, για να µετατραπεί µετά σε έναν ουράνιο άνθρωπο, σαν αυτόν που µας µιλά ο Άγιος Παύλος. 
 
 Άλλαξε τη φύση και θα βρεις αυτό που ψάχνεις. 
 
 Το σπέρµα µετατρέπεται σε πνεύµα και το πνεύµα σπερµατοποιείται. 
 Ο Άγιος ∆άσκαλος, στο άνοιγµα του µονοπατιού της µύησης, η πρώτη εκπαίδευση που µας έδωσε ήταν 
της σεξουαλικής αλχηµείας. Ο Χριστός µετέτρεψε το νερό σε κρασί στους γάµους της Κανά. 
 Αναγκαίο είναι να µετατρέψουµε το νερό σε κρασί για να πραγµατωθούµε σε βάθος, σαν ∆άσκαλοι του 
Mahamanvantara. 
 Ο υδράργυρος είναι ένα πνευµατικό λικέρ, χρυσαφένιο και σπάνιο 
 Ο υδράργυρος είναι ο πετούµενος αϊτός της φιλοσοφίας 
 Ο υδράργυρος είναι το χάος µας 
 Ο υδράργυρος είναι το σπέρµα µας. 
  
 Αυτή η εστέλα µας εξηγεί πολλά, είναι ένα βιβλίο της αλχηµείας ολοκληρωµένο, υπέροχο, µοναδικό 
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Πρόσωπο σοβαρό, µε ίχνη γενειάδας 
Χέρια, δείχνοντας την προαγωγή των δυνάµεων 
Ζώνη, πολύ στολισµένη στο µέρος του Γιεσόδ και του Χοδ. Υπάρχει ένα πρόσωπο στο µέρος των 

σεξουαλικών οργάνων για να αντιπροσωπεύει την 3η δύναµη ή το Άγιο Πνεύµα. Από την Καβαλιστική άποψη 
ξέρουµε ότι οι δύο βραχίονες µας δείχνουν τον Τσεσέδ και τον Γκεµπουράχ, την Αγάπη, τον Νόµο. 

Σκήπτρο, πάντα στο κέντρο, αλλά αρκετά κατεστραµµένο. Μας δείχνει τη δουλειά στην 9η σφαίρα. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΙΝΑ 
 

Ο λόγος εκφράζεται σαν λέξη, σαν ήχος. Υπάρχει µια γλώσσα από χρυσό που ο άνθρωπος θα έπρεπε να 
µιλάει. 

Πριν από τότε που ο άνθρωπος βγήκε εξόριστος από τους παράδεισους της χήνας, µόνο µιλούσε τις 
λέξεις από χρυσό, την µεγάλη παγκόσµια γλώσσα, αυτή ήταν η τέλεια γραµµατική. 

Οι µεγάλοι Αιγύπτιοι ιεροφάντες, όταν ήθελαν να επισκεφτούν τον κήπο της απόλαυσης, βυθίζονταν σε 
βαθύ διαλογισµό, κρατώντας στο δεξί τους χέρι ένα αµύγδαλο, γνωστό σαν το µάτι του ελαφιού. 

 
INVIA 

 
 Αυτό το µάντραµ είναι µια πραγµατική επίκληση. Με την επιρροή του, το στοιχειώδες του λεγόµενου 
αµυγδάλου προστρέχει χωρίς δισταγµό. Αυτό το στοιχειώδες έχει τη δύναµη να βάζει το σώµα σε κατάσταση 
χήνας, δηλ. να το βυθίζει µέσα στην 4η κάθετο. 
 Όταν ο ιεροφάντης αισθανόταν ότι το σώµα του άρχιζε να φουσκώνει ή να διογκώνεται από τα πόδια 
προς τα πάνω, τότε καταλάβαινε ότι το σώµα του είχε αποκτήσει την κατάσταση χήνας. Σηκωνόταν από το 
κρεβάτι του γεµάτος πίστη και βυθιζόταν στον κήπο των απολαύσεων, µεταφερόµενος σε οποιονδήποτε τόπο 
της Γης µέσα από την 4η διάσταση, µε το στοιχειώδες του αµυγδάλου «µάτι του ελαφιού». 



 Υπάρχει ένας Μεγάλος ∆άσκαλος της επιστήµης της χήνας ονοµαζόµενος Oguara, ο οποίος υπάρχει 
αµετάβλητος στο κάλεσµα αυτών που τον επικαλούνται και βοηθάει να βυθιστεί το φυσικό σώµα µέσα στην 4η 
διάσταση. 
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 Βλέπουµε σ ’αυτή τέσσερα πρόσωπα. Εδώ είναι αντιπροσωπευµένο το Τετραγράµµατον. 
 Η πρώτη όψη µας δείχνει τον Adhi-Buddha, το άγνωστο, το ανεκδήλωτο. ∆εν µπαίνει στη δηµιουργία. 
 Η δεύτερη όψη, που αντιπροσωπεύεται από τις τρεις δυνάµεις: Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύµα, που ναι, 
µπαίνει στη δηµιουργία. 
  Ο Adhi-Buddha, είναι ο Πατέρας του δικού µας Πατέρα. Ο Ιησούς τον ονόµαζε Jeu (Γιεού) και έλεγε 
γι’ αυτόν: «ο Πατέρας του Πατέρα µου». 
 Ο Jeu, το άγνωστο, το ανεκδήλωτο, ποτέ δεν µπαίνει στην εκδήλωση. 
 Μετά έρχεται ο Αρχαίος των Ηµερών, πρώτο ξεδίπλωµα του Jeu, του ανεκδήλωτου Adhi-Buddha. Μετά 
ο Υιός, µετά το Άγιο Πνεύµα. Η Τριάδα πηγάζει απ’ ευθείας από τον Adhi-Buddha, το Άγνωστο. 
 Εδώ στην εστέλα C, το βλέπουµε καθαρά. Στο πιο ψηλό σηµείο της φαίνεται ένα σχεδιάγραµµα σαν 
πρόσωπο, αλλά θολό, και µόνο βάζοντας πολύ προσοχή το παρατηρείς. Είναι θολό για να αντιλαµβανόµαστε το 
Άγνωστο. 
 Αυτή η εστέλα είναι ένα κοµµάτι θεολογικό, πολύ καλά στολισµένη. 
 Στη µέση, στο µέρος του Χοδ και του Γιεσόδ, βλέπουµε θαυµάσια στολίδια. 
 Η ζώνη µας δείχνει ότι πρέπει να δουλεύουµε πολύ, να κυριαρχούµε τα κατώτερα πάθη, τα ζωικά 
ένστικτα για να αρπάξουµε το σκήπτρο της εξουσίας, το σκήπτρο των βασιλιάδων. 
 Τα χέρια, σ’ αυτή την θέση, δείχνουν την αναγκαιότητα να κατευθύνουµε το σύνολο των δηµιουργικών 
δυνάµεων προς τα πάνω και προς τα µέσα. 
 ∆ίνουµε προσοχή στη γνώση και δεν ξεχνάµε ποτέ ότι κάθε ένας από εµάς είναι το τελικό αποτέλεσµα 
από τα διαφορετικά ξεδιπλώµατα του Τετραγράµµατον. 
 Η εργασία στον εαυτό µας είναι τέλεια, κορυφαία. 
 Στο κεφάλι βλέπουµε πως ακτινοβολεί η δουλειά, µέσω της οποίας φτάνουµε στην τελειότητα. 
  Η µίτρα στο κεφάλι, η ζώνη στην περιοχή του Χοδ –ο αστρικός κόσµος- και το σκήπτρο της δύναµης 
στο κέντρο –Χεσόδ-, µας λένε καθαρά την τελειότητα ενός ανθρώπου που έχει αυτοπραγµατωθεί. 

- Και τι είναι η εσωτερική αυτοπραγµάτωση του Είναι? 
- Γίνεται κατανοητό για την αυτοπραγµάτωση, η αρµονική ανάπτυξη όλων  

των άπειρων ανθρώπινων πιθανοτήτων. Μην ασχολείστε µε γεγονότα διανοητικά, παράξενα διανεµηµένα, ούτε 
χωρίς σηµασία ανουσιώδη περιττολογία διφορούµενης κουβέντας, όλο αυτό  που λέµε πρέπει να εκφράζεται µε 
αυθεντική εµπειρία, ζωντανή, αληθινή. Στο όνοµα της αλήθειας δηλώνω επισήµως ότι το Είναι είναι η 
µοναδική αληθινή ύπαρξη, ενώπιον της οποίας άφατης διαύγειας και τροµακτικής ιερότητας, αυτό που 
ονοµάζεται εγώ, ο εαυτός µου, είναι απλώς εξωτερική σκοτεινιά, κλάµα και τρίξιµο των δοντιών. 
 Αυτογνωρίζοµαι και αυτοπραγµατώνοµαι στον ορίζοντα των άπειρων πιθανοτήτων, υποδηλώνει την 
είσοδο ή την επανείσοδο στον Ουράνιο Στρατό, ∆ηµιουργηµένο από τους Ελοχίµ. 

 
 
 



Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Σ Τ Η Λ Η Σ  (Ε Σ Τ Ε Λ Α ) «Ν » 
COATLICUE 

 
Ometecuhtli – Omecihuatl 

(Kύριε και Κυρία της δυαδικότητας) 
Ome : δύο        tecuhtli: κύριος φίδι 
Ome : δύο        cihuatl : κυρία αετός 

 
 Από αυτή την διπλή αρχή, αρσενικό και θηλυκό, πηγάζει όλο το σύµπαν. 
 Σύµφωνα µε τους Nahuas (ινδιάνοι µάγιας) αυτός ο θεός και αυτή η θεά είχαν τέσσερις γιους, τους 
τέσσερις Tezcatlipocas: Xipetotec – ο κόκκινος -, Tezcatlipoca –ο µαύρος-, Quetzalcoatl –ο άσπρος- και 
Huitzilopochtli –ο γαλάζιος-. 
 Από το δυαδικό ιερό και αόρατο, γεννήθηκαν τα τέσσερα χρώµατα των τεσσάρων φυλών που στις 
µέρες µας κατοικούν τον κόσµο. 
 Στη διάρκεια της σεξουαλικής ένωσης, εκφράζονται οι δηµιουργικές δυνάµεις του Ometecuhtli-
Omecihuatl, οι οποίες κατεβαίνουν µέχρι τα ανθρώπινα όργανα τεκνοποίησης, µε το µοναδικό τέλος που στο 
φυσικό πλάνο εκφράζεται ένα καινούργιο είναι. 
 Αν ο άντρας και η γυναίκα ενώνονται µόνο για το πάθος, για τη ζωική σπατάλη του σπέρµατος, οι 
ηλιακές δυνάµεις του άντρα και οι σεληνιακές της γυναίκας βυθίζονται στις ατοµικές αβύσσους της Γης και οι 
δύο µετατρέπονται σε σκλάβους της αβύσσου. 
 Αλλά αν η αγάπη ωθεί την ένωση και δεν υπάρχει πορνεία στο σεξουαλικό χάδι, το πολύτιµο 
πουπουλένιο φίδι του Quetzal (είδος πουλιού) ξυπνά σ’ αυτούς και ανεβαίνει στον τόπο της προέλευσής του, 
µετατρεπόµενο σε Quetzalcoatl. Έτσι, αυτό το ζευγάρι θεοποιείται. 
 Στο κατώφλι του ιερού του ναού, οι ∆άσκαλοι παρουσίαζαν στον µυηµένο ένα βιβλίο στο οποίο ήταν 
γραµµένοι όλοι οι νόµοι της Θεϊκής Μητέρας. Μπροστά σ’ αυτό το βιβλίο πολλοί οπισθοχωρούσαν γεµάτοι µε 
τρόµο, µαθαίνοντας ότι πρέπει να καταστρέψουν την προσωπικότητά τους. 
 Πολλοί λίγοι είναι αυτοί που περνούν την δοκιµασία του κατωφλιού του αγιαστηρίου και αυτοί που την 
περνούν, λαµβάνουν ένα βαρύ δαχτυλίδι από καθαρό χρυσό, σύµβολο της δύναµης. 
 Ο µυηµένος πρέπει να πεθάνει για να φτάσει το είναι, αλλά πριν πρέπει να επιστρέψει στην αγκαλιά της 
Θεϊκής Μητέρας. Πρέπει να πρακτικάρει την σεξουαλική µαγεία µε την αγνή του σύζυγο, για να µπορέσει να 
γεννηθεί πνευµατικά. 
 Αυτός που δεν γνωρίζει τους νόµους της Μητέρας, δεν θα φτάσει ποτέ στον Πατέρα. Η Coatlicue δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά η Ευλογηµένη Θεϊκή Μητέρα Θάνατος. 
 Αντί για τα τέσσερα χέρια της µεξικάνας Coatlicue, εδώ δίνει να καταλάβουµε τις τέσσερις δυνάµεις της 
φύσης: φωτιά, αέρας, νερό και γη. 
 
 Πρόσωπο, έχει ένα καλοσχηµατισµένο κρανίο. 
 Μίτρα, έχει στολίδια πολύ αξιόλογα 
 Σκήπτρο, δεν λείπει, στο κέντρο, δείχνοντας τη δύναµη. 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
 

O διαλογισµός είναι το ψωµί του σοφού. Όταν ο σοφός διαλογίζεται, ψάχνει το Θεό, ψάχνει πληροφορία ή 
ψάχνει δύναµη. Πέντε είναι τα κλειδιά του διαλογισµού: 

1. Στάση του σώµατος άνετη 
2. Νους ήρεµος 
3. Συγκέντρωση 
4. Εσωστρέφεια 
5. Έκσταση 

 



1. Άνετη στάση του σώµατος. Συγκεντρώσου στο φυσικό σου κορµί και εξέτασέ το προσεκτικά µε τα 
µάτια της ψυχής. Απόδειξε ότι εσύ δεν είσαι αυτό το θαυµαστό κορµί. Απόβαλλέ το από το νου σου 
λέγοντας: εγώ δεν είµαι το φυσικό µου κορµί. 

 Συγκεντρώσου µετά στο αιθερικό σώµα, αναγνώρισέ το και µετά δώσε επισταµένη προσοχή στη 
φωτεινότητά του – η οποία βγαίνει από το φυσικό σώµα σχηµατίζοντας την πολύχρωµη αύρα -  απόβαλλέ το 
από το νου λέγοντας: εγώ δεν είµαι το αιθερικό σώµα. 
 Εισχώρησε περισσότερο στον εαυτό σου, συγκεντρώσου στο αστρικό σου σώµα πρώτα και µετά στο 
νοητικό. Αυτά τα δύο σώµατα, αστρικό και νοητικό, είναι οι δύο κολώνες των µασονικών ναών, Γιακίν και 
Μπόας, του οποίου θεµελιώδης βάση είναι η κυβική πέτρα του Γιεσόδ, το αιθερικό σώµα. 
 Συγκεντρώσου καλά σ’ αυτά τα δύο σώµατα και µετά για να αποδείξεις ότι εσύ δεν είσαι κανένα από 
αυτά, αλλά ότι είναι δύο όργανα περισσότερο έκφρασης, απόβαλλέ τα από το νου σου λέγοντας: εγώ δεν είµαι 
το αστρικό µου σώµα, εγώ δεν είµαι το νοητικό µου σώµα. 
 Ξεγυµνώσου από τα 4 σώµατα αµαρτίας και πέρνα δια µέσου της άσπρης και µαύρης κολώνας Γιακίν-
Μπόας, του ναού που είναι ζωντανό το σώµα σου, πάνω στις οποίες είναι γραµµένη µε χαρακτήρες από φωτιά 
η λέξη εισόδου INRI. ∆ιαχώρισέ τη σε δύο συλλαβές και φωνοποίησε τη µία µετά την άλλη έτσι: 

IIIIIIIINNNNNNN 
RRRRRRRRIIIIIII 

 Στη συνέχεια φύγε για να περιπλανηθείς στον κόσµο των σύννεφων της φωτιάς, χωρίς τα τέσσερα υλικά 
σου οχήµατα. 
 Επέστρεψε στο σώµα σου για να συνεχίσεις τη δουλειά και συγκεντρώσου εκ νέου στην µαύρη κολώνα 
του ζωντανού σου ναού, το αστρικό σου σώµα, και προσπάθησε ν’ ακούσεις το διαπεραστικό τραγούδι του 
γρύλου, που είναι η ουσία της χαµένης λέξης, INRI, και χωρίς να σταµατήσεις ν’ ακούς αυτό που τώρα βγαίνει 
ανάµεσα στις κόγχες του εγκεφάλου σου, συγκεντρώσου στην άσπρη κολώνα, το νοητικό σου σώµα. 
 Συνέχισε να διαλογίζεσαι και συγκεντρώσου στο σώµα της επιθυµίας µέχρι να το συνειδητοποιήσεις και 
όταν θα έχεις επαληθεύσει ότι είναι άλλο ένα δικό σου όχηµα έκφρασης, απόβαλλέ το λέγοντας: εγώ δεν είµαι 
το σώµα της επιθυµίας. 
 Εισερχόµαστε λίγο ακόµα, συγκεντρωνόµαστε στο σώµα της συνείδησης. Αναγνώρισέ το και δες ότι 
είναι ακόµα ένα όχηµα έκφρασης, απόβαλλέ το λέγοντας: εγώ δεν είµαι το σώµα της συνείδησης. 
 Τότε αναρωτιέσαι: «Ποιος είµαι εγώ?» Και µια φωνή πολύ απαλή και γλυκιά θα σου απαντήσει: «Εσύ 
είσαι Εγώ, ο Οικείος, η αντανάκλαση του Εγώ-Χριστός. Εσύ κι Εγώ είµαστε Ένα».  
 Αυτές τις στιγµές ταυτίσου µ’ Αυτόν, αισθάνσου να είσαι Αυτός, πες: 
Εγώ είµαι Αυτός, Εγώ είµαι Αυτός, Εγώ είµαι Αυτός………………………. 
 Για να φτάσουµε σ’ αυτό το στάδιο της συνείδησης προφέρουµε διανοητικά το µάντραµ ΠΑΝΤΕΡ: 

ΠΑΑΑΑΑΝΝΝΝΝ 
ΤΕΕΕΕΕΡΡΡΡΡΡΡ 

 Αυτό το µάντρα θα σε βοηθήσει να αναγνωριστείς µε τον Εσωτερικό σου Χριστό. 
 Με την καθηµερινή εσωτερική συγκέντρωση πραγµατοποιείται το ξύπνηµα της συνείδησης, σε τέτοιο 
βαθµό που κατά τη διάρκεια του ύπνου θέτεται σε λειτουργία το αστρικό σώµα µε την ίδια φυσικότητα και 
διαύγεια µε το φυσικό σώµα και όταν, για την ειλικρίνεια και αφοσίωσή σου, στην έκσταση σου επιτραπεί να 
επισκεφτείς τους πυρήνες πάνω στους οποίους θεµελιώθηκε το σύµπαν, που αλληγορικά φαίνονται σαν τρύπες, 
θα µπορέσεις να ατενίσεις την Ιερή Μεγαλειότητα του Απόλυτου. 
 Η έντονη πρακτική ξυπνά τα εσωτερικά κέντρα. 
 
 

 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Σ Κ Α Λ Α Σ  Τ Ω Ν  

Ι Ε Ρ Ο Γ Λ Υ Φ Ι Κ Ω Ν  
 
 Αυτή η γλυπτική είναι µια ξεκάθαρη αναφορά στους 12 άθλους του Ηρακλή. Οι 12 άθλοι του Ηρακλή, 
πρωτότυπο του αυθεντικού ανθρώπου, δείχνουν, σηµαίνουν, τη µυστική πορεία που πρέπει να µας οδηγήσει 
µέχρι τις βαθµίδες του Τέλειο ∆άσκαλου και του Μεγάλου Εκλεκτού. 
 



 Πρώτος άθλος: Αιχµαλωσία και θάνατος του Λιονταριού της Νεµέας, η δύναµη των ενστίκτων και των 
ανεξέλεγκτων παθών που όλα τα καταστρέφει και τα καταβροχθίζει. 
 ∆εύτερος άθλος: Καταστροφή της Λερναίας Ύδρας, συµβολικό τέρας της αθάνατης προέλευσης, 
εφοδιασµένο µε εννιά απειλητικά κεφάλια που αναγεννιόνταν κάθε φορά που καταστρέφονταν, απειλώντας τα 
κοπάδια τόσο όσο και τη συγκοµιδή. 
 Μπορούµε να ερµηνεύσουµε αυτή την πολύπλευρη Ύδρα όπως µια αλληγορική εικόνα που 
προσωποποιεί καθαρά το νου µε όλα τα ψυχολογικά του ελαττώµατα. 
 Τρίτος άθλος: Αιχµαλωσία της Ελαφίνας της Κυρήνειας και του κάπρου του Ερύµανθου. Στην ελαφίνα 
µε τα πόδια από µπρούτζο και τα κέρατα από χρυσό, µπορούµε να δούµε µια καθαρή αναφορά στην ανθρώπινη 
ψυχή, την ανώτερη πηγή της θεοσοφίας. Στον τροµερό κάπρο (αγριόχοιρο), διεστραµµένο όσο κανένα, 
βρίσκεται το ζωντανό σύµβολο όλων των κατώτερων ζωικών παθών. 
 Τέταρτος άθλος: Η καταπληκτική καθαριότητα των φηµισµένων στάβλων του Αυγεία, βασιλιά της 
Ελίδας, του οποίου η κόρη, γνώστης των ικανοτήτων των φυτών, ετοίµαζε µε αυτά µαγικά ροφήµατα. Αυτοί οι 
στάβλοι είναι η ζωντανή συµβολική αναπαράσταση από τα δικά µας υποσυνείδητα βάθη, που φιλοξενούν τα 
αµέτρητά τους κοπάδια (αυτά τα πολλαπλά ψυχικά, ζωώδη ακόλουθα που συγκροτούν το εγώ). 
 Πέµπτος άθλος: Καταδίωξη και καταστροφή των ανθρωποφάγων πτηνών που κρυφά κατοικούσαν στις 
λίµνες της Στυµφαλίας και σκότωναν τους ανθρώπους µε τα µπρούτζινα φτερά τους, που σαν θανατηφόρα βέλη 
εκτοξεύονταν εναντίον των ανυπεράσπιστων θυµάτων τους. 
 Έκτος άθλος: Αιχµαλωσία του ταύρου της Κρήτης. 
 Έβδοµος άθλος: Αιχµαλωσία των φοράδων του ∆ιοµήδη, που σκότωναν και έτρωγαν τους ναυαγούς 
που έφταναν στις ακτές  του πολεµόχαρου χωριού των Βισθόνιων. 
 Αναφορά στα υποανθρώπινα, παράφορα στοιχεία, βαθιά βυθισµένα στις δικές µας αβύσσους της 
ασυνειδησίας, συµβολικά κτήνη ενωµένα στα σπερµατικά υγρά της πρώτης στιγµής, έτοιµα πάντα να 
καταβροχθίσουν τους αποτυχηµένους.  
 Όγδοος άθλος: Η σπηλιά όπου θανάτωσε τον ληστή Κάκο, τον κακό κλέφτη που κρύβεται µέσα στη 
σκοτεινή σπηλιά του ανθρώπινου υποσυνείδητου, που λεηλατεί µε προδοσία το σεξουαλικό κέντρο του 
οργανισµού για την ικανοποίηση των κτηνωδών ζωικών παθών. 
 Ένατος άθλος: Κατάκτηση της ζώνης της Ιππολύτης, βασίλισσας των αµαζόνων, αναφορά στην ψυχική 
θηλυκή άποψη της δικής µας κατώτερης φύσης. 
 ∆έκατος άθλος: Κατάκτηση του κοπαδιού του Γηρυόνη, δολοφονία του κατόχου του, τον οποίο 
αντιµετώπισε, µετά τους φύλακές του και τα σκυλιά Όρθο και Ευρυτίωνα. 
 Ενδέκατος άθλος: Κλοπή των µήλων των Εσπερίδων, των θυγατέρων – νυµφών του Άτλα, ζωντανή 
αναπαράσταση του πλανήτη Αφροδίτη, της µαγευτικής λάµψης της αγάπης. 
 Προφανώς αυτός ο άθλος έχει στενή σχέση µε τις βιβλικές ιστορίες πάνω στα φρούτα του δέντρου της 
γνώσης του καλού και του κακού, στον κήπο της Εδέµ. 
 ∆ωδέκατος άθλος: Βγάζει από την πλουτωνική του κυριαρχία τον σκύλο Κέρβερο που την φυλάει (για 
καλύτερη πληροφόρηση κοίτα το βιβλίο Τα Τρία Βουνά του ίδιου Συγγραφέα). 
 Στο κέντρο της σκάλας ξεχωρίζουν θαυµάσια επτά κέντρα, που έχουν στενή σχέση µε τα επτά 
µαγνητικά κέντρα της σπονδυλικής στήλης του ανθρώπου. Αυτό είναι προφανές, είναι οι ίδιες επτά εκκλησίες 
της Αποκάλυψης του Ιωάννη. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Αυτές οι Εκκλησίες είναι ξεκινώντας από τη βάση προς τα πάνω, από τον κόκκυγα προς το κεφάλι: 



 
 

Εκκλησία της Εφέσου, ή τσάκρας Muladhara 
 

 Βρίσκεται ακριβώς στη βάση της σπονδυλικής κολώνας, στην ίδια ρίζα των γεννητικών µας οργάνων, 
ανάµεσα στον πρωκτό και στα γεννητικά όργανα. 
 Ξυπνά αυτό το κέντρο όταν ο άντρας και η γυναίκα ενώνονται χωρίς εκσπερµάτωση, δηλαδή, µε την 
πρακτική της σεξουαλικής µαγείας. 
 Αυτό το κέντρο είναι θεµελιώδης, τρέφει µε την ενέργειά του τα άλλα κέντρα. Η Κουνταλίνη βρίσκεται 
περικλεισµένη σ’ αυτό το κέντρο. 
 Από εδώ εκπηγάζουν τέσσερα κανάλια παρόµοια µε τα πέταλα του λωτού. 
 Τα επτά επίπεδα της κοσµικής συνείδησης βρίσκονται κάτω από αυτό το µαγνητικό κέντρο, ή εκκλησία 
της Εφέσου. 
 Το µάντραµ αυτού του τσάκρα είναι Bhur. 
 Τα µάντραµ Ντις, Ντας, Ντος,  της σεξουαλικής µαγείας ξυπνούν την Κουνταλίνη. Σ’ αυτό το κέντρο 
της Εφέσου βρίσκεται η ρίζα του καλού και του κακού. 
 Πολλοί λένε ότι είναι απόστολοι και δεν είναι, γιατί πορνεύουν. 
 Το τσάκρα Μουλαδάρα σχετίζεται µε το Prithivi και όποιος ξυπνά ολοκληρωτικά αυτό το κέντρο 
αποκτά το ελιξίριο της µακροζωίας, διατηρεί το φυσικό του σώµα για εκατοµµύρια χρόνια. 
 Η Κουνταλίνη µας δίνει τη γνώση του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος. 
 
 

Εκκλησία της Σµύρνης ή τσάκρα Svadhichthana 
 

 Σχηµατίζει τον γιόγκι ξυπνώντας την ανώτερη συνείδησή του, αποκτώντας πολλαπλές εξουσίες ή 
siddhis (δυνάµεις στα Σανσκριτικά) 
 Στους εσωτερικούς κόσµους η λέξη χρόνος είναι συνώνυµη µε εσωτερικές βαθµίδες της συνείδησης. 
 Αυτό το τσάκρα είναι η κατοικία του τάτβα Άπας. Το στοιχειώδες πνεύµα του νερού, Varuna, 
σχετίζεται µε αυτόν. Ακτινοβολεί µε τη φωτιά της Κουνταλίνη  και έχει έξι θαυµάσια πέταλα. 
 Το µάντρα είναι Bhuvar. Αυτός που ξυπνά αυτό το κέντρο µαθαίνει να χειρίζεται τα στοιχειώδη 
πλάσµατα των νερών και γνωρίζει τις ξεχωριστές αστρικές οντότητες. Κατακτά τον θάνατο µε το ξύπνηµα 
αυτού του τσάκρα. 
 Τοποθετηµένο δύο δάχτυλα κάτω από το ηλιακό πλέγµα, ελέγχει τα νεφρά, την κοιλιά και τα όργανα 
της κατώτερης κοιλίας. 
 
 

Εκκλησία της Περγάµου ή τσάκρα Manipura 
 

 Η Πέργαµος βρίσκεται στο επιγάστριο, λίγο πάνω από τον οµφαλό. 
 Αυτό είναι το τσάκρα Μανιπούρα. Μ’ αυτό το κέντρο µπαίνουν σε ενέργεια το ηπατικό και σπληνικό 
πλέγµα. ∆έκα κανάλια εκπηγάζουν απ’ αυτό το κέντρο. Το χρώµα είναι το αστραφτερό της φωτιάς. Το τάτβα 
Τέχας σχετίζεται µε αυτό. Με το µάντρα Ram-Swa επικαλούµαστε τον Agni, για να µας βοηθήσει να το 
ξυπνήσουµε. 
 Αυτό το τσάκρα είναι το τηλεπαθητικό κέντρο ή εγκέφαλος των συγκινήσεων. Τα νοητικά κύµατα των 
ανθρώπων που σκέφτονται για εµάς φτάνουν στο ηλιακό πλέγµα, µετά περνούν στον εγκέφαλό µας. Έτσι 
λοιπόν καταλαβαίνουµε ότι είναι ένας δέκτης. Ο αδένας της επίφυσης είναι ο αναµεταδότης. 
 Αυτό το κέντρο συγκεντρώνει όλη την ενέργεια ή τις ηλιακές δυνάµεις που τρέφουν όλα τα πλέγµατα 
του ανθρώπινου οργανισµού. Με το ξύπνηµα του τσάκρα Μανιπούρα, αποκτούµε την κυριαρχία πάνω στη 
φωτιά. 
 
 

Εκκλησία της Θυάτειρας ή τσάκρα Anahata 
 

 



 Βρίσκεται την περιοχή της καρδιάς σε χρώµα κόκκινο ζωντανό. Μέσα σ’ αυτό το κέντρο υπάρχει ένα 
κενό, χρώµατος ανθρακί εξάγωνο. Αυτό το τσάκρα σχετίζεται µε το Vayu, τάτβα του αέρα. 
 Μάντραµ SSsssssss.  Όταν µαθαίνουµε να διαλογιζόµαστε σ’ αυτό το κέντρο, γινόµαστε  οι απόλυτοι 
κυρίαρχοι του αέρα και µπορούµε να διαλύουµε τους τυφώνες και να κυβερνούµε τους ανέµους κατά βούληση. 
 Να επιπλέεις στον αέρα είναι ευκολότερο απ’ το να πάρεις ένα ποτήρι νερό, είναι απλό. Αρκεί ο 
σπουδαστής να µάθει να µπαίνει στο αστρικό επίπεδο µε το φυσικό του σώµα. 
 
 
 

Πρακτική 
 

 Ο µαθητής εισέρχεται σε κατάσταση µεταξύ ύπνου και ξύπνιου, στα γρήγορα. Μετά σηκώνεται από το 
κρεβάτι µε µεγάλη απαλότητα, αλλά µιµούµενος τους υπνοβάτες, δηλ. διατηρώντας τη νύστα σαν ένα πολύτιµο 
θησαυρό. 
 Ο µαθητής έτσι περπατώντας γεµάτος µε πίστη σαν ένας υπνοβάτης θα πηδήξει µε την πρόθεση να 
επιπλεύσει µέσα στο αστρικό περιβάλλον. Εάν ο µαθητής καταφέρει να επιπλεύσει στον αέρα, είναι γιατί το 
φυσικό του σώµα έχει µπει µέσα στο αστρικό επίπεδο. Τότε θα µπορεί να κατευθυνθεί σε οποιοδήποτε σηµείο 
της γης, διαµέσων του άπειρου διαστήµατος. 
 Έτσι το φυσικό σώµα µπορεί να πετά διαµέσων του αστρικού επιπέδου, παραµένοντας υποκείµενο 
στους νόµους του αστρικού επιπέδου χωρίς να χάνει τα χαρακτηριστικά του. 
 Το σηµαντικό είναι να έχεις πίστη, υποµονή και επιµονή. 
 
 

Εκκλησία των Σάρδεων ή τσάκρα Vishuddha 
 
 H εκκλησία των Σάρδεων, τοποθετηµένη στην περιοχή του δηµιουργικού λάρυγγα, είναι το τσάκρα 
Vishuddha. 
 Σχετίζεται θαυµάσια µε το τάτβα Akasha, στοιχείο αιθερικό. 
 Χρώµα αυτού του τάτβα, έντονο γαλάζιο. Έχει έξι όµορφα πέταλα, µοιάζει µε ένα γεµάτο φεγγάρι. 
 Όταν κάνουµε διαλογισµό πάνω σ’ αυτό το τσάκρα, θα µπορέσουµε να διατηρηθούµε µε το φυσικό µας 
σώµα, ακόµα και κατά τη διάρκεια της κοσµικής νύχτας. 
 Όποιος διαλογίζεται σ’ αυτό το κέντρο, θα µπορεί να γνωρίζει τον ανώτερο εσωτερισµό όλων των ιερών 
βιβλίων και να φτάνει στην µεγαλειώδη κατάσταση του Trikala-Jnana. Με άλλα λόγια, σε κάποιον που µπορεί 
να γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον. 
 Το µάντραµ του είναι Han και ο γιόγκι το χρησιµοποιεί σε πλήρη διαλογισµό.  
 Οι εξουσίες είναι λουλούδια της ψυχής που βλασταίνουν όταν τις έχουµε αγιοποιήσει. 
 Για κάθε βήµα που δίνουµε για την ανάπτυξη των τσάκρας, οφείλουµε επίσης να δώσουµε χίλια βήµατα 
στην αγιότητα. 
 Με τις εσωτερικές ασκήσεις, σχεδόν ετοιµάζουµε τον κήπο µας, ώστε το άρωµα της αγιότητας, να κάνει 
ν’ ανθήσουν τα δικά µας θαυµαστά τσάκρας. 
 Το τσάκρα Vishuddha, σχετίζεται µε τον δηµιουργικό λόγο. 
 Το πιο δύσκολο στη ζωή είναι να µάθουµε να χειριζόµαστε την γλώσσα. Μερικές φορές το να µιλάµε 
είναι ένα παράπτωµα και υπάρχουν φορές που το να σιωπούµε είναι άλλο παράπτωµα. Υπάρχουν σιωπές 
εγκληµατικές, υπάρχουν λέξεις ανήθικες. 
  
 

Εκκλησία της Φιλαδέλφειας ή τσάκρα Ajna 
 

 Τοποθετηµένο ανάµεσα στα δύο φρύδια. Μάντραµ ΟΜ 
 Αυτό το τσάκρα είναι της διορατικότητας ή της ψυχικής όρασης. 
 Το πλέγµα αυτού του τσάκρα είναι ένα λουλούδι λωτού, που εκπηγάζει από τον βλεννογόνο αδένα. 
Αυτός ο αδένας είναι ο υπηρέτης και αυτός που φέρνει το φως της επίφυσης, όπου βρίσκεται το στέµµα των 
αγίων. Ο λωτός µε τα χίλια πέταλα, το Μάτι του Dangma, το µάτι της διαίσθησης. 
 Έχουµε διδάξει τα µάντραµ και τις πρακτικές των τσάκρας της σπονδυλικής στήλης αλλά δεν πρέπει να 
ξεχνάµε ότι επίσης τα πλέγµατα έχουν τα δικά τους µάντραµ. 



 Το ισχυρό µάντραµ Fe Uin Dagj, κάνει να δονούνται όλα τα πλέγµατα. Το σηµαντικό είναι να 
παρατείνεται ο ήχος των φωνηέντων. 
 Τα φωνήεντα  I, E, O, U, A  τοποθετούνται στην ακόλουθη σειρά: 

Ι – µετωπικό πλέγµα 
  Ε – λαρυγγικό πλέγµα 
 Ο – καρδιακό πλέγµα 
ΟΥ -  ηλιακό πλέγµα 

    Α – πνευµονικό πλέγµα 
 Αυτός που µαθαίνει να διαλογίζεται στο τσάκρα Ajna, αποκτά τις 8 µεγάλες εξουσίες και τις 32 µικρές 
εξουσίες. 
 Η ψυχική διορατικότητα είναι µια ανοικτή πόρτα µπροστά σου, αλλά είναι αναγκαίο ν’ αποκτήσεις την 
ικανότητα και να φυλάσσεις την λέξη του Κυρίου, για να µην πέφτεις σε πειρασµό. 
 
 

Εκκλησία της Λαοδίκειας ή τσάκρα Sahasrara 
 

 Ονοµάζεται η κορώνα των αγίων. Η κατοικία του Σίβα. Αντιστοιχεί στον αδένα της επίφυσης. 
 Το στέµµα των αγίων έχει 12 αστέρια που είναι τα 12 χαρίσµατα της ψυχής. 
 Στον εγκέφαλο υπάρχουν 24 αγγελικά άτοµα που αντιπροσωπεύουν τα 24 ζώδια τα οποία ακτινοβολούν 
θαυµάσια, φλεγόµενα, όταν η Devi Κουνταλίνη ανοίγει αυτό το κέντρο. 
 Αυτό το τσάκρα έχει 1000 πέταλα. 
 Οι 24 ατοµικοί πρεσβύτεροι, αντιπροσωπεύουν την σοφία των 24 πρεσβύτερων του ζωδιακού. Οι 24 
πρεσβύτεροι του ζωδιακού είναι ντυµένοι µε άσπρα ρούχα καθισµένοι στον θρόνο του δικού µας εγκεφάλου. 
 Στην ρίζα της µύτης βρίσκεται το άτοµο του πατέρα, είναι το άτοµο της θέλησης. 
 Τα επτά φίδια ανεβαίνουν µέσω της θέλησης, κυριαρχώντας στην ζωική ενέργεια. 
 Στον βλεννογόνο αδένα βρίσκεται το άτοµο του Υιού, του οποίου εκφραστής στην καρδιά είναι το 
άτοµο Νόους (ο Υιός του Ανθρώπου). 
 Στον αδένα της επίφυσης µέσα στο τσάκρας Sahasrara, ακτινοβολεί το αγγελικό άτοµο του Αγίου 
Πνεύµατος. 
 Το άτοµο του Πατέρα κυβερνά ή ελέγχει το γαγκλιακό κορδόνι Πινγκαλά στην δεξιά πλευρά απ’ όπου 
ανυψώνονται τα ηλιακά άτοµα, η θετική δύναµη. 
 Το άτοµο του Υιού κυβερνά το κανάλι Σουσούµνα, απ’ όπου ανεβαίνουν οι ουδέτερες δυνάµεις. 
 Το άτοµο του Αγίου Πνεύµατος κυβερνά το κανάλι Ιδά, απ’ όπου ανεβαίνουν οι αρνητικές δυνάµεις. 
 Γι’ αυτό σχετίζεται µε τις δικές µας σεξουαλικές δυνάµεις και µε τις ακτίνες της σελήνης, στενά 
συσχετισµένες µε την αναπαραγωγή των φυλών. 
 Κάθε ένα από τα εφτά τσάκρας της σπονδυλικής στήλης κυβερνιέται από ένα αγγελικό άτοµο. 
 Οι επτά βροντές είναι οι επτά νότες της Χαµένης Λέξης που αντηχούν στις επτά εκκλησίες της 
σπονδυλικής µας στήλης. 
 Κατ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν είναι που αυτή η σκάλα είναι ένα ανοιχτό βιβλίο που µας δείχνει το 
δύσκολο και στενό µονοπάτι που πρέπει να διανύσουµε, για να φτάσουµε στο Μεγάλο Φως. 
 Επίσης µας δείχνει τα βαθιά επίπεδα του υποσυνείδητου. 
 
 

 

 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Σ Τ Η Λ Η Σ  (Ε Σ Τ Ε Λ Α ) «Μ » 
 

 Βρίσκεται στο πόδι των σκαλοπατιών και αν και πολύ φθαρµένη µας δείχνει πως µόνο δουλεύοντας µε 
τον εσωτερικό άνθρωπο, µπορούµε να φτάσουµε στην τελική απελευθέρωση. 
 Μίτρα, πολύ υψηλή, δείχνει τον µεγάλο ιερέα. 
 Όψη αγνώριστη, κατεστραµµένη. 
 Χέρια,  αν και κατεστραµµένα µας δείχνουν το µονοπάτι που ανεβαίνουν οι σεξουαλικές δυνάµεις. 
 Η φαρδιά ζώνη, µας δείχνει ένα σχήµα, καθαρή αναφορά στον αιτιατό άνθρωπο, τον πραγµατικό. 



 Σκήπτρο, πολύ καλά φτιαγµένο αλλά ήδη κατεστραµµένο από τον καιρό ή από τις ανθρώπινες 
βαρβαρότητες. 
 Τοποθετηµένη έτσι, στο πόδι της σκάλας, µας µιλάει για ένα Μεγάλο ∆άσκαλο µάγια, µια θεότητα, 
έναν ιερέα. 

 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Σ Τ Η Λ Η Σ  (Ε Σ Τ Ε Λ Α ) «Η » 
Η  Ι Ε Ρ Ε Ι Α  

 
 Πρόσωπο µιας θεότητας. Ένα πρόσωπο ολοκληρωτικά ιερατικό. 
 Μίτρα, φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της πραγµατικής ιεροσύνης, είναι επιβλητική, θαυµάσια. 
 Αυτιά, το σχήµα τους δείχνει την Λέξη, τον Λόγο 
 Ο θωρακικός, που ανυψώνεται από το κέντρο του στήθους µέχρι να συνδεθεί πρακτικά µε τα αυτιά, 
µας δείχνει ότι ο αληθινός άνθρωπος που είναι στο κέντρο του στήθους, ο Tiphereth, η ανθρώπινη ψυχή, 
οφείλει να γνωρίζει ν’ ακούει τον Λόγο, τη Λέξη, τη σοφία, τη γνώση. 
 Χέρια, µας δείχνουν τις δύο ανοδικές δυνάµεις. Στο κέντρο, ανάµεσα στα χέρια, υπάρχει ένα 
σχεδιάγραµµα ανθρώπινο, σε προφίλ που µας δείχνει καθαρά τον αιτιατό άνθρωπο, τον αληθινό. 
 Σκήπτρο, φαίνεται όπως στις άλλες στήλες, αλλά εδώ βλέπουµε µια αλλαγή, που φτάνει µέχρι την ζώνη 
που στα Εβραϊκά αντιστοιχεί στον Hod. 
 Hod, στα Εβραϊκά, ανταποκρίνεται στον αστρικό κόσµο και στον εαυτό του εφαρµόζεται σε όλες τις 
ιερές γραφές όλων των λαών. 
 Η κεντρική ράβδος  που υψώνεται µέχρι να συνδεθεί µε την ζώνη, µας δείχνει την δουλειά µε τον Hod 
και τον Jesod, για να µετατραπούµε σε εργάτες του Μεγάλου Έργου. 
 Η όψη της στήλης είναι θηλυκή. Στα πλάγια του σκήπτρου ή της κεντρικής ράβδου, εµφανίζεται ο 
φηµισµένος σταυρός του Αγ. Ανδρέα. 
 Όταν αυτός ο σταυρός έχει στο κέντρο του το τριαντάφυλλο, µετατρέπεται σε ροδόσταυρος. 
 Το τριαντάφυλλο αντιπροσωπεύει τον Λόγο. 
 Το Χι, (Χ), αντιπροσωπεύει τον υδράργυρο και το θειάφι, αναγκαία για το Μεγάλο Έργο του Πατέρα. 
 Το Τάγµα του Λόγου, ο αληθινός ροδόσταυρος, δεν έχει στον φυσικό κόσµο µια ορατή ή χειροπιαστή 
οργάνωση, δεν έχει κανένα φυσικό ναό, υπάρχει µόνο στους ανώτερους κόσµους. 
 Οι αδελφοί του Τάγµατος των Ροδόσταυρων που έχουν φυσικό σώµα, εδώ στον τρισδιάστατο κόσµο, 
είναι όλοι Αναστηµένοι ∆άσκαλοι. Είναι ∆άσκαλοι που ήδη έχουν ενσαρκώσει τον Χριστό, αναστηµένοι. 
 Αυτοί που στον φυσικό κόσµο χαρακτηρίζονται ροδόσταυροι, οι διάφορες σχολές, τάγµατα, είναι 
λανθασµένες. 
 Το Αληθινό Τάγµα των Ροδόσταυρων που ο Λόγος έχει ιδρύσει πάνω στην όψη της Γης, δεν έχει ορατή 
οργάνωση ούτε υπαγορεύει µαθήµατα δι’ αλληλογραφίας, ούτε εισπράττει µερίδια, ούτε υφίσταται νοµικά, 
ούτε έχει εσωτερικούς ή εξωτερικούς κανονισµούς.  Ούτε που γνωρίζονται τα µέλη του µεταξύ τους στο 
φυσικό επίπεδο. Θα γνωρίζονται σους ανώτερους κόσµους, αλλά τον φυσικό, σπάνια, πολύ σπάνια 
συναντιούνται. 
   Όλοι αυτοί είναι ικανοί να µετατρέπουν τον µόλυβδο σε χρυσό και να φτιάχνουν διαµάντια της 
καλύτερης ποιότητας, είναι ∆άσκαλοι Αυτοπραγµατωµένοι. 
 Ο σταυρός είναι σεξουαλικός εκατό τοις εκατό και για να ανθίσει το τριαντάφυλλο ή ο Λόγος στον 
σταυρό, χρειάζεται να πεθάνουµε στον εαυτό µας τελειωτικά. Πρέπει να χριστικοποιηθούµε εντελώς. 
 Ο κάθετος φαλλός ενωµένος µε το γυναικείο όργανο κάνουν το σταυρό. 
 Κατ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αυτοί που ονοµάζονται ροδόσταυροι, όπως κι αν είναι ο χαρακτηρισµός, 
βεβηλώνουν κάτι µεγαλειώδες, µεγαλοπρεπές, ιερό. 
 Είναι σαν να λέµε «Είµαι Θεός», γιατί αυτό είναι για τις θεότητες, όχι για ανθρώπους κοινούς και 
συνηθισµένους. 
 Στο Τάγµα των Ροδόσταυρων που ο Λόγος έχει ιδρύσει πάνω στην επιφάνεια της Γης, δεν µπορούν να 
µπουν εκτός από αυτούς που έχουν χριστικοποιηθεί, αυτοί που ήδη είναι ∆άσκαλοι, Τέλειοι Οπαδοί. 
 Ο τρόπος λοιπόν που οι οργανώσεις στον φυσικό κόσµο λέγονται ροδόσταυροι, είναι λανθασµένος. 
Είναι το ίδιο πράγµα σαν να λέµε «Εγώ είµαι Θεός». Είναι µια βλασφηµία, εγωισµός, βεβήλωση. Όλες είναι 
λανθασµένες και από τον Ροδοσταυρισµό δεν έχουν παρά το όνοµα. 



 Το πραγµατικό Τάγµα των Ροδόσταυρων δεν είναι παρά για Αναστηµένους ∆ασκάλους, για 
αναστηµένους αποθανόντες που ήδη έχουν τον Χριστό ζωντανό µέσα τους. 
 Έχουµε δώσει αυτές τις επεξηγήσεις ως προς το Χι (σταυρός) που βρίσκεται στην στήλη «Η» και είναι 
πολύ σηµαντικές. 
 Η ζώνη µας δείχνει την προαγωγή των ενεργειών προς τα πάνω. 
 Στο κέντρο των δύο χεριών εµφανίζεται ένα πρόσωπο που δείχνει καθαρά τον Tiphereth, την 
ανθρώπινη ψυχή. 

 
 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Σ Τ Η Λ Η Σ  (Ε Σ Τ Ε Λ Α ) «Φ » 
 

 Μίτρα πολύ κατεστραµµένη από τον χρόνο και από την ανθρώπινη βαρβαρότητα. 
 Εκτιµούµε ότι ο θωρακικός  που υψώνεται µέχρι τα µάγουλα, είναι σωστό, µας δείχνει την ψυχή των 
αιτιών, το Είναι. 
 Μπράτσα, φτάνουν µέχρι το κέντρο του στήθους, δείχνοντας πάντα τις δύο ανερχόµενες δυνάµεις. 
 Ζώνη, αξιολογείται στην µασονική ποδιά που καλύπτει τα γεννητικά όργανα. Βλέπουµε µια όψη να 
δείχνει την τρίτη δύναµη στο ανώτερο µέρος της ποδιάς. 
 Εκτιµούµε µια πολύτιµη ζώνη µε το Χι σε προτεραιότητα 
 Στο πίσω µέρος της στήλης, βλέπουµε την δουλειά που κάθε χτίστης, αρχιτέκτονας µασόνος, πρέπει να 
πραγµατοποιήσει για να φτάσει στην Μαεστρία. Πρέπει να εργαστούµε επάνω στον ίδιο µας τον εαυτό, 
σύµφωνα µε τις λαµβανόµενες παιδείες, σύµφωνα µε την δοσµένη εσωτερική εκπαίδευση. 
 Υπάρχει αναγκαιότητα να µελετήσουµε τη διδασκαλία και να πραγµατοποιήσουµε το έργο. 
 
 
 

Πρακτική 
 

 
 Οι µεγάλοι µύστες µάγιας ζουν µέσα στην 4η παράλληλο ή 4η διάσταση. Εκεί έχουν τους ναούς τους και 
θαυµάσιες πόλεις.  Αν θέλουµε να το ερευνήσουµε, εδώ βρίσκεται το ακριβές κλειδί για να το κάνουµε.  Σε ένα 
µεγάλο καρβέλι γράφεται το ακόλουθο µάντραµ:  Senosan  Gorora  Goberdon, έτσι όπως φαίνεται γραµµένο 
κάτω: 
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N 
 

 Μετά τρώτε το ψωµί. Οι µαντρικές λέξεις γράφονται σε σταυρό µε µολύβι ή µελάνι. Όταν ερευνούµε 
αυτό το κλειδί στους ανώτερους κόσµους, για να γνωρίσουµε την επιστηµονική και εσωτερική αξία του 
λεχθέντος κλειδιού, λαµβάνουµε το ακόλουθο: 
 Οι ερευνητές αδελφοί, σε οµάδες, αποκοιµηθήκαµε φωνοποιώντας το µάντραµ και το αποτέλεσµα ήταν 
εκπληκτικό. 
 Όταν εγκαταλείψαµε το φυσικό σώµα και µπήκαµε στο αστρικό είδαµε τότε τη θάλασσα. 
 Ένας τροµερός θεός της θάλασσας έκανε να δονείται µέχρι τα βάθη, τόσο ώστε στην θάλασσα να 
σχηµατιστούν αιθερικά κύµατα που γυρνώντας οµόκεντρα, απειλούσαν να ριχτούν προς εκεί που εµείς 
ήµασταν.  



 Αυτός ο τροµερός θεός είχε προκαλέσει έναν ηλεκτρικό ανεµοστρόβιλο, έναν αιθερικό τυφώνα, µια 
τροµακτική ισχύ για να ριχτεί στο µέρος όπου εµείς είχαµε αφήσει το φυσικό σώµα. 
 Όταν εµείς προφέραµε το µάντραµ SENOSAN GORORA GOBERDON, αυτός ο άφατος θεός 
συγκεντρώθηκε στο κάλεσµά µας και βύθισε το φυσικό µας σώµα µέσα στην τέταρτη διάσταση. 
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ΕΣΤΕΛΛΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ ΤΟΝ ΗΛΙΑΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟ 
 

Πρόσωπο, ηλιακό. 
 Από πάνω από το κεφάλι µπορούµε ν’ αντιληφθούµε µια µίτρα, η οποία ισοδυναµεί µε την µίτρα που 
χρησιµοποιούν σήµερα οι πάπες. Η µίτρα πάντα αντιπροσωπεύει τον Λόγο. 
 Το γεγονός ότι η φιγούρα την έχει, δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι ένας µεγάλος ιερέας µάγια. ∆εν είναι 
δυνατόν να φανταστούµε ένα σεληνιακό πλάσµα µε µίτρα. 
 Τα δύο χέρια προς τα πάνω µας δείχνουν τις δύο δυνάµεις θετική και αρνητική που πρέπει να ρέουν, 
προς τα µέσα και προς τα πάνω. Μόνο έτσι µπορούν να ρέουν, σε έναν υψηλό µυηµένο. 
 Οι καρποί των χεριών είναι στολισµένοι µε λειτουργικά βραχιόλια. 
 Τα αυτιά σε σχήµα στρογγυλό µε µια κουκίδα στο κέντρο µας δείχνουν καθαρά την αναγκαιότητα ν’ 
ακούµε τον Λόγο, την Λέξη, τη Φωνή. 
 Κάτω από αυτήν την εστέλα βρίσκονται κατάλοιπα ψαριών, κοχυλιών, τεµάχια από κοράλλια και 
πήλινα σκεύη. 
 Ξέρουµε καλά την σηµασία, τον συµβολισµό του ψαριού. 
 Το ψάρι συµβολίζει τον υδράργυρο των σοφών 
 Ο θειούχος υδράργυρος είναι το ιερό σπέρµα δεόντως µετατρεµµένο. 
 Ο υδράργυρος, στον εαυτό του, αντιπροσωπεύεται πάντα από τα αγνά νερά της ζωής. Αλλά το ψάρι 
συµβολίζει αυτό που ήδη προετοιµάζει ο υδράργυρος, που έχει λάβει τη φωτιά, που έχει γονιµοποιηθεί για ν’ 
ανέβει νικητής στην σπονδυλική στήλη των γνωστικών ασκητών. 
 Τα κοραλλένια τεµάχια δείχνουν την φιλοσοφική πέτρα.. 
 Τα κοχύλια της θάλασσας δείχνουν τον υδράργυρο που ωστόσο δεν έχει λάβει το θείο, είναι θα λέγαµε, 
η φωτιά. 
 Τα πήλινα σκεύη αντιπροσωπεύουν την εσωτερική δουλειά για να φτάσουµε να µετατραπούµε σε 
ηλιακό άνθρωπο, είναι τα ερµητικά ποτήρια. 
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RUACH ELOHIM 
 
 

 Η πέτρα στον εαυτό της, είναι πολύ θαυµάσια, πολύ συµβολική. 



 Η µίτρα. Βλέπουµε σ’ αυτήν, σε σχήµα τριγωνικό το Τετραγράµµατον, απεικονίζεται εδώ σε σχήµα 
µικρής σκάλας. 
 

- τι είναι το Τετραγράµµατον?  
 
Απάντηση: 
Πρώτο στάδιο: Adhi-Buddha, το άγνωστο, το ανεκδήλωτο. 

 Κάθε ένας από εµάς έχει τον δικό του  Adhi-Buddha, άγνωστο και ανεκδήλωτο. 
 ∆εύτερο στάδιο: οι τρεις απόψεις: Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύµα, που ανήκουν στον εκδηλωµένο 
∆ηµιουργό. 
 Αυτοί είναι οι τέσσερις τύποι του Τετραγράµµατον. Γι’ αυτό είναι τόσο τροµερή η προφορά αυτής της 
λέξης. 
 Όταν προφέρουµε το Τετραγράµµατον, λέει ο Eliphas Levi και εδώ το αποδεικνύουµε κι εµείς, 
εµφανίζονται πρόσωπα απ’ όλες τις γωνιές και τους τόπους του σύµπαντος, για να δουν ποιος έχει τολµήσει να 
προφέρει το όνοµα του Αιώνιου, µάταια. 
 Το Τετραγράµµατον ποτέ δεν πρέπει να προφέρεται µάταια, αλλά για κάποιον σκοπό, για να λάβουµε 
µια ειδική βοήθεια. Το είναι που απεικονίζεται σ’ αυτήν την στήλη, µας δείχνει:  εναρµονιστείτε µε τις τρεις 
δυνάµεις της δηµιουργίας. 
 Πολύ πιο πάνω από τη µίτρα φαίνεται το κεφάλι του Αρχαίου των αιώνων, θαυµάσια σµιλευµένο. 
 Προς τα πίσω φαίνεται ένα είδος σχεδίου που µοιάζει ανθρώπινο, πολύ τολµηρό (θρασύ). Μας δείχνει 
κάτι πάνω στην άγνωστη Θεϊκότητα 

Για να µιλήσουµε πιο καθαρά, δείχνουν τον Adhi-Buddha. 
Βλέπουµε λοιπόν, τον Αρχαίο των Ηµερών, και ένα άλλο είδος ανθρώπινης κεφαλής, είδος 

σχεδιαγράµµατος µε µάτια λίγο θολά, δείχνοντας τον Adhi-Buddha. 
Χέρια. Μπορούµε να δούµε τα δυο χέρια, προς τα πάνω, δείχνοντας τις δυο δυνάµεις και ένα είδος 

σκήπτρου, που δείχνει την τρίτη δύναµη ουδετεροποιηµένη, η δύναµη του Αγίου Πνεύµατος, πολύ στενά 
συσχετισµένη µε τον Hod και τον Jesod. 

Κάτω βλέπουµε ένα πρόσωπο ή µια φιγούρα στο ανώτερο µέρος του σκήπτρου. 
Το σκήπτρο βασίζεται αναµφίβολα, στην σεξουαλική ενέργεια, την οποία πρέπει ν’ ανυψώσουµε προς 

τα µέσα και προς τα επάνω.  Είναι µια εργασία πολύ συνειδητή. 
Μας µιλά ξεκάθαρα αυτή η στήλη για τα δύο γαγγλιακά  κορδόνια, γνωστά στην ανατολή µε τα 

ονόµατα Ida και Ρingala.  Αυτοί είναι οι µάρτυρες της Αποκάλυψης, των οποίων η αποστολή  είναι να κάνουν 
το ιερό λάδι του σπέρµατός µας να ανεβαίνει µέχρι το κεφάλι.  Οι κοτσίδες σ’ αυτή την στήλη το δείχνουν 
ξεκάθαρα.   

Αυτιά. Μας λένε να µάθουµε να ακούµε το Λόγο, τη Λέξη, τη Φωνή, τον ¨Ήχο. 
Από Εβραϊκή άποψη θα ονοµάζονταν ένας Ruach Elohim, ένας ιερέας που δούλεψε σ’ αυτές τις 

περιοχές του Κοπάν δίνοντας τις ηλιακές εσωτερικές διδασκαλίες, µια θεότητα.  
Στις Ονδούρες υπήρχε ένας Αβατάρας που δίδασκε και σχηµάτισε µια οµάδα ανθρώπων και ηλιακών 

οπαδών, οι οποίοι άφησαν στην ανθρωπότητα τα βιβλία τους από πέτρα. 
Είναι τόσο πολύτιµες αυτές οι γλυπτικές που ποτέ δεν θα ξαναγίνουν παρόµοιες. Ποιος θα ήταν ικανός 

να τις ξαναφτιάξει? Κάθε στήλη είναι ένα πέτρινο βιβλίο που µιλάει από µόνο του για το µεγαλείο του 
σύµπαντος.  Κάθε µνηµείο είναι προγενέστερο της εποχής του Ιησού από την Ναζαρέτ.  Είναι αρχαία, ανήκουν 
στην εποχή του χαλκού.  Η προέλευσή τους ήταν από τους Άτλαντες-µάγια. 
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Πρόσωπο. Φαίνεται µε εκµαγείο 
Αυτιά. Σ’ αυτό το σχήµα µας δείχνουν ότι πρέπει να µάθουµε ν’ ακούµε τις διδασκαλίες, την Λέξη, να 

ξέρουµε να δίνουµε προσοχή σ’ αυτό που µας έχει λεχθεί. 
Χέρια.  Αυτή η στάση είναι πολύ γνωστή ανάµεσα στους µεγάλους µυηµένους, έτσι στο σχήµα που 

φαίνεται σ’ αυτή τη στήλη, τα χέρια επάνω στο στήθος, τα δάχτυλα να ακουµπούν µεταξύ τους, 
χρησιµοποιείται πολύ για τον διαλογισµό. 

Στο κέντρο του στήθους υπάρχει ένα µαγνητικό σηµείο γνωστό στην Εβραϊκή καβάλα µε το όνοµα 
Tiphereth, η περιοχή της ψυχής. Ένας επιπλέον λόγος για να φέρνουν αυτές οι θεότητες τα χέρια πάνω στο 
στήθος καθαρά σε στάση διαλογισµού. 

Σκήπτρο. Είναι ένα είδος τροµερής ράβδου, τραχιά, βαριά, µε δύο πλευρικά φτερά, που µας δίνουν την 
εντύπωση του κηρυκείου του υδράργυρου των σοφών. Με άλλα λόγια τις δύο δυνάµεις, θετική και αρνητική. 

Η ράβδος στον εαυτό της αντιπροσωπεύει της τρίτη δύναµη, την δηµιουργική ενέργεια, που είναι αυτή  
που µπορεί να µας φτάσει στην εσωτερική αυτοπραγµάτωση του Είναι, αυτή που χρησιµεύει για το Μεγάλο 
Έργο. 

Το σκήπτρο δίνει επίσης την εντύπωση ενός τσεκουριού µε διπλή λεπίδα. Μου έρχεται στη µνήµη αυτές 
τις στιγµές, η περίπτωση η οποία αναφέρεται στον εσωτερισµό σαν αυτή των «ερµαφρόδιτων ξυλοκόπων».  
Είναι ένα τάγµα από τέλεια ανδρόγυνα  ή ifolios (θεϊκό όνοµα του ανδρόγυνου). 

Ονοµάζονται ξυλοκόποι γιατί µε το τσεκούρι τσακίζουν δέντρα που προσωποποιούν η απεικονίζουν, ή 
καλύτερα συµβολίζουν τα λάθη µας του παρελθόντος (ξεκαθαρίζουµε κι ακούστε καλά, ότι εδώ δεν µιλάµε για 
τους εκφυλισµένους οµοφυλόφιλους αλλά για τέλεια ανδρόγυνα). 

Βρίσκουµε σ’ αυτή την πέτρα µια ζωντανή εικονογράφηση της δουλειάς που πρέπει να 
πραγµατοποιήσει κάποιος στον εαυτό του, τη διάσπαση του εγώ. 

Βλέπουµε εδώ µε πλήρη µεσηµβρινή καθαρότητα της εβραϊκή διδασκαλία του Ιούδα του Ισκαριώτη: 
την διάσπαση του εγώ. 

Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης δεν είναι όπως πολλοί σκέφτονται ένας που πρόδωσε τον ∆άσκαλό του. Όχι. 
Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης έκανε ένα ρόλο υποδεικνυόµενο από τον ίδιο του τον ∆άσκαλο και τίποτα 

παραπάνω! Ο ίδιος ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ το προετοίµασε και ο Ιούδας το έµαθε απ’ έξω και το παρουσίασε 
συνειδητά, δηµόσια. 

Η διδασκαλία του Ιούδα σηµαίνει την ελάττωση όλων των ψυχολογικών αθροισµάτων, θάνατος του 
εγώ. Γι’ αυτό τον λόγο ο Ιούδας κρεµάστηκε για να δείξει ότι το εγώ πρέπει να µετατραπεί σε στάχτη. 

Ο Ιούδας έπαιξε ένα ρόλο και τίποτα παραπάνω.  Προετοιµάστηκε συνειδητά για να µην αντιταχθεί σε 
τίποτα, στις Ιερές Γραφές. Τον δοκίµασε πολλές φορές πριν τον πράξει δηµόσια. Σαν ένας κωµικός που κάνει 
ένα ρόλο και τίποτα παραπάνω. 

Ο Ιούδας ήταν και συνέχισε να είναι ένας απόστολος αφοσιωµένος στον Ιησού από την Ναζαρέτ. Και 
πραγµατοποίησε την χριστικοποίηση. 

Μπορούµε να δούµε σ’ αυτή την στήλη κάποιες ζωικές φιγούρες, ζωντανή αναπαράσταση των δικών 
µας λαθών, ψυχολογικού τύπου. 

Είναι επείγουσα ανάγκη να δουλέψουµε µε τον θάνατο του εγώ, για να ελευθερώσουµε την ουσία, 
τη συνείδηση, το µπουδάτα. 

Μίτρα. είναι αρκετά κατεστραµµένη, αλλά δίνει την ιδέα των τριών δυνάµεων: ο άγιος που 
διαβεβαιώνει, ο άγιος που αρνείται και ο άγιος που συµφιλιώνει. 
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Αυτή η φιγούρα δείχνει τον Tlaloc, τον θεό της βροχής 
Μίτρα. Το γεγονός ότι την φοράει, µας µιλά καθαρά για µια µεγάλη ιεροσύνη, έναν µυηµένο, έναν 

µεγάλο ιερέα. 
Χέρια. Σ’ αυτή την στάση µας δείχνουν την περιοχή του Tiphereth. Υπάρχει αναγκαιότητα να 

προσανατολίσουµε τις ενέργειες προς τα µέσα και προς τα πάνω. 



Το θωρακικό στην ζώνη του Tiphereth, στο κέντρο του στήθους, µε δύο γωνίες προς τα επάνω µέχρι τα 
µάγουλα, µας δείχνει ότι πρέπει να δώσουµε προσοχή στα ψυχικά βάθη  του Είναι, ότι είναι αυτό που 
πραγµατικά µετράει. 

Οι µάγιας ήξεραν σε βάθος τα εσωτερικά µυστήρια, κάθε γλυπτό από µόνο του το έδειχνε αυτό. 
Στα πλάγια, µπορούµε να αξιολογήσουµε τους guacamayas (παπαγάλοι της Ν. Αµερικής), καθαρό 

σύµβολο της αγνότητας. Οι παπαγάλοι αυτοί αντιπροσώπευαν επίσης το θειάφι και τον υδράργυρο των σοφών. 
Για να εξηγήσουµε καλύτερα περί του θειαφιού και του υδράργυρου, θα λέγαµε ότι το ιερό σπέρµα 

πρέπει να µετατραπεί σε δηµιουργική ενέργεια, που εµποτίζεται µε φωτιά ή δηµιουργείται µε την φωτιά, 
ανεβαίνοντας από την σπονδυλική στήλη. Αυτό είναι το πύρινο φίδι των δικών µας µαγικών δυνάµεων. 

Όλη η δουλειά είναι στον υδράργυρο και στο θειάφι, χωρίς αυτά, δεν µπορεί να γίνει το Μεγάλο Έργο. 
Σ’ αυτή την στήλη, αντιπροσωπεύονται πολύ καλά το θειάφι και ο υδράργυρος, από το ζευγάρι των 

παπαγάλων. Μπορούµε να δούµε ότι αυτοί που λάξευαν αυτές τις πέτρες ήξεραν τι έκαναν. Ήξεραν σε βάθος 
την εσωτερική κουλτούρα. Ήταν φτιαγµένοι για µυηµένοι. 

Σε άλλες κουλτούρες αντιπροσωπεύονταν µε ξεχωριστό τρόπο, για παράδειγµα, από τον µονόκερο και 
το άλογο, από τον αετό και την αλεπού, από τα δύο ψάρια του αστερισµού των Ιχθύων, από τους δύο 
κολοσσούς της Ρόδου, κλπ κλπ. Όλες αυτές οι αλληγορίες δεν είναι άλλο από το θειάφι και τον υδράργυρο, 
αυτών που τόσο πολύ µιλούσαν οι αλχηµιστές του Μεσαίωνα. 

Ο υδράργυρος είναι η µεταλλική ψυχή του exiohehari (το όνοµα της σεξουαλικής ενέργειας), η 
µεταλλική ψυχή του ιερού σπέρµατος, που πρέπει να λάβει την φωτιά για να ανέβει. Είναι ο θειούχος 
υδράργυρος που ανεβαίνει από το κανάλι της σπονδυλικής στήλης, ανοίγοντας τα τσάκρας, τα µαγνητικά 
κέντρα του ανθρώπου.  

Το πλεόνασµα του θειούχου υδράργυρου κρυσταλλοποιείται στο αστρικό σώµα, δίνει ζωή στο αστρικό 
σώµα. Αργότερα κρυσταλλοποιείται στο νοητικό σώµα και στο τέλος κρυσταλλοποιείται στο αιτιατό σώµα ή 
της συνειδητής θέλησης. 

Αυτός που κατέχει ένα φυσικό σώµα, ένα αστρικό, ένα νοητικό, ένα ηλιακό αιτιατό, λαµβάνει τις 
ψυχικές και πνευµατικές αρχές και µετατρέπεται σε έναν αληθινό άνθρωπο. Πριν από αυτό, είναι διανοητικό 
ζώο, λανθασµένα ονοµαζόµενο άνθρωπος. 

Μοιάζει στον άνθρωπο ως προς το φυσικό σώµα, το πρόσωπο, το σχήµα, αλλά εάν παρατηρηθεί η 
ψυχολογική του εξέλιξη, εάν συγκριθεί η ψυχολογική εξέλιξη ενός ανθρώπου µε αυτήν του διανοητικού ζώου, 
θα βρεθεί ότι είναι εντελώς διαφορετικές, εντελώς ξεχωριστές. 

Έτσι λοιπόν ο υδράργυρος και το θειάφι παρουσιάζονται κατά κάποιον τρόπο στα ιερά γραπτά των 
αρχαίων πολιτισµών. Εδώ στην στήλη «Β» ήταν αντιπροσωπευµένα από τους δύο παπαγάλους, επίσης 
σύµβολο της αγνότητας. 

Το σκήπτρο είναι τοποθετηµένο σοφά στο κέντρο. 
Φαίνεται ένα πρόσωπο ασαφή, παράξενο, ασυνήθιστο, τοποθετηµένο στο ανώτερο µέρος του 

σκήπτρου, σαν να θέλει να δείξει την θαυµάσια ουδέτερη δύναµη, ή τρίτη δύναµη. 
Το σκήπτρο, κατευθυνόµενο προς τη ζώνη, προς τον  Hod και τον Jesod, µας µιλά µε όρους εβραϊκούς 

για την ουδετεροποιητική δύναµη. Αυτή η τρίτη δύναµη είναι αυτή που πραγµατικά πρέπει να µάθουµε να 
χειριζόµαστε, να µάθουµε να κατευθύνουµε, γιατί είναι αυτή που δίνει τη δύναµη. 

Στην Αποκάλυψη, οι δύο µάρτυρες είναι στα πλάγια της σπονδυλικής στήλης, αλλά η τρίτη δύναµη 
είναι στο κέντρο. 

Οι δύο µάρτυρες βάζουν σε δραστηριότητα την τρίτη δύναµη, την ιερή ακτίνα της Κουνταλίνη. Το 
σκήπτρο της εξουσίας ανήκει στην τρίτη δύναµη. Εδώ, σ’ αυτή την στήλη, είναι πολύ καλά επεξηγηµένο µε 
αυτό το τόσο παράξενο πρόσωπο, τόσο ουδέτερο. 

Το σµίλευµα αυτής της πέτρας είναι θαυµάσιο, µε µια θαυµαστή τελειότητα. 
Πέτρες τόσο πλούσιες όσο αυτές δεν αγοράζονται ούτε µε τον χρυσό όλου του κόσµου. Σαν 

καλλιτεχνική δουλειά είναι εντυπωσιακές, την ίδια στιγµή µε τη φιγούρα δίνουν την εντύπωση ενός µανδύα 
(πέπλου).          

 
 
 
 
 
 
 



 
Το πίσω µέρος της στήλης «Β» 
 
Βλέπουµε µια φιγούρα που µε τα χέρια της διανέµει την ευεργετική βροχή. Η θέση της φιγουρίτσας 

είναι καθιστική σε βουδική στάση. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι είναι αναγκαίο να πέφτει επάνω µας όλος ο 
παγκόσµιος κατακλυσµός για να µας καθαρίσει και να µας εξαγνίσει εντελώς. Έτσι λέει το Tlaloc των µάγια 
του Κοπάν. 

Σε σύνθεση: όλα αυτά τα γλυπτά είναι αρχαία, φτιαγµένα από έξοχους τεχνίτες, µε µια θαυµαστή σοφία, 
την οποία αποθήκευσαν σε αυτά τα βιβλία από πέτρα που µας µιλούν ξεκάθαρα για την εσωτερική  
αυτοπραγµάτωση του Είναι. 

 
Tlaloc 
 
Ποιος είναι ο Tlaloc? Είναι ένας βασιλιάς της φύσης, µια τέλεια δηµιουργία που βρίσκεται πιο πέρα από 

το καλό και το κακό. Στα χέρια του είναι η πληµµύρα, η ξηρασία, το χαλάζι, ο πάγος, η αστραπή, κίνητρο για 
το οποίο οι αρχαίοι µάγοι φοβόντουσαν το θυµό του. 

Ευρισκόµενος µια µέρα σε στάδιο βαθύ διαλογισµού, είχα βρεθεί σε άµεση σύνδεση µε τον ευλογηµένο 
κύριο Tlaloc. Αυτό το µεγάλο είναι ζει στον αιτιατό κόσµο, πιο πέρα από το σώµα των στοργών και του νου. Σε 
όλα τα µέρη του είναι µου εµπειρίωσα σίγουρα την τροµερή πραγµατικότητα της παρουσίας του. Ντυµένος 
εξωτικά εµφανίστηκε ένας άραβας των αρχαίων καιρών. Το πρόσωπό του, αδύνατον να περιγραφεί µε λέξεις, 
έµοιαζε σαν µια αστραπή. 

Όταν τον επέπλητταν για το παράπτωµα του να έχει δεχτεί τόσες θυσίες παιδιών, γυναικών, βαρόνων, 
ηλικιωµένων κλπ (ανάµεσα στους αζτέκους εµφανίζεται επίσης ο Tlaloc, και γι’ αυτές τις θυσίες µιλούσαµε), η 
απάντηση ήταν: εγώ δεν φταίω γι’ αυτό, ποτέ δεν απαίτησα τέτοιες θυσίες, αυτό ήταν πράγµα των ανθρώπων 
εκεί, στον φυσικό κόσµο. Μετά τελείωσε µε τις ακόλουθες λέξεις: θα επιστρέψω την εποχή του Υδροχόου. 

Αναµφισβήτητα ο θεός Tlaloc πρέπει να µετενσαρκωθεί µέσα σε µερικά χρόνια. 
 
 
 
 
 
Πρακτική 
 
Ορισµένες φυλές της Αµερικής, όταν ήθελαν βροχή για τις καλλιέργειές τους, ένωναν τα µέλη τους, 

έφτιαχναν το σχήµα του βάτραχου, τον µιµούνταν και µετά σαν χορωδία µιµούνταν το «κροακ». Το 
αποτέλεσµα ήταν άµεσο. 

Οι αρχαίοι µάγοι φώναζαν τις οντίνες των ποταµών και των λιµνών, ή τα τζίνι των σύννεφων, ή τις 
νεράιδες των θυελλωδών ωκεανών, κραυγάζοντας µε µεγάλη φωνή, προφέροντας τα ακόλουθα µάντραµ: 

 
Βέγια! Βάγιαλα! Βέγιαλα! Χέγιαλα! Βέγια! 

 
Ο Tlaloc είναι, λοιπόν, ένας θεός, ένα στοιχειώδες (ντέβας) του αιτιατού επιπέδου. Εσείς επίσης 

µπορείτε να τον επικαλεστείτε, αλλά πρέπει να το κάνετε µε πίστη και σεβασµό. 
 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Σ Τ Η Λ Η Σ  «Ρ » 
Τ Ο  TRIMURTI 

 
 

Αυτή η στήλη είναι µια ζωντανή αναπαράσταση του Τριµούρτι. 
Φαίνονται τρία πρόσωπα, το ένα πάνω στο άλλο, για να δείξουν το Άγιο Τριαµαζικάµνο. Είναι το 

ανώτερο Τριµούρτι: Κέτερ, Τσοκµάχ και Μπινάχ της εβραϊκής καβάλας. 



Μπράτσα: πολύ καλά στολισµένα και δείχνοντας την προαγωγή των δυνάµεων προς τα µέσα και προς 
τα πάνω. Ανάµεσα στα δύο µπράτσα φαίνεται ένα πρόσωπο που µας δείχνει τον αιτιατό άνθρωπο, τον αληθινό 
άνθρωπο. 

Ζώνη: πολύ καλά στολισµένη. Φαίνεται ένα πρόσωπο στην περιοχή του Χοδ, για να µας δείχνει τον 
αστρικό κόσµο, το αστρικό σώµα του ανθρώπινου όντος. 

Αυτό το αστρικό σώµα είναι ένα όχηµα έκφρασης, δια µέσου του οποίου µπορεί να εκδηλώνεται η 
Θεϊκότητα. 

Πολλά έχουν λεγθεί για το αστρικό σώµα, αλλά στην πραγµατικότητα το διανοητικό ζώο λανθασµένα 
ονοµαζόµενο άνθρωπος δεν έχει αστρικό σώµα, έχει ένα σώµα επιθυµιών, ένα σώµα µοριακό, αυτό είναι όλο. 
Κοινώς, αυτό το µοριακό όχηµα ονοµάζεται αστρικό, αστρικό σώµα. 

Χρειαζόµαστε να δηµιουργήσουµε ένα αστρικό σώµα εάν πραγµατικά λαχταράµε την γέννηση του 
Χριστού στην δική µας καρδιά. 

Το υδρογενή σεξουαλικό Si-12 είναι το τελικό προϊόν της µετατροπής της τροφής στον ανθρώπινο 
οργανισµό. Αυτό είναι το υλικό µε το οποίο δουλεύει το γένος. Είναι σπόρος ή φρούτο. 

Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το υδρογενή σεξουαλικό εξελίσσεται στον ανθρώπινο οργανισµό σύµφωνα µε 
τις επτά νότες της µουσικής κλίµακας, από το Ντο µέχρι το Σι, αλλά το υδρογενή Σι –12 µπορεί να περάσει στο 
Ντο της επόµενης ανώτερης οκτάβας µε τη βοήθεια της µαϊτούνα, σεξουαλική µαγεία, αρκάνο A.Z.F. 

Στη σεξουαλική ένωση του άντρα και της γυναίκας, κατά τη διάρκεια της µαϊτούνα (χωρίς 
εκσπερµάτωση του ενς-σέµινις), παράγεται µια δεύτερη ανώτερη οκτάβα, αναπτύσσοντας ένα καινούργιο 
ξεχωριστό οργανισµό, φωτεινό και αστραφτερό, πολύ διαφορετικό από αυτό που χρησιµοποιούν οι 
απεσαρκωµένοι. Αυτός ο νέος οργανισµός είναι το αστρικό σώµα. 

Γεννιέται το αστρικό σώµα από το ίδιο σπέρµα, από την ίδια ουσία, από την ίδια πηγή που προέρχεται 
το φυσικό σώµα. Το µόνο που διαφέρει είναι η διαδικασία. 

Το βαθύ εσωτερικό (intimo), το ζωτικό του ζωντανού κυττάρου, γεµίζει µε το  υδρογόνο Σι-12 και όταν 
όλα τα οργανικά κύτταρα έχουν γεµίσει εντελώς και είναι διαποτισµένα µε αυτό το σεξουαλικό υδρογενή, τότε 
κρυσταλλοποιείται αυτή η ουσία στο έξοχο σχήµα του αστρικού σώµατος. Αυτή η δουλειά είναι γνωστή στην 
αλχηµεία σαν την µετατροπή του µόλυβδου σε χρυσό. 

Πραγµατικά, µόνο τα άτοµα που έχουν αστρικό σώµα ζουν συνειδητά στους εσωτερικούς κόσµους, 
τόσο κατά τη διάρκεια του ύπνου του φυσικού σώµατος, όπως και µετά το θάνατο. 

Το σώµα των επιθυµιών, µοριακό, είναι κρύο, σαν φάντασµα, ασυνείδητο, είναι το όχηµα που 
χρησιµοποιούν οι απεσαρκωµένοι µετά το θάνατο. 

Το αστρικό σώµα είναι ένα όχηµα που σε πολύ λίγα ανθρώπινα όντα τους δίδεται η πολυτέλεια να το 
έχουν, είναι µεγαλοπρεπή, θαυµάσιο, το χρησιµοποιούν οι άγγελοι και οι ∆άσκαλοι του Λευκού Λόγου. 

Είναι φανερό πως, µετά τη γέννηση, το αστρικό σώµα χρειάζεται την τροφή του για να µεγαλώσει και 
να ενισχυθεί. Το φυσικό σώµα θρέφεται µε το υδρογόνο 48. Το πλεονάζον υδρογόνο 48 µετατρέπεται σε 
υδρογόνο 24, µε το οποίο θρέφεται το αστρικό σώµα. 

Έτσι λοιπόν, το αστρικό σώµα είναι µια κρυσταλλοποίηση εξαίσια του υδρογόνου Σι-24. 
Έτσι, όπως το φυσικό σώµα αναπαράγεται µέσω της σεξουαλικής πράξης, το αστρικό σώµα 

αναπαράγεται επίσης  µε την σεξουαλική πράξη. Και έτσι, όπως γεννιέται το φυσικό σώµα, έτσι γεννιέται 
επίσης το αστρικό σώµα. 

Έτσι όπως το µωρό χρειάζεται τροφή για την ανάπτυξη των ιστών, έτσι επίσης το αστρικό σώµα 
χρειάζεται τροφή για την ανάπτυξή του και την άνοδό του. Η τροφή είναι το υδρογόνο Σι-12. 

Συνεχίζοντας µε την περιγραφή της στήλης «Ρ» θα πούµε: «το κεφάλι κάτω από τον Τριµούρτι δείχνει 
τον Άτµαν, τον Άφατο, µε τα αυτιά του έτοιµα για να ακούσουν τον Λόγο, τη Λέξη. 

Πιο προς τα κάτω είναι ο Τιφερέτ, ο αληθινός άνθρωπος. Μετά είναι ο γήινος άνθρωπος, ο αστρικός 
άνθρωπος. 

Αυτό το γλυπτό µας δείχνει ότι ο ανώτερος Τριµούρτι πρέπει να κρυσταλλοποιηθεί στον αληθινό 
άνθρωπο, στον πραγµατικό άνθρωπο. 
 

 
   

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΙ∆ΙΟΥ 
 

 Αν και λίγο κατεστραµµένη , αυτή η πέτρα αντιπροσωπεύει το φίδι. 
 Ξέρουµε καλά ότι στην Ανατολή το φίδι το ονοµάζουν Κουνταλίνη. 



 Τι είναι η Κουνταλίνη? Τι σηµαίνει αυτή η λέξη? Η Κουνταλίνη είναι η ιερή φωτιά του Αγίου 
Πνεύµατος. Η Κουνταλίνη είναι το πύρινο φίδι των δικών µας µαγικών δυνάµεων. 
 Η Κουνταλίνη είναι η ιερή φωτιά που βρίσκεται κλεισµένη στο τσάκρα Muladhara. Το τσάκρα 
Muladhara είναι η εκκλησία της Εφέσου, που έχει αναφερθεί στην Αποκάλυψη του Αγ. Ιωάννη. 
 Κατά µήκος της σπονδυλικής στήλης υπάρχει ένα κανάλι ονοµαζόµενο στην Ανατολή Sushumna, από 
το οποίο ανεβαίνει η Κουνταλίνη, ξυπνώντας όλες τις δικές µας κρυφές δυνάµεις. 
 Η λέξη Κουνταλίνη προέρχεται από : Kunda, που µας θυµίζει το όργανο Κουνταρτιγουαδόρ και lini, 
λέξη ατλαντική που σηµαίνει τέλος. Κουνταλίνη σηµαίνει : τέλος του  οργάνου Κουνταρτιγουαδόρ. 
 Το φίδι συνήθως είναι κλεισµένο στην Έφεσο (τσάκρα Muladhara). Όταν ανεβαίνει από το σπονδυλικό 
κανάλι, µετατρεπόµαστε σε αγγέλους. Εάν κατέβει εξ’ αιτίας της πορνείας (σπατάλη του ens seminis) 
µετατρεπόµαστε σε δαίµονες. 
 Όταν ξεχειλίζει το ποτήρι του Ερµή, διαπράττουµε το έγκληµα των Νικολαϊτών. Το Κουνταρτιγουαδόρ 
είναι η σεξουαλική ενέργεια που εκσφενδονίζεται στις ατοµικές µας κολάσεις και µας σκλαβώνει στην άβυσσο. 
 Μόνο µε την σεξουαλική µαγεία είναι δυνατόν να ξυπνήσουµε την Κουνταλίνη, µε το Αρκάνο A.Z.F. 
 Η Κουνταλίνη έχει τρεις και µισή στροφές και όταν ξυπνάει σφυρίζει όπως το φίδι. 
 Η κουλτούρα των µάγια είναι ένα φίδι και µας µιλάει για την δύναµη του φιδιού. Μόνο οι φιδικοί 
πολιτισµοί είναι αληθινές κουλτούρες, πραγµατικοί πολιτισµοί. 
 Με δάκρυα στα µάτια, σκίζεται η καρδιά γιατί πρέπει να µιλήσω για πράγµατα που δεν θα έπρεπε 
να ειπωθούν, γιατί αυτό είναι σαν να ρίχνω µαργαριτάρια στους χοίρους, αλλά η θλιµµένη, φτωχή 
ανθρωπότητα τα χρειάζεται και έχω την αγωνία να πω κάτι πάνω στο ιπτάµενο φίδι. 
 Στο Popol Vuh των µάγιας, το πουλί και το φίδι απεικονίζονται σαν σεξουαλικοί δηµιουργοί του 
Σύµπαντος. Ο Tepeu και ο Qucutmatz στέλνουν ένα κίρκο (είδος πουλιού) στην απέραντη θάλασσα της 
µεγάλης ζωής, για να φέρουν το φίδι µε του οποίου το θαυµάσιο αίµα ζυµώνουν το κίτρινο και άσπρο 
καλαµπόκι. Λέει ο Popol Vuh ότι µε αυτή τη ζύµη του κίτρινου και άσπρου καλαµποκιού, ανακατεµένη µε το 
αίµα του φιδιού, ο θεός Quetzalcoatl σχηµάτισε την σάρκα του κόσµου. 
 Το πουλί αντιπροσωπεύει το παγκόσµιο πνεύµα της ζωής. Το φίδι αντιπροσωπεύει την σεξουαλική 
φωτιά του Τρίτου λόγου. Το αίµα του φιδιού δείχνει τα ύδατα της Γένεσης, το µεγάλο παγκόσµιο σπέρµα, το 
ens seminis ή χριστικό σπέρµα, ύδατα µέσα στα οποία βρίσκεται ο σπόρος όλης της ζωής. Αυτά είναι το αίµα 
της Γης, σύµφωνα µε τον φιλόσοφο µάγια.  
 Η θεά Coatlicue είναι η µητέρα της ζωής και του θανάτου (ens seminis). 
 Πραγµατικά, η σεξουαλική φωτιά του Τρίτου Λόγου κάνει γόνιµα τα νερά της ζωής, για να αναδυθεί το 
σύµπαν. 
 Στην θεογονία µάγια, δύο θεοί µεσολαβούν στην δηµιουργία: ο ένας που δίνει τη ζωή και το σχήµα 
στον άνθρωπο και ο άλλος που του δίνει τη συνείδηση. Ο Τρίτος Λόγος κάνει γόνιµα τα νερά  της ζωής και 
όταν αυτά έχουν γονιµοποιηθεί, µεσολαβεί ο ∆εύτερος Λόγος εµπνέοντας την συνείδηση σε όλους τους 
οργανισµούς. 
 Τα οχήµατα της δράσης όλων των λογοϊκών δυνάµεων είναι οι άφατοι θεοί. Ο κίρκος Ch’uuy, ο 
παπαγάλος Μο, το γεράκι X’ Cen Cen Bac, o τάπιρος Τzimink Aax και το φίδι Can είναι οι βασικοί 
παράγοντες των γεωγονικών µύθων µάγιας. 
 Αυτά τα σύµβολα χρησίµευαν εσωτερικά και εξωτερικά. Στο εξωτερικό ή δηµόσιο πεδίο, συµβόλιζαν 
πράξεις της φυλής, ιστορικά γεγονότα, κλπ κλπ. Στον εσωτερικό τοµέα, ή µυστικό, το θέµα είναι υψηλά 
επιστηµονικό, βαθιά φιλοσοφικό, µεγαλειώδης καλλιτεχνικό και τροµερά θρησκευτικό. 
 Κατά τους µάγιας, ο γήινος παράδεισος είναι το Tamoanchan, ο ιερός τόπος του φιδιού, του φτερωτού 
φιδιού (πουλί-φίδι). Tamoanchas είναι, εκ των πραγµάτων, οι µυηµένοι του φιδιού. Ο µύθος των Tamoanchas 
είναι αυτός του φτερωτού φιδιού. Οι Tamoanchas κατέρχονται στους τολτέκους, ολµέκους και µάγιας. 
 Το φίδι µε φτερά, µιλάει καθαρά για το πουλί-φίδι και είναι ταυτισµένο µε τον Quetzalcoatl, τον αζτέκο 
Χριστό, τον οποίο φαίνεται πάντα να συνοδεύεται από τον αετό και το φίδι. Ο αετός του πνεύµατος και το φίδι 
της φωτιάς που µας µετατρέπουν σε θεούς τροµακτικά θεϊκούς. 
 Το quetzal (ιερό πουλί των µάγιας) είναι το φίδι µε φτερά, το πουλί-φίδι. 

Το πύρινο φίδι (culebra) µένει κλεισµένο σε έναν µεµβρανώδη σάκο, που βρίσκεται στο τσάκρα 
Muladhara, δύο δάκτυλα κάτω από τον πρωκτό, σχεδόν δύο δάκτυλα κάτω από τα γεννητικά όργανα. Όταν τα 
ηλιακά και σεληνιακά άτοµα έρχονται σε επαφή στο Tribeni, τότε ξυπνά η Κουνταλίνη, το πύρινο φίδι των 
δικών µας µαγικών δυνάµεων, που ανεβαίνει νικηφόρα από την σπονδυλική στήλη µέχρι το δισκοπότηρο 
(εγκέφαλος), ξυπνώντας όλα τα κέντρα του ανθρώπου που κοιµούνται. 

Για να ξυπνήσουµε την Κουνταλίνη χρειάζεται η γυναίκα και να είσαι αγνός όλη σου τη ζωή 
(µελέτησε το βιβλίο Ο Τέλειος Γάµος του ίδιου συγγραφέα). 



 
 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Χ Ε Λ Ω Ν Α Σ  
 

Αυτή η πέτρα είναι πολύ καλά σχεδιασµένη. 
Το κεφάλι, σώµα και µάτια είναι µιας χελώνας. 
Ήδη ξέρουµε ότι η χελώνα εξυπηρετεί για να αναπαριστά τον αρχαίο ζωδιακό. 
Υπάρχει µια ερµετική αρχή που λέει: «όπως είναι επάνω, είναι και κάτω». Εάν υπάρχει ένας ζωδιακός 

εκεί επάνω, µε τους δώδεκα αστερισµούς του, εδώ κάτω υπάρχει ο ανθρώπινος ζωδιακός, µε τα δώδεκα 
κρανιακά νευρικά πλέγµατα: 

 
Οσφραντικό 
Οπτικό 

Οφθαλµικό 
Συµπαθητικό ή παρασυµπαθητικό 

Τρίδυµο 
Προσαγωγό 

Του προσώπου 
Ακουστικό 

Γλωσσοφαρυγγικό 
Πνευµονολογικό ή vago 

Σπονδυλικό 
Υπογλώσσιο 

 
Αυτά τα νεύρα πληροφορούν το νου γι’ αυτό που συµβαίνει στον ανθρώπινο ζωδιακό. Το γραφείο που 

συγκεντρώνει τις πληροφορίες είναι ο εγκέφαλος. Ο υπάλληλος είναι ο νους. 
 
 
 
 
Πρακτική 
 
Καθισµένοι άνετα, χαλαρώνουµε το φυσικό σώµα εντελώς, από την άκρη των ποδιών ως την κορφή του 

κεφαλιού. Προσπαθούµε να δούµε ένα προς ένα, µε τα µάτια της φαντασίας, τα κόκαλα, τους µύες, τα νεύρα, 
τις αρτηρίες, τα κύτταρα, τα άτοµα κλπ. 

Μετά συγκεντρωνόµαστε στους χτύπους της καρδιάς. Περνάµε µετά αυτούς τους χτύπους στην άκρη 
της µύτης, πρέπει να τους αισθανθούµε εκεί. Μετά στο δεξί αυτί, δεξί χέρι, δεξί πόδι, αριστερό πόδι, αριστερό 
χέρι, αριστερό αυτί, µύτη ξανά και καρδιά. Τότε συνειδητοποιούµε ότι µπορούµε να κυριαρχήσουµε στους 
χτύπους της καρδιάς κατά βούληση. 

Κάντε αυτή την πρακτική για τουλάχιστον 45 λεπτά καθηµερινά. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Φ Ι Γ Ο Υ Ρ Α Σ  Π Ο Υ  
Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Υ Ε Ι  Τ Ι Σ  4 Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ  



 
 

Μπορούµε να παροµοιάσουµε τέσσερις γραµµές γύρω από την πέτρα, µε ένα σχεδιάγραµµα του ήλιου. 
Αυτές τις ίδιες γραµµές, µπορούµε να τις αξιολογήσουµε στα ΑΤΙΑ. 
Οι τέσσερις γραµµές και η κάθετη γραµµή, µας δείχνουν το Άγιο Τετραγράµµατον. 
Πιο κάτω, αξιολογούµε δύο µπράτσα και τα χέρια πολύ καλοσχηµατισµένα, που µας δείχνουν τον 

κατώτερο άνθρωπο, τον ζωικό άνθρωπο, που πρέπει να καταλάβει ότι, σε τελική  σύνθεση, προέρχεται από τις 
τέσσερις βασικές δυνάµεις της δηµιουργίας. 

Αυτές οι τέσσερις δυνάµεις είναι, έχοντας υπ’ όψιν το Adhi-Buddha: 
Στην Ανατολή: Brahma, Vishnu, Shiva 
Στην ∆ύση:  Πατέρας, Υιός, Άγιο Πνεύµα 
Στους Αιγυπτίους: Horus, Osiris, Isis 
Οι τρεις δυνάµεις έρχονται, στην τελική σύνθεση, από τον Adhi-Buddha, το Άγνωστο, το Ανεκδήλωτο, 

όπως είπε ο Ιησούς της Ναζαρέτ: «Ο Πατέρας του Πατέρα µου», που βρίσκεται στην αγκαλιά του Άγνωστου, 
του Ανεκδήλωτου. 

Πάντα αντιπροσωπεύεται από τις τέσσερις γραµµές η Αγία Τριάδα µέσα στην ενότητα (µονάδα) της 
ζωής. Οι καβαλιστές την ονοµάζουν Τετραγράµµατον. Το όνοµα του Αιώνιου έχει τέσσερα γράµµατα: Iod, He, 
Vav, He 

 
Iod είναι ο άντρας 
He είναι η γυναίκα 
Vav είναι ο φαλλός 
He είναι η µήτρα 

 
Η βαθιά µελέτη του Αιώνιου µας πάει αναµφίβολα στην ένατη σφαίρα (σεξ). Πρέπει να σηκώσουµε το 

φίδι από την σπονδυλική στήλη µέχρι να το φτάσουµε στο αγιαστήριο της καρδιάς. 
Ο σταυρός της µύησης λαµβάνεται στον ναό καρδιά. Το µαγνητικό κέντρο του Πατέρα βρίσκεται 

ανάµεσα στα δύο φρύδια. Το αγιαστήριο  της Μητέρας βρίσκεται στην καρδιά. 
Τα τέσσερα σηµεία του σταυρού συµβολίζουν: νερό και γη, φωτιά και αέρα:  πνεύµα και ύλη, κίνηση 

και ηρεµία. Τα τέσσερα στοιχεία της αλχηµείας είναι αλάτι, υδράργυρος, θειάφι και άζωτο. 
Στην µοναξιά των µυστηριακών αγιαστηρίων, οι νεόφυτοι είχαν κατακτήσει τις τέσσερις δοκιµασίες της 

γης, του νερού, της φωτιάς και του αέρα, που καθόριζαν τις διαφορετικές καθάρσεις των ίδιων. Τότε, 
βγαίνοντας από τα φυσικά τους σώµατα και σε αστρικό µεταφέρονταν στα βάθη των αγιαστηρίων, όπου τους 
εξηγούσαν τα µεγάλα µυστήρια της ζωής και του θανάτου. 

 
 
 
 
 
 

 
Πρακτική φωνητικής 
 
Μπροστά από ένα κερί αναµµένο, µερικά κάρβουνα ή µια φωτιά, φωνοποιήστε το µάντραµ INRI έτσι: 
 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIII 
 

Μετά, φωνοποιείστε το γράµµα SSSSSSSSSSSSSSS και θα βοηθηθείτε από αυτόν τον υπηρέτη. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Ρ Ο Υ Ν Α Σ  ESPINA 
Δ Ο Υ Λ Ε Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Ν Α Τ Η  Σ Φ Α Ι Ρ Α  

 
 

Αυτή η φιγούρα φτιαγµένη σε πέτρα είναι πολύ παράξενη. Σε ποιόν άλλον τόπο θα µπορούσαµε να 
συναντήσουµε τόσο παράξενη απεικόνιση? 

Βλέπουµε ένα ανθρώπινο κεφάλι, εστεµµένο µε αγκάθια, παρόµοιο µε το στέµµα από αγκάθια του 
∆άσκαλου Ιησού της Ναζαρέτ. Καθαρή αναφορά στη θέληση. 

Είναι η ίδια runa espina ή dorn των βόρειων. 
Η κοιλότητα όπου βρίσκεται το κεφάλι είναι ένα yoni και στη θέση ενός φαλλού εµφανίζεται ένα 

κεφάλι εστεµµένο µε αγκάθια. Αναφέρεται καθαρά στην θυσία και την θέληση. 
Λέει πολλά αυτή η πέτρα µε την συµβολογία της. Οι γωνίες από άκρη σε άκρη δίνουν την εντύπωση της 

γάµπας και στο κεντρικό µέρος βλέπουµε το yoni. Μόνο δουλεύοντας στην ένατη σφαίρα µπορείτε να 
αποκτήσετε την εσωτερική αυτοπραγµάτωση του Είναι. 

Γιατί πρέπει να βρίσκεται τοποθετηµένο ένα κεφάλι µέσα σε ένα yoni? 
Γιατί αυτό το σχεδιάγραµµα των γαµπών από άκρη σε άκρη? 
Γιατί στο ανώτερο µέρος φαίνονται αυτές οι γάµπες σε σχήµα δίσκου? 
Εάν εξετάσουµε αυτές τις πέτρες του ανώτερου µέρους, βλέπουµε κυµατοειδής γραµµές, πολύ καλά 

κυκλικές, µε τελείες (σηµεία) στο κέντρο. Φαίνονται δύο βουναλάκια και στο κέντρο ένα είδος µονοπατιού. Η 
γραµµή δείχνει τη δουλειά, τη θυσία. 

Με δυο λόγια, είναι µια ηλιακή πέτρα που µας λέει ότι µόνο µε τη δουλειά στην ένατη σφαίρα, όπου 
κυοφορούνται κόσµοι, άνθρωποι, ζώα και θεοί και µε θέληση από ατσάλι, υποφέροντας τροµακτικές θυσίες, 
µπορούµε να φτάσουµε στη χριστικοποίηση. 

Αν ο άνθρωπος δεν δουλεύει στο αναµµένο καµίνι του Ηφαίστου, ποτέ δεν θα φτάσει στην 
χριστικοποίηση. 

Κανένα βιβλίο δεν θα µπορούσε να πει αυτό που έχει πει η αναπαράσταση αυτής της πέτρας. Είναι 
θαυµάσια, µοναδική. 

Πολλά στέµµατα µε αγκάθια  συναντώνται σε πρόσωπα κατά τη διάρκεια της εποχής του χαλκού. Αυτό 
δείχνει τη θέληση. Μόνο µε τη θέληση βγαίνεις από τα σκοτάδια στο φως. 

Το Ιερό Πρόσωπο, εστεµµένο µε αγκάθια, συµβολίζει τη συνειδητή θέληση. Η κακή θέληση είναι 
Σατανάς, συγκεντρωµένη επιθυµία. 

 
Πρακτική 
 
Σε σταθερή θέση, το πρόσωπο να βλέπει προς την ανατολή, το δεξί χέρι στην µέση, τα µάτια κλειστά, 

τραγουδήστε όλα τα πρωινά τις µαντρικές συλλαβές ΤΑ ΤΕ ΤΙ ΤΟ ΤU, µε την σταθερή πρόθεση να αναπτύξετε 
την θέληση Χριστό. Όλες τις µέρες, στην ανατολή του ήλιου. 

 



Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Ο Υ  Ζ Ω Δ Ι Α Κ Ο Υ  
 

Βλέπουµε εδώ ένα βωµό για να ιερουργούµε στο ναό του ζωδιακού. Παλιά, στο καβούκι των 
µεταλλικών χελωνών ζωγράφιζαν την αναπαράσταση των δώδεκα ζωδιακών συµβόλων, που είναι: 

ΚΡΙΟΣ                                               ΖΥΓΟΣ 
 ΤΑΥΡΟΣ                                           ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
 ∆Ι∆ΥΜΟΙ                                          ΤΟΞΟΤΗΣ 
 ΚΑΡΚΙΝΟΣ                                       ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ      
 ΛΕΩΝ                                                Υ∆ΡΟΧΟΟΣ   
 ΠΑΡΘΕΝΟΣ                                       ΙΧΘΥΣ 
 
Έχουµε ειδικές πρακτικές για να δουλεύουµε µε κάθε ένα από αυτά τα αστρικά πνεύµατα που 

κυβερνούν αυτούς τους αστερισµούς. Τις παραδίδουµε σε εκείνους τους µαθητές που δείχνουν σοβαρότητα και 
πειθαρχία στη δουλειά. 

 
 
 
 
 
 

 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Ο Υ  Ν Α Ο Υ  Τ Η Σ  Σ Ο Φ Ι Α Σ  
 

Βλέπουµε σ’ αυτή την αποτύπωση σε πέτρα: 
Επάνω, µια σειρά από γραµµές που, όπως έχουµε πει πιο πριν, συµβολίζουν τον µυστικό υδράργυρο 

της φιλοσοφίας. 
Φαίνονται επίσης τέσσερις κύκλοι που ποτέ κανένας ανθρωπολόγος δεν έχει µπορέσει να κατανοήσει 

και τους βλέπουµε περισσότερο στο Μεξικό, στο Περού, στην Ανατολή, στην Κεντρική Αµερική, στο 
Γιουκατάν κλπ. 

Είναι ξεκάθαρο ότι οι τέσσερις κύκλοι αντιπροσωπεύουν το Τετραγράµµατον και εξυπηρετούν για να 
µας θυµίζουν την τριάδα µέσα στην µονάδα της ζωής. 

Οι γωνίες πάνω από τους κύκλους µας δείχνουν τις τρεις δυνάµεις της δηµιουργίας: Πατέρα,  Υιό και 
Άγιο Πνεύµα. 

Στα πλάγια, βλέπουµε δύο ανθρώπινα σχήµατα που κατευθύνονται προς το ναό και που συµβολίζουν 
τους δύο κολοσσούς της Ρόδου, το λιοντάρι και τον αετό, τον µονόκερο και το άλογο κλπ κλπ.  Καθαρή 
αντιπροσώπευση του υδράργυρου και του θειαφιού των σοφών, βάση για όλο το Έργο. 

Στο κέντρο, η πόρτα, η ιερή υδρία, ο άγιος ναός. 
 

 
 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Π Ε Τ Ρ Α Σ  Τ Η Σ  Θ Υ Σ Ι Α Σ  
 

Όταν ο πολιτισµός των µάγια ήταν στο µεγαλείο του, ποτέ δεν διέπρατταν τις θυσίες που η τωρινή 
ανθρωπότητα καταλόγιζε σε κάποιες αρχαίες κουλτούρες. Η κουλτούρα των µάγιας είναι ηλιακή. Οι µάγιας 
καθοδηγούνταν από όντα τέλεια, ηλιακά. 

Η θυσία που αναφέρουµε εδώ, σ’ αυτή την πέτρα είναι: 
Α. Εξουδετέρωση του εγώ 
Β. Μετατροπή των σεξουαλικών ενεργειών 
Γ. Θυσία για την πονεµένη ανθρωπότητα. 



Οι δύο κύκλοι σε σχήµα  ηµισέληνου, επαναλαµβανόµενοι, µας έδειχναν τον υδράργυρο. Το σχήµα της 
πέτρας δείχνει τη δουλειά. Βλέπουµε στο κέντρο έναν ήλιο αστραφτερό, αποκορύφωµα της δουλειάς. 

 
 
 

 
 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Υ  Τ Η Σ      
Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Φ Α Ι Ρ Α Σ  

 
Κοινώς ονοµάζεται αυτός ο περίβολος χώρος της µπάλας, αλλά το όνοµά του είναι λανθασµένο.  
Κάνουµε ιστορία. Τον περασµένο αιώνα, σε έναν περιπλανώµενο, που ήταν χωρίς δουλειά στο Λονδίνο, 

του συνέβη να φουσκώσει ένα κοµµάτι µουσαµά και µετά σκέφτηκε να βάλει από πάνω ένα δέρµα να δει τι θα 
γίνει. Αποτέλεσµα η µπάλα ποδοσφαίρου. 

Λοιπόν, άρχισε να την κλωτσάει, φάνηκε καλή η διασκέδαση και σε λίγες µέρες πολλοί νεαροί του 
Λονδίνου έκαναν το ίδιο. Αρχικά ο κόσµος αντέδρασε γιατί έσπαζαν γυαλιά και πατούσαν τον κόσµο. Οι 
εφηµερίδες αντέδρασαν, αλλά το πράγµα συνέχισε και τώρα θέλουν να βλέπουν την αλητεία του Λονδίνου 
ακόµη και στα ιερά πράγµατα. 

Ανάµεσα στους µάγιας υπήρχε ένα τελετουργικό, το οποίο γινόταν µε µια µπάλα από πέτρα. Κάθε 
κίνηση ήταν προσεκτικά µελετηµένη. Έδειχνε η τελετουργία την πάλη ανάµεσα στο φως και στα σκοτάδια, 
ανάµεσα στις δυνάµεις του φωτός και στις δυνάµεις των σκοταδιών. 

Στους γοτθικούς ναούς των καθεδρικών του Μεσαίωνα επίσης εξασκούσαν αυτά τα τελετουργικά. Είναι 
µια θρησκευτική τελετή δεόντως µελετηµένη. 

Ο τωρινός κόσµος, που δεν βλέπει περισσότερο από την µπάλα της αλητείας του Λονδίνου, θέλει επίσης 
να βλέπει στα ιερά πράγµατα το ίδιο. Η απλή λογική µας προσκαλεί να στοχαστούµε. 

Να παίζουν ποδόσφαιρο µε µια µπάλα από πέτρα? Πόσα σπασµένα γόνατα? Πόσος κόσµος νεκρός? 
Ένα µόνο χτύπηµα στο κεφάλι και πέθανες. Ένα µόνο χτύπηµα στο γόνατο και σίγουρο κάταγµα ή 

κουτσός για όλη σου τη ζωή. Μόνο να το φανταστούµε είναι παράλογο. 
Υπήρχε ένα τελετουργικό, όπως επίσης υπήρχε στους καθεδρικούς του Μεσαίωνα. Βλέπε το σχήµα του 

περιβόλου: σταυρός ταο, ναοί γύρω γύρω 
 
 

 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Ο Υ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Τ Ω Ν  
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Ν  

 
Το τετράγωνο και ο σταυρός στο κέντρο είναι πολύ καλά φτιαγµένα. Αυτό µας προσκαλεί να 

συλλογιστούµε, ήδη ο σταυρός ήταν γνωστός πολύ πριν την εποχή του χριστιανισµού. 
Όταν η οριζόντια γραµµή είναι πάνω από το κέντρο της κάθετης γραµµής, µας δείχνει το σταυρό της 

θυσίας. 
Έτσι, όπως είναι παρουσιασµένο σ΄ αυτή την πέτρα του Copan, µας µιλά καθαρά για τον σταυρό των 

στοιχείων. Ο σταυρός µε ίσα µέρη, µέσα σε ένα τέλειο τετράγωνο. 
Βλέπουµε πρόσωπα ανθρώπινα επάνω και κάτω από το τετράγωνο, πιθανόν να υπάρχουν δύο ακόµα, 

ένα σε κάθε πλάι. 
Το σηµείο στο κέντρο του σταυρού µας δείχνει το Είναι, γύρω από το οποίο περιστρέφεται ο σταυρός. 
Τα στοιχεία είναι :γη, νερό, αέρας, φωτιά. Τα τέσσερα ευαγγέλια επίσης δείχνουν τα τέσσερα στοιχεία: 
Ο Μάρκος συµβολίζει το λιοντάρι (στοιχείο φωτιά) 
Ο Λουκάς συµβολίζει τον ταύρο (στοιχείο γη) 
Ο Ματθαίος αντιπροσωπεύει ένα νέο (στοιχείο νερό) 



Ο Ιωάννης αντιπροσωπεύει έναν αετό (στοιχείο αέρας) 
Η εισαγωγή του κάθετου φαλλού στην οριζόντια µήτρα σχηµατίζει τον σταυρό. Είναι ο σταυρός της 

µύησης που οφείλουµε να σύρουµε πάνω στους ώµους µας. 
Επίσης ο σταυρός δείχνει: το πνεύµα, την ύλη, την κίνηση και την ανάπαυση κλπ κλπ 
 
 
 
Πρακτική 
 
Σε ένα φύλο από χαρτί, ή πάνω στην άµµο µε ένα ραβδί, σχεδιάστε το σύµβολο της ρούνας Hagal και 

διαλογιστείτε βαθιά στην ενότητα (µονάδα) της ζωής, στο Μεγάλο Pralaya του σύµπαντος, στον αόρατο κόσµο, 
στα παράλληλα σύµπαντα των ανώτερων διαστάσεων του διαστήµατος. 

Συγκεντρώστε την σκέψη στις walkirias (σκανδιναβικές θεότητες), στις θεότητες της φωτιάς, του αέρα, 
του νερού και της γης. ∆ια µέσου του διαλογισµού µπορείτε να έρθετε σε επαφή µε τις θεότητες των στοιχείων: 

Agni, θεός της φωτιάς 
Paralda, θεός του αέρα 
Varuna, θεός του νερού 

Gob, θεός της γης. 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Φ Ι Γ Ο Υ Ρ Α Σ  Ε Ν Ο Σ  Λ Ο Γ Ο Υ  
 

Πρόσωπο, καλά φτιαγµένο 
Αυτιά. Με το σχήµα τους δείχνουν την Λέξη, το Λόγο. Πάντα από το πρόσωπο φαίνεται ένα σχέδιο 

ενός ανθρώπινου προσώπου, τοποθετηµένο πάνω από τη µήτρα, δείχνοντάς µας το ανώτερο Είναι στον εαυτό 
του, το πιο ανώτερο µέρος του Είναι. 

Οι τέσσερις κύκλοι ήδη ξέρουµε ότι αντιπροσωπεύουν την τριάδα µέσα στην µονάδα της ζωής. 
Ο βλεννογόνος αδένας, καλά ανεπτυγµένος, δείχνει το όραµα των υπεράνω πραγµάτων. 
Μέχρι τώρα µόνο είχατε ακούσει να µιλάνε για το ανατολικό Θιβέτ και τους άγιους ∆ασκάλους που 

µένουν εκεί. Ο Franz Hartman µίλησε για τον κρυφό ναό της Βοηµίας και τους ∆ασκάλους του. 
Ο Krum Heller (Huiracocha) µίλησε για τον ναό του Montserrat στην Ισπανία και τον ναό του 

Chapultepec στο Μεξικό. 
Στην Νότια Αµερική υπάρχουν ναοί της Μητέρας Θεάς Φύσης, αυτοί είναι οι ναοί των ιερών 

µυστηρίων των µάγιας. 
Είναι εκατοµµύρια τα είναι που ανήκουν στην ακτίνα µάγια. Θα σηκώσω για πρώτη φορά την κουρτίνα 

που τους κρύβει: 
Ο ∆άσκαλος Kalusuanga, ο πρωταρχικός θεός του φωτός, ο Μέγας ∆άσκαλος του ήλιου, κατέχει ένα 

απόθεµα εσωτερικής σοφίας στο ναό της Buritaca, έδρα της αρχαίας σοφίας, στην ατλαντική ακτή, διαµέρισµα 
(νοµός) της Magdalena, Κολοµβία. 

Kunchuvito Muya, ισχυρότατος θεός. Kakasintana, ισχυρότατος θεός. Ο δικός µας Πατέρας Seukul. 
“Mama” Kaso Biscunde. “Mama” Batunare. Η “Επική” Maria Pastora, ∆ασκάλα της σοφίας. 

Θεός Kuinmagua. Αυτός ο ∆άσκαλος είναι ο θεός των καταιγίδων, µε δυνάµεις πάνω στις εποχές, 
χειµώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο. 

Θεός Temblor. Αθώο παιδί που κάνει να τρέµει η γη και του οποίου το όνοµα δεν είναι η αναφερθείσα 
περίπτωση. 

Αυτοί οι ∆άσκαλοι του Λευκού Λόγου και της ακτίνας µάγια, είναι οι σιωπηλοί φύλακες της Λατινικής 
Αµερικής. Η Σιέρρα Νεβάδα της Santa Marta, στην Κολοµβία, είναι άλλο ένα ισχυρό Θιβέτ, αρχαίο. 
 

 



Πρακτική 
 
Πρόκειται να δώσουµε µια πρακτική για να εισχωρήσουµε στο ναό του Kalusuanga, τον πρωταρχικό 

θεό του φωτός, ο οποίος θα δεχτεί στα µυστήριά του τις διψασµένες ψυχές της ακτίνας µάγια. Το κλειδί για να 
µπούµε στο ναό του Kalusuanga, του µέγα ∆άσκαλου της ακτίνας µάγια είναι: 

Καθισµένοι σε µια πολυθρόνα, απέναντι από ένα τραπέζι, θα ακουµπήσουµε τους αγκώνες πάνω στο 
τραπέζι και θα στηρίξουµε το κεφάλι µε το αριστερό χέρι, ενώ µε το δεξί θα κάνουµε µαγνητικά περάσµατα 
πάνω από το κεφάλι, από το µέτωπο ως τον αυχένα, µε την πρόθεση να µαγνητιστούµε στον εαυτό µας και να 
εκτοξευτεί µε δύναµη (µε τα µαγνητικά περάσµατα) το αστρικό σώµα προς τα έξω, µε κατεύθυνση τον ναό του 
Buritaca, έδρα της αρχαίας σοφίας της ακτίνας µάγια. 

Ενώνοντας τη θέληση και τη φαντασία σε παλλόµενη αρµονία, κάνοντας µια προσπάθεια να 
αποκοιµηθούµε, πρέπει να αισθανθούµε σαν να ενεργούµε µε σάρκα και κόκαλα µέσα στον ναό Buritaca. Θα 
προφέρουµε µε το διανοητικό το µάντραµ OMNIS BAUN IGNEOS. Αυτές οι λέξεις προφέρονται συνέχεια, 
παρατείνοντας τον ήχο των φωνηέντων, µέχρι να αποκοιµηθούµε. 

Μετά από κάποιο χρόνο πρακτικής, θα βγει ο µαθητής µε αστρικό σώµα και ο Kalusuanga, ο υπέροχος 
∆άσκαλος της ακτίνας µάγια θα τον εκπαιδεύσει στα ιερά µυστήρια των µάγιας. 

Ο Kalusuanga δοκιµάζει το θάρρος αυτών που τον καλούν και παρουσιάζεται γιγάντιος και 
τροµακτικός, για να δοκιµάσει τον µαθητή, ο οποίος εάν είναι θαρραλέος, θα εκπαιδευτεί στην επιστήµη των 
Mamas. 

Για να φτάσουµε στον πολιτισµό των Mamas, χρειάζεται να περάσουν εκατοντάδες χρόνια. 
Στην Σιέρα Νεβάδα της Santa Marta ζει ένας µυηµένος µάγια, του οποίου η ηλικία είναι ανεξιχνίαστη. 

Αυτός ο µεγάλος φωτισµένος είναι ο Πρόεδρος Mama των arhuacos indios (ινδιάνοι µιας φυλής της ζούγκλας 
της Κολοµβίας). Έχει δυνάµεις πάνω σε ολόκληρη τη δηµιουργία και είναι βαθιά σεβαστός από όλους τους 
ινδιάνους της Σιέρα Νεβάδα της Santa Marta. 

Έχει ναούς του φωτός επίσης στην Taganga και στην Gaira. Μεγαλειώδεις ναοί, µεγαλοπρεπή 
αγιαστήρια των µεγάλων µυηµένων µάγιας. Οι ναοί βρίσκονται σε κατάσταση χίνας, µέσα στην τέταρτη 
διάσταση και είναι καθεδρικοί ναοί της φύσης όπου διαµένουν οι µεγάλοι σοφοί του φιδιού. 

Οι ανώτατοι µυηµένοι µάγιας επικοινωνούν µε τους ∆ασκάλους του Θιβέτ και µπορούν να 
µετακινούνται από τον ένα τόπο στον άλλο µε σώµα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, δια µέσου του αστρικού 
επιπέδου, πέµπτη συντεταγµένη του πλανήτη Γη. 

Αυτοί οι σοφοί είναι τροµερά σιωπηλοί και ταπεινόφρονες και κανένα πολιτισµένο ανθρώπινο ον δεν 
θα µπορέσει να τους αποσπάσει τα µυστικά τους εκτός και αν είναι κατάλληλο και άξιο να είναι δεκτό σαν 
µαθητής. Η ακτίνα µάγια είναι ακτίνα αυτόχθονη αµερικάνικη. Εδώ είναι το κλειδί για να τους γνωρίσουµε. 

 
 

 
 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Ο Υ  Ν Α Ο Υ  Τ Ω Ν  Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ω Ν  
 

Ασφαλώς το όνοµα του ναού των διαλογισµών είναι σύµφωνο µε τη δουλειά που πραγµατοποιείται 
εκεί. Ήταν ένας ναός όπου εξασκούσαν το διαλογισµό.  

Εµείς ξέρουµε καλά πως ο διαλογισµός είναι το ψωµί του σοφού. Όταν κάποιος διαλογίζεται, ψάχνει το 
Θεό, πληροφόρηση, ή ψάχνει δύναµη. 

Επάνω, µπορούµε να αξιολογήσουµε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, βυθισµένο ή βουλιαγµένο σε 
διαλογισµό. Πιο κάτω αξιολογούµε ένα άλλο ανθρώπινο πρόσωπο που δείχνει τον Jesod και σηµαδεύει εκεί 
όπου βρίσκεται η δύναµη και στη βάση φαίνεται ένα σχέδιο ανθρώπινου κεφαλιού που µας δείχνει το τέρας της 
γης, που πρέπει να µας καταπιεί ή να µας καταβροχθίσει αν δεν αποκτήσουµε την τελική µας απελευθέρωση.  

Το τέρας της γης των µάγιας είναι οι ίδιες κολάσεις, ή κατώτεροι κόσµοι, ή βυθισµένοι, που ανοίγουν τα 
σαγόνια τους για να καταβροχθίσουν αυτούς που δεν αγωνίζονται για την εσωτερική αυτοπραγµάτωση του 
Είναι. Στο βιβλίο µας «Ναι υπάρχει Κόλαση, ναι υπάρχει ∆ιάβολος, ναι υπάρχει Κάρµα» αποκαλύπτουµε όλο 
αυτό, πρακτικές για να πιάσουµε, να νιώσουµε και να δούµε. 

Στα πλάγια του ναού φαίνονται δύο φιγούρες γεροδεµένες, ρωµαλέες, που εύκολα τις µπερδεύεις µε 
φιγούρες ζώων, αλλά δεν είναι κάτι άλλο παρά η συµβολογία ή η αναπαράσταση της δύναµης. Η ιερατική 
µίτρα που φορούν πάνω στο κεφάλι, µας το δείχνει καθαρά. 



Σε σύνθεση, µας δείχνει την κυριαρχία του ζωικού εγώ. Είναι πολύ καλά φτιαγµένο, πολύ αλληγορικό. 
Ο διαλογισµός περιλαµβάνει διάφορες φάσεις ή βήµατα, π.χ: 
1. Μια άνετη θέση, δεν έχει σηµασία ο τόπος όπου πραγµατοποιείται. 
2. Να µην σκεφτόµαστε τίποτα, δηλ. κενός νους (σηµείωση: αργότερα ο Α.∆ Σαµαέλ, εξήγησε ότι 

«κενός νους» ήταν µια έκφραση ασαφή και ανακριβής, και θα ήταν πιο σωστό να εκφραζόµαστε µε όρους όπως 
«ησυχία ή ηρεµία του νου». ∆ες κεφ.3 Mo Chao, από το βιβλίο του Η Επανάσταση της ∆ιαλεκτικής). 

3. Συγκέντρωση σε ένα µόνο πράγµα. Να ξέρουµε να καθηλώνουµε το νου σε ένα µόνο πράγµα. 
4. Βαθύς διαλογισµός, συλλογισµός πάνω στο βαθύ περιεχόµενο του ίδιου πράγµατος. 
5. Έκσταση, σαµαδί. 
Όλη αυτή η πειθαρχία πρέπει να εµποτίσει την καθηµερινή µας ζωή. Αυτοί που θέλουν τη σοφία µε 

πάθος πρέπει να τελειώσουν µε τις διαδικασίες της λογικής σκέψης και να καλλιεργήσουν τις φλογερές 
ικανότητες του νου. 

Η λογική είναι µια γέφυρα ανάµεσα στο ένστικτο και στη διαίσθηση. Από τη λογική εξάγουµε µόνο το 
φρούτο του χρυσού που είναι η κατανόηση. 

Η αντικειµενική κατανόηση και φαντασία, αντικαθιστούν τη λογική και είναι τα θεµέλια των 
ανώτερων ικανοτήτων της κατανόησης. 

 
 

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Τ Ο Υ  JAGUAR  
XOLOTL –  LUCIFER –  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Α Σ  

 
 
Ο jaguar µάγια είναι, αναµφίβολα, ο ίδιος Xolotl ή Λούσιφερ nahua. Σε όλη την κεντρική Αµερική 

αντιπροσωπεύει το ίδιο. Μεταφράζοντας στην εποχή του Χριστιανισµού, είναι ο ίδιος ο Λούσιφερ (luz=φως 
και  fe=πίστη) 

Φως και πίστη είναι λοιπόν η αντανάκλαση του Λόγου µέσα σε µας, εδώ και τώρα. 
Ο Λόγος, ο θεός, ξεδιπλώνεται στον εαυτό του και αυτό το ξεδίπλωµα είναι, ακριβώς, ο Xolotl nahua, ο 

χριστιανικός Λούσιφερ, ο jaguar µάγια. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αυτοί που σκέφτονται ότι ο Λούσιφερ είναι ο εχθρός του Εσώτερου, είναι 

πολύ λανθασµένοι. Και αυτοί που τον περιγράφουν δογµατικά σαν ένα τροµερό δαιµόνιο, καθισµένο σε ένα 
θρόνο ατίµωσης και βλασφηµίας, µε µια τρίαινα από σίδερο στο δεξί χέρι να κυριαρχεί τον κόσµο, είναι επίσης 
λανθασµένοι. 

Στην πραγµατικότητα ο  Xolotl, ο Λούσιφερ, ο jaguar, ο τίγρης, αυτός που αντιπροσωπεύουν είναι ο 
ιδιαίτερος, ο ατοµικός Λούσιφερ. Κάθε ένας έχει τον δικό του , στα βάθη της συνείδησής του και σύµφωνα µε 
το βαθµό της εξάγνισης, στην εξάλειψη των ψυχολογικών ακόλουθων, έτσι θα τον δει. 

Όσο πιο πολλά λάθη, ελαττώµατα και βίτσια έχουµε, τόσο πιο τροµερός και τροµακτικός θα είναι. Όσο 
πιο καθαροί και αγνοί είµαστε, τόσο πιο αστραφτερός θα είναι. 

Ο Xolotl ή Λούσιφερ, o jaguar, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αντανάκλαση του Λόγου µέσα σε µας και 
αυτοί που τον διαβάλλουν εκφέροντας αντίθετα στην κοσµική αντανάκλαση του Λόγου, καταριούνται τον 
ζωντανό Θεό, εκδηλωµένο στην ύλη και απαρνιούνται δια παντός την ακατάληπτη σοφία που αποκαλύπτεται 
εξ ίσου στα αντίθετα, φως και σκοτάδι. 

Η δόξα του Σατανά είναι η σκιά του Αδωναί και ο θρόνος του Σατανά είναι το σκαµνί του Κυρίου. 
Σχεδιάγραµµα παρόµοιο, αντίστοιχα, ήλιος και σκιά, µέρα και νύχτα, ο νόµος των αντιθέτων. ∆ύο είναι 

οι στρατιές του Λόγου ή Αρχιτέκτονα ∆ηµιουργού του σύµπαντος: στις µεγαλοπρεπείς περιοχές, ο τροµερός 
στρατός του Μιχαήλ και στην άβυσσο του εκδηλωµένου κόσµου, οι λεγεώνες του Σατανά. 

Προφανώς, αυτοί είναι το Ανεκδήλωτο και το Εκδηλωµένο, το αγνό και το αµαρτωλό στη γενιά των 
ζώων. Αναµφίβολα, µόνο πάνω στο Σατανά, ποτέ πάνω στο Λόγο, υποτροπιάζει η ντροπή του γένους. Εκείνος 
έχασε την αγνή ανυψωµένη του κατάσταση του Kumara όταν έφαγε τον απαγορευµένο καρπό. 

Με την εσωτερική ανάσταση ο Λούσιφερ nahua ο jaguar µάγια, επανακτά την αγνή κατάσταση του 
Kumara. Η γεωµετρική πέτρα του Μεγάλου Έργου είναι ασφαλώς, ακάθαρτη, υλική, χοντροκοµµένη, 
εσωτερικό κίνητρο για αυτόν που λαµβάνει το όνοµα του ∆ιαβόλου. 



Η πέτρα του Μεγάλου Έργου είναι ο Λούσιφερ ναχουα, ο jaguar µάγια. Πάνω σε αυτή την βασική 
πέτρα που βρίσκεται στα βάθη δυο δικού µας σεξουαλικού συστήµατος, ο Καβίρ Ιησούς οικοδοµεί την 
Εκκλησία του. 

Είναι ανάγκη να καταλάβουµε ότι κάθε ένας από εµάς έχει τον δικό του Λούσιφερ, ξεχωριστό, ατοµικό, 
πλήρης αντανάκλαση του ιδιαίτερού του Λόγου.  

Η εξανθρωπισµένη τίγρη µετατρέπεται σε µια συγκεκριµένη πραγµατικότητα στην Μεσοαµερική και το 
Μεξικό. Έτσι επίσης την συναντάµε στο Teotihuacán, σηκώνοντας τα χέρια σε µια λειτουργική χειρονοµία ή µε 
αυτό το γατίσιο βήµα που την χαρακτηρίζει. 

Έτσι λοιπόν, ο Λούσιφερ είναι η αντανάκλαση του Λόγου µέσα σε µας τους ίδιους, εδώ και τώρα. Εάν 
ένα δέντρο έχει σκιά, γιατί πρέπει να µας εκπλήσσει το ότι και ο Λόγος έχει την δική του σκιά; 

Ο Λούσιφερ είναι αυτός που µας δίνει την αυτοανεξαρτησία, τις δυνάµεις που θεοποιούν. Είναι αυτός 
που δίνει την σεξουαλική ορµή, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η χριστικοποίηση. Κατά τον τρόπο αυτόν ο 
Λούσιφερ εξυπηρετεί σαν σκάλα για να κατεβαίνουµε και σαν σκάλα για να ανεβαίνουµε. 

Όταν κάποιος χτυπάει µε την λόγχη στα πλευρά τον Λούσιφερ, όταν νικάει τον πειρασµό, ανεβαίνει µια 
βαθµίδα από την πλάτη του Λούσιφερ. Έτσι θα ανεβαίνει από την πλάτη του Λούσιφερ µέχρι τα φτάσει µια 
µέρα στον Γολγοθά του Πατέρα. 

Το jaguar αντιπροσωπεύει τον ίδιο εσωτερικό Λούσιφερ, ιδιαίτερο, ατοµικό, που κάθε ένας από εµάς 
έχουµε µέσα. 

Οι ιππότες τίγρεις, εκτός από τους συνηθισµένους πολεµιστές στον σκληρό αγώνα, ήταν θαυµαστοί 
αθλητές της επιστήµης της χίνας. Αυτά τα θαυµάσια όντα ήξεραν να αναµιγνύουν τα τρία στοιχεία του samyasi 
(έκσταση) µε την τροµερή δύναµη του αιλουροειδή Jaguar-Lucifer 

 
 
Πρακτική 
 
Ξαπλωµένοι πάνω σε δέρµατα από τίγρεις, µιµούµενοι την ιερή θέση του jaguar όταν βρίσκεται σε 

ανάπαυση, ελαφριά αποκοιµισµένοι, αυτοί οι διαπρεπείς βαρόνοι ήξεραν να συνδυάζουν συνειδητά την θέληση 
και τη φαντασία σε παλλόµενη αρµονία. 

Σε υπέρτατο βαθύ διαλογισµό και νοητική συγκέντρωση, έπαιρναν σκόπιµα, δια µέσου της 
δηµιουργικής φαντασίας, το αιλουροειδή σχήµα του jaguar. Αποχωρώντας εξελισσόµενοι, λειτουργούσαν µε 
αυτή τη φιγούρα που τροµάζει σε πλήρη έκσταση και µυστική απόλαυση, µε τέτοιο τρόπο απεικόνιζαν κάτι 
αδύνατο για αυτούς τους διακεκριµένους βαρόνους. 

Κάθε φορά που αυτοί αποχωρίζονταν από το σκληρό τους κρεβάτι για να περπατήσουν σαν τίγρεις και 
να εξαφανιστούν µετά µέσα στην τέταρτη συντεταγµένη, πρόφεραν την τελετουργική φράση Εµείς µας 
ανήκουµε. Έτσι, όπως όταν το µπαρούτι παίρνει φωτιά στο όπλο και ανατινάζεται µε µεγάλο θόρυβο, έτσι 
είναι η ερωτευµένη καρδιά (φλέγεται) µε την θεία αγάπη. 

Ξέρουν καλά οι άνθρωποι ότι αυτές οι θρυλικές τίγρεις, εξωτικές και παράξενες, απέναντι από το 
κατώφλι του ναού, επιστρέφουν εκ νέου στις χαριτωµένες ανθρώπινες φιγούρες τους. 

Αναµφίβολα ο Φίλιππος, ο απόστολος του Μέγα Καβίρ Ιησού, είναι ο Άγιος Προστάτης των χίνας. Εάν 
αγαπάτε τον Φίλιππο, µπορείτε να ικετεύετε την βοήθειά του όταν είσαστε κοιµισµένοι και αποκλείοντας από 
το νου σας κάθε σκέψη, νιώθοντας χαρά στην ψυχή για την παρουσία του, προφέρετε την ακόλουθη 
τελετουργική φράση: Στον ουρανό Φίλιππε. Βγείτε από την κάµαρά σας µε σταθερό και αποφασιστικό βήµα, 
µπείτε απότοµα στην τέταρτη άγνωστη διάσταση 

 
 
Είθε οι ήλιοι του ενθουσιασµού να φωτίζουν το µονοπάτι σας, 
αγαπητέ και ευγενικέ  αναγνώστη. 
Είθε οι δυνάµεις της τίγρης να σας συντροφεύουν. 
Είθε οι πυγολαµπίδες της σοφίας να φωτίζουν την διάνοιά σας. 
Είθε ο ήχος του ψίθυρου να δίνει σκιά στην ανάπαυσή σας. 
Είθε οι βάτραχοι από σµαράγδια να σηµαδεύουν τα µονοπάτια, 
κροάζοντας χωρίς διάλειµµα. 
Είθε αυτή, η φύση, να είναι γενναιόδωρη µε σας. 
Είθε η συµπαντική δύναµη να σας ευλογεί και να σας κατευθύνει. 
 
 



 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ     
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΥΡΙΝΟ ΦΙ∆Ι 

 
 
Το φίδι δείχνει καθαρά την ιερή φωτιά που ανεβαίνοντας από την σπονδυλική στήλη του µυηµένου, του 

απονέµει δυνάµεις κλπ. 
Έχουµε επτά σώµατα και κάθε ένα έχει το δικό του φίδι, ή ιερή φωτιά. ∆ύο οµάδες των τριών, µε την 

µεγαλοπρεπή στέψη του Ενός. Τα πύρινα φίδια µας µετατρέπουν εντελώς. Επίσης είναι τα επτά φίδια φωτός. 
Η καρδιά είναι ο ναός του φτερωτού φιδιού. Όχι µόνο χρειάζεται να ανυψώσουµε τα φίδια κάθε 

σώµατος, αλλά να καταβροχθιστούµε από τα φίδια για να µετατραπούµε σε φτερωτά φίδια, ή φίδια µε φτερά. 
Μόνο µε την αγάπη και τη σεξουαλική µαγεία πραγµατοποιείται. 

Όταν το φίδι φτάνει στην καρδιά, λαµβάνει τα πύρινα φτερά και µας µετατρέπει σε φτερωτά φίδια. 
Σχήµα που δείχνει καθαρά το πρόσωπο ενός ιερέα µάγια. 

 
  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΡΟΥΝΑΣ GIBUR 
ΣΤΑΥΡΟΣ JAINA ή ΣΒΑΣΤΙΚΑ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 
 
 

Αντιπροσωπεύει :σεξο-γιόγκα, µαϊτούνα, σεξουαλική µαγεία, την σεξουαλική αλχηµεία. 
Αυτή η φιγούρα προκύπτει πολύ ενδιαφέρουσα. Μια γάµπα προς τα κάτω και µια άλλη προς τα επάνω, 

µας δείχνουν τη ρούνα Gibur. Έχει στο χέρι ένα είδος ποτηριού, σηµαδεµένο µε τον σταυρό ταο. Από το ποτήρι 
βγαίνει µια φλόγα. 

Η απλή φιγούρα, µας δείχνει η ίδια τη δουλειά στην ένατη σφαίρα. Το ποτήρι µας δείχνει την αποθήκη 
του υδράργυρου των σοφών. Η φλόγα συµβολίζει το θειάφι, τη φωτιά που γονιµοποιεί τον υδράργυρο για να 
πραγµατοποιηθεί το Μεγάλο Έργο. 

Το πρόσωπο απεικονίζει ένα Bafometo µάγια. Ένα Bafometo µε το δισκοπότηρο στο αριστερό χέρι –το 
δεξί χέρι αντιπροσωπεύει ή δείχνει την περιοχή του ηλιακού πλέγµατος-. Τη δουλειά στην ένατη σφαίρα. 

Ξεκάθαρα δείχνει η ρούνα Gibur: γένεση, γνώση, την σεξουαλική δύναµη. 
Το δισκοπότηρο αντιπροσωπεύει το θηλυκό γιόνι, την αιώνια αρχή. 
Λέγοντας Bafometo είναι το ίδιο σαν να λέµε Λούσιφερ, για τον οποίο ήδη είπαµε µια εξήγηση στις 

προηγούµενες σελίδες. Στον Μεσαίωνα αφθονούσαν οι απεικονίσεις του Bafometo. 
O Bafometo είναι αυτός που δίνει την σεξουαλική ορµή, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η εσωτερική 

αυτοπραγµάτωση του Είναι. 
Οι οχτώ πόρτες δείχνουν τις οχτώ µεγάλες µυήσεις, που όλοι οι οπαδοί πρέπει να λάβουν και να 

εκτιµήσουν. Επίσης σηµαίνουν το αστέρι µε τα οχτώ σηµεία. 
Τα έξι κατώτερα σκαλιά απεικονίζουν την «αναποφασιστικότητα» για να ριχτούµε στην 

εξουδετέρωση του εγώ. Πάλη φοβερή, ανάµεσα στην αγάπη και την επιθυµία, µυστήρια του lingam-yoni, την 
υπέρτατη επιβεβαίωση και την υπέρτατη άρνηση του Σατανά. 

Έτσι, όπως απεικονίζεται ο Bafometo, µας προσκαλεί να µπούµε στο ναό, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί 
ου µπορούν να µπουν στο ναό της σοφίας. Εκεί υπάρχει ένα µεγάλο βιβλίο της Μητέρας Φύσης, όπου είναι 
γραµµένοι οι κοσµικοί νόµοι. Σπάνιοι είναι αυτοί που µπορούν να ανοίξουν και να µελετήσουν το βιβλίο. Η 
δοκιµασία του αγιαστηρίου είναι πολύ τροµερή και αυτοί που την περνούν λαµβάνουν το δαχτυλίδι ή τη 
σφραγίδα του Σολοµώντα, όπου βρίσκονται απεικονισµένες οι θετικές και αρνητικές δυνάµεις του συµπαντικού 
µαγνητισµού. 



Η σφραγίδα του Σολοµώντα συγκεντρώνει τη δουλειά του Μεγάλου Έργου. Οι έξι άκρες του αστεριού 
είναι αρσενικές, οι έξι εσοχές είναι θηλυκές. Σύνολο: δώδεκα ακτίνες. Τέλειο σύµβολο του κεντρικού ήλιου. 

Η ρούνα Gibur στον µακρόκοσµο αντιπροσωπεύει τις ακατάπαυστες εξελίξεις και υπεξελίξεις των επτά 
κόσµων. Τα µπράτσα του λυγισµένα: η ακούραστη γήινη περιστροφή και η ανανεωτική κίνηση του κοσµικού 
κήπου. Στο φυσικό επίπεδο αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο µε ένα µπράτσο προς τον ουρανό και ένα προς τη Γη. 
Είναι το σφυρί του Thor, ο παραγωγός των καταιγίδων, φτιαγµένο από τους πυγµαίους της Γης για να 
υπερασπίζονται από τους γίγαντες ή τις προκοσµικές τιτανικές δυνάµεις αντίθετες µε τους νόµους της 
παγκόσµιας αρµονίας. 

Η ρούνα Gibur είναι ένα αλχηµιστικό σύµβολο, κοσµογονικό και ανθρωπολογικό, κάτω από επτά 
τρόπους ερµηνείας. Στους αζτέκους του Μεξικού σηµαίνει τον θεό της ζωής και φέρει τη σβάστικα πάνω στο 
µέτωπο. 

Με τα µυστήρια αυτής της ρούνας, θαυµάσια επεξεργασµένα στα ερείπια του Κοπάν, πλησιάζετε στην 
δεύτερη γέννηση. 

Gibur: βωµός, Γιβραλτάρ, υψηλή µαγεία (altar, Gibraltar, alta magia) 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΩΜΟΥ “L” 

 
Μπορούµε να αξιολογήσουµε σε αυτό τον βωµό δύο ανθρώπινα σχήµατα, ένα στα δεξιά κι ένα στ’ 

αριστερά. Πολύ καλά στολισµένα, σε βουδική στάση. Με ένα χέρι, δείχνοντας προς τα πάνω, γραπώνουν το 
σκήπτρο της εξουσίας και το άλλο χέρι προς τα κάτω.  

Ανάµεσα στις δύο φιγούρες και στο κέντρο της πέτρας υπάρχουν µερικά σύµβολα µάγιας, µεταξύ των 
οποίων ξεχωρίζει διακεκριµένα ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέα. Ήδη γνωρίζουµε αυτό που αυτός ο σταυρός 
σηµαίνει και οι δύο φιγούρες στα πλάγια, αντιστοιχούν στους δύο µάρτυρες, τους κολοσσούς της Ρόδου, τον 
αετό και την αλεπού, κλπ κλπ. 

Η ίδια η πέτρα, θα µπορούσε να είχε χρησιµοποιηθεί για θυσίες, όχι ανθρώπων, αλλά για ζώα 
προσφερόµενα στις άγιες θεότητες. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΩΜΟΥ “Q” 
 

Μπορούµε να αξιολογήσουµε τέσσερις φιγούρες, µια από αυτές λίγο κακοσχηµατισµένη. Ανάµεσα 
στους µάγιας πάντα διαβεβαιωνόταν η ύπαρξη των τεσσάρων: το Άγνωστο Adhi-Buddha και οι τρεις δυνάµεις 
της δηµιουργίας, δηλ. την τριάδα µέσα στην ενότητα της ζωής. 

Βλέπουµε σ’ αυτόν το βωµό το Τετραγράµµατον πολύ καθαρά. 
 
Πρακτική 
 
Μπροστά σε αυτό τον βωµό πραγµατοποιούµε το εξής: 
1. έντονη συγκέντρωση στις τέσσερις φιγούρες. Μισή ώρα 
2. κατόπιν χαλάρωση, αφήνοντας κενό τον νου 
3. προφέρουµε το µάντραµ GAAAAA TEEEEEE. Αυτό το µάντραµ πρέπει να αντηχεί στη συνείδηση. 
4. περιµένουµε την απάντηση του εσώτερου. Έτσι ερχόµαστε σε επαφή µε την απόκρυφη σοφία µάγια. 

 
Το µάντραµ Gate ενεργεί πάνω στο Μάτι του Dangma, το ανοίγει και µας επιτρέπει να συλλαµβάνουµε 

την σοφία που είναι γραµµένη σε αυτά τα τόσο θαυµάσια γλυπτά. 
 
Πρώτη θέση: το σώµα σε θέση νεκρού ανθρώπου, φτέρνες ενωµένες, χέρια στο πλάι, εντελώς 

χαλαρωµένα 
∆εύτερη θέση: το σώµα σε θέση νεκρού ανθρώπου, φτέρνες ενωµένες, χέρια σε στάση σαν να 

συναντιούνται στ’ αστέρια. Τα άκρα των δαχτύλων στο κέντρο του στήθους, στην περιοχή του Τιφερέτ, την 
ανθρώπινη ψυχή. Μπαίνουµε στο βάθος της ψυχής. 

 
 



 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΚΑΝΟ 18 
 

Αυτή η πέτρα δείχνει ξεκάθαρα το αρκάνο 18 της εβραϊκής καβάλα. Οι απόκρυφες δυνάµεις της φύσης 
ζουν σε συνεχή αγώνα. Η ένατη σφαίρα, επαναλαµβανόµενη, δίνει αγώνα, οδηγεί στις περιοχές όπου ο αγώνας 
είναι τροµερός ανάµεσα στις δυνάµεις των φύλων. 

Υπάρχει µια ανθρώπινη φιγούρα που ξεχωρίζει και έχει στα χέρια της ένα ζωάκι, ένα κουτάβι µε την 
ουρά του σηκωµένη, ζωντανή αναπαράσταση του υδράργυρου της µυστικής φιλοσοφίας. 

Σε σύνθεση, µας λέει ότι υπάρχει κάποιος που πρέπει να αποφασίσει να αγωνιστεί στην ένατη σφαίρα, 
για να ετοιµάσει τον υδράργυρο, έστω και αν πρέπει να αντιµετωπίσει τις ικανότητες των σκοταδιών, που 
επιτίθενται ακατάπαυστα για να µας ρίξουν. 

Πρέπει να έχουµε θέληση για να αποκτήσουµε τον υδράργυρο, όποιο κι αν είναι το κόστος. 
Βλέπουµε στο πρώτο µέρος του νούµερου οχτώ, το σταυρό της θυσίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
 
Στο ανώτερο σηµείο του κεφαλιού, στο ύψος του αδένα της επίφυσης, φαίνεται µια πέτρα που 

προεξέχει κάθετα, που µας µιλάει καθαρά για το τσάκρας Sahasrara των ινδοστανών, των σοφών ινδοστανών. 
Το χέρι προς τα κάτω δείχνει την ανάγκη του να ανεβάζουµε την ενέργεια, εκπληρώνοντας το Νόµο, 

που είναι αντιπροσωπευµένος από τα πέντε δάχτυλα του δεξιού χεριού. 
Αυτή η φιγούρα, µε την φαρδιά της ζώνη και τις πέντε γραµµές της, µας θυµίζει τα πέντε δέντρα, τις 

πέντε διαταγές των κυρίων του κάρµα, τις πέντε γραµµές µε τις οποίες σχηµατίζεται το αστέρι µε τα πέντε 
σηµεία. 

Το πρόσωπο µέσα στη φαρδιά ζώνη δείχνει τον αιτιατό άνθρωπο, τον πραγµατικό άνθρωπο, τον 
αληθινό άνθρωπο.  

Είναι µια ξεκάθαρη εκδήλωση που µας δείχνει τη δουλειά που πρέπει να γίνει για να µπορέσει να 
εκδηλωθεί το βαθύ εσωτερικό Είναι, ο πνευµατικός άνθρωπος. 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ 
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ 

 
Βλέπουµε µια πολύτιµη λουρίδα στο κέντρο του στήθους. 
Αξιολογούµε στο κέντρο του στήθους τον σταυρό σε Χ, το σταυρό του Αγ. Ανδρέα. Ξέρουµε καλά τι 

σηµαίνει αυτός ο σταυρός: δείχνει την ολοκληρωµένη δουλειά στο Μεγάλο Έργο και σχετίζεται όχι µόνο µε τη 
δηµιουργία των ανώτερων υπαρξιακών σωµάτων του Είναι, αλλά επίσης µε την εξάλειψη του εγώ και τη θυσία 
προς την πονεµένη ανθρωπότητα. 



Στο κέντρο βρίσκεται ο Λόγος, από τον οποίο έρχονται οι ακτινοβολίες της ηλιακής ζωής. Οι τρεις 
πλάγιες γραµµές αντιπροσωπεύουν την Αγία ∆ιαβεβαίωση, την Αγία Άρνηση και την Αγία Συµφιλίωση, την 
επιβεβαίωση των τριών πρωταρχικών δυνάµεων, από τις οποίες έγινε όλη η δηµιουργία. 
 

 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΩΝ ΘΕΟΤΗΤΩΝ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
 

 
Θηλυκή φιγούρα: Η θέση στην οποία βρίσκεται ευηµερεί σε µερικούς καθεδρικούς της Ευρώπης. 

∆είχνει την άνοδο των δηµιουργικών ενεργειών προς τα πάνω και προς τα µέσα. 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ 
 

Το ποτήρι έχει µια βαθιά σηµασία, δείχνει ή αντιπροσωπεύει το θηλυκό γιόνι. 
Προφανώς, τα µυστήρια του λινγκαµ-γιόνι ήταν πολύ ιερά στην Ελλάδα, Αίγυπτο, Ινδία, Περσία κλπ 

κλπ. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στα ποτήρια από αλάβαστρο τοποθετούσαν τα εντόσθια των αποθανόντων που 
µουµιοποιούνταν, όπως λεγόταν: Μέσω του ερµετικού ποτηριού περιµένουµε να γυρίσεις πίσω, να επιστρέψεις, 
να µετενσαρκωθείς πολύ αργότερα. Σε περιµένουµε. 

Γι’ αυτόν το λόγο βλέπουµε ποτήρια ανάµεσα στους µάγιας. Ο,τιδήποτε έχει σχήµα ποτηριού, δεν 
σηµαίνει τίποτε άλλο από την κούπα του Σολοµώντα, το ποτήρι του Ερµή, το Άγιο Γκριάλ, η κούπα ή 
δισκοπότηρο του Arca της Alianza κλπ κλπ. Αυτό είναι προφανές. 

Στην Αίγυπτο υπάρχουν πολλά ποτήρια από αλάβαστρο, όπου τοποθετούσαν τα εντόσθια των 
αποθανόντων που είχαν µουµιοποιηθεί. Υπάρχουν δύο είδη µούµιας, οι ζωντανές και οι νεκρές µούµιες. 

Οι νεκρές µούµιες αναγνωρίζονταν γιατί τα εντόσθιά τους ήταν τοποθετηµένα σε αλαβάστρινα ποτήρια. 
Οι ζωντανές µούµιες, ακόµα και τώρα στον αιώνα ΧΧ, συνεχίζουν να είναι ζωντανές. ∆εν είναι µάταιο 

να σας πω ότι εγώ ο ίδιος, όταν ζούσα στην Αίγυπτο σε µια περασµένη εποχή, κατά τη διάρκεια της δυναστείας 
του Κεφρέν, πέρασα από αυτές τις διαδικασίες. 

Το φυσικό µου σώµα αφέθηκε θεληµατικά σε κατάσταση καταληψίας, αυτό το σώµα µπήκε σε µια 
σαρκοφάγο και τοποθετήθηκε µέσα σε µια κρύπτη, αλλά ζωντανό, και µέχρι τώρα διατηρώ αυτό το αιγυπτιακό 
σώµα ζωντανό. Με αυτό το αιγυπτιακό σώµα θα συνεχίσει η ολοκλήρωση της αποστολής που µου έχει 
εµπιστευθεί. ∆ιαφορετικά πώς; 

Πραγµατικά είµαι ένας άνθρωπος εξήντα χρονών. Για να µπορέσω να κάνω το έργο σε όλη την 
Ευρώπη, σε όλη την Ασία, πως θα το έκανα; Υποθέτουµε δέκα χρόνια στην Ευρώπη και είκοσι στην Ασία, θα 
έφτανα σαν ένας γέρος ενενήντα χρονών για να κάνω µια πνευµατική επανάσταση. Με τι χρόνο; ∆εν θα είχα 
χρόνο. Ο µόνος τρόπος είναι να πάρω αυτό το φυσικό µουµιοποιηµένο όχηµα για να συνεχίσω να δουλεύω για 
το Μεγάλο Έργο. 

Ερώτηση: ∆άσκαλε, πρέπει να χάσετε αυτό το τωρινό φυσικό σώµα; 
Απάντηση: Ήδη µέρος του έχει χαθεί. Ξεκάθαρο είναι ότι υπάρχει ένας τύπος µετενσάρκωσης που είναι 

άγνωστη σε πολλούς ψευτοεσωτεριστές και ψευτοαποκρυφιστές, στον εσωτερισµό ονοµάζεται µετενσάρκωση 
yao, δηλαδή, ζωντανή. 

Η ατοµική ανταλλαγή επιτρέπει την µετενσάρκωση ενός αιγυπτίου µυηµένου σε µια µούµια που 
κατείχε, αυτό είναι άγνωστο στους σοφούς αυτής της εποχής. Είναι ξεκάθαρο πως η ατοµική ανταλλαγή µε µια 
µούµια έχει σαν επερχόµενο αποτέλεσµα κάποιος να κρατάει το όχηµά του αναζωογονηµένο, ειδικά εάν η 
µούµια είναι ζωντανή. 

Εάν εγώ αλλάξω τα τωρινά µου άτοµα µε τα άτοµα αυτού του µουµιοποιηµένου σώµατος, µένω µε αυτό 
το µουµιοποιηµένο σώµα ζωντανό και ολόκληρο τον ΧΧ αιώνα. Καθαρά µιλάµε για την µετενσάρκωση yao, 
έτσι λέγεται στην ιερή επιστήµη. 



Με αυτή την ατοµικά ανταλλαγή δεν είναι αναγκαίο να περάσουµε από τα στάδια που πρέπει ν’ 
αφήσουµε το φυσικό σώµα και να περιµένουµε κάµποσα χρόνια για να επιστρέψουµε µε µετενσάρκωση, αυτή 
είναι µια δύσκολη δουλειά. Η µετενσάρκωση yao είναι ανώτερα επιστηµονική και ανήκει σε πιο ανώτερο 
µέρος της ατοµικής φυσικής. 

 Τέτοια µετενσάρκωση yao δεν θα ήταν δυνατή αν δεν ξέραµε τους hachin. Και ποιοι είναι οι hachin;  
Λοιπόν, είναι οι πύρινες ψυχές ή πύρινα µόρια που υπάρχουν σε κάθε άτοµο. Αυτές οι πύρινες ψυχές ή 

ατοµικές συνειδήσεις είναι υπάκουες. 
Είναι η τέταρτη κάθετος αυτή που εξυπηρετεί για να µπορέσουν οι πύρινες αρχές ή hachin να 

µετατραπούν στιγµιαία στα άτοµα από έναν τόπο σε άλλο, όσο µακριά κι αν είναι. Η ανώτερη πυρηνική φυσική 
είναι άγνωστη από τους τωρινούς σοφούς.  

Όταν οι αρχαίοι σοφοί της Αιγύπτου µουµιοποιούσαν τα σώµατά τους µε σκοπό να φτάσουν στην 
αθανασία πολύ αργότερα, αναφερόντουσαν σ’ αυτό που τώρα διασαφηνίζω. 

Πολύς κόσµος εκείνης της εποχής και που τώρα είναι κάπου εδώ, εκεί, ή παραπέρα, είχαν φυσικά 
οχήµατα στην αρχαία γη των Φαραώ, και αν αυτοί περπατούσαν από το µονοπάτι των αγίων, επανεκτιµούµενοι 
από το Είναι, θα µπορούσαν ν’ αποκτήσουν την αθανασία εδώ και τώρα, µέσω της ατοµικής ανταλλαγής της 
ανώτερης πυρηνικής φυσικής, άγνωστη από τους σοφούς και ατοµικούς φυσικούς αυτού του εικοστού αιώνα. 

Παραθέτω αυτό σε σχέση µε τα αλαβάστρινα ποτήρια που χρησιµοποιούσαν στην αρχαία Αίγυπτο και 
όπου έβαζαν τα εντόσθια των αποθανόντων που µουµιοποιούνταν. 

 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΑΥΙ∆ 
Ή 

ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ 
 
 

Είναι ακριβώς το ίδιο αστέρι του Σολοµώντα πολύ καλά σχεδιασµένο. Το ανοδικό τρίγωνο συµβολίζει 
τον Κέτερ (τον Πατέρα που βρίσκεται στο κρυφό), τον Chokmah (τον Υιό) και τον Binah (το Άγιο Πνεύµα 
του κάθε ανθρώπου). 

Το κατώτερο τρίγωνο αντιπροσωπεύει τους τρεις προδότες του Hiram Abiff. Αυτοί οι τρεις προδότες 
βρίσκονται µέσα σε µας τους ίδιους. 

Ο πρώτος προδότης ζει µέσα στο αστρικό σώµα και είναι το δαιµόνιο της επιθυµίας, συµβολισµένο 
στον χριστιανισµό από τον Ιούδα. Ο δεύτερος προδότης είναι το δαιµόνιο του νου και ζει µέσα στο νοητικό 
σώµα, συµβολισµένο στον χριστιανισµό από τον Πιλάτο. Ο τρίτος προδότης είναι το δαιµόνιο της κακής 
θέλησης, ζει µέσα στο σώµα της θέλησης, συµβολισµένο στον χριστιανισµό από τον Καϊάφα. 

Αυτοί οι τρεις προδότες αποτελούν το εγώ µετενσαρκωµένο, το ψυχολογικό εγώ, τον Σατανά που 
πρέπει να διαλυθεί για να ενσαρκωθεί ο εσωτερικός Χριστός, που σχηµατίζεται από τον Κέτερ, τον Chokmah 
και τον Binah. 

Το ανώτερο τρίγωνο είναι ο αστραφτερός δράκος της σοφίας. Το κατώτερο τρίγωνο είναι ο µαύρος 
δράκος. 

Στο κέντρο αυτών των δύο τριγώνων βρίσκεται το σύµβολο του απείρου ή ο σταυρός ταο. Οι έξι µύτες 
είναι αρσενικές, οι έξι βαθιές είσοδοι είναι θηλυκές, είναι οι δώδεκα ακτινοβολίες που µέσω της σεξουαλικής 
αλχηµείας κρυσταλλοποιούνται στους δώδεκα αστερισµούς του ζωδιακού. 

Βλέπουµε λοιπόν εδώ τη σφραγίδα του Σολοµώντα τέλεια πλαισιωµένη. Αυτή η σφραγίδα είναι πολύ 
παλιά, όπως φαίνεται εδώ. Το ανώτερο τρίγωνο είναι το θειάφι, το κατώτερο τρίγωνο είναι ο υδράργυρος. 

Το θειάφι γονιµοποιεί τον υδράργυρο για να πραγµατοποιηθεί το Μεγάλο Έργο, γιατί στο τέλος τα 
ανώτερα υπαρξιακά σώµατα του Είναι είναι υδραργυρικά σώµατα. 

Ο υδράργυρος θα αποκρυσταλλωθεί σε µια πρώτη ανώτερη οκτάβα µε τις µουσικές νότες ντο, ρε, µι, 
φα, σολ, λα, σι, στο σχήµα του αστρικού σώµατος. Σε µια δεύτερη ανώτερη οκτάβα, σύµφωνα µε την κλίµακα, 
θα αποκρυσταλλωθεί στο νοητικό σώµα και σε µια τρίτη οκτάβα, σύµφωνα µε την κλίµακα, θα 
αποκρυσταλλωθεί στο αιτιατό σώµα ή σώµα της συνειδητής θέλησης. Κατά τον τρόπο αυτό τα ανώτερα 
υπαρξιακά σώµατα του Είναι είναι υδραργυρικά σώµατα. 



Όταν κάποιος κατέχει αυτά τα σώµατα, λαµβάνει το πνεύµα των γνωστικών, δηλ. το πνεύµα, την ψυχή 
και µετατρέπεται σε έναν άνθρωπο της αλήθειας. Πριν από αυτό δεν είναι άνθρωπος, είναι διανοητικό ζώο, 
αλλά άνθρωπος µε την πραγµατική έννοια της λέξης δεν είναι, αν δεν έχει λάβει τις ψυχικές αρχές. 

Η σφραγίδα του Σολοµώντα είναι το ίδιο αστέρι της Βηθλεέµ, το τέλειο σύµβολο του Κεντρικού Ήλιου. 
Και έτσι, κάθε φορά που ο Αιώνιος Γεωµέτρης συγκεντρώνει την προσοχή της σε ένα σηµείο του διαστήµατος, 
στο σηµείο αυτό αναδύεται το δοξασµένο αστέρι, αναγκέλλοντας ένα νέο στάδιο συνείδησης, το αρχετυπικό 
ενός είναι, µια σφαίρα, ένα άστρο, έναν ήλιο. 

 
 

 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΥΓΩΝ “U” 

 
Στο Teotihuacan στο Μεξικό, χρησιµοποιούνται πολύ αυτοί οι ζυγοί. Οι µάγιας στην Μεσοαµερική τους 

χρησιµοποιούσαν για να κάνουν µαγικές ειδικές εσωτερικές αλυσίδες, µε σκοπό να φέρουν βροχή. 
Στο κέντρο της αλυσίδας βρισκόντουσαν µερικές φορές τρία άτοµα καθισµένα στην ανατολίτικη στάση, 

µε σταυρωµένα τα πόδια. Το αντικείµενο ήταν να βοηθηθούν τα άτοµα στην εργασία της ανάπτυξης των ιερών 
τους σπονδυλικών φωτιών και βοηθιόντουσαν πάρα πολύ. 

Άλλες φορές έκαναν τις αλυσίδες σε σχήµα U, τοποθετούσαν µερικούς βατράχους και η φυλή έκρωζε 
όπως οι βάτραχοι για να φέρουν βροχή και τα κατάφερναν. Έτσι λοιπόν το πέταλο είχε πολλές µαγικές 
χρησιµότητες. 

 
 

 
 
 

ΘΕΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙ∆Α 
 

Επίσης τον ονοµάζουν Tzinacan που σηµαίνει νυχτερίδα ή zotz. 
Είναι πολύ καλά αντιπροσωπευµένος, µε ένα θωρακικό θαυµάσιο που συµβολίζει της ψυχή, τον 

αιτιατό άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο, τον πραγµατικό άνθρωπο. 
Το θωρακικό προς τα επάνω, που φτάνει να συνδεθεί µε τα αυτιά, µας δείχνει ότι ο αληθινός άνθρωπος 

πρέπει να µάθει να ακούει το Ρήµα, τη Λέξη, το Λόγο.  
Η φιγούρα µας λέει ότι είναι µια θεότητα, ένας Λόγος ενσαρκωµένος. 
Οι γονάδες είναι πολύ καλά σχηµατισµένοι, δείχνοντας καθαρά ότι η δύναµη βρίσκεται στο σεξ. Στο 

µέρος του φαλλού φαίνεται ένα πρόσωπο, για να θυµίζει ότι ο αιτιατός άνθρωπος σχηµατίζεται µε τον 
υδράργυρο –που είναι η µεταλλική ψυχή του σπέρµατος- και ότι ο αληθινός άνθρωπος είναι, ακριβώς, το 
αποτέλεσµα της σεξουαλικής µετατροπής. 

Ο θεός Νυχτερίδα έχει δύναµη πάνω στη ζωή και πάνω στο θάνατο. Μένει ακίνητος πάνω σε µια πέτρα 
που, αν και ακόµα δεν είναι ολοκληρωτικά κυβική, µας δίνει να καταλάβουµε τη δουλειά για να λάβουµε τη 
φιλοσοφική πέτρα. Ο θεός Νυχτερίδα είναι µια θεότητα, ένας άγγελος του θανάτου που ζει στο αιτιατό επίπεδο. 
Τον βρίσκουµε σχεδιασµένο σε αστέρια, χειρόγραφα και δοχεία µάγιας, µε την λιβρέα (στολή) του θεού του 
αέρα. 

Στο Chiapas υπάρχει το χωριό Tzinacatlan, κατοικηµένο από Totziles (άνθρωποι που λατρεύουν τον θεό 
Νυχτερίδα) και στην κοιλάδα του Toluca το χωριό του Tzinacantepec. 

Στο Popol Vuh η νυχτερίδα είναι ένας άγγελος που κατέβηκε από τον ουρανό για να αποκεφαλίσει τους 
πρώτους άντρες µάγια, φτιαγµένους από ξύλο, η ουράνια νυχτερίδα που συµβούλεψε αυτό που έπρεπε να κάνει 
ο Ixbalanque και ο Hanab Ku, για να βγουν νικητές από τη δοκιµασία της σπηλιάς του θεού Νυχτερίδα. 

Οι ναοί nahuas σε σχήµα πέταλου ήταν αφιερωµένοι στη λατρεία του θεού Νυχτερίδα, οι βωµοί τους 
ήταν από καθαρό χρυσό και προσανατολισµένοι στην Ανατολή. 

Οι ∆άσκαλοι nahuas τον επικαλούνται για να του ζητήσουν θεραπεία για τους µαθητές τους ή για τους 
κοσµικούς φίλους τους, γιατί ο θεός Νυχτερίδα έχει εξουσίες πάνω στη ζωή και στο θάνατο. 

Στην επίκληση βοηθούσαν µόνο οι µυηµένοι, οι οποίοι στο εσωτερικό του ναού σχηµάτιζαν αλυσίδα, 
εναλλάσσοντας σ’ αυτήν άντρες και γυναίκες χωρίς να αγγίζουν τα χέρια ούτε το σώµα. Οι ακριανοί της 



αλυσίδας άρχιζαν και στα δύο πλευρά του βωµού και όλοι παρέµεναν καθισµένοι στις φτέρνες, µε την πλάτη 
προς τον τοίχο. 

Έβαζαν στον βωµό λουλούδια, πρόσφατα κοµµένα και στα πλάγια πάνω σε δυο µικρές σκαλιστές 
κολώνες από βασάλτη µαγκάλια από πηλό βαµµένα κόκκινα, σύµβολο της ζωής και του θανάτου. Στα 
µαγκάλια έκαιγαν κούτσουρα από κυπαρίσσια (σύµβολο της αθανασίας) των οποίων το άρωµα αναµιγνυόταν 
µε αυτό του αρωµατικού καπνού της ρητίνης), µε ρετσίνι µυρωδάτο και άσπρα θαλασσινά λιωµένα κοχύλια. 

Ο ∆άσκαλος φορούσε τη λιβρέα του θεού του αέρα και maxlatl γύρω από τη ζώνη. Από µπροστά 
σηκώνοντας τα χέρια µε τις παλάµες ανοιχτές, φωνοποιούσε τρεις φορές το µάντραµ ISIS, χωρίζοντάς το σε 
δύο µεγάλες συλλαβές, έτσι: 

IIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSS 
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Μετά, µε ένα ξίφος από οψιανό λίθο µε λαβή από νεφρίτη και χρυσό, ευλογούσε τους παριστάµενους 
και σε ησυχία έκανε την τελετουργική επίκληση: Κύριε της ζωής και του θανάτου, σε επικαλούµαι για να 
κατέβεις να θεραπεύσεις όλες µας τις ασθένειες. 

Επιβλητική ησυχία που διακόπτονταν µόνο από το σπινθήρισµα του αρωµατικού καπνού. Ξαφνικά, ένα 
χτύπηµα των φτερών και ένα άρωµα από τριαντάφυλλα και ναρδόσταχυ απλώνονταν σε όλο τον ναό. Από τα 
µαγκάλια έβαινε µια φλόγα που ήθελε να φτάσει τον ουρανό και ο ∆άσκαλος και οι βοηθοί προσκυνούσαν 
βάζοντας τα µέτωπα στο έδαφος. 

Ο θεός Νυχτερίδα κατέβαινε ντυµένος µε τη λιβρέα του θεού του αέρα ή σαν κουκουβάγια, στις 
νεκρικές δοκιµασίες του αρκάνο 13. ∆εκατρία σκαλιά είχαν οι σκάλες της εισόδου στους ναούς, και δεκατρείς 
τούφες έχει στη γενειάδα του ο Αρχαίος των Ηµερών. 

Μέσα στον περίβολο όπου υψώνονταν ο ναός, µεγαλύτερος του Tenochtitlan, υπήρχε ένας στρογγυλός 
ναός αφιερωµένος στον ήλιο. Μέσα στις µυστικές κάµαρες αυτού του ναού των µυστηρίων υπήρχε το 
tzinacalli (σπίτι της νυχτερίδας). Ευρύχωρο σαλόνι µε εσωτερική εµφάνιση σκοτεινής σπηλιάς, όπου 
γινόντουσαν τα τελετουργικά της µύησης για να φτάνει τις ανώτερες βαθµίδες του Ιππότη Ocelotl (τίγρη) και 
του Ιππότη Cuauhtli (αετός). 

Πάνω στο κατώφλι της µικρής πόρτας, καλυµµένη στον εσωτερικό τοίχο στο βάθος της σπηλιάς, η 
οποία ήταν πέρασµα στο ναό, κρεµόταν ένας µεγάλος καθρέπτης από οψιανό λίθο και µπροστά από αυτή τη 
µικρή πόρτα έκαιγε στο έδαφος µια φωτιά µε καυσόξυλα από πεύκο. 

Ο υποψήφιος οδηγούνταν στο tzinacalli όπου αφηνόταν µέχρι αργά τη νύχτα. Του είχε δειχθεί να 
περπατήσει δια µέσου της σκοτεινιάς προς το φως µιας φωτιάς και µπροστά σ’ αυτή να µιλήσει στο φύλακα 
του κατωφλιού: είµαι γιος του µεγάλου φωτός. Σκοτάδι, αποµακρύνσου από µένα. 

Πάνω στο κεφάλι του υποψήφιου οι νυχτερίδες άρχιζαν να κρώζουν και να φτερουγίζουν. Τα 
καυσόξυλα από πεύκο έσβηναν σιγά-σιγά και µόνο έµενε από αυτά η θράκα, της οποίας η φωτιά αντανακλούσε 
στον καθρέπτη. 

Ξαφνικά, θορυβώδη χτύπηµα των φτερών, ένα τροµακτικό ουρλιαχτό και µια σκιά, µε φτερά νυχτερίδας 
και ανθρώπινο σχήµα, µε φτερά νυχτερίδας και maxtlatl γύρω από τη ζώνη, αναδυόταν από τα σκοτάδια και µε 
το βαρύ της σπαθί απειλούσε µε αποκεφαλισµό τον τροµερό εισβολέα της περιοχής της. 

Αλίµονο στον υποψήφιο που θα οπισθοχωρούσε τροµοκρατηµένος! Μια πόρτα που µέχρι τότε είχε 
παραµείνει επιδέξια καλυµµένη στο βράχο άνοιγε αθόρυβα και στον µεντεσέ εµφανιζόταν ένας άγνωστος 
δείχνοντας το µονοπάτι του κόσµου των βέβηλων, απ’ όπου ο υποψήφιος είχε έρθει. 

Αλλά εάν ο υποψήφιος είχε επαρκή παρουσία κουράγιου και άντεχε άφοβα της επίθεση του Καµαζότς, 
του θεού των νυχτερίδων, η µικρή πόρτα, κρυµµένη µπροστά του, θα άνοιγε απαλά και ένας ∆άσκαλος θα 
πήγαινε να τον συναντήσει για να ξεσκεπάσει µυστικά µέσα στις σκιές της σπηλιάς, την σφήγκα του 
υποψήφιου σχεδιασµένη σε φύλλο από amate (φυτό) το οποίο ήταν αποτεφρωµένο, ενώ οι υπόλοιποι ∆άσκαλοι 
καλωσόριζαν τον υποψήφιο και τον προσκαλούσαν να µπει στον ναό. 

Αυτή η τελετουργία συµβόλιζε το θάνατο των παθών της προσωπικότητας του µυηµένου, στο πέρασµά 
του από τις σκιές στο φως. ∆ια µέσου των δοκιµασιών των µαρτυρίων που υποβάλλονταν οι υποψήφιοι για να 
µυηθούν στα αρχαία µυστήρια, η ζωική τους ψυχή παρουσιαζόταν µερικές φορές σαν νυχτερίδα, γιατί, όπως η 
νυχτερίδα, η ψυχή τους ήταν τυφλή και στερούµενη από δύναµη, λόγω έλλειψης του πνευµατικού φωτός, του 
ήλιου. 

Σαν βαµπίρ, οι διεφθαρµένοι και φιλάργυροι ρίχνονταν πάνω στη λεία τους για να καταβροχθίσουν τις 
ζωντανές ουσίες που υπάρχουν σ’ αυτή. Και µετά, σεργιανίζοντας τεµπέλικα, επέστρεφαν στις σκοτεινές 
σπηλιές των αισθήσεων, όπου κρύβονταν από το φως της ηµέρας, όπως όλοι αυτοί που ζουν στις σκιές της 
άγνοιας, της απελπισίας και του κακού. 



Ο κόσµος της άγνοιας κυβερνιέται από τον τρόµο, το µίσος, την απληστία και την λαγνεία. Στις 
σκοτεινές του σπηλιές περιπλανιούνται οι άντρες και οι γυναίκες που µόνο κινούνται πέρα-δώθε από τα πάθη 
τους. 

Μόνο όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί τις αληθινές πνευµατικότητες της ζωής, δραπετεύει από αυτό το 
υπόγειο, από αυτή την καταραµένη σπηλιά των νυχτερίδων, όπου ο Καµαζότς, που πολλές φορές σκοτώνει 
µόνο µε την παρουσία του, παραµένει κρυµµένος, παραµονεύοντας τα θύµατά του. Ο ήλιος της αλήθειας 
υψώνεται στον άνθρωπο, φωτίζει τον κόσµο του, όταν αυτός υψώνει το νου του µέχρι την σκοτεινιά της 
άγνοιας και τον εγωισµό µέχρι το φως του αλτρουισµού και της σοφίας. Σύµβολο γι’ αυτό το στάδιο της 
συνείδησης στον άνθρωπο είναι τα µάτια του αετού, που πάνω στους ταρσούς των ποδιών του Coatlicue 
προσπαθούν να δουν µέχρι το άπειρο. 

 
Πρακτική 
 
Προτείνουµε να διαλέγετε ένα χώρο ιδιωτικό για τις πρακτικές σας. Ένα µικρό γραφείο ή τραπέζι, ένα 

τραπεζοµάντιλο άσπρο πάνω στο τραπέζι. Ένας µικρός σταυρός από ξύλο ή µέταλλο. ∆ύο κεριά από κερί ή 
παραφίνη. ∆ιαλέξτε µια Πέµπτη από τις 9 ως τις 10 ή από τις 10 ως τις 11 το βράδυ. 

Τρεις µέρες πριν την επίκληση του θεού Νυχτερίδα ή Καµαζότς, µε τον οποίο πρέπει να έρθει 
αντιµέτωπος ο µαθητής που θέλει να προχωρήσει στο µονοπάτι, πρέπει να τρέφεται αποκλειστικά µε φρούτα, 
όσπρια, λαχανικά, µαύρο ψωµί και γάλα. ∆εν υπάρχει θέµα να τον επικαλεστούµε. Η αγνή ψυχή από την αγάπη 
και την ειλικρινή αφοσίωση στον εσωτερικό της θεό δεν πρέπει να φοβάται κανέναν και τίποτα, παρά τον 
τρόµο. 

Φυλάξτε µόνο για σας αυτή την εµπειρία της ζωής σας στο µονοπάτι. 
 
 
 

∆ΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ HERCOLUBUS 
 

Θέλω να αναφερθώ µε εµφατικό τρόπο στο έτος 1962. ηµεροµηνία 4 Φεβρουαρίου. Ώρα µεταξύ 2 µε 3 
το απόγευµα. 

Συνέβηκε ένα ασυνήθιστο γεγονός, υπήρχε τότε ένα ουράνιο κυκλοφοριακό µποτιλιάρισµα στον 
θαυµαστό αστερισµό του Υδροχόου. Αυτό που επιβεβαιώνουµε εδώ, δεν είναι κάτι a priori, χωρίς καµιά 
αµφιβολία αυτό που λέω ήταν ορατό από όλους τους αστρονόµους του κόσµου. Από όλα τα παρατηρητήρια της 
γης µπορούσε να επαληθευτεί µια ολική έκλειψη του ήλιου και της σελήνης. Κανείς που να έχει γνώση 
αστρονοµίας δεν θα µπορούσε να το αρνηθεί. 

Ήταν ακριβώς αυτή την µέρα και αυτή την ώρα που άρχισε η Εποχή του Υδροχόου και όλοι οι 
πλανήτες του ηλιακού συστήµατος λέγθηκε ότι συναντήθηκαν στον αστερισµό του Υδροχόου για την µεγάλη 
κοσµική σύνοδο. 

Υπήρχαν πολλές θέσεις πάνω στην ηµεροµηνία που θα άρχιζε η Εποχή του Υδροχόου, κάποιοι 
υπέθεταν ότι θα ήταν µερικά χρόνια πριν, άλλοι υπέθεταν ότι ήταν µερικά χρόνια µετά, αλλά τα γεγονότα είναι 
γεγονότα και µπροστά στα γεγονότα πρέπει να υποτασσόµαστε. 

Το κοσµικό φαινόµενο ήταν ορατό από όλους, επαναλαµβάνω, από όλους τους αστρονόµους του 
κόσµου, και ξεκινώντας από αυτή την ηµεροµηνία η δόνηση του Υδροχόου εντεινόταν τροµακτικά. 

Όταν εµείς παρατηρούµε ξεκάθαρα το ζώδιο του Υδροχόου, µπορούµε να αποδεικνύουµε πράγµατα 
θαυµάσια: 

Ο Υδροχόος είναι κατοικία του Ουρανού και του Κρόνου. 
Ο Ουρανός είναι ένας πλανήτης επαναστατικός και ελέγχει τους σεξουαλικούς αδένες, είναι τροµερός, 

καταστροφικός. 
Ο Κρόνος προφανώς µας θυµίζει το χάος, της επιστροφή στο αρχικό σηµείο της αναχώρησης. 
Απέναντι από τον αστερισµό του Υδροχόου συναντάµε τον Λέοντα. 
Ο Λέοντας είναι ένα ζώδιο της φωτιάς, επαναστατικό, τροµερό. 
Ο Υδροχόος, κυριευόµενος από το χάος, είναι ο θάνατος. Ο Ουρανός είναι η επανάσταση. Ο Λέοντας 

είναι η συµπαντική φωτιά, καυστικός. Προφανώς το Λιοντάρι του Νόµου βγαίνει να συναντήσει την 
ανθρωπότητα, που ήδη είναι ώριµη για την τελική τιµωρία. 



Εάν εµείς διαλογιζόµαστε σε αυτές τις απόψεις, φτάνουµε στο συµπέρασµα ότι οι ώρες του τέλους 
έχουν φτάσει και βρισκόµαστε σε αυτές. Αναµφισβήτητα, βρισκόµαστε σε µια στιγµή κρίσιµη, τροµερή, 
δύσκολη. 

Αµέτρητες αρρώστιες εµφανίζονται εδώ κι εκεί και παραπέρα. Η Γη τρέµει και τραντάζεται σε όλες τις 
εκτάσεις του κόσµου. Οι θάλασσες, σε άλλους καιρούς καθαρές, βρίσκονται µολυσµένες. Τα θαλάσσια είδη 
πεθαίνουν. Οι ωκεανοί έχουν µετατραπεί σε αληθινούς σκουπιδοτενεκέδες. 

Τα ατοµικά απόβλητα, ασφαλώς, δεν βρίσκονται σίγουρα εκεί όπου µπορούν να είναι αβλαβή. Είναι 
ξεκάθαρο πως αργά ή γρήγορα κάποια αποθήκη ατοµική θα σπάσει και θα έρθει µια τροµερή καταστροφή. 

Η γη, τόσο απαραίτητη για τις καλλιέργειες, θα γίνει άγονη. Εκατοµµύρια όντα που την κατοικούν, σε 
ένα κοντινό µέλλον, θα εµπειριώσουν µια µεγάλη ερήµωση και πολλοί θα είναι οι άνθρωποι που θα αφανιστούν 
λόγω έλλειψης τροφής. Πόλεµος και φήµες πολέµου σε όλα τα µέρη. Αρρώστιες που δεν υπήρχαν ποτέ πριν 
κλπ κλπ κλπ. 

Η ατµόσφαιρα θα µολυνθεί. Όταν κάποιος πάει ταξίδι στην εξοχή και βλέπει το γαλάζιο του ουρανού, 
αυτό δεν θα λάµπει, θα λείπει αυτό το τέλειο καθάριο χρώµα των παλιών καιρών, τώρα λάµπει µε ένα χρώµα 
ελαφρώς µολυβένιο, πρασινωπό, αυτό που δείχνει πως η ατµόσφαιρα είναι διαταραγµένη. 

∆εν είναι ανάγκη να είσαι πολύ σοφός για να καταλάβεις ότι το ανώτερο στρώµα της ατµόσφαιρας είναι 
το φίλτρο που διαχωρίζει τις ηλιακές ακτίνες σε φως, χρώµα, ζέστη και ήχο. ∆υστυχώς αυτό το φίλτρο έχει 
χαλάσει, λόγω των ατοµικών εκρήξεων. Μετά από λίγο αυτό το φίλτρο δεν θα µπορεί να διαχωρίζει τις ηλιακές 
δονήσεις σε φως, ζέστη, χρώµα και ήχο. Τότε ο ήλιος θα φαίνεται µαύρος και το φεγγάρι κόκκινο σαν αίµα. 

Από την άλλη µεριά, ο εκφυλισµός έχει φτάσει στο µάξιµουµ, δεν υπάρχουν γονείς για τα παιδιά, ούτε 
παιδιά για τους γονείς. Τροµακτικό είναι αυτό που συµβαίνει ανάµεσα σε γονείς και παιδιά σε όλες τις γωνιές 
της Γης. 

Έχει χαθεί η οργανική ντροπή. Η νοηµοσύνη έχει εκφυλιστεί κλπ κλπ. Παντού µόνο υπάρχει κλάµα και 
τρίξιµο των δοντιών, όπως λένε οι Ιερές Γραφές. ∆εν θέλω να γίνοµαι µακάβριος, ούτε έχω την επιθυµία να 
τροµάξω κανέναν, µόνο θέλω να συλλογιζόµαστε αληθινά και πολύ συνετά. 

Τι έγιναν οι καλές συνήθειες; 
Σε τι κατέληξε η οργανική ντροπή; 

Γιατί η νοηµοσύνη άρχισε να υπηρετεί το κακό; 
Βλέπουµε γύρω µας όλο αυτό που συµβαίνει. 
Αναµφίβολα, η ανθρωπότητα κυβερνάται από τους διανοούµενους, σε όλες τις περιοχές της Γης. Τι 

υπηρετούν; Σε τι στάδιο βρίσκεται η ανθρωπότητα; 
Υπάρχει χάος, υπάρχει αναρχία, και αυτό εσείς δεν µπορείτε να το αρνηθείτε. 
Έτσι λοιπόν συλλογιζόµαστε. Είµαστε πιθανόν ευτυχισµένοι; Ποιος θα µπορούσε να µιλήσει για 

ευτυχία στις µέρες µας; 
Τότε βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τους εαυτούς µας, αντιµετωπίζοντας το πεπρωµένο µας, αντιµέτωποι 

µε το δίληµµα του να είσαι ή να µην είσαι, της φιλοσοφίας. Έχει φτάσει η ώρα λοιπόν, να συλλογιστούµε 
βαθιά: Ποιοι είµαστε; Από πού ερχόµαστε; Που πάµε; Ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης; Γιατί ζούµε; Και για 
ποιο πράγµα; 

Να ζούµε έτσι, τρώγοντας, πίνοντας, αναπαράγοντας, καταντάει στο βάθος αρκετά βαρετό, µέχρι 
ανόητο θα λέγαµε. Προφανώς βρισκόµαστε στους καιρούς του τέλους. 

Όταν βλέπουµε τη Γη µε τις 4 εποχές της, καταλαβαίνουµε πως ο πλανήτης µας Γη γυρίζει γύρω από 
τον ήλιο σε 365 µέρες, µε µερικά λεπτά και κλάσµατα του δευτερολέπτου. Αυτό ονοµάζεται γήινο έτος και έχει 
4 εποχές: άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και χειµώνα. 

∆εν θα µπορούσαµε να αρνηθούµε ότι υπάρχει επίσης το αστρικό έτος, το κοσµικό έτος. Το δικό µας 
ηλιακό σύστηµα του Ορς, στο οποίο κινούµαστε και έχουµε το είναι µας, ταξιδεύει γύρω από την ζωδιακή 
ζώνη σε 25.968 χρόνια. Αυτό το ταξίδι του ηλιακού µας συστήµατος γύρω από την ζωδιακή ζώνη είναι αυτό 
που σχηµατίζει το αστρικό έτος. 

Το αστρικό έτος, έτσι όπως το γήινο έτος, έχει τέσσερις εποχές: άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και 
χειµώνα. Η άνοιξη του αστρικού έτους είναι η εποχή του χρυσού, όπου η ζωή είναι µια πραγµατική Εδέµ. Η 
ανθρωπότητα βγαίνει τέλεια µέσα από τα χέρια του ∆ηµιουργού της, κυβερνούν οι ηλιακές ιεραρχίες και 
παντού κινείται και πάλλεται η ευτυχία. 

Το καλοκαίρι, ή ασηµένια εποχή του αστρικού έτους, χλοµιάζει λίγο αυτό το πρωτογενές µεγαλείο. 
Συνεχίζουν οι ηλιακές ιεραρχίες να κυβερνούν έναν κόσµο χωρίς σύνορα, έναν κόσµο όπου υπάρχει µόνο 
ειρήνη και αγάπη. 



Το φθινόπωρο, στην εποχή του χαλκού του αστρικού έτους, η ανθρωπότητα αρχίζει µε τα σύνορα και 
τους πολέµους της, µε τα µίση και τα εγκλήµατά της. Και στον χειµώνα, την εποχή του σιδήρου, όλα 
τελειώνουν µε έναν τροµακτικό κατακλυσµό. 

Εµείς βρισκόµαστε ακριβώς στον χειµώνα, στην εποχή της Kaliyuga, στην σιδερένια εποχή. Κάθε φορά 
που µια φυλή φτάνει στη σιδερένια εποχή, στην kaliyuga, αφανίζεται δια µέσου ενός πανίσχυρου και τροµερού 
κατακλυσµού. 

Τι θα λέγαµε, για παράδειγµα, για την πολική φυλή, που σε άλλους καιρούς κατοικούσε τον βόρειο 
πόλο; Αφανίστηκε. 

Τι θα λέγαµε για τους υπερβόρειους, στους οποίους αναφέρθηκε ο Federico Nietzsche? Λέγεται ότι 
αφανίστηκαν από δυνατούς τυφώνες. 

Τι θα λέγαµε για τους Λεµούριους; Αφανίστηκαν από βροχή, φωτιά και σεισµούς. 
Και για τους άτλαντες τι έχει λεχθεί;  Τι λένε τα ιερά βιβλία; Πραγµατικά όλοι επιβεβαιώνουν ότι 

υπήρξε ένας Παγκόσµιος Κατακλυσµός. Ήταν τότε που οι άξονες της Γης επαναστάτησαν, οι θάλασσες 
άλλαξαν σε κοίτες και αφανίστηκαν εκατοµµύρια κατοίκων µέσα στα νερά του Ατλαντικού ωκεανού. 

Τώρα είναι καλό να καταλάβετε γιατί είµαστε στο τέλος της εποχής του σιδήρου. Η εσωτερική 
συµβολογία, κρυφή, για να παρουσιάσει την παρούσα στιγµή, βάζει ένα µεγάλο ρολόι από άµµο. Είναι ακίνητο, 
δεν λειτουργεί, σαν να δείχνει ότι οι ώρες του τέλους έχουν συµπληρωθεί. Μαζί µε το ρολόι, ένας σκελετός µε 
το δρεπάνι του συµβολίζοντας το θάνατο. 

Η αρχή του τέλους αυτής της αρίας φυλής άρχισε ακριβώς στον αστερισµό του Υδροχόου. Ήταν τότε 
που ο ήλιος ξανάρχισε της πορεία του µαζί µε όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήµατος γύρω από την 
ζωδιακή ζώνη. Μια φυλή δεν διαρκεί περισσότερο από όσο διαρκεί ένα ταξίδι του ηλιακού συστήµατος γύρω 
από τα δώδεκα ζώδια. Τώρα έχει γυρίσει εκ νέου στο σηµείο της αρχικής αναχώρησης. 

Έτσι λοιπόν το αστρικό έτος τελειώνει και µετά από λίγο θα έχει φτάσει στο τέλος του. Οι άξονες της 
Γης θα περιστραφούν. Ήδη ξέρουµε ότι ο µαγνητικός πόλος δεν συµπίπτει µε τον γεωγραφικό πόλο. Ο βόρειος 
πόλος ξεπαγώνει, µεγάλα παγόβουνα βρίσκονται κοντά στον ισηµερινό και έρχονται αποσπασµένα από τους 
πόλους. 

Έτσι λοιπόν η επανάσταση των αξόνων της Γης είναι ένα γεγονός αποδεδειγµένο και που µπορεί να 
επαληθευτεί µε τέλειες µηχανικές συσκευές. Προσθέστε σ’ αυτό κάτι ασυνήθιστο, θέλω να αναφερθώ στον 
Hercolubus,  το τεράστιο τέρας που πρέπει να καταπιεί τον δικό µας πλανήτη Γη. 

Ήδη έρχεται ο Hercolubus, είναι ορατός από όλους τους αστρονόµους του πλανήτη Γη, είναι γιγάντιος, 
πανίσχυρος, έξι φορές πιο µεγάλος από τον ∆ία και ανήκει στο ηλιακό σύστηµα του Τίλου. ∆εν είναι όπως 
πολλοί νοµίζουν, ένας πλανήτης εκτός τροχιάς από κάποιο ηλιακό σύστηµα, όχι, δεν είναι εκτός τροχιάς, 
γυρίζει γύρω από το κέντρο βαρύτητας του ηλιακού συστήµατος του Τίλο. 

Μετά από λίγο, αυτός ο γιγάντιος κόσµος θα περάσει από µια γωνία του δικού µας ηλιακού 
συστήµατος, τότε θα επισπευσθεί η καταστροφή. Στην ουράνια µηχανή, ο Hercolubus βοηθάει  στην 
καθετοποίηση των πόλων, αυτό είναι µέρος της µεγάλης µηχανής. Το πλησίασµα του Hercolubus είναι στα 
πρόθυρα. 

Το 1999, ο Hercolubus θα είναι ορατός απ’ όλα τα ανθρώπινα όντα και όλα τα µάτια θα τον βλέπουν 
και το καταµεσήµερο θα φαίνεται σαν ένας άλλος ήλιος. Όταν ο Hercolubus περάσει κοντά στη Γη, προφανώς 
θα επισπευσθεί η καταστροφή. Αυτός ο γιγάντιος κόσµος κατέχει µια δύναµη έλξης εκπληκτική. 

∆ιαδοχικά θα λέγαµε, η υγρή φωτιά του εσωτερικού της Γης θα δηµιουργήσει νέα ηφαίστεια και γενικά 
το πύρινο στοιχείο θα κάψει όλο αυτό που είναι και όλο αυτό που φαίνεται. Γι’ αυτό ήταν που ο Πέτρος είπε: 
«τα φλογερά στοιχειώδη θα εξαντληθούν και η Γη και όλες οι κατασκευές που υπάρχουν σ’ αυτή θα είναι 
καµένες».  

Το νερό θα γίνει ένα µε τη φωτιά. Η περιστροφή των αξόνων της Γης θα µετατρέψει τις θάλασσες σε 
κοίτες και θα αφανιστούν όλα τα ανθρώπινα όντα. 

Τώρα θέλω να καταλάβετε γιατί σχηµατίζουµε τον Στρατό της Παγκόσµιας Σωτηρίας. Θέλουµε να 
αρχίσουµε έναν καινούργιο πολιτισµό, µια νέα κουλτούρα. Οι αποκαλυµµένοι καιροί του τέλους έχουν φτάσει. 

Η ανθρωπότητα έχει σχίσει έξι σφραγίδες από το µεγάλο βιβλίο του Αγ. Ιωάννη, όταν σχίσει την 
έβδοµη σφραγίδα, το τέλος έχει έρθει. Θα συµβεί η καταστροφή. 

Θα µπορούσατε να αντιταχθείτε εδώ, ότι πολλοί άλλοι πριν, στο παρελθόν, περίµεναν το τέλος και 
τίποτα δεν έγινε. Θέλω να πω σ’ εσάς ότι κάθε φορά µιλάµε πάνω σε νόµους της ουράνιας µηχανικής. Εάν η 
ουράνια µηχανική δεν υπήρχε, όλος ο κόσµος θα τελείωνε µε µια καταστροφή. 

Έτσι, όπως στην ατλαντική ήπειρο υπήρχε µια εκλεκτή φυλή, που εξυπηρέτησε σαν βάση ή πυρήνας για 
την δηµιουργία αυτής της πέµπτης αρίας φυλής που σήµερα κατοικεί διεστραµµένα πάνω στις πέντε ηπείρους, 
έτσι επίσης θα πούµε ότι σήµερα θα δηµιουργηθεί ένας πυρήνας για την έκτη φυλή. 



Έτσι όπως οι άτλαντες δεν πίστευαν ποτέ τον Manu Vayvasvata ότι ο καιρός του τέλους είχε έρθει και 
την παραµονή της µεγάλης καταστροφής διασκέδαζαν, παντρεύονταν, έπιναν και έτρωγαν, την επόµενη µέρα 
ήταν πτώµατα. Έτσι επίσης θα λέγαµε, ότι αυτό που τώρα επιβεβαιώνω µε έµφαση, δεν θα γίνει πιστευτό από 
όλους. 

Προφανώς πολλοί θα γελούν λέγοντας: Πάνω στο θέµα αυτό του τέλους του κόσµου έχουν µιλήσει 
πολλοί. Ε και; Ο ίδιος ο Πέτρος ο απόστολος, προπορεύονταν λέγοντας πως αυτές τις µέρες πολύς κόσµος 
άδικος και διεστραµµένος θα έλεγε: Πού είναι η εκπλήρωση της προφητείας σου, του ερχοµού σου, αν όλα 
παραµένουν όπως τις πρώτες µέρες των πατεράδων µας; 

Οι άτλαντες επίσης γελούσαν µε την καταστροφή, στον καιρό τους, αλλά όταν η επανάσταση των 
αξόνων της Γης έκανε τις θάλασσες ν’ αλλάξουν σε κοίτη, βυθίστηκε η Ατλαντίδα µε όλα τα εκατοµµύρια των 
ανθρώπων της. 

Σήµερα εκ νέου, πλησιάζουµε σε µια άλλη γιγάντια καταστροφή. Εγώ, όπως ο Manu Vayvasvata, 
προειδοποιώ όπως εκείνο τον καιρό εκείνος προειδοποιούσε τους άτλαντες. Η τελική ώρα πλησιάζει, ήδη 
έρχεται αυτός ο τερατώδης γιγάντιος πλανήτης που πρέπει να καταπιεί τον κόσµο. Μιλώντας έτσι, ξέρετε ότι 
πολλοί από εσάς προβάλλουν αντίσταση, ότι στα κρυφά γελάνε, είναι γραµµένο ότι αυτός που γελάει µε αυτό 
που δεν γνωρίζει βρίσκεται στο µονοπάτι του να είναι ηλίθιος. 

Έτσι λοιπόν, προετοιµαζόµαστε, η Γη παραδίδεται αυτές τις στιγµές σε µια µεγάλη αγωνία και το τέλος 
όλης της αγωνίας ονοµάζεται θάνατος. Όταν ένας άρρωστος αγωνιά, όταν παρουσιάζει ξεκάθαρα συµπτώµατα 
του θανάτου του, ξέρουµε καλά ότι αυτό που επακολουθεί είναι ο θάνατός του, η τελική έκβαση. 

Η Γη σε αυτές τις στιγµές θρηνεί, αγωνιά. Όλα δείχνουν καταστροφή και τελικά θα τελειώσει µε ένα 
ισχυρό κατακλυσµό. Όταν βλέπουµε να βγαίνει ο ήλιος κάθε φορά πιο πολύ προς τον βορά, να ξέρουµε ότι η 
ώρα του τέλους είναι πιο κοντά και µας φέρνει προς την καταστροφή. 

Έτσι, όπως στην Ατλαντίδα δηµιουργήθηκε ένα εκλεκτό χωριό, έτσι δηµιουργούµε τώρα ένα εκλεκτό 
χωριό. Θέλω να αναφερθώ µε έµφαση στον Στρατό της Παγκόσµιας Σωτηρίας. Αυτό το µήνυµα που δίνουµε 
πρέπει να φτάσει σε όλη την στρογγυλότητα της Γης, σε όλες τις καρδιές. 

Η Γνώση τώρα λάµπει στην Αργεντινή, στο Περού, στον Ισηµερινό, στη Χιλή, στην Κολοµβία, στην 
Βενεζουέλα, στην Κόστα Ρίκα, στο Ελ Σαλβαδόρ, στις Ονδούρες, στη Γουατεµάλα, στο Μεξικό, ήδη άρχισε 
στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Υπάρχουν λουµισιάλ στον Άγιο ∆οµίνικο, στην Τενερίφη και στην Ισπανία. Μετά 
από λίγο, η Γνωστική Κίνηση θα λάµπει εκθαµβωτικά σε όλο το ∆υτικό Ηµισφαίριο. Μπορείτε να πείτε ότι ήδη 
ακτινοβολεί κάπου εδώ, κάπου εκεί και παρακεί. Μπορείτε να πείτε ότι ήδη δηµιουργείται ο Στρατός της 
Παγκόσµιας Σωτηρίας. 

Λίγο αργότερα θα συνεχίσουµε στην Γαλλία, Αγγλία και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μετέπειτα θα 
προχωρήσουµε στην Ασία και στην Ανατολή. Θα είναι ακριβώς στην Ασιατική ήπειρο όπου η γνώση θα φτάσει 
στο απόγειό της. Αυτό είναι το πρώτο µέρος της εργασίας της διάδοσης. 

Μετά, οι Αδερφοί που ασχοληθήκαµε µε αυτή την εργασία, θα αποσυρθούµε ήσυχα και σε διαλογισµό, 
µέχρι να ετοιµαστεί η ζύµη, µέχρι να έρθει η εποχή. Λεπτά πριν την καταστροφή, θα βγάλουµε µέσα από τον 
καπνό και τις φλόγες αυτούς που έχουν δουλέψει πάνω στους εαυτούς τους. Αυτούς που έχουν 
µετασχηµατιστεί. Αυτούς που έχουν εξουδετερώσει από την ψυχή τους τα απάνθρωπα στοιχεία που κατέχουµε. 

Θα είναι επιλεγµένοι, φτάνοντας σε έναν µυστικό τόπο, ένα νησί στον Ειρηνικό, µεταξύ του 
µεσηµβρινού του µήκους και του γεωγραφικού πλάτους. Από εκεί θα παρατηρούµε τον πόνο της φωτιάς και 
του νερού στην διάρκεια των αιώνων. 

Μετά την καταστροφή, η Γη θα µείνει τυλιγµένη στη φωτιά και στον ατµό του νερού. Εµείς, οι 
Αδερφοί, θα µεταφερθούµε στον επιλεγµένο τόπο που θα ζει σε ένα τόπο διαλεχτό, µέχρι που η Γη να είναι εκ 
νέου σε θέση να κατοικηθεί. 

Από τα βάθη των θαλασσών θα αναδυθούν νέες στεριές και όταν ένα διπλό ουράνιο τόξο ακτινοβολήσει 
στο στερέωµα, ένδειξη µιας νέας συµµαχίας µεταξύ του Θεού και των Ανθρώπων, θα µεταφέρουµε το 
επιλεγµένο χωριό για να κατοικήσει νέες στεριές και νέους ουρανούς. 

Έτσι λοιπόν, για να ξέρετε µια φορά και για πάντα, ότι η αρία φυλή, που σήµερα διεστραµµένα κατοικεί 
την επιφάνεια της Γης, θα αφανιστεί, θα καταστραφεί. Από όλο αυτό που φαίνεται, δεν θα µείνει ούτε η 
στάχτη. Όλο θα καεί, όλο θα θαφτεί στο βάθος των θαλασσών. 

Νοµίζω πως τώρα είναι κατανοητή η λογική του λόγου της εισβολής τους Στρατού της Παγκόσµιας 
Σωτηρίας. Αλλά δεν θα µας ακούσει όλη η ανθρωπότητα. Ούτε άκουσε τον Manu Vayvasvata στην εποχή του, 
γελούσαν µαζί του. Ούτε άκουσαν τους ιππότες εκείνης της εποχής, ο κόσµος ποτέ δεν δέχεται την σκληρή 
πραγµατικότητα των γεγονότων, µέχρι που αυτά έρχονται κοντά. Ο κόσµος πάντα ψάχνει προφάσεις, ψάχνει 
υπεκφυγές, πιστεύει ότι µπορεί να συνεχίσει όπως είναι, µέχρι να έρθει η αποτυχία. 

 



 
 

∆ΙΑΛΕΞΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΛΚΥΟΝΑ 
 

Βάλτε την µεγαλύτερη προσοχή. Πριν απ’ όλα, είναι αναγκαίο να γνωρίζουµε ότι από το 1962, στις 4 
του Φεβρουαρίου, ανάµεσα στις 2 και στις 3 το απόγευµα, άρχισε η εποχή του Υδροχόου, του Υδροφόρου. 
Υπήρξε ένα γεγονός που θα θυµόσαστε στης µνήµες σας, αναφέροµαι σε αυτό το συνέδριο των κόσµων, των 
πλανητών που συναντήθηκαν, ακριβώς, στον αστερισµό του  Υδροχόου. Ήταν πραγµατικά ένα µποτιλιάρισµα 
της ουράνιας κυκλοφορίας, µια συνάντηση των κόσµων. Υπήρξε µια έκλειψη του ήλιου και της σελήνης. 

Εδώ και πολλά χρόνια µιλούσαµε γι’ αυτό το κοσµικό γεγονός και είχαµε δώσει µέχρι και την ώρα. 
Είχαµε βεβαιώσει µε σύνεση ότι αυτό το γεγονός θα γινόταν στις 4 Φεβρουαρίου του 1962, µεταξύ 2 µε 3 το 
απόγευµα. Γεγονός που συνέβη συγκεκριµένα. 

Είχαµε 15 ή 20 χρόνια που λέγαµε το ίδιο. Όταν το γεγονός συνέβη, όταν το συµβάν έφτασε, σε 
κανέναν από τους Αδερφούς του ∆ιεθνούς Γνωστικού Κινήµατος δεν ήρθε σαν νέο. Μονάχα επιβεβαιώθηκε 
αυτό που είχαµε πει µε τόση προσδοκία. 

Μια σύνοδος των κόσµων, τέτοια όπως συνέβη σε αυτή την ηµεροµηνία και χρόνο, δεν γίνεται όλες τις 
µέρες, αλλά µόνο όταν ξεκινά µια νέα εποχή. 

Έτσι λοιπόν, τα γεγονότα είναι γεγονότα και µπροστά στα γεγονότα πρέπει να υποτασσόµαστε. Αυτό 
δεν είναι όλο, από εκείνη την ηµεροµηνία κάτι ακόµα είναι να συµβεί. 

Ήδη ξέρουµε ότι ο Υδροχόος κυβερνιέται από τον Κρόνο και τον Ουρανό και ότι είναι εντελώς 
επαναστατικός. Ο Κρόνος παροµοιάζεται στην αλχηµεία σαν µαύρο κοράκι, η επιστροφή στο πρωτόγονο χάος, 
το πρωτότυπο. Ως προς τον Ουρανό, είναι τέλεια αποδεδειγµένο ότι είναι ανυπότακτος εκατό τοις εκατό, 
επαναστατικός, καταστροφικός. 

Σ’ αυτό το ζήτηµα που σχετίζεται µε τα αστέρια, υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν συµβάντα που αξίζει ο 
κόπος να γνωρίζουµε. Έχουν ειπωθεί πολλά πάνω στην Αλκυόνα και αυτό µας καλεί να στοχαστούµε. Κάποια 
φορά, στους ανώτερους κόσµους, έπρεπε να κουβεντιάσουµε µε αυτόν, εκτενώς. Τότε µπορέσαµε να 
αποδείξουµε ότι ναι, πραγµατικά, είναι ένας Οπαδός της Μεγάλης Λευκής Αδελφότητας. 

Πολλά ειπώθηκαν για την Αλκυόνα και παρατέθηκαν στον Κρισναµούρτι, σε κάποια µορφή τον 
συσχέτισαν µε αυτό το αστέρι. Αυτό είναι βαθιά βαρυσήµαντο. 

Η Αλκυόνα είναι ένας ήλιος αρκετά ενδιαφέρον. Γύρω από αυτόν τον ήλιο γυρίζουν άλλοι τέτοιοι ήλιοι. 
Λέγεται ότι ο ήλιος που µας φωτίζει είναι ο έβδοµος ήλιος που γυρνά γύρω από την Αλκυόνα. ∆εν θα το 
δεχτούν φυσικά οι σοφοί της επίσηµης επιστήµης, αλλά οι εσωτεριστές δεν αγνοούµε την πραγµατικότητα της 
σηµασίας αυτού του µεγάλου ήλιου. 

Υπάρχει µια µεγάλη κίνηση των κόσµων γύρω από την Αλκυόνα, είναι εφτά ήλιοι και κάθε ένας από 
αυτούς φωτίζει και δίνει ζωή στους πλανήτες και τους δορυφόρους που γυρίζουν στην αντίστοιχή του τροχιά. 
∆εν µπορούµε να αρνηθούµε πως ο ήλιος που µας φωτίζει έχει την δική του οµάδα κόσµων, τους οποίους 
φωτίζει και δίνει ζωή. 

Όταν κάποιος καταλάβει τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνονται τα ηλιακά συστήµατα και πως αυτά 
γυρίζουν γύρω από τα κέντρα βαρύτητάς τους, τότε προχωρά πολύ πάνω στο έδαφος της γνώσης. 

 
Οι Πλειάδες 
 
Έχουν προαναφερθεί από τις Ιερές Γραφές, από τα Βιβλία και από πολλές διδασκαλίες εσωτερικού 

τύπου. Η Αλκυόνα είναι ακριβώς ο κύριος ήλιος των Πλειάδων και γύρω του έλκονται 7 ήλιοι, όντας ο δικός 
µας ήλιος ο έβδοµος που γυρίζει γύρω από την Αλκυόνα. Κάθε ήλιος είναι το κέντρο ενός ηλιακού συστήµατος 
και η Αλκυόνα είναι το κέντρο των 7 ηλιακών συστηµάτων. Αυτό µας καλεί να συλλογιστούµε λιγάκι. 

Θυµόµαστε τον Κρόνο µε τα µεγάλα δαχτυλίδια του από πέτρα, µετεωρική άµµο και βράχους κλπ κλπ. 
Αυτά τα δαχτυλίδια, περιορίζονται αποκλειστικά στον Κρόνο. Επίσης είναι καλό να γνωρίζουµε ότι η Αλκυόνα 
επίσης έχει τα δαχτυλίδια της. Αυτά τα ίδια είναι πολύ µεγαλύτερα από του Κρόνου και σε αντίθεση µε αυτά 
του Κρόνου, που είναι φτιαγµένα από βράχους, µετεωρίτες, άµµο και υλικά από ευδιάκριτο είδος, αυτά της 
Αλκυόνας αναµφίβολα σχηµατίζουν ένα µοναδικό σύνολο και είναι ραδιενεργά. Είναι φτιαγµένα από 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 

Αλλά σε τι τύπο ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων θέλω να αναφερθώ; Απλά, στα ηλεκτροµαγνητικά 
κύµατα που προκαλούν την διάσπαση του ηλεκτρόνιου. Τα ηλεκτρόνια διασπασµένα ελευθερώνουν ενέργεια, 
ένα τύπο ενέργειας που µερικοί συγγραφείς ονοµάζουν manasica. Αυτός ο όρος είναι σανσκριτικός και κατά 



κάποιον τρόπο σχετίζεται µε τις κατώτερες πηγές (ενέργειας) ή κατώτερο νου, ή µε τις ανώτερες πηγές ή 
ανώτερο νου. 

Τέτοια ηλεκτρόνια ελευθερώνουν έναν τύπο ενέργειας άγνωστο. Αν το διανοητικό ζώο λανθασµένα 
ονοµαζόµενο άνθρωπος µπορούσε να διασπάσει τα ηλεκτρόνια όπως διέσπασε το άτοµο, προφανώς θα ήταν 
έτοιµο να προκαλέσει µια καταστροφή, που όχι µόνο θα επηρέαζε τον τρισδιαστατικό κόσµο του Ευκλείδη, 
αλλά ακόµα περισσότερο, θα επηρέαζε τις σεφιροτικές περιοχές του Hod, ή συγκινησιακό κόσµο, ή του 
Netzach, ή διανοητικό κόσµο, ή µέχρι τον Tiphereth, κόσµο των φυσικών αιτιών. Αυτές οι περιοχές θα 
υπέφεραν από µεγάλες ζηµιές. 

Εάν κάποιος τρελός από τους κατοίκους της Γης µπορούσε να διασπάσει το ηλεκτρόνιο, θα είχε µια 
διαφορετική ενέργεια από αυτή που προκαλεί η διάσπαση των ατόµων. Ενέργεια πολύ πιο τροµερή από την 
ενέργεια της βόµβας Η, ή κάποιο άλλο θανατηφόρο στοιχείο. 

Ευτυχώς οι επιστήµονες ακόµα δεν είναι ικανοί να διασπάσουν τα ηλεκτρόνια και να επωφεληθούν την 
ενέργεια που είναι κλεισµένη σε αυτά. 

Στην Αλκυόνα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα ηλεκτρόνια είναι διασπασµένα, κατεστραµµένα. 
Ελευθερώνουν έναν τύπο ενέργειας άγνωστο, διαφορετικό από τις καθοδικές ακτίνες, ακτίνες Χ ή ακτίνες Ν. 

Από εκεί, από το έτος 1974, τρεις αστροναύτες που έλκονταν γύρω από τη Γη από τη βαρύτητα, θα 
πληροφορήσουν για έναν τύπο ραδιενέργειας ή έναν τύπο άγνωστης ενέργειας, ανυποψίαστης από την επίσηµη 
επιστήµη. Προφανώς, από το 1962, ακριβώς από τις 4 Φεβρουαρίου  αυτού του έτους, ο πλανήτης µας Γη και 
γενικά όλο το ηλιακό σύστηµα, είναι στο σηµείο να µπει στα τροµερά δαχτυλίδια της Αλκυόνας. 

Τέτοια δαχτυλίδια απλώνονται µερικά έτη φωτός, είναι απέραντα, τεράστια. Χωρίς αµφιβολία, σε µια 
δεδοµένη στιγµή, το δικό µας ηλιακό σύστηµα θα µπει στα δαχτυλίδια της Αλκυόνας. Αυτό που θα 
ακολουθήσει πολύ λίγοι το φαντάζονται. Εάν η Γη µπει πρώτη, έχει ειπωθεί από τον Paul Otto Hess, θα 
φαίνονται όλα σαν µια µεγάλη πυρκαγιά, σαν µια πραγµατική εικονογραφική φωτιά από φώτα. 

Εάν ήταν ο ήλιος πρώτος να µπει, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που έχουν κάνει, τέτοια ραδιενέργεια 
θα αναµιγνυόταν µε τις ηλιακές ακτίνες και εξ’ αιτίας αυτού θα υπήρχε σκοτάδι που θα διαρκούσε 110 ώρες, 
µετά από αυτό, όλα θα οµαλοποιούνταν και σε αντίθεση µε το πρώτο, που όλα θα φαίνονταν σαν µια µεγάλη 
πυρκαγιά, σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση τα σκοτάδια θα τύλιγαν τη Γη. Αλλά στην πραγµατικότητα δεν θα 
υπήρχαν σκοτάδια, γιατί όλα θα είναι πιτσιλισµένα µε φώτα. Για να σας δώσω µια ιδέα, θα είναι σαν µια βροχή 
από αστέρια πάνω στην όψη της Γης. Μετά, όλα θα τείνουν να οµαλοποιηθούν. Από όλες τις απόψεις η Γη µας, 
χωµένη µέσα στα δαχτυλίδια της Αλκυόνας θα είναι παραδοµένη σε µια πολύ ιδιαίτερη δόνηση. 

Τα µόρια, που ήταν αυτά του σιδήρου, του φωσφόρου, του ασβεστίου, του χαλκού, του αζώτου, του 
κάρβουνου, της αµυλόκολλας κλπ κλπ θα είναι εντελώς µετατρεµµένα λόγω της ραδιενέργειας. Αυτό 
συνεπάγεται πως εσείς θα δείτε µια αλλαγή στην ύλη. 

Νοµίζουν οι επιστήµονες πως γνωρίζουν την ύλη, αλλά στην πραγµατικότητα δεν την γνωρίζουν. Η 
γνώµη που έχουν πάνω στην ύλη, δεν είναι παρά µόνο αυτό, µια γνώµη και τίποτα άλλο. Η ύλη σαν ουσία είναι 
άγνωστη για τους φυσικούς. 

∆εν λέω ότι η απλώς φυσική ύλη δεν µπορεί να απαλειφθεί, αλλά η ίδια η ουσία, αυτό το φηµισµένο 
iliaster που µετά τη µεγάλη κοσµική νύχτα αναπαύεται ανάµεσα στα βαθιά σκοτάδια της αβύσσου ή του 
ατέλειωτου διαστήµατος, αυτό δεν το γνωρίζουν οι µοντέρνοι επιστήµονες. 

Τα άτοµα προσφέρουν πολλές εκπλήξεις. Οι επιστήµονες τίποτα δεν ξέρουν για τα άτοµα πριν την 
ύπαρξη και πολλά λιγότερα θα µπορούν να ξέρουν για τα άτοµα όταν το σύµπαν πάψει να υπάρχει. 

Τα άτοµα προσφέρουν πολλές εκπλήξεις που ο επιστήµονας, πυρηνικός φυσικός, ούτε αµυδρά 
φαντάζεται. Τα άτοµα φέρουν στο εσωτερικό τους αυτό που οι εβραίοι ονοµάζουν πύρινο µόριο, hachin, ή 
πύρινες ψυχές. Αυτές οι πύρινες ψυχές είναι τροµερές, χωρίς αυτές δεν θα µπορούσαν τα άτοµα να 
εξελίσσονται στην ζωντανή δηµιουργία της ύλης. 

Έτσι, στην πραγµατικότητα της αλήθειας, κανείς δεν γνωρίζει τις δυνάµεις, για παράδειγµα, µερικών 
κόκκων άµµου. Θα µπορούσαµε να είµαστε σίγουροι ότι κανείς δεν γνωρίζει τις δυνάµεις που είναι εκεί 
κλεισµένες και για αυτό που είναι ικανά τα hachin ή πύρινες ψυχές που είναι κλεισµένα σε κάθε άτοµο. 

Οι µεγάλοι µάγοι της Ανατολής ξέρουν να δουλεύουν µε αυτά τα πύρινα µόρια των ατόµων και στο 
χάος. Αυτά τα άτοµα, ωθούµενα από τα πύρινα µόρια, προφανώς αναπτύσσουν δυνάµεις τροµερές που ούτε 
αµυδρά δεν υποπτεύονται οι µοντέρνοι επιστήµονες. 

Μην εκπλήσσεστε λοιπόν µε αυτό που λέω, ότι οι πύρινες ακτινοβολίες ή αναζωογονητικές 
ακτινοβολίες των ατόµων της Αλκυόνας, θα µεταβάλλουν τα µόρια της φύσης. 

Αυτή η ακτινοβολία, τυλίγοντας τη Γη, θα είναι τροµερή, τόσο τροµερή, που δεν θα νυχτώσει για 2000 
χρόνια. Όλη η Γη θα µείνει τυλιγµένη  σε τέτοια ακτινοβολία και δεν θα χρειάζεται το φως του ήλιου για να 
µπορείς να βλέπεις. Αυτή η ακτινοβολία θα φωτίσει µέχρι και τις πιο βαθιές σπηλιές και για 2000 χρόνια δεν θα 



υπάρχει νύχτα, παρά µια µεγάλη µέρα συνεχόµενη, χωρίς νύχτα. Έτσι είναι γραµµένο  και οι καλύτεροι σοφοί 
συµφωνούν µε αυτό. 

Προφανώς οι άντρες της επιστήµης δεν θα δεχτούν αυτό που εµείς επιβεβαιώνουµε µε έµφαση σήµερα. 
Με κανέναν τρόπο δεν θα το δεχτούν γιατί δεν συµβαδίζει µε τα επιστηµονικά τους ταλέντα,  αλλά αυτό είναι 
µια πραγµατικότητα. Οι οργανισµοί όλων των όντων θα είναι τροποποιηµένοι, το ίδιο και των φυτών, των 
ζώων, κλπ κλπ. 

Πολλά φυτά που σήµερα δεν υπάρχουν, πολλά είδη ζώων των οποίων το σπέρµα βρίσκεται υπό 
λανθάνουσα κατάσταση στο βάθος των ωκεανών, ή στους βράχους, ή στα πιο αποµακρυσµένα βουνά, θα 
ζωντανέψουν από την ακτινοβολία και σαν αποτέλεσµα ή πόρισµα, θα έρθουν στην ύπαρξη. 

Αυτό το γεγονός συµβαίνει κάθε 10000 χρόνια. Έχει συµβεί πριν και θα ξανασυµβεί γιατί υποτάσσεται 
στην ουράνια κίνηση και αναγκαστικά το δικό µας ηλιακό σύστηµα πρέπει να περάσει από τα δαχτυλίδια της 
Αλκυόνας. 

Μερικοί θα µπορούσαν να πουν ότι η Αλκυόνα είναι πολύ µακριά, ότι σχετίζεται µε µια Πλειάδα και ότι 
δεν έχει σχέση µε το δικό µας ηλιακό σύστηµα. Είναι πολύ ωραίο να µιλάµε έτσι, µε άγνοια. Αλλά η 
πραγµατικότητα είναι ότι ο ήλιος που µας φωτίζει είναι µέρος της Αλκυόνας και είναι ο έβδοµος. Σχετίζεται µε 
ένα σύστηµα από ήλιους που γυρίζει γύρω από την Αλκυόνα. 

Το γεγονός που πριν αναφέραµε θα εξελιχθεί ή θα διαρκέσει 2000 χρόνια. 
Η ακτινοβολία των δαχτυλιδιών της Αλκυόνας θα εξασκήσει µια ειδική επιρροή πάνω στην περιστροφή 

του δικού µας πλανήτη. Αυτό σηµαίνει πως η ταχύτητα της περιστροφής πάνω στους άξονες θα γίνει πιο αργή 
και σαν συνέπεια ή πόρισµα, ο κόσµος µας θα συνεχίσει να γυρίζει γύρω από τον ήλιο αλλά µε µια τροχιά πιο 
εκτεταµένη. Θα αποµακρυνθεί λίγο πιο πολύ από το ηλιακό κέντρο. 

Η καθετοποίηση των αξόνων του πλανήτη µας, σε σχέση µε την εκλειπτική τροχιά, θα είναι ένα ειδικό 
γεγονός. Οι πόλοι θα ξεπαγώσουν, οφειλόµενο στην απόκλιση των αξόνων της Γης. Αυτό ήδη είναι 
επαληθευµένο. Σήµερα, ο µαγνητικός πόλος ήδη δεν συµπίπτει µε τον γεωγραφικό πόλο. Με την τροµερή 
ακτινοβολία της Αλκυόνας, οι πόλοι θα επισπεύσουν την απόκλισή τους. 

Είπε ο κόµης του Saint Germaine: «τα πρώτα που θα µεταβληθούν, θα είναι οι εποχές άνοιξη και 
καλοκαίρι». Γεγονός που µπορείτε να δείτε πραγµατικά, αυτή η άνοιξη συνολικά κράτησε λιγότερο από την 
άνοιξη (του έτους 1977). 

Στην καρδιά της άνοιξης έχουµε να υποφέρουµε κρύο. Επίσης το καλοκαίρι δεν είναι το ίδιο, φαίνεται 
ότι οι εποχές τείνουν να εξαφανιστούν. 

Οι πόλοι ξεπαγώνουν και µε την ακτινοβολία της Αλκυόνας θα επισπευσθεί αυτή η διαδικασία. Οι 
πάγοι θα εισβάλλουν σε όλο το Βορά, όλο το Νότο, µόνο η ζώνη του ισηµερινού θα είναι υποφερτή. 

Έρχεται µια νέα εποχή παγετώνων! 
Η Γη έχει ήδη υποφέρει άλλους παγετώνες πριν και έρχεται ένας νέος. Το κρύο που είχε πριν λίγο καιρό 

στις Ηνωµένες Πολιτείες ποτέ πριν δεν το είχαµε δει. 
Πότε θα είναι που η δική µας Γη, ή καλύτερα θα λέγαµε το δικό µας ηλιακό σύστηµα θα εισχωρήσει 

στα τροµερά δαχτυλίδια της Αλκυόνας; 
Πότε θα είναι που θα αρχίσουµε να διασχίζουµε αυτό το δαχτυλίδι που κάθε 10000 χρόνια πρέπει να το 

διασχίσουµε; 
Κανείς επιστήµονας δεν θα µπορούσε να το πει, πραγµατικά είναι απρόβλεπτο. Αλλά από το 1962 

βρίσκεται στο σηµείο να µπει σε αυτά. ∆εν πρέπει να µας εκπλήσσει ότι από τη µια στιγµή στην άλλη, ήδη 
µπαίνουµε στα δαχτυλίδια της Αλκυόνας. 

Βασίζοµαι στα γεγονότα, οι τρεις αστροναύτες που το 1974 βρίσκονταν σε τροχιά γύρω από τη Γη ήταν 
αυτοί που πληροφόρησαν για έναν περίεργο τύπο ακτινοβολίας. 

Θα έρθει µια τροµερή αλλαγή στη φύση, αυτό είναι προφανές. Αλλά η αποθέωση θα πραγµατοποιηθεί 
µε την άφιξη του Ερκόλουµπους. Το γεγονός του Ερκόλουµπους προπορεύεται µε την είσοδο του πλανήτη µας 
Γη στα δαχτυλίδια της Αλκυόνας. Θα είναι τότε που θα καταλάβουµε ότι η φυσική ύλη δεν είναι πάντα η ίδια. 

Αν εσείς νοµίζετε ότι η φυσική ύλη, αυτή που συνθέτει τον κόσµο µας, ήταν πάντα µε τους ίδιους 
µαθηµατικούς τύπους, είστε εντελώς λανθασµένοι. Ήταν διαφορετική στην πολική εποχή, στην υπερβόρεια, 
στην λεµουρία, στην ατλαντική και τώρα, διασχίζοντας τα δαχτυλίδια της Αλκυόνας, οι µαθηµατικοί της τύποι 
θα αλλάξουν εντελώς. 

Αποτέλεσµα: τα στοιχεία που σήµερα µπορούν να εξυπηρετούν για την ιατρική, πχ. τότε δεν θα 
εξυπηρετούν. Οι φόρµουλες που χρησιµοποιούµε για να φροντίζουµε τα λαχανικά, θα καταστούν περιττές. Οι 
συνταγές για τα ζώα θα µείνουν «εκτός µόδας», όπως λέγεται. Οι γνώσεις της σύγχρονης φυσικής θα είναι ο 
περίγελος όλου του κόσµου. Όλο αυτό που διδάσκεται στην τωρινή χηµεία, µέσα σε λίγα χρόνια, µε την είσοδο 
στην ακτινοβολία της Αλκυόνας θα καταστεί άχρηστο, γιατί ήδη η χηµεία θα αλλάξει τύπους. 



Μια φορά ακόµα αποδεικνύουµε το νόµο του εκκρεµούς. 
Αρχίζουµε τον µεγάλο κύκλο των µεταµορφώσεων, που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου του 1962, µεταξύ 

2 µε 3 το απόγευµα, σε αντίθεση µε αυτό που έλεγαν εκείνοι οι επίµονες. Εµείς βασιζόµαστε στα γεγονότα. 
Ποτέ δεν υπήρξε µια συγκέντρωση πιο µεγαλειώδης στον ουρανό, σαν αυτή της 4ης Φεβρουαρίου του 1962. 
Ούτε εκπλησσόµαστε λοιπόν, που από λεπτό σε λεπτό το ηλιακό µας σύστηµα µπαίνει στα δαχτυλίδια της 
Αλκυόνας. 

Πρέπει να προετοιµαστούµε κιόλας. Πολλοί δεν θα µπορέσουν να αντισταθούν στην ακτινοβολία 
και θα πεθάνουν. 

Η φυσική ύλη θα γίνει πιο ραδιενεργή, πιο φωσφορίζουσα και αυτό θα αποτελέσει κατά κάποιον τρόπο 
βοήθεια για τη δουλειά µας. Είναι ξεκάθαρο πως εµείς πρέπει να διορθώνουµε την συµπεριφορά µας 
καθηµερινά. Πρέπει να γίνουµε πιο στοχαστικοί, πιο προσεκτικοί µε τις κριτικές µας αντιλήψεις και ιδιαίτερα 
πιο προσεκτικοί µε τα αρνητικά µας συναισθήµατα. 

Στο χώρο της ψυχολογίας συναντούµε πολύ σύγχυση στους ανθρώπους. Όλος ο κόσµος είναι δυστυχής 
από τα αρνητικά συναισθήµατα και αυτό είναι πολύ σοβαρό. ∆εν υπάρχει τίποτα πιο βλαβερό από την βαθιά 
εσωτερική ανάπτυξη των αρνητικών συναισθηµάτων. 

Όταν εσείς είστε κυριευµένοι από ένα αρνητικό συναίσθηµα να εκφράζεστε γι’ αυτό όσο το δυνατόν 
καλύτερα. Αν ένα αρνητικό συναίσθηµα έχει έρθει, ένα αρνητικό συναίσθηµα του φθόνου µας κατατρώγει 
µέχρι το µεδούλι των κοκάλων, εκφραζόµαστε για αυτό µε τρόπο αρµονικό όχι για χάρη του φθόνου, αλλά για 
το καλό των ανθρώπων. 

Αν ένα συναίσθηµα του θυµού µας συγκλονίζει σε µια δεδοµένη στιγµή, µιλάµε µε µια θαυµάσια 
ηπιότητα και αντί να αισθανθούµε ενοχληµένοι από αυτό που µας έχει πληγώσει, µιλάµε καλά για αυτό που 
µας έχει προσβάλει. Έτσι δεν θα έχουµε πληγωθεί εσωτερικά. 

∆εν είναι εύκολο πράγµα να εκφράζεσαι καλά όταν έχεις ένα αρνητικό συναίσθηµα, αλλά έτσι πρέπει 
να είναι. Αν έχουµε ένα συναίσθηµα θυµού γιατί κάποιος µας έχει ενοχλήσει, µιλάµε µε αγάπη και καλά γι’ 
αυτόν που µας ενόχλησε. 

Είναι ξεκάθαρο πως δεν πρέπει να µείνουµε στην επιφάνεια. Πρέπει να εξαλείψουµε αυτά τα 
ανεπιθύµητα ψυχικά στοιχεία που στιγµές στιγµές µας βγάζουν αρνητικό συναίσθηµα, όπως του θυµού, του 
φθόνου, του µίσους, της λαγνείας, της υπερηφάνειας κλπ κλπ. Πρέπει να κάνουµε τουλάχιστον αυτό, ενώ 
εξαλείφουµε το σύνολο που µας έχει βγάλει τα συναισθήµατα. Έτσι δεν θα είµαστε πληγωµένοι. 

Αναµφισβήτητα, αυτός ο κόσµος των 48 νόµων είναι στο σηµείο να µπει στα δαχτυλίδια της Αλκυόνας. 
Όλος ο κόσµος δονείται από αρνητικά συναισθήµατα και τίποτα δεν µπορεί να είναι πιο µεταδοτικό από αυτά. 

Υπάρχουν βακτηρίδια, ιοί, γι’ αυτό δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία. Τα βακτηρίδια προκαλούν πολλές 
αρρώστιες, αυτό είναι αποδεδειγµένο στους δοκιµαστικούς σωλήνες. Ως προς τους παθογενείς ιούς, είναι 
απέραντα µικροί και γι’ αυτό πολύ βλαβεροί. 

Βλέπουµε για παράδειγµα τον ιό του καρκίνου, που αν και µερικοί σκέφτονται ότι δεν θα καταφέρουν 
να τον αποµονώσουν, πρέπει να πληροφορήσουµε ότι στο Ισραήλ έχει ήδη αποµονωθεί. ∆εν ξέρουµε µε πιο 
όνοµα βαπτίστηκε. 

Εµείς το βαπτίζουµε µε το όνοµα του καρκινώµατος και έχουµε µιλήσει εκτεταµένα γι’ αυτό. Είναι 
τόσο µικρό που χρειάζεται ένα ισχυρό µικροσκόπιο για να µπορέσεις να το µελετήσεις. 

Εν πας περιπτώσει, οι ιοί, επειδή είναι τόσο µικροί, καταλήγουν πολύ επικίνδυνοι, πολύ µεταδοτικοί. 
Χωρίς αµφιβολία οι αρνητικοί άνθρωποι ή τα αρνητικά συναισθήµατα είναι πιο µεταδοτικά από τους ιούς και 
τα βακτηρίδια. 

Αυτοί οι παραπονούµενοι άνθρωποι, γεµάτοι από φθόνο, που όλες τις ώρες είναι ενοχληµένοι, αυτοί οι 
άνθρωποι γεµάτοι από ασθένεια κάθε στιγµή, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σύµπλεγµα καταδίωξης, µαγεµένοι, 
που όλος ο κόσµος τους µισεί, είναι αρνητικοί και µολύνουν τις οµάδες, τους άλλους. Στην δική µας δουλειά, 
διαχωρίζουµε αυτούς τους ανθρώπους. 

Αν δεν καταλαβαίνουν, αν αισθάνονται ενοχληµένοι και σκέφτονται ότι δεν τους αγαπούν, πλανώνται, 
τους αγαπούν και αποκτούν την εύνοια προσπαθώντας να γίνουν θετικοί, συµπαθητικοί, µαγνητικοί. Τους 
δίδεται η ευκαιρία µε τις σπουδές µας, αλλά αποµονώνονται κατά κάποιο τρόπο γιατί είναι επικίνδυνοι για τις 
οµάδες. 

Ένα αρνητικό άτοµο µπορεί να µολύνει άλλα αρνητικά άτοµα και έτσι υπαγορεύει µια οµιλία 
µολυσµατική σε χιλιάδες άτοµα. Είναι πολύ επικίνδυνοι, χίλιες φορές πιο επικίνδυνοι από τους ιούς και τα 
βακτηρίδια. 

Πρέπει να προσδιορίσουµε ποια είναι τα αρνητικά άτοµα και ποια είναι τα αρνητικά συναισθήµατα. ∆εν 
αρκεί να πούµε ότι ο κύριος τάδε είναι αρνητικό άτοµο, ή ο δείνα, όχι, πρέπει να προσδιορίσουµε ποίοι είναι οι 
αρνητικοί. 



Αν ένα άτοµο όλη την ηµέρα φωνάζει, γκρινιάζει, κραυγάζει, θα είναι θετικό ή αρνητικό; 
Αν ένα άτοµο είναι εσωτεριστής και όλες τις ώρες αισθάνεται σαγηνεµένο, µαγεµένο και η ζωή του 

εξελίσσεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είναι θετικό ή αρνητικό; 
Αν ένα άτοµο είναι τροµερά λάγνο και η ζωή του διαδικάζεται λόγω της λαγνείας, εάν είναι γεµάτο από 

απαίσια συναισθήµατα και βλέπει σε κάθε άτοµο του αντίθετου φύλλου µια σεξουαλική ευκαιρία, τι θα λέγαµε 
για αυτό το άτοµο; Αν ένα βλέµµα του άλλου µπορούσε να τον διεγείρει και αυτό είναι αρκετό για να είναι 
όλες τις ώρες µε την λαγνεία του, τι θα µπορούσαµε να σκεφτούµε; Προφανώς πρόκειται για ένα αρνητικό 
άτοµο, αυτό το άτοµο θα µολύνει άλλα άτοµα, είναι ξεκάθαρο. 

Αν ένα άτοµο λειτουργεί κάθε στιγµή µε αρνητικά συναισθήµατα, µολύνει όλο τον κόσµο. 
Ο οξύθυµος, που όλες τις ώρες βροντά και αστράφτει, µολύνει τους άλλους µε το θυµό του. Ένα άτοµο 

που όλες τις ώρες αισθάνεται κυνηγηµένο, είναι αρνητικό 
Μου έρχεται στη µνήµη η περίπτωση ενός φίλου µου, που είχε τη συνήθεια να βάζει τα χέρια του κάτω 

από τη ζώνη του παντελονιού. Ένα υποκείµενο τον πλησίασε µε πιστόλι στα χέρια και του είπε: 
-Τι έχετε µαζί µου; 
Ο φίλος µου απάντησε: Τίποτα! 
- Και γιατί έχετε τα χέρια έτσι; 
- Είναι µια συνήθεια που έχω, κύριε. Απάντησε ο φίλος µου. 
- Α, καλά, είπε ο άλλος, συγχωρέστε µε, είναι που είµαι θυµωµένος. 
Υπάρχει εκεί ένα παράδειγµα κάποιου αρνητικού που µολύνει όλο τον κόσµο. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει 

να διαχωρίζονται από τις οµάδες, δεν ξέρουν ή δεν καταλαβαίνουν ότι είναι αρνητικοί. Πιστεύουν πως κανείς 
δεν τους αγαπά, αλλά τους αγαπούν. Είναι άτοµα µολυσµατικά και παρεµποδίζουν την βαθιά εσωτερική 
ανάπτυξη του Είναι. Υπάρχει εκεί το σοβαρό σηµείο. 

Είναι αναγκαίο εµείς ποτέ να µην αφεθούµε σε αρνητικά συναισθήµατα, από ψυχολογική άποψη. 
Σας έρχεται η επιθυµία να µπορείτε να επισκεφτείτε ή να µπείτε στις σεφιροτικές περιοχές του 

διαστήµατος. Ένα πράγµα είναι να συλλάβουµε (σαν έννοια) ένα σεφιρότ και άλλο πράγµα είναι να 
διεισδύσουµε στην περιοχή του. Προφανώς τα σεφιρότ είναι ατοµικά και εµείς σαν γνωστικοί πρέπει να 
διεισδύσουµε στο δέντρο της ζωής. 

Πρέπει να ξέρουµε ότι υπάρχουν ξεχωριστές σεφιροτικές περιοχές στο διάστηµα, να διεισδύσουµε σ’ 
αυτές είναι θαυµάσιο. Πως θα µπορούσαµε να µπούµε στην καβαλιστική περιοχή του Hod αν δεν έχουµε ένα 
ψυχολογικό σώµα; 

Υπάρχουν ψυχολογικά ξεδιπλώµατα. Τα διάφορα ψυχολογικά πρόσθετα, σε µια δεδοµένη στιγµή, 
µπορούν να σχηµατιστούν για να εισχωρήσουν στο σεφιρότ Hod. Αλλά θα ήταν µια είσοδος πολύ 
υποκειµενική, δεν θα είχε την ίδια αντικειµενικότητα όπως όταν θα είχε δηµιουργηθεί το δεύτερο σώµα. 

Πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα σώµα για αυτά τα συναισθήµατα. Σε τι τύπο συναισθηµάτων 
αναφέροµαι; Στα ανώτερα συναισθήµατα. Τα κατώτερα συναισθήµατα είναι εµπόδια για την εµπειρία του 
πραγµατικού και για την πνευµατική άνοδο του Είναι. 

Αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα δεύτερο σώµα για να µπούµε στην σεφιροτική περιοχή του Hod, 
είναι προφανές πως δεν πρέπει να ξοδεύουµε τις ενέργειές µας αδέξια, αφήνοντάς µας να γεµίσουµε από 
αρνητικά συναισθήµατα, όπως της βίας, του µίσους, της ζήλιας, της υπερηφάνειας, ή παρόµοια. 

Αν ξοδεύετε τις ενέργειές σας σε κατώτερα συναισθήµατα, µε τι ενέργεια θα δηµιουργηθεί το 
ψυχολογικό σώµα; Με τι τρόπο αν τις ξοδεύετε; 

Για να δηµιουργηθεί το ψυχολογικό σώµα, είναι αναγκαίο να αποταµιεύουµε τις ενέργειες, για να 
εξερευνήσουµε µετά αυτές τις περιοχές του Hod (µας έχει λεχθεί ότι αυτές οι τεράστιες περιοχές κυβερνώνται 
από άφατα όντα, από ηλιακά όντα, πχ. Τους Beni-Elohim, τους γιους του Θεού που διαµένουν σε τέτοιες 
αχανής και ιερές περιοχές). Μόνο αυτός που αποταµιεύει την ενέργεια µπορεί να εισχωρήσει στα βάθη του 
Hod. 

Στα µυστήρια της ζωής και του θανάτου, δεν θα ήταν δυνατόν να εισχωρήσουµε ή να έχουµε πρόσβαση 
χωρίς τον Καβαλιστικό Hod. Αυτό είναι προφανές. 

Αρχίζουµε να αποταµιεύουµε ενέργεια. Όταν ένα αρνητικό συναίσθηµα µας συγκλονίζει, αξίζει τον 
κόπο να γνωρίσουµε τι είδος ψυχολογικού πρόσθετου το έχει δηµιουργήσει και µετά να το παρατηρήσουµε σε 
δράση, να το κατακτήσουµε µε την τεχνική του διαλογισµού, για να διαλύσουµε αυτό το πρόσθετο. Αντιθέτως, 
πως θα το κάναµε; 

Το πιο σοβαρό είναι πως τα αρνητικά συναισθήµατα επιστρέφουν ψευδόµενα στον άνθρωπο. Το ψέµα 
δηµιουργεί µια λανθασµένη σύνδεση, γιατί η ενέργεια του Αρχαίου των Ηµερών, που ρέει αρµονικά και τέλεια 
δια µέσου των δέκα σεφιρότ της εβραϊκής καβάλας, µέχρι να φτάσει στον Μαλκούτ, τον βασιλιά, τον φυσικό 



άνθρωπο, ψυχοφυσικό, στον ψεύτη συνδέεται άσχηµα. Αυτό δηµιουργεί έναν εσκεµµένο διαµελισµό του νου 
του και σαν συνέπεια ξεπροβάλλει το ψέµα, δηλαδή, µια λανθασµένη σύνδεση. 

Μπορείτε να είστε ψεύτες από ένα αρνητικό συναίσθηµα, που σας κάνει συκοφάντες και ψεύτες, ή 
µπορείτε να είστε ψεύτες συνειδητά και µε τη θέλησή σας. Σε κάθε περίπτωση είναι µια αρνητική σύνδεση του 
νου µε τα ανώτερα κέντρα του Είναι. ∆ηµιουργείται ένας διαµελισµός του νου µε τα ανώτερα κέντρα του Είναι. 

Πρέπει να λέτε την αλήθεια ό,τι κι αν γίνει και ας βγει ό,τι είναι να βγει. Να λέτε την αλήθεια και τίποτα 
περισσότερο από την αλήθεια, είναι η ωµή πραγµατικότητα των γεγονότων. 

Τα αρνητικά συναισθήµατα επιστρέφουν ψευδόµενα στους ανθρώπους. Το κάρµα των ψευτών είναι η 
τερατοµορφία. Παιδιά που γεννιούνται µε δυο κεφάλια, παραµορφωµένα, είχαν συνδεθεί άσχηµα µε τα 
ανώτερα κέντρα του Είναι. Συνέπεια: έρχονται στην ύπαρξη µε παραµορφωµένο σώµα. Υπάρχει εκεί το ψέµα. 
Πρέπει να δώσουµε πολύ προσοχή σ’ αυτή την ερώτηση. 

Όταν έχουµε σχηµατίσει ένα δεύτερο ψυχολογικό σώµα, που µας επιτρέπει να µπούµε στις σεφιροτικές 
περιοχές του Hod, µπορούµε να αποδείξουµε στον εαυτό µας αυτό που είναι το ψέµα, η απάτη. 

Ο Μικαέλ λέγεται ότι είναι ο υπεύθυνος αυτού του σεφιρότ και είναι προφανές ότι αυτός ακτινοβολεί 
θαυµάσια σε αυτή την περιοχή. 

Πως θα µπορούσαµε να εξερευνήσουµε αυτές τις περιοχές αν είµαστε ψεύτες, αν είµαστε θύµατα των 
αρνητικών συναισθηµάτων; Προφανώς είναι αδύνατον. 

Πώς θα µπορούσαµε να εξερευνήσουµε τις περιοχές του Netzach, εάν δεν συνδεόµαστε σωστά µε τα 
ανώτερα κέντρα του Είναι; 

Για να εξερευνήσουµε την περιοχή του Netzach, χρειάζεται να έχουµε δηµιουργήσει ένα ψυχολογικό 
νοητικό σώµα, αντιθέτως είναι αδύνατον. 

Κανείς δεν µπορεί να δηµιουργήσει ένα ψυχολογικό σώµα αν αφήνεται στα αρνητικά συναισθήµατα. 
∆εν θα είχε αρκετή ενέργεια για να µπορεί να δηµιουργήσει έναν ατοµικό νου, που θα επέτρεπε να 
εξερευνηθούν οι ψυχολογικές περιοχές του συµπαντικού νου.  

Για να µπορέσουν να εξερευνηθούν οι περιοχές του Hod, ή του Netzach, χρειάζεται να µάθουµε να λέµε 
την αλήθεια και κανείς δεν µπορεί να πει την αλήθεια όταν κυριεύεται από αρνητικά συναισθήµατα.  

Χρειάζεται να υπακούµε στον Πατέρα και εκείνοι που κυριεύονται από αρνητικά συναισθήµατα δεν 
υπακούν στον Πατέρα. Ο Πατέρας είναι η Αλήθεια και τίποτα παραπάνω από την Αλήθεια. Για να υπακούµε 
στον Πατέρα, οι συνδέσεις πρέπει να είναι τέλειες. 

Πρέπει κανείς να µάθει να συνδέεται µε τον Πατέρα µε αρµονικό τρόπο, σωστά. Αυτός που έχει 
καταφέρει να σχηµατίσει το σώµα της συνειδητής θέλησης, προφανώς έχει µάθει να υπακούει στον Πατέρα. 

Όλοι στο βάθος έχουµε τον Αρχαίο των Ηµερών, έτσι όπως το ανέφερε ο Ben Hod Chain, µεγάλος 
καβαλιστής, αλλά είναι λίγοι εκείνοι που ξέρουν να υπακούν στον Αρχαίο των Ηµερών. Κάποιος δεν µπορεί να 
υπακούσει στον Αρχαίο των Ηµερών αν δεν έχει τη θέληση του Πατέρα. 

∆εν πράττει την θέληση του Πατέρα όποιος ψεύδεται. ∆εν πράττει την θέληση του Πατέρα, όποιος 
κυριεύεται από αρνητικά συναισθήµατα. 

Έτσι λοιπόν, αγαπητοί µου αδερφοί, είναι αναγκαίο να µάθουµε να εξερευνούµαστε, να 
αυτοπαρατηρούµαστε καλύτερα. 

Πάµε λοιπόν να µπούµε τώρα σε µια θαυµαστή εποχή, η µεγάλη επιλογή έχει αρχίσει. ∆εν θα 
χρησιµεύσει όλη η ανθρωπότητα που κατοικεί στην όψη της Γης σαν φυτώριο της µεγάλης µελλοντικής έκτης 
φυλής, που θα υπάρχει στον µελλοντικό κόσµο. 

Άπαξ και η Γη µπει στα δαχτυλίδια της Αλκυόνας, θα αποδειχθεί όλο αυτό που εµείς, οι εργαζόµενοι 
στο Μεγάλο Έργο, έχουµε πει. 

Το δέντρο της ζωής είναι η σπονδυλική στήλη. Το δέντρο της σοφίας είναι τα δέκα σεφιρότ, µε των 
οποίων τα δηµιουργικά είκοσι δύο µεγάλα αρκάνο, γράµµατα, ήχους και νούµερα, ο Λόγος δηµιούργησε το 
σύµπαν. 

Από τον Ain Soph εκπηγάζει όλη η δηµιουργία, αλλά η δηµιουργία δεν είναι ίση, ούτε σε ουσία ούτε σε 
ικανότητα µε τον Ain Soph. Η πρώτη απόρροια του Ain Soph είναι ο άφατος Αρχαίος των Ηµερών που είναι το 
Είναι του Είναι µας, ο Πατέρας και η Μητέρα σε µας. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                          ΤΑ   ΣΕΦΙΡΟΤ 
 
 
 
 
ΣΕΦΙΡΟΤ                                  ΚΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟ                        ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ  
                                                          ΟΝΟΜΑ                                     ΟΝΟΜΑ 
 
KETHER                                HA JOT HA KADOSH                       ΣΕΡΑΦΕΙΜ   
CHOKMAH                                   OPHANIM                                 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ 
BINAH                                           ARALIM                                        ΘΡΟΝΟΣ 
CHESED                                       HASMALIM                               ΚΥΡΙΑΡΧΙΕΣ  
GEBURAH                                    SERAPHIM                              ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ 
TIPHERETH                                 MALACHIM                              ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
NETZACH                                      ELOHIM                                  ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΑ 
HOD                                             BENI ELOHIM                           ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ 
JESOD                                            CHERUBIN                                 ΑΓΓΕΛΟΙ 
 MALKUTH                                      ISCHIM                                  ΜΥΗΜΕΝΟΙ 
 
 
 
 
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ                                                                                        ΣΩΜΑΤΑ 
 
ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΤΕΜΜΑ                                                                        ΠΑΤΕΡΑΣ 
ΣΟΦΙΑ                                                                                                   ΥΙΟΣ 
ΕΥΦΥΙΑ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ                                                                  ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ 
ΑΓΑΠΗ                                                                                              ΕΣΩΤΕΡΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ                                                                                    ΙΕΡΗ ΨΥΧΗ 
ΚΑΛΛΟΣ                                                                                      ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ 
ΝΙΚΗ                                                                                                 ΝΟΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΜΕΓΑΛΕΙΟ-ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ                                           ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΘΕΜΕΛΙΟ-ΒΑΣΗ                                                                             ΖΩΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ                                                                                         ΦΥΣΙΚΟ ΣΩΜΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Λόγια του Α.∆ ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ –στο τρίτο πρόσωπο- σε σχέση µε την Παγκόσµια ∆ιευθύντρια 
των Γνωστικών Ινστιτούτων. (επαναλαµβάνονται κυριολεκτικά, µε εξαίρεση την φωτογραφία που φαίνεται στο 
πρωτότυπο εξώφυλλο, αντικαθιστώντας τη µε µια πιο πρόσφατη). 

 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 1954 
∆ΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΞΙΟΣΕΒΑΣΤΟ ΛΟΓΟ-ΑΒΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Υ∆ΡΟΧΟΪΚΗΣ 

ΕΠΟΧΗΣ 
 

Αξιοσέβαστη ∆ασκάλα LITELANTES 
Σύζυγος του Αξιοσέβαστου ∆άσκαλου Αουν Βεορ 

 
 
 

Αυτή η Κυρία-Οπαδός κατέχει την διαρκή συνείδηση και διαπερνόντας αµέτρητες 
µετενσαρκώσεις απόκτησε εκπαίδευση και ενδυνάµωσε κάποια κρυφά χαρίσµατα που, ανάµεσα σε άλλα 
πράγµατα, της επέτρεψαν να θυµάται τις περασµένες της ζωές και την ιστορία του πλανήτη και των 
φυλών του. 

Υπήρξε η εσωτερική συνεργάτης του Α.∆ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ: αποκάλυψε τις καταστάσεις χίνας που 
αναφέρονται από τον Don Mario Roso de Luna και τον Arnoldo Krumm-Heller. Συνεργάστηκε µε τον 
∆άσκαλο Αουν Βεορ στην επιστηµονική έρευνα  των στοιχείων των φυτών που απεικονίζονται στην 
Πραγµατεία της Απόκρυφης Ιατρικής. 

Αυτή η Κυρία-Οπαδός είναι µια από τους 42 ∆ικαστές του Κάρµα, είναι εντελώς σιωπηλή και όπως 
θέλει, ποτέ δεν επιδεικνύει τις δυνάµεις της ούτε τις γνώσεις της, οι σχολαστικοί της εποχής έχουν εξαντλήσει 
το συκοφαντικό τους σάλιο εναντίον της. 

Η Γκουρού Litelantes δουλεύει ανώνυµα και σιωπηλά στο Παλάτι των Κυρίων του Κάρµα. Αυτή 
η Κυρία-Οπαδός είναι η αδελφή ψυχή του Α.∆ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ , και διαπερνώντας αµέτρητες 
µετενσαρκώσεις υπήρξε πάντα η πιστή σύντροφος του ∆ασκάλου. 

 Αυτή η πανίσχυρη διορατική έχει στη µνήµη της όλη τη σοφία των αιώνων και µε τα διορατικά της 
χαρίσµατα έχει συνεργαστεί µε τον ∆άσκαλο Αουν Βεορ, µελετώντας τις ξεχωριστές περιοχές των στοιχείων 
της Φύσης (Κοίτα το Πύρινο Ρόδο και την Πραγµατεία της Απόκρυφης Ιατρικής και Πρακτικής Μαγείας του 
ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑΣ 
 
 
Ο Α.∆ Samael Aoun Weor µας διδάσκει σε αυτό το βιβλίο τα ιερά µυστήρια της µύησης, 

βαθιά διδασκαλία και ακριβής των αληθινών δασκάλων της ανθρωπότητας, των δασκάλων 
Mayas της Σοφίας. 

Μαθαίνουµε εδώ τον συµβολισµό των στηλών του Copan, αυτό που µας βοηθάει στην  
µελέτη και πρακτική αυτής της ιερής γνώσης, πράγµα που χωρίς την βοήθεια των ∆ασκάλων 
Litelantes και Samael θα ήταν αδύνατον για εµάς. 

Το να δουλεύουµε σοβαρά πάνω στους εαυτούς µας στην κατανόηση και διάσπαση του 
εγώ, είναι αυτό που πρέπει να γίνει σε όλους, επιµένοντας στην µάθηση του διαλογισµού, ενός 
από τα θεµέλια της εσωτερικής δουλειάς και στην αφύπνιση της Συνείδησης. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 


