
ΜΙΑ ΑΤΝΗΘΙΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟ ΑΤΝΗΘΙΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ 

Ποιοσ είναι ο αμαζλ Αοφν Βεόρ; 

Για όςο το διάςτθμα διαρκεί και για όςο ο κόςμοσ κρατά, 
είκε να ηω διαςκορπίηοντασ τισ δυςτυχίεσ του κόςμου – 
Από Τον Οδθγό για το Δρόμο τθσ Ζωισ του Bodhisattva 
του Santideva 
Ο Σαμαζλ Αοφν Βεόρ (Samael Aun Weor) ζγραψε πάνω 
από εξιντα βιβλία, ζδωςε χιλιάδεσ διαλζξεισ, και ςχθμά-
τιςε τθν παγκόςμια Γνωςτικι Κίνθςθ, τθσ οποίασ τα μζλθ 
μετροφνται ςε εκατομμφρια. Αν και αυτά τα κατορκϊ-
ματα είναι οπωςδιποτε εντυπωςιακά με κάκε μζτρο, 
είναι μόνο θ χλωμι γιινθ αντανάκλαςθ τθσ εργαςίασ 
που πραγματοποίθςε εςωτερικά, πνευματικά. Και ακό-
μα, παρά τθ ςοφία του και τθν γενναιοδωρία του προσ 
τθν ανκρωπότθτα, είπε: 

Μη με ακολουθείτε. Είμαι απλώσ μια ζνδειξη.  
Φτάςτε ςτη δική ςασ Αυτό-Πραγμάτωςη. 
 
Θ ιςόβια αποςτολι του ιταν να παραδϊςει ςτθν ανκρωπότθτα τον πλιρθ δρόμο 
προσ τθν Αυτό-Ρραγμάτωςθ του Είναι, ι με άλλα λόγια, τθν ολοκλθρωμζνθ και 
ακριβι επιςτιμθ που χρειάηεται ςε οποιονδιποτε ανεξαρτιτου κρθςκείασ, φυλισ, 
παράδοςθσ ι δόγματοσ επικυμεί πλιρωσ να αναπτφξει τθν ανκρϊπινθ ψυχι. Ο 
δρόμοσ που δίδαξε είναι ο Δρόμοσ του Bodhisattva, αυτι θ μυςτθριϊδθσ και 
αρχαία γνϊςθ επί πολφ χρόνο κρυμμζνθ ςτο βάκοσ κάκε μεγάλθσ κρθςκείασ. 
Ο δρόμοσ του Bodhisattva, που είναι επίςθσ γνωςτόσ ωσ ο Ευκφσ Δρόμοσ, διαλζ-
γεται από πολφ λίγουσ. Ενϊ πολλοί φιλοδοξοφν το Φωσ, θ πλειονότθτα διαλζγει το 
ευκολότερο Ελικοειδζσ Μονοπάτι, το οποίο ολοκλθρϊνεται ςε μια πολφ μεγαλφ-
τερθ περίοδο. Είναι πολφ δφςκολο να βρεκεί κάποιοσ που περπατάει ςτον Ευκφ 
Δρόμο γιατί αυτόσ ο δρόμοσ είναι πικρόσ, οδυνθρόσ και γεμάτοσ με τρόμουσ. 
Ενςωματωμζνοσ ςτθν ιςτορία τθσ ηωισ του Λθςοφ του Ναηωραίου, ο Δρόμοσ του 
Bodhisattva είναι ο δρόμοσ τθσ ςταφρωςθσ και τθσ δυςτυχίασ για όφελοσ των 
άλλων. 
Ο ευκφσ δρόμοσ, θ ορκι ςειρά δράςθσ, το οκτάπτυχο μονοπάτι, μασ κακοδθγοφν 
από το ςκοτάδι ςτο φωσ. Ζτςι, αυτό είναι που ο Χριςτόσ εννοοφςε όταν μασ είπε: 
Εγώ είμαι ο δρόμοσ, θ αλικεια, και θ ηωι: κανζνασ δεν ζρχεται ςτον Πατζρα, αλλά 
μόνο μζςα από εμζνα. - Λωάννθσ 14:6 
Αυτοί που απαρνιοφνται τθν ευτυχία του Νιρβάνα λόγω τθσ αγάπθσ τουσ προσ τθν 
ανκρωπότθτα, αυτοί που ζχουν το ςϊμα ι το όχθμα τθσ θλιακισ μετατροπισ, οι 
Νιρμανακάγιασ, είναι οι αυκεντικοί Bodhisattvas, που πράγματι βαδίηουν κατά 
μικοσ του ευκφ δρόμου, γνωρίηουν το λόγο του Κυρίου. 
Πςον αφορά τον εαυτό μου, ςχετικά με εμζνα, είμαι κάποιοσ που βαδίηει το ευκφ 
δρόμο, ζτςι, διδάςκω τθν διδαςκαλία ςε ςχζςθ με τον ευκφ δρόμο για όςουσ 
κζλουν να πάνε ςτο ευκφ μονοπάτι. Πςον αφορά αυτοφσ που δεν κζλουν να πάνε 
ςτον ευκφ δρόμο, καλά, ςυγνϊμθ, αλλά κα ζρκει θ ςτιγμι που κα πρζπει να 



προςδιορίςουν τθ κζςθ τουσ: τότε, ςε αυτοφσ που διαλζγουν το Ελικοειδζσ 
Νιρβανικό Δρόμο, εμείσ, αυτοί που ακολουκοφμε τον Ευκφ Δρόμο, κα πρζπει να 
ποφμε "αντίο", γιατί βαδίηουμε προσ το Απόλυτο! - Σαμαζλ Αοφν Βεόρ 
Κακαρά, ο Δρόμοσ που διδάχτθκε από τον Σαμαζλ Αοφν Βεόρ είναι μια ριηικι 
αναχϊρθςθ από τισ διδαςκαλίεσ του Ελικοειδι Δρόμου, και είναι ακόμα πιο δθκτικά 
αντίκετοσ με τισ πολφ πιο κοινζσ διδαςκαλίεσ των Μπάαλιμ, ι του Σελθνιακοφ 
δρόμου. Ζτςι, ο μακθτισ, όταν ςυναντάει τθ Γνϊςθ για πρϊτθ φορά, ςυχνά 
αιφνιδιάηεται, ςοκάρεται, ι προςβάλλεται, γιατί θ διδαςκαλία αντικροφει πολλά 
από αυτά που πιςτεφουμε ι κρατάμε ωσ αγαπθμζνα. Με μια πιο προςεκτικι 
μελζτθ, κα ανακαλυφκεί πωσ θ Γνϊςθ είναι αλθκινά θ Διδαςκαλία τησ φνθεςησ, θ 
ζκφραςθ τθσ Οικουμενικισ Σοφίασ ςτθν καρδιά κάκε κρθςκείασ. Αυτό που είναι ςε 
ςφγκρουςθ με τθ Γνϊςθ είναι οι ιδζεσ και οι ερμθνείεσ τθσ ανκρωπότθτασ.  
Θ Αλικεια είναι Μια, είναι ο νουσ που ζχουμε μζςα μασ που εκφυλίηει τθν Αλικεια 
ςε απόψεισ, δόγματα, πολιτικζσ και πολζμουσ. 
Ωσ μια δραςτιρια ενςάρκωςθ του προτφπου ενόσ Bodhisattva, που απαρνιζται 
κάκε προςωπικό ενδιαφζρον και αντικζτωσ επιηθτά να ωφελιςει τουσ άλλουσ, ο 
Σαμαζλ Αοφν Βεόρ απορρίπτει κάκε ζννοια τθσ λατρείασ τθσ προςωπικότθτασ ι τθσ 
προςκόλλθςθσ των οπαδϊν. Κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του, πολλζσ χιλιάδεσ 
μακθτϊν πρόβαλλαν ςε αυτόν τα ιδανικά τουσ και τισ ανάγκεσ τουσ, και αυτό 
ςυνεχίηεται μζχρι και ςιμερα. Ενϊ άλλοι τον λατρεφουν και κάνουν τθ Γνϊςθ ακόμα 
ζνα ςφςτθμα πίςτθσ, το δικό του μινυμα είναι πολφ ςαφζσ: ο μόνοσ Δάςκαλοσ τον 
οποίοσ πρζπει να ακολουκιςουμε είναι θ δικιά μασ εςωτερικι Κεότθτα. Για να 
φτάςουμε ςε αυτι τθν εςωτερικι Κεότθτα, πρζπει να αφαιρζςουμε από το νου μασ 
το δόγμα: αντικζτωσ πρζπει να μελετοφμε το δρόμο όπωσ διδάχτθκε από όλουσ 
τουσ μεγάλουσ δαςκάλουσ τθσ ανκρωπότθτασ, και να κάνουμε αυτζσ τισ 
διδαςκαλίεσ κακθμερινι εξάςκθςθ. 

Ο Γήινοσ Άνθρωποσ και ο Ουράνιοσ Άνθρωποσ 

Ο πρώτοσ άνκρωποσ είναι από τθ γθ, γιινοσ, ο δεφτεροσ άνκρωποσ είναι ο Κφριοσ 
από τον ουρανό. – Απ. Ραφλοσ, από Κορίνκιουσ Αϋ 15:47 
Για να γίνει κατανοθτι θ αλθκινι ταυτότθτα του Σαμαζλ Αοφν Βεόρ, είναι αναγκαίο 
να ςθμειωκεί κάτι για τθν ταυτότθτα όλων των ανκρϊπων: εμείσ, ωσ γιινοι 
άνκρωποι, είμαςτε τα παιδιά τθσ δικισ μασ, ιδιαίτερθσ εςωτερικισ Κεότθτασ. Εμείσ 
είμαςτε ο "πρϊτοσ άνκρωποσ", αυτόσ τθσ γθσ, και ζχουμε μζςα μασ τον "δεφτερο 
άνκρωπο", τον οποίο, αυτι τθ ςτιγμι, δεν γνωρίηουμε, και αυτόσ είναι ο λόγοσ για 
τον οποίο υποφζρουμε, επειδι δεν ζχουμε μια απευκείασ επαφι με τον δικό μασ 
αλθκινό, εςωτερικό Εαυτό. 
Ο ςκοπόσ τθσ "κρθςκείασ" (Λατινικά: religare, να ενϊνει) είναι θ επαναςφνδεςθ 
αυτϊν των δφο τμθμάτων. Αυτι είναι θ ερμθνεία τθσ φράςθσ θ "Αυτό-Ρραγμάτωςθ 
του Είναι". Ο Γιινοσ Άνκρωποσ "πραγματϊνει" τον εςωτερικό του Εαυτό, ενϊνεται 
με τον εςωτερικό του Εαυτό, τον Ουράνιο Άνκρωπο. 
Και κακώσ φορζςαμε τθν εικόνα του γιινου κα φορζςουμε και τθν εικόνα του 
επουράνιου. 
Αυτό λοιπόν δθλώνω, αδελφοί, ότι με ςάρκα και αίμα τθ βαςιλεία του Θεοφ δε 
δφνανται να τθν κλθρονομιςουν, οφτε θ φκορά κλθρονομεί τθν αφκαρςία. – Απ. 
Ραφλοσ, από Κορίνκιουσ Αϋ 15:49-50 



 
Εμείσ για να εκπλθρϊςουμε αυτό το ςκοπό, πρζπει να αφαιρζςουμε τθ φκορά από 
μζςα, γιατί ο κεόσ, ο Ουράνιοσ Άνκρωποσ μζςα μασ, δεν μπορεί να αναμιχκεί με τθν 
διεφκαρμζνθ μασ ψυχι. 
Να είςτε λοιπόν εςείσ τζλειοι όπωσ ο Πατζρασ ςασ ο ουράνιοσ είναι τζλειοσ. – 
Ματκαίοσ 5:48 
Για αυτό το λόγο όλεσ οι αλθκινζσ κρθςκείεσ και μυςτικζσ παραδόςεισ δίνουν 
ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ για εξαγνιςμό, ι ψυχολογικι αγνότθτα. Αυτόσ ο οποίοσ 
κακαρίηει τον εαυτό του από όλο αυτό που είναι διεφκαρμζνο μπορεί τότε να 
"κλθρονομιςει το Βαςίλειο" ι με άλλα λόγια, να γίνει ζνα με τον δικό του 
εςωτερικό Εαυτό. 
Ρζρα από αυτό, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι εργάηονται ϊςτε να ενςωματϊςουν 
περιςςότερα από τον δικό τουσ εςωτερικό Εαυτό, διαλζγουν το πιο δφςκολο δρόμο 
από όλουσ, και αναηθτοφν να ενςαρκϊςουν τθ πθγι όλθσ τθσ Σοφίασ και τθσ 
Συμπόνιασ: τον οικουμενικό Κοςμικό Χριςτό. 

Ο Δρόμοσ του Bodhisattva 

Bodhisattva: (Σανςκριτικά) Κατά γράμμα, Bodhi ςθμαίνει "φϊτιςθ" ι "ςοφία". 
Sattva ςθμαίνει "ουςία" ι "καλοςφνθ", επομζνωσ ο όροσ Bodhisattva κυριολεκτικά 
ςθμαίνει "θ ουςία τθσ ςοφίασ"  
Στισ εςωτερικζσ ι μυςτικζσ διδαςκαλίεσ του Κιβζτ και του Γνωςτικιςμοφ, ο 
Bodhisattva είναι ζνα ανκρϊπινο ον το οποίο, μζςα από τθν τρομαχτικι εργαςία με 
τον εαυτό του, ζφταςε ςτθν Ρζμπτθ Μφθςθ τθσ Φωτιάσ (Τίφερετ) και διάλεξε να 
ςυνεχίςει να εργάηεται μζςω του Ευκφ Δρόμου, απαρνοφμενοσ το ευκολότερο 
Eλικοειδζσ Mονοπάτι (ςτο Νιρβάνα), και επιςτρζφοντασ ϊςτε να βοθκιςει τθν 
δυςτυχιςμζνθ ανκρωπότθτα. Μζςα από αυτι τθ κυςία, το άτομο αυτό ενςαρκϊνει 
τον Χριςτό (Αβαλοκιτεςβάρα), και με αυτό τον τρόπο ενςωματϊνει τθν ανϊτατθ 
πθγι ςοφίασ και ςυμπόνιασ. Ο Κοςμικόσ Χριςτόσ είναι γνωςτόσ ςτα Εβραϊκά ωσ 
Τςόκμα, το οποίο κυριολεκτικά ςθμαίνει "ςοφία".  
Αυτι είναι θ είςοδοσ ςτον Ευκφ Δρόμο ϊςτε να ελευκερωκεί κανείσ πλιρωσ από το 
εγϊ, μια κατεφκυνςθ τθν οποία πολλοί λίγοι διαλζγουν, εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι 
πρζπει να πλθρϊςει κανείσ τθν πλθρότθτα του κάρμα του ςε μια ηωι. Αυτοί οι 
οποίοι διάλεξαν αυτό το δρόμο υπιρξαν οι πιο αξιοπρόςεκτεσ φιγοφρεσ ςτθν 
ανκρϊπινθ ιςτορία: Λθςοφσ, Βοφδασ, Μωάμεκ, Κουετςαλκοάτλ, Κρίςνα, Μωχςισ, 
Ραντμαςαμπάβα, Μιλαρζπα, Λωάννα τθσ Λωραίνθσ, Φου-Χι, και πολλοί άλλοι των 
οποίων τα ονόματα ζχουν ξεχαςτεί ι δεν είναι γνωςτά. 
"Ο αλθκινά ταπεινόσ Bodhisattva ποτζ δεν επαινεί τον εαυτό του. Ο ταπεινόσ 
Bodhisattva λζει, "Εγϊ είμαι μόνο ζνα άκλιο ςκουλικι τθσ λάςπθσ τθσ γθσ, είμαι 
αςιμαντοσ. Το άτομο μου δεν ζχει καμία αξία. Μόνο θ εργαςία είναι που αξίηει." 
Ο Bodhisattva είναι θ ανκρϊπινθ ψυχι ενόσ Δαςκάλου. Ο Δάςκαλοσ είναι ο 
εςωτερικό Κεόσ. – Σαμαζλ Αοφν Βεόρ Το μινυμα του Υδροχόου 
Ο Σαμαζλ Αοφν Βεόρ, μζςα από τρομαχτικζσ ψυχολογικζσ επαναςτάςεισ ςτο 
εςωτερικό του, πζτυχε τθν δόξα του δικοφ του εςωτερικοφ Δαςκάλου, και 
ενςάρκωςε τον Κοςμικό Χριςτό, ϊςτε ζγινε ζνασ Bodhisattva, ι "θ ουςία τθσ ςοφίασ 
(Τςόκμα)." 

 



Η Μυητική Ζωή του Γήινου Ανθρώπου 

Ο Σαμαζλ Αοφν Βεόρ, ο Bodhisattva του Σαμαζλ, του Ρνεφματοσ τθσ Φωτιάσ, 
γεννικθκε ςτθν Κολομβία, τθσ Νότιασ Αμερικισ. Σε πολφ πρϊιμθ θλικία, ιταν 
ικανόσ να κυμθκεί τισ προθγοφμενεσ ενςαρκϊςεισ του. Για αυτό το λόγο, ιξερε 
ποιόσ ιταν. 
Ροτζ δεν ταυτίςτθκε με το Χριςτιανικό του όνομα 
κακϊσ ιξερε πωσ ιταν μόνο ζνα περαςτικό γεγονόσ 
τθσ ηωισ και ςφντομα κα εξαφανιςτεί τελικά. 
Ραρόλο που πολλοί άνκρωποι που τον ιξεραν 
ακόμα προτιμοφν να χρθςιμοποιοφν το Χριςτιανικό 
του όνομα, εμείσ το αποφεφγουμε, γιατί όπωσ και 
αυτόσ, κζλουμε μόνο να μιλιςουμε για τον Αλθκινό 
του Εαυτό ι για το Αλθκινό του Είναι 
Στθν θλικία των δεκαοκτϊ, ιρκε ςε επαφι με τον 
Εςϊτερο του μζςα από ζνα μάχα-ςαμαντί και γνϊ-
ριςε τον Γκουροφ του ςτουσ Εςωτερικοφ Κόςμουσ. 
Αφοφ πζραςε τρομερζσ δοκιμαςίεσ ςτον φυςικό 
κόςμο μυικθκε ςε ζνα Γνωςτικό Ναό ςτουσ Ανϊ-
τερουσ Κόςμουσ.  

Μζςα από αυτι του τθ μφθςθ κυμικθκε τισ ενςαρκϊςεισ του ςτθν Ατλαντίδα, ςτθν 
Λεμοφρια, ςτθν Υπερβόρεια, και ςτθν Ρολικι Φυλι. Φτάνοντασ ςτο ςτάδιο του 
πρατηναπαραμίτα απζκτθςε πρόςβαςθ ςτα κοςμικά Ακαςικά Αρχεία (θ μνιμθ τθσ 
Φφςθσ) και μετά από αυτά πιγε πζρα από τθν Ρολικι Φυλι, ενκυμοφμενοσ 
περαςμζνα μαχαμανβαντάρασ (Κοςμικζσ Θμζρεσ). Ζτςι ζφταςε να γνωρίηει για τθν 
προζλευςθ του ανκρϊπινου όντοσ πάνω ςε αυτόν τον πλανιτθ, μια γνϊςθ τθν 
οποία ζγραψε ςε ζνα από τα βιβλία του με τίτλο Γνωςτικι Ανκρωπολογία. 
Ρζτυχε τθν πλιρθ εκμθδζνιςθ μζςα ςτον εαυτό του, του υποςυνείδθτου, του 
αςυνείδθτου, και του παραςυνείδθτου μζςα από τισ τεχνικζσ του διαλογιςμοφ και 
τθσ ςεξουαλικισ δυναμικισ, ζτςι ανζπτυξε τθν Υπερςυνείδθςθ, θ οποία του ζδωςε 
τθν ικανότθτα να ερευνιςει τα κοςμικά φαινόμενα μζςα ςε όλεσ τισ ςεφίρεσ του 
Δζντρου τθσ Ηωισ. Επίςθσ ζγινεσ ικανόσ να επικοινωνεί ςυνειδθτά με όλα τα αιςκ-
θτά όντα που κατοικοφν ςτισ διάφορεσ ςφαίρεσ ι διαςτάςεισ, παράλλθλα ςφμπαντα 
του κόςμου. Με αυτό το τρόπο είναι πωσ κατάφερε να φζρει ςτον φυςικό του εγκζ-
φαλο μια μεγάλθ ποςότθτα ςοφίασ ςχετικι με εςωτεριςμό, μάντρασ, επικλιςεισ, 
Καμπάλα, εςωτερικι ψυχολογία, κτλ, κτλ, κτλ. 
Ρολλζσ ιταν οι φορζσ που εξθγοφςε ςτουσ μακθτζσ του τθν μεγάλθ δυςκολία που 
είχε να κρυςταλλϊςει ςε ςφγχρονθ γλϊςςα, τθν ςοφία που λάμβανε μζςα ςτουσ 
Εςωτερικοφσ Κόςμουσ. Χρειάςτθκε να μάκει Σανςκριτικά, Λατινικά, Ελλθνικά, και 
Εβραϊκά ϊςτε να εξθγιςει αυτό που ιταν αδφνατο να εκφραςτεί ςε κακθμερινι 
γλϊςςα. Για αυτό όταν διαβάηει κανείσ τα βιβλία του βρίςκει πωσ είναι γεμάτα με 
ζνα λεξιλόγιο κατάλλθλο ςτθ γνϊςθ που εκφράηει. Οποιοςδιποτε αναγνϊςτθσ κα 
βελτιϊςει τθν γλϊςςα του με ζναν πνευματικό τρόπο κακϊσ διαβάηει τα βιβλία του. 
Ο Σαμαζλ Αοφν Βεόρ πζτυχε πλιρθ Αυτό-πραγμάτωςθ ςτθν θλικία των εξιντα-ενόσ 
χρονϊν, ζτςι ςε εκείνθ τθν θλικία πζραςε μζςα από μια τρομαχτικι δοκιμαςία θ 
οποία του επζτρεψε να επιτφχει τον βακμό ενόσ Αναςτθμζνου Δαςκάλου και να 
επιςτρζψει ςτο Shangri-La.  



Από τότε, εργάηεται ανϊνυμα ςτον φυςικό κόςμο, ενόςω ταυτόχρονα ςυνεχίηει τθν 
αποςτολι του μζςα ςτουσ Εςωτερικοφσ Κόςμουσ. 
Ζτςι είναι πωσ το Αλθκινό του Είναι, ο Σαμαζλ, το Ρνεφμα τθσ Φωτιάσ, τον απορ-
ρόφθςε τελείωσ μζςα ςτθν αγκαλιά του και ζγινε ζνα με αυτόν. 

Ο Ουράνιοσ Άνθρωποσ 

Ζνασ μεγάλοσ όγκοσ πλθροφοριϊν για τον Σαμαζλ, το Ρνεφμα τθσ Φωτιάσ, υπάρχει 
γραμμζνο ςε πολλά εςωτερικά βιβλία. Σε κάποια ςθμεία ο Σαμαζλ περιγράφεται ωσ 
ζνασ δαίμονασ, και ςε άλλα ωσ ζνασ μεγάλοσ Άγγελοσ. Αυτό ςυμβαίνει διότι υπάρχει 
πάντα κίνθςθ τουσ ουρανοφσ και ςτισ κολάςεισ, οι δαίμονεσ μποροφν να απαρ-
νθκοφν το κακό και να εργαςτοφν να γίνουν Άγγελοι, και οι Άγγελοι μποροφν να 
κάνουν λάκθ και να πζςουν ςτο κακό. Αυτό είναι το αλθκινό νόθμα πίςω από τθ 
Σκάλα του Λακϊβ. 
Και είδε ζνα όνειρο, και να, μια ςκάλα ςτθριγμζνθ ςτθ γθ, και θ κορυφι τθσ ζφτανε 
ςτον ουρανό• και να, οι άγγελοι του Θεοφ ανζβαιναν (ςε ανώτερα βαςίλεια) και 
κατζβαιναν (ςε κατώτερα βαςίλεια) επάνω ς' αυτιν. - Γζνεςθ 28:12 
 
Θ ςκάλα είναι το Δζντρο τθσ Ηωισ. 
Ο Σαμαζλ Αοφν Βεόρ είπε όςον αφορά αυτό: 
Ζφταςα να μεταμορφωκϊ ςε ζναν πεςμζνο άγγελο. 
Ρολλά εγϊ ορκϊκθκαν ξανά μζςα ςτο νου μου και 
μεταμορφϊκθκα ςε ζναν αλθκινό διάβολο. 
Τϊρα, ςτθν παροφςα μου φπαρξθ, κατανόθςα τθν 
ανάγκθ να εξαλείψω τα εγϊ μου, τθν ανάγκθ να εκπλθ-
ρϊςω το Μεγάλο Ζργο του Ρατζρα. Συνεπϊσ, για αυτό 
βρίςκομαι εδϊ ςιμερα μιλϊντασ ςε όλουσ εςάσ, με το 
χζρι ςτθν καρδιά μου. 
Σαμαζλ Αοφν Βεόρ είναι το αλθκινό μου όνομα ωσ 
ζνασ Bodhisattva. 
Σαμαζλ είναι το όνομα τθσ Μονάδασ μου! 
Το όνομα Σαμαζλ Αοφν Βεόρ είναι το αλθκινό, αιϊνιο 
όνομα του. Κάκε πλάςμα ζχει το δικό του αιϊνιο 
όνομα, το οποίο δεν ζχει τίποτα να κάνει με το κοςμικό 
όνομα που λαμβάνουμε μετά τθ γζννθςθ. 

Ππωσ ζγραψε ςτο βιβλίο του Ζωδιακά Μακιματα: 

Σαμαζλ Αοφν Βεόρ είναι το αυκεντικό όνομα μιασ φλόγασ τθσ μεγάλθσ λάμψθσ, πριν 
από τθν οποία πρζπει να βάηω με ταπείνωςθ τον εαυτό μου. Σαμαζλ Αοφν Βεόρ 
ςθμαίνει "Κζλθμα του Κεοφ"... 
Ο Σαμαζλ, είναι το εςϊτερο Είναι του Σαμαζλ Αοφν Βεόρ, είναι ζνασ μεγαλοπρεπισ 
αρχάγγελοσ ο οποίοσ βοθκάει τθν ανκρωπότθτα επί αιϊνεσ. Ιταν γνωςτόσ με πολλά 
ονόματα κατά τθ διάρκεια τθσ ιςτορίασ μασ, αλλά είναι ίςωσ πιο γνωςτόσ με το 
όνομα Άρθσ, ο Κεόσ του Ρολζμου. Ο πόλεμοσ του είναι πάντα πνευματικόσ, ζνασ 
πόλεμοσ εναντίον τθσ διαφκοράσ του ανκρϊπινου νου. Ζχοντασ υπόψθ αυτό ο 
αναγνϊςτθσ μπορεί πιο εφκολα να καταλάβει γιατί τα γραπτά και οι διδαςκαλίεσ 
του Σαμαζλ Αοφν Βεόρ είναι τόςο άμεςα και τόςο ιςχυρά διατυπωμζνα. 



Ο Σαμαζλ (Άρθσ) είναι αυτι θ μεγάλθ κοςμικι ευφυΐα θ οποία είναι υπεφκυνθ για 
τθν πνευματικι ανάπτυξθ τθσ τωρινισ ανκρωπότθτασ, θ οποία από παλιά ιταν 
γνωςτι με το όνομα "Άρια" (από το Άρθσ) φυλι. (Δυςτυχϊσ, αυτόσ ο όροσ "Άρια 
φυλι" ζχει διαφκαρεί από πολλά αγνοοφντα άτομα.) Επομζνωσ, χρειαηόταν το 
γιινο κομμάτι του για να εργαςτεί εδϊ ςτο φυςικό κόςμο για όφελοσ τθσ ανκρωπό-
τθτασ. 
Ο γιοσ του, ο bodhisattva, ζπεςε ςε δυςμζνεια για πολλοφσ αιϊνεσ, και διζπραξε 
πολλά λάκθ. Εξαιτίασ αυτοφ, πολλοί εςωτεριςτζσ από περαςμζνεσ εποχζσ τον 
ιξεραν ωσ ζναν μεγάλο δαίμονα. Διαδοχικά, ο bodhisattva ζφταςε να αντιλθφκεί τα 
λάκθ του, και εργάςτθκε πολφ ςκλθρά ϊςτε να επανορκϊςει για αυτά. Τϊρα, ο 
Σαμαζλ, το εςϊτερο Είναι, ζχει το γιο του να ςτζκεται όρκιοσ για ακόμα μια φορά, 
και ιταν ικανόσ να παραδϊςει τισ διδαςκαλίεσ του ςτθν ανκρωπότθτα.   
Κάκε αρχάριοσ μπορεί να επικαλεςτεί τον Δάςκαλο Σαμαζλ ςτουσ Εςωτερικοφσ 
Κόςμουσ χρθςιμοποιϊντασ τισ τεχνικζσ που ζδωςε ςε πολλά από τα βιβλία του, και 
να ερευνιςει για όλα αυτά απευκείασ. 

Η Διδαςκαλία του αμαζλ Αοφν Βεόρ 

Θ Διδαςκαλία του Ρατζρα του, του Σαμαζλ, του Ρνεφματοσ 
τθσ Φωτιάσ, δίνεται μζςα από τρεισ απόψεισ, κακϊσ το 
ανκρϊπινο ον ζχεισ τρεισ εγκεφάλουσ: τον Διανοθτικό Εγκζ-
φαλο, τον Συγκινθςιακό Εγκζφαλο, και τον Κινθτικό/ 
Ζνςτικτο/Σεξουαλικό Εγκζφαλο. 
Για να κρζψουν τον Διανοθτικό του Εγκζφαλο οι μακθτζσ 
του με τθ ςοφία τθσ Φωτιάσ, ζγραψε πάνω από εξιντα 
βιβλία. Ωσ ζνα περιεκτικό ςφνολο, αυτά τα βιβλία δείχνουν 
το δρόμο και τουσ κινδφνουσ τθσ εργαςίασ. Με τθν διανοθ-
τικι εκμάκθςθ τθσ Διδαςκαλίασ του Ρατζρα του, κάποιοσ 
μπορεί να περπατιςει πιο εφκολα ςτο Δρόμο τθσ Αυτό-
πραγμάτωςθσ. 
Κακϊσ θ διδαςκαλία είναι πολφ βακιά και μερικζσ φορζσ 
δφςκολθ για το διανοθτικό να τθν κατανοιςει, ο Σαμαζλ 
ζφερε από τουσ Εςωτερικοφσ Κόςμουσ τισ αρχαίεσ τελετου-
ργικζσ εργαςίεσ τθσ Μςιδασ, ζνα μαγικό κανάλι μζςα από το 
οποίο ο Σαμαζλ το Ρνεφμα τθσ Φωτιάσ εργάηεται ϊςτε να 
βοθκιςει με εφφλεκτα άτομα, τθν Συνείδθςθ και το Ρνεφμα 
αυτϊν που εκτελοφν αυτζσ τισ εςωτερικζσ εργαςίεσ, αφυπ-
νίηοντασ μζςα τουσ τθν υπερκετικι Διαίςκθςθ που τουσ 
επιτρζπει να κατανοιςουν τθν Διδαςκαλία του.  
Θ υπερκετικι Διαίςκθςθ ςχετίηεται με το Άτομο Νουσ ςτθν αριςτερι κοιλότθτα τθσ 
καρδιάσ και με αυτό που ςτθν Καμπάλα καλείται "Φυςικι Μαγεία". 
Ο Σαμαζλ βοθκάει κάκε νεόφυτο που τον επικαλείται ςτο πφρινο ςιδθρουργείο του 
Θφαίςτου, ςτθν "Ζνατθ Σφαίρα", ϊςτε να βαδίηει ςτον Δρόμο τθσ Κόψθσ του 
Ξυραφιοφ, ϊςτε να γίνει ζνα αλθκινό Ανκρϊπινο Ον μζςα από τθν μετατροπι των 
ηωτικϊν μασ ενεργειϊν. 
Θ ςφνκεςθ τθσ Διδαςκαλίασ του εκπλθρϊνεται όταν κάποιοσ εργάηεται με τουσ 
τρεισ εγκζφαλουσ, ςε πλιρθ ιςορροπία. 
 



Η Παράδοςη του αμαζλ Αοφν Βεόρ 
 
Κατά τθ διάρκεια του τελευταίου αιϊνα, πολλζσ ςχολζσ και παραδόςεισ ανιλκαν θ 
οποίεσ καλοφν τον εαυτό τουσ "Γνωςτικό". Από αυτζσ, κάποιεσ βαςίηονται 
αποκλειςτικά ςε παλιά ξερά κείμενα τα οποία αποκαλφφτθκαν ςτθν ζρθμο. Κάποιεσ 
είναι απόγονοι διαφόρων "απόκρυφων" ςχολϊν θ οποίεσ ιςχυρίηονται κάποια 
διαςφνδεςθ με τα αρχαία μυςτιρια. Αλλά, ςτθν περίπτωςθ των ςχολείων που 
ιδρφκθκαν πάνω ςτθν παράδοςθ του Σαμαζλ Αοφν Βεόρ, υπάρχει μια αξιοςθμείωτθ 
διαφορά: θ εφαρμογι πρακτικϊν τεχνικϊν ϊςτε να γνωρίςουμε από μόνοι μασ. 
Γνώςθ είναι το ίδιο με το εβραϊκό Ντάατ, το οποίο είναι το Δζντρο τθσ Γνϊςθσ. Αυτι 
θ γνϊςθ είναι πζρα από οποιαδιποτε δοξαςία ι κεωρία: είναι άμεςθ γνϊςθ μζςα 
από εμπειρία. 
Στθν παράδοςθ του Σαμαζλ Αοφν Βεόρ, ςε κανζναν δεν ηθτείται να πιςτζψει ςε 
τίποτα. Δεν υπάρχουν απαιτιςεισ από τον μακθτι, εκτόσ από μία: χρθςιμοποίθςε 
τισ τεχνικζσ ϊςτε να γνωρίςεισ και από μόνοσ ςου. Θ γνϊςθ, όπωσ και ο δάςκαλοσ, 
είναι απλϊσ μια ζνδειξθ, μια πινακίδα, που κάποιοσ κα τθν ακολουκιςει ϊςτε να 
επιτφχει το ςτόχο. 
Είναι γεγονόσ, πωσ υπάρχουν ςχολεία και εκπαιδευτζσ μζςα ςτθν παράδοςθ του 
Σαμαζλ Αοφν Βεόρ που ζχαςαν τθν αντίλθψθ αυτοφ του ςθμαντικοφ ςθμείου, και 
ζγιναν ακόμα μια "λατρεία τθσ προςωπικότθτασ", θ οποία επιηθτά να ςυγκεντρϊνει 
ακολοφκουσ και να χτίηει οργανιςμοφσ. Αυτό, όμωσ, δεν ζχει τίποτα να κάνει με τθν 
αλθκινι γνϊςθ. 
Ο Σαμαζλ Αοφν Βεόρ το υπζδειξε αυτό πολλζσ φορζσ, όπωσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ 
από το βιβλίο του Ζωδιακά Μακιματα: 
Δθλϊνω πωσ το Νιρβάνα μπορεί να κερδικεί από εμάσ ςε μια μόνο επανενςά-
ρκωςθ, ςωςτά εκμεταλλευμζνθ. Ο Σαμαζλ Αοφν Βεόρ ςασ ζχει παραδϊςει αυτι τθ 
ςειρά μακθμάτων ακριβϊσ για να κερδίςετε το Νιρβάνα γριγορα και μζςα ςε λίγα 
χρόνια. Δεν κζλω οπαδοφσ ι ακολοφκουσ, μόνο μιμθτζσ του παραδείγματοσ μου. 
Δεν ζχω ζρκω για να ςχθματίςω καμιά αίρεςθ ι ακόμα ζνα πιςτεφω, οφτε με 
ενδιαφζρουν τα ςχολεία του ςιμερα, ι τα ςυγκεκριμζνα πιςτεφω κανενόσ! 
Θ αλθκινι Γνϊςθ είναι θ εμπειρικι γνϊςθ τθσ ψυχισ, θ οποία είναι πζρα από κάκε 
κεωρία, δοξαςία ι πιςτεφω. Συνεπϊσ, πρζπει να απορρίψουμε από μζςα μασ κάκε 
κεωρία, πιςτεφω και δοξαςία ϊςτε να ειςζλκουμε ςτθν εμπειρία του Ρραγματικοφ 
(άμεςθ γνϊςθ). 
Ο νουσ πρζπει να ελευκερωκεί από κάκε είδουσ "ςχολι", κρθςκεία, αίρεςθ, 
λατρεία, κτλ. Πλα αυτά τα "κλουβιά" είναι εμπόδια που κακιςτοφν το νου αδφνατο 
να ςκεφτεί ελεφκερα. Είναι απαραίτθτο για το νου να μείνει ελεφκεροσ από τισ 
πλάνεσ αυτοφ του κόςμου και να γίνει ζνα εκλεπτυςμζνο και καυμάςιο εργαλείο 
για το Εςωτερικό Είναι. - Σαμαζλ Αοφν Βεόρ. 


