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ΠΑΡΟΤΙΑΗ
Το παρόν βιβλίο «Αλχθμεία Λ» είναι μία ςφνκεςθ από ομιλίεσ, ςυναντιςεισ και ειδικά
μακιματα ςτα οποία ο Σεβάςμιοσ Δάςκαλοσ Lakhsmi ζχει αγγίξει κζματα γφρω από τθ
ςεξουαλικι αλχθμεία κατά τισ διάφορεσ επιςκζψεισ του ςτθ Δομινικανι Δθμοκρατία.
Το υλικό είναι πιςτι αντιγραφι από τισ καςζτεσ που περιζχουν όλεσ τισ πολφτιμεσ
πλθροφορίεσ δοςμζνεσ από τον A.Δ. Lakhsmi. Εκτόσ από τθν οργάνωςθ και τθν
ταξινόμθςθ του υλικοφ για να επιτευχκεί μια διδακτικι παρουςίαςθ του
περιεχομζνου, υπάρχει επίςθσ απόλυτοσ ςεβαςμόσ ςτα λόγια του Δαςκάλου.
Θ παροφςα αυτι δουλειά είναι μία προςπάκεια εκπλιρωςθσ ενόσ ηθτιματοσ το οποίο
ο Δάςκαλοσ εξζφραςε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ: το να ενωκοφν όλεσ τισ υπζροχεσ
διδαςκαλίεσ που ο Δάςκαλοσ μετζδωςε, κάποιεσ φορζσ με ανεπίςθμο τρόπο, ζτςι
ϊςτε να μθ χακεί οφτε μια λζξθ. Σκοπόσ επίςθσ ιτανε για να κακοδθγιςει τουσ
γνωςτικοφσ ςχετικά με τον ιερό κακικον τουσ και για να μείνει ωσ ζνασ πολφτιμοσ
κθςαυρόσ, ςαν πθγι ςοφίασ για τουσ ςοβαροφσ και ειλικρινείσ άντρεσ και γυναίκεσ
που προςπακοφν να κάνουν το Μεγάλο Ζργο του Ρατζρα.
Για αυτοφσ που ζχουν κατανόθςθ, κάκε γραμμάριο αυτισ τθσ διδαςκαλίασ αξίηει
περιςςότερο από οποιονδιποτε κθςαυρό αυτοφ του κόςμου. Λκετεφουμε τθ κεότθτα
να παρζχει αυτό το μικρό βιβλίο ςε όςουσ το χρειάηονται.
Γνωςτικι Χριςτιανικι Ομοςπονδιακι Δομινικανι Εκκλθςία
Άγιοσ Δομίνικοσ, Δομινικανι Δθμοκρατία
Λοφλιοσ 1998
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«Κανείσ δεν μπορεί να φτάςει
την Ύψιςτη Μύηςη
εάν δεν είναι αλχημιςτήσ»
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Εάν παρατθριςουμε ποια ιταν θ πολιτιςμικι κλθρονομιά που δόκθκε ςτουσ
γνωςτικοφσ από τον Α.Δ. Σαμαζλ κα δοφμε ότι μασ ζχει αφιςει όλεσ τισ διδαςκαλίεσ
καταγραμμζνεσ ςτα βιβλία του. Πμωσ, παρόλο αυτόν τον πλοφτο ςοφίασ που ο
Δάςκαλοσ μασ ζχει δϊςει, είναι πολφ μικρι θ προςπάκειά μασ για να κατανοιςουμε,
να ηιςουμε και πάνω από όλα να εξαςκιςουμε όλα όςα ζχουν να κάνουν με τθν
αλχθμιςτικι εργαςία. Αυτά είναι θ βάςθ και το κεμζλιο του ζργου που ζχουμε να
κάνουμε. Για να δικαιολογιςουμε αυτι τθν κατάςταςθ ζχουμε χρθςιμοποιιςει τα πιο
απίςτευτα επιχειριματα, για παράδειγμα: «Μασ λείπει μία διδακτικι διαδικαςία για
να μασ γίνει πιο ξεκάκαρο και πιο ςυγκεκριμζνο το τι ακριβϊσ είναι αυτι θ
ςεξουαλικι εργαςία».
Αγαπθτζ αδερφζ και αδερφι, το φωσ το οποίο αναηθτοφμε βρίςκεται ςτα χζρια ςασ
αυτι τθ ςτιγμι. Αυτό είναι που επεξθγεί ςτθ ςθμείωςι του ο εκδότθσ: είναι οι ομιλίεσ
και οι διδαςκαλίεσ που δόκθκαν από τον Α.Δ. Lakhsmi κατά τθ διάρκεια των
διαφόρων επιςκζψεϊν του ςτθ Δομινικανι Δθμοκρατία. Αυτό γίνεται μζςω καςετϊν
ςτισ οποίεσ δείχνει με ακριβι τρόπο τα διάφορα βιματα που αφοροφν το ςεξουαλικό
ηιτθμα.
Ασ εκμεταλλευτοφμε τθν ευκαιρία με ςκοπό να αναγνωρίςουμε τθ μεγάλθ
προςπάκεια του Επιςκόπου Διδαςκαλίασ ο οποίοσ για πολλά χρόνια ςυνζλεγε
πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που ζβαλε μζςα ςε αυτό το εγχειρίδιο-οδθγό για όλουσ
εκείνουσ τουσ μακθτζσ που λαχταροφν να κριαμβεφςουν πνευματικά.
Pedro José Sánchez
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ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ;
Μετατροπή: Θ μεταμόρφωςθ μιασ ουςίασ ςε μια άλλθ. Ο κακζνασ μπορεί να κάνει
μετατροπι. Θ μετατροπι γίνεται ςε: αυτά που ςκεφτόμαςτε, αυτά που τρϊμε και ςτισ
εντυπϊςεισ που λαμβάνουμε. Θ ςεξουαλικι μετατροπι είναι ςχετικά εφκολθ! Είναι
πιο δφςκολο να μετατρζψουμε ζνα ςυναίςκθμα ι μια λυπθρι ςτιγμι ι μια
χαροφμενθ ςτιγμι διαμζςω μιασ μεταλλαγισ. Θ φυςικι-ςωματικι χαρά πρζπει να
μετατραπεί ϊςτε να μθν χαραμίηει ενζργεια. Για παράδειγμα: κάποιοσ ακοφει ζνα
αςτείο και γελάει μζχρι να τον πονζςει θ κοιλιά του ζτςι ξοδεφει μια τεράςτια
ποςότθτα από τθν ενζργειά του.
Τα υδρογόνα είναι τροφι για τα ςϊματα του ανκρϊπου. Για παράδειγμα: το
υδρογόνο 48 ανικει ςτο φυςικό ςϊμα, το υδρογόνο 24 ανικει ςτο αςτρικό ςϊμα, το
υδρογόνο 12 ςτο νοθτικό ςϊμα και το υδρογόνο 6 ςτο αιτιατό ςϊμα. Εάν κατεβοφμε
πιο χαμθλά ςυναντάμε το υδρογόνο 96 το οποίο είναι πιο βαρφ και μπορεί να κρζψει
ζνα «εγϊ» ι οποιοδιποτε ψυχολογικό επιπρόςκετο που εκδθλϊνεται.
Επομζνωσ ο Αλχθμιςτισ δεν είναι μόνο ο άνκρωποσ που μετατρζπει τθ ςεξουαλικι
του ενζργεια αλλά και ο άνκρωποσ που μετατρζπει αυτζσ τισ διάφορεσ καταςτάςεισ –
ςυναιςκθματικζσ και νοθτικζσ. Θ μεταλλαγι είναι θ ςοφι χριςθ αυτοφ που
μετατρζπουμε. Πλο αυτό είναι ζνα απόκρυφο μζροσ των τριϊν παραγόντων τθσ
επανάςταςθσ τθσ ςυνείδθςθσ.
Εάν δεν κάνουμε μια βακιά ζρευνα πάνω ςτουσ τρεισ παράγοντεσ, δε κα
καταφζρουμε να αυτοπραγματωκοφμε. Ρρζπει πάντα να μελετάμε το απόκρυφο
μζροσ κάκε γνωςτικισ διδαςκαλίασ.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΖΩΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΠΡΑΓΜΑΣΩΗ ΜΑ
Ρρζπει να ποφμε πωσ για να κάνουμε το μεγάλο Ζργο και να ζχουμε πικανότθτα να
αυτοπραγματωκοφμε χρειαηόμαςτε πάντα ζνα ενεργθτικό δυναμικό που ζχουμε ιδθ
μετατρζψει – και αυτό είναι κάτι που οι γνωςτικοί μακθτζσ ζχουν επαλθκεφςει.
Ρρζπει να μεταλλάξουμε για να υπθρετιςουμε τον εαυτό μασ και τθν ανκρωπότθτα.
Ο γνωςτικόσ πρζπει να φορτίςει τον εαυτό του/τθσ με ενζργεια και να προςπακιςει
να μθν τθ χάςει.
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Η ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Θ ςεξουαλικι ενζργεια προζρχεται από το ςπζρμα ςτον άνδρα και ςτθ γυναίκα από
τα άτομα τθσ ςεξουαλικισ λίμπιντο.
Αυτι θ ςεξουαλικι ενζργεια πρζπει να ανακερμανκεί από το ηευγάρι και αυτό
επιτυγχάνεται μζςω των χαδιϊν, των φιλιϊν κ.λ.π. Θ ανακζρμανςθ ζχει πολλά
επίπεδα. Ρολλά ηευγάρια διακόπτουν τθν επαφι κατά τθ διαδικαςία τθσ
ανακζρμανςθσ και αυτό παράγει μια κακοκαμωμζνθ δουλειά. Αυτό ςθμαίνει ότι θ
ενζργεια παραμζνει ςτο ςθμείο που κερμάνκθκε αλλά δεν ζφταςε ςτο ςθμείο
βραςμοφ, ίςωσ λόγω του φόβου του να πζςουμε ι του να χάςουμε τισ ενζργειεσ.
«Το νερό βράηει ςτουσ 100 βακμοφσ» όπωσ είπαν οι Αλχθμιςτζσ. Ο Μυθμζνοσ πρζπει
να μάκει να ελζγχει το ςϊμα του/τθσ ςτθν εξάςκθςθ τθσ μετατροπισ και να γνωρίηει
πότε υπάρχει ο κίνδυνοσ μιασ ςεξουαλικισ πτϊςθσ. Αυτό μπορεί κανείσ να το
αποκτιςει μόνο με τθν εξάςκθςθ, οποφ μακαίνει να ελζγχει τα όργανά του, τθ
δουλειά του, το ςϊμα του κ.λ.π.
Αυτό δίνει ςτον Αλχθμιςτι τον τίτλο του. Ρρζπει να ελζγχει τα ζνςτικτά του και τθν
ορμι τθσ ενζργειασ. «Θυμθκείτε ότι το ζμβλθμα-ςφραγίδα μασ είναι ΘΕ-ΛΗ-ΜΑ
(κζλθςθ)». Ρρζπει να ελζγχουμε τα ςυναιςκιματά μασ και να μεταφζρουμε τθν
ενζργεια ςτο ςθμείο που εμείσ τθ χρειαηόμαςτε να βρίςκεται. Ο Α.Δ. Σαμαζλ Αοφν
Βεόρ λζει ότι κάποιοσ μπορεί να μεταφζρει τθν ενζργεια ςε ζνα τςάκρα και να το
ξυπνιςει αλλά εκείνοι που είναι ευφυείσ τθ χρθςιμοποιοφν για να ξυπνιςουν τθ
ςυνείδθςθ.
Εάν κάποιοσ αποςφρεται πριν θ ενζργεια φτάςει τουσ 100 βακμοφσ, το ςπζρμα δεν
καταφζρνει να εξατμιςτεί για να μετατραπεί.

Η Αγνότθτα τθσ Σεξουαλικισ Ενζργειασ
Για να καταφζρει ο Αλχθμιςτισ να επιτφχει τθν πιο αγνι δυνατι ενζργεια, πρζπει να
επιλζξει τισ αγνότερεσ ςκζψεισ, τισ κακαρότερεσ τροφζσ, να ζχει αγνά αιςκιματα και
όλο αυτό κα του επιτρζψει να παράγει τα θλιακά ςϊματα. Ο Μυθμζνοσ πρζπει να
δϊςει τον απαραίτθτο χρόνο για να ωριμάςει θ ενζργεια που ζχει μετατρζψει ζτςι
ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τον οργανιςμό. Αυτό ςθμαίνει ότι εάν
κάποιοσ κάνει τθ μετατροπι ςτισ 8:00 μ.μ. δεν είναι οφτε δυνατό οφτε και βολικό να
ξανακάνει μετατροπι πάλι ςτισ 5:00 π.μ.
Ρροτείνεται όταν κάποιοσ κάνει το Μεγάλο Ζργο να κάνει μπάνιο με αρωματικά φυτά
(δείτε: «Θ μαγεία των αρωμάτων») διότι αυτά τα μπάνια δρουν ςτο ηωτικό ι αικερικό
ςϊμα. Ανάμεςα ςτα φυτά που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να ςυμπεριλάβουμε τον
Απιγανο και το Φαςκόμθλο. Το μπάνιο δρα ςτο φυςικό ςϊμα και οι ατμοί των φυτϊν
δρουν ςτο ηωτικό ςϊμα. Οι ατμοί ειςζρχονται ςτο γυμνό ςϊμα και ςτθ ςυνζχεια το
νερό των φυτϊν πλζνει το φυςικό ςϊμα.
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Πταν κάποιοσ κάνει μπάνιο με ατμοφσ, καλό είναι να αποφεφγει τον κρφο αζρα ι
ακόμθ και το να κάνει μπάνιο με κρφο νερό τθν ίδια μζρα γιατί μπορεί να
αρρωςτιςει. Ρροτείνεται κάκε εβδομάδα να κάνουμε μπάνιο με αρωματικά φυτά –
εάν δεν μποροφμε τότε τουλάχιςτον μια φορά το μινα.
Αυτό μασ εξυπθρετεί ςτο να κακαριςτοφμε από τα ςωματικά υγρά, τισ λάρβεσ κ.λ.π.
Οι αςτρικζσ λάρβεσ προκαλοφν μεγάλθ ηθμιά ςτον Αλχθμιςτι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ δυςκολίασ ανάμνθςθσ των αςτρικϊν εμπειριϊν. Επίςθσ καλό είναι να
χρθςιμοποιείται κειάφι ςτα παποφτςια.
Πλεσ αυτζσ οι ςυςτάςεισ βοθκοφν ςτο να επιτευχκεί μια ςωςτι μετατροπι. Επομζνωσ
όταν το ςπζρμα φτάςει ςτο ςθμείο βραςμοφ των 100 βακμϊν και εκραγεί,
μετατρζπεται ςε ατμοφσ.

Ενζργεια, Φλθ και Συνείδθςθ
Θ ενζργεια του ςπζρματοσ πθγαίνει ςτο ςϊμα τθσ κζλθςθσ όταν ςκάει ςα ςτρείδι και
ανοίγει ςτθ μζςθ. Το υλικό μζροσ αυτοφ του ςπζρματοσ παραμζνει ςαν κατακάκι και
απορροφάται από το αίμα και το ςυνειδθτό μζροσ του αποδρά κι ενϊνεται με τθ
ςυνείδθςθ του ανκρϊπου. Με αυτό αναπτφςςουμε κεϊκι ςυνείδθςθ και
δυναμϊνουμε τθ κζλθςι μασ. Πλα αυτά γίνονται με τθν μετατροπι.
Ο αλχθμιςτισ, πρζπει τθ ςτιγμι που θ ενζργεια βρίςκεται ςτθ μζγιςτθ ζκφραςι τθσ,
με άλλα λόγια ςτο ςθμείο βραςμοφ των 100 βακμϊν, να ςφίξει τουσ ςφιγκτιρεσ με
όλθ του τθ δφναμθ ζτςι ϊςτε θ ενζργεια να μθ χακεί από το ςϊμα του και να
μπορζςει να απορροφθκεί προσ τα μζςα και προσ τα πάνω. Να κυμάςτε να
παραμζνετε ςτθ ςωςτι εςωτερικι κατάςταςθ και να αποφεφγετε τθν παρζμβαςθ του
νου ςτθν πρακτικι. Μόνο ζτςι είναι δυνατό για τουσ ατμοφσ να μετατραποφν από
διάςταςθ ςε διάςταςθ.

Η Διαδρομι τθσ Ενζργειασ
Θ ςεξουαλικά ενζργεια που ζχει μετατραπεί περνάει από το φυςικό ςϊμα που ζχει 48
νόμουσ ςτο αςτρικό ςϊμα που ζχει 24 νόμουσ, από εκεί θ ενζργεια περνάει ςτο
νοθτικό που ζχει 12 νόμουσ. Εάν θ πρακτικι γίνει ςωςτά και καλά, όπωσ ζχουμε
εξθγιςει εδϊ, αυτι θ διαδικαςία δεν τελειϊνει εδϊ. Θ ενζργεια προχωρά ςτθν
επόμενθ διάςταςθ ι αλλιϊσ ςτο αιτιατό ςϊμα ι ςϊμα τθσ κζλθςθσ. Αυτό το ςϊμα
λαμβάνει τα ενεργθτικά ςτοιχεία που ςχθματίηουν μία κεϊκι κζλθςθ, μετά θ ενζργεια
ςτακεροποιείται ωσ κεϊκι ςυνείδθςθ ςτον κόςμο των τριϊν νόμων ι ςυνειδθτό ςϊμα
ι Νόμο του Ρατζρα. Εάν το παρατθριςουμε βλζπουμε πωσ θ ςεξουαλικι ενζργεια
που ζχει μετατραπεί, πρζπει να περάςει μζςα από διάφορουσ νόμουσ χωρίσ να δεχτεί
καμία παρζμβαςθ από αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ ι τισ διαςτάςεισ.
Οι παρεμβάςεισ οι οποίεσ κα μποροφςαν να διακόψουν το ανζβαςμα τθσ ενζργειασ
από ςϊμα ςε ςϊμα, από διάςταςθ ςε διάςταςθ, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι
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ποικίλουν. Σε πρϊτθ φάςθ δεν πρζπει να ζχουμε αςτρικζσ λάρβεσ ςτο αςτρικό ςϊμα
διότι αυτό παρεμβαίνει ςτθν ενζργεια (χρθςιμοποιιςτε κειάφι ςτα παποφτςια). Σε
δεφτερθ φάςθ πρζπει να ζχουμε αγνζσ ςκζψεισ. Είναι απαραίτθτο να ζχουμε καλι
Αφοςίωςθ ζτςι ϊςτε το πζραςμα τθσ ενζργειασ που μετατρζπεται να μθν εμποδιςτεί
ςτο αιτιατά ςϊμα.
Πταν θ ςεξουαλικι ενζργεια ανακερμαίνεται ςτο ςϊμα και δεν βρίςκει διζξοδο
περνάει από μια διαδικαςία μετατροπϊν (οι αλχθμιςτζσ ζλεγαν ότι πρζπει να
μαγειρζψεισ και να μαγειρζψεισ και να ξαναμαγειρζψεισ αυτιν τθν πρϊτθ φλθ - τθ
ςεξουαλικι ενζργεια - πάλι). Είναι πικανό να υπάρχουν υπολείμματα εάν κάποιοσ δεν
είναι καλά προπονθμζνοσ ςτθ μετατροπι. Αυτά τα υπολείμματα κα εξαλειφκοφν από
το ςϊμα μζςω των οφρων ι άλλων περιοχϊν.
Κα πρζπει κάποιοσ να είναι διορατικόσ για να μπορζςει να δει το δρόμο που κάνει θ
ενζργεια που ζχει μετατραπεί. Θ ενζργεια παίρνει μια ορμι κακϊσ μετατρζπεται ςε
ατμοφσ και αυτοί φτάνουν ς’ ζνα οριςμζνο ςθμείο όπου είναι απαραίτθτο να κάνουμε
πρακτικζσ μετά τθ μετατροπι, όπωσ βακιζσ αναπνοζσ.

Η Σφςταςθ τθσ Σεξουαλικισ Ενζργειασ και τα Ηλιακά Σώματα
Από τθν άλλθ μεριά είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε ότι θ ςεξουαλικι ενζργεια είναι
επταπλι ςτθ ςφςταςθ τθσ. Το Χριςτικό κομμάτι τθσ που είναι το ξεδίπλωμα τθσ ίδιασ
τθσ ςεξουαλικισ ενζργειασ τοποκετείται ςτθ ςυνείδθςθ και τθ κζλθςθ. Ζνα άλλο
ξεδίπλωμα τθσ ενζργειασ παραμζνει ςτα διάφορα ςϊματα: το ηωτικό ςϊμα, το
φυςικό, το αςτρικό και το νοθτικό ςϊμα.
Αυτό παράγει τθ δθμιουργία των θλιακϊν ςωμάτων τα οποία γεννιοφνται ζνα -ζνα
ξεκινϊντασ από το φυςικό ςϊμα όπου τα κατάλοιπα του υδρογόνου παραμζνουν και
αυτό ςθμαίνει ότι θ ςεξουαλικι ενζργεια το γεμίηει ςιγά ςιγά. Πταν γεμίηει
ολοκλθρωτικά το φυςικό ςϊμα αυτό θλιοποιείται. Μετά ό,τι περιςςεφει από τθν
θλιοποιιςθ του φυςικοφ ςϊματοσ περνά ςτο ηωτικό ςϊμα και αυτό μετατρζπεται ςε
θλιακό ςϊμα επίςθσ. Αφοφ το ηωτικό ςϊμα θλιοποιείται, το περίςςευμα
κρυςταλλοποιείται ςε ζνα αςτρικό, Χριςτικό ι θλιακό ςϊμα.

Ο Τρόποσ να ςτακεροποιοφμε τθν Ενζργεια (Μεταλλαγι)
Ρροςευχι, αναπνοζσ, μάντραμσ: αυτόσ είναι ο γρθγορότεροσ τρόποσ να
ςτακεροποιιςουμε τθν ενζργεια ι να κάνουμε μεταλλαγι.

Εςωτερικι Πεικαρχία
Εάν δεν ζχουμε ςωςτι εςωτερικι πεικαρχία ςτθν κακθμερινότθτά μασ και δεν
είμαςτε ικανοί να πετφχουμε το βραςμό τθσ ενζργειασ ςτουσ 100 βακμοφσ, αλλά ασ
ποφμε ςτουσ 80 βακμοφσ, τότε αυτι θ ενζργεια ψάχνει διζξοδο ι εκφυλίηεται
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προκαλϊντασ μία κακυςτζρθςθ ςτθν επίτευξθ του Μεγάλου Ζργου. Αυτό ςυμβαίνει
γιατί μζροσ τθσ ενζργειασ πεκαίνει κατά τθ κζρμανςθ οπότε το ςϊμα τθν απορρίπτει
εξαιτίασ ενόσ φυςικοφ νόμου κι ζτςι εμφανίηεται μία ονείρωξθ.
Στο ζργο τθσ μετατροπισ πρζπει να διαχωρίςουμε ανάμεςα ςτθ δουλειά που κάνει θ
Κεϊκι Μθτζρα και τθ δουλειά που πρζπει να κάνουμε εμείσ μόνοι μασ. Από τθ μία
πλευρά είναι θ ικανότθτα ι το δϊρο τθσ μετατροπισ και από τθν άλλθ, τθ δικι μασ
πλευρά, είναι θ ςφςφιξθ των ςφιγκτιρων για να τουσ δυναμϊςουμε ζτςι ϊςτε να μασ
βοθκοφν να αποφεφγουμε τθν απϊλεια τθσ ενζργειασ και να μθν επιτρζπουν ςτο
ςϊμα να κακομεταχειριςτεί αυτιν τθν ενζργεια.
Το πρόβλθμα των ανφπαντρων κα είναι πάντα οι ονειρϊξεισ. Εδϊ δεν υπάρχει μζςθ
οδόσ: ι κάποιοσ είναι αγνόσ ι όχι.
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Η ΜΕΣΑΛΛΑΓΗ
Μετά τθν μετατροπι, αυτι θ ενζργεια μζνει εκεί για να χρθςιμοποιθκεί. Ζπειτα,
πρζπει να υπάρξει ΕΜΡΝΕΥΣΘ. Αυτό κα μποροφςε να γίνει με το να ακοφςτε μια
διάλεξθ κάποιου Δαςκάλου, κα μποροφςε να γίνει με τθν ενατζνιςθ ενόσ όμορφου
πανοράματοσ ι με το να ακοφςτε μία μουςικι ςυναυλία, ζνα ποίθμα, κτλ. Κάκε
άνκρωποσ πρζπει να ψάξει για να βρει τον τρόπο με τον οποίο αιςκάνεται
μεγαλφτερθ απόλαυςθ και εμπνζεται. Μετά από τθν ζμπνευςθ που
πραγματοποιείται, ζρχεται ο ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ. Εάν δεν γίνει ζτςι τότε δε κα επιτφχετε μια
αλθκινι ΜΕΤΑΛΛΑΓΘ.

Η Μεταλλαγι και θ Θεϊκι Μθτζρα
Ρρόκειται να μιλιςουμε για τθ Μεταλλαγι. Είναι αναγκαίο τθ μζγιςτθ ςτιγμι τθσ
Εργαςίασ να είμαςτε ολοκλθρωτικά ενωμζνοι με τθν Κεϊκι Μθτζρα, επειδι αυτι είναι
θ μόνθ που ζχει τθ δφναμθ για να εξαγάγει τθν ςυνείδθςθ από εκείνθ τθν ενζργεια·
αυτό γίνεται από τθν Κεϊκι Μθτζρα. Επομζνωσ, όλθ Εργαςία που γίνεται χωρίσ τθν
Κεϊκι Μθτζρα είναι κακϊσ καμωμζνθ .
Κάποιοσ γνωρίηει ότι ζχει μετατρζψει ςωςτά όταν μετά από εκείνθ τθν διζγερςθ,
αιςκάνεται τθ χαρά ότι ζχει κάνει τθν πρακτικι καλά και κατόπιν, δεν αιςκάνεται
άλλθ διζγερςθ για εκείνθ τθν ςτιγμι· επομζνωσ, ςυνειδθτοποιεί ότι θ εργαςία ζγινε
καλά.
Πλθ αυτι θ εργαςία πρζπει να είναι καλά γινωμζνθ, διότι ακόμα κι αν κάποιοσ
διαλογίηεται όλθ τθν θμζρα ςτθν Κεϊκι Μθτζρα και εκείνθ τθν ςτιγμι τθσ Αλχθμικισ
Ρρακτικισ τθν ξεχάςει, θ εργαςία καταβροχκίηεται εντελϊσ από τθν αρνθτικι πτυχι.

Η Μεταλλαγι: μία πρακτικι Ζωισ
Θ ΜΕΤΑΛΛΑΓΘ πρζπει να είναι το κακθμερινό ψωμί του ςοφοφ. Για παράδειγμα, λίγο
πριν, όταν περπατοφςαμε ςτο δαςάκι ανάμεςα ςτα πεφκα, αιςκάνκθκα τθν ανάγκθ να
μείνω μόνοσ για λίγο και να ςασ αφιςω να προχωριςετε. Ακόμα και θ ςφηυγόσ μου
ςυνζχιςε μπροςτά. Αιςκάνκθκα να γίνομαι ζνα με εκείνα τα δζντρα. Τι κάνουν αυτά
τα δζντρα όταν επιδιϊκουν να φτάςουν επάνω τόςο ψθλά και είναι τόςο όμορφα; Τι
επιδιϊκουν; Πταν προςπακείτε να αιςκανκείτε τθν φπαρξθ ενόσ από εκείνα τα
δζντρα, να κατζχετε τθ φρεςκάδα τουσ... αυτό είναι μεταλλαγι· ο κακζνασ μπορεί να
το κάνει αυτό.
Ο κακζνασ που φτάνει ςε ζκςταςθ, που αιςκάνεται τζτοια πράγματα, δίνει μια
ανϊτερθ οκτάβα ςτθν ενζργειά του. Πταν κάποιοσ ακοφει ζνα κονςζρτο κλαςςικισ
μουςικισ δεν ζχει ςθμαςία ποιοσ είναι αυτόσ που παίηει· πρζπει να προςπακιςει να
αιςκανκεί εκείνθ τθν μουςικι μζςα ςτθν καρδιά του κι αυτό είναι επίςθσ μεταλλαγι.
Πταν βλζπετε ζνα φτωχό άνκρωπο που χρειάηεται κάποια χριματα κι εςείσ του τα
δίνετε, εκείνθ θ ευτυχία που αιςκάνεται ο επαίτθσ με εκείνα τα χριματα, επιτρζπει ςε
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κάποιον να αιςκανκεί τθν χαρά για τθν ευκαιρία που του ζδωςε θ κεότθτα να
βοθκιςει κάποιον ςυνάνκρωπο.
Κάποιοσ ειςζρχεται ςτο Άδυτο και κοιτάηοντασ τον Βωμό, τον Χριςτό, τα λουλοφδια
βλζπει όλθ τθν προςωπικι πορεία του... αυτό είναι μια μεταλλαγι. Ζτςι εκεί κάποιοσ
μπορεί να αιςκανκεί κατά τθν διάρκεια των κακθμερινϊν αςκιςεων κάτι ανϊτερο,
ζτςι ϊςτε θ ενζργεια που δίνεται από τθν Μθτζρα Φφςθ να μπορεί να περάςει ςε μια
ανϊτερθ οκτάβα. Αυτζσ είναι πνευματικζσ ωκιςεισ. Εμείσ ωκοφμε τθν ενζργεια μζχρι
ζνα οριςμζνο ςθμείο και από εκεί κι εμπρόσ, χρειαηόμαςτε ζνα διαφορετικό είδοσ
ϊκθςθσ. Μποροφμε να φζρουμε εκείνθ τθν ςεξουαλικι ενζργεια από το φυςικό
μζροσ ςτο ηωτικό μζροσ και από το ηωτικό ςτο αςτρικό και από το αςτρικό ςτο
νοθτικό. Αλλά από το νοθτικό ςτο αιτιατό χρειαηόμαςτε τθ μεταλλαγι, ζτςι ϊςτε θ
ενζργεια να κρυςταλλωκεί ςτισ θλεκτρονικζσ δθμιουργίεσ. Επομζνωσ, μθν ξεχνάτε ότι
θ μεταλλαγι είναι απαραίτθτθ. Κακζνασ από εςάσ πρζπει να ψάξει γι’ αυτό που τον
εμπνζει και για αυτό που του αρζςει, ίςωσ κα μποροφςε να είναι μια διάλεξθ που ζχει
δοκεί για να φωτίςει το δρόμο των άλλων. Εκείνεσ τισ ςτιγμζσ το ΕΛΝΑΛ είναι ενεργό με
όλθ τθν δφναμι του και με όλθ τθν λαμπρότθτά του για να ςάσ δϊςει ςοφία κι εςείσ
αμείβεςτε μ’ εκείνθ τθν ανϊτερθ οκτάβα για τθν ενζργειά ςασ.
Ο ΓΝΩΣΤΛΚΟΣ ΡΟΥ ΜΕΤΑΤΕΡΕΛ ΚΑΛ ΔΕΝ ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΕΛ, ΛΑΜΒΑΝΕΛ ΤΘ ΜΥΘΣΘ ΑΛΛΑ
ΔΕΝ ΞΥΡΝΑΕΛ ΤΘ ΣΥΝΕΛΔΘΣΘ. Το ξφπνθμα είναι ζνα πράγμα, ο μυςτικιςτικόσ κάνατοσ
είναι ζνα άλλο πράγμα και θ Μφθςθ είναι κάτι τελείωσ διαφορετικό.

Μεταλλαγι και Συνείδθςθ
Υπάρχουν άνκρωποι οι οποίοι ζχουν φτάςει ςτθν 5θ μφθςθ των Μεγάλων Μυςτθρίων
και δεν ζχουν ξυπνιςει τθ ςυνείδθςθ τουσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ζχουν εκμεταλλευτεί
το ενεργειακό δυναμικό τθσ ςεξουαλικισ ενζργειασ χωρίσ να κάνουν μεταλλάξεισ ζτςι
ϊςτε να ξυπνιςουν. Θ αφφπνιςθ είναι θ ανϊτερθ μεταμόρφωςθ τθσ ςεξουαλικισ
ενζργειασ, θ φψιςτθ.
Θ δουλειά που δεν γίνεται ςωςτά μασ οδθγεί ςτο να είμαςτε μυθμζνοι χωρίσ όμωσ να
ζχουμε ξυπνιςει τθ ςυνείδθςθ μασ ακόμα. Αυτό κάνει τουσ μυθμζνουσ να
διαπράττουν ςοβαρά λάκθ ςτο ςθμείο του να γίνονται δαίμονεσ ι μαφροι μάγοι. Κι
αυτό επειδι δεν ζχουν φωσ, δθλαδι, ςυνείδθςθ. Διαπράττουν αξιοκρινθτα λάκθ
εφόςον δεν ζχουν αυτό το Φωσ του Ρνεφματοσ, του Είναι, για να τουσ οδθγιςει.
Κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ζνασ μυθμζνοσ ςτο βακμό των 5ων Μεγάλων
Μυςτθρίων είναι ζνασ Δάςκαλοσ αλλά δεν ζχει ακόμα τθ διαφγεια του πνεφματοσ για
να εκφράςει τθ ςοφία του Είναι του και πάνω απ’ όλα τθν ιςορροπία του Είναι. Αυτό
είναι πολφ επικίνδυνο. Αυτι θ περίπτωςθ ζχει εμφανιςτεί πολλζσ φορζσ. Το λζμε
αυτό γιατί το ζχουμε δει να ςυμβαίνει. Ρρζπει να μεταλλάςςουμε. Να
μεταλλάςςουμε.
Υπάρχουν άνκρωποι ςτθν Λνδία που ξφπνθςαν τθ ςυνείδθςθ μόνο με διαλογιςμό.
Βφκιςαν τουσ εαυτοφσ τουσ ςτο διαλογιςμό φτάνοντασ ςτθν ζκςταςθ και ξυπνϊντασ
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τθ ςυνείδθςθ. Αφφπνιςαν ζνα 5% ι 10% άλλα είναι ξφπνιοι. Ρρζπει να ξεκακαρίςω
αυτό το ςθμείο, δεν φτάνουν ςε μυιςεισ αλλά επαναλαμβάνω: αφυπνίηουν τθ
ςυνείδθςθ. Ριςτεφουν ότι είναι ενωμζνοι με το Κεό αλλά αυτό επιτυγχάνεται μόνο με
τθν Μφθςθ.
Υπιρχε ζνασ δάςκαλοσ ςτθν Κολομβία (επιφυλάςςομαι για το όνομα του).
Αφυπνίςτθκε μζχρισ ενόσ ςθμείου επειδι ιταν πρωτακλθτισ ςτο διαλογιςμό και είπε
ςτο Δάςκαλο Σαμαζλ ότι ιταν Δάςκαλοσ και ότι επρόκειτο να δθμοςιοποιιςει το
εςωτερικό του όνομα. Ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ του απάντθςε ότι ιταν πρόωρο αλλά
εκείνοσ απάντθςε ότι κα το ζκανε οφτωσ ι άλλωσ. Ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ δεν επζμεινε.
Ζνα βράδυ ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ επικαλζςτθκε τον Bodhisattva αυτοφ του ανκρϊπου κι
επίςθσ επικαλζςτθκε το Δάςκαλο αυτοφ του ανκρϊπου και τουσ ζβαλε αντιμζτωπουσ.
Ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ του είπε: «Είςαι πρόςωπο με πρόςωπο με τον Εςϊτερό ςου, με
το Είναι ςου» και ο άνκρωποσ απάντθςε: «Τότε μπορείσ να δεισ ότι είμαι ςε ζνωςθ με
Aυτό κι ότι εςφ είςαι ψεφτθσ». Είδε το Είναι του, τον Εςϊτερό του και νόμιηε πωσ ιταν
ςε ζνωςθ με αυτό. Αυτοί οι άνκρωποι φτάνουν ςε αυτά τα επίπεδα και δεν γνωρίηουν
τι ςθμαίνει το να ζχουν τθν ζνωςθ με το Είναι τουσ.

Η Αφοςίωςθ και ο Στοχαςμόσ
Ρροκειμζνου να ςτακεροποιοφμε τθ ςεξουαλικι ενζργεια ςτθ ςυνείδθςθ αλλά και
ςτο ςϊμα τθσ κζλθςθσ είναι απαραίτθτθ θ αφοςίωςθ και ο ςτοχαςμόσ. Ζχει ιδθ
αναφερκεί ότι θ ζμπνευςθ πθγαίνει τθν ενζργεια ςε ανϊτερθ οκτάβα. Θ αφοςίωςθ
είναι πυκνότερθ από το ςτοχαςμό και γι’ αυτό ςυμβαίνει πρϊτθ. Θ αφοςίωςθ
επιτυγχάνεται με τθν προςευχι. Γονατίηουμε, ςυγκεντρωνόμαςτε καλά και κάνουμε
μια προςευχι. Αυτό είναι αφοςίωςθ. Ο ςτοχαςμόσ είναι το να αιςκανόμαςτε το Είναι
μασ.
Το περίλθψθ αυτοφ τότε είναι θ εξισ:
Θ μετατροπι μεταμορφϊνει μια ουςία ςε μια άλλθ πιο αικζρια.
Θ ζμπνευςθ χρειάηεται ζτςι ϊςτε θ ενζργεια αυτι να εξυψωκεί ςε ανϊτερθ οκτάβα
και να περάςει από τουσ 48 νόμουσ ςε άλλουσ νόμουσ που είναι πιο πάνω.
Θ αφοςίωςθ είναι το μζροσ που απευκφνεται ςτθ κζλθςθ και επιτρζπει ςτθν ενζργεια
να αποκρυςταλλϊνεται ςε αυτό το ςϊμα.
Και ο ςτοχαςμόσ βοθκά το μζροσ τθσ ενζργειασ που αντιςτοιχεί ςτθ ςυνείδθςθ να
υλοποιθκεί ςε ςυνείδθςθ.

Η Αίςκθςθ του Είναι
Ρροτοφ προςπακιςουμε να είμαςτε πολφ ψθλά καλό κα ιταν να νιϊςουμε το Είναι
μασ. Πλοι ζχουμε αιςκανκεί το Είναι μασ κάποια ςτιγμι. Αυτά τα ςυναιςκιματα
χαράσ που δεν μποροφν να εξθγθκοφν, είναι οι αυτόνομεσ εκφράςεισ του Είναι.
Κάποιοι ζχουν αναπτφξει τθ διόραςθ και πιςτεφουν πωσ αυτό είναι το Είναι. Κάνουν
λάκοσ.
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Δεν επιτυγχάνουν όλοι τα μυςτικά τθσ μεταλλαγισ. Δεν αρκεί το να ζχουμε ζμπνευςθ
και να ποφμε: «Τι όμορφο που είναι αυτό!» ι «Αυτό είναι πράγματι υπζροχο!». Θ
μεταλλαγι είναι μια απλι τεχνικι αλλά είναι απολφτωσ αναγκαία για να είναι κανείσ
πραγματικόσ αλχθμιςτισ.
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Η ΜΟΛΤΝΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κα μιλιςουμε για τθν μόλυνςθ τθσ ενζργειασ, από ποφ προζρχεται και πϊσ μποροφμε
να τθν αποφφγουμε. Αυτι κα παραμείνει μια πολφ ςθμαντικι ερϊτθςθ αλλά κακϊσ
κα αναπτφςςουμε το κζμα κα μάκετε το πϊσ να τθν αποφφγετε.
Στο Βορρά, λόγο του νόμου τθσ πυκνότθτασ, ςυμπυκνϊνονται οι δυνάμεισ και τα
βαρφτερα υδρογόνα που βρίςκονται ςτθν Αφρα του Σφμπαντοσ. Ζχουν πάντα τθν τάςθ
να κατευκφνονται προσ το Βορρά γιατί ο Βορράσ αντιςτοιχεί ςτο ςτοιχείο τθσ γθσ και
γνωρίηετε ότι θ βαρφτθτα ζλκει τθ βαρφτθτα. Ο Βορράσ ςε ςχζςθ με το φυςικό μασ
ςϊμα βρίςκεται ςτον κόκκυγα. Να κυμάςτε αυτι τθν ανάλυςθ και τθν ςχζςθ που ζχει
με τθ δουλειά που πρζπει όλοι να κάνουμε. Πταν ζχουμε οποιαδιποτε φόρτιςθ
κυμοφ ι άλλθσ ςυναιςκθματικισ αναςτάτωςθσ ι οποιαδιποτε άλλθ εκδιλωςθ
κάποιου ενςτίκτου που παράγει αντιδράςεισ ςτο νευρικό ςφςτθμα τότε όλοσ αυτόσ ο
βαρφσ ατμοςφαιρικόσ παράγοντασ, ο οποίοσ βρίςκεται ςτθν ψυχικι ενζργεια,
πθγαίνει ςτον κόκκυγα λόγο του νόμου τθσ ςυγγζνειασ.
Αυτζσ οι ςυναιςκθματικζσ φορτίςεισ ι τα ηωικά ζνςτικτα προκαλοφν τεράςτια ηθμιά
ςτθν ενζργεια μασ. Κα ικελα να το περιγράψω ζτςι όπωσ το ζχω δει, εφόςον αυτό
είναι κάτι που ζχει τεράςτια ςθμαςία για όλουσ τουσ γνωςτικοφσ μακθτζσ. Αυτό
προκαλεί μια αντίδραςθ όπωσ αν είχαμε μια φωτιά και πετοφςαμε μζςα ςτισ φλόγεσ
τθσ πλαςτικό ι λάςτιχο. Ρροκαλεί μία τεράςτια φλόγα όπωσ το φωσ που παράγει θ
καφςθ ενόσ ξφλου.
Εάν δοφμε όμωσ το φωσ από το ξφλο που καίγεται ι από οποιαδιποτε καφςθ ενόσ
φυςικοφ ςτοιχείου είναι πολφ πιο ανοιχτοφ χρϊματοσ από τθ φλόγα που παράγει
οποιοδιποτε λάςτιχο ι πλαςτικό τθν ϊρα που καίγεται. Το ζχετε ποτζ παρατθριςει
αυτό; Θ φλόγα που παράγεται από τθν καφςθ του λάςτιχου είναι κοκκινωπι και ο
καπνόσ είναι μαφροσ. Αυτό ακριβϊσ ςυμβαίνει με τθν ενζργειά μασ όταν αυτι
μολφνεται.
Ζχουμε ςτον κόκκυγά μασ και ςτθν εκκλθςία τθσ Εφζςου, πρακτικά μιλϊντασ, τθ
ςυγκζντρωςθ τθσ ιερισ φωτιάσ που είναι ζτοιμθ για τθν επεξεργαςία τθσ με τα
υδρογόνα ΣΛ-12. Αυτι κα μασ εξυπθρετιςει ςτθν δθμιουργία τθσ εςωτερικισ μασ
δομισ. Θ αποφόρτιςθ όλων εκείνων των επιρροϊν, που ςτον εςωτεριςμό
ονομάηονται πυκνά υδρογόνα, προκαλεί μία καφςθ. Είναι όπωσ οι πυρκαγιζσ που
ςυμβαίνουν ςτουσ αγωγοφσ πετρελαίου. Είναι ζνα ςτρϊμα από μαφρο καπνό το
οποίο ειςβάλλει ςε όλθ τθ ςπονδυλικι ςτιλθ, τον εγκζφαλο και επθρεάηει όλο το
ενδοκρινικό ςφςτθμα με φοβερό τρόπο. Αυτι είναι θ χειρότερθ από όλεσ τισ
μολφνςεισ!
Τι κρίμα που ο πλανιτθσ μασ είναι μολυςμζνοσ επειδι εμείσ οι ίδιοι τον ζχουμε
μολφνει. Ανθςυχοφμε πολφ για τθν εξωτερικι μόλυνςθ του πλανιτθ. Αυτι όμωσ είναι
θ αντανάκλαςθ του τι ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό. Βλάπτουμε τον ίδιο μασ τον πλανιτθ
και είμαςτε εμείσ οι ίδιοι που το κάνουμε. Τι πρζπει να κάνουμε για να μθ
ςυνεχίςουμε ζτςι; Τι πρζπει να κάνουμε ζτςι ϊςτε θ ενζργεια που μετατρζπουμε να
μθν αναμιγνφεται με αυτι τθν αρνθτικι επιρροι που, λόγω ενόσ φυςικοφ νόμου,
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κατεβαίνει επειδι είναι πυκνι και ανεβαίνει πάλι γιατί ζχει τθν δυνατότθτα να
ανυψϊνεται από το Βορρά και να πθγαίνει προσ το Νότο; Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ ο
Νότοσ είναι ο εγκζφαλόσ μασ. Αυτό είναι ζνα πολφ ςοβαρό ηιτθμα.
Τι ςυμβαίνει με αυτό; Δείχνει ότι τα γενετικά νερά μασ δζχονται ειςβολι: ζτςι θ
δουλειά μασ και θ εςωτερικι πρόοδόσ μασ κακυςτερεί. Εάν κάποιοσ επρόκειτο να
δθμιουργιςει θλιακά ςϊματα ςε πζντε χρόνια όλθ αυτι θ μόλυνςθ ςτα νερά του
ανκρϊπου μπορεί να τον κακυςτεριςει και να χρειαςτεί είκοςι ι εικοςιπζντε χρόνια.
Αυτό ςυμβαίνει επειδι τα νερά είναι μολυςμζνα, επειδι ζνασ πλανιτθσ βλάπτει το
Ζργο. Είναι ζνασ οργανιςμόσ εντελϊσ δθλθτθριαςμζνοσ με όλεσ αυτζσ τισ αντιδράςεισ
των βαρζων υδρογόνων που ενεργοποιοφνται, με όλα αυτά τα ψυχολογικά
ςκαμπανεβάςματα που εμφανίηονται από ςτιγμι ςε ςτιγμι.
Πταν αναλφουμε αυτι τθν ενζργεια καταλαβαίνουμε ότι δεν μασ εξυπθρετεί. Είναι
μολυςμζνθ ενζργεια. Εάν το αναλφςουμε κα δοφμε ότι ζνα τελετουργικό λζει: «Αυτόσ
δεν τρϊει ςκουπίδια, αυτόσ δεν πίνει τίποτα βρομερό». Αυτό ςχετίηεται με τθ
μόλυνςθ των ίδιων μασ των νερϊν. Με μολυςμζνα νερά αγαπθτά αδζρφια δεν
μποροφμε να κάνουμε τθ δουλειά. Ελπίηοντασ και Θεοφ κζλοντοσ ότι ςιμερα όλοι
όςοι ακοφν αυτά τα λόγια κα τα βάλουν μζςα ςτθν καρδιά, εκείνοι που κζλουν να
κάνουν το Ζργο. Αυτό το κζμα: «αυτόσ δεν τρϊει ςκουπίδια και δεν πίνει τίποτα
βρομερό» ςχετίηεται με τθ δθλθτθρίαςθ του ίδιου μασ του ωκεανοφ, των ίδιων μασ
των νερϊν. Αυτοί οι δθλθτθριαςμζνοι ατμοί ανεβαίνουν ςτον εγκζφαλο μζςω τθσ
ςπονδυλικισ ςτιλθσ και εμποδίηουν το πζραςμα τθσ Λερισ Φωτιάσ και επομζνωσ και
το πζραςμα τθσ Κουνταλίνι ςε εκείνουσ που ζχουν μπει ςε αυτι τθ διαδικαςία.
Αυτό που εξθγοφμε εδϊ είναι βακιάσ υπερβατικότθτασ και δεν κα βροφμε ς’ αυτιν
τθν ςυνάντθςθ τίποτα πιο ςθμαντικό από αυτό, εφόςον αυτό ζχει τθν φψιςτθ
ςθμαςία ςτθ δουλειά μασ. Ασ μθν ζχουμε αυταπάτεσ για μια υπερφυςικι, αφθρθμζνθ
δουλειά εάν δεν επιλζξουμε κι εάν δεν εξαγνίςουμε τα νερά μασ! Αυτά είναι τα νερά
με τα οποία κα πλυκοφμε εμείσ οι ίδιοι και ποιοσ κζλει να πλζνεται ςε βρϊμικα νερά;
Κανείσ δεν κα το ικελε. Αυτό ςυμβαίνει με αυτά τα νερά. Είναι αδφνατο να
πλενόμαςτε με βρϊμικα νερά και να είμαςτε κακαροί. Αυτά τα νερά μολφνονται από
τα ψυχολογικά μασ ςκαμπανεβάςματα και από τθ ςυναιςκθματικι μασ αςτάκεια.
Κα επικυμοφςα αυτό να θχογραφθκεί, ζτςι ϊςτε ςτο μζλλον να αποτελζςει μια
απόδειξθ αυτϊν που είπαμε με τθν ελπίδα πωσ κάποια ςτιγμι αργότερα κα
ςυνειδθτοποιιςετε ότι αυτό που είπαμε είναι ςωςτό. Δεν μποροφμε να ελπίηουμε
ςτον εξαγνιςμό και ςτο να κακαρίςουμε τουσ εαυτοφσ μασ με νερά που είναι
δθλθτθριαςμζνα και βρϊμικα.
Πλοι ζχουμε το Εγϊ και δεν μποροφμε να ποφμε ότι δε κα αντιδράςουμε. Το Εγϊ
αντιδρά. Πμωσ μποροφμε να είμαςτε πολφ προςεκτικοί και να ελζγχουμε τισ
αντιδράςεισ που κάποιο εγϊ κα προκαλζςει μζςα από τα πζντε κζντρα αυτισ τθσ
μθχανισ. Με αυςτθρό ζλεγχο δεν μπορεί να μασ βλάψει. Λόγω του νόμου τθσ
ςυγγζνειασ ι τθσ βαρφτθτασ όλεσ αυτζσ οι venenoskirianas επιρροζσ που μασ
προξενοφν αυτζσ τισ ςυναιςκθματικζσ ςτιγμζσ, πθγαίνουν κατευκείαν ςτον κόκκυγα
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οποφ υπάρχει θ Λίμνθ των Αγνϊν Νερϊν που πρζπει να κακαρίςουμε. Αυτό είναι
κζμα αυτοπαρατιρθςθσ, άγρυπνθσ αντίλθψθσ, όπωσ λζει ο Δάςκαλοσ.

18

www.gnosisellas.gr

Ο ΑΝΣΡΑ, Η ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ «Η ΑΡΦΗ» (ARCHE)
Υπάρχει μια λεπτομζρεια που είναι μεγίςτθσ ςθμαςίασ ςτθν αλχθμεία και δεν πρζπει
να τθν ξεχνάμε: ςχετικά με τθν απόκρυφθ ανατομία μασ ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ λζει ότι ο
δεξιόσ όρχισ ζχει ζνα κανάλι που ανεβαίνει προσ τα αριςτερά και ο αριςτερόσ ζχει ζνα
κανάλι που ανεβαίνει προσ τα δεξιά. Είναι αντίςτροφα ςτθ γυναίκα.
Αυτι θ αντιςτροφι των καναλιϊν ςτον άνδρα και ςτθν γυναίκα οφείλεται ςτο γεγονόσ
ότι ο άντρασ ζχει τον υδράργυρο και θ γυναίκα το κείο. Θ ςοφι και ιςόποςθ μίξθ των
δυο ουςιϊν είναι αυτό που κα επιτρζψει ςτον άνκρωπο να αποςπάςει τθν «Αρχι»
των αλχθμιςτϊν. Είναι θ ςοφι χριςθ των δυο ουςιϊν που χρειάηεται για τθν
αποκρυςτάλλωςθ των ανϊτερων υπαρξιακϊν ςωμάτων του Είναι.
Θ «Αρχι» τθσ αλχθμείασ είναι θ ςοφι χριςθ του υδράργυρου και του κείου για τθ
δθμιουργία των θλιακϊν ςωμάτων.

Η ιςορροπία ςτθ ςυμπεριφορά μασ
Εάν ο μυθμζνοσ δεν ζχει ιςορροπία ςτθ ςυμπεριφορά του, θ προςπάκειά του δεν κα
αποδϊςει. Για παράδειγμα κα μποροφςε να είναι ζνασ άντρασ που το παίηει πολφ
άντρασ (μόνο εκείνοσ ξζρει και ό,τι πει πρζπει να γίνει ακόμθ κι αν είναι λάκοσ) και
όλθ τθν ϊρα λζει «Εγϊ, Εγϊ, Εγϊ...». Εάν αυτό ςυμβαίνει ςτο ςπίτι του ι ςτθν
κακθμερινότθτά του ι ζξω από το ςπίτι, τότε προκαλεί μεγάλθ ηθμιά ςτθν αλχθμικι
του εργαςία. Γι’ αυτό ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ λζει ότι ο άντρασ γυναικοποιείται και θ
γυναίκα ανδροποιείται. Δεν είναι ςωςτό να περιμζνουμε από τθν γυναίκα μόνο εκείνθ
να κακαρίηει, μόνο εκείνθ να πλζνει, να ςιδερϊνει, να προςζχει τα παιδιά κ.λ.π. διότι
αυτό προκαλεί κόμπλεξ ςτθ γυναίκα και τελικά καταςτρζφει τθ δουλειά τθσ. Ρρζπει
λοιπόν να βάηουμε τον εαυτό μασ ςτθ κζςθ τθσ και όχι να βριςκόμαςτε κοντά τθσ
μόνο όταν κζλουμε να εξαςκιςουμε το Αρκάνο. Κα μποροφςε να ςυμβεί, για ζνα
παράδειγμα, από τον δεξί όρχθ να ανεβαίνουν 10 κθλυκά άτομα μζςω του αριςτεροφ
καναλιοφ και από τον αριςτερό όρχθ να ανεβαίνουν 20 αρςενικά άτομα μζςω του
δεξιοφ καναλιοφ. Εδϊ υπάρχει ανιςορροπία.
Ζχουμε τον εςωτερικό μασ Κaom, το νόμο μζςα μασ ο οποίοσ βρίςκεται ςτο
μεςόφρυδο και ρυκμίηει αυτό που πρζπει να κινθκεί προσ τα πάνω. Εδϊ ςυναντάμε
τθ διαςταφρωςθ των καναλιϊν που προζρχονται από τουσ όρχεισ, ςε αυτό το ςθμείο
διαςταυρϊνονται και αν τα άτομα δεν είναι ιςόποςα δεν μποροφν να περάςουν το
φίλτρο που υπάρχει εδϊ.
Γι ‘αυτό λζγεται ότι ςε αυτό το ςθμείο ςτο μεςόφρυδο, βακμολογοφνται οι μυιςεισ
εάν τα φίδια που αντιςτοιχοφν ς’ αυτζσ φτάςουν ς’ αυτό το ςθμείο με ιςορροπία, με
ιςόποςα μζρθ από αυτζσ τισ αξίεσ. Με άλλα λόγια και κυμοφμενοι το παράδειγμα, ασ
ποφμε ότι μόνο 10 κθλυκά άτομα και 10 αρςενικά άτομα φτάνουν ςτθν καρδιά διότι
το εςωτερικό ανδρόγυνο δεν μπορεί να δθμιουργθκεί με περιςςότερα κθλυκά από
ότι αρςενικά άτομα εφόςον δθμιουργείται από τθν ςεξουαλικι μασ ενζργεια.
Ρεριςςεφουν λοιπόν άλλα 10 αρςενικά άτομα από τα 20 που αναφζραμε παραπάνω
τα οποία δεν κα περάςουν και κα πάνε για να ταΐςουν και να παχφνουν το Εγϊ. Αυτό
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είναι ζνα παράδειγμα μιασ κακϊσ καμωμζνθσ δουλειάσ και το πϊσ δθμιουργοφμε μια
διπλι προςωπικότθτα γεννϊντασ μιςό δαίμονα και μιςό πνεφμα.
Αυτό κζλει να μασ δείξει ότι πρζπει να ηοφμε μια ςωςτι ηωι από όλεσ τισ απόψεισ.
Οι Λνδουιςτζσ ηωγραφίηουν ζνα αντεςτραμμζνο τρίγωνο πάνω ςτο τςάκρα του
κόκκυγα εφόςον αυτό είναι το τςάκρα από το οποίο τα φφλα διαχωρίςτθκαν
επιτρζποντασ ςτθ γθ να ζχει τθν αναγκαία βαρφτθτα και να διαμορφϊςει τθν
περιςτροφι τθσ ζτςι ϊςτε θ ίδια και οι ιπειροί τθσ να ςτακεροποιοφν.
Είναι επίςθσ το ςθμείο τθσ εςωτερικισ δομισ μασ το οποίο δζχεται τισ ςυνζπειεσ του
οργάνου “Kundartiguador”.

Η δφναμθ τθσ ζνωςθσ του άντρα και τθσ γυναίκασ
Στο ηευγάρι, ο άνδρασ και θ γυναίκα, πρζπει να εξωτερικεφουν αυτά που αιςκάνονται
μζςα από όλεσ τα διάφορα μικροπράγματα τθσ κακθμερινότθτασ, ζτςι ϊςτε να είναι
δφο ςϊματα ενωμζνα ςε μια ηωι. Τότε θ αφρα τθσ Κεϊκισ Μθτζρασ κα τουσ
προςτατζψει. Αυτό είναι που ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ αποκαλεί “Sanctum Sanctorum”.
Είναι ζνα ηευγάρι που αγαπιζται. Αυτι θ αφρα είναι θ Μθτζρα Κουνταλίνι και τότε
εμφανίηεται το Κεϊκό Ανδρόγυνο. Είναι μια τετραδιάςτατθ δφναμθ που λαμβάνει
χϊρα όταν το ηευγάρι εξαςκεί το Αρκάνο. Είναι θ εκδιλωςθ των διάφορων
αποκρυςταλλϊςεων που φτιάχνονται ςε διάφορα επίπεδα ςυνείδθςθσ με τθν
ενζργεια τθσ μετατροπισ.
Εάν ςτον τριςδιάςτατο κόςμο ζνα ηευγάρι ενϊνεται και ζνα παιδί γεννιζται από αυτι
τθν ζνωςθ... ίςωσ να ζχει ςυλλθφκεί μζςω τθσ εκςπερμάτιςθσ αλλά εάν εκείνθ τθ
ςτιγμι υπιρχε θ δφναμθ τθσ αγάπθσ ανάμεςά τουσ, το παιδί αυτό κα γεννθκεί με
τάςεισ για τον πνευματιςμό. Εάν ενωνόμαςτε για να δθμιουργιςουμε το Χρυςό Ραιδί
τθσ Αλχθμείασ, τον οικείο μασ Χριςτό, δεν πρζπει να ενωνόμαςτε λόγω βιολογικισ
ανάγκθσ αλλά πρζπει να γίνεται για να δϊςουμε ςτθ Κεϊκι μασ Μθτζρα τθ μζγιςτθ
ϊκθςθ ϊςτε εκείνθ να κάνει τθν αποκρυςτάλλωςθ αυτισ τθσ δθμιουργίασ και τθν ίδια
ςτιγμι να εξαλείψει τα ψυχολογικά επιπρόςκετα.
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ΣΟ ΑΡΚΑΝΟ Α.Ζ.F –ΚΑΒΑΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
Θ λζξθ Αρκάνο A.Z.F. ςχετίηεται με τθ δουλειά τθσ Κεϊκισ Μθτζρασ μζςα μασ. Εάν
κάνουμε μια καβαλιςτικι ανάλυςθ των γραμμάτων A.Z.F κα ςυνειδθτοποιιςουμε ότι
ςχετίηεται με τθ Κεϊκι Μθτζρα. Το γράμμα «Α» ζχει καβαλιςτικι αξία 1! Το γράμμα
«Η» ζχει αρικμολογικι αξία 30 και το γράμμα «F» ζχει αξία 7. Αυτά είναι τα Αρκάνα
και αυτι είναι θ ςχζςθ τουσ με τθ δουλειά που κάνουμε. Πταν λζμε ότι πρζπει να
εξαςκιςουμε το Αρκάνο A.Z.F, πρζπει πρϊτα να κατανοιςουμε τι είναι το Αρκάνο και
τι ρόλο παίηει μζςα μασ. Ακόμα και καβαλιςτικά πρζπει να γίνει αυτό γιατί κάκε ζνα
από αυτά τα νοφμερα ζχει να κάνει με τθ δουλειά που εμείσ κάνουμε από το νοφμερο
10 και πάνω. Ξεκινά από το 10 εφόςον από το 1 ωσ το 10, ςυναντάμε τα Σεφιρϊκ
μζςα μασ και από το 10 ωσ το 22 ςυναντάμε τουσ άκλουσ του Θρακλι, δθλαδι του
Χριςτοφ μασ.
Α = 1, Η = 30 = 3, F = 7
αυτό όλο δίνει ζνα τελικό αποτζλεςμα 11(Θ Κεϊκι Μθτζρα)
1+30+7=38, 3+8=11.
Εάν αναλφςουμε το Ταρό, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι είναι ζνασ άνκρωποσ και
δεν μποροφμε να το δοφμε απλϊσ ςαν πίνακεσ ηωγραφικισ που πρζπει να
ςυμβουλευτοφμε. Συνκζτεται από τον αρικμό 7 που είναι ο νόμοσ που οργανϊνει και
το 8 που είναι το άπειρο. Εάν το ενϊςουμε 78=15. Θ κάρτα 15 του Ταρό είναι ο
Τυφϊνασ Μπαφομζτ και αν το ςυνκζςουμε αυτό ζχουμε το νοφμερο 6. Θ κάρτα 6 του
Ταρό είναι θ ψυχι. Το Αρκάνο A.Z.F. είναι ο τρόποσ να δθμιουργιςουμε τθν ψυχι
μασ.
Το νοφμερο 11 μασ κυμίηει τθν τελετουργία που λζει: «Ο αρικμόσ μου είναι 11, όπωσ
όλοι οι αρικμοί εκείνων που μ’ ακολουκοφν και ο λόγοσ μου είναι 56».Το Ταρό ζχει 22
μεγάλεσ κάρτεσ και 56 μικρζσ. Θ ανάλυςθ των μεγάλων Αρκάνων μασ δίνει ςαν
αποτζλεςμα το 4 και το άκροιςμα των 56 μικρϊν Αρκάνων μασ δίνει 11. (22=2+2=4,
56=5+6=11).
Αυτό μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι το να μιλάμε για το Ταρό, τθν Αλχθμεία και τθν
Καμπάλα είναι το ίδιο πράγμα. Τα μυςτικά τθσ αλχθμείασ βρίςκονται ςτα Αρκάνα. Το
Αρκάνο A.Z.F. ςυνκζτεται από 3 βαςικά Αρκάνα που είναι: Α=1, Η=3, F=7.

Το μάντραμ Ι Α Ο
Στο μάντραμ Λ Α Ο επίςθσ βρίςκουμε μια αρικμολογικι αξία. Είναι το ίδιο όπωσ οι
αξίεσ που βρίςκονται ςτο A.Z.F.
Α=11, Λ=10, Ο=18=9
Το άκροιςμα των αξιϊν του Λ Α Ο είναι 11. Σε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ Αλχθμικισ δουλειάσ
κα βρίςκουμε το Αρκάνο 11 γιατί είναι το νοφμερο τθσ Μθτζρασ Κουνταλίνι. Θ
Μθτζρα είναι αυτι που δθμιουργεί.
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Ρρζπει να ενϊςουμε τον εαυτό μασ με τθ Μθτζρα Φφςθ προκειμζνου αυτι θ δφναμθ
να προετοιμάςει το δρόμο για τθ Κεία Μθτζρα Κουνταλίνι θ οποία κα ταξιδζψει μζςα
από τθν ςπονδυλικι μασ ςτιλθ και ζτςι κα μπορζςουμε εμείσ να αποκτιςουμε τισ
αξίεσ που χρειαηόμαςτε για να είμαςτε Αλχθμιςτζσ. Τότε μποροφμε να δοφμε ότι αυτι
τθ χάρθ πρζπει να τθν κερδίηει ο ίδιοσ ο άνκρωποσ.
Θ ενζργεια που καλοφμαςτε να διαχειριςτοφμε είναι Χριςτικι ενζργεια. Θ Χριςτικι
ενζργεια αντιπροςωπεφει τθν αγάπθ και δεν είναι δυνατό να τθ διαχειριςτοφμε δια
μζςω του μίςοσ (που είναι το αντίκετό τθσ) ι μζςω δυνάμεων που είναι αντίκετεσ με
τθ δουλειά που κάνουμε.
Το νοφμερο 11 υπερζχει ςτθ ςεξουαλικι αλχθμεία διότι εκπροςωπεί τθ Μθτζρα
Κουνταλίνι. Το Αρκάνο 1 αντιπροςωπεφει τον Κζτερ και είναι το πρϊτο Σεφιρϊκ τθσ
Καμπάλα. Είναι ο Ρατζρασ του Ρατζρα. Είναι ο Ρατζρασ του Εςϊτερου. Είναι θ
αλικεια. Είναι ο Αρχαίοσ των Θμερϊν, είναι το «Πλον».
Αυτι θ δφναμθ ξετυλίγεται πρϊτθ προκειμζνου να προετοιμάςει το ζδαφοσ οποφ κα
κυοφορθκεί ο Υιόσ. Το ίδιο ςυμβαίνει με εμάσ. Κάποιοσ παντρεφεται και θ ςφηυγοσ
είναι το μζροσ ςτο οποίο κα γονιμοποιθκεί ο υιόσ. Μποροφμε τότε ξεκινϊντασ από
αυτό το ςθμείο, να ςυνειδθτοποιοφμε τθ ςχζςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτο υλικό και
το πνευματικό. «Ππωσ είναι πάνω είναι και κάτω».
Ο Κζτερ ζρχεται πρϊτοσ γιατί είναι το γράμμα «Α». Είναι το πρϊτο Αρκάνο, είναι θ
ςεξουαλικι παρόρμθςθ. Ζρχεται μετά το γράμμα «Λ» που εκπροςωπεί το 10. Είναι θ
φφςθ που χρθςιμοποιεί τα 10 Σεφιρϊκ για να δθμιουργιςει το Κεό μζςα ςτον
άνκρωπο.
Γιατί βλζπουμε το νοφμερο 18; Είναι θ εκδιλωςθ του λευκοφ ςκφλου που ςυμβολίηει
το ςεξ από αγάπθ και του μαφρου ςκφλου που ςυμβολίηει το ςεξ από λαγνεία. Αυτό
το Αρκάνο παρουςιάηει το νοφμερο 9 δυο φορζσ. Αυτό αντιπροςωπεφει τουσ
κρυμμζνουσ εχκροφσ που είναι τα ξεδιπλϊματα των Λουςιφερικϊν δυνάμεων με
ςκοπό να καταςτρζψουν ι να βελτιϊςουν τθ δουλειά που κάνουμε.
Ρροχωρϊντασ λίγο βακφτερα ςτθν ερμθνεία του Αρκάνο Α.Η.F μποροφμε να ποφμε ότι
το «Α» είναι το Αρκάνο 1: δθλαδι, αυτι είναι θ αρικμολογικι του αξία και ςθμαίνει :
«Να αγαπάμε τον Κεό πάνω από όλα» με άλλα λόγια θ πρϊτθ εντολι. Τϊρα μπορεί
να καταλάβει κανείσ γιατί δεν μπορεί να προχωριςει ςε αυτό το μονοπάτι αν δεν
κακοδθγείται από το χζρι τθσ Κεϊκισ του Μθτζρασ. Αυτι είναι μια μεγάλθ
υπευκυνότθτα που αποκτάμε εξαςκϊντασ το Αρκάνο Α.Η.F: να μθν πζφτουμε γιατί το
«Α» αντιπροςωπεφει τον Ρατζρα.
Το Αρκάνο 3 (Η=30=3) μασ διδάςκει να κακαγιάηουμε τισ γιορτζσ. Τι ςθμαίνει αυτό,
«να κακαγιάηουμε τισ γιορτζσ»; Σθμαίνει να αποδίδουμε ςτο Κεό λατρεία από το πιο
βακφ μζροσ του εαυτοφ μασ. Αυτό ςυμβολίηει ότι ςε κάκε γιορτι τθσ ψυχισ, το κραςί,
το αλκοόλ που πρζπει να πιοφμε είναι το ςεξουαλικό κραςί τθσ μετατροπισ! Αυτό
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πίνει θ ψυχι του αλχθμιςτι. Κυμθκείτε ότι με αυτό το κραςί πρζπει να
δθμιουργιςουμε μια ολοκλθρωμζνθ δομι - τόςο εςωτερικι όςο και εξωτερικι.
Κυμθκείτε ότι θ λειτουργία λζει: «Ρίνετε αφρίηοντα κραςιά». Αυτά τα αφρίηοντα
κραςιά είναι το αποτζλεςμα τθσ μετατροπισ μιασ φυςικισ ουςίασ ςε μια πνευματικι
ι ςτο αίμα του αμνοφ που δθμιουργοφμε.
Το Αρκάνο νοφμερο 7 (F=7) είναι ο κρίαμβοσ αλλά με αγϊνα. Βρίςκουμε τον
πολεμιςτι με το ξίφοσ ςτο χζρι. Ζτςι μποροφμε να κατανοιςουμε το μυςτιριο που
υπάρχει ςε μια φωτογραφία του Δάςκαλου Σαμαζλ όπου ο ίδιοσ παρουςιάηεται με
ζνα ξίφοσ ςτο ζνα χζρι και ςτο άλλο κρατάει το διςκοπότθρο. Αυτό που κζλει να
εκφράςει με αυτιν τθν ρουνικι κζςθ είναι ότι ο άνκρωποσ που εργάηεται με το
ερμθτικό διςκοπότθρο πρζπει να πολεμιςει φοβερά προκειμζνου να νικιςει και
απαιτείται τεράςτια κζλθςθ για μια τζτοια δουλειά.

Το ταξίδι του μυθμζνου
Ωσ προσ το ςυμβολικό ταξίδι που κάκε μυθμζνοσ πρζπει να κάνει και ωσ προσ το
περιεχόμενο αυτϊν των γραμμάτων, υπάρχει ζνα γράμμα που ςυμβολίηει αυτό το
ταξίδι, και αυτό είναι το γράμμα «Η».Το γράμμα «Η» υποδεικνφει τα τζςςερα ςθμεία
του ορίηοντα: από τθν Ανατολι ςτο Νότο μετά ςτο Βορρά και μετά ςτθ Δφςθ.
Νότοσ

Ανατολι

Δφςθ
Βορράσ

Τα πάντα ξεκινοφν από τθν Ανατολι όταν προςκαλοφμαςτε ςτισ Γνωςτικζσ Διαλζξεισ
για πρϊτθ φορά. Από τθν Ανατολι πθγαίνουμε ςτο Νότο. Αυτό δείχνει ότι το πρϊτο
πράγμα που πρζπει να κάνει ο μυθμζνοσ είναι θ μετατροπι! Εκεί υπάρχει μια ςχζςθ
με τθ φωτιά και ο κυβερνιτθσ τθσ φωτιάσ βρίςκεται ςτο Νότο. Εδϊ καταλαβαίνουμε
ότι χρειαηόμαςτε δφναμθ για να παραμείνουμε ςτο μονοπάτι. Χρειαηόμαςτε αυτό το
φωσ που κα μασ βγάλει από τθν Άβυςςο.
Το ςτοιχείο του Αζρα είναι ςτθν Ανατολι και είναι το ςτοιχείο που μασ ωκεί να
ξεκινιςουμε - Αζρασ. Μετά ςτο Νότο βρίςκουμε το ςτοιχείο τθσ Φωτιάσ και δείχνει
ότι πρζπει κανείσ να μετατρζπει τθν ενζργεια μζςα ςτον οργανιςμό του. Στο Βορρά το
άτομο αποκτά τθν αποφαςιςτικότθτα τοφ να κάνει τθ δουλειά. Αυτό ςυμβαίνει γιατί
εκεί ςυναντάμε το ςτοιχείο τθσ Γθσ. Το ςτοιχείο τθσ Γθσ είναι ςτακερό και μασ ωκεί να
παίρνουμε αποφάςεισ. Χτίηουμε τισ βάςεισ επάνω ςτο ςτοιχείο τθσ Γθσ. Είναι ζνα
ςτακερό ςτοιχείο. Θ πορεία ςυνεχίηει προσ το Νερό που βρίςκεται ςτθ Δφςθ. Εδϊ τα
Νερά είναι κυμωμζνα και πρζπει να πιοφμε χωρίσ να πνιγοφμε και μετά να
επιςτρζψουμε. Αυτι είναι θ Βιβλικι παραβολι με τθ Σαμαρείτιςα από τθν οποία ο
Λθςοφσ ηθτά νερό.
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Μετά από αυτό το ταξίδι πρζπει να επιςτρζψουμε και να κυμθκοφμε το ςθμείο που θ
λειτουργία λζει: «Μθν περιμζνεισ τίποτα από τθν Ανατολι μα από τθ Δφςθ. Αν και τα
πλάςματα δε γνωρίηουν τίποτα ωσ προσ αυτά που περιμζνουν.» Πταν επιςτρζψουμε
ζχουμε ιδθ το φωσ ι τουλάχιςτον το bodhicitta ζχει αφυπνιςτεί. Το bodhicitta είναι
το ποςοςτό ςυνείδθςθσ που ζχει απελευκερωκεί και ζχει αφυπνιςτεί. Ο Δάςκαλοσ
Σαμαζλ λζει ότι ακόμα και οι δικαςτζσ του Κάρμα ςζβονται το άτομο που ζχει
αφυπνίςει το bodhicitta του εφόςον αυτό το άτομο ζχει τϊρα αφυπνιςτεί. Τι ποςοςτό
ςυνείδθςθσ ζχει αφυπνιςτεί; Αυτό το άτομο περνάει το δοκιμαςτικό μονοπάτι των
δοκιμαςιϊν τθσ Γθσ, του Νεροφ, του Αζρα και τθσ Φωτιάσ. Το άτομο περνάει από
φοβερζσ ςυναιςκθματικζσ κρίςεισ οι οποίεσ είναι δράςεισ και αντιδράςεισ των
ςτοιχείων. Τα ςτοιχεία δοκιμάηουν μόνο το άτομο που ζρχεται ςε επαφι μαηί τουσ.
Αυτό ςθμαίνει ότι το ςτοιχείο τθσ Γθσ δεν αντιδρά εάν κάποιοσ δεν το ενεργοποιεί.
Το ςτοιχείο του Αζρα ενεργοποιείται όταν κάποιοσ προςπακεί να οργανϊςει το
μυαλό. Το ςτοιχείο του Νεροφ αντιδρά μόνο όταν κάποιοσ προςπακεί να εξαγνιςτεί.
Το ςτοιχείο τθσ Φωτιάσ αντιδρά μόνο όταν κάποιοσ προςπακεί να ελζγξει το κυμό του
και όλα τα αρνθτικά του ςυναιςκιματα. Ρρζπει να υπάρξει μια ςυμπλοκι - μια
ςφγκρουςθ. Εάν το άτομο δεν είναι προετοιμαςμζνο και θ ςφγκρουςθ ςυμβεί αλλά το
άτομο δεν ζχει πλθροφορθκεί για το πϊσ να προχωριςει ςε αυτζσ τισ δοκιμαςίεσ,
τότε αποτυγχάνει ςε αυτζσ.
Πλοι πζφτουμε κι ζτςι χάνουμε πολφτιμο χρόνο. Πλοι χρειάηεται να πάρουμε πολλζσ
οδθγίεσ γι’ αυτό. Αλλιϊσ, είναι ςαν να αφινει κανείσ ζνα παιδί να οδθγιςει ζνα
αυτοκίνθτο χωρίσ να του δϊςει τισ οδθγίεσ για το πϊσ να γίνει ζνασ τζλειοσ οδθγόσ.
Ρρζπει να του μάκουμε να διαχειρίηεται τισ διδαςκαλίεσ προτοφ να μείνει μόνοσ. Οι
οδθγίεσ πρζπει να δίνονται ςε βάκοσ εάν κζλουμε να ζχουμε αλθκινοφσ μυθμζνουσ.
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Ο ΤΜΒΟΛΙΜΟ ΣΟΤ Α.Ζ.F
Το «Α»
Ασ μιλιςουμε για το Α.Η.F. Ζχουμε ιδθ πει ότι το «Α» είναι ο άνδρασ και θ γυναίκα
ενωμζνοι μζςω τθσ ζλξθσ, μζςω του πνευματικοφ κομματιοφ ι τθσ ςυνείδθςθσ και
μζςω του ςεξ. Αυτζσ είναι οι όψεισ που βοθκοφν ςτο ξεκακάριςμα οριςμζνων
πραγμάτων που αφοροφν ςτθ δουλειά που κάνουμε.
Στθ Δομινικανικι Δθμοκρατία υπάρχει ζνασ ςταυρόσ που ονομάηεται «Ο ςταυρόσ του
Caravaca», τον γνωρίηετε όλοι; Τον πουλάνε ςτο δρόμο όπωσ και τθν πεντάλφα, το
αςτζρι του Σολομϊντα, κ.λ.π. Κεωρείται ςφμβολο μαγείασ γιατί ο Σταυρόσ του
«Caravaca» χειραγωγεί ζνα ςτοιχείο που κεωρείται ιερό. Στουσ αρχαίουσ χρόνουσ ο
κόςμοσ είχε ταυτίςει τουσ μφςτεσ με τθ λατρεία τθσ Λερισ Μθτζρασ, με τθ λατρεία τθν
Λερισ Αγελάδασ, με τθ λατρεία τθσ Φφςθσ και επομζνωσ, με τθ λατρεία τθσ Φωτιά.

Το «Ζ»
Το «Η» αντιπροςωπεφει τα τζςςερα ςτοιχεία. Ζχουμε Αζρα, Φωτιά, Γθ και το ςτοιχείο
του Νεροφ. (Στο κατϊτατο κομμάτι του γράμματοσ Η παρουςιάηεται το ςτοιχείο του
Νεροφ). Ρρζπει να κατζβουμε να πιοφμε και ςτθ ςυνζχεια να ανεβοφμε ακόμα
ηωντανοί. Εάν πάμε ςτο Σάντο Ντομίνγκο από το Σαν Κριςτόμπαλ κα δοφμε κάποιεσ
παραλίεσ όπου τα νερά μοιάηουν πολφ βακιά κι αν δεν ξζρεισ καλό κολφμπι κα πνιγείσ
αναμφιςβιτθτα. Αυτό είναι κάτι το λογικό και είναι ακριβϊσ αυτό που ςυμβαίνει εδϊ.
Ρου βρίςκεται θ Ανατολι μζςα μασ; Βρίςκεται ςτο νου. Υπάρχουν δφο ειδϊν πόκοι. Ο
ζνασ προκαλείται από λάγνεσ ςκζψεισ και ο άλλοσ προκαλείται από μια ανάγκθ που
υπάρχει ςτθ φφςθ μασ ζτςι ϊςτε να μποροφμε να εκμεταλλευτοφμε ςωςτά τθν
ενζργεια που λειτουργεί μζςα μασ. Οι γνωςτικοί διδάςκονται να ζχουν αυτιν τθν
επικυμία μόνο όταν θ φφςθ ζχει φορτίςει το ςϊμα. Πταν ζχει φορτιςτεί με ενζργεια,
θ επικυμία εμφανίηεται.
Υπάρχει πάντα ςχζςθ ανάμεςα ςτον Αζρα και ςτθ Φωτιά. Εάν ανάψουμε μια φωτιά
ςτθν φπαικρο, ηωντανεφει με τον Αζρα που ζρχεται και κζτει τθ Φωτιά ςε πλιρθ
δράςθ. Αυτό ςυμβαίνει και εδϊ.

Νότοσ

Ανατολι

Δφςθ
Βορράσ
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Θ ιδζα τθσ μετατροπισ εμφανίηεται με τον Αζρα. Αμζςωσ μετά ο Νότοσ όπου
βρίςκεται θ Φωτιά μπαίνει ςε δράςθ και ςυντελείται θ καφςθ, κι ζτςι θ πυρά ανάβει.
Μετά ο άνκρωποσ πθγαίνει ςτο Βόρειο κομμάτι όπου βρίςκεται το φυςικό ςϊμα, το
ςτοιχείο τθσ Γθσ. Αμζςωσ το ςϊμα ανταποκρίνεται αμζςωσ γιατί ζχει ενζργεια, ζχει
δθλαδι ςπερματοηωάρια ςτθν περίπτωςθ του άντρα ι περίπτωςθ ι επαρκι λίμπιντο
ςτθν περίπτωςθ τθσ γυναίκασ.
Ππωσ είδαμε, πρϊτα ο αζρασ τίκεται ςε λειτουργία μετά θ φωτιά και μετά θ γθ.
Τελικά, ο άνκρωποσ πάει ςτο ςτοιχείο Νερό για να πιει. Αυτοί οι ςυμβολιςμοί μασ
δείχνουν ότι αφοφ ζχουμε πιει το νερό πρζπει να επιςτρζψουμε. Να επιςτρζψουμε να
γεμίςουμε το ποτιρι, το μυαλό μασ, άλλθ μια φορά με ενζργεια. Αυτό ςθμαίνει να
μθν πνιγοφμε κακϊσ πίνουμε το νερό. Να πιοφμε τόςο ϊςτε να μθν φουςκϊςουμε
αλλά οφτε και να διψάμε. Εάν πιοφμε πολφ τότε αυτό είναι βλαβερό. Εάν δεν πιοφμε
αρκετό τότε κα ςυνεχίςουμε να διψάμε και μπορεί να κελιςουμε να επιςτρζψουμε
να πιοφμε πάλι και αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε πτϊςθ. Πταν κάποιοσ πιει πολφ κα
μεκφςει αλλά εάν δεν πιεί αρκετά γιατί φοβάται τθν πτϊςθ και αποςυρκεί πριν τθν
κατάλθλθ ϊρα υπάρχει ο κίνδυνοσ να ςυμβεί μια ονείρωξθ. Ρρζπει να υπάρχει ζνα
ςυγκεκριμζνο μζτρο. Αλλά αυτό δεν είναι παρά μόνο θ αρχι. Δίνω διαλζξεισ Τρίτθσ
Κάμαρασ ςτο Lumen de Lumine εδϊ και κάποιο καιρό και τισ προθγοφμενεσ μζρεσ
μίλθςα με τον Δάςκαλο και μου είπε ότι γι’ αυτό το μάκθμα χρειάηονται άλλα 7
χρόνια! Δεν ξζρω πότε κα τελειϊςει αυτό το μάκθμα εφόςον υπάρχουν άτομα ςτθν
Κολομβία, ςτθν Αργεντινι και ςε άλλα μζρθ - πότε κα μπορζςουν να μαηευτοφν όλοι
αυτοί; Ρότε κα τελειϊςει ο Δάςκαλοσ να δίνει αυτό το μάκθμα για τθν Αλχθμεία;
Θ Αλχθμεία είναι θ πιο μεταφυςικι επιςτιμθ. Τθν θμζρα που κα μάκουμε όλοι πϊσ
να είμαςτε Αλχθμιςτζσ, εκείνθ τθν θμζρα κα ζχουμε τθν Ρραγμάτωςι μασ ςτα χζρια
μασ, γιατί το κλειδί είναι ςτο να ζχουμε αυτι τθ φωτιά με ςκοπό να τθ
χρθςιμοποιιςουμε για να διαλφςουμε τα Εγϊ και να ξυπνιςουμε τθ ςυνείδθςθ κακϊσ επίςθσ και για το κρίαμβο και τθν επιτυχία ςε ό,τι είμαςτε.
Πταν το άτομο κατεβαίνει και πίνει και ανεβαίνει ζχοντασ ηωι, αυτι θ ενζργεια, θ
ενεργθτικι δυνατότθτα κα κζςει τον εαυτό τθσ μζςα ςτο διςκοπότθρο του μυαλοφ.
Εδϊ ζχουμε το ζργο καλϊσ καμωμζνο. Σε αυτό το ςθμείο μπορείτε να ρωτιςετε
όποιεσ ερωτιςεισ ίςωσ ζχετε και μετά κα ςυνεχίςουμε να μιλάμε. Δεν υποςχόμαςτε
τίποτα αλλά ςε απόςταςθ είμαςτε πιο κοντά και τα ειςιτιρια δεν είναι τόςο ακριβά.
Εμείσ ζχουμε τα ςχζδια μασ εδϊ ςτθ Δομινικανικι Δθμοκρατία και δεςμευόμαςτε να
ςυνεχίςουμε τισ διδαςκαλίεσ και τθ ςφνκεςθ τθσ δουλειάσ που πρζπει να γίνει. Είναι
δυο χϊρεσ που είναι πολφ κοντά μασ –θ Κολομβία και θ Δομινικανικι Δθμοκρατία.

Το «F»
Μετά ζχουμε το «F». Εάν παρατθριςουμε τθ ρουνικι ςτάςθ κι αν όλοι ζχετε
διαβάςει… (εδϊ ο Δάςκαλοσ ρωτά αν υπάρχουν παντρεμζνοι ςτο κοινό), υπάρχει ζνα
κλειδί για το ξφπνθμα τθσ Λερισ φωτιάσ. Ελπίηω να είςαςτε όλοι ικανοί να το
χρθςιμοποιιςετε. Εμείσ οι γνωςτικοί δεν πρζπει να είμαςτε ψυχροί, εφόςον είμαςτε
λάτρεισ τθσ φωτιάσ και πραγματικά πρζπει να είμαςτε, ζτςι ϊςτε ο Λόγοσ μασ να ζχει
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αντίκτυπο ςτθν αφρα του ςφμπαντοσ, ϊςτε τα πράγματα να αποκρυςταλλϊνονται
όπωσ πρζπει και αυτό επειδι είμαςτε εν δυνάμει Κεοί.

27

www.gnosisellas.gr

ΤΜΒΟΛΙΜΟ ΣΟΤ Ι.Α.Ο.
Ρροκειμζνου να επιτφχουμε ςωςτι μετατροπι είναι αναγκαίο να ςκεφτοφμε κάποιεσ
όψεισ που ζχουν ςθμαςία.
Ρϊσ γίνεται θ δουλειά από ςεξουαλικισ άποψθσ; Το πρϊτο πράγμα που εμφανίηεται
μζςα ςτθ δουλειά είναι το «H» (λατινικό γράμμα). Για να το διευκρινίςουμε αυτό ασ
πάρουμε ζνα παράδειγμα: ζνασ άνδρασ περπατά ςτο δρόμο και ςυναντά μια γυναίκα
ι το αντίκετο. Θ αίςκθςθ τθσ αντίλθψθσ πιάνει μια αντίδραςθ από τον άλλο άνκρωπο
αμζςωσ. Θ ζλξθ ςυνζβθ. Το «Λ» - αυτό αντιπροςωπεφει τον άνδρα και το «Λ»
αντιπροςωπεφει τθ γυναίκα. Τι ςυμβαίνει εδϊ; Πταν ο άνδρασ και θ γυναίκα
βρίςκονται ο ζνασ απζναντι από τον άλλο παρουςιάηεται το γράμμα «Θ».
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ

Η

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΕΛΞΗ
Τι είναι αυτό που ενϊνει ζναν άνδρα και μια γυναίκα? Είναι θ ςεξουαλικι δφναμθ.
Πλθ θ ηωι περιςτρζφεται γφρω από αυτό το ςεξουαλικό κζντρο. Δεν ζχει να κάνει
μόνο με τθ ικανοποίθςθ τθσ ανκρϊπινθσ επικυμίασ, κα πρζπει να ζχουμε μια πιο
ςφαιρικι εκτίμθςθ τθσ όλθσ ςθμαςίασ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ. Δεν είναι απλϊσ
μαγνθτιςμόσ αλλά ειςζρχεται ςε πιο βακιζσ ςφαίρεσ από αυτζσ που κανονικά
αναφζρονται.
Γι’ αυτό το λόγο θ λειτουργία λζει: «Οι ευχαριςτιςεισ τθσ αγάπθσ είναι τρομερά
κεϊκζσ» (το λζει θ Μςιδα). Μόνο μζςα από αυτι τθν ευχαρίςτθςθ μπορεί κάποιοσ να
βιϊςει κάτι πζρα από όλεσ τισ αιςκιςεισ ι ακόμθ υπζρ-αιςκθτιριουσ παράγοντεσ
λόγω του ότι είναι μια λειτουργία τθσ ενζργειασ ωσ ςυνείδθςθ.
Εδϊ ακοφμε τον περίφθμο αναςτεναγμό. Είναι το ςτοιχείο του αζρα. Πταν το άτομο
κυμάται τον αγαπθμζνο του/τθσ, τότε αυτό εκφράηεται μζςω κάποιων βακιϊν
αναςτεναγμϊν (το «Θ»).
Στθ ςυνζχεια ζρχεται το γνωςτό «Λ» από το μάντραμ ΘΛΑΟ. Ππου το Λ είναι ο
αρςενικόσ φαλλόσ. Αυτό μασ κυμίηει τουσ ιεροφσ χοροφσ ςτουσ αρχαίουσ ναοφσ όπου
οι ιζρειεσ κουβαλοφςαν ζναν τεράςτιο Φαλλό. Αυτζσ είναι οι περίφθμεσ λατρείεσ του
Φαλλοφ.

ΝΟΥΣ
ΑΝΔΡΑΣ

Α
ΣΕΞ
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Μετά ζρχεται το «Α» και ςυνκζτει το μάντραμ «ΘΛΑΟ». Στο πρϊτο ςτάδιο ο άνδρασ
και θ γυναίκα ζλκονται από τθ ςεξουαλικι δφναμθ. Πταν υπάρχει αντίδραςθ τότε
εμφανίηεται ο φαλλόσ μζςω του «Λ» ςτο μάντραμ. Μετά θ γυναίκα απαντά με το «Α».
Στο «Θ» μόνο θ ςεξουαλικι ζλξθ τουσ ζνωςε, με το «Α» αυτόσ ο άνδρασ και αυτι θ
γυναίκα ενϊνονται ςεξουαλικά αλλά επίςθσ ενϊνονται και με το νου μζςω του
εςωτερικοφ μζρουσ και ζλκονται μζςω του φυςικοφ μζρουσ. Αυτό είναι το «Α». Ζνασ
άνδρασ και μια γυναίκα ενϊνονται από τον ουρανό μζςω τθσ ςυνείδθςθσ και ζλκονται
ςτο φυςικό κόςμο μζςω αυτισ τθσ ςεξουαλικισ δφναμθσ.
Τζλοσ το «Ο» εμφανίηεται και ςυμβολίηει τθ μιτρα τθσ μεγάλθσ Μθτζρασ Φφςθσ όπου
θ δθμιουργία του άνδρα και τθσ γυναίκασ κα κυοφορθκεί μζςω του «ΘΛΑΟ».
Αυτι είναι θ βακφτερθ ζννοια του «ΘΛΑΟ» για τθ γνωςτικι κατανόθςθ. Ξεκινά με ζναν
αναςτεναγμό και ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ είπε μια φορά ότι οι εξωτερικοί άνκρωποι
αποκαλοφν τουσ γνωςτικοφσ «φυςθτιρεσ» που είναι αυτζσ οι ςυςκευζσ που φυςοφν
αζρα ςτθ φωτιά. Γιατί προφζρουμε τα μάντραμσ «Χαμ-Σαχ», «Γιν-Γιανκ» κ.λ.π.
Μακαίνουμε ότι μζςω τθσ αναπνοισ μασ και των βακιϊν εκπνοϊν, μποροφμε να
οδθγιςουμε τθν ενζργεια από τον κόκκυγα ςτθν καρδιά.
Το ςίγουρο είναι ότι το «ΛΑΟ» είναι ο ανϊτεροσ Κεόσ ςφμφωνα με τον Krumm Heller
(Α.Δ. Huiracocha)! Κι αυτό γιατί παρουςιάηει τον άνδρα και τθ γυναίκα ενωμζνουσ να
ςτζλνουν τθν ενζργεια τουσ προκειμζνου να δθμιουργιςουν, να ανανεωκοφν και να
αναπαράγουν τθ ηωι και αυτό τουσ οδθγεί ςτουσ εςϊτερουσ κόςμουσ ςαν Κεοφσ.
Ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ λζει ότι το ηευγάρι που ενϊνεται ςεξουαλικά είναι Κεοί γιατί
ζχουν τθ δφναμθ να δθμιουργιςουν.
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ΟΙ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΙ
Οι γνωςτικοί μακθτζσ για να φτάςουν ςτθν Υψθλι Μφθςθ, δθλαδι, ςτον εςωτερικό
Χριςτό, πρζπει να του φζρουν τα ίδια δϊρα που οι τρείσ μάγοι πιγαν ςτο μικρό
Λθςοφ.
Αυτά τα δϊρα ςυμβολικά είναι: Λιβάνι, Σμφρνα και Χρυςό. Αυτά είναι απαραίτθτα για
τθν Φψιςτθ Μφθςθ. Αυτά είναι το Αςτρικό ςϊμα, το Νοθτικό ςϊμα και το Αιτιατό
ςϊμα. Αυτοί είναι οι υδράργυροι που ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ αναφζρει και τα χρϊματα
τουσ είναι μαφρο, άςπρο και κίτρινο. Αυτά τα χρϊματα αρχίηουν να εμφανίηονται ςτθ
δουλειά που κάνουμε με τουσ εαυτοφσ μασ ςφμφωνα με το ςτάδιο τθσ μφθςθσ που
περνάμε.
Αρχικά το χρϊμα είναι μαφρο γιατί ςτο ξεκίνθμα μασ ςυνδζεται με βαρφτερουσ
υδράργυρουσ δθλαδι με τθν επιρροι του «εγϊ». Μετά γίνεται άςπρο. Αυτό γίνεται
όταν θ δουλειά που κάνουμε είναι ςοβαρι και με τθν ενζργεια και με το εγϊ. Τζλοσ
μετατρζπεται ςε κίτρινο που είναι το χρϊμα με το οποίο είναι ντυμζνοσ ο Χριςτόσ.
Ρρζπει να κυμόμαςτε πάντα ότι ςτο ςϊμα μασ δθμιουργοφμε το Χριςτό και πρζπει να
ςεβόμαςτε το ςϊμα μασ κακϊσ και του/τθσ ςυηφγου. Αυτό είναι απαραίτθτο γιατί
πρζπει να ζχουμε ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ανκρϊπινθ και τθ Κεϊκι υπόςταςθ ςτθν
άςκθςθ του Αρκάνο.
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Ο ΜΤΣΙΚΙΣΙΚΟ ΘΑΝΑΣΟ
Άλλθ μια από τισ ςτιγμζσ που πρζπει να μάκουμε να διακρίνουμε, και να ζχουμε
απόλυτθ διαφγεια ωσ προσ αυτιν, είναι θ ςτιγμι του Μυςτικιςτικοφ Κανάτου. Αυτι
είναι θ ςτιγμι τθσ μζγιςτθσ διζγερςθσ τθσ ενζργειασ. Είναι όταν ηθτάμε από τθ Κεϊκι
Μθτζρα να εξαλείψει τα εγϊ ι τθν εγωϊκι εκδιλωςθ που αντιλθφκικαμε
προθγουμζνωσ. Αυτό πρζπει να ςυμβεί ςτθ μζγιςτθ ςεξουαλικι διζγερςθ.
Ρρζπει να προςζχουμε να μθν αναφζρουμε το όνομα του ελαττϊματοσ που κζλουμε
να εξαλείψουμε αλλά απλϊσ να ηθτιςουμε από τθν Κεϊκι μασ Μθτζρα να εξαλείψει
το ψυχολογικό επιπρόςκετο που ζχουμε παρατθριςει ςτουσ διαλογιςμοφσ μασ και ςε
αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι ηθτάμε από τθ Κεϊκι μασ Μθτζρα να το εξαλείψει.
Αυτόσ είναι ζνασ χρυςόσ κανόνασ ςτθ γνωςτικι επιςτιμθ.
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Ο ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΛΟΤΙΥΕΡ
Θ ευχαρίςτθςθ που βιϊνει το ηευγάρι είναι πνευματικι αλλά βιϊνεται ςτο φυςικό
ςϊμα μζςω τθσ αλλθλοδιείςδυςθσ που ςυμβαίνει ανάμεςα ςτο φυςικό ςϊμα και τον
πνευματικό μζροσ. Θ ζνωςθ του πνεφματοσ με τθν υλικι υπόςταςθ. Με άλλα λόγια το
εγϊ δε νιϊκει ικανοποίθςθ μζςω αυτισ τθσ ζνωςθσ.
Το λουςιφερικό κομμάτι του εγϊ μασ εξαγνίηεται μζςω τθσ δφναμθσ τθσ κζλθςθσ
κακϊσ προςπακοφμε να κερδίηουμε τθ μάχθ μζρα με τθ μζρα και παρόλο που
κάποιοσ δεν εκςπερματϊνει μπορεί να νιϊςει τθν ικανοποίθςθ γι’ αυτι τθ δουλειά
και εδϊ μποροφμε να ποφμε ότι ο εςωτερικόσ μασ Λοφςιφερ αναγεννιζται.
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ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΚΝΗΡΙΑ
Ρροκειμζνου να τελειϊνουμε με τθν αδράνεια και τθν οκνθρία ςτθν Αλχθμικι
Εργαςία ςυςτινεται θ πρακτικι τθσ οφνασ «ΤΟΝ» και πολλζσ παρακλιςεισ κατά τθν
διάρκεια τθσ θμζρασ ςτθν Ευλογθμζνθ Μθτζρα Κουνταλίνι.
Αυτό είναι ςθμαντικό, επειδι με το να αρνείςτε τθν πρόταςθ του ςυηφγου ςασ για τθν
πρακτικι τθσ μετατροπισ επειδι βρίςκεςτε παραδομζνοι ςτα χζρια τθσ οκνθρίασ,
ςπζρνετε μια άλλθ δφναμθ ςε αυτόν, αυτι τθσ αδράνειασ και τα αποτελζςματα αυτισ
είναι θ ψυχρότθτα ςτο γάμο ο οποίοσ καταλιγει ςε διαηφγιο· αυτό επειδι είναι
πραγματικά δυςάρεςτο όταν ο ςφηυγοσ λζει: «Πχι τϊρα, αιςκάνομαι να βαριζμαι,
κτλ». Αυτό με τον καιρό οδθγεί το ηευγάρι ςτο χωριςμό ι ςτο να ςταματιςει να αςκεί
το Αρκάνο και να αρχίςει να εκςπερματίηει, το οποίο είναι αυτό που αρζςει ςτα
ψυχολογικά ελαττϊματά μασ περιςςότερο. Ρρζπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι μια
αντίδραςθ του ΕΓΩ, των ελαττωμάτων μασ προκειμζνου να μθν προχωριςουμε
πνευματικά ι για να εγκαταλείψουμε το μονοπάτι τθσ αγνότθτασ.
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ΔΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ
Ρροκειμζνου να επιτευχκεί θ ςωςτι μετατροπι και θ μεταλλαγι, το πρϊτο πράγμα
που πρζπει να κάνει ο ςπουδαςτισ πολφ πριν αρχίςει να αςκεί το Αρκάνο ωσ
Αλχθμιςτισ, είναι να μθν ζχει εκείνεσ τισ εκριξεισ των κτθνωδϊν ςεξουαλικϊν
ενςτίκτων. Ρρζπει να ζχει ζναν υγιι νου. Ζναν νου που εξαγνίηεται από ςτιγμι ςε
ςτιγμι, που δεν είναι καταφφγιο για πακιαςμζνα ζνςτικτα και λάγνεσ ςκζψεισ που
δεν αντιςτοιχοφν ςτθ ςωςτι διαχείριςθ τθσ δθμιουργικισ ενζργειασ.
Εκείνοι οι αδελφοί που ζχουν μετατρζψει για κάποιο χρόνο και ζχουν οποιαδιποτε
πρόοδο είναι λόγω τθσ διανοθτικισ υγιεινισ. Είναι απαραίτθτο να εγκαταλείψουμε το
ελάττωμα του να βλζπουμε Τ.V. γιατί αυτό ςυμβάλλει ςτθν παραγωγι πολφ βαριϊν
υδρογόνων που ηθμιϊνουν τθν ενζργειά μασ. Θ τθλεόραςθ είναι μια πλθγι, ζνα
ςκουπίδι για τθν ψυχολογικι εργαςία μασ ωσ Γνωςτικοί Μυθμζνοι.
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Η ΑΡΕΣΗ ΣΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ
Μετά, αφοφ δθμιουργιςει αυτι τθν διανοθτικι υγιεινι, ο Αλχθμιςτισ πρζπει να είναι
ζνα δίκαιο πρόςωπο ςτισ πράξεισ του/τθσ. Κάκε αδικία είναι ζνασ λογαριαςμόσ που
πρζπει να πλθρωκεί ςτον Νόμο. Για παράδειγμα, ζνα πρόςωπο που δίνει ψεφτικεσ
μαρτυρίεσ και που ψεφδεται, είναι ζνα άδικο πρόςωπο. Το πρόςωπο που λζει ψζματα
είναι ζνασ κλζφτθσ· το άτομο που είναι φιλάργυρο, ι το άτομο που μιςεί, κτλ… Πλα
αυτά πρζπει να λευκανκοφνε ςτο υδραργυρικό μζροσ τθσ Μεγάλθσ Εργαςίασ.
Οποιαδιποτε παραβίαςθ του Νόμου είναι μια αδικία.
Πταν θ Μφθςθ του μυθμζνου πρόκειται να βακμολογθκεί, ο μυθμζνοσ υποβάλλεται
ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά με το αν φζρει τα τρία δϊρα και όταν αυτόσ ρωτά ποια είναι
αυτά, θ απάντθςθ είναι: «ΝΑ ΕΛΣΑΛ ΑΓΝΟΣ, ΑΓΝΟΣ, ΑΓΝΟΣ.» Αυτό ςθμαίνει: Αγνόσ ςτθ
Σκζψθ, ςτο Λόγο και ςτθν Ρράξθ.
Πταν ο μυθμζνοσ δεν είναι πλζον εμπόδιο για τθ Κεϊκι Μθτζρα και προςπακεί να
ηιςει μια ςωςτι ηωι, αυτόσ ο υδράργυροσ αρχίηει να λευκαίνεται (κακϊσ πριν ιταν
μαφροσ). Ο Υδράργυροσ λευκαίνεται με τθν ςυμπεριφορά που κάποιοσ πρζπει να ζχει.
Αφοφ λευκανκεί αυτόσ ο υδράργυροσ, είναι απαραίτθτο να αποκτιςει ζνα κίτρινο
χρϊμα, το οποίο είναι το χρϊμα με το οποίο ο Εςϊτεροσ Χριςτόσ είναι ντυμζνοσ.
Αυτόσ ο κίτρινοσ υδράργυροσ ςχετίηεται με το δϊρο που οι τρεισ Μάγοι πρόςφεραν
ςτο μωρό Χριςτό, τθ Σμφρνα, και ςυγχρόνωσ αυτό ςχετίηεται με τθ Δικαιοςφνθ.
Ρροκειμζνου να αρχίςει αυτιν τθν Εργαςία κάποιοσ πρζπει να ζχει τα θλιακά
ςϊματα. Το ότι ζχει θλιακά ςϊματα δεν εγγυάται πωσ ζχει κάνει τθν εργαςία καλά,
δεδομζνου ότι πρζπει να είναι Χριςτικοποιθμζνα.
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ΑΓΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΓΦΩΡΕΗ
Θ πρϊτθ Εντολι τθσ Ψυχισ είναι εκείνθ τθσ ςυγχϊρεςθσ.
Για να μπορζςει κάποιοσ να αποκτιςει τθν αγνότθτα πρζπει να ξζρει να ςυγχωρεί.
Αυτό είναι επειδι θ Σεξουαλικι Ενζργεια είναι θ Χριςτικι Ενζργεια και ο Χριςτόσ είναι
ΑΓΑΡΘ και δεν είναι δυνατόν να χειριςτεί αυτι τθν ενζργεια κάποιοσ αν δεν ζχει το
ςτοιχείο τθσ ςυγχϊρεςθσ.
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ΟΙ ΠΣΩΕΙ ΚΑΙ ΣΑ ΕΓΩ
Ο Αλχθμιςτισ που ζχει μια απϊλεια ενζργειασ ςτθν αρχι τθσ πρακτικισ και ςε 24
ϊρεσ ζχει παράγει και πάλι ικανοποιθτικι ενζργεια, δεν πρζπει να περιμζνει να
ςυςςωρεφςει ακόμθ περιςςότερθ· είναι καλφτερο να μετατρζψετε αυτιν τθν
ενζργεια, δεδομζνου ότι αν τθν αφιςετε να ςυςςωρευτεί για 2 ι 3 θμζρεσ ακόμα, κα
είναι δφςκολο να ελεγχκεί και θ ςεξουαλικι επικυμία κα μποροφςε να ςασ
υπερνικιςει εφκολα. Αυτό κα μποροφςε ζπειτα, να προκαλζςει τθν απϊλεια τθσ
ςεξουαλικισ ενζργειασ ξανά.
Ο Αλχθμιςτισ πρζπει να ςθκωκεί κάκε φορά που πζφτει και να μθν κουραςτεί από
τθν προςπάκεια να υπερνικιςει, δεδομζνου ότι αυτό είναι που ο εςωτερικόσ μασ
δαίμονασ ελπίηει. Κάποιοσ πρζπει να γίνει πολφ ςοβαρόσ και να μθν παίηει με τα ΕΓΩ
γιατί αυτό κα ςιμαινε τθν μια πτϊςθ μετά τθν άλλθ, απλά για να απολαμβάνει τθν
ηωικι επικυμία. Εκείνθ θ ευχαρίςτθςθ απολαμβάνεται μόνο από το εςωτερικό κτινοσ
μασ και αυτό είναι πολφ διαφορετικό από εμάσ, από τθν ψυχι μασ· είναι το ΕΓΩ που
απολαμβάνει και αυτι θ απόλαυςθ γίνεται αιςκθτι με τθ χριςθ του ςϊματόσ μασ,
των αιςκιςεϊν μασ. Αυτό δεν προζρχεται από το ΕΛΝΑΛ μασ ι από τθν ψυχι μασ.
Μπορεί να ςκεφτοφμε ότι αυτι θ κτθνϊδθσ ευχαρίςτθςθ είμαςτε εμείσ, επειδι
ταυτιηόμαςτε πλιρωσ με το ΕΓΩ. Στο Γνωςτικό Μονοπάτι ταυτιηόμαςτε με το Είναι.
Δθλαδι, το αντίκετο.
Είμαςτε κοιμιςμζνοι για τθν Κεϊκι Συνείδθςι μασ και άγρυπνοι για το ΕΓΩ, το
εςωτερικό κτινοσ μασ. Κάνουμε αυτό που το Εγϊ μάσ λζει να κάνουμε, και το
χειρότερο απ’ όλα είναι ότι νομίηουμε πωσ το κάνουμε επειδι εμείσ οι ίδιοι το
κζλουμε. Αυτό ςυμβαίνει γιατί θ ςυνείδθςι μασ κοιμάται και αυτό είναι ο χειριςμόσ
που κάνε το ΕΓΩ με τα ςυναιςκιματά μασ και τισ ενζργειζσ μασ. Δεν είμαςτε εμείσ
αλλά είναι το ΕΓΩ που υπαγορεφει ς’ εμάσ από το υποςυνείδθτό μασ. Αυτό γίνεται εν
αγνοία μασ, είμαςτε ρομπότ κάνοντασ και ςκεπτόμενοι ό,τι οι αρνθτικζσ δυνάμεισ, οι
εγωϊκζσ δυνάμεισ μασ λζνε να κάνουμε. Το χειρότερο μζροσ αυτοφ είναι ότι δεν το
γνωρίηουμε.
Στο τζλοσ αυτόσ που υφίςταται το ΚΑΜΑ, τισ αςκζνειεσ κτλ, δεν είναι το εγϊ αλλά
εμείσ οι ίδιοι. Ρρζπει να επιλζξουμε ποιον πρόκειται να υπακοφςουμε· αν κα
υπακοφςουμε το ΕΓΩ ι το ΕΛΝΑΛ. Τθν επόμενθ φορά που κα είςτε πρόκυμοι να
ευχαριςτιςετε το ΕΓΩ, να φζρετε ξανά ςτο μυαλό ςασ αυτά που ςασ είπα και να
πάρετε τθ ςωςτι απόφαςθ.
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ΣΟ ΕΓΩ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΝΕΙΔΗΗ ΚΑΙ ΎΛΗ
Στθ λιξθ τθσ πρακτικισ... και ςυγχωριςτε με αδελφοί και αδελφζσ, δεδομζνου ότι
αυτι είναι μια διάλεξθ 5θσ Κάμαρασ. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορϊ να κάνω,
δεδομζνου ότι υπάρχουν εκείνοι που επικυμοφν να κάνουν το Ζργο. Κα ικελα να
είμαι ςτο Βωμό με τρία κεριά αναμμζνα, αλλά πότε κα γινόταν να είμαςτε πάλι όλοι
μαηί; Δεν ζχει απομείνει χρόνοσ.
Κάποιοι λζνε ότι το εγϊ δεν πεκαίνει. Μερικοί είναι άνετοι λζγοντασ ότι ζχουν
απελευκερωκεί από αυτό, αλλά ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ ςτθν «ΜΕΓΑΛΘ ΑΝΤΑΣΛΑ» λζει
ότι μποροφμε να υποβάλλουμε το εγϊ ςε ςκλθρι εξορία όπωσ εκείνο το μιςθτό παιδί
που φεφγει, αλλά όταν πεινάει επιςτρζφει ςτθ μαμά και ςτον μπαμπά.
Το ΕΓΩ ζχει ζνα μζροσ τθσ ςυνείδθςισ μασ και αποτελείται από τθν ενζργειά μασ.
Ρρζπει να πάρουμε τθν ενζργειά μασ από αυτό, να πάρουμε πίςω τθ ςυνείδθςθ και
εκείνο το πτϊμα πρζπει να δοκεί ςτθν Κεϊκι Μθτζρα ζτςι ϊςτε να το μεταφζρει
ςτουσ κατϊτερουσ κόςμουσ και εκεί Αυτι κα το μετατρζψει ςε κοςμικι ςκόνθ. Αν δεν
κάνουμε ζτςι με το πτϊμα, τότε, μπορεί να επαναφορτιςτεί με τθν ενζργειά μασ και
με τθν ςυνείδθςι μασ και να αναγεννθκεί από τισ ίδιεσ του τισ τζφρεσ, ακριβϊσ όπωσ
ο Φοίνιξ. Αν το Άγιο Ρνεφμα ζχει τθ δφναμθ τθσ ανάςταςθσ, Το ΕΓΩ επίςθσ τθν ζχει.
Το Άγιο Ρνεφμα είναι μια δθμιουργικι δφναμθ μζςα μασ και το ΕΓΩ είναι μία
δθμιουργία μζςα μασ. Κατόπιν, δεδομζνου ότι το ΕΓΩ είναι ενζργεια και ςυνείδθςθ,
είναι πολφ επικίνδυνο. Το ΕΓΩ το οποίο κατανοοφμε πρζπει να αποςυντεκεί αλλιϊσ
δεν μποροφμε να προχωράμε.
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ΟΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΗ ΑΛΦΗΜΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Ππωσ μπορείτε να δείτε μζχρι τϊρα, παρότι μπορεί κάποιοσ να μετατρζπει, αλλά το
να είναι ζνασ Αλχθμιςτισ είναι πολφ απαιτθτικό και για να εκπλθρωκεί ζχει τρεισ (3)
απαιτιςεισ:
1. Να ζχει ζναν κακαρό νου ι ζναν πολφ εξιςορροπθμζνο νου.
2. Να είναι δίκαιοσ· κάκε λάκοσ που διαπράττει ενάντια ςτισ εντολζσ του Νόμου
του Κεοφ, είναι μια αδικία.
3. Κάποιοσ πρζπει να κακαρίηει τον εαυτό του και τθν ενζργειά του, ζτςι ϊςτε ο
λευκόσ υδράργυροσ να μετατραπεί ςε κίτρινο υδράργυρο.
Ρρζπει να διαχωρίςουμε τθν φλόγα από τον καπνό· ο καπνόσ είναι οι διανοθτικζσ
επιρροζσ που δρουν επάνω ςτθν ενζργεια που χρθςιμοποιείται ςτο Μεγάλο Ζργο.
Αυτό ςθμαίνει ότι είναι απολφτωσ απαγορευμζνο να δϊςουμε τα θνία ςε
οποιαδιποτε νοςθρι ςκζψθ, ςε νοςθρά βιβλία, ςε ταινίεσ ι νοςθρζσ διαςκεδάςεισ.
Αυτό ι οτιδιποτε παρόμοιο κα αναμίξει τθν φλόγα με τον καπνό.
Το τελικό αποτζλεςμα κα είναι αποτυχία· εκείνθ θ ενζργεια δε κα μασ εξυπθρετεί για
τθν Χριςτικοποίθςθ των εςωτερικϊν μασ ςωμάτων. Αυτό εξθγεί γιατί υπάρχουν
Γνωςτικοί οι οποίοι ζχουν αςκιςει το Αρκάνο για 10 ι για 20 χρόνια και δεν ζχουν τα
θλιακά ςϊματά τουσ ι δεν τα ζχουν Χριςτικοποιιςει· θ εργαςία που δε γίνεται καλά
είναι θ αιτία. Αυτό είναι που ονομάηεται μίγμα του υδρογόνου SI-12 με βαριά, πυκνά
υδρογόνα.

Η κακι ςυναναςτροφι
Ο Αλχθμιςτισ πρζπει οπωςδιποτε να αποφεφγει τουσ ανκρϊπουσ οι οποίοι ςτα
κζματα τθσ ςυνομιλίασ τουσ ζχουν τθν ςεξουαλικι επαφι ωσ κφριο κζμα.
Ο Δάςκαλοσ Ραράκελςοσ είπε πωσ κάποιοσ πρζπει να αποφεφγει αυτοφσ τουσ
ανκρϊπουσ όπωσ τθν πανοφκλα. Αυτοί οι άνκρωποι πρζπει να αποφευχκοφν ζτςι
ϊςτε να μποροφμε να ζχουμε τθ διανοθτικι υγιεινι, θ οποία είναι κεμελιϊδθσ πριν
ξεκινιςουμε τθν ςεξουαλικι εργαςία. Επίςθσ, οι άνκρωποι ζχουν εκπορεφςεισ. Οι
άνκρωποι δίνουν ό,τι ζχουν. Τι κα μποροφςε ζνασ που εκςπερματίηει, ζνασ κλζφτθσ,
ζνασ τοξικομανισ, ζνασ ψεφτθσ, ζνασ μοιχόσ ι κάποιοσ που ζχει λάγνεσ ςκζψεισ να
δϊςει; Κα μποροφςαν μόνο να δϊςουν venenoskirianes εκπορεφςεισ και αν είμαςτε
γφρω από τζτοιουσ ανκρϊπουσ, το αποτζλεςμα κα ιταν να απορροφιςουμε αυτζσ τισ
εκπορεφςεισ ι τα βαριά υδρογόνα που κα ζβλαπταν τθν ενζργειά μασ τθν οποία
μετατρζπουμε. Ρρζπει να φροντίηουμε με προςοχι τθν ενζργειά μασ, δεδομζνου ότι
είναι θ Χριςτικι ενζργεια και πρζπει να δείχνουμε ηιλο γι’ αυτιν τθν ενζργεια. Τϊρα
μποροφμε να καταλάβουμε γιατί πρζπει να τρζξουμε μακριά από αυτοφσ όταν ο
Χριςτόσ γεννιζται ι όταν είναι πολφ μικρόσ· υπάρχουν πολλοί που επικυμοφν το
κάνατό του.
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Ρρζπει να υπεραςπιςτοφμε με κάκε κόςτοσ αυτό που είναι τόςο ιερό και που ζχει
κοςτίςει ς’ εμάσ τόςο πολφ. Κάκε φορά που κάποιοσ ςυναναςτρζφεται με αυτόν τον
τφπο ανκρϊπων, πρζπει να κυμθκεί τισ εκπορεφςεισ ι τα βαριά υδρογόνα που κα τον
κάνουν να διαπράττει λάκθ ι να κάνει πράξεισ για τισ οποίεσ κα μετανιϊςει. Βρεκείτε
με ανκρϊπουσ που επιδιϊκουν τθν ίδια πνευματικότθτα μ’ εςάσ – τθν Ρραγμάτωςθ.
Κυμθκείτε το ςοφό που λζει: «Ρεσ μου ποιοι είναι οι φίλοι ςου για να ςου πω ποιοσ
είςαι».

Κινθματογράφοι και Ντιςκοτζκ
Είναι ο ίδιοσ λόγοσ. Δεν πρζπει να πθγαίνει κανείσ ςτουσ κινθματογράφουσ ι ςτισ
ντιςκοτζκ· αυτό δεν κα πρζπει να το δοφμε ςαν κάτι φανατικό, κακϊσ δεν είναι ζτςι.
Αυτό είναι ζνα ηιτθμα όπου πρζπει κανείσ να αποφαςίςει τι τον ςυμφζρει και τι δεν
τον ςυμφζρει. «Αυτόσ που περπατά μζςα ςτο μζλι μπορεί να κολλιςει ς’ αυτό.»
Κυμθκείτε το Νόμο τθσ Εντροπίασ ι Νόμοσ που ιςοςτακμίηει τα πάντα. Αν βάλετε ζνα
ποτιρι με κρφο νερό ςτο χϊρο, θ κερμοκραςία του νεροφ αργότερα κα είναι ίςθ με
του περιβάλλοντοσ. Αν βάλετε ζναν μοιχό, ζνα κυμωμζνο πρόςωπο, ζναν πότθ κτλ.,
πλάι ςε κάποιον που προςπακεί να εξαγνίςει τθν ενζργειά του, τι κα ςυμβεί άραγε ς’
εκείνο το πρόςωπο μετά από λίγο;
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ΣΑ ΤΔΡΟΓΟΝΑ
Τα υδρογόνα ςτον παγκόςμιο Γνωςτικιςμό ςθμαίνουν τροφι. Πταν ο αρικμόσ των
υδρογόνων είναι 48 και πάνω, τότε το υδρογόνο είναι ςατανικό. Αν κάποιοσ είναι
γεμάτοσ με μίςοσ, τότε το υδρογόνο είναι 47 και πάνω. Για αυτόν τον λόγο θ Εργαςία
ςταματά.
Ππωσ μποροφμε να δοφμε, θ Εργαςία δεν είναι δφςκολθ· το πρόβλθμα είναι ότι δεν
ζχουμε πεικαρχία. Είναι απαραίτθτο να ζχουμε υπζρ-πεικαρχία.
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Η ΙΕΡΗ ΥΩΣΙΑ
Μετά το πζραςμα τθσ πρϊτθσ φλθσ μζςω τθσ μαφρθσ υδραργυρικισ φάςθσ και μετά
τθσ λευκισ και τθσ κίτρινθσ φάςθσ... είναι μόνο τότε που θ ιερι φωτιά μζςα μασ
ξυπνά. Κατόπιν αυτι θ ιερι φωτιά ι το Κειάφι, με άλλα λόγια ο Κειοφχοσ
υδράργυροσ αναμεμειγμζνοσ με το μετουςιωμζνο αλάτι, δθμιουργεί ζναν κυκλϊνα
που ανζρχεται μζςω τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ αργά. Κατόπιν, οι 7 Εκκλθςίεσ τθσ
Αποκάλυψθσ του Αγίου Λωάννθ ανοίγουν.
Ππωσ μποροφμε να δοφμε, αν θ Εργαςία δεν γίνεται ςωςτά και θ ενζργεια που
μετατρζπεται δε ςτακεροποιείται διαμζςου τθσ μεταλλαγισ, θ εργαςία ζχει γίνει
άςχθμα ακόμα και αν κάποιοσ δεν εκςπερματίςει· θ ενζργεια πρζπει να μετουςιωκεί
μετά τθν πρακτικι για να αποφευχκοφν οι ονειρϊξεισ.
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ΟΙ ΜΤΗΕΙ ΚΑΙ ΣΟ ΞΤΠΝΗΜΑ
Ρρζπει να καταλάβουμε πωσ ζνα πράγμα είναι το Ξφπνθμα και εντελϊσ άλλο θ
Μφθςθ· και επίςθσ, κάτι άλλο ο Κάνατοσ. Θ Μφθςθ ορίηεται ωσ μια πλθρωμι που ο
ΧΛΣΤΟΣ και θ Φφςθ μασ δίνουν για τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουμε.
Αν κάποιοσ μετατρζπει αρκετά καλά, με άλλα λόγια, κάνει εκείνθ τθν εργαςία που
είναι ςίγουρα δφςκολθ, αυτι θ δουλειά πλθρϊνεται με τισ Μυιςεισ. Αλλά αν ο αυτό
το άτομο δεν ενδιαφζρεται για το Κάνατο – αν αυτό το πρόςωπο δεν ενδιαφζρεται
για το Ξφπνθμα, τότε, υπάρχει ςίγουρα ανιςορροπία ςτθν εργαςία που γίνεται και
αυτό το πρόςωπο κα αποτφχει.
Είναι απαραίτθτο να κατανοιςουμε αυτό που ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ λζει: «ΔΕΝ
ΜΡΟΟΥΜΕ ΝΑ ΣΘΚΩΣΟΥΜΕ ΜΛΑ ΣΑΝΛΔΑ ΕΡΑΝΩ ΣΤΘΝ ΟΡΟΛΑ ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ.»
Ρρζπει να αποβάλλουμε τθν προςωπικότθτά μασ που λζει «εγϊ είμαι ζτςι», κτλ. Αν
εξετάςουμε τα ακόλουκα, κα κατανοιςουμε τθν αναγκαιότθτα τθσ εξάλειψθσ τθσ
προςωπικότθτασ.

Η Προςωπικότθτα και τα ςώματα
Το διανοθτικό ςϊμα υποβάλλεται ςε 12 νόμουσ, το αςτρικό ςϊμα υποβάλλεται ςε 24
νόμουσ, το φυςικό ςϊμα υποβάλλεται ςε 48 νόμουσ και θ προςωπικότθτα είναι ςτουσ
96 νόμουσ. Αν προςκζςουμε αυτοφσ τουσ αρικμοφσ και βροφμε τθν καμπαλιςτικι
αξία αυτϊν, κα ζχουμε τα ακόλουκα: Το διανοθτικό ςϊμα ζχει 12: 1+2=3· το αςτρικό
επίπεδο ζχει 24: 2+4=6· το φυςικό ζχει 48: 4+8= 12· οπότε, το μόνο πράγμα που ζχει
αρικμθτικι αξία 15 είναι θ προςωπικότθτα, ζτςι: 96: 9+6=15.
Αναλφοντασ αυτζσ τισ αξίεσ των ςωμάτων, θ ουςία ι θ καμπαλιςτικι αξία μάσ
παρουςιάηει το ακόλουκα: το διανοθτικό ςϊμα ζχει 3 επειδι είναι εκεί όπου θ τρίτθ
Τριάδα εμφανίηεται, εκείνεσ οι 3 δυνάμεισ είναι θ καταγωγι τθσ δθμιουργίασ.
Στο αςτρικό ςϊμα ζχουμε 6 επειδι εδϊ βρίςκουμε τθν ψυχι. Στο φυςικό ςϊμα
ζχουμε 12, που γίνονται πάλι 3, οι ίδιοι τρεισ νόμοι όπου θ διαδικαςία των Σεφιρϊκ
τελειϊνει. Και ςυγχρόνωσ είναι 12 δεδομζνου ότι αυτό αντιςτοιχεί ςτθν αποςτολι
που πρζπει να κάνουμε ωσ άνκρωποι.
Αλλά ςτουσ 96 (ςτθν προςωπικότθτα) ζχουμε 15 που είναι ο διάβολοσ. Δεν μποροφμε
να βάλουμε ςτον ορκό δρόμο τουσ δαίμονεσ αλλά μόνο να τουσ αποβάλουμε και να
τουσ δϊςουμε το κάνατο. Το πρόβλθμα με το γνωςτικό μακθτι είναι ότι κζλει να
εκπαιδεφςει τουσ δαίμονεσ. Θ προςωπικότθτα πρζπει να πεκάνει. Αυτό είναι που μασ
λζει ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ: Θ προςωπικότθτα που ζχουμε πρζπει να πεκάνει, ζτςι ϊςτε
μια νζα να μπορζςει να γεννθκεί. Αυτι τθ νζα προςωπικότθτα είναι που πρζπει να
δθμιουργιςουμε ωσ γνωςτικοί.

43

www.gnosisellas.gr
Τα πρϊτα 7 χρόνια τθσ ηωισ διαμορφϊνουμε τθν προςωπικότθτά μασ και αυτι
παραμζνει εξυπθρετϊντασ ςαν φυςικό κζλυφοσ τθ χριςθ των Εγϊ· όλθ θ λεγεϊνα
των ςυνόλων που ζχουμε ςτθν ψυχι μασ χρθςιμοποιεί εκείνθ τθν προςωπικότθτα.
Πταν μποφμε ςτισ γνωςτικζσ ςπουδζσ, πρζπει να εγκαταλείψουμε αυτιν τθν
προςωπικότθτα που είναι ςτουσ 96 νόμουσ και γι’ αυτό το τελετουργικό λζει: «ΕΧΕΛΣ
ΡΕΚΑΝΕΛ ΡΟΣ ΤΘΝ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΘ ΗΩΘ ΣΟΥ.» Αυτό ςθμαίνει ότι δεν ζχουμε καμιά
ζγκυρθ δικαιολογία που να λζει: «Πμωσ εγϊ ζτςι είμαι!»
Ο γνωςτικόσ που λζει «εγϊ είμαι ζτςι» εξακολουκεί να ηει μια εξωτερικι ηωι. Αν
πρόκειται να δθμιουργιςουμε μια νζα προςωπικότθτα πρζπει να τθν
προςαρμόςουμε ςτθν Γνωςτικι Διδαςκαλία και όχι να προςαρμόςουμε τθ
διδαςκαλία ςτθν προςωπικότθτα.
Πταν κάποτε μερικοί ψευδό-εςωτεριςτζσ ζςτειλαν μια επιςτολι ςτον Δάςκαλο
Σαμαζλ, κατθγορϊντασ τον ωσ μζκυςο, μια χαμζνθ ψυχι, ζναν κυνθγό γυναικϊν, κτλ.
ο Δάςκαλοσ είπε ςτον JULIO VIZCAINO, τον Α.Δ. GARGA KUICHINES ςχετικά με αυτό:
«Φτωχοί άνκρωποι! Αφιςτε τουσ ωσ ζχουν. Σκάβουν γφρω από τα ξερά φφλλα του
φκινοπϊρου τθσ παλιάσ μου προςωπικότθτασ.» Ιταν κάποτε εκείνο το πρόςωπο
αλλά όχι πλζον· εκείνοι οι άνκρωποι ψάρευαν γφρω από αυτό που ιδθ είχε φφγει
μακριά. Αυτό μασ δείχνει ότι πρζπει να δθμιουργιςουμε μια νζα προςωπικότθτα, να
ζχει φυςικά εκείνεσ τισ ευκυγραμμίςεισ με αυτό που ο Νόμοσ απαιτεί. Αυτό δεν
ςθμαίνει να τροποποιιςουμε ό,τι ζχουμε, αλλά να το αλλάξουμε για κάτι άλλο. Αυτό
που ζχουμε είναι γεμάτο καρμικά χρζθ, προβλιματα και δεν μπορεί να μασ
εξυπθρετιςει για να φιλοξενιςει τισ αρετζσ του Είναι.
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Η ΝΟΟΣΡΟΠΙΑ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Θ ςτιγμι τθσ ςεξουαλικισ εργαςίασ δεν είναι για ςκζψθ, αλλά μια ςτιγμι για να
αιςκανκοφμε και να προςευχθκοφμε. Ο άνδρασ πρζπει να αιςκανκεί τθν γυναίκα· θ
γυναίκα πρζπει να αιςκανκεί τον άνδρα. Αυτό είναι ςθμαντικό επειδι αν θ εργαςία
γίνει καλά, θ γυναίκα είναι ενωμζνθ με τθν Κεία Μθτζρα και ο άνδρασ με το Άγιο
Ρνεφμα. Να γιατί ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ λζει ότι ςε αυτζσ τισ ςτιγμζσ ςτισ οποίεσ το
ηευγάρι κάνει τθν Εργαςία είναι δθμιουργικοί Κεοί. Αυτό είναι το Ζργο του Κεοφ μζςα
ςτον άνκρωπο.
Δεν πρζπει να αρχίςουμε να ςκεφτόμαςτε κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ,
δεδομζνου ότι ο νουσ δεν γνωρίηει τίποτα για το Ζργο του Κεοφ. Εδϊ είναι όπου
πρζπει να αιςκανόμαςτε· αυτό ςθμαίνει, το ςυναίςκθμα τθσ ΑΓΑΡΘΣ.
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Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΈΜΠΝΕΤΗ
Ρρζπει να μάκουμε να ηοφμε εμπνευςμζνοι από το Κεό κάκε μζρα τθσ ηωισ μασ. Θ
ζμπνευςθ είναι θ ζνωςθ με τον Κεό. Εκείνθ θ μετατρεπόμενθ ενζργεια αναπθδά
άμεςα ςτο ανκρϊπινο μζροσ και γνωρίηουμε ότι αυτι θ ενζργεια είναι θ ίδια θ Κεϊκι
Μθτζρα. Στθ ςυνζχεια, εμπνεόμαςτε αυτόματα και αρχίηουμε να προςευχόμαςτε, να
λατρεφουμε τθν Ευλογθμζνθ μασ Μθτζρασ. Πταν κάποιοσ αιςκάνεται εκείνθ τθν Κεία
ϊκθςθ εκείνθσ τθσ ςτιγμισ, είναι επειδι ζχει επιτφχει μια ζμπνευςθ. Αυτόσ είναι ο
τρόποσ με τον οποίο γίνεται. Είναι μία «ΜΕΤΑΛΛΑΓΘ» και γίνεται μετά από τθ
μετατροπι. Αν γίνεται μόνο θ μετατροπι, εκείνθ θ ενζργεια δεν φτάνει ςτθν
απαραίτθτθ εξάχνωςθ προκειμζνου να κεντραριςτεί μζςα ςτισ Εκκλθςίεσ.
Διαμζςου τθσ Ζμπνευςθσ εκείνθ θ μετατρεπόμενθ ενζργεια μεταςχθματίηεται ςτουσ 7
τφπουσ των υδρογόνων ι ςτισ ουςίεσ που κα ςτακεροποιθκοφν ςε κάκε μία από τισ
Εκκλθςίεσ του ςϊματοσ. Αυτό γίνεται μζςω του αντίςτοιχου αγωγοφ.
Επομζνωσ, μετά το πζρασ των προςευχϊν, των αναπνοϊν και των μάντραμσ όπωσ το:
«Ο ΑΟ ΚΑ ΚΟΦ ΝΑ ΚΟΝΣΑ», επιτυγχάνεται θ μεταλλαγι. (Αυτό το μάντραμ είναι το
όνομα τθσ Κεϊκισ Μθτζρασ Κουνταλίνι, είναι ζνασ άλλοσ τρόποσ για να τθν ποφμε
«Μθτζρα μου». Επίςθσ το μάντραμ «ΟΜΝΛS HΑΟUΜ INTIMO» είναι το όνομα του
Εςϊτερου).
Επαναλαμβάνουμε το κλειδί: Ρροςευχι, Αναπνοι, Μάντραμσ.
Ο μυθμζνοσ, επαναλαμβάνουμε, μετά τθν μετατροπι πρζπει να είναι ανάςκελα, το
πρόςωπο προσ τα πάνω· πρζπει να χρθςιμοποιεί τθ βακιά αναπνοι, τα μάντραμσ που
ζχουμε δϊςει εδϊ και να αιςκάνεται τθν ενζργεια που ζχει μετατρζψει, που είναι θ
ίδια θ Κεϊκι Μθτζρα Κουνταλίνι. Θ ζμπνευςθ αυτι τθν ςτιγμι είναι κεμελιϊδθσ αν
κζλουμε να μετουςιϊςουμε τθν μετατρεπομζνθ ενζργεια και να τθν τοποκετιςουμε
ςτισ Εκκλθςίεσ για τθν θλιοποίθςθ των ςωμάτων. Αυτι θ ζμπνευςθ πρζπει να
παραχκεί ς’ εκείνθ τθ ςτιγμι δεδομζνου ότι χωρίσ αυτιν, θ εργαςία γίνεται άςχθμα,
μιςι.
Με αυτό επιτυγχάνουμε αυτό που ο Δάςκαλοσ Λάκςμι αναφζρει ςχετικά με τθν μθ
παραγωγι εκείνθσ τθσ “pirestatico” φωτιάσ· αυτι θ φωτιά είναι το προϊόν τθσ
μετατροπισ χωρίσ οποιαδιποτε μεταλλαγι ι κεντράριςμα τθσ ενζργειασ ςτα ανϊτερα
κζντρα του Είναι. Αυτι θ “pirestatico” φωτιά είναι κακοδικι και παράγει επίπεδα
αδράνειασ μζςα ςτον άνκρωπο, επίπεδα νωκρότθτασ και κλίψθσ. Αυτό επίςθσ
προκαλεί ςτον άνκρωπο φοβερι διανοθτικι ςφγχυςθ. Αυτι θ φωτιά είναι επίςθσ το
προϊόν των μιγμάτων τθσ ςεξουαλικισ φωτιάσ με βαριά υδρογόνα που δεν μπορεί να
μασ εξυπθρετιςει ςτο Μεγάλο Ζργο. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που ο Αλχθμιςτισ πρζπει να
ζχει μόνο αγνζσ, αγνζσ, αγνζσ ςκζψεισ προκειμζνου να μθν αναμειχκοφν τα υδρογόνα.
Ρροκειμζνου ο γνωςτικόσ να ξυπνιςει τθ φωτιά μζςα του πρζπει να το εξετάςει όλο
αυτό, δεδομζνου ότι αν είναι αγνόσ αλλά δεν κάνει μεταλλαγι, αυτό είναι ζνα
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εμπόδιο για το ξφπνθμα τθσ Κουνταλίνι. Μόνο θ μεταλλαγι, όπωσ ζχουμε εξθγιςει,
επιτρζπει ςτθν φωτιά να κάνει επαφι με το TRIVENI.
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Η ΈΝΩΗ
Η ζνωςθ με τθν Θεϊκι Μθτζρα
Ακόμα και πριν τθν πρακτικι πρζπει κανείσ να μάκει να ενϊνεται και να ταυτίηεται με
τθ Κεϊκι Μθτζρα· αν αυτό δε γίνεται, τότε, ο μυθμζνοσ και θ Κεϊκι Μθτζρα δεν
μποροφν να ενωκοφν ςτενά κι εδϊ είναι όπου θ εργαςία γίνεται άςχθμα.
Μετά τθν πρακτικι του Αρκάνο, το ςϊμα δεν πρζπει να απαιτεί να ςυνεχίςει τθν
πρακτικι, επειδι κα πρζπει να ζχει γίνει θ πλιρθσ εξάχνωςθ τθσ ενζργειασ. Αλλά αν
μετά τθν πρακτικι το ςϊμα μζςω ενόσ ενςτίκτου ι μιασ επικυμίασ ςυνεχίηει να
απαιτεί μια ςυνζχεια, αυτό ςθμαίνει ότι οι αναπνοζσ που ζγιναν δεν ιταν αρκετζσ και
θ ςωςτι ζνωςθ με τθν Μθτζρα Κουνταλίνι δεν ζγινε.
Θ ζνωςθ με τθν Μθτζρα Κουνταλίνι δεν είναι εμπόδιο για το ηευγάρι ϊςτε να
ενωκοφν ο ζνασ με τον άλλο· αυτό ςθμαίνει μόνο ότι οι προςευχζσ πρζπει να
εντακοφν αφότου θ πρϊτθ φλθ βράςει ςτουσ 100 βακμοφσ. Υπάρχει περίπτωςθ
επειδι προςεφχεςτε ςε λανκαςμζνο χρόνο, αυτό να μθν παριχκθ. Επομζνωσ,
μπορείτε να δείτε ότι όλα ζχουν το χρόνο τουσ και τον χϊρο που παράγονται. Ρρζπει
κανείσ να είναι ιςορροπθμζνοσ. Ρρζπει κανείσ να δϊςει εκείνα τα φιλιά τθσ αγάπθσ
και τα χάδια ςτθ ςφηυγό του, κλπ. και ςυγχρόνωσ να ενοποιείται με τθ Κεϊκι Μθτζρα.
Μθν προχωράτε ςτθν προςευχι χωρίσ τθν επίτευξθ εκείνθσ τθσ κερμότθτασ τθσ
ςτιγμισ.

Η ζνωςθ του ηευγαριοφ
Το ηευγάρι πρζπει να φτάςει ςε μια ςυνολικι ενοποίθςθ μεταξφ τουσ. Εάν αυτό δεν
επιτευχκεί, αν υπάρχει δυςαρμονία ςτο ηευγάρι λόγω ςυναιςκθματικισ ανιςορροπίασ
μεταξφ των δφο, τότε θ πρακτικι είναι χάςιμο χρόνου. Για παράδειγμα, μια διαφωνία
καταςτρζφει εκείνθ τθν αρμονία κι ζπειτα το ηευγάρι πρζπει να περιμζνει τθν
επόμενθ μζρα, δεδομζνου πωσ εκείνθ τθν νφχτα θ πρακτικι κα ιταν αδφνατθ· ωσ εκ
τοφτου χάνονται 24 ϊρεσ εργαςίασ που δεν μποροφν να ανακτθκοφν. Είναι καλό να
αναφερκεί πωσ ςτα χρόνια που ηοφμε ο Κεϊκόσ Νόμοσ αφαιρεί χρόνο από τισ ηωζσ
μασ για κάκε αμζλειά μασ που καταλιγει ςε ςπατάλθ χρόνου. Αυτό ςυμβαίνει ςτουσ
Γνωςτικοφσ μακθτζσ αλλά όχι ς’ εκείνουσ που βρίςκονται ζξω από τισ γνωςτικζσ
μελζτεσ. Αν εκμεταλλευτοφμε τθν θμζρα για τθν εργαςία μασ, αυτό κα
πολλαπλαςιαςτεί επί τρία. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να αςκοφμε το Αρκάνο κάκε
μζρα, αλλά ότι μποροφμε να εκμεταλλευτοφμε τθν θμζρα για να δϊςουμε ζνα ςοκ
ςτθ ςυνείδθςι μασ, για να κάνουμε κυςία για τθν ανκρωπότθτα και να είμαςτε
επάγρυπνοι ςχετικά με το εγϊ. Πλο αυτό πολλαπλαςιάηεται επί τρία παρατείνοντασ
τισ ηωζσ μασ.
Θ ενοποίθςθ του ηευγαριοφ κακορίηει ςε μεγάλο βακμό τθν επιτυχία τθσ εργαςίασ. Αν
κάποιοσ από τουσ δφο ςυηφγουσ δεν κάνει τισ επικλιςεισ, τα μάντραμσ, τισ προςευχζσ,
κτλ., τότε, αυτό το πρόςωπο δεν επιτυγχάνει το μζγιςτο τθσ εργαςίασ που πρζπει να
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επιτευχκεί εκείνθ τθν θμζρα και το αποτζλεςμα είναι ότι ο ζνασ επιτυγχάνει ενϊ ο
άλλοσ όχι .
Ρρζπει να ενωκοφμε με τον/τθν ςφηυγό μασ. Ο άνδρασ πρζπει να αιςκανκεί αυτι τθν
ζλξθ για τθν ςφηυγό του και να νιϊκει πωσ αυτι είναι θ Μθτζρα, είναι θ Κόρθ, είναι θ
Γυναίκα. Αυτι είναι θ ςφηυγοσ και αυτό πρζπει να γίνει αιςκθτό για να είναι
ενοποιθμζνθ με τον άνδρα. Κάποιοσ αιςκάνεται δφο πράγματα για τθν γυναίκα του:
αιςκάνεται αγάπθ και αιςκάνεται επικυμία να τθ κατζχει. Αυτζσ είναι ακαταμάχθτεσ
δυνάμεισ.
Το ςθμαντικότερο πράγμα εδϊ (εξαιρετικισ ςπουδαιότθτασ): ο τφποσ τθσ ζκςταςθσ
που κάποιοσ αιςκάνεται για τθ ςφηυγό του ςτθ μαγνθτικι ανταλλαγι πρζπει να
μεταςχθματιςτεί ς’ ζνα κλάςμα του δευτερολζπτου προσ τθ Κεϊκι Μθτζρα. Αυτό
πρζπει να δϊςει ςτθν Μθτζρα: εκείνθ τθν ϊκθςθ, εκείνα τα ςυναιςκιματα που είναι
πολφ βακιά, εκείνθ τθν αγάπθ που ς’ αυτι τθν ςτιγμι μεταμορφϊνεται ςε φωτιά, ςε
φωσ, κτλ.
Είναι ακριβϊσ εκείνα τα ςυναιςκιματα που θ Κεϊκι Μθτζρα χρθςιμοποιεί
προκειμζνου να αποςυνκζςει τα ελαττϊματα. Ππωσ μποροφμε να δοφμε, από
πρακτικισ άποψθσ, είναι θ γυναίκα που κάνει όλθ τθν εργαςία. Το να καταλάβουμε
αυτό το μυςτιριο, αυτό το μυςτικό, είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ για τθν εργαςία μασ.
Είναι θ ςφηυγοσ που ξεδιπλϊνεται ςτθν Αιϊνια Κθλυκι Αρχι και ςυμβαίνει θ
αποςφνκεςθ του ελαττϊματοσ και θ τζλεια μετατροπι.
Πλο αυτό είναι ζνα κζμα τθσ ζνωςθσ κάποιοσ πρϊτα ενϊνεται με τον εαυτό του για
να είναι ςίγουροσ για τθν εργαςία που πρζπει να κάνει. Δεφτερον, κάποιοσ πρζπει να
ενωκεί με τθ ςφηυγό του· υπάρχει μία καυμάςια δφναμθ που τυλίγει τουσ δφο, αυτό
είναι γνωςτό από εκείνουσ που είναι παντρεμζνοι και αςκοφν τθν μετατροπι. Τθ
ςτιγμι που κάποιοσ αιςκάνεται τθ μζγιςτθ διζγερςθ πρζπει να ταυτίηεται με τθν
Ευλογθμζνθ Μθτζρα Κουνταλίνι μζςω μιασ βακιάσ παράκλθςθσ. Δε χρειάηεται να
φανταηόμαςτε τίποτα· οφτε να προςπακοφμε να φανταςτοφμε το εγϊ που
προςπακοφμε να εξαλείψουμε. Θ Κεϊκι Μθτζρα γνωρίηει τι πρζπει να κάνει. Εκείνθ
τθ ςτιγμι, με τθν μετατροπι μιασ εντφπωςθσ ι μιασ ανϊτερθσ ςυγκίνθςθσ μπορεί
κανείσ να καταφζρει το μεταςχθματιςμό τθσ ηωικισ παρόρμθςθσ (αυτό είναι που λζει
ο Α.Δ. SAMAEL). Σ’ αυτζσ τισ ςτιγμζσ μπορεί κανείσ να το προβάλει αυτό ςτο ςθμείο
ανάμεςα ςτα φρφδια για να λάβει τθ διόραςθ, ςτθν καρδιά για να λάβει τθ
διαίςκθςθ, ςτο αυτί για να λάβει τθν δφναμθ τθσ διακοισ, ςτο θλιακό πλζγμα για να
λάβει τθν τθλεπάκεια, ςε μια αςκζνεια για να κεραπευτεί κτλ. Αλλά... ΟΛ ΣΟΦΟΛ ΤΟ
ΡΑΛΝΟΥΝ ΣΤΘΝ ΚΑΔΛΑ ΓΛΑ ΝΑ ΞΥΡΝΘΣΟΥΝ, λζει ο Δάςκαλοσ ΣΑΜΑΕΛ.
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Η ΘΕΪΚΗ ΜΗΣΕΡΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΦΗ
Ρρζπει να παραδίδουμε ςτθ Κεϊκι Μθτζρα κάκε ςυναίςκθμα, κάκε ευχαρίςτθςθ και
όλα εκείνα που αιςκανόμαςτε ζτςι ϊςτε Αυτι να χρθςιμοποιιςει τθν ενζργεια ςοφά.
Επομζνωσ, μποροφμε να δοφμε ότι δεν είναι απαραίτθτο να περάςουμε όλο το χρόνο
μασ ςτθν προςευχι και να αφιςουμε να περάςει θ ςτιγμι τθσ μετατροπισ. Εάν
ικετεφουμε όλουσ τουσ αγίουσ για βοικεια ζπειτα χάνουμε εκείνθ τθν ευκαιρία τθσ
εκπλιρωςθσ τθσ βιολογικισ ικανοποίθςθσ που βρίςκεται ςτθ ςεξουαλικι επαφι.
Το δθμοφιλζσ ρθτό λζει πωσ όταν αρχίηουν να χτυποφν οι καμπάνεσ, είναι θ ϊρα για
να προςευχθκοφμε· εκείνθ θ ςτιγμι είναι θ ςτιγμι τθσ ςφνδεςθσ με τθ κεϊκι πτυχι,
με τθν Μθτζρα Κουνταλίνι. Πποιοσ καταφζρει να το κάνει αυτό κα ανεβάςει τθν
ενζργεια ςε μια υψθλότερθ οκτάβα. Επομζνωσ, πρζπει να καταλάβουμε ότι δεν
είμαςτε εμείσ που τθν ανεβάηουμε εκεί, αλλά είναι θ ϊκθςθ, θ Κεϊκι Μθτζρα
Κουνταλίνι, θ φωτιά. Πλα αυτά είναι θ ίδια θ δφναμθ. Ωσ προσ αυτό δεν μποροφμε να
ορίςουμε ςυγκεκριμζνα τθ χρονικι διάρκεια ι τθν ακριβι ςτιγμι ςτθν οποία κα
πρζπει να γίνεται, επειδι ο κακζνασ μασ είναι μια ξεχωριςτι περίπτωςθ.
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ, ΑΤΣΟ-ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ, ΈΜΠΝΕΤΗ
Ρερνϊντασ ςε αυτό το μζροσ, είναι απαραίτθτο για εμάσ να κάνουμε μια εκτίμθςθ
αυτοφ που ζχουμε πει πριν· ψάχνουμε για ζνα οριςμζνο ςτοιχείο το οποίο κα είναι το
όργανο για να μασ εμπνεφςει επαρκϊσ.
Ζχουμε πει πωσ θ παρατιρθςθ ανικει ςτο φυςικό μζροσ και μασ βοθκά να ζχουμε
εδϊ μια ςωςτι ςυμπεριφορά. Αν εγϊ δεν παρατθρϊ τον εαυτό μου κα μποροφςα να
ςπάςω τθν κιμωλία που ζχω ςτο χζρι μου, κα μποροφςα να κάνω χειρονομίεσ που δεν
ανικουν ςε αυτιν τθν περίςταςθ, ςε αυτι τθν ςτιγμι. Αυτό είναι θ Ραρατιρθςθ.
Θ Αυτό-παρατιρθςθ είναι κάτι διαφορετικό. Θ Αυτό-παρατιρθςθ πρζπει να μασ
τοποκετθκεί ςε υψθλότερα επίπεδα. Είναι εκεί όπου βρίςκουμε τθν πτυχι τθσ
διάκριςθσ. Για παράδειγμα: Αν ςυναντιζμαι μ’ ζναν αδελφό που δεν ζχω δει για πολφ
καιρό, αυτό πρζπει να με κάνει να ςυλλογιςτϊ εκείνθ τθν ςτιγμι και να πω: «Αυτό δεν
είναι φυςιολογικό» επειδι δεν τον ζχω δει για πολφ καιρό από εκείνθ τθν θμζρα...
Μιπωσ είμαι ςε μια άλλθ διάςταςθ, ςε κάποιο άλλο μζροσ, δεδομζνου ότι αυτό δεν
είναι κάτι ςυνθκιςμζνο;
Τότε, αυτό κα μασ επιτρζψει να ζχουμε μια ενοποίθςθ μ’ εκείνο το ςϊμα που ο
Δάςκαλοσ αποκαλεί «ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΘΣ ΕΡΛΚΥΜΛΑΣ», το οποίο είναι το ίδιο το αςτρικό
ςϊμα. Το αςτρικό ςϊμα κα μασ επιτρζψει να ζχουμε κάποια ςτακερότθτα ςτθν
ςυνείδθςι μασ για να κινθκοφμε με ςαφινεια εδϊ και εκεί.
Κατόπιν ζρχεται θ Ζμπνευςθ. Κα μποροφςαμε να κάνουμε τα πάντα ςχετικά με το
Υποκείμενο, το Αντικείμενο και τον Τόπο, αλλά αν ο νουσ δεν εμπνζεται τότε δεν
κάνουμε τίποτα. Ρριν από λίγο ακοφςατε μία ςυηιτθςθ που είχαμε μ’ αυτόν τον
αδελφό. Από αυτιν τθν ςυηιτθςθ το μόνο πράγμα που κα ζπρεπε να μασ ενδιαφζρει
είναι τα λόγια που μασ εμπνζουν και μασ κάνουν να λζμε: «Υπάρχουν τόςα πολλά που
κα μποροφςα να κάνω κι εγϊ! Υπάρχουν τόςα πολλά που μποροφμε να κάνουμε εμείσ
που γνωρίηουμε αυτιν τθν επιςτιμθ!»
Τζτοια πράγματα μασ εμπνζουν και προκφπτουν βαςικά ερωτιματα. Τότε κάποιοσ
λζει: «Κα μποροφςα να δϊςω περιςςότερα, να κάνω περιςςότερα από αυτά που
κάνω.» Δεν είναι μόνο θ διάδοςθ του Λόγου ςτουσ ανκρϊπουσ προκειμζνου να
επιδιϊξουν τθ λφτρωςθ, πρζπει να κάνουμε μια δεφτερθ κυςία υπθρετϊντασ τθ
Φφςθ, υπθρετϊντασ τουσ μικροφσ μασ αδελφοφσ που είναι τα ηϊα και τα φυτά και
όλα αυτά που ςυμβάλλουν ςτθν εξζλιξθ.
Αυτό κα επιτρζψει ςε κάποιον να ζχει μια καλφτερθ ζμπνευςθ. Αν παρόλα αυτά δεν
καταφζρνουμε να τθν ζχουμε, τότε κα μασ βοθκιςει μια καλι ςυναυλία, καλι
μουςικι, μία καλι εκπομπι ςτθν τθλεόραςθ, μία διάλεξθ από το Δάςκαλο SAMAEL.
Ακοφγοντασ το Λόγο του Δάςκαλου αιςκανόμαςτε τθν επικυμία να ξυπνιςουμε τθ
ςυνείδθςθ. Πλα αυτά τα πράγματα κα βελτιϊςουν τθν εργαςία μασ.
Με όλα αυτά ζχουμε τθν ευκαιρία να ξεφφγουμε από τισ μελαγχολικζσ ανίεσ· αν ςτθν
εργαςία μασ ι ςτθ θμζρα μασ δεν περάςαμε καλά, όλα αυτά κα μασ βάλουνε ςε μία
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καλφτερθ εςωτερικι κατάςταςθ. Δε κα είμαςτε «Σαττβικοί», αλλά μποροφμε να
είμαςτε «ατηαςικοί» μζςα ςτα κφματα του χρόνου που κυβερνοφν αυτι τθ ςτιγμι,
και μετά να ικετεφςουμε τθ βοικεια του Ρατζρα μασ ι τθσ Κεϊκισ μασ Μθτζρασ.
Επομζνωσ, εάν είμαςτε ςε μια καλφτερθ κατάςταςθ, δθλαδι ςτθ «Σαττβικι» μεριά,
παράγεται θ επικυμία και είμαςτε ικανοί να κάνουμε τθν εργαςία μασ χωρίσ τον
κίνδυνο μιασ πτϊςθσ. Θ ενζργειά μασ δεν κα απορροφθκεί από οποιαδιποτε
ανταγωνιςτικά ςτοιχεία και θ εργαςία μασ κα γίνει καλφτερα. Ρρο πάντων, μετά από
τθ μετατροπι μασ, όπωσ ακριβϊσ μετά από μια λειτουργία και μετά από ζνα γεγονόσ
αυτοφ του είδουσ, κα ζχουμε μια ςωςτι ψυχολογικι ςυμπεριφορά, ακριβϊσ όπωσ
πρζπει να ζχουμε ςφμφωνα με τθ Διδαςκαλία.
Επομζνωσ αδελφοί και αδελφζσ, το Αρκάνο δεν είναι απλά ζνασ άντρασ και μια
γυναίκα που ενωμζνοι προςπακοφν να μθν χάςουν τα ενζργειζσ τουσ· το εςωτερικό
περιβάλλον ενόσ ανκρϊπου πρζπει να είναι ευνοϊκό για τθν ςοφι χριςθ τθσ
ενζργειασ.
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ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΘΡΕΠΣΙΚΕ ΟΤΙΕ ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΣΑΜΙΝΕ
Τα ηευγάρια πρζπει να καταναλϊνουν επαρκι επίπεδα βιταμινϊν, μετάλλων κτλ .
δεδομζνου ότι το ςϊμα χρειάηεται αυτά τα ςτοιχεία. Οι τροφζσ που τρϊμε ςιμερα
δεν πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ που ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χρειάηεται
για να φζρει τθν μετατροπι ςε καλό τζλοσ. Είναι ανάγκθ να παίρνουμε βιταμίνθ B-1,
B-6, B-12, αςβζςτιο, βιταμίνθ D, κτλ. Αυτό είναι ζτςι επειδι υπζρ-δαπανοφμε τισ
δυνάμεισ μασ και το ςεξ δεν αποκρίνεται επαρκϊσ λόγω τθσ ζλλειψθσ αυτϊν των
ςτοιχείων.
Ο Φϊςφοροσ είναι ζνα άλλο αναγκαίο ςτοιχείο που βρίςκεται ςτα ψάρια. Το ςτρεσ
ςπαταλά μεγάλεσ ποςότθτεσ Φωςφόρου. Είναι καλό επίςθσ να καταναλϊνουμε
καρφδια, δεδομζνου ότι ο Γνωςτικόσ πρζπει να τρζφεται καλά. Θ βιταμίνθ C είναι
επίςθσ πάρα πολφ ςθμαντικι για τθν εργαςία μασ. Πλεσ οι προςπάκειεσ τθν κάκε
θμζρα διαβίωςθσ ξοδεφει πολφ από τθν βιταμίνθ B-1, θ οποία απαιτείται από το
νευρικό ςφςτθμα, το καρδιοαγγειακό ςφςτθμα και το νευρο-μυϊκό ςφςτθμα· κα
μποροφςε κανείσ να γίνει ανίκανοσ και να μθν ξζρει το γιατί, οφτε καν το ότι είναι
ανίκανοσ.
Με όλεσ τισ προαναφερκείςεσ κρεπτικζσ ουςίεσ όπωσ τα ςυμπλθρϊματα το ςϊμα
είναι ζνασ ικανόσ φορζασ για να κάνει μια καλι εργαςία.
Το ςεξουαλικό μζροσ δίνει εκείνο το 80% του Μεγάλου Ζργου και εδϊ είναι που
βλζπουμε τθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχει .
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Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΗΛΙΑΚΑ ΩΜΑΣΑ
Το χειρότερο όλων, που ζχει ειπωκεί από τουσ γιατροφσ που ξζρουν γι’ αυτό και εμείσ
επίςθσ το γνωρίηουμε, είναι ότι λόγω όλων αυτϊν που αναφζραμε, ο ςπόροσ μασ κα
είναι άνευ αξίασ· ο ςπόροσ που οι νεαροί άνδρεσ παράγουν δεν κα τουσ χρθςιμεφει
για να δθμιουργιςουν θλιακά ςϊματα. Μπορεί να μετατρζπουν κακθμερινά, κάκε 24
ϊρεσ οι παντρεμζνοι, και αυτό να μθν είναι αρκετό για να δθμιουργιςουν τα θλιακά
ςϊματα. Επομζνωσ, αυτό είναι το πιο λυπθρό όλων των ειδιςεων.
Ρολλοί άνκρωποι ενδιαφζρονται για το γάμο για να δθμιουργιςουν θλιακά ςϊματα,
αλλά δεν ενδιαφζρονται για να μάκουν και πϊσ να βελτιϊςουν και πϊσ να
καλυτερζψουν το ςπόρο τουσ. Αδελφοί, αν αυτό δεν γίνεται, θ εργαςία δεν κα γίνει·
δε χρθςιμεφει. Κυμθκείτε πωσ οι μεγάλοι Δάςκαλοι ζχουν πει: «ΥΓΛΕΣ ΣΩΜΑ, ΥΓΛΘΣ
ΝΟΥΣ». Θ τροφι μασ είναι κάτι το βαςικό, είναι κεραπεία για εμάσ.
Αυτι τθν εβδομάδα μιλοφςα ςε μια γιατρό ςτο BARQUISIMETO (μια γνωςτικι
αδελφι). Το όνομά τθσ είναι Lelis και τθσ είπα: «Υπάρχουν εκατοντάδεσ χάπια για τθν
αρκρίτιδα· παρόλα αυτά ιμουν κατάπλθκτοσ που περίπου 4 άνκρωποι ιρκαν ςε μζνα
ςτθ Δομινικανι Δθμοκρατία με αρκρίτιδα και μου είπαν πωσ παίρνουν περίπου 15 με
20 αςπιρίνεσ κακθμερινά».
Θ γιατρόσ μοφ είπε ότι θ μόνθ επίςθμθ ιατρικι που κεραπεφει τθν αρκρίτιδα είναι θ
αςπιρίνθ. Κι εγϊ ξζρω πωσ θ αςπιρίνθ είναι μια πρωταρχικι αιτία του καρκίνου· αυτι
είναι, το ακετυλςαλικυλικό οξφ. Τθσ είπα: «Λοιπόν, και όταν δε δίνεισ κεραπεία με
αςπιρίνθ, τότε ποιουσ πόρουσ διακζτει θ επιςτιμθ για να κεραπεφςει τθν αρκρίτιδα,
αν αυτό δεν γίνεται με τθν αςπιρίνθ;» Αυτι μου απάντθςε: «Με καλό φαγθτό». Ζτςι,
είναι ςαφζσ ότι θ επίςθμθ επιςτιμθ δζχεται ότι θ καλι διατροφι μασ παίηει ζνα
ςθμαντικό ρόλο ς’ αυτι τθ κεραπεία.
Αν θ επίςθμθ επιςτθμονικι κοινότθτα ςιμερα ζχει προοδζψει τόςο πολφ με όλεσ τθσ
τισ ανακαλφψεισ ςτθν ιατρικι κτλ., και δζχονται ότι θ διατροφι μασ παίηει ζνα
ςθμαντικό ρόλο ςτθ κεραπεία τθσ αςκζνειασ, τότε, γιατί εμείσ δεν ζχουμε τθν
πεποίκθςθ ότι θ διατροφι μασ διαδραματίηει ζναν ςθμαντικό ρόλο ςτθν εργαςία που
κάνουμε;
Θ ανάπτυξθ του οργάνου KUNDARTIGUADOR είναι λόγω τθσ ςυμπφκνωςθσ των
Λουςιφερικϊν δυνάμεων κακϊσ διοχετευμζνων: με αυτόν τον τρόπο δθμιουργείται.
Αλλά αν παρατθροφμε τι λζει ο Νόμοσ τθσ βαρφτθτασ, φανταςτείτε πόςο δφςκολο
είναι για τθν Κουνταλίνι να ανυψωκεί ςτον οργανιςμό μασ που είναι περιςςότερο ι
λιγότερο υγιισ· ακόμθ κι αν ο άνκρωποσ κάνει αυτό που είναι να κάνει, το ΕΓΩ
αντιτάςςεται ςε αυτό. Οι ψυχολογικζσ περιςτάςεισ και οι δονιςεισ του ςϊματοσ
αντιτάςςονται ςε αυτό. Ρϊσ είναι δυνατόν να ανζβει θ Κουνταλίνι αν ο άνκρωποσ δεν
προςπακεί να κακαριςτεί, δεν προςπακεί να γίνει καλφτεροσ, δεν προςπακεί να ζχει
νοθτικι υγιεινι, ψυχολογικι υγιεινι και φυςικά, εκείνθ τθν πεικαρχία ςτθν φυςικι
και κρεπτικι πτυχι, ζτςι ϊςτε εκείνεσ οι φωτιζσ να μπορζςουν να ανζλκουν
γρθγορότερα;
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Η Υγεία και το Φυςικό Σώμα
Πταν ξεκίνθςα ςτισ γνωςτικζσ μελζτεσ, είχα πολφ καλι υγεία και όταν αρρωςτοφςα,
ζλεγα ότι οφειλόταν ςτθν ζλλειψθ τροφισ. Πταν κάποιοσ είναι νζοσ δεν ςκζφτεται
ποτζ πωσ κα γεράςει και όταν κάποιοσ είναι υγιισ δεν ςκζφτεται ποτζ πωσ κα
αρρωςτιςει, ελπίηοντασ πωσ όλεσ οι αρρϊςτιεσ κα είναι περαςτικζσ και ζπειτα
πιάνεται απροετοίμαςτοσ... Πταν πρωτάρχιςα να μελετϊ τθ Γνϊςθ, δεν είχα καμία
δυςκολία με τθν υγεία μου και ηοφςα ς’ ζνα ευνοϊκό περιβάλλον. Ηοφςα ςτθν εξοχι,
ςε ζνα μζροσ που ιταν ζνασ παράδειςοσ και μετά από ενάμιςι χρόνο που ιμουν ςε
αυτιν τθν επιςτιμθ θ φωτιά μου ξφπνθςε. Αυτό ςθμαίνει πωσ από τότε άρχιςαν να
ςυμβαίνουν κάποιεσ καταςτάςεισ μζςα μου. Γιατί; Ρρϊτον, επειδι ιμουν νζοσ· ζπειτα
επειδι ιμουν πολφ υγιισ και θ διατροφι μου αποτελοφταν από καλοφσ και υγιεινοφσ
ςυνδυαςμοφσ και ό,τι και αν ςυνζβαινε δεν ζχανα ποτζ τισ δφο με τρεισ ϊρεσ του
διαλογιςμοφ μου κακθμερινά, οφτε μια ϊρα προςευχισ. Είχα μεγάλθ πεικαρχία, αλλά
παρόλα αυτά ζχω φτάςει ς’ ζνα ςτάδιο τθσ ηωισ μου όπου δεν μπορϊ να πετφχω
αυτό που ακόμα μου λείπει, επειδι το ςϊμα μου δεν είναι αρκετά καλά. Αυτό το
ςϊμα δε μου είναι χριςιμο για να καταφζρω αυτό που μου λείπει ακόμα. Και το λζω
για να μθ πείτε ότι εδϊ μιλάμε για τθν αναγζννθςθ αλλά μετά πεκαίνουμε. Βλζπω ςτο
ακροατιριο ζναν κφριο που πριν λίγεσ μζρεσ είδε ότι δεν ιμουν καλά ςτθ υγεία μου
και μου είπε: «Κάτι ςυμβαίνει εδϊ....» «Αν είςτε ζτςι τότε ςε τι χρθςιμεφει θ
μετατροπι;» Θ μετατροπι χρθςιμεφει ςε κάποιον για να δθμιουργιςει θλιακά
ςϊματα, για να ξυπνιςει τα φίδια τθσ φωτιάσ και να κάνει ό,τι μπορεί και... μετά
πεκαίνει· αυτό είναι όλο.
Το φυςικό ςϊμα είναι ακριβϊσ ςαν το άτομο που ζχει ζνα μικρό κατάςτθμα, όπου
αυτό το μικρό κατάςτθμα δίνει αρκετά γι’ αυτό που χρειάηεται θ οικογζνεια, για τθν
ςυντιρθςθ του αγροκτιματοσ, και για όλα αυτά. Πταν το μικρό κατάςτθμα δεν δίνει
άλλα, τότε όλα τα άλλα τελειϊνουν. Το ίδιο πράγμα ςυμβαίνει με το φυςικό ςϊμα.
Πταν εξάγετε από αυτό το ςϊμα όλα όςα αυτό κα μποροφςε να δϊςει, το βάηετε ςτο
χϊμα και φεφγετε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για να κάνετε.
Κάποιοσ που ζρχεται να γίνει ιεραπόςτολοσ, είναι ζνα πρόςωπο που κζλει να κάνει
τθν εργαςία, αλλά το ςϊμα του βλάπτεται πολφ· ο ιεραπόςτολοσ υποφζρει πολφ,
περνάει από πολλζσ ανάγκεσ και ζνα από τα πράγματα που τον/τθν ςκοτϊνουν είναι
θ αχαριςτία. Αυτι είναι θ ανταμοιβι.
Θ ανκρϊπινθ αχαριςτία τον ςκοτϊνει, κι αν λζτε το αντίκετο, ασ μιλιςουν οι νεκροί. Θ
αχαριςτία ζχει επιπτϊςεισ ςτον άνκρωπο. Δείξτε μου ζναν Δάςκαλο που δεν ζχει
βλαφτεί φυςικά από το διαβιτθ. Θ αχαριςτία είναι ςαν μια ςειρά κερμομζτρων,
πυξίδων και χαράκων, είναι τα ςθμάδια με τα οποία μπορεί κάποιοσ να μετρθκεί τι
περνάει ο μυθμζνοσ και πϊσ αντιμετωπίηει τισ ιδιοτροπίεσ και τον τρόπο ςκζψθσ των
ανκρϊπων· τον καταδικάηουν και τον κατθγοροφν. Του κάνουν τα πάντα αλλά
κεωροφν ότι αυτά που κάνουν είναι καλά. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι Λοφδεσ που
τον ξεπουλοφν και τον γελοιοποιοφν δθμόςια. Αυτό ςυμβαίνει ς’ εκείνον τον φτωχό
άνκρωπο που ζχει απαρνθκεί τθν ίδια του τθ ηωι λόγω του Ζργου που κάνει· αυτι
είναι θ κλιβερι πραγματικότθτα και αυτό είναι που τον ςκοτϊνει.
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Υπάρχουν πολλοί που κλαίνε ρίχνοντασ με τισ χοφφτεσ τουσ χϊμα πάνω ςτα κεφάλια
τουσ επειδι εκείνοσ ο άνδρασ ι εκείνθ θ γυναίκα ζχει πεκάνει. Ιταν εκείνοι που
τον/τθν ςκότωςαν. Να μθν εκπλιςςεςτε μ’ αυτό, και να μθν πλφνει κανζνασ τα χζρια
του τθν θμζρα που κάνει κάτι τζτοιο. Μθν χφνετε οφτε ζνα δάκρυ, επειδι ζχετε
ςυμβάλλει ς’ αυτό τον κάνατο. Να γιατί εδϊ δεν γνωρίηουμε αν ο άνκρωποσ πάει
καλά ι όχι. Επειδι εκπζμπουμε μόνο τισ ςκζψεισ που χρθςιμεφουν για να ςκοτϊςουν.
Αυτό είναι το πάκοσ και αυτό είναι ο κάνατοσ.
Πταν ο Υιόσ του Ανκρϊπου λζει: «Κα πρζπει να παραδοκϊ», οι άνκρωποι δεν το
βλζπουν αυτό με καλό μάτι, επειδι ζχουν ωσ μζτρο κάτι το οποίο που δεν είναι το
μζτρο του Δαςκάλου, αυτοφ του προςϊπου.

Η Λφςθ
Τι μποροφμε εμείσ να κάνουμε ςχετικά με τθ μόλυνςι μασ; Αν παρουςιάςω μια ιδζα,
είναι επειδι ζχω τθν λφςθ. Δεν ζχω καμιά λφςθ για τθν μόλυνςθ του πλανιτθ αλλά
ζχω μία για το πρόβλθμά μασ. Υπάρχει λφςθ: ασ δθμιουργιςουμε κοινότθτεσ,
αδελφοί και αδελφζσ. Αυτοί που κζλουν να το κάνουν, ασ το κάνουν. Αυτοί που δεν
κζλουν, να μθν το κάνουν. Κάποιοσ από εςάσ κα πει: «Αλλά εγϊ δεν ζχω κακόλου
γθ...», όμωσ κάποιοσ άλλοσ αδελφόσ ζχει. Κάποιοσ άλλοσ κα πει: «Αλλά εγϊ δεν ξζρω
πϊσ να φυτεφω ςπαρτά», όμωσ κάποιοσ άλλοσ αδελφόσ ξζρει. Ο ζνασ δεν ζχει
χριματα, αλλά ο άλλοσ αδελφόσ ζχει. Αυτό που χρειαηόμαςτε είναι θγζτεσ για να
οργανϊςουν τα πράγματα. Αυτό που ζχουμε είναι ζνα φυςικό ςϊμα, με το οποίο
πρζπει να κάνουμε τθν εργαςία. Ασ μθν γελιόμαςτε πωσ αυτό το ςϊμα πρόκειται να
ςυνεχίςει να μασ εξυπθρετεί αν εμείσ δεν αλλάξουμε το ςφςτθμα τθσ διατροφισ και
τθσ χριςθσ που του κάνουμε. Αυτό δε ςθμαίνει ότι κα πρζπει να ξεκουραηόμαςτε όλθ
τθν ϊρα· αυτό δεν ςθμαίνει πωσ κα πρζπει να τρϊμε μια ποςότθτα τροφισ που να
είναι γεμάτθ δθλθτιριο και μετά να αναπαυόμαςτε, επειδι πρόκειται να
δθλθτθριάςετε το ςϊμα ςασ ακόμθ περιςςότερο. Αν κάνετε ζτςι δίνετε ςτον
οργανιςμό ελάχιςτεσ δυνατότθτεσ να εκδιϊξει και να αποβάλλει τισ τοξίνεσ.
Ζχω παρατθριςει ζκπλθκτοσ πωσ είδα περιςςότερουσ από 50 ανκρϊπουσ αυτό τον
μινα με τα νεφρά τουσ κατεςτραμμζνα. Κα μποροφςε άραγε αυτό να είναι κάποια
επιδθμία; Τι κα μποροφςαν να μασ πουν οι γιατροί γι’ αυτό;
Το φροφτο που είναι υβριδικό δεν ζχει τθν δυναμικι ενζργεια SHAKTI, θ οποία κα μασ
εξυπθρετιςει για να γίνει καλφτερθ θ ενζργεια μασ. Τι κάνουν εκείνοι οι άνκρωποι
που πίνουν χυμό πορτοκάλι, χυμό παπάγια, κτλ., που όμωσ παράγεται από υβριδικά
προϊόντα και ςυνεπϊσ δεν μασ εξυπθρετεί. Δεν ζχουν τθν SHAKTI PUJA όπωσ ο
Δάςκαλοσ αποκαλεί εκείνθ τθ δυναμικι ενζργεια ςτισ τροφζσ που τρϊμε και που κα
μασ εξυπθρετεί για τθν καταςκευι του υδρογόνου SI-12, το οποίο είναι αναγκαίο για
τθν εργαςία.
Αυτό με ανθςυχεί πολφ. Το μόνο που ξζρω είναι ότι πρόκειται να παίξω τισ κάρτεσ
μου μζχρι τθν τελευταία ςτιγμι, μζχρι πολλοί από εμάσ να το αντιμετωπίςουν όλο
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αυτό το ηιτθμα ςοβαρά. Ζχουμε ανθςυχιςει πολφ για το κάνατο του εγϊ· αυτό είναι
αλικεια και πρζπει να γίνει, αλλά πρζπει επίςθσ να ανθςυχοφμε για το φαγθτό που
λαμβάνουμε. Τι να κάνουμε;…
Βριςκόμαςτε μπροςτά από ζνα πολφ κακοριςτικό ηιτθμα. Τι πρόκειται να κάνουμε
ζχοντασ 30 χρόνια ςτισ γνωςτικζσ μελζτεσ και μετά όταν κοιταηόμαςτε και
εξεταηόμαςτε, δεν ζχουμε θλιακά ςϊματα; Σε τι μασ ωφελεί αυτό; Τι κάνουν εκείνα τα
αδζλφια που ζχουν ιδθ δθμιουργιςει τα θλιακά τουσ ςϊματα και πρόκειται να
ανεβάςουν τισ αξίεσ τουσ ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο και θ ενζργεια χρειάηεται μια
ανϊτερθ οκτάβα αλλά το ςϊμα δεν είναι ικανό να τθν δϊςει; Αυτό ςυμβαίνει επειδι
είμαςτε άρρωςτοι και επειδι θ τροφι που τρϊμε είναι τοξικι για τθν εργαςία που
κάνουμε. Ροια οφζλθ ζχουν οι χορτοφάγοι; Σιτίηονται με μια διατροφι με πολλά
φροφτα και πολλά πράγματα, αλλά αν δεν κάνουν μια πραγματικι επιλογι
αφινοντασ ζξω όλα τα επιβλαβι ςτοιχεία, τότε, δεν κάνουν απολφτωσ τίποτα. Οι
γνωςτικοί ζχουμε το κλειδί. Κάποιοσ μπορεί να είναι χορτοφάγοσ, αλλά εάν μολφνει
τα νερά του, τι είδουσ κάκαρςθ είναι αυτι που κάνει;
Κα μποροφςατε να εξαγνίηετε τα νερά ςασ, αλλά τα τρόφιμα που λαμβάνετε να μθν
τθροφν τουσ όρουσ που είναι απαραίτθτοι για τθν εργαςία. Τότε τι γίνεται με το Ζργο
ςασ; Ρρζπει να είμαςτε ολοκλθρωτικοί. Μςωσ αυτό που λζω να μοιάηει κάτι που δεν
ζχει υπερβατικότθτα για πολλοφσ από εςάσ. Αλλά επίςθσ γνωρίηω πωσ ςε αυτό
βρίςκεται το κλειδί για πολλά πράγματα τα οποία μποροφμε να αποφφγουμε, επειδι
είμαςτε πρόςωπο με πρόςωπο με μια αμετάκλθτθ κατάςταςθ ςε αυτόν τον πλανιτθ.
Τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ ξεςκόνιςα μια παλιά καςζτα όπου είχα θχογραφιςει το
Δάςκαλο, όπου δίνει θμερομθνίεσ για τθν Ζξοδο. Ζχουμε τισ θμερομθνίεσ τθσ Εξόδου.
Δεν αμφιβάλλω γι’ αυτό που λζει ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ, επειδι ποτζ δε μασ κορόιδεψε.
Μιλά για τισ θμερομθνίεσ κατά τισ οποίεσ οι άνκρωποι για τθν Ζξοδο κα επιλεχκοφν
και πωσ εμείσ πρόκειται να το δοφμε αυτό. Είμαςτε όλοι μπλεγμζνοι ςε μία μεγάλθ
ςφγχυςθ, αγαπθτοί αδελφοί κα αδελφζσ και πρζπει να ξεμπλζξουμε από πολλά.
Το χειρότερο όλου αυτοφ εμφανίηεται ςτο οργανικό μασ μζροσ, ςτον κακζνα μασ αλλά
και ςε όλουσ μασ.
Ρρόκειται να οργανϊςουμε τουσ ανκρϊπουσ και θ Γνϊςθ ζχει γεωπόνουσ,
μθχανικοφσ, γιατροφσ, δικθγόρουσ και ανκρϊπουσ από τθν επαρχία που ξζρουν πϊσ
να αςχολθκοφν με τθν γθ. Τότε, γιατί δεν οργανωνόμαςτε; Τι κα λζγατε να είναι
υπεφκυνοι για τθν οργάνωςθ εκείνοι οι ανκρϊποι που ξζρουν πϊσ να καταφζρνουν
μικρά εγχειριματα;
Ζχουμε ξεχάςει τισ διδαςκαλίεσ του βιβλίου «Το Μυςτιριο τθσ Χρυςισ Άνκθςθσ»
ςχετικά με το τελετουργικό PANCATATTWA κακϊσ και τθ ςειρά πεικαρχιϊν που ο
Δάςκαλοσ μασ διδάςκει εκεί; Βαδίηουμε με λάκοσ τρόπο. Ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ δεν ζχει
γράψει οφτε μια λζξθ που να μθν ζχει υπερβατικότθτα και ςθμαςία για τθν εργαςία
μασ.
Ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ ςτο βιβλίο του λζει πωσ θ ζνωςθ του άνδρα και τθσ γυναίκασ
χωρίσ τθν χάςιμο του ςπζρματοσ, είναι αρκετι για να κάνει τθν Εργαςία. Ραρόλα
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αυτά, ςε άλλα μζρθ μασ αφινει να δοφμε ότι θ εργαςία με το Αρκάνο είναι πολφ
απαιτθτικι. Αυτό είναι ζτςι επειδι πρζπει να υπάρξει ζνασ ςυνδυαςμόσ οριςμζνων
ηωτικϊν ςτοιχείων μζςα ςτθν πρακτικι.
Ρρϊτον: Κάποιοσ πρζπει να είναι διατεκειμζνοσ να κάνει τθν εργαςία εκ μζρουσ και
των δφο, και του άνδρα και τθσ γυναίκασ. Οτιδιποτε αντίκετο κα καταλιξει άςχθμα.
Ζχω ακοφςει μερικοφσ εκπαιδευτζσ να λζνε: «Δεν πειράηει αν θ γυναίκα δε κζλει να το
κάνει» και πωσ το ςθμαντικό είναι θ γυναίκα να ξαπλϊνει και να δίνει ςτον άνδρα το
ςϊμα τθσ και ότι αυτό είναι αρκετό. Δεν είναι ζτςι αδελφοί, επειδι τα δφο ςτοιχεία,
το κθλυκό και το αρςενικό πρζπει να είναι ςε δράςθ· οτιδιποτε αντίκετο δεν μπορεί
να δθμιουργιςει. Επομζνωσ, πρζπει να υπάρξει μια ενοποίθςθ ανάμεςα ςτον άνδρα
και ςτθ γυναίκα, ζτςι ϊςτε να υπάρξει δθμιουργία. Είναι ηωτικισ ςθμαςίασ να
μάκουμε να δθμιουργοφμε καταςτάςεισ...

Η δθμιουργία των εςωτερικών καταςτάςεων
Ο χρόνοσ ξεδιπλϊνεται ςτισ 3 Γκοφνεσ και αυτζσ είναι αυτό που ο Δάςκαλοσ αποκαλεί
τα τρία κφματα του χρόνου. Οι τρεισ Γκοφνεσ είναι: SATTWA, RAJAS και TAMAS. Τισ
βρίςκουμε μζςα ςτισ τροφζσ μασ και επίςθσ ςτο χρόνο. Ππωσ όλοι γνωρίηουμε,
SATTWA είναι το Χριςτικό μζροσ οποιαςδιποτε κατάςταςθσ· RAJAS είναι το
ενδιάμεςο μζροσ και TAMAS είναι το αρνθτικό μζροσ.
Αυτά είναι τα διάφορα κφματα και ζχουν αντίκτυπο ςτισ διάφορεσ ςτιγμζσ. Για
παράδειγμα: Ο Δάςκαλοσ λζει πωσ ςε κάκε διαςκεδαςτικό μζροσ, υπάρχει πάντα ζνα
άτομο που βαριζται. Αυτοί οι άνκρωποι βρίςκονται επίςθσ και ςτα τελετουργικά· ςε
περιςτάςεισ όπου κάποιοσ αιςκάνεται τθν παρουςία του Κεοφ, υπάρχει πάντα κάποιο
πρόςωπο που λζει: «Δεν αιςκάνκθκα καλά· αυτι θ λειτουργία ιταν πραγματικά
παράξενθ». Αλλά δεν καταλαβαίνουν πωσ δεν ιταν παράξενθ θ Λειτουργία αλλά θ
ψυχικι τουσ κατάςταςι δεν ιταν καλι. Επομζνωσ, πρζπει κανείσ να μάκει να
δθμιουργεί καταςτάςεισ. Το κεωρϊ αυτό μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ. Ρροτοφ να
αιςκανκοφμε εκείνεσ τισ ςτιγμζσ τθσ επικυμίασ, εκείνθ τθν όρεξθ τθσ επικυμίασ να
μετατρζψουμε, πρζπει πρϊτα να ανακεωριςουμε τθ ςυναιςκθματικι μασ
κατάςταςι. Μπορεί να υπάρχει διζγερςθ, ίςωσ το ςϊμα ηθτάει να μετατρζψει, αλλά
αν θ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ δεν είναι ςφμφωνθ με τθν εργαςία που πρόκειται να
κάνουμε, είναι καλφτερα να μθν κάνουμε τθν εργαςία εκείνθ τθν θμζρα ι εκείνθ τθν
ςτιγμι.
Βλζπετε πόςο ςθμαντικό είναι αυτό; Κα μποροφςε να είναι το ίδιο με τθν επιγραφι
που βρίςκεται ςτθν πόρτα του Αδφτου: «ΑΦΘΣΤΕ ΕΞΩ ΤΛΣ ΓΘΛΝΕΣ ΣΚΕΨΕΛΣ ΣΑΣ, ΕΡΕΛΔΘ
ΑΥΤΟΣ ΕΛΝΑΛ ΟΛΚΟΣ ΡΟΣΕΥΧΘΣ». Ρροτοφ να μπορζςουμε να αςκιςουμε το Αρκάνο
με το οποίο πρόκειται να ςυγχωνευτοφμε με τθν Χριςτικι ενζργεια, πρζπει να
προετοιμάςουμε τουσ εαυτοφσ μασ για να ειςζλκουμε ςτθν εργαςία.
Τι είδουσ κετικι ενζργεια κα μποροφςε να μετατρζψει ζνα άτομο που κάνει μια
κακιςτικι ηωι ςτθν πόλθ; Ροτζ δεν πθγαίνει ςτθν εξοχι για να κάνει εκείνεσ τισ
αναπνοζσ και ο οργανιςμόσ του να μπορζςει να αιςκανκεί εκείνθ τθν αλλαγι,
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γεμίηοντασ το ςϊμα, το αίμα, το νευρικό ςφςτθμα με το υγειζσ οξυγόνο, με κακαρό
αζρα και να αποβάλλει τισ τοξίνεσ μζςω εκείνων των ειςπνοϊν. Αυτό βοθκά το
καρδιαγγειακό ςφςτθμα και τουσ πνεφμονεσ, τθν κυκλοφορία, κτλ. Εδϊ είναι που ςασ
ρωτϊ, πϊσ λειτουργεί ο οργανιςμόσ ςασ;
Αν μασ ρωτάνε ποφ είναι θ κόλαςι μασ... είναι ςτο ςυκϊτι μασ. Ζνα άρρωςτο ςυκϊτι,
ζνα ςυκϊτι που είναι βαρφ από τισ τοξίνεσ και από τισ εντυπϊςεισ και από τθν κακι
πζψθ, κτλ. είναι αυτό που μπορεί να βλάψει τθν εργαςία μασ. Πχι τθν εργαςία αυτι
κακαυτι, αλλά εκείνο το μζροσ που μασ δίνει ενζργεια ζτςι ϊςτε να είμαςτε ικανοί να
τθν κάνουμε. Ρρο πάντων, χρειαηόμαςτε εκείνθ τθν ενζργεια για τον οργανιςμό που
χρθςιμοποιοφμε κατά τθν διάρκεια αυτοφ του τελετουργικοφ – τθσ ΜΕΤΑΤΟΡΘΣ.
Αν ζνα άτομο βρίςκεται ςε μία κατάςταςθ μελαγχολίασ, κα πρζπει να δθμιουργιςει
ζνα ςτοιχείο που κα του επιτρζψει να ειςζλκει ςε μια ανϊτερθ οκτάβα προκειμζνου
να κάνει τθν Εργαςία .
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Η ΔΙΕΓΕΡΣΗ
Δεν μποροφμε να ποφμε ότι κάκε είδοσ διζγερςθσ είναι κατάλλθλθ για τθ μετατροπι,
αυτό είναι γνωςτό από τα παντρεμζνα ηευγάρια που τθν αςκοφν. Ζνα άτομο
αιςκάνεται διεγερμζνο και λζει: «Είμαι ζτοιμοσ να μετατρζψω». Πχι, δεν είναι ζτςι,
δεδομζνου ότι δεν είναι θ διζγερςθ το ςθμάδι που δείχνει πότε πρζπει να κάνουμε
τθν πρακτικι.
Υπάρχουν διεγζρςεισ που παράγονται από λάγνεσ ςκζψεισ. Υπάρχουν εκείνεσ που
παράγονται από κάποιεσ τροφζσ. Στθν πόλθ του SAN CRISTOBAL υπάρχει ζνασ χυμόσ
που πωλείται κι ονομάηεται «βόμβα». Αυτό παράγει οριςμζνεσ καταςτάςεισ οι οποίεσ
όμωσ δε κα είναι κατάλλθλεσ για τθ μετατροπι του ιεροφ ςπζρματοσ ςτον άνδρα ι
τθσ ςεξουαλικισ λίμπιντο ςτθ γυναίκα. Αυτό ζχει παραχκεί με ζναν τεχνθτό τρόπο. Οι
διεγζρςεισ που είναι κατάλλθλεσ για το Μεγάλο Ζργο κα πρζπει να είναι μιασ φυςικισ
απαίτθςθσ του ςϊματοσ και όχι να παράγονται από ςκζψεισ ι επειδι τα γεγονότα τισ
ζχουν προκαλζςει, αλλά να ζρχονται ςτον άνκρωπο με ζναν φυςικό τρόπο. Δεν
πρζπει να ανθςυχοφμε επειδι ο Δάςκαλοσ μάσ λζει πωσ: «Κα πρζπει κανείσ να το
αςκεί κάκε μζρα». Κάποιοσ πρζπει να εκπλθρϊςει εκείνον τον κανόνα μόνο όταν το
ςϊμα το απαιτεί και όχι ςε άλλεσ ςτιγμζσ. Αν κάποιοσ αςκεί το Αρκάνο μθν ζχοντασ τθ
βιολογικι ανάγκθ, τότε αρχίηει να αιςκάνεται μπουχτιςμζνοσ, ακριβϊσ όπωσ
αιςκάνονται οι μοιχοί ι ο κακζνασ που δεν ζχει πεικαρχία. Πταν τα πράγματα
γίνονται λανκαςμζνα, τα αποτελζςματα δεν επιτυγχάνονται.
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Η ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΑΠΟΛΑΤΗ
Υπάρχει μία πτυχι που κα πρζπει να γίνει κατανοθτι από το γνωςτικό μακθτι και
αυτι είναι ότι ο μυθμζνοσ πρζπει και μπορεί να αιςκάνεται τθ ςεξουαλικι απόλαυςθ
κι αυτό δεν είναι λαγνεία, ακόμα κι αν είναι δφςκολο να ξεχωρίςουμε πότε αυτό που
αιςκανόμαςτε είναι ςεξουαλικι επικυμία και πότε είναι λαγνεία. Ρρζπει να ξζρουμε
πωσ χωρίσ επικυμία είναι αδφνατο να πραγματωκοφμε, αλλά με τθ λαγνεία κα είναι
αδφνατο να επιτφχουμε.
Στθν περίπτωςθ τθσ γυναίκασ, αυτι πρζπει να είναι πακθτικι άλλα όχι ψυχρι.
Αν θ γυναίκα είναι ψυχρι, θ εργαςία κα πάει προσ τα πίςω. Αυτι επίςθσ ζχει το
δικαίωμα να αιςκανκεί τθν επικυμία, να αιςκανκεί εκείνθ τθν φωτιά, να αιςκανκεί
εκείνθ τθν ςεξουαλικι παρόρμθςθ όπωσ κι ο άνδρασ. Το ςθμαντικό είναι να μθν
αφεκεί να πζςει. Θ ςεξουαλικι παρόρμθςθ δεν είναι λάκοσ· αυτό που εννοοφμε ωσ
λαγνεία ζρχεται κοιτάηοντασ τα πόδια ι όταν θ ςεξουαλικι επικυμία ζχει προκλθκεί
από ζνα διανοθτικό είδωλο. Πταν θ ςεξουαλικι παρόρμθςθ παράγεται από το ςϊμα
λόγω τθσ βιολογικισ ανάγκθσ (αυτό είναι κετικό), τότε κάποιοσ πρζπει να
εκμεταλλευτεί εκείνθ τθν ενζργεια, για να προωκθκεί γριγορα ςτθν πορεία τθσ
Μφθςθσ.
Θυμθκείτε: το ςθμαντικό είναι να μθν αφιςουμε το νου να αποςπαςτεί και να ζχουμε
αγνζσ ςκζψεισ, δεδομζνου ότι αλλιϊσ, θ Εργαςία κα μποροφςε να βλαφτεί.
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Ο ΕΞΟΤΑΛΙΚΟ ΠΑΜΟ
Πταν μιλάμε για τθ ςεξουαλικι ενζργεια δε μιλάμε για το ςεξουαλικό ςπαςμό,
δεδομζνου ότι όλοι γνωρίηουμε ότι αυτό είναι επιβλαβζσ για το νευρικό ςφςτθμα και
αυτό επίςθσ ςθμαίνει ότι ζχουμε περάςει τα όρια που θ Λευκι Αδελφότθτα ζχει κζςει
αποκαλϊντασ το αυτό Ραράβαςθ του Νόμου. Ρρζπει να ςυγκρατιςουμε τθν
παρόρμθςθ και όταν το κάνουμε, αυτι θ ςεξουαλικι παρόρμθςθ λζει ο Δάςκαλοσ
Σαμαζλ, μεταμορφϊνει το ιερό ςπζρμα ςε φωσ. Αναφερόμαςτε ακριβϊσ ς’ αυτό. Αν
κάποιοσ είχε ζναν ςπαςμό, αυτό ςθμαίνει ότι δεν μπόρεςε να αυτοελεγχκεί και
επομζνωσ υπιρξε απϊλεια τθσ ενζργειασ. Γι’ αυτό το λόγο ς’ εκείνθ τθν ακριβι ςτιγμι
πρζπει να ζχουμε το μζγιςτο ποςό ιςορροπίασ (γι’ αυτό λζγεται ότι θ Γνϊςισ είναι
ιςορροπία) και δεν πρζπει να αποςυρκοφμε πριν από εκείνθ τθν ακριβι ςτιγμι τθσ
μζγιςτθσ διζγερςθσ. Αν αποςυρκοφμε εκ των προτζρων, ζρχονται οι νυκτερινζσ
ρυπάνςεισ επειδι δεν μεταςχθματίςαμε όλθ τθν ενζργειά μασ· υπιρξε ζνα
πλεόναςμα ενζργειασ. Αν κάποιοσ όμωσ ξεπεράςει το ςθμείο τθσ μζγιςτθσ διζγερςθσ
για κλάςμα του δευτερολζπτου, τότε πζφτει ςεξουαλικά.
Αυτι τθ ςτιγμι τθσ τζλειασ ιςορροπίασ μπορεί κανείσ να τθν κατακτιςει μζςω τθσ
ίδιασ τθσ πρακτικισ. Τότε αρχίηει να μακαίνει ςε ποια ςτιγμι πρζπει να αποςυρκεί
ζτςι ϊςτε καμιά από τισ αναφερκείςεσ περιπτϊςεισ να μθν του ςυμβεί.
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ΠΟΣΕ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ
Δεν είναι κάκε μζρα κατάλλθλθ για τθν Αλχθμικι Εργαςία· αυτό κακορίηεται από τθ
βιολογικι ανάγκθ του κάκε ατόμου και όχι από μια παρόρμθςθ ι μια ςκζψθ. Αν θ
ενζργειά μασ τίκεται ςε λειτουργία επειδι αρχίςαμε να ςκεφτόμαςτε τθ ςεξουαλικι
επαφι, τότε αυτι θ ενζργεια δε κα είναι κακόλου καλι για να φτιάξουμε τα θλιακά
ςϊματα, δεδομζνου ότι πρζπει να είναι θ ίδια θ φφςθ που κακορίηει αν κάποιοσ
πρζπει να κάνει τθν εργαςία εκείνθ τθ νφχτα ι όχι και όχι θ οποιαδιποτε επικυμία.
H Αλχθμεία μασ διδάςκει πωσ θ μοιχεία δεν είναι μόνο αυτό που ςυνικωσ εξθγοφμε
ότι είναι, αλλά ότι ζχει διάφορα επίπεδα. Άλλωςτε, το ηευγάρι παράγει υδρογόνα και
οι δονιςεισ των δυο ατόμων του ηευγαριοφ πρζπει να είναι ςτο ίδιο επίπεδο. Για να
το ποφμε διαφορετικά, αν θ γυναίκα δε κζλει να κάνει τθν πρακτικι και ο άνδρασ
κζλει, υπάρχει τότε μια νόκευςθ αυτϊν των υδρογόνων που θ γυναίκα πρζπει να
δϊςει ςτθν εργαςία και αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα μία άςχθμθ κατάλθξθ τθσ
εργαςίασ. Αν ο υδράργυροσ που θ γυναίκα χειρίηεται δε δίνει τον τόνο του ζτςι ϊςτε
το κειάφι που ζχει ο άνδρασ να γονιμοποιθκεί, τότε αυτι θ εργαςία δε κα δϊςει τον
κατάλλθλο τόνο και κι ζτςι δε κα γίνει ςωςτά.
Θ γυναίκα ζχει μια πακθτικι φφςθ· ο άνδρασ πρζπει να υποκινιςει τθν ςυνεργαςία
τθσ γυναίκασ και ποτζ να μθν ζχει μια ςτάςθ όπωσ: «Αν αυτι δε κζλει να το κάνει,
αυτό είναι πρόβλθμά τθσ. Εγϊ όπωσ και να ζχει κα κάνω τθν εργαςία μου.» Αυτό είναι
ςθμαντικό επειδι θ γυναίκα πρζπει να δϊςει ςτον άνδρα τον υδράργυρό τθσ που
είναι ςαν τθν θλεκτρικι ι τθ μαγνθτικι δφναμθ που αυτόσ χρειάηεται. Εκείνθ επίςθσ
χρειάηεται το κειάφι του άνδρα για τθν αυτοπραγμάτωςι τθσ. Μια δφναμθ δεν
μπορεί να δθμιουργιςει· θ ςυνεργαςία των δφο είναι απαραίτθτθ.

Η Μαγνθτικι Παφςθ
Αγγίηοντασ μια άλλθ πτυχι τθσ Διδαςκαλίασ, πρζπει να κυμθκοφμε να δϊςουμε ςτο
ςϊμα τθ μαγνθτικι παφςθ μόνο όταν το ςϊμα είναι διαποτιςμζνο με τθν ενζργεια και
χρειάηεται χρόνο για να τθ «χωνζψει». Κυμθκείτε, μόνο όταν θ φφςθ ςασ το ηθτάει.
Πταν το ςϊμα ηθτά τθν μετατροπι αυτό πρζπει να γίνει – φυςικά, το Αρκάνο δεν
πρζπει να αςκείται δφο φορζσ μζςα ςε 24 ϊρεσ. Αυτό είναι λόγω τθσ ωρίμανςθσ τθσ
ενζργειασ.
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Ο ΦΡΟΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΑΡΚΑΝΟ
Πρζπει να αςκοφμε το Αρκάνο τθ νφχτα. Ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ ρωτικθκε ποια είναι θ
καλφτερθ ςτιγμι για να κάνουμε το Αρκάνο και αυτόσ απάντθςε ότι είναι όταν ζρχεται
εκείνο το μικρό φιλί, εκείνο το χάδι κτλ. Πχι όταν το κζλει εκείνοσ και εκείνθ δεν κζλει
και αντίςτροφα. Ρρζπει κανείσ να προετοιμάςει το περιβάλλον, να προετοιμάςει τθ
ςτιγμι για τθν πρακτικι.
Ο Δάςκαλοσ GARGA KUICHINES ζλεγε (και είχε πολφ δίκιο) πωσ ο γνωςτικόσ
τςακϊνεται με τθ γυναίκα του όλθ τθ μζρα και μετά ςτισ 7.00 το απόγευμα αρχίηει να
τθ χαϊδεφει και θ γυναίκα ςκζφτεται ενςτικτωδϊσ: «Χμμμ, αυτόσ ο άντρασ με κζλει γι’
αυτό που ξζρουμε· μόνο για τζτοιο με κζλει». Είναι καλφτερο να γίνονται καλά
πράγματα κάκε μζρα: μπορείτε να τθν φιλιςετε το πρωί και κάκε ςτιγμι τθσ θμζρασ
και μετά τθν ϊρα τθσ πρακτικισ, αυτό δε κα τθσ φανεί παράξενο.

64

www.gnosisellas.gr

ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΑΡΚΑΝΟ
Είναι ενδιαφζρον για εμάσ να κατανοιςουμε αυτά που ο Δάςκαλοσ υπονόθςε. Ο
Δάςκαλοσ λζει ότι πρζπει να κάνουμε τθν πρακτικι μια ϊρα θμερθςίωσ. Αλλά είναι
απαραίτθτο για μασ να βροφμε το δικό μασ μζςο όρο και να μθν είμαςτε ακραίοι
ςκεπτόμενοι πωσ ό,τι ζγραψε είναι κανόνασ για πζντε διςεκατομμφρια ανκρϊπουσ.
Και τα πζντε αυτά διςεκατομμφρια ζχουν το ρυκμό τουσ· κάκε πρόςωπο ζχει τον
ιδιαίτερο ρυκμό του για τθν πρακτικι. Ρρζπει να ρυκμίςουμε τθν πρακτικι του
Αρκάνο ςφμφωνα με τθν φφςθ μασ, δεδομζνου ότι δεν είμαςτε όλοι ίδιοι. Σε κάποια
περίπτωςθ μίλθςα ςτο Δάςκαλο Σαμαζλ και τον ρϊτθςα ςχετικά με αυτό. «Είπατε να
αςκοφμε τθν πρακτικι μια ϊρα κακθμερινά» και αυτόσ μου απάντθςε: «Κάντε τθν για
όςο χρόνο εςείσ μπορείτε επιδιϊκοντασ να φτάςετε ς’ εκείνο το επίπεδο.» Ο ςτόχοσ
είναι το ςϊμα να μπορεί να αφομοιϊςει τθν ενεργθτικι δυνατότθτα που ζχει.
Ζχει ςθμαςία, για παράδειγμα, θ θλικία των ανκρϊπων κακϊσ επίςθσ και θ
δυνατότθτα εκμάκθςθσ που κάκε πρόςωπο ζχει και το τι αυτό το πρόςωπο ζχει
αποκτιςει. Σε παλαιότερουσ καιροφσ, λζει ο Δάςκαλοσ, ο μφςτθσ είχε τθν άδεια να
κάνει τθν πρακτικι μια φορά τον μινα· ςε άλλουσ μυθμζνουσ επιτρεπόταν μια φορά
τθν εβδομάδα και για μασ, εν τοφτοισ, ο Δάςκαλοσ ζχει γράψει ότι πρζπει να τθν
αςκοφμε κάκε μζρα.
Τθν απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ κα τθ βρει ο κάκε
άνκρωποσ μόνοσ του. Επίςθσ πρζπει κανείσ να λάβει υπ’ όψιν ςε ποια ςτιγμι θ
νωκρότθτα, θ τεμπελιά και θ κακι κζλθςθ μποροφν να μζςα του, δεδομζνου ότι κι
αυτά επίςθσ μπορεί να είναι παρόντα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν κα τα
βρείτε γραμμζνα ςτα βιβλία αλλά που πρζπει να ανακαλφψετε τον τρόπο να τα
μάκετε μόνοι ςασ, κι αυτό προκειμζνου να ςυνεχίςετε τθν πορεία ςασ και να μθν
είςτε πάρα πολφ αυςτθροί και άκαμπτοι με τα όςα ζχει πει ο Δάςκαλοσ, δεδομζνου
ότι όλα διαφοροποιοφνται ςφμφωνα με τισ ιδιαιτερότθτεσ του κακενόσ.
Δεν αλλάηουμε αυτά που ζχει πει ο Δάςκαλοσ. Ζνα άτομο, επαναλαμβάνω, που κζλει
να κάνει τθν πρακτικι μια ϊρα θμερθςίωσ και το ςϊμα του δεν αποκρίνεται ς’ αυτιν
τθν αγωγι (μιλάμε για κάποιον που ζχει ιδθ μετατρζψει), δεν πρζπει να ςυνεχίςει να
το απαιτεί αυτό από το ςϊμα του, επειδι αυτό ζπειτα κα προκαλζςει επικυμία και
τελικά όλο αυτό κα ζχει αρνθτικι κατάλθξθ.
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ΣΟ ΑΡΚΑΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΕΙ
Υπάρχουν πολλοί αδελφοί που ρωτοφν αν επιτρζπεται να κινθκοφν κατά τθν διάρκεια
τθσ πρακτικισ του Αρκάνο. Μποροφμε μόνο να ποφμε ότι είναι τρομερά δφςκολο να
ποφμε πότε κάποιοσ πρζπει να κάνει κινιςεισ και για πόςο να μζνει ακίνθτοσ. Ρρζπει
κανείσ να είναι πραγματικά ςοβαρόσ ςε αυτό και να γνωρίηει πωσ και θ γυναίκα
πρζπει να είναι ακίνθτθ ι πακθτικι και οι κινιςεισ κα πρζπει να γίνονται από τον
άνδρα ο οποίοσ κα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο ζτςι ϊςτε να μθ χάςει τθν φωτιά από τα
ςεξουαλικά του όργανα. Αν ο άνδρασ ξοδζψει όλθ του τθν ϊρα ςτθν προςευχι, κα
χάςει όλθ τθ διζγερςθ και θ εργαςία κα γίνει άςχθμα. Πλα ζχουν τθν ϊρα τουσ και
υπάρχει ϊρα για τθν προςευχι· το πιο ςθμαντικό είναι να καταλάβουμε πότε να
κάνουμε το ζνα πράγμα και πότε το άλλο.
Επομζνωσ, οι κινιςεισ είναι μόνο για να διεγείρουν τα δθμιουργικά όργανα αλλά αυτό
δεν ςθμαίνει πωσ κάνουμε οποιοδιποτε είδοσ υπερβάλλουςασ κίνθςθσ κατά τθν
διάρκεια τθσ πρακτικισ. Κυμθκείτε, αυτόσ είναι ζνασ ναόσ ςτον οποίο ζχετε ειςζλκει.
Αυτό πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ ικανότθτεσ του ατόμου. Αν
υπάρχουν απότομεσ κινιςεισ, τότε αυτό κα μποροφςε να οδθγιςει ςε «πτϊςθ» κι
αυτό είναι κάτι που πρζπει να αποφφγουμε. Θ Λειτουργία λζει: «Αλλά ς’ αυτόν που
κα προςφζρει ζνα άτομο ςκόνθσ ςτθ δόξα τθσ ζκςταςθσ, τα πάντα κα του αρνθκοφν
εκείνθ τθ ςτιγμι.»
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Η ΩΣΗ ΥΩΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΜΑΝΣΡΑΜ
Τα μάντραμσ επίςθσ πρζπει να γίνονται ςωςτά. Για παράδειγμα: για τθ φωνοποίθςθ
του I, του A, κτλ. πρζπει κανείσ να ειςπνζει, λζγοντασ ι τραγουδϊντασ τα γράμματα
μζχρι ο αζρασ ςτουσ πνεφμονεσ να αδειάςει. Πταν ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ ρωτικθκε
πότε κάποιοσ μετατρζπει, απάντθςε ότι γίνεται όταν κάποιοσ πιζηει τον κόκκυγα. Όταν
κάποιοσ πιζηει τον κόκκυγα, ςταματά τθν διαδικαςία τθσ ςκζψθσ και γίνεται θ
μετατροπι. Δεδομζνου ότι ο αζρασ φεφγει από τουσ πνεφμονεσ όταν τραγουδάμε το
μάντραμ, υπάρχει μια ενςτικτϊδθσ τάςθ να ςυμπιζςουμε τον κόκκυγα και να
εκμεταλλευκοφμε τθν πρϊτθ φλθ.
Ρρζπει να κάνουμε αυτό που κάνει ο ιερζασ όταν πθγαίνει να λειτουργιςει ςτο βωμό·
πρϊτον, πρζπει να τοποκετθκεί μζςα ςτον εαυτό του, μετά παίρνει το ξίφοσ, αςκεί
πίεςθ ςτον κόκκυγα και προβάλει τθν ενζργειά του. Ζνασ διορατικόσ κα μποροφςε να
δει αυτό το ξίφοσ τυλιγμζνο ςε φλόγεσ εκείνθ τθ ςτιγμι που προβάλλει τθν ενζργεια.
Θ όλθ εργαςία μασ είναι απλά ζνα κζμα ενζργειασ.
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ΟΙ ΑΝΑΠΝΟΕ
Ρρζπει να κάνουμε ανάςκελα τισ αναπνοζσ και να χρθςιμοποιοφμε τθ ςυνειδθτι
φανταςία, μεταφζροντασ τθ μετατρεπόμενθ ενζργεια από τον κόκκυγα προσ τον
εγκζφαλο και από τον εγκζφαλο προσ τθν καρδιά.
Πλο αυτό γίνεται πιζηοντασ τον κόκκυγα και ζχοντασ τθν αίςκθςθ τθσ παρουςίασ
εκείνθσ τθσ ενζργειασ θ οποία είναι θ ίδια θ Κεϊκι Μθτζρα Κουνταλίνι.
Θ εξάχνωςθ τθσ μετατρεπομζνθσ ενζργειασ εξαρτάται από τισ αναπνοζσ και τισ
εμπνεφςεισ που ο Αλχθμιςτισ αςκεί κατά τθν διάρκεια τθσ πρακτικισ τθσ μετατροπισ.
Αυτό είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ.
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ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ: GANESHA
Μετά αφοφ θ πρακτικι του Αρκάνο ζχει τελειϊςει, ο άνδρασ και θ γυναίκα
αποςφρονται από τθ ςωματικι επαφι και γυρίηουν ο κακζνασ ςτο πλευρό του. Πταν
γυρίηει κανείσ ςτο πλευρό του, κα αντιλθφκεί ζνα μικρό οςτό ςτο τζλοσ τθσ
ςπονδυλικισ ςτιλθσ (το ιερό οςτό) που εξζχει και είναι πολφ κοντά ςτον κόκκυγα.
Αυτό το οςτό μπαίνει ςε μεγάλθ δραςτθριότθτα. Θ Λειτουργία λζει: «Τουσ Κεοφσ του
γοφοφ του Ουρανοφ, λατρεφουμε βακιά.»
Αυτά τα οςτά κα πρζπει να ενϊςει το ηευγάρι κακϊσ θ ραχοκοκαλιά τθσ γυναίκασ και
θ ραχοκοκαλιά του άνδρα αγγίηονται ς’ εκείνο το ςθμείο και τότε αρχίηουμε τθν
εργαςία με τθ «DEVATA GANESHA». Αδελφοί, αυτά είναι πλθροφορίεσ τθσ Τρίτθσ
Κάμαρασ. Σασ παρακαλϊ μθν τα πείτε ςε κανζναν.
Κατόπιν, κάποιοσ ξεκινά να φωνοποιεί τα μάντραμσ ΒΑΜ-ΣΑΜ-ΤΣΑΜ. Τότε ηθτά από
τθν Αξιοςζβαςτθ Δαςκάλα DEVATA GANESHA να δουλζψει επάνω ςτο Τςάκρα
MULHADARA, ζτςι ϊςτε οι ιερζσ φωτιζσ υποβάλλονται ςε επεξεργαςία ςτισ ανϊτερεσ
οκτάβεσ για να ξυπνιςουν. Επαναλαμβάνουμε: VAAAAMMMMM – SAAAMMMM CHAAAMMM.
Αυτό που λζμε εδϊ είναι ζνασ χρυςόσ κανόνασ, αδελφοί. Αυτό είναι πολφ ςθμαντικό
ςτθν εργαςία μασ. Αυτζσ οι τρεισ λζξεισ προφζρονται και από τον άνδρα και από τθν
υναίκα. VAAAAMMMMM – SAAAMMMM - CHAAAMMM ηθτϊντασ από τθ Δαςκάλα
DEVATA GANESHA να πραγματοποιιςει τον εξαγνιςμό του Τςάκρα MULHADARA μασ
και του ιεροφ μασ οςτοφ, ζτςι ϊςτε θ Κουνταλίνι και οι ιερζσ μασ φωτιζσ να
μπορζςουν να ξυπνιςουν και να ανυψωκοφν.
Πλοι εμείσ ζχουμε μαγνθτικά κζντρα.
Ρρϊτον, θ ζνωςθ του άνδρα και τθσ γυναίκασ· δεφτερον, θ ςτάςθ. Γιϋαυτό βλζπουμε
όλα αυτά τα πράγματα που ςασ ζλεγα. Αυτό είναι Λειτουργία και ο Δάςκαλοσ,
πρακτικά μιλϊντασ, απαγόρευςε ςτον κακζνα να πει για τα Μυςτιρια τθσ
Λειτουργίασ, επειδι αυτά είναι διαλζξεισ για τθ ςυνείδθςθ. Αλλά... τι να κάνουμε;
Εδϊ είναι που βλζπουμε το μυςτιριο του Σταυροφ τθσ Caravaca. Ζνασ άνδρασ και μια
γυναίκα πλάτθ με πλάτθ, επειδι θ Κουνταλίνι ανζρχεται μζςω τθσ πλάτθσ. Το
καλφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ είναι όταν ο άνδρασ και θ γυναίκα βάηουν τισ πλάτεσ
τουσ μαηί και αρχίηουν να εργάηονται και τα ρευςτά αρχίηουν να περνοφν και να
ηωντανεφουν τισ φωτιζσ.
Κυμθκείτε, κάκε ζνασ από τουσ ςπονδφλουσ είναι αίκουςεσ μαφρθσ μαγείασ, που
ανικουν ςτθν Μαφρθ Αδελφότθτα. Να γιατί ςτο Δράμα του Χριςτοφ υπάρχουν δφο
λθςτζσ, ζνασ καλόσ κι ζνασ κακόσ. Ο καλόσ λθςτισ είναι εκείνοσ που μετατρζπει και οι
μαφροι μάγοι τον αποκαλοφν λθςτι επειδι αφαιρεί από αυτοφσ τθν πρόοδο που
κάνει θ φωτιά και τουσ διϊχνει από τουσ ςπονδφλουσ. Αν εμείσ κατοικοφμε ς’ ζνα
ςπίτι κι ζρχεται ο ιδιοκτιτθσ και μασ διϊχνει εμείσ τον αποκαλοφμε λθςτι επειδι μασ
διϊχνει από το ςπίτι, παρότι δε μασ ανικει.
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Η ΦΡΗΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τθν ενζργειά του μπορεί κανείσ να τθ χρθςιμοποιιςει με πολλοφσ τρόπουσ. Το να
προβάλλουμε τθν ενζργειά μασ για να βοθκιςουμε ζναν ςυνάνκρωπό μασ είναι μια
πράξθ αγάπθσ. Είναι αυτό Αγάπθ; Φυςικά είναι! Είναι θ ενζργεια που κάποιοσ ζχει και
μπορεί να τθ δϊςει. Ζνα πρόςωπο κα ιταν ανόθτο να γνωρίηει ότι ζχει αυτι τθν
ενζργεια και να ξζρει ότι μπορεί να τθ χρθςιμοποιιςει για να βοθκιςει τουσ άλλουσ
και να μθν το κάνει. Αυτό είναι όπωσ με τουσ πολιτικοφσ. Ζνα παράδειγμα είναι ζνασ
βουλευτισ ι ζνασ γερουςιαςτισ, ο οποίοσ ζχει μία κζςθ ςτθ κυβζρνθςθ για να
βοθκιςει οποιονδιποτε κζλει. Ζτςι δεν είναι; Ασ το πει κάποιοσ πολιτικόσ.
Ο κάκε άνκρωποσ ζχει αυτιν τθν ενζργεια για να τον εξυπθρετεί. Κάποιοσ, για
παράδειγμα, ςυναντά ζναν άνκρωπο που ζχει ζνα πρόβλθμα, ζναν άνδρα ι μια
γυναίκα, και αν δε κζλει να μακευτεί θ επικυμία του να βοθκιςει, μπορεί να το κάνει
από μακριά και να ακτινοβολιςει αυτιν τθν ενεργειακι δυνατότθτα πάνω ςε αυτόν
τον άνκρωπο. Ροιοσ δεν ξζρει πϊσ να το ακτινοβολιςει αυτό; Αλλά αυτό γίνεται από
τθν καρδιά και όχι από το νου, επειδι δεν κάνουμε κάποια διανοθτικι εργαςία.
Κάποιοσ φαντάηεται εκείνο το πρόςωπο και μετά τον/τθν περιβάλλουμε με μια μπλε
αφρα και εκείνο το πρόςωπο κα νιϊςει καλφτερα. Κάποιοσ φαντάηεται ζνα φυτό, το
ςπίτι ενόσ προςϊπου, το Ναό, κτλ., και αυτό αποκρυςταλλϊνεται, και αυτό είναι ζνα
γεγονόσ. Αυτό είναι ζνα είδοσ ενζργειασ που κάποιοσ μπορεί να χειριςτεί και να κάνει
κάκε είδουσ καφματα με αυτιν. Μεγάλεσ κεραπείεσ και μεγάλεσ πράξεισ προσ όφελοσ
των άλλων. Πταν δεν ζχετε κάποιον για να βοθκιςετε, τότε προςπακιςτε να
βοθκιςετε ζνα φυτό που ξεραίνεται και μπορείτε να το βοθκιςετε.
Το αντίκετο ςυμβαίνει όταν ακτινοβολοφμε τα αρνθτικά διανοθτικά κφματα τθσ
λαγνείασ, οποιαςδιποτε αρνθτικότθτασ που κα προκαλζςει ηθμιά και αυτό είναι
αντίκετο τθσ προαναφερκείςασ κεραπείασ.
Αυτό είναι το πρϊτο βιμα, αυτό είναι Αλχθμεία. Αυτό κάνει ο αλχθμιςτισ. Θ ιςτορία
μάσ λζει πωσ ζχουμε δίκιο. Ρρόκειται να ςασ πω κάτι που ξζρω. Πταν πιγαμε να
ηιςουμε πάνω εκεί, ςτθν κορυφι του βουνοφ, αυτό το μζροσ το αποκαλοφςαν «Θ
ΑΚΘ ΤΘΣ ΡΕΛΝΑΣ». Είναι εκεί όπου θ Γνωςτικι Εκκλθςία αγόραςε το ζδαφοσ που
είναι το μζροσ που βρίςκεται το μοναςτιρι. Υπιρχε ζνα μικρό ςπίτι που λεγόταν το
«ΣΡΛΤΛ ΤΟΥ ΡΟΣΚΥΝΘΤΟΥ» κοντά ςτο ςπίτι του MIGUEL ROMERO. Πλο αυτό
αγοράςτθκε με 102,000.00 μπολιβάρεσ και πλθρϊκθκε ο MIGUEL ROMERO με
επιταγζσ των 300.00 μπολιβάρεσ. Κι ζτςι αποπλθρϊκθκε. Αν πάτε εκεί ςιμερα και
προςπακιςετε να βρείτε ζνα κομμάτι γθσ, κα δείτε πόςο πολφ κοςτίηει.
Σιμερα ακόμα και ζνα άςχθμο κομμάτι γθσ κοςτίηει 100,00 μπολιβάρεσ το μζτρο. Τι
είναι αυτό που ζδωςε ηωι ςε αυτιν τθν περιοχι; Το μοναςτιρι, θ δφναμθ που όλοι
δίνουμε ςτον τόπο όταν ερχόμαςτε εκεί. Για παράδειγμα:
Πταν κάποιοσ νιϊκει καυμαςμό, όταν είναι ςτθ λιακάδα και ο ιλιοσ καίει, μ’ αυτιν
τθν εκδιλωςθ του καυμαςμοφ για το τοπίο τθσ φφςθσ... με αυτό δίνει κανείσ ηωι
ςτθν περιοχι. Εδϊ είναι ζνα είδοσ Αλχθμείασ. Αυτό είναι Αλχθμεία.

70

www.gnosisellas.gr
Κάποτε, αςτειευόμουν με τον JOAQUIN AMORTEGUI ο οποίοσ περνοφςε χίλια κι ζνα
βάςανα και του ζλεγα: «Δάςκαλε, δεν ξζρω, αλλά θ γυναίκα είναι ο μεγαλφτεροσ
ανόθτοσ ςτθν ηωι.» Αυτόσ είπε: «Τι ςυμβαίνει;» Ρειραχτικά, απάντθςα: «Ρϊσ μπορεί
κάποια να ςασ ερωτευτεί...; Είςτε πραγματικά άςχθμοσ!» Ρροςπακϊ να ςασ δείξω τι
μπορείτε να κάνετε ωσ απόδειξθ αυτοφ του είδουσ ενζργειασ, που τθν ζχουν οι
άνδρεσ και οι γυναίκεσ. Πταν θ γυναίκα ανυψϊνει τα φίδια τθσ και δουλεφει ςε αυτό
το επίπεδο, αυτι θ γυναίκα καλεί τθν προςοχι του κακενόσ επάνω τθσ. Κακζνασ ζχει
κάτι να καυμάςει ςε αυτιν. Επειδι είναι πολφ όμορφθ και δε χρειάηεται κανζνα
μακιγιάη... πράγματα όπωσ αυτό. Εκείνθ θ φυςικι ελκυςτικότθτα τθν κακιςτά
όμορφθ. Αυτό είναι Αλχθμεία.
Γιατί ο γνωςτικόσ πρζπει να ηει επικίνδυνα; Επειδι μπορεί να είναι άςχθμοσ ςαν τθ
μαφρθ νφχτα, αλλά ζχει κάτι που είναι ελκυςτικό. Οι γυναίκεσ αρζςκονται να τον
αγγίηουν ι να τον φιλοφν. Μερικζσ γυναίκεσ μοφ λζνε, «Δάςκαλε, κα επικυμοφςα να
ςασ αγκαλιάςω και κα ικελα να ςασ δϊςω ζνα φιλί.» Ριςτεφετε ότι κα μποροφςα να
ςκεφτϊ, ς’ αυτιν τθν κατάςταςθ υγείασ που βρίςκομαι, όντασ τόςο άρρωςτοσ, ότι
κάποια από εκείνεσ τισ αδελφζσ είναι ερωτευμζνθ μαηί μου; Πχι! Αιςκάνονται εκείνθ
τθν ζλξθ λόγω τθσ ενζργειασ. Τθν ενζργεια που κάκε άντρασ ζχει και κάκε γυναίκα
που δουλεφει μ’ αυτιν.
Πταν οι ιερζσ φωτιζσ ξυπνάνε, τα θλιακά ςϊματα αποκτοφν μια φωτεινότθτα. Ζχουμε
μάκει -κι αυτό δεν είναι κζμα υπεροψίασ- αλλά ζχουμε μάκει πωσ κάκε γνωςτικόσ
ζχει ςυνειδθτι φανταςία και ο Δάςκαλοσ λζει πωσ θ ςυνειδθτι φανταςία είναι ζνα
είδοσ διόραςθσ. Ζχουμε μάκει... ποφ υπάρχει φωτεινότθτα. Γιατί υπάρχει
περιςςότερθ φωτεινότθτα εδϊ παρά εκεί; Αυτό είναι επειδι υπάρχει ενζργεια. Πςο
περιςςότερθ φωτεινότθτα υπάρχει ς’ ζνα πρόςωπο, τόςθ περιςςότερθ θ ενζργεια.
Μπορείτε να καταλιξετε ςτα δικά ςασ ςυμπεράςματα, ςχετικά με το είδοσ εργαςίασ
που κάνει ο κακζνασ. Αυτό είναι Αλχθμεία. Βάςει αυτοφ μποροφμε να δοφμε τι είδουσ
εργαςίασ κάνει ο κακζνασ και τθν ενζργεια που επεξεργάηεται.
Δεν πρζπει να περιπλζκουμε τθ ηωι μασ. Αν παρατθριςετε το καλϊδιο τθσ θλεκτρικισ
ενζργειασ, το καλϊδιο που είναι νεκρό (αρνθτικό) ςε κάποιεσ ςτιγμζσ γίνεται ηωντανό
(κετικό). Ζτςι πολϊνεται θ ενζργεια. Το ςθμαντικό είναι να αγγίξουμε το πρόςωπο
που χρειάηεται τθν βοικεια, ι αν δεν μποροφμε να τον αγγίξουμε, να ςτρζψουμε
αυτιν τθν ενζργεια και να τθν ακτινοβολιςουμε για να κεραπεφςουμε κάποιον. Αυτι
είναι θ προβολι τθσ ενζργειασ και ίςωσ δεν μπορείτε ακόμθ να καταλάβετε πϊσ
γίνεται αυτό, αλλά ασ μθν περιπλζξουμε το νου μασ.
Κα μποροφςαμε να ποφμε ότι αυτό είναι θ πρϊτθ εκδιλωςθ. Αυτό είναι που ο DON
JULIO MEDINA αποκάλεςε Θ ΜΑΓΕΛΑ ΤΘΣ ΑΓΑΡΘΣ. Αυτό είναι μαγεία. Αυτό
υποβάλλεται ςε επεξεργαςία διαμζςου τθσ Αφρασ του Σφμπαντοσ. Ζχει τόςο μεγάλθ
δφναμθ που δεν μπορεί να μετρθκεί. Δεν υπάρχει κανζνα μζτρο για αυτό.
Μιλάμε για αυτό που ξζρουμε. Κα μποροφςε ασ ποφμε κάποιοσ να μασ πει πωσ είδε
τον ίδιο τον Λθςοφ να βλζπει κάποιον που κλαίει ςτο Καράκασ, αλλά εμείσ δεν το
είδαμε αυτό. Εμείσ μιλάμε για όςα ζχουμε ηιςει εδϊ. Πταν κάποιοσ μάσ πλθςιάηει,
ξζρουμε. Οι γυναίκεσ το γνωρίηουν αυτό. Γνωρίηετε για παράδειγμα πότε ζνασ άντρασ
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ςάσ πλθςιάηει και είναι γεμάτοσ από ζντονθ επικυμία. Αυτό γίνεται διαιςκθτικά ςτθ
γυναίκα και είναι μζςω ενόσ φυςικοφ ενςτίκτου. Γνωρίηετε ότι αυτόσ ο άντρασ είναι
γεμάτοσ πάκοσ· το αιςκάνεςτε και ζτςι απομακρφνεςτε από αυτόν ακόμα κι αν είναι
πραγματικά όμορφοσ.
Επειδι το μόνο που υπάρχει είναι πάκοσ. Και γιατί οι γυναίκεσ δεν απομακρφνονται
ςτθν άλλθ περίπτωςθ που αναφερκικαμε; Γιατί τότε αντί τθσ ςεξουαλικισ διζγερςθσ
υπάρχει εςωτερικι ειρινθ. Μπορείτε να δείτε τθν διαφορά;
Αυτό είναι ο κακαγιαςμόσ των εορτϊν. Αυτό δεν ςθμαίνει πωσ επειδι είναι Μεγάλθ
Ραραςκευι δεν κα πάω ςτθν δουλειά. Ο αγιαςμόσ των εορτϊν ςθμαίνει πωσ είμαςτε
κάπου ζξω ςε μια δφςκολθ ςτιγμι κι εντελϊσ ξαφνικά, αιςκανόμαςτε αυτι τθν ειρινθ
εςωτερικά. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να εξθγθκεί. Κάποιοσ λζει: «Μιπωσ αυτό
να είναι ο Κεόσ;» Αυτό κα πρζπει να το μεταςχθματίςουμε μιλϊντασ ςτο Κεό,
δίνοντασ ευχαριςτίεσ ςτο Κεό, άπειρεσ ευχαριςτίεσ και να ταυτίηεται με τον Κεό.
Αλλιϊσ, αν δεν το κάνουμε αυτό, κα μετατραπεί ςε κάποιο είδοσ ςυναιςκθματιςμοφ
και θ ςτιγμι κα εξαφανιςτεί κι εμείσ κα επιςτρζψουμε ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ
και όλα αυτό κα καταλιξει ςε ζνα αίςκθμα λφπθσ. Πταν κάποιοσ γεμίςει με ειρινθ,
αυτι θ ειρινθ κα κυριαρχιςει ςτο ςϊμα του και ςτθν ψυχι του. Αν όμωσ δεν κάνει
τίποτα με αυτό και πάει και ταυτιςτεί με τθν τθλεόραςθ ι με κάτι άλλο, ςε δυο ϊρεσ
περίπου κα αιςκανκεί πραγματικά πολφ λυπθμζνοσ. Δοκιμάςτε το και κα το
επιβεβαιϊςετε μόνοι ςασ. Εκείνθ θ ευτυχία γίνεται κλίψθ επειδι φτάνει ςε μια
ςυγκεκριμζνθ οκτάβα κι αν δεν ςτακεροποιθκεί ςτο κατάλλθλο επίπεδο, τότε κα πάει
προσ τα κάτω, προσ τθν προθγοφμενθ κατάςταςθ κι ο άνκρωποσ αρχίηει να
αιςκάνεται βακιά κατάκλιψθ, νευρικότθτα κι ζπειτα λζει: «Δεν ξζρω γιατί αιςκάνομαι
ζτςι τϊρα. Ήμουν ευτυχιςμζνοσ, αιςκανόμουν καλά.» Το Είναι εμφανίςτθκε αλλά
αυτόσ δεν του μίλθςε, δεν του είπε οφτε: «Καλθμζρα Ρατζρα», αντίκετα, ταυτίςτθκε
με τουσ άλλουσ. Αν δεν ταυτιςτεί με τον Ρατζρα, τότε το Είναι αποςφρεται και θ
κλίψθ παραμζνει. Αυτό είναι θ τφψθ που αιςκάνεται κάποιοσ όταν δεν
εκμεταλλεφεται τθν παρουςία του Είναι.
Αγαπθτοί μου αδελφοί και αδελφζσ, αυτό που λζμε εδϊ ςχετίηεται με τισ Αρκάνεσ·
τθν Ρρϊτθ, τθ Δεφτερθ, τθν Τρίτθ και τθν Τζταρτθ των Μεγάλων Αρκάνων του Ταρϊ·
αυτζσ είναι οι εντολζσ του Νόμου του Κεοφ.
Αν κάποιοσ χαλαρϊνει κι αιςκάνεται το Είναι, αιςκάνεται τότε ότι είναι ζνα με το
Είναι. Δεν είναι ανάγκθ να αρχίςετε να κλαίτε, επειδι τϊρα είςτε ενοποιθμζνοι με το
Είναι ςασ. Ζπειτα, κα εξοικειωκείτε με αυτιν τθν κατάςταςθ και δεν κα φτάςετε ςε
τζτοιο άκρα, ς’ αυτζσ τισ ςυναιςκθματικζσ ακρότθτεσ. Γιατί εάν αρχίςετε να κλαίτε
αυτό μπορεί να μετατραπεί από μια ανϊτερθ ςυγκίνθςθ ςε μια άλλθ κατϊτερθ κι ζτςι
είναι που αναπτφςςετε τον ςυναιςκθματιςμό.
Πταν κάποιοσ αιςκάνεται εκείνθ τθ ςτιγμι τθσ πνευματικισ ανφψωςθσ, πρζπει να τθν
χρθςιμοποιιςει για κάτι: για να ζχει ζμπνευςθ. Υπάρχουν 5 εκδθλϊςεισ τθσ αγάπθσ,
και τισ ζχουμε δει. Θ αγάπθ που κάποιοσ αιςκάνεται ασ ποφμε για ζνα τοπίο, για ζνα
θλιοβαςίλεμα· αυτό είναι κάτι που γίνεται μια ζμπνευςθ. Είναι διαφορετικι από τθν
αίςκθςθ τθσ αγάπθσ που κάποιοσ ζχει όταν κάνει μια εργαςία φιλανκρωπίασ κι
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αιςκάνεται ότι εκπλθρϊνει το κακικον του. Επίςθσ, υπάρχει εκείνθ θ αγάπθ που ο
άνδρασ αιςκάνεται για τθ γυναίκα και αντίςτροφα. Αυτό είναι ζνα άλλο είδοσ αγάπθσ.
Θ αγάπθ που αιςκανόμαςτε για το Κεό είναι ζνα άλλο είδοσ. Πλα προζρχονται από
τθν ίδια αγάπθ αλλά ςε μια ανϊτερθ οκτάβα. Πταν λοιπόν κάποιοσ αιςκάνεται
εκείνεσ τισ ςτιγμζσ τθσ υπζρτατθσ ανφψωςθσ και δεν κάνει τίποτα γι’ αυτό, τότε όλο
αυτό εκφυλίηεται, κι αυτό, όπωσ ιδθ ζχουμε εξθγιςει, παράγει κλίψθ, ανία,
ανταγωνιςμοφσ, κτλ. Αυτό είναι όπωσ με το ςπζρμα· αν το ιερό ςπζρμα δεν περνά
μζςα από τουσ διάφορουσ τόνουσ, από τισ διάφορεσ νότεσ που πρζπει κατά τθν
διάρκεια τθσ Αλχθμικισ πρακτικισ, τότε κι αυτό επίςθσ αρχίηει να κάνει μία κακοδικι
εξζλιξθ. Ο περίφθμοσ νόμοσ τθσ Εντροπίασ είναι κι αυτόσ κακοδικι εξζλιξθ. Ζτςι, δεν
είναι τόςο εφκολο να ποφμε: «Εγϊ μετατρζπω και δεν ζχω οποιαδιποτε απϊλεια
ενζργειασ.» Αλλά, ποια ςοφι χριςθ κάνετε εκείνθσ τθσ ενζργειασ που μετατρζπετε;

Τα Μάντραμσ και οι Εξορκιςμοί
Ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ μασ ζχει δϊςει χιλιάδεσ μάντραμσ, εξορκιςμοφσ, κτλ. Αυτά
δουλεφουν όταν γίνονται ςωςτά.
Μια φορά κυμάμαι, βρζκθκα ςτουσ εςωτερικοφσ κόςμουσ μ’ ζνα δαίμονα που πιρε
τθν μορφι ενόσ μοναχοφ και μετά πιρε τθν μορφι μιασ μάγιςςασ και μετά πάλι
άλλαξε. Είπα όλουσ τουσ εξορκιςμοφσ που μποροφςα να κυμθκϊ και τουσ ζριξα πάνω
του, άγγιξα ςχεδόν με το χζρι μου τθ μφτθ του. Ο δαίμονασ παρζμεινε ιςυχοσ κι
εκείνθ τθν ςτιγμι μου ιρκε να προβάλλω τθν ενζργειά μου ς’ αυτόν. Τότε, ςικωςα το
χζρι μου όπωσ ςτο γνωςτικό χαιρετιςμό και πρόφερα το BELILIN ζτςι ακριβϊσ όπωσ ο
Δάςκαλοσ μάσ το δίδαξε και αιςκάνκθκα τθν ενζργεια να υψϊνεται μζςω τθσ
ςπονδυλικισ μου ςτιλθσ και να πθγαίνει κατευκείαν ςτα δάχτυλά μου και να
προβάλλεται ζξω από εμζνα. Το ζκανα αυτό δυο φορζσ κι ζβλεπα πωσ αυτόσ γινόταν
μικρότεροσ και μικρότεροσ ζωσ ότου απζμεινε μόνο μια μικρι δζςμθ από ςτάχτεσ.
Τότε ιταν που γνϊριςα πϊσ προβάλλουμε τθν ενζργεια για να εξορκίςουμε ζναν
δαίμονα. Ζνασ ιερζασ ανεβαίνει ςτο Βωμό και παίρνει το ξίφοσ, όχι ςαν κάποιον που
κρατάει ζνα λουλοφδι ι ζνα ευαίςκθτο πράγμα, αλλά το παίρνει όπωσ πρζπει να το
πάρει, ςαν ζνα ςπακί. Ρρζπει να το εμποτίςει με τθν ενζργειά του εκείνθ τθν ςτιγμι.
Αυτι προβάλλεται μζςω των μυϊν, των νεφρων, του δζρματοσ και τθσ ροισ του
αίματοσ, κτλ. Πλο αυτό γίνεται ζτςι ϊςτε το ξίφοσ να διαποτιςτεί από εκείνθ τθν
ενζργεια. Εκεί κάποιοσ μπορεί να φανταςτεί το ξίφοσ των Μεγάλων Μυθμζνων·
εκείνοι που μποροφν να δουν διορατικά το ξίφοσ τουσ δεν βλζπουν ζνα κομμάτι
μζταλλο αλλά τθ ηωντανι φλόγα τθσ φωτιάσ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που το ξίφοσ είναι
φτιαγμζνο από μζταλλο, δεδομζνου ότι είναι ζνασ αγωγόσ τθσ ενζργειασ που κάποιοσ
βάηει ςε αυτό. Εκείνο το ξίφοσ ςτα χζρια ενόσ Λερζα, διαποτιςμζνο με τθν ενζργειά
του, ζχει τθν δφναμθ να κακαρίςει το περιβάλλον οποιουδιποτε χϊρου, ζτςι ϊςτε
κανζνασ δαίμονασ να μθν μπορεί να πλθςιάςει. Οι δαίμονεσ φοβοφνται τρομερά τθν
φωτιά.
Υπάρχει μια διδαςκαλία που ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ ζδωςε ςτθν αρχι κι αργότερα
διζταξε να κρυφτεί επειδι υπιρχαν πολλοί αδελφοί και αδελφζσ που ζκαναν κακι
χριςθ αυτισ. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα μάντραμσ για όταν το ηευγάρι είναι ενωμζνο
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ςεξουαλικά και μζςω αυτϊν των μάντραμσ, οι δυο κα μποροφςαν να ηθτιςουν
οτιδιποτε ικελαν και κα δινόταν επειδι ζχουν τθν δφναμθ να δθμιουργιςουν εκείνθ
τθν ςτιγμι. Ζπειτα, ο Δάςκαλοσ διζταξε αυτά τα μάντραμσ να φρουροφνται ωσ
μυςτικό, εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι πολλοί δεν ηθτοφςαν τθν πνευματικι πρόοδο,
αλλά ηθτοφςαν αυτοκίνθτα, ςπίτια, να κερδίςουν το λαχείο, κτλ. Επομζνωσ, θ
πνευματικι πρόοδοσ άρχιςε να παίρνει τθν κατιοφςα.
Τϊρα υφιςτάμεκα τισ ςυνζπειεσ. Ραρόλα αυτά, υπάρχουν άνκρωποι με αρκετι
ταπεινότθτα και κζλθςθ, και μπορεί ο κακζνασ να δει πωσ δουλεφουν· ς’ αυτοφσ τουσ
ανκρϊπουσ κα ειπωκοφν τα μάντραμσ κατά τθν διάρκεια ενόσ τελετουργικοφ τθσ
Τρίτθσ Κάμαρασ, με τθν προχπόκεςθ αυτά τα μάντραμσ που ο ουρανόσ τοφσ δίνει να
χρθςιμοποιοφνται για τθν πνευματικι τουσ πρόοδο.
Θ Λευκι Αδελφότθτα δεν ζχει πάρει αυτά τα μάντραμσ από τα γνωςτικά άτομα που
δουλεφουν, όμωσ πρζπει πάντα να υπάρχουν οριςμζνεσ προχποκζςεισ για να δοκοφν
αυτά τα πράγματα ςε κάποιον. Ζτςι δεν κα ζχουμε τον κίνδυνο κάποιοι άνκρωποι να
μετατρζψουν τθν εργαςία τουσ ςε κάποιοσ είδοσ μαφρθσ μαγείασ λόγου
ςυναιςκθματιςμϊν.
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ΣΟ ΑΡΚΑΝΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΥΑΣΑ ΠΑΝΣΡΕΜΕΝΟΤ
Για να αρχίςουν να αςκοφν τισ πρακτικζσ του Αρκάνο τα νιόπαντρα ηευγάρια ι εκείνοι
που δεν μποροφν να ελζγξουν τουσ ςφικτιρεσ μυσ τουσ, πρζπει να χρθςιμοποιιςου
τθν πρακτικι ΔΛΑΝΑ: αρχίηουν δθλαδι με το να κοιμοφνται μαηί χαϊδεφοντασ και
αγκαλιάηοντασ ο ζνασ τον άλλον με τα ςϊματα γυμνά, να αγγίηονται αλλά να μθν
ζρχονται ακόμα ςε ςεξουαλικι επαφι. Ζτςι επιτυγχάνουν τρία πράγματα:
1. Γνωρίηουν ο ζνασ τον άλλο και επομζνωσ χάνουν τθ ντροπι ςχετικά με τα
ςϊματά τουσ, θ οποία είναι πολφ περιοριςτικι και εμποδίηει το ηευγάρι από
τθν πλιρθ ενοποίθςθ.
2. Μαγνθτίηουν τα κζντρα τουσ και,
3. Δθμιουργοφν Κζλθςθ. Αυτό επιτυγχάνει τον ςυγχρονιςμό με τθν εργαςία.
Αποφεφγουν να κάνουν λάκθ, τα οποία αργότερα γίνονται τραυματικά για το
ηευγάρι.
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ΟΙ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΙ ΣΑ ΩΜΑΣΑ
Πταν ιρκα ςτθν Δομινικανι Δθμοκρατία και βγικα δθμόςια για να γνωρίςουν οι
άνκρωποι το όνομα του Δάςκαλου Λάκςμι, μερικζσ αδελφζσ από τθν Λςπανία είπαν:
«Εμείσ κα ςασ χαρίςουμε το μικρό ςταυρό». Ζχει ειπωκεί πωσ θ εκκλθςία τθσ Εφζςου
ςχετίηεται με το φυςικό ςϊμα.
Αν αναλφςουμε τουσ τρεισ υδραργφρουσ: τον μαφρο, τον λευκό και τον κίτρινο, ο
μαφροσ αντιςτοιχεί ςτο φυςικό ςϊμα. Αυτό είναι το πυκνό υλικό ςτο οποίο τίποτα
ακόμα δεν ζχει διαμορφωκεί· αυτό είναι το μαφρο υλικό και ανικει ςτο φυςικό ςϊμα
.
Το λευκό υλικό ανικει ςτο αςτρικό ςϊμα και ςχετίηεται με τα ζνςτικτα. Αν
παρατθροφμε το κζντρο του ενςτίκτου, το οποίο κεωρϊ πάρα πολφ δφςκολο εξαιτίασ
του γεγονότοσ ότι είναι γεμάτο με πάρα πολφ «κόςμο» (τα εγϊ)· είναι εδϊ που
μποροφμε να δοφμε πϊσ το λευκό λερϊνεται. Ρολλοί άνκρωποι λζνε: «Ζχω ζνα λευκό
φόρεμα, αλλά δεν μου αρζςει να το φορϊ, επειδι λερϊνεται πολφ εφκολα».
Μπορείτε να φανταςτείτε πϊσ κα μποροφςαμε να κθλιδϊςουμε τον λευκό μασ
υδράργυρο με εκείνα τα ζνςτικτα;
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ΤΜΒΟΤΛΕ
Τα Αντιςυλλθπτικά
Μεταξφ όλων των ςυμβουλϊν που δίνονται ςτα ηευγάρια, αυτι είναι για τισ γυναίκεσ.
Είναι καλφτερο να μθν παίρνουν αντιςυλλθπτικά χάπια, δεδομζνου ότι αυτό είναι ζνα
ζγκλθμα ενάντια τθσ φφςθσ και φυςικά βλάπτει τθν ενζργεια· τότε, δεν κα
εξυπθρετιςει τθ γυναίκα ςτο ςτόχο τθσ Δεφτερθσ Γζννθςθσ. Μερικζσ γνωςτικζσ
αδελφζσ ζχουν ρωτιςει: «Τι να κάνω αν ο ςφηυγόσ μου εκςπερματίηει»; Σ’ αυτιν τθν
περίπτωςθ εκείνεσ οι αδελφζσ ςυμβουλεφονται να κάνουν μια ςυμφωνία με τθ Κεϊκι
Μθτζρα Κουνταλίνι.
Αυτό γίνεται γράφοντασ μια επιςτολι με το αίτθμά μασ προσ τθ Κεϊκι Μθτζρα ςε ζνα
λευκό κομμάτι χαρτί ηθτϊντασ από τθ Κεϊκι Μθτζρα να μεςολαβιςει μπροςτά ςτο
Κεϊκό Νόμο, ζτςι ϊςτε να μπορεί να αποφευχκεί μια εγκυμοςφνθ, δεδομζνου ότι
μόνο μζςω του Κεϊκοφ Νόμου μια γυναίκα μπορεί να μείνει ζγκυοσ. Πταν ζνα παιδί
ζρχεται ςτον κόςμο, δεν είναι μζςω τθσ κζλθςθσ του ατόμου αλλά μονάχα μζςω του
κείου Νόμου· επομζνωσ, είναι απαραίτθτο να διαπραγματευτεί με τθ Κεϊκι Μθτζρα,
ζτςι ϊςτε εκείνθ να ικετεφςει το Νόμο και τον Εςωτερικό Κεό για τθν αςφάλεια αυτισ
τθσ γυναίκασ. Κυμθκείτε! Τα πάντα ζχουν μια αιτία.
Αυτζσ οι καταςτάςεισ προκαλοφν τραφματα ςτθ γυναίκα και αυτό πρζπει να
αποφευχκεί ςτο ηευγάρι με κάκε κόςτοσ. Ο ζνασ δεν πρζπει να κατθγορεί τον άλλο
για τίποτα. Αυτζσ οι κατθγορίεσ καταςτρζφουν τθν αγάπθ ανάμεςα ςτο ηευγάρι και
προκαλοφν ψυχρότθτα ςτθ γυναίκα ι και ςτουσ δφο.

Εκπαιδεφοντασ τα Μάτια
Ο Αλχθμιςτισ πρζπει πρϊτα να μάκει να εκπαιδεφει τα μάτια του. Επειδι μζςω των
ματιϊν, ακόμθ και παρά τθ κζλθςι του, κα μποροφςε να προβάλλει οριςμζνεσ
ςεξουαλικζσ εκπορεφςεισ προσ άτομα του αντίκετου φφλλου, κι ζτςι να δθμιουργεί
κάποιεσ εικόνεσ οι οποίεσ κα προκαλζςουν ανεξζλεγκτεσ νοθτικζσ ςτάςεισ.

Μνθςικακίεσ, Κατθγορίεσ, κτλ .
Θ γυναίκα δε ςυγχωρεί τον άνδρα που λζει (και αυτό είναι ζνα ςυχνό λάκοσ που
γίνεται) πωσ δεν τθν αγαπά. Θ γυναίκα το χαράηει αυτό ςτθν ψυχι τθσ, ςτον
υποςυνείδθτο νου τθσ και αυτό φζρνει ψυχρότθτα ςτθ ςχζςθ.
Αυτό ιςχφει για όλεσ τισ λζξεισ μίςουσ, μνθςικακίασ, ψεμάτων, οργισ κτλ, που ο
άνδρασ λζει ςτθν γυναίκα και αυτό προκαλεί ό,τι ειπϊκθκε παραπάνω.
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Η Ευαιςκθςία ςτον Άνδρα
Ο άνδρασ κα ζπρεπε να είναι πολφ τρυφερόσ ςτθ ςεξουαλικι εργαςία και να μθ
ςυμπεριφζρεται ςαν κτινοσ, αλλά να είναι πάντα κφριοσ, δεδομζνου ότι αυτό επίςθσ
προκαλεί ψυχρότθτα ςτθ γυναίκα. Κυμθκείτε αδελφζ, ότι τα άτομα που κα
μετατραποφν είναι αυτά που δεν είναι μολυςμζνα από τθν υπό-διαςτατικι ενζργεια
και αυτι θ ποςότθτα των ατόμων είναι ανάλογθ τθσ ςυμπεριφοράσ μασ.

Συναιςκθματικι και Ψυχολογικι Συμπεριφορά
Τθν θμζρα τθσ πρακτικισ θ ςυναιςκθματικι και ψυχολογικι ςυμπεριφορά μασ επιδρά
ςτθ ςφνκεςθ τθσ ενζργειασ. Πταν θ ενζργεια μολφνεται από τα ζνςτικτα και τισ
αρνθτικζσ ςκζψεισ και ςυγκινιςεισ, θ Κεϊκι Μθτζρα δεν τθσ επιτρζπει να φτάςει ςτον
εγκζφαλο. Κυμθκείτε πωσ θ Κεϊκι Μθτζρα είναι εκείνθ που το διαχειρίηεται όλο
αυτό. Ρρζπει να καταβάλει κανείσ τθν προςπάκεια να μθν αναμείξει το υδρογόνο SI12 με τα υδρογόνα 200 ι 300, κτλ. που αντιςτοιχοφν ςε ςφοδρζσ επικυμίεσ, ςε
λαγνείεσ, κτλ. Είναι ςα να αναμιγνφουμε τον καφζ με το γάλα .

Επωφελθκείτε από το Χρόνο
Ο Αλχθμιςτισ πρζπει να επωφελείται από το χρόνο. Αν ζχει εςωτερικζσ καταςτάςεισ
που ςχετίηονται με τα εγϊ κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ και δε δουλεφει πάνω ςε
αυτζσ, αυτι θ μζρα είναι χαμζνθ, και το χειρότερο είναι ότι ο Νόμοσ παίρνει άλλθ μια
μζρα από αυτό το πρόςωπο· αυτό ςθμαίνει πωσ ο άνκρωποσ χάνει 2 θμζρεσ από τθν
ηωι του με το να μθν επωφελείται από τθν εργαςία με τον Μυςτικό Κάνατο, τθ Κυςία
ι τθν Αλχθμικι Μετατροπι. Για παράδειγμα: αν κάποιοσ είναι κυμωμζνοσ κατά τθ
διάρκεια τθσ θμζρασ και δε ςυλλογίηεται επάνω ςτα αίτια αυτοφ του κυμοφ, επειδι
είναι απαςχολθμζνοσ διαβάηοντασ κόμικσ ι βλζποντασ ςαπουνόπερεσ, ι ταινίεσ και
δε κυμάται τον εαυτό του, αυτό το πρόςωπο δεν κατζβαλε καμία προςπάκεια εκείνθ
τθν θμζρα για να ξυπνιςει τθ ςυνείδθςθ κτλ. Είναι προφανζσ ότι θ μζρα χάκθκε και ο
νόμοσ τοφ παίρνει ακόμα μια θμζρα· Θ ηωι τότε μειϊνεται ςιγά ςιγά. Αυτό είναι
επειδι οι χρόνοι επιταχφνουν.
Αν κάποιοσ κάνει τθ εργαςία καλά, τότε θ ηωι παρατείνεται 3 μζρεσ· αυτζσ είναι
ςυμβολικζσ και ζχουν να κάνουν με τθν μελλοντικι ανάςταςθ του μυθμζνου. Τϊρα
μπορείτε να κατανοιςετε γιατί λζγεται πωσ: «Αυτόσ που τρϊει τθ ςάρκα μου και πίνει
το αίμα μου, κα ζχει τθν αιϊνια ηωι κι εγϊ κα τον αναςτιςω τθν τρίτθ μζρα».
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Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΓΝΩΣΙΚΟΤ ΛΑΟΤ
Οι Γνωςτικοί πρόκειται να επιλζξουν τουσ εαυτοφσ τουσ· κάκε άτομο κα παραμείνει
μόνο του και κακζνασ κα επιλεχκεί βάςει των πεποικιςεϊν του. Για παράδειγμα:
μπορεί κάποιοι από εςάσ να ςκζφτονται πωσ ςτο Μοναςτιρι δεν υπάρχει καμιά
πεικαρχία, αλλά νομίηω πωσ θ ςκλθρότερθ πεικαρχία είναι αυτι που ζχουμε εδϊ.
Κακζνασ κάνει ότι κζλει· επομζνωσ, δε χρειάηεται να είμαςτε «καλοί» όταν
βριςκόμαςτε μπροςτά από τον TEOFILO BUSTOS ι μπροςτά από τον τάδε. Κακζνασ
είναι υπεφκυνοσ μονάχα για τον εαυτό του. Αν παρατθριςετε τθν ταινία «Θ ΜΑΧΘ
ΤΩΝ ΤΛΤΑΝΩΝ» αυτόσ ο θκοποιόσ ο δικεν Ρερςζασ, περπατοφςε ςτουσ δρόμουσ
βλζποντασ φωτιζσ όλων των ειδϊν, κραιπάλεσ, μάγιςςεσ που ζκαναν μαγείεσ, κτλ. και
αυτόσ ο άνδρασ ιταν πάντοτε ιρεμοσ. Είχε μία εςωτερικι-φυςικι πεικαρχία. Λζω
εςωτερικι- φυςικι γιατί ζχει ςχζςθ με τθ φυςικι, τθ ςυναιςκθματικι και τθ
διανοθτικι διάκεςθ. Αν δεν είχε εκείνθ τθν πεικαρχία, δεν κα είχε παρουςιάςει αυτι
τθν ιςορροπία και δεν κα ιταν ςε κζςθ να προχωριςει και να κάνει τθν εργαςία του.
Αλλά αν βλζπουμε κάποιον να φωνάηει και αρχίςουμε κι εμείσ να φωνάηουμε· αν
κάποιοσ μασ προςβάλλει κι αρχίςουμε να αντεπιτικζμαςτε με προςβολζσ, τότε δε κα
αλλάξουμε ποτζ και κα είμαςτε πάντα οι ίδιοι· να γιατί οι γνωςτικοί κα παραμείνουν
μόνοι, ζτςι ϊςτε να επιλζξουν τουσ εαυτοφσ τουσ. Ο κακζνασ πρόκειται να επιλζξει
τον εαυτό του .
Κάποτε ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ είπε μία από αυτζσ τισ μεγάλεσ αλικειεσ: «Οι χειρότεροι
εχκροί ςτθν εργαςία μασ είναι περιςταςιακά δίπλα μασ και φοράνε μπλε χιτϊνα.» Οι
εχκροί, εκείνοι που κα μποροφςαν ενδεχομζνωσ να μάσ βάλουν εμπόδια ςτθν πορεία
μασ, είναι ςτο ίδιο ίδρυμα με μασ επειδι δεν κζλουν να κάνουν τίποτα και λζνε:
«Αυτζσ είναι πραγματικά χαηομάρεσ». Αν ςάσ επθρεάςουν τα λόγιά τουσ ίςωσ
απορρίψετε όλεσ εκείνεσ τισ μεγάλεσ δυνατότθτεσ που θ ηωι ςάσ προςφζρει και να
πάτε να βρείτε μια καλφτερθ ηωι. Αλλά, ποια είναι θ καλφτερθ ηωι; Είναι θ
πνευματικι ηωι. Είναι καλφτερα να μθν αφιςετε τουσ άλλουσ να επιβάλλουν τισ
απόψεισ τουσ πάνω ςάσ και να μθν αφιςετε να ςασ προγραμματίςουν εκείνοι που
δεν ενδιαφζρονται για τθν αυτοπραγμάτωςθ. Υπάρχουν πολλζσ ουςίεσ οι οποίεσ
βρίςκονται μζςα ςτθν οργάνωςθ τθσ Γνϊςθσ και δεν ενδιαφζρονται για τθν
αυτοπραγμάτωςι τουσ· παρόλα αυτά, νιϊκουν άνετα εκεί επειδι θ Γνϊςθ προςφζρει
ςωτθρία ακριβϊσ όπωσ και οι προτεςτάντεσ, όπωσ και όλεσ οι ςζκτεσ, κτλ. Επομζνωσ,
εκείνοι που ενδιαφζρονται για τθν αυτοπραγμάτωςι τουσ δεν πρζπει να αφιςουν
τουσ άλλουσ να τουσ προγραμματίςουν.
Πλεσ οι περιςτάςεισ του πλανιτθ μάσ επθρεάηουν, αλλά αν ανθςυχιςουμε ςχετικά με
τθν εξυγίανςι του (και αυτό είναι αδφνατο δεδομζνου ότι αυτόσ ο πλανιτθσ δίνει το
τελευταίο κομμάτι ηωισ του ςε αυτιν τθν φυλι) και δεν ενδιαφερόμαςτε για τθν
εξυγίανςθ του φυςικοφ πλανιτθ μασ, του φυςικοφ ςϊματοσ μασ, τότε το Ζργο μασ δεν
πρόκειται να γίνει, δεδομζνου πωσ τα θλιακά ςϊματα δεν πρόκειται να
δθμιουργθκοφν.
Γιατί δεν μπορεί κάποιοσ να ξυπνιςει τθ ςυνείδθςθ; Γιατί δεν μπορεί να ζχει εκείνθ
τθν δυνατότθτα να βγει με το αςτρικό ςϊμα του; Γιατί δεν μπορεί; Αυτό είναι επειδι
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ο οργανιςμόσ του δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ που υπάρχουν,
προκειμζνου να διαλογιςτεί καλά ι να κάνει οποιοδιποτε είδοσ εργαςίασ που να ζχει
οποιαδιποτε υπερβατικότθτα και αυτό να του δϊςει εκείνο το ερζκιςμα ςτθν
εργαςία που προςπακεί να κάνει.
Αυτό ςθμαίνει, αγαπθτοί αδελφοί και αδελφζσ, πωσ πρζπει να ανθςυχοφμε
περιςςότερο για τθν μόλυνςι του οργανιςμοφ μασ απ’ ότι για εκείνθ ζξω από εμάσ,
δεδομζνου ότι εκείνθ είναι αναπόφευκτθ. Αν δεν κάνουμε τίποτα ωσ προσ τθ φυςικι
μασ μόλυνςθ, το ςϊμα μασ δεν πρόκειται να μασ εξυπθρετιςει με κανζναν τρόπο και
ακόμα και αν παλεφουμε για τθν κάκαρςθ αυτοφ του ςϊματοσ, κα είναι πάντα
ανάμεςα ςτο Νερό και το Φωσ.

80

www.gnosisellas.gr

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΗΜΕΙΩΗ ΣΟΤ ΕΚΔΟΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ
Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ, ακόμα λείπει υλικό για τθ μεταγραφι, το οποίο βρίςκεται ςε
αρκετζσ καςζτεσ του Α.Δ. Λάκςμι και ςυλλζχτθκε από τθσ διάφορεσ επιςκζψεισ που
ζκανε ο Δάςκαλοσ ςτθ Δομινικανικι Δθμοκρατία. Καταβάλλουμε κάκε δυνατι
προςπάκεια για να πάρουμε και να ςυλλζξουμε όλο το υπόλοιπο υλικό και κα το
προςκζςουμε ςε ζνα νζο βιβλίο που κα ςυμπλθρϊςει αυτό που κρατάτε ςτα χζρια
ςασ.
Θ διδαςκαλία του Δαςκάλου ζχει ςίγουρα μεγάλθ βακφτθτα και καυμάςια λογικι, θ
οποία ρίχνει ζνα λαμπρό φωσ εκεί όπου όλοι βλζπαμε μόνο αςάφειεσ. Είκε ο Κεόσ να
επιτρζψει ςε αυτοφσ τουσ κθςαυροφσ των Γνωςτικϊν Διδαςκαλιϊν να ειςζλκουν ςτθν
καρδιά μασ και να αποκρυςταλλωκοφν ςτθν αλχθμικι μασ εργαςία.
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