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ΑΛΧΗΜΕΙΑ II 
ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ 

 
 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ 
 
Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ 
παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία 
ΙΙ είναι θ ςυνζχεια του πρϊτου τόμου και το αποτζλεςμα τθσ μεταγραφισ 
που γίνεται από το νζο υλικό το οποίο αποτελεί ζνα μεγάλο μζροσ τθσ 
Διδαςκαλίασ που δόκθκε ςτθ Δομινικανι Δθμοκρατία από τον 
Αξιοςζβαςτο Δάςκαλο Λάκςμι για το Κζμα τθσ Σεξουαλικισ Αλχθμείασ. 
 
Ππωσ είπαμε ςτθν Αλχημεία Ι, «το υλικό είναι πιςτι αντιγραφι από τισ 
καςζτεσ οι οποίεσ περιζχουν όλεσ τισ πολφτιμεσ πλθροφορίεσ δοςμζνεσ 
από τον A. Δ. Λάκςμι. 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.» 
 
Επαναλαμβάνουμε ότι με αυτά τα βιβλία ζχουμε προςπακιςει να 
εκπλθρϊςουμε το ιερό κακικον τθσ ςυντιρθςθσ των διδαςκαλιϊν που 
δόκθκαν από το Δάςκαλο και να τισ μεταφζρουμε ς’ εςάσ ςε γραπτι 
μορφι, ζτςι ϊςτε όλοι όςοι διψοφν για τθ ςοφία να μπορζςουν να πιοφν 
από αυτζσ τισ αςτείρευτεσ πθγζσ τθσ γνϊςθσ του Είναι. 
 
Εκφράηουμε με άπειρθ ευγνωμοςφνθ τθν εκτίμθςι μασ ςε όλουσ 
εκείνουσ τουσ αδελφοφσ που μασ ζχουν υποκινιςει και μασ ζχουν 
βοθκιςει να κάνουμε αυτιν τθν εργαςία. Είκε ο Κεόσ να ςασ ανταμείψει 
και το φωσ του Δάςκαλου που βρίςκεται ςτο χαρτί και ςτο μελάνι ασ γίνει 
φωσ ςτθν ςυνείδθςθ όλων όςων αναηθτοφν ςε αυτζσ τισ ςελίδεσ. 
 
ΓΝΩΣΙΚΗ ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΕΚΚΛΗΙΑ, 
ΑΓΙΟΤ ΔΟΜΙΝΙΚΟΤ, ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ , 1999 
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Η ΑΛΧΗΜΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 
 

Πταν θ εργαςία γίνεται ςωςτά, ο άνκρωποσ γίνεται πιο απλόσ, επειδι θ 
μετατροπι δεν είναι δφςκολθ, αυτό που είναι δφςκολο είναι να γίνει 
καλά. 
 
Σε μια περίπτωςθ μιλϊντασ για τθν εκπαίδευςθ ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ, είπε: 
«Κοιτάξτε, όταν πρόκειται να μιλιςετε ςχετικά με αυτά τα τρομερά ιερά 
κζματα όπωσ το ςεξουαλικό ηιτθμα, κα πρζπει να χρθςιμοποιείτε τισ 
κατάλλθλεσ λζξεισ.» Ασ είμαςτε, ςυνεπϊσ, πολφ ςυνειδθτοί γιατί δεν 
πρόκειται να μιλιςουμε εδϊ για αςτεία πράγματα, πρόκειται να 
μιλιςουμε για ό,τι πιο ιερό ζχει ο κακζνασ. Εμείσ λζμε ότι το πιο ιερό που 
υπάρχει ςτον κάκε άνκρωπο είναι το Είναι, κι αυτό είναι λογικό, αλλά το 
Είναι χρειάηεται κάποιεσ δθμιουργίεσ, τισ οποίεσ κα κάνουμε με τθν 
πρϊτθ μασ φλθ θ οποία είναι θ ςεξουαλικι ενζργεια. Για εμάσ ωσ 
Γνωςτικοφσ θ ςεξουαλικι πτυχι είναι εκείνθ θ Κεϊκι πτυχι που μασ 
βοθκά να γεννθκοφμε για τθ γθ, να γεννθκοφμε για τθν κόλαςθ και να 
γεννθκοφμε για το Κεό, επομζνωσ, χρειαηόμαςτε πολφ ςοβαρότθτα ς’ 
αυτό το κζμα.  
 
Ο Α. Δ. GARGA KUICHINES ιταν ζνασ Δάςκαλοσ που κατά τθ διάρκεια τθσ 
μακριάσ πορείασ του ωσ Γνωςτικόσ μακθτισ είπε ςε κάποια περίςταςθ: 
«BUSTOS, το ζργο πρζπει να γίνει, αλλά εμζνα κα με ςκοτϊςουν λόγο 
αυτοφ». 
 
 

Η ΑΠΛΟΣΗΣΑ ΣΟ ΑΡΚΑΝΟ 
 
Το πιο φυςιολογικό, το πιο απλό πράγμα για εμάσ είναι να αςκοφμε το 
Αρκάνο. Απ’ όλεσ τισ γνωςτικζσ πρακτικζσ είναι θ απλοφςτερθ που ζχω 
γνωρίςει επειδι για να αςκιςουμε το Αρκάνο το μόνο που χρειάηεται 
είναι ο άντρασ και θ γυναίκα να ζχουν τθν κατάλλθλθ διάκεςθ κι αυτό 
είναι όλο. Επομζνωσ, δε χρειάηεται να κάνουμε τουσ εξορκιςμοφσ, 
προςευχζσ, τθ γονατιςτι υπόκλιςθ οφτε ολόκλθρεσ αλλθλουχίεσ 
πραγμάτων. Εγϊ δεν ζχω ακοφςει ποτζ τον Α. Δ. Σαμαζλ να λζει κάτι 
τζτοιο. Αν κάποιοσ (εκπαιδευτισ) το ζχει διδάξει ζτςι, κζλω να μου δείξει 
ςε ποιο βιβλίο ο Α. Δ. Σαμαζλ λζει ότι πρζπει να τα κάνουμε όλα αυτά. 
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ΟΙ ΣΡΕΙ ΜΑΓΕΙΕ 
 
Ωσ προσ το ςεξουαλικό τομζα υπάρχουν τρεισ πτυχζσ με τισ οποίεσ 
δουλεφουν οι γνωςτικοί μακθτζσ: θ Σεξουαλικι Μαγεία (το Αρκάνο), θ 
Μαγεία του Σεξ (που είναι μια απζραντθ δφναμθ τθν οποία όλοι μασ 
μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε με τθν προχπόκεςθ να είμαςτε αγνοί 
ςτθ ςκζψθ, ςτο λόγο και ςτθν πράξθ) και θ Ερωτικι Μαγεία. 
 
Ακοφμε τουσ ανκρϊπουσ να λζνε ότι αιςκάνονται άςχθμα, ότι 
αιςκάνονται κουραςμζνοι και αποκαρρθμζνοι κι αυτό γίνεται επειδι δεν 
μποροφν να διαχειριςτοφν τθ Μαγεία. Εν τοφτοισ, βλζπουμε πωσ αυτά τα 
ηευγάρια αγαπιοφνται, εκτιμοφν ο ζνασ τον άλλο αλλά δεν μποροφν να 
διαχειριςτοφν εκείνο το κλειδί. Ζχει φτάςει θ ςτιγμι να ποφμε ςτουσ 
ανκρϊπουσ ότι μποροφν να τα καταφζρουν και πϊσ να το κάνουν. 
Ρρόκειται για μια ενζργεια που είναι τρομερά δυνατι και πρζπει να 
μάκουμε να τθν διαχειριηόμαςτε. Ρρϊτα απ’ όλα, μετά τθν πρακτικι του 
Αρκάνο, τι πρζπει να κάνει κανείσ; Τα γνωςτικά ηευγάρια ζχουν 
διαχειριςτεί αυτό το κζμα με πολφ απλό τρόπο. Δεν ζχουμε βακιά γνϊςθ, 
μαγικι γνϊςθ πάνω ςε αυτό.  
 
 

Η ΑΓΑΠΗ ΣΟ ΖΕΤΓΑΡΙ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΝΑΙ 
 
Στθν πρακτικι του Αρκάνο θ ενζργεια δθμιουργεί κι αναδθμιουργεί, λζει 
ο Α. Δ. Σαμαζλ. Στθ μετατροπι υπάρχει μία ςτιγμι για τθν αγάπθ προσ το 
άλλο πρόςωπο και υπάρχει μια ςτιγμι για τθν αγάπθ προσ τθ Κεϊκι 
Μθτζρα. Αν κάποιοσ πρόκειται κάνει μία πρακτικι Σεξουαλικισ Μαγείασ, 
πρϊτα απ’ όλα πρζπει να είναι πολφ καλά με το/τθ ςφντροφό του. 
Αναμφιςβιτθτα, αυτό πρζπει να είναι ζτςι ειδάλλωσ θ εργαςία είναι 
θμιτελισ. Πταν ο άνδρασ κζλει να κάνει τθν πρακτικι του Αρκάνο, πρζπει 
να υπάρξουν πρϊτα οριςμζνεσ «ςυναλλαγζσ» με τθ ςφηυγό του, ζτςι 
ϊςτε θ ςφηυγόσ του να είναι επίςθσ ζτοιμθ για τθν εργαςία που και οι 
δφο πρόκειται να κάνουν. 
 
Αυτά τα πράγματα γίνονται τόςο φυςιολογικά ζτςι ϊςτε δε χρειάηεται να 
ορίςουμε κάποιο ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα γι’ αυτά. Μετά από 
κάποιο χρονικό διάςτθμα ο άνδρασ και θ γυναίκα γνωρίηουν το κλειδί για 
να προετοιμάςουν το κλίμα για το Αρκάνο. 
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Η ΣΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ 
 
Το ηευγάρι ξεκινά τθν εργαςία κι αυτι τθ ςτιγμι υπάρχει μια μαγνθτικι 
ανταλλαγι μεταξφ τουσ. Αλλά ζχω ακοφςει ανκρϊπουσ (προςπακιςτε να 
καταλάβετε τι λζω, γιατί δε κζλω παρεξθγιςεισ) που λζνε ότι αρχίηουν 
τθν εργαςία προςευχόμενοι... και φυςικά, κάποιοσ κάνει παρακλιςεισ 
ςτο Είναι του, ςτθ Κεϊκι του Μθτζρα, κι αρχίηει τθν εργαςία, αλλά γιατί 
να πρζπει να ξεκινιςει κανείσ αυτι τθν εργαςία με φόβο; Αυτι θ εργαςία 
είναι πολφ φυςιολογικι και πολφ φυςικι. Το πρόςωπο ξεκινάει τθν 
εργαςία με φόβο όταν νιϊκει ότι ο νουσ παρεμβαίνει, γι’ αυτό το λόγο θ 
ίδια Διδαςκαλία δεν είναι κατάλλθλθ για όλουσ. Για παράδειγμα: ζνα 
άτομο που ζχει μεγάλθ εμπειρία μ’ αυτιν τθν πρακτικι, τθν ξεκινάει με 
εμπιςτοςφνθ επειδι είναι βζβαιοσ γι’ αυτό που πρόκειται να κάνει. 
Υπάρχουν μακθτζσ που μόλισ αγγίξουν τθν γυναίκα πρζπει να 
απομακρυνκοφν αμζςωσ. Εδϊ είναι που μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε 
εκείνεσ τισ πρακτικζσ, τισ Ρραναγιάμα κι άλλα πολλά πράγματα, ζτςι ϊςτε 
να μθν κάνετε λάκοσ αςκϊντασ το Αρκάνο και ζχετε μια «πτϊςθ». 
 
 

Η ΣΙΓΜΗ ΣΗ ΨΤΧΙΚΗ ΣΑΤΣΙΗ ΜΕ ΣΗ ΜΗΣΕΡΑ 
 
Εκείνεσ οι μαγνθτικζσ ανταλλαγζσ περιτυλίγουν το ηευγάρι. Μετά από τθν 
ζνωςθ του άντρα με τθ γυναίκα ακολουκεί το ςυμπλθρωματικό μζροσ το 
οποίο είναι θ ψυχικι ταφτιςθ με τθ Μθτζρα και θ προβολι τθσ ενζργειασ. 
 

Η ΔΙΕΓΕΡΗ ΚΑΙ Η ΘΕΪΚΗ ΜΗΣΕΡΑ 
 
Πταν κάποιοσ είναι πολφ διεγερμζνοσ αιςκάνεται εκείνθ τθν ενζργεια να 
ρζει από τουσ πόρουσ του, αιςκάνεται το αίμα του να κυλάει κι 
αιςκάνεται τθν καρδιά του να αυξάνει τουσ παλμοφσ τθσ. Τι είναι αυτό; Θ 
ίδια θ Κεϊκι Μθτζρα που ωκεί εκείνθ τθν ενζργεια και από κάποια άλλθ 
άποψθ κα μποροφςε να είναι ο Λοφςιφερ. Αν αφιςουμε τουσ εαυτοφσ 
μασ να παραςυρκοφμε από το πάκοσ που αιςκανόμαςτε εκείνθ τθ 
ςτιγμι, τότε είμαςτε Λουςιφερικοί, ενϊ αν υπερνικιςουμε το πάκοσ 
εκείνθ τθ ςτιγμι ενωνόμαςτε με τθ Κεϊκι Μθτζρα. 
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Η ΣΙΓΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΕΓΩ 
 
Ασ υποκζςουμε ότι κάποιοσ ζχει ζνα ςυγκεκριμζνο επιπρόςκετο που ζχει 
μελετιςει. Ασ μθν αρχίςουμε να φανταηόμαςτε ότι το ΕΓΩ ζχει τθ μορφι 
του ςϊματόσ μασ γιατί είναι πικανό να μθν ζχει πραγματικά αυτι τθ 
μορφι. Κάποιοσ ίςωσ πάντα να φαντάηεται ζνα “ΕΓΩ” άςχθμο αλλά αυτά 
είναι διανοθτικζσ μορφζσ, αυτά είναι είδωλα που κάποιοσ ζχει 
μορφοποιιςει. Στθ μζγιςτθ ςτιγμι, ςχεδόν τθν ίδια ςτιγμι που κάποιοσ 
πρζπει να αποςυρκεί από το άλλο πρόςωπο επειδι δεν μπορεί να αντζξει 
άλλο, ς’ εκείνθ τθ μζγιςτθ ςτιγμι πρζπει να προβάλλει τθν θλεκτρικι 
ςεξουαλικι ενζργεια προσ εκείνο το ςυγκεκριμζνο επιπρόςκετο. Δεν 
πρζπει να φανταςτεί το εγϊ ςτο κεφάλι, οφτε ςτον κόκκυγα, οφτε ςτα 
νεφρά, αφιςτε τθ Κεϊκι Μθτζρα να αποςυνκζςει εκείνο το επιπρόςκετο 
όπου κι αν είναι. 
 
Κα ςασ πω για μια εμπειρία που είχα με ζνα ςυγκεκριμζνο εγϊ που 
αποφάςιςα να πιάςω, και το εγϊ εμφανίηονταν ςτο νου μου κάποιεσ 
φορζσ. Ιταν ζνα πρόβλθμα μ’ ζναν Γνωςτικό Αδελφό, δεν είχα τθν ίδια 
δόνθςθ με αυτόν, και ιξερα ότι είχα μίςοσ προσ αυτόν τον αδελφό, και θ 
καρδιά μου βαςανιηόταν από τον κυμό που αιςκάνκθκα. Πταν το ζνιωκα 
αυτό, πάντα ζςτελνα τθν ενζργεια προσ κεφάλι μου δεδομζνου ότι το εγϊ 
φανερωνόταν μερικζσ φορζσ ςτισ ςκζψεισ μου. Τθν ζςτελνα ςτο κεφάλι 
μου και το πρόβλθμα τελείωνε, αλλά μετά από ζνα μινα το εγϊ 
επζςτρεφε. Ζπειτα ςε κάποια περίςταςθ ηιτθςα από τθ Κεϊκι μου 
Μθτζρα να μου δϊςει τθ χάρθ ν’ ανακαλφψω ποφ ιταν αυτό το εγϊ και 
γιατί δεν μποροφςα ν’ απαλλαγϊ από αυτό δεδομζνου ότι δοφλευα πολφ 
ςκλθρά ςτο επίπεδο των ςκζψεων και των ςυναιςκθμάτων. 
 
Μια μζρα άρχιςα να μετατρζπω με το «ΧΑΜ ΣΑΧ» το οποίο είναι ζνα 
ευλογθμζνο μάντραμ για μζνα. Αςφγκριτο! Κάνοντασ αυτό το μάντραμ, 
ξαφνικά, είδα τα μαγνθτικά ρεφματα του μάντραμ να διειςδφουν ςτο 
κζντρο του ενςτίκτου μου και όχι ςτο κεφάλι μου όπου εγϊ ζψαχνα αυτό 
το διάβολο. Με άλλα λόγια θ Κεϊκι Μθτζρα μου ιξερε που αυτό 
βριςκόταν. Ιταν ζνα πάρα πολφ κτθνϊδεσ ζνςτικτο που είχα ενάντια ςε 
αυτόν τον αδελφό. Ζτςι κατζλθξα ςτο ότι δεν είναι απαραίτθτο για 
κάποιον να διατάξει τθ Μθτζρα να προβάλει τθν ενζργεια ςε 
οποιοδιποτε ιδιαίτερο ςθμείο, γιατί θ Μθτζρα γνωρίηει ποφ είναι, ποφ 
ζχουμε το ψυχολογικό επιπρόςκετο. 
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Μθν ξεχνάτε πωσ θ μζγιςτθ ςεξουαλικι δφναμθ που αποςυνκζτει 
οποιοδιποτε ιδιαίτερο ΕΓΩ εμφανίηεται ςτθ ςτιγμι που ζνα άτομο 
πρζπει να τραβθχτεί από τθν εργαςία. Ασ μθ ςτζλνουμε θλεκτρικι 
ενζργεια ς’ ζνα ςυγκεκριμζνο ΕΓΩ όταν το δοχείο, το χωνευτιριο ακόμα 
κερμαίνεται. Στζλνουμε τθν θλεκτρικι ενζργεια όταν φτάςει θ ςτιγμι να 
τραβθχτοφμε. Δεν μιλάμε εδϊ για χρονικι ςτιγμι δεδομζνου ότι είναι ζνα 
κζμα που είναι πζρα από τθ ςφαίρα του χρόνου. Αυτό που είναι 
απαραίτθτο είναι να ςτείλει κάποιοσ ςτο ΕΓΩ τθ μζγιςτθ ενζργειά του.  
 
(Για επιπλζον πλθροφορίεσ δείτε το τμιμα με τίτλο: «ΤΟ ΑΚΑΝΟ ΚΑΛ Ο 
ΚΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΩ»).  
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ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΑΡΚΑΝΟ 

 
 

Θ Αλχθμεία είναι μια επιςτιμθ που κανζνασ δεν είναι ςε κζςθ να 
αποκρυπτογραφιςει, δεν μπορεί να αποκρυπτογραφθκεί αυτό το 
μυςτικό των Αλχθμιςτϊν επειδι ζχει καλυφκεί και βρίςκεται κάτω από 
επτά κλειδιά ακόμα και ςιμερα. Ο Α. Δ. ΣΑΜΑΕΛ μασ ζδωςε τα κλειδιά 
του ΑΚΑΝΟ A.Z.F. το οποίο από μόνο του είναι ζνα τεράςτιο κλειδί, αλλά 
τα κλειδιά τθσ Αλχθμείασ πρζπει να τα αποκαλφψει ο κακζνασ μασ 
ξεχωριςτά. Ο Δάςκαλοσ λζει: «Ενϊςτε το Λίνγκαμ Γιόνι χωρίσ να χφςετε το 
ςπζρμα» και ςτο «ΡΥΛΝΟ ΟΔΟ» λζει: «Πποιοσ κζλει να γίνει Κεόσ, 
κάνει αυτό...» Πμωσ, δεν υπάρχει άραγε τίποτα βακφτερο από αυτό; Είναι 
λογικό ότι πρζπει να υπάρχει. 
 
 

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΛΑΞΗ 
 

Θ μετατροπι είναι αυτό που μεταςχθματίηει ζνα πυκνό υλικό ςε 
λεπτότερο και θ μετάλλαξθ το μετατρζπει ςε κάτι πνευματικό. Αυτό 
ςθμαίνει πωσ υπάρχουν δφο ςτάδια ςτθν εργαςία που πρζπει να 
κάνουμε. Οποιοςδιποτε μπορεί να μετατρζψει αλλά δεν μπορεί 
οποιοςδιποτε να γίνει ζνα Μεταλλαγμζνοσ. Θ μετάλλαξθ είναι πιο 
απαιτθτικι, επειδι πρζπει κανείσ να ζχει περιςςότερθ ςυνείδθςθ και 
περιςςότερθ κυριαρχία επάνω ςτον εαυτό του. 
 
 

ΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΑΙ ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 
 
Κακϊσ κάποιοσ προχωράει ςτθ μυςτικι πορεία τθσ Μφθςθσ, πρζπει να 
αρχίςει να ςυνειδθτοποιεί ποιεσ είναι οι βιολογικζσ και πνευματικζσ του 
ανάγκεσ για να αςκιςει το Αρκάνο, δεδομζνου ότι το «ΕΓΩ» μακαίνει πϊσ 
να αςκεί τθ μετατροπι, τοφ αρζςει να αςκεί το Αρκάνο ζτςι ϊςτε να 
μπορεί να ςυνεχίςει να ηει από αυτι τθν ενζργεια. 
 
Βάςει αυτοφ μπορείτε ςιγά-ςιγά να κατανοιςετε τι ςθμαίνει να είναι 
κάποιοσ Αλχθμιςτισ. Υπάρχει το βιολογικό μζροσ, εφόςον ο Αλχθμιςτισ 
ζχει μια ενζργεια που πρζπει να μετατρζπει, και υπάρχει και το 
πνευματικό μζροσ. Ρϊσ χρθςιμοποιοφμε ςωςτά τθν μετατροπι 
προκειμζνου να βελτιωκοφμε πνευματικά;  
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ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΛΕΓΜΑ 

 
Ο Δάςκαλοσ ζχει δϊςει πολλζσ ςτάςεισ (ASANA), όμωσ δθλϊνει ότι οι 
δυτικοί πρζπει να χρθςιμοποιοφμε τθν κανονικι ςτάςθ που είναι γνωςτι 
από όλουσ.  
 
Για εμάσ τουσ Δυτικοφσ, δεν είναι όλεσ οι κζςεισ κατάλλθλεσ, επειδι αν 
κάποιοσ κατά τθν ςτιγμι τθσ πρακτικισ του Αρκάνο λάμβανε τθ 
μαγνθτικι αυτι δόνθςθ που είναι τόςο δυνατι ανάμεςα ςτα πλζγματα, 
τότε, αυτό το άτομο κα καταλάβαινε ότι θ περιοχι των πλεγμάτων ζχει 
τεράςτια ςθμαςία ςτθν πρακτικι. 
 
Αν κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ χωριςτοφνε τα πλζγματα του άντρα 
και τθσ γυναίκασ, το ηευγάρι πρζπει να διακόψει τθ ςεξουαλικι επαφι 
και να μετατρζψει ο κακζνασ τουσ χωριςτά, όπωσ δθλαδι οι ανφπαντροι. 
 
Αυτό είναι επειδι ο διάβολοσ μπαίνει μζςω του θλιακοφ πλζγματοσ κι 
ζπειτα όταν ενϊνεται πάλι το ηευγάρι, κα πζςουν. Αυτό είναι ζνασ τρόποσ 
ειςόδου του διαβόλου κι ενϊ το ηεφγοσ είναι ενωμζνο προςτατεφονται, 
αλλά αν χωρίςουν και ςυνεχίςουν πάλι θ πικανότερθ ζκβαςθ είναι μια 
πτϊςθ. 
 
Πταν κάποιοσ είναι ζτοιμοσ ν’ αρχίςει τθν πρακτικι ζχει εμπιςτοςφνθ 
ςτον Εςωτερικό Κεό του, ςτθ Κεϊκι Μθτζρα του. Ειςζρχεται ςτθν 
πρακτικι και πρζπει να μείνει ακίνθτοσ (εκτόσ αν πρόκειται για κάποιον 
από εκείνουσ τουσ ακλθτζσ που μποροφν να κάνουν μερικζσ κινιςεισ), 
αλλά χωρίσ να χωρίηεται από το/τθ ςφηυγο· με άλλα λόγια, μθ δίνετε ςτο 
διάβολο ευκαιρία. 
 
Κυμθκείτε πωσ ο διάβολοσ ςτον οποίο αναφερόμαςτε είναι μζςα μασ, 
αλλά υπάρχουν δυνάμεισ που παρεμβαίνουν μζςω του θλιακοφ 
πλζγματοσ και υπάρχει περίπτωςθ πικανισ πτϊςθσ. 
 
 

ΣΟ ΑΡΚΑΝΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΤΜΙΑ 
 
Για παράδειγμα, ο Δάςκαλοσ λζει: Στο Γνωςτικό Γάμο θ αγάπθ πρζπει να 
βαςιλεφει, και αυτό είναι λογικό. Αλλά μερικοί άνκρωποι πιςτεφουν πωσ 
αν αιςκάνονται επικυμία ι λαγνεία ι κάτι άλλο (πείτε το όπωσ κζλετε) 
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δεν πρζπει να αςκιςουν τθν πρακτικι του Αρκάνο επειδι καταςτρζφουν 
τθν εργαςία. Τότε, τι είναι αυτό που εμείσ πρόκειται να 
μεταςχθματίςουμε; Ζχω καςζτεσ όπου ο Δάςκαλοσ λζει ότι πρζπει να 
μεταςχθματίςουμε εκείνο το πάκοσ το οποίο αιςκανόμαςτε. Ροιοσ είναι 
ςε κζςθ να κάνει τθν πρακτικι του Αρκάνο χωρίσ επικυμία; Είναι  κανείσ 
ςίγουροσ ότι αυτό που νιϊκει είναι πάκοσ χωρίσ επικυμία, ι επικυμία 
χωρίσ πάκοσ; Αυτά τα δφο πράγματα ςυνδζονται. Το ςθμαντικότερο είναι 
να επιβάλει κανείσ τθ κζλθςθ πάνω ςτο πάκοσ. Το τελετουργικό λζει 
«Ελζγχοντασ τθ ςεξουαλικι ϊκθςθ, κα μπορζςετε να μεταμορφϊςετε το 
Λερό Σπζρμα ςε δθμιουργικι ενζργεια». Αυτό είναι αυτό που χρειάηεται 
να κάνουμε. Κάντε τα πράγματα πιο απλά και αςκιςτε τθ πρακτικι χωρίσ 
φόβο και χωρίσ τίποτα που δεν απαιτείται εκείνθ τθ ςτιγμι. 
  
 

ΒΑΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΟΡΟ 
 
Δεν πρζπει να επιτρζπει κανείσ ςτον εαυτό του να πζςει για κανζνα λόγο, 
αυτό είναι το κλειδί. Ο άνδρασ δεν πρζπει ποτζ να χφςει οφτε μια 
ςταγόνα του ςπζρματόσ του και θ γυναίκα δεν πρζπει ποτζ να ζρκει ςε 
οργαςμό. Χρειάηεται να προφζρουμε ςωςτά τα μάντραμ που διδάςκει ο 
Δάςκαλοσ. Το μάντραμ I–A–O πρζπει να προφζρεται μζχρι να πιεςτεί ο 
κόκκυγασ, και οι πνεφμονεσ να μείνουν χωρίσ κακόλου αζρα. Είναι μ’ 
αυτιν τθν πίεςθ που θ ενζργεια ανυψϊνεται. 
 

ΘΕΛΗΗ ΚΑΙ ΤΝΕΙΔΗΗ 
 
Θ κζλθςθ είναι αυτό που πρζπει να ζχει κανείσ προκειμζνου να 
παραμείνει ακλόνθτοσ κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ του Αρκάνο· δεν 
πρζπει να πζςει ποτζ. Υπάρχουν τρία πράγματα που απαιτοφνται: το 
Φυςικό μζροσ, το οποίο παράγει τθν ενζργεια, θ Κζλθςθ που τθ 
μετατρζπει και θ Συνείδθςθ που τθ βάηει ςτο ςωςτό μζροσ. Κάποιοσ ο 
οποίοσ μετατρζπει μπορεί να μθν ζχει καμία ςυνείδθςθ τθσ εργαςίασ που 
κάνει κι ζτςι εκείνθ θ μετατροπι γίνεται αρνθτικι και θ εργαςία του 
καταςτρζφεται. Αυτό ςυμβαίνει με τόςουσ πολλοφσ Χαναςμοφςεν που 
ζχουμε δει μζςα ςτθ διδαςκαλία. 
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Η ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΑΡΚΑΝΟ:  
ΜΗ ΚΕΦΣΕΣΕ, ΜΟΝΟ ΑΙΘΑΝΘΕΙΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΧΗΘΕΙΣΕ 

 
Θ ςτιγμι τθσ πρακτικισ του Αρκάνο δεν είναι για να ςκεφτόμαςτε, πρζπει 
να αιςκανόμαςτε και να προςευχόμαςτε. Ο άνδρασ πρζπει να αιςκάνεται 
τθν γυναίκα και εκείνθ πρζπει να αιςκάνεται τον άνδρα επειδι ς’ αυτζσ 
τισ ςτιγμζσ, αν θ εργαςία γίνεται καλά, θ Κεϊκι Μθτζρα είναι ενωμζνθ με 
τθν γυναίκα, και ο Ρατζρασ είναι ενωμζνοσ με τον άνδρα και οι δφο μαηί 
είναι δθμιουργικοί Κεοί. Εδϊ πρζπει να λειτουργιςουν τα 
ςυναιςκιματα, με άλλα λόγια, θ Αγάπθ. 
 
 

ΣΟ ΑΡΚΑΝΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΙΑ ΑΓΑΠΗ 
 
(Στο τζλοσ του βιβλίου κα βροφμε μια ειδικι εργαςία που κα βοθκιςει τα 
ηευγάρια να καταπολεμιςουν τθν απουςία αγάπθσ.) 
 
Σε πολλά ςπίτια δε δουλεφουν με τθν μετατροπι όπωσ κα ζπρεπε επειδι 
υπάρχει απουςία αγάπθσ και δε κζλουν διορκϊςουν τθν κατάςταςθ, δεν 
επιδιϊκουν να γνωρίηουν ποιοσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο δεν κάνουν τθ 
δουλειά.  
 
Πταν κάποιοσ μελετά τθν κατάςταςθ, ςυνειδθτοποιεί ότι υπάρχουν 
τρομερά εγϊ ςτο ηευγάρι που κάνουν τον ζνα να απορρίπτει τον άλλον. 
Τελικά, δεν υπάρχει λφςθ εάν το ηευγάρι δεν είναι διατεκειμζνο να 
διορκϊςει κακεμιά από εκείνεσ τισ μικρζσ προςτριβζσ που προκαλοφν 
ψυχρότθτα μεταξφ τουσ και τουσ κάνουν να ςταματάνε τθν εργαςία. 
Επίςθσ, κεωροφν ότι δουλεφουν προσ τθ Μφθςι τουσ αλλά ςτθν 
πραγματικότθτα δε δουλεφουν προσ αυτιν. Ο λόγοσ είναι ότι υπάρχει ζνα 
κρυμμζνο πρόβλθμα ανάμεςά τουσ και δεν το ζχουν εξαλείψει, 
επομζνωσ, τι Μφθςθ κάνουν; 
 
Το ηευγάρι που δεν μπορεί να ξεπεράςει αυτζσ τισ μικρολεπτομζρειεσ 
που ζχουν παρουςιαςτεί ανάμεςά τουσ, παραμζνει μπλοκαριςμζνο και 
δεν μπορεί να προχωριςει. Αν δε γεμίηετε αυτά τα κενά με τθν 
κατανόθςθ, με τον διάλογο, τότε, μθν τρζφετε ψευδαιςκιςεισ, επειδι 
ςτθ πραγματικότθτα είςτε ςταματθμζνοι ςτθν πορεία ςασ. 
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ΣΑ ΣΡΙΑ ΑΡΚΑΝΑ ΣΟΤ A.Z.F. 
 
Το Αρκάνο A.Z.F. δεν είναι ζνα Αρκάνο αλλά 3 Αρκάνα.  
 
Το «Α» αντιςτοιχεί ςτο Αρκάνο «1», το «Η» ςτο Αρκάνο 30 που είναι το 
νοφμερο «3» και το «F» αντιςτοιχεί ςτο Αρκάνο «7». Αυτά τα τρία Αρκάνα 
ςθμαίνουν τα ακόλουκα: Το «1» είναι το ΚΕΤΕ και είναι ο ΜΑΓΟΣ. Το 
Αρκάνο «3» ανικει ςτον Ρατζρα, ςτον Υιό και ςτο Άγιο Ρνεφμα και είναι ο 
Νόμοσ του Τρία, και το Αρκάνο «7» ανικει ς’ εκείνο το Νόμο που 
οργανϊνει. Αυτό ςθμαίνει πωσ όταν κάποιοσ πρόκειται να κάνει 
μετατροπι, το πρϊτο πράγμα που πρζπει να αντιλθφκεί είναι ότι  
αντιπροςωπεφει το Κεό ωσ μονάδα. Αυτόσ/αυτι ηθτά εκείνθ τθ 
μετατροπι τθσ ενζργειασ θ οποία είναι παροφςα ςτο Νόμο των Τριϊν θ 
οποία κα τον εξυπθρετιςει ςτθ Δθμιουργία. Να γιατί ο Ρατζρασ 
ονομάηεται ο «ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΡΑΝΤΟΣ»: αυτόσ είναι ο Κεόσ, 
αυτόσ φτιάχνει τον κόςμο, τθν Εςωτερικι Δθμιουργία των ανϊτερων 
υπαρξιακϊν ςωμάτων του Είναι. Ο Εςωτερικόσ μασ Αρχιτζκτονασ 
καταβάλλει αυτι τθν προςπάκεια ζτςι ϊςτε οι τρεισ νόμοι να 
δθμιουργιςουν μζςα μασ. 
 
Μπορεί κάποιοσ να αςκεί το Αρκάνο για 20 χρόνια και να μθ δθμιουργεί 
θλιακά ςϊματα επειδι δεν ζχει τθν παραμικρι ιδζα ότι εκείνθ τθ ςτιγμι 
όταν αυτόσ ενϊνεται με τθ ςφηυγό του προκειμζνου να μετατρζψουν θ 
ενζργεια μεταμορφϊνεται ςε ςϊματα και ς’ εκείνεσ τισ δθμιουργίεσ που 
χρειαηόμαςτε. 
 
Το 7 είναι ο Νόμοσ που οργανϊνει, γι’ αυτό υπάρχουν επτά εκκλθςίεσ οι 
οποίεσ πρζπει να ζχουν εκείνα τα επτά χρϊματα, πρζπει να ζχουν εκείνθ 
τθν αρμονία μζςα ςτον τριςδιάςτατο κόςμο αλλά και ςε όλεσ τισ επτά 
διαςτάςεισ των εςωτερικϊν κόςμων. Στθ μετατροπι πρζπει να είναι 
παροφςεσ αυτζσ οι τρεισ πτυχζσ. 
 
Το αποτζλεςμα είναι «11» που είναι θ Κεϊκι Μθτζρα, είναι το Είναι που 
είναι παρόν τθ ςτιγμι τθσ μετατροπισ. Θ Μθτζρα περιζχει τισ ςυνειδθτζσ 
αξίεσ των τριϊν αρικμϊν κι ζτςι εμφανίηεται το 11 που είναι ο αρικμόσ 
τθσ Κεϊκισ Μθτζρασ.  
 
Θ Μςιδα λζει: «Ο αρικμόσ μου είναι 11 και ο λόγοσ μου είναι 56». Το 56 
διαιρείται ςε 4 ομάδεσ (κάκε ομάδα με 14) που αντιςτοιχοφν ςτα 
τζςςερα ςτοιχεία. Το 11 ιςοφται με δφο (1+1=2) και αυτό είναι ο Χριςτόσ. 
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Στο ηευγάρι που κάνει τθν εργαςία εμφανίηεται ο Αρχιτζκτονασ, ο οποίοσ 
είναι θ Μονάδα, το Είναι, εκείνο που υπάρχει μζςα μασ. Εμφανίηονται ο 
Ρατζρασ, ο Υιόσ και το Άγιο Ρνεφμα παράγοντασ τθ δθμιουργία, 
εμφανίηεται το 7 διαμορφϊνοντασ τθν οργάνωςθ, εμφανίηεται θ Κεϊκι 
Μθτζρα, ζτοιμθ να εξαλείψει το ΕΓΩ, και εμφανίηεται ο Χριςτόσ ωσ το 
αποτζλεςμα όλθσ τθσ εργαςίασ: θ γζννθςθ του παιδιοφ τθσ Αλχθμείασ. 
 
 

ΟΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΚΕ ΕΚΚΡΙΕΙ 
 
Τα γυναικεία υγρά εκκρίνονται από τουσ βαρκολίνειουσ αδζνεσ, ο άντρασ 
επίςθσ εκκρίνει μερικά προςτατικά υγρά, και τα δφο είναι λιπαντικά. 
Μερικοί άνκρωποι εκκρίνουν μεγάλθ ποςότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ 
διζγερςθσ και νομίηουν πωσ αυτό το υγρό είναι ςπζρμα αλλά ςυνικωσ 
δεν είναι. Λοιπόν, εδϊ είναι που κάνουμε αυτζσ τισ βακιζσ αναπνοζσ. Ο 
Δάςκαλοσ Σαμαζλ είπε ςε μια περίπτωςθ πωσ εμείσ οι Γνωςτικοί 
αποκαλοφμαςτε «φυςοφνεσ» από τουσ Μαφρουσ Μάγουσ επειδι 
χρθςιμοποιοφμε τα ρουκοφνια για να μετατρζπουμε. Ζτςι αυτό που 
απαιτείται ς’ εκείνεσ τισ ςτιγμζσ τθσ μεγάλθσ διζγερςθσ είναι πραγματικά 
καλζσ και βακιζσ αναπνοζσ με τθν πρόκεςθ να ςτείλουμε τα μαγνθτικά 
ρεφματα προσ το εςωτερικό μζροσ μασ. 
 
 

Η ΧΡΟΝΟ ΤΝΔΕΗ 
 
Ο χρόνοσ τθσ ζνωςθσ κακορίηεται από τθ κζλθςθ του ατόμου. Στθ λεκάνθ 
υπάρχει μία ενζργεια, ςτα χείλθ υπάρχει μία άλλθ ενζργεια και ςτο 
θλιακό πλζγμα υπάρχει μία άλλθ ενζργεια. Τα χείλθ τθσ γυναίκασ ζχουν 
μια αρςενικι δφναμθ και τα χείλθ του άνδρα ζχουν μια κθλυκι δφναμθ. 
Στο θλιακό πλζγμα βρίςκεται θ δφναμθ του Χριςτοφ και ςτα χείλθ 
βρίςκεται θ δφναμθ του Ρατζρα. Το ηευγάρι αςκϊντασ τθν πρακτικι 
«DIANA» φορτίηεται με τθν κακαρι ςεξουαλικι ενζργεια που παράγεται 
από αυτά τα κζντρα. Αν υπάρχει ςεξουαλικι ζνωςθ, ςφνδεςθ, όλθ αυτι θ 
ενζργεια ςυγκεντρϊνεται ζπειτα ςτα ςεξουαλικά όργανα για τθν 
δθμιουργία άλλων πραγμάτων. 

 
ΠΟΣΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΘΟΤΜΕ – Η ΜΕΓΙΣΗ ΩΘΗΗ 

 
Το ηευγάρι δεν κα ζπρεπε να αποςυρκοφν ο ζνασ από τον άλλο προτοφ 
φτάςουν ς’ εκείνο το μζγιςτο ςθμείο, που ςθμαίνει να ζχουμε το βραςμό 
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που φτάνει ςτουσ «100 βακμοφσ»· και αυτό είναι κάτι που ιςχφει για 
όλουσ. Αν το πρόςωπο αποςυρκεί νωρίτερα, προτοφ να δϊςει θ ενζργεια 
εκείνο τον τόνο, θ μετατροπι ζχει γίνει άςχθμα κι επομζνωσ, είναι πικανό 
να εμφανιςτεί μια νυκτερινι ονείρωξθ. Το ηευγάρι πρζπει να φτάςει ςτθ 
μζγιςτθ ςτιγμι όπου υπάρχει το ενδεχόμενο κινδφνου αν δεν τραβθχτοφν 
ζγκαιρα, όμωσ να μθν αποςφρεςτε πριν από τον κίνδυνο. Εκτόσ αυτοφ, το 
ςϊμα ζχει τουσ ςφικτιρεσ του οι οποίοι διαςτζλλονται ς’ ζνα κανονικό 
και ςυνθκιςμζνο άτομο, το ςυνθκιςμζνο είναι θ ενζργεια να βγαίνει από 
το ςϊμα. Ο γνωςτικόσ πρζπει να ενδυναμϊςει τουσ ςφικτιρεσ του, ζτςι 
ϊςτε όταν τουσ ςυςτζλλει θ ενζργεια να μθ φεφγει από το ςϊμα. Αλλά οι 
ςφικτιρεσ δεν μποροφν να αναπτυχκοφν οφτε να δυναμϊςουν μζχρι να 
γίνει κανείσ ζμπειροσ και να γνωρίηει πότε πρζπει να τραβθχτεί για να 
αποφφγει τθν πτϊςθ και να ζχει μια επιτυχι μετατροπι. 
 
Θ ενζργεια που κάποιοσ προφανϊσ ζχει μετατρζψει αλλά δεν τθν άφθςε 
να φτάςει ςτθν μζγιςτθ κερμοκραςία δεν μεταμορφϊνεται· επομζνωσ, τι 
ατμοί να εξαχκοφν από αυτιν; 
 
 

ΣΟ ΜΤΣΙΚΟ ΣΟΤ ΠΕΡΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΙ 100 ΒΑΘΜΟΙ 
 
Το ςπζρμα ζχει τθ μορφι του αλλά μετά από τθν μετατροπι αυτι θ 
μορφι εξαφανίηεται κακϊσ το ςπζρμα είναι ςαν ζνασ ςπόροσ που 
εξαφανίηεται ζτςι ϊςτε το φυτό να μπορζςει να βλαςτιςει. Ζνα ςπζρμα 
που ειςζρχεται ςτθ μιτρα αφινει τθν ουρά του πίςω, κι αυτό είναι το 
ίδιο μ’ ζνα ςπόρο που ανοίγει, το μικρό φυτό βγαίνει ζξω κι αυτό είναι το 
Χριςτικό μζροσ, ζπειτα, αυτό που απομζνει από το ςπζρμα είναι θ 
Χριςτικι ενζργεια. Αλλά, αν το ςπζρμα δε φτάςει ς’ εκείνθ τθ 
κερμοκραςία των 100 βακμϊν, αν δεν εκραγεί, το ςπζρμα πεκαίνει μαηί 
με τθ Χριςτικι ενζργεια κι ζτςι, το ηευγάρι δεν κάνει τθν εργαςία. Το να 
βράςει αυτι θ ενζργεια ςτουσ 100 βακμοφσ ςθμαίνει να φτάςουμε ςτο 
μζγιςτο ςθμείο τθσ διζγερςθσ και να ζχουμε το κάρροσ να αποςυρκοφμε. 
Αν το άτομο αφεκεί να πζςει χωρίσ ζλεγχο, το ςπζρμα βγαίνει από το 
ςϊμα, με τθν μορφι που ζχει, με τον ςπόρο μζςα· τότε ζνα 
ςπερματοηωάριο που ίςωσ καταφζρει να περάςει κατευκείαν ςτθ μιτρα 
γίνεται μωρό ενϊ τα άλλα εκατομμφρια (δεδομζνου πωσ θ ενζργεια δεν 
απελευκερϊκθκε) μετατρζπονται ςε νφμφεσ επειδι το ςπζρμα 
αλλοιϊνεται με το ςπόρο μζςα του. Επομζνωσ, δεν υπάρχει καρποφορία, 
όμωσ κάτι δθμιουργικθκε. Το ςπζρμα που εκριγνυται γίνεται ατμοί και 
αργότερα ζρχεται θ μετάλλαξθ. 
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ΠΡΟΕΤΧΗ Ε ΛΑΘΟ ΧΡΟΝΟ:  ΨΤΧΡΟΣΗΣΑ 

 
Μερικοί άνκρωποι από τθ ςτιγμι που αρχίηουν τθν πρακτικι του Αρκάνο, 
προςεφχονται, κάνουν παρακλιςεισ, ηθτϊντασ από τισ Λεραρχίεσ να τουσ 
βοθκιςουν κι αυτό που ςυμβαίνει είναι ότι υπάρχει τόςοσ μυςτικιςμόσ 
που ζχουμε απϊλεια κερμότθτασ· επομζνωσ, αν δεν γίνονται μερικζσ 
πολφ απαλζσ κινιςεισ, τα άτομα αυτά δε κα φτάςουν ςτο μζγιςτο τθσ 
εργαςίασ. Πταν θ προςευχι, εκείνθ θ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ, γίνεται πριν 
από τθν ϊρα τθσ, μπορεί να προκαλζςει ψυχρότθτα. 
 
Υπάρχουν τρία επίπεδα που πρζπει να ηιςουμε και πρζπει να ζχουμε 
επίγνωςθ του επιπζδου που είμαςτε και αυτά είναι: των Νεόφυτων, των 
Μυθμζνων και των Μυςτϊν (Δαςκάλων). Κάποιοσ ςτο επίπεδο του 
Νεόφυτου δεν πρζπει να νομίηει ότι μπορεί να κάνει ότι μπορεί ζνασ 
Μυθμζνοσ, ο Μυθμζνοσ δεν πρζπει να νομίηει ότι μπορεί να κάνει ότι 
μπορεί να κάνει ο Μφςτθσ. Ο κακζνασ μπορεί να κάνει ό,τι δίνεται ςε 
κακζνα από αυτά τα επίπεδα και όχι επειδι κάποιοσ λζει: «Είμαι ς’ αυτό 
το ςθμείο», αλλά επειδι είναι ικανόσ να διαχειριςτεί τθν κατάςταςθ. 
 
 

ΕΝΘΤΜΗΗ ΣΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΑΡΚΑΝΟ 
 
Ρρζπει να ειςζλκουμε ςτθν εργαςία γνωρίηοντασ πωσ αυτι αποτελείται 
από ζνα ςυνδυαςμό πραγμάτων· ςυνεπϊσ δεν πρζπει να πιςτεφουμε πωσ 
ςτθν πρακτικι του Αρκάνο χρειάηεται να αποκλείςουμε το βιολογικό 
μζροσ. Είναι απαραίτθτο να ζχουμε αυτιν τθν πνευματικότθτα, όμωσ δεν 
μποροφμε να είμαςτε τόςο υπερβολικά ςυνδεδεμζνοι με το πνευματικό 
μζροσ ϊςτε να αγνοιςουμε τθν απαραίτθτθ βιολογικι λειτουργία ςτθν 
πρακτικι του Αρκάνο. Πταν ζνα πρόςωπο ενϊνεται μ’ ζνα άλλο, πρζπει 
να λάβει υπ’ όψιν του ότι εκπλθρϊνει μια βιολογικι ανάγκθ, και τθ 
ςτιγμι που πρζπει να ηθτιςουμε από τθ Κεϊκι Μθτζρα να μάσ βοθκιςει, 
να μασ προςτατεφςει και να μασ προςζξει, δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι 
εκπλθρϊνουμε τθν απόλαυςθ του οργανιςμοφ και τθν ανάγκθ για 
ευχαρίςτθςθ. 
 
Ρρζπει να είμαςτε φυςικοί και να μθν ξεχνάμε το ανκρϊπινο μζροσ που 
ςτθν πραγματικότθτα είναι αυτό που μασ δίνει τθν ευκαιρία να κάνουμε 
τθν εργαςία μασ. Εκείνθ τθ ςτιγμι ο άνκρωποσ ειςβάλλεται από μια 
δφναμθ που λζγεται «ΛΟΥΣΛΦΕ» κι από τθν επικυμία που μασ κάνει να 
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αιςκανόμαςτε ζνα ςωρό πράγματα. Νικιςτε τθν τελικι παρόρμθςθ και 
κα ολοκλθρϊςετε τθν πρακτικι ςασ με επιτυχία.  
 
 

ΣΑ ΗΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΘΟΤΜΕ ΕΓΚΑΙΡΩ 
 
Πταν κάποιοσ αιςκάνεται αυτοφσ τουσ παλμοφσ, οι οποίοι είναι 
περιςταλτικζσ ςυςτολζσ, είναι ϊρα να αποςυρκεί από τθν πρακτικι διότι 
αυτζσ οι κινιςεισ ζρχονται όταν θ ενζργειά μασ είναι ζτοιμθ να εκραγεί. 
Συγκρατθκείτε, ζτςι ϊςτε το ςπζρμα που παίρνει αυτι τθ κερμότθτα να 
απελευκερϊςει τθν ενζργεια από μζςα του, τθν ψυχι του ςπζρματοσ. Ο 
οργανιςμόσ είναι τότε υπεφκυνοσ να αποβάλει ό,τι υπολείμματα μείνουν 
μζςα του και το κάνει από μόνοσ του. 
 
Αυτοί οι ατμοί μετατρζπονται ςτθ λόγχθ για τθν οποία λζει ο Δάςκαλοσ: 
«με τθν οποία θ Κεϊκι Μθτζρα αποςυνκζτει το επιπρόςκετο». Εκείνθ τθν 
ςτιγμι το άτομο διαιρεί τθν προςοχι του ςε δφο μζρθ: ζνα μζροσ 
τοποκετείται ςτο ΕΓΩ που κζλει να αποςυνκζςει και το άλλο ςτθν 
ενζργεια θ οποία είναι θ ίδια θ Κεϊκι Μθτζρα. Δθλαδι, τοποκετεί τθν 
προςοχι του ςτο ΕΓΩ που πρζπει να αποβλθκεί και θ Κεϊκι Μθτζρα το 
αποςυνκζτει. Αυτι είναι θ ακριβισ ςτιγμι για τον κάνατο του ΕΓΩ. 
Επομζνωσ, δεν πρζπει να ηθτάμε από τθν Κεϊκι Μθτζρα ςε κάκε ςτιγμι 
τθσ πρακτικισ μασ για να αποςυνκζςει εκείνο το ΕΓΩ αλλά κατά τθν 
ςτιγμι που αιςκανόμαςτε εκείνθ τθν ϊκθςθ, εξακοντίηουμε τθν ενζργεια 
προσ αυτό. Αυτά είναι κζματα ακριβείασ. Πταν αιςκάνεςτε αυτι τθ 
μζγιςτθ ϊκθςθ, ςυγκρατθκείτε και θ ενζργεια αντί να φφγει από το 
ςϊμα, κα προβλθκεί. Θ ενζργεια είναι θ ίδια θ Κεϊκι Μθτζρα και αυτι 
ξζρει ποφ βρίςκεται το ΕΓΩ. Τότε κάνετε δφο πράγματα: καλι μετατροπι 
και αποςφνκεςθ του ΕΓΩ. 
 
 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΕΓΙΣΗ ΩΘΗΗ: ΜΗ ΤΝΔΕΘΕΙΣΕ ΞΑΝΑ 
 
Κάτι που πρζπει να γνωρίηουμε είναι ότι όταν θ μζγιςτθ ϊκθςθ ζχει 
παραχκεί, δεν πρζπει κανείσ να ςυνδεκεί και πάλι ςεξουαλικά με το/τθ 
ςφηυγο, επειδι θ εργαςία μόλισ ζχει γίνει και αν ζχει γίνει καλά, δεν 
υπάρχει λόγοσ να ενωκοφν και πάλι.  
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Η ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΔΕΗ 
 
Αφοφ θ εργαςία ζχει γίνει και το ηευγάρι ζχει χωρίςει, και οι δφο πρζπει 
να κάνουν κάποιεσ αναπνοζσ και τα τελικά μάντραμ τα οποία είναι τα 
ακόλουκα: 
 

ΣΑ ΣΕΛΙΚΑ ΜΑΝΣΡΑΜ 
 

ΧΑΜ ΑΧ 
 
Ρρζπει κανείσ να προφζρει 3 φορζσ το «ΧΑΜ ΣΑΧ» με ςτόχο να θρεμιςει 
το επίπεδο τθσ ζξαψθσ που ζχει παραμείνει μζςα του μετά τθ μετατροπι. 
Το «ΧΑΜ» ξεκινάει από τον κόκκυγα και μετά κατεβαίνει ςτθν καρδιά με 
το «ΣΑΧ».  
 
Ζπειτα, πρζπει να κάνουμε 3 φορζσ το μάντραμ «Ο-ΑΟ ΚΑ ΚΟΦ ΝΑ ΚΟΝ 
ΣΑ», αλλά μθν ξεχνάτε ότι το κλειδί είναι ςτθν προφορά. Το «ΚΟΝ» 
πθγαίνει προσ τα μζςα και προσ τα πάνω όπωσ εξθγείται παρακάτω. 
 

Ο-ΑΟ  ΚΑ  ΚΟΦ  ΝΑ  ΚΟΝ  Α 
 

www.gnosisellas.gr


www.gnosisellas.gr 
 

 18 

Ρροςωπικά, ςυςτινω το μάντραμ «Ο-ΑΟ ΚΑ ΚΟΦ ΝΑ ΚΟΝ ΣΑ» επειδι 
αυτό το μάντραμ ζχει μια οικεία ςχζςθ με τθν Κεϊκι Μθτζρα αλλά πρζπει 
να γνωρίηουμε πϊσ να το προφζρουμε, δεν αρκεί απλά να το ποφμε! Πχι!  
 
Ρρζπει να ζχει τον αντίκτυπο που χρειάηεται: το «Ο» ςτθν καρδιά, το «Α» 
γίνεται αιςκθτό ςτουσ πνεφμονεσ· εκείνθ τθ γριγορθ ςφνδεςθ του «Ο-Α-
Ο», αυτό είναι που κάποιοσ μακαίνει ςτθν εκφϊνθςθ. Μακαίνει κανείσ 
να το χειρίηεται μ’ επιδεξιότθτα όταν ειςάγεται εκτενϊσ ςτθ μαγεία τθσ 
φωνοποίθςθσ. Αν κάποιοσ φωνοποιεί και δεν παίρνει τθν προφφλαξθ να 
ςτείλει εκείνεσ τισ δονιςεισ ςτα κατάλλθλα κζντρα, τότε θ αντιχθςθ δε 
γίνεται αιςκθτι εςωτερικά. 
 
«ΚΑ»: αυτό θχεί ςτο επίπεδο του λάρυγγα. 
 
«ΚΟΦ-ΝΑ»: αυτό ξεκινά από τον κόκκυγα και ανυψϊνεται προσ τον 
κϊρακα και τουσ πνεφμονεσ. 
 
«ΚΟΝ»: χτυπά το λάρυγγα ξανά ςυνδυαςμζνο με τθν καρδιά και το «Ν» 
θχεί ςαν «Μ». 
 
«ΣΑ»: ςτθν καρδιά, αποκζτει όλθ αυτι τθν δόνθςθ. 
 
Αυτό είναι ζνα ολόκλθρο μάκθμα Αλχθμείασ, είναι ζνα μάντραμ που 
απευκφνεται κατευκείαν ςτθ Κεϊκι Μθτζρα. Το «ΣΑ» προφζρεται μαλακά 
αλλά με πολλι δφναμθ, δεδομζνου ότι φζρνει όλθ τθν θλεκτρικι 
ρευςτότθτα τθσ μετατροπισ προσ τθν καρδιά προκειμζνου να τθ 
ςτακεροποιιςει εκεί. Γίνεται νοθτικά δεδομζνου ότι ενδζχεται θ γυναίκα 
να χρθςιμοποιεί κάποιο άλλο μάντραμ. Γενικά, τα δφο άτομα του 
ηευγαριοφ κα ζπρεπε να το χρθςιμοποιοφν μαηί αλλά αυτόσ δεν είναι 
απόλυτοσ κανόνασ δεδομζνου ότι κάκε πρόςωπο ζχει το δικό του τρόπο 
που κάνει τθν εργαςία. Μθν ξεχνάτε πωσ αυτό το μάντραμ ζχει τθν πιο 
μεγάλθ δφναμθ που γνωρίηουμε για να ξυπνιςει το «ΤΣΑΚΑ ΤΘΣ 
ΚΑΔΛΑΣ», με άλλα λόγια, τθ διαίςκθςθ και τθ αίςκθςθ τθσ ζμπνευςθσ. 
Αυτό επιτρζπει ςτον άνκρωπο να αιςκανκεί εκείνθ τθν ικανοποίθςθ από 
τθ μετατροπι. 
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ΑΣΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
 
Στο βιβλίο «Ο ΤΕΛΕΛΟΣ ΓΑΜΟΣ» ο Α. Δ. ΣΑΜΑΕΛ, δίνει μια πρακτικι που 
είναι μυςτιριο, μασ τθν ζδωςε και ζπειτα, τθν κάλυψε. Είν’ ζνα κλειδί για 
όςουσ κζλουν να μάκουν να βγαίνουν ςτο αςτρικό ςϊμα: γίνεται κατά τθ 
διάρκεια τθσ μετατροπισ είτε είμαςτε ανφπαντροι είτε παντρεμζνοι. 
Δθλαδι, τθ ςτιγμι που δεν υπάρχει άλλθ διζγερςθ ο άνδρασ γυρίηει 
ανάςκελα και αρχίηει να εκτοξεφει εκείνθ τθν θλεκτρομαγνθτικι ενζργεια 
ςα ρεφμα ςτον αδζνα του προςτάτθ και θ γυναίκα εκτοξεφει εκείνο το 
ρεφμα προσ τισ ωοκικεσ τθσ με το γράμμα «Μ». Αυτό γίνεται με απλό 
τρόπο, χωρίσ ιδιαίτερθ επιτιδευςθ οφτε παράξενα πράγματα κακϊσ δεν 
ζχουμε ανάγκθ τζτοια πράγματα. Πλθ αυτι θ δυναμικι ενζργεια που 
μετατράπθκε ςυγκεντρϊνεται τότε ςτον προςτατικό αδζνα. Πταν αυτό το 
όργανο ξυπνιςει το Τςάκρα του, το αςτρικό ταξίδι δεν είναι πρόβλθμα. 
Δεν είναι απαραίτθτο να ζχετε θλιακά ςϊματα για να είςτε ικανοί να 
ταξιδζψετε ςυνειδθτά ςτο αςτρικό επίπεδο, αυτό είναι ζνα από τα 
κλειδιά που δόκθκαν για τθν πρακτικι του Αρκάνο. Αυτιν τθν πρακτικι 
τθν κάνουμε με χαλαρό τρόπο και διαρκεί περιςςότερο από 15 λεπτά. 
 
 
 
 

ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟ 
 
Αμζςωσ μετά τθ μετατροπι δεν είναι φρόνιμο να αναποδογυρίςουμε το 
ςτομάχι με το πρόςωπο προσ τα κάτω, οφτε όταν τελειϊνει θ πρακτικι να 
κάνουμε ντουσ. Αυτό κα κάνει μεγάλθ ηθμιά ςτο φυςικό ςϊμα. Αυτό 
ιςχφει επίςθσ και για τθ ςεξουαλικι επαφι μζςα ςτο νερό. Τα όργανα 
βρίςκονται ςε μια πολφ υψθλι κερμοκραςία κι αν εςείσ μπείτε ςε κρφο 
νερό, αυτό πικανϊσ κα προκαλζςει αναπόφευκτθ ανικανότθτα. Κακϊσ το 
ςϊμα κερμαίνεται ς’ ζναν τζτοιο βακμό μζςω τθσ μετατροπισ, το 
χειρότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε, είναι αυτό, να κάνετε ντουσ. 
 
 

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΑΝΑΤΝΔΕΗ 
 
Αν ο άνδρασ κεωρεί ότι ζχει ακόμα αρκετι ενζργεια και δεν υπάρχει 
καμιά αμφιβολία για πτϊςθ, τότε μπορεί να επαναςυνδεκεί αν τα 
πλζγματα είναι ακόμα ενωμζνα, επειδι αν δεν είναι ζτςι και το 
ξανακάνετε, αυτό είναι εντελϊσ αρνθτικό. Αν υπάρξει μια ςεξουαλικι 
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αποςφνδεςθ αλλά τα πλζγματα είναι ακόμα ενωμζνα, μπορεί κανείσ να 
επαναςυνδεκεί με μεγάλθ προςοχι και ςεβαςμό. 
 
 

ΜΕΣΑ ΣΟ ΑΡΚΑΝΟ ΚΑΙ ΣΑ ΣΕΛΙΚΑ ΜΑΝΣΡΑΜ 
 
Μετά τθν Ρρακτικι του Αρκάνο το ηευγάρι πρζπει να γυρίςει ςτο πλάι και 
να τοποκετιςουν τα οςτά του κόκκυγα μαηί ενϊνοντασ τισ πλάτεσ τουσ, 
να ςυνεχίςουν τθ βακιά αναπνοι και κατά προτίμθςθ να τουσ πάρει ο 
φπνοσ ς’ εκείνθ τθν κζςθ. 
 
Είναι κατάλλθλο για τον άνδρα να ξαπλϊςει ςτθν αριςτερι πλευρά του 
και θ γυναίκα ςτθ δεξιά πλευρά τθσ· τότε προφζρουν τα μάντραμ και λζνε 
αυτιν τθν επίκλθςθ: «Ριςτεφω ςτο Κεό, πιςτεφω ςτθ Κεϊκι Μθτζρα μου, 
και πιςτεφω ςτθ Λευκι Μαγεία. Μθτζρα μου, βγάλε με από το ςϊμα 
μου». Κατόπιν, μζςω τθσ βιοθλεκτρομαγνθτικισ ζνωςθσ των κοκκφγων 
των δφο, κα πάμε αναμφιςβιτθτα ςτουσ Εκπαιδευτικοφσ Ναοφσ των 
Εςωτερικϊν Κόςμων. 
 
 

Η ΔΤΝΑΜΗ ΑΤΣΗ ΣΗ ΘΕΗ 
 
Το γεγονόσ είναι πωσ μετά από τθ μετατροπι μια πολφ ιςχυρι τάςθ 
παραμζνει και δρα ςτα πλζγματα και των δφο και ςτθν περιοχι του 
κόκκυγα. Πταν τα δφο οςτά είναι ενωμζνα, το ηευγάρι μπορεί να 
κρυςταλλϊςει ό,τι κζλει, αυτό μπορεί να είναι θ αποςφνκεςθ κάποιου 
ΕΓΩ ι μια πνευματικι πρόοδοσ κτλ. Αυτό ςθμαίνει πωσ μποροφν να 
κάνουν μια υψθλι εργαςία Κεουργίασ όντασ ςε αυτιν τθν κζςθ και 
μακάρι να παραμείνουν ζτςι όλθ τθ νφχτα ι τουλάχιςτον για δυο με τρεισ 
ϊρεσ. Είναι θ ςτιγμι του βακφ διαλογιςμοφ και τθσ επίτευξθσ μετάλλαξθσ 
πρϊτθσ κατθγορίασ. 
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«ΔΙΑΝΑ» 
 
 

ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, H ΝΣΙΑΝΑ KAI TO ΑΡΚΑΝΟ 
 
Υπάρχουν τρεισ πτυχζσ μζςα ςτθν ενζργεια θ οποία πολλζσ 
διαφοροποιιςεισ. Πταν υπάρχει μεγάλθ διζγερςθ και πολλι φωτιά και ο 
άνδρασ ξζρει ότι αν γίνει ςεξουαλικι επαφι κα υπάρξει πρόβλθμα, 
πρζπει να χρθςιμοποιιςει μεγάλθ κζλθςθ για να αςκιςει αυτό που 
αποκαλείται «ΔΛΑΝΑ». Αυτό είναι κάτι που ζχει διάφορα επίπεδά 
ςφμφωνα με το άτομο που το αςκεί. Θ «ΔΛΑΝΑ» μάσ επιτρζπει να 
κάνουμε μια πολφ καλι μετατροπι ςτθν περιοχι τθσ λεκάνθσ, ςτο πλζγμα 
και ςτα χείλθ (μιλάμε για τθν αναγζννθςθ). 
 
 

Η «ΔΙΑΝΑ» ΚΑΙ Η ΘΕΛΗΗ 
 
Θ Σεξουαλικι Ενζργεια είναι πιο τονιςμζνθ ςε κάποια κζντρα· θ 
ςεξουαλικι ενζργεια δεν είναι μόνο μία, ζχει τα διάφορα χαρακτθριςτικά 
των υδρογόνων. Για παράδειγμα: ςτθ λεκάνθ, ςτο θλιακό πλζγμα και ςτα 
χείλθ. Το ηευγάρι αςκεί τθν πρακτικι τθσ «ΔΛΑΝΑΣ» για όςθ ϊρα μπορεί, 
και αυτό τουσ δίνει μια ατςάλινθ κζλθςθ. Κανζνασ δε ςταματάει εκείνουσ 
που μακαίνουν να κάνουν αυτιν τθν πρακτικι δεδομζνου ότι ενεργεί 
άμεςα ςτθ Κζλθςθ.  
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Ζνα ηευγάρι γεμάτο από δφναμθ και ςεξουαλικι ενζργεια αςκϊντασ 
αυτιν τθν πρακτικι κα αποκτιςει μια πάρα πολφ ιςχυρι κζλθςθ και ο 
άνδρασ δεν κα εκτεκεί ςε μια πικανι απϊλεια ενζργειασ. Τα όργανα είναι 
ςε επαφι αλλά δεν υπάρχει ζνωςθ. Στα αρχαία χρόνια αυτό το κλειδί 
δινόταν ςτα παντρεμζνα ηευγάρια και μποροφςαν να ενωκοφν 
ςεξουαλικά μόνο αν είχαν ςκοτϊςει τθ Λεγεϊνα των «ΕΓΩ». Αυτό είναι 
πραγματικά πανίςχυρο! Αυτό το ηευγάρι ηοφςε κάκε ςτιγμι τθσ θμζρασ 
με μια ατςάλινθ κζλθςθ. Αυτι θ πρακτικι τθσ «ΔΛΑΝΑΣ» είναι 
προκειμζνου ο άνκρωποσ να αποκτιςει «Κζλθςθ». Θ ςεξουαλικι ζνωςθ 
είναι προκειμζνου να υπάρξει δθμιουργία. 
 
Θ γυναίκα ςτθ μιτρα τθσ και ο άνδρασ ςτθ βάλανό του, ζχουν μερικά 
κζντρα, τςάκρα ι δίνεσ που είναι υπεφκυνεσ για τθν ςυγχϊνευςθ του 
υδράργυρου και του κειαφιοφ προκειμζνου να δθμιουργθκοφν τα 
εςωτερικά ςϊματα. Αλλά αυτι θ πρακτικι είναι θ καλφτερθ που είναι 
γνωςτι ζτςι ϊςτε το άτομο να ζχει εκείνθ τθ κζλθςθ για να αντιμετωπίςει 
οποιαδιποτε περίςταςθ μπορεί να παρουςιαςτεί ςτθ ηωι του, ςτθν 
πορεία και κατά τθν διάρκεια τθσ Μφθςθσ... Για το κάκε τι! 
 
 

Η ΡΟΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΝΔΕΗ 
  
Πταν το ηευγάρι αιςκάνεται πωσ δε βρίςκεται ςε ακραίο κίνδυνο, μπορεί 
ζπειτα να ενωκεί ςεξουαλικά. Τότε θ ενζργεια που ρζει μζςω τθσ 
πυελικισ περιοχισ, του θλιακοφ πλζγματοσ και των χειλιϊν ςυνδζεται 
άμεςα με τα ςεξουαλικά όργανα και δια μζςω του αγωγοφ που ζχουν 
μεταξφ τουσ φκάνει κατευκείαν ςτο τςάκρα τθσ «ΛΑΟΔΛΚΕΛΑΣ». Ζπειτα, 
ανεβαίνει ςτον αδζνα τθσ Επίφυςθσ και από εκεί, ο ίδιοσ αρχιτζκτονασ 
που ζχουμε αναφζρει ιδθ, ςυνεχίηει τθν εργαςία τθσ δθμιουργίασ των 
εςωτερικϊν ςωμάτων. 
 
 

Ο ΚΟΡΕΜΟ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η «ΝΣΙΑΝΑ» 
 
Πταν κάποιοσ διαποτίηεται με τθν ενζργεια, αντί να αφεκεί να 
παραςυρκεί από αυτιν τθν παρόρμθςθ και να αςκιςει το Αρκάνο, 
μπορεί να αςκιςει τθ «ΔΛΑΝΑ»· αυτό κα ιταν καυμάςιο επειδι κα 
υπιρχε τεράςτια ιςορροπία ςτθ ςυμπεριφορά του ατόμου αυτοφ.  
 
 

www.gnosisellas.gr


www.gnosisellas.gr 
 

 23 

ΣΗ «ΝΣΙΑΝΑ» ΑΚΗΣΕ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΣΙΓΜΗ 
 
Τθ «ΝΤΛΑΝΑ» μπορείτε να τθν αςκείτε οποιαδιποτε ςτιγμι αλλά το 
Αρκάνο δεν μπορείτε. Το Αρκάνο πρζπει να αςκείται το βράδυ, με άλλα 
λόγια ςτο ςκοτάδι. 
 
Δεν υπάρχει καμιά δθμιουργία ςτθν πρακτικι ΔΛΑΝΑ αλλά μια μαγνθτικι 
ανταλλαγι και φανταςτείτε πόςο ιςχυρι είναι αυτι θ πρακτικι που οι 
Λατροί Μάγοι ςτθν Κίνα αςκοφςαν τθ «ΔΛΑΝΑ» και κεράπευαν 
ανκρϊπουσ με το άγγιγμα των χεριϊν τουσ επειδι αυτόσ είναι ο τρόποσ 
για να αναπτυχκεί ο μαγνθτιςμόσ.  
 
 

ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ DIANA 
 
Θ ΝΤΛΑΝΑ είναι μια μαγνθτικι ανταλλαγι μεγάλου μεγζκουσ. Το άτομο 
μπορεί να αναηωογονείται και να ανακτιςει τθν ηωτικότθτά του επειδι ο 
μαγνθτιςμόσ είναι κάτι πολφ ιςχυρό ωσ προσ ανάπλαςθ των κυττάρων. Θ 
ΝΤΛΑΝΑ δεν πρζπει να αςκθκεί από ζνα ηευγάρι που δεν ζχει ςεξουαλικι 
δραςτθριότθτα (εννοεί, αν δεν είναι παντρεμζνοι. Θ ΔΛΑΝΑ είναι μια 
πρακτικι για παντρεμζνουσ). Θ μαγνθτικι παφςθ είναι μία παφςθ που 
χρειάηεται το ςϊμα, επειδι δεν υπάρχει καμιά ςεξουαλικι επικυμία και 
κάποιοσ πρζπει να ςζβεται αυτό. 
 
 

ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΘΕΝΙΑ 
 
Μιλάμε για διάφορουσ τρόπουσ να αςκιςουμε αυτιν τθν πρακτικι χωρίσ 
να υπάρχει οποιοςδιποτε κίνδυνοσ να ςπάςει ο υμζνασ, ο Δάςκαλοσ 
Σαμαζλ ονομάηει αυτό: «Θ ΔΛΑΝΑ για τα πρόςφατα παντρεμζνα 
ηευγάρια». Εκείνοι που δεν μποροφν να περιμζνουν κα υπερνικθκοφν 
από τθ λαγνεία. Ο Δάςκαλοσ λζει πωσ ζνασ άντρασ που παντρεφεται μια 
παρκζνα μπορεί να διατθριςει τθν παρκενία τθσ και αυτό είναι πολφ 
καλφτερο δεδομζνου πωσ θ γυναίκα ς’ αυτι τθ μεμβράνθ, ςτον υμζνα, ς’ 
εκείνο το όργανο, ζχει μία ενζργεια πολφ υψθλισ τάςθσ.  
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ΣΟ ΑΡΚΑΝΟ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΕΓΩ 

 
 

Η ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟ ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΟ 
 

Σχετικά με τα επιπρόςκετα, αυτό που ςυμβαίνει είναι, για παράδειγμα: 
αν ζνασ από τουσ δυο κυμϊνει ςυχνά ενϊ ο ςφντροφόσ του/τθσ ζχει πολφ 
κατανόθςθ... ίςωσ να ςυμβεί να αλλάξουν ρόλουσ ο ζνασ με τον άλλο. 
Αυτόσ τότε που ζχει κατανόθςθ αρχίηει να κυμϊνει και ο άλλοσ που ιταν 
γεμάτοσ από οργι, ςυμπεριφζρεται με κατανόθςθ. Αυτό είναι επειδι το 
ΕΓΩ πθγαίνει από τον ζναν ςτον άλλο και αυτό είναι που λζμε ότι «ο ζνασ 
τρϊει το κζλυφοσ του άλλου». Το ΕΓΩ παίηει παιχνίδια και πθγαίνει από 
τον ζναν ςτον άλλο. Επομζνωσ, είναι πολφ ενδιαφζρον για μασ να 
αναλφςουμε τισ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ του/τθσ ςυηφγου μασ ζτςι 
ϊςτε να μπορζςουμε να καταλάβουμε τισ δικζσ μασ δεδομζνου πωσ οι 
δικζσ μασ βρίςκονται μζςα ςε αυτό το άλλο πρόςωπο. Πταν ο άνδρασ 
προτίκεται να ηθτιςει τθν αποςφνκεςθ του ΕΓΩ «ΚΥΜΟΥ» επειδι ζχει 
ιδθ κατανοιςει αυτό το ΕΓΩ, αλλά θ γυναίκα του δεν το κατανοεί, τότε 
αυτό το ΕΓΩ πθγαίνει και περνάει ςτθν γυναίκα. Είναι μεγάλθ αποτυχία 
όταν ζνασ μυθμζνοσ ςθκϊνεται και θ γυναίκα του όχι, ι ανάποδα. Αυτό 
ςυμβαίνει επειδι δεν ζχει υπάρξει μια ςυμφωνία ςε αυτιν τθν εργαςία. 
Ο Αξιοςζβαςτοσ Δάςκαλοσ Σαμαζλ λζει πωσ το ηευγάρι πρζπει να είναι 
ςφμφωνοι όταν κζλουν να αποςυνκζςουν ζνα ΕΓΩ. 
 
Είναι απαραίτθτο και για τουσ δφο να εργάηονται πάνω ςτο ίδιο ΕΓΩ 
επειδι το ΕΓΩ του «ΚΥΜΟΥ» βλάπτει και τουσ δφο αλλά αν το 
εξαλείψουν και οι δφο ωφελοφνται. Είναι μεγάλθ ανάγκθ να δοφνε και οι 
δφο μαηί ποιο είναι το πρόβλθμα που προκαλεί τθ μεγαλφτερθ ηθμιά είτε 
ςτο ςπίτι είτε ςτθ ςχζςθ του ηευγαριοφ. 
 
 

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΕΓΩ: Η ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΩΘΗΗ 
 
Πταν κάποιοσ ηθτά το κάνατο ενόσ ΕΓΩ, δεν πρζπει να αρχίςει να 
προςεφχεται από τθν αρχι τθσ πρακτικισ του Αρκάνο, δεδομζνου ότι 
χρειάηονται τρυφερά χάδια και οριςμζνεσ κινιςεισ προκειμζνου να 
απολαφςουμε τθ ςεξουαλικι πράξθ με τθν πλιρθ ςθμαςία τθσ λζξθσ 
αλλά χωρίσ οποιαδιποτε πτϊςθ. Πταν ζρχεται εκείνθ θ απζραντθ 
θλεκτρικι ϊκθςθ τθσ ενζργειασ, εκεί είναι που ηθτάει κανείσ από τθν 
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Κεϊκι Μθτζρα να αποςυνκζςει ζνα ςυγκεκριμζνο ΕΓΩ. Το κάνει ςε μία 
ςτιγμι, δεν προςεφχεται για μια ϊρα γιατί το ςϊμα πρζπει να είναι 
εμποτιςμζνο μ’ εκείνον τον θλεκτριςμό που θ ενζργεια περιζχει. Εκεί 
βρίςκεται το κλειδί! Μετά αφοφ επαναλάβει το I-A-O πολλζσ φορζσ και θ 
κρίςιμθ ςτιγμι φτάνει, ρίχνει τον θλεκτριςμό τθσ ενζργειασ ςτο ΕΓΩ που 
επικυμεί να αποςυνκζςει ι ςτο ςυγκεκριμζνο κζντρο που κζλει να 
ξυπνιςει. Ηθτάει από τθν Κεϊκι Μθτζρα να ξυπνιςει εκείνο το κζντρο 
αλλά προβάλλοντασ τθν ενζργεια από τθν μετατροπι, κι ζπειτα τα 
Τςάκρα αρχίηουν να περιςτρζφονται. 
 

 
 
 

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΠΑΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΩΘΗΗ 
 
Μιλάμε για ςπαςμό όταν υπάρξει διαρροι τθσ ενζργειάσ, ενϊ θ ϊκθςθ 
ςυμβαίνει πριν από αυτό. Ο άνκρωποσ αιςκάνεται εκείνθ τθν ϊκθςθ και 
είναι εδϊ που βρίςκεται ςτο μζγιςτο, γι’ αυτό οι Αλχθμιςτζσ ζλεγαν: 
«βράςτε ςτουσ 100 βακμοφσ», αλλά δε λζγανε να ςκορπίςουμε προσ τα 
ζξω αυτό που βράςει. Ο άνκρωποσ, μζςω μιασ νευρικισ αντίδραςθσ, 
αιςκάνεται ότι κάτι ςυμβαίνει, τότε αυτι είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι. Το 
αιςκάνεται επειδι θ θλεκτρικι ενζργεια εμποτίηει κάκε μζροσ του 
οργανιςμοφ. 
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ΣΑ ΜΑΝΣΡΑΜ 
 

Κακζνασ μασ πρζπει να βρει το μάντραμ που δονείται καλφτερα μζςα 
του. Για μζνα υπάρχουν τρία μάντραμ που είναι ουςιαςτικά: το ζνα είναι 
το ΧΑΜ–ΣΑΧ. Ρρζπει να ξζρουμε πϊσ να το προφζρουμε: το 
προβάλλουμε από κάτω, από τον κόκκυγα προσ τθν καρδιά. Αυτό το 
μάντραμ όταν προφζρεται όλθ τθν ϊρα, βάηει ςε δραςτθριότθτα τθ 
μετατροπι. Το δεφτερο μάντραμ είναι για τθ ςτιγμι τθσ πρακτικισ: το I-A-
O και μετά από τθν πρακτικι: το O-AO  KA-ΚΟΦ  NA-ΚΟΝ-ΣΑ. 
 
 

ΣΑ ΜΑΝΣΡΑΜ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΑΡΚΑΝΟ 
 
Το ειδικό μάντραμ για τθν πρακτικι τθσ Αλχθμείασ είναι... θ αναπνοι! Το 
μάντραμ «Χ» ςθμαίνει να ξζρουμε να αναπνζουμε, κι εςείσ ξζρετε πωσ 
αυτό το μάντραμ δονείται με το ςτοιχείο του Αζρα, και το ςτοιχείο αυτό 
είναι ο αγωγόσ των μαγνθτικϊν ρευμάτων.  
 
Με το «I-A-O» εμφανίηεται το ίδιο πράγμα, το «I» πθγαίνει ςτο 
μεςόφρυδο, το «A» βοθκάει τθν ενζργεια να προβάλλεται από τον 
κόκκυγα προσ το μεςόφρυδο και τουσ πνεφμονεσ και με το «Ο» ςτζλνεται 
ςτθν καρδιά. Δεν πρζπει να αφινουμε αζρα ςτουσ πνεφμονεσ και πρζπει 
να αςκοφμε πίεςθ ςτον κόκκυγα με το κάκε φωνιεν.  
  
 

ΣΟ ΧΑΜ–ΑΧ ΣΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 
 
Στθν κακθμερινι ηωι όταν περπατάτε μόνοσ και κανζνασ δε ςασ βλζπει, 
γιατί να μθν προφζρετε το μάντραμ ΧΑΜ–ΣΑΧ; Πχι μόνο χρθςιμεφει για 
τθ μετατροπι, αλλά βοθκά να ξυπνιςει το Τςάκρα τθσ καρδιάσ, θ 
διαίςκθςθ.  
 
 

Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ Ι–Α–Ο 
 
Το Λ–Α–Ο λζγεται τθ ςτιγμι τθσ πρακτικισ και προφζρεται φωνοποιϊντασ 
το κάκε φωνιεν ξεχωριςτά, με μια βακιά ειςπνοι, δεν είναι ενωμζνο 
όπωσ μερικοί το κάνουν αλλά χωρίηεται γράμμα από γράμμα και 
παίρνοντασ εκείνθ τθν ειςπνοι πριν από το κάκε γράμμα. Μετά από τθν 
απομάκρυνςθ από τον/τθν ςφηυγο, κακζνασ γυρίηει τθν πλάτθ του/τθσ, 
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μζνει ανάςκελα, χαλαρϊνοντασ και προφζροντασ ζπειτα το «Ο-ΑΟ-ΚΑ-
ΚΟΦ-ΝΑ-ΚΟΝ-ΣΑ» για το οποίο μιλάει θ Τελετουργία του 2ου βακμοφ. 
Πλθ τθν ενζργεια που δεν μετατρζψαμε και ακόμα παραμζνει 
προςπακοφμε να τθ φζρουμε ςτθν καρδιά. 
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ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΓΕΝΙΚΟΣΗΣΕ 
 
 

Η ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Υπάρχουν άνκρωποι που αγαποφν τθν Μφθςθ, κυςιάηοντασ τουσ εαυτοφσ 
τουσ για τθν ανκρωπότθτα αλλά ςτο ςπίτι ςυμπεριφζρονται με το 
χειρότερο τρόπο: αυτοί οι άνκρωποι δεν περνοφν με επιτυχία τισ 
δοκιμαςίεσ, δεν καταφζρουν τίποτα.  
 
Ρρζπει να λάβουμε υπ’ όψιν τι είναι: ο «Μορφοποιθτισ», ο «Διορκωτισ» 
και ο «Ενεργοποιθτισ». Ο «Μορφοποιθτισ» είναι το φυςικό ςϊμα: αν 
εμείσ δίνουμε ςτο φυςικό ςϊμα μασ μία ακατάλλθλθ διατροφι και τρϊμε 
κονςερβοποιθμζνα τρόφιμα, λουκάνικα κι ζνα ςωρό τζτοια πράγματα, 
αναμφιςβιτθτα διαμορφϊνουμε μία ταμαςικι ενζργεια που δε μασ 
βοθκάει ςτθν εργαςία μασ. Ο «Διορκωτισ» αντιςτοιχεί ςε αυτά που 
ςκεφτόμαςτε: αν ηοφμε τισ θμζρεσ μασ κάνοντασ ανοργάνωτεσ ςκζψεισ, θ 
ενζργειά μασ πρόκειται ςίγουρα να βλαφτεί. Ο «Ενεργοποιθτισ» είναι θ 
ςυναιςκθματικι ςτάςθ που ζχουμε από ςτιγμι ςε ςτιγμι. Πλα αυτά 
κακορίηουν τθν ποιότθτα τθσ ενζργειασ που μετατρζπουμε. 
 
 

Η ΑΓΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ ΚΑΘΕΝΟ 
 
Τα αδζλφια που ζχουν προβλιματα με τθν αγνότθτα πρζπει ςυνεχϊσ να 
ανακεωροφν τισ ψυχολογικζσ τουσ καταςτάςεισ. Οι Γνωςτικοί μακθτζσ 
δεν πρζπει να ξεχνοφν πωσ το παρελκόν πρζπει να πεκάνει. Εξαιτίασ ενόσ 
Νόμου αν κάποιοσ ηει ςτα γεγονότα του παρελκόντοσ, αυτό το παρελκόν 
γίνεται μζλλον. Ρρζπει να βλζπουμε το παρελκόν ωσ κάτι που δεν 
υπάρχει πια. 
 
 

ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 
 
Ρροκειμζνου το ςϊμα να προςαρμοςτεί ςτθν πρακτικι πρζπει να ζχουμε 
μεγάλθ υπομονι, πολλι επιμονι και μεγάλθ κζλθςθ. Θ μετατροπι είναι 
ζνα δϊρο από το Κεό που πρζπει να το κερδίςουμε με τθν αγάπθ, 
ευαιςκθτοποιϊντασ τθν καρδιά μζςω τθσ φιλανκρωπίασ και με τισ αξίεσ 
τθσ καρδιάσ.  
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Αυτόσ που αιςκάνεται ςυμπόνια όταν βλζπει τουσ άλλουσ να υποφζρουν, 
ίςωσ ακόμα κι ζνα φυτό, ζνα ηϊο ι ζνα πρόςωπο, ζχει αξίεσ ςτθν καρδιά 
του που κα τον βοθκιςουν να κερδίςει το δικαίωμα να ειςζλκει ςτα 
Μυςτιρια τθσ Φφςθσ, επειδι είναι εκείνθ που μασ δίνει τα Μυςτιρια. 
Αυτι μασ επιτρζπει να ειςζλκουμε ς’ εκείνα τα Μυςτιρια, όταν 
γινόμαςτε ζνασ καλόσ γιοσ ι μία καλι κόρθ. Κυμθκείτε πωσ τα Μεγάλα 
Μυςτιρια είναι ςτισ λεπτομζρειεσ κι ο λόγοσ για τον οποίο δεν ζχουμε 
επιτυχία ςτισ μεγάλεσ δοκιμαςίεσ επειδι αποτυγχάνουμε ςτισ 
λεπτομζρειεσ και δε ςυνειδθτοποιοφμε ότι όλα αυτά ςχετίηονται με τθ 
Μφθςι μασ. 
 
Θ ενζργεια ζχει τρία ξεδιπλϊματα: ζνα είναι θ Κουνταλίνι που ανεβαίνει 
ςφμφωνα με τισ αξίεσ τθσ καρδιάσ, το δεφτερο είναι ο Χριςτόσ και το τρίτο 
είναι εκείνθ θ ενζργεια που διανζμεται ςτο ςϊμα προκειμζνου να του 
δϊςει ηωι και να το ςτθρίξει. 
 
 

Η ΑΦΙΞΗ ΣΗ ΑΓΑΠΗ 
 
Εμείσ, γενικά, δεν αιςκανόμαςτε αγάπθ αλλά όταν κάποιοσ (που ζχει 
ζνα/μια ςφηυγο) αρχίηει ξαφνικά να ζχει φιλίεσ με άλλουσ ανκρϊπουσ του 
αντίκετου φφλου, φαίνεται αυτόσ ο χείμαρροσ τθσ αγάπθσ που είχε 
κρατιςει κρυμμζνο να πθγαίνει προσ αυτά τα άλλα πρόςωπα. Γιατί δεν 
πιγε προσ τθ/το ςφηυγό του/τθσ;  
 
Επειδι αυτόσ ο άνκρωποσ δεν αιςκάνεται αγάπθ, είναι απλά μια 
παρόρμθςθ από ζνα ΕΓΩ που κζλει να ςυνεχίςει να ικανοποιεί τισ 
επικυμίεσ του και να ζχει νζεσ εμπειρίεσ. 
 
Δεν πρζπει να ςκεφτόμαςτε ότι δεν ζχουμε αγάπθ κι επομζνωσ θ εργαςία 
χωρίσ αγάπθ δεν κα ζχει αποτζλεςμα. Αιςκάνεςτε τθν επικυμία; 
Ρροςελκφεςτε μζςω τθσ επικυμίασ ςασ; Αν ο άντρασ δεν είναι ψυχρόσ και 
θ γυναίκα δεν είναι ψυχρι, τότε, αναμφιςβιτθτα, μποροφν να κάνουν τθν 
εργαςία επειδι το πάκοσ «ζχει ανάγκθ» να κάνετε τθν πρακτικι. Ξζρετε 
ποφ είναι θ αγάπθ; Είναι μζςα ςτο ςπζρμα, αυτι θ ενζργεια βγαίνει και 
μεταμορφϊνεται ςε κζλθςθ και ςε Αγάπθ. 
 
Πταν κάποιοσ ζχει δουλζψει αρκετά ςτθ μετατροπι, τότε θ οικειότθτα με 
τον/τθν ςφηυγο αρχίηει να ανκίηει. Τι είναι θ Αγάπθ; Είναι ο Χριςτόσ. Και τι 
είναι αυτό που υπάρχει μζςα ςτο ςπόρο; Θ Χριςτικι Ενζργεια. Τότε, ποια 
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αγάπθ προςπακείτε να αιςκανκείτε, αν δεν εξάγετε τθν ουςία από το 
ςπόρο για να τθν μετατρζψετε ςε αγάπθ; Ασ μετατρζψουμε πολφ, ζπειτα, 
αυτό είναι που πρόκειται να μετατραπεί ςε αγάπθ, επειδι τϊρα δεν 
ζχουμε αγάπθ, ζχουμε πάκοσ. 
 
 

Η ΩΣΗ ΑΣΡΟΛΟΓΙΑ 
 
Στθν Αςτρολογία τθσ Εποχισ του Υδροχόου, για να κάνουμε τουσ 
υπολογιςμόσ προκειμζνου να δοφμε τα χαρακτθριςτικά ενόσ ατόμου, 
πρζπει να εξετάςουμε τθν θμζρα τθσ ςφλλθψισ του, τθν θμζρα τθσ 
ζνωςθσ. Ασ φανταςτοφμε πωσ ςιμερα ζνα ηευγάρι φορτίηεται με εκείνθ 
τθν ενζργεια και το βράδυ θ γυναίκα γονιμοποιείται. Εκείνο το ςπζρμα 
κατζχει τα χαρακτθριςτικά από τον Αςτεριςμό που κυβερνά ςιμερα. Και 
ζπειτα μετά από εννζα ςελθνιακοφσ μινεσ αφοφ το άτομο γεννθκεί, 
πρζπει να εξετάςουμε τον ωροςκόπο του μαηί με το ηϊδιο που τον 
κυβερνάει. 
 
 

Η ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ 100 ΒΑΘΜΟΙ 
 
Υπάρχουν μερικζσ γυναίκεσ που λζνε: «Δεν ζφκαςα ςτουσ 100 βακμοφσ». 
Αυτό που ςυμβαίνει είναι ότι θ μετατροπι τθσ γυναίκασ γίνεται με τουσ 
ίδιουσ όρουσ αλλά με λιγότερθ φωτιά. Είναι πολφ ςπάνιο για μια γυναίκα 
να φτάςει ςτθν ίδια ζντονθ κερμότθτα, ςτθν ίδια κερμοκραςία, όπωσ ο 
άντρασ αλλά αυτό δε ςθμαίνει ότι θ γυναίκα δε μετζτρεψε. Κυμθκείτε 
πωσ θ ενζργεια ςτθ γυναίκα είναι υδράργυροσ και θ ενζργεια ςτον άντρα 
είναι κειάφι το οποίο είναι πυκνότερο. Το κειάφι ζχει περιςςότερθ 
κερμότθτα ενϊ ο υδράργυροσ χρειάηεται λιγότερθ κερμότθτα για να 
ανζβει. Ζπειτα, κάποιοσ με περιςςότερθ ενζργεια επιτυγχάνει τθν 
εργαςία καλφτερα. 
 
 

ΣΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΩΠΑ ΣΗ ΜΟΙΧΕΙΑ 
 
Θ μοιχεία ζχει πολλά πρόςωπα δεδομζνου ότι ζχει επιπτϊςεισ ςτα 
υδρογόνα με τα οποία το ηευγάρι δονείται. Τα υδρογόνα πρζπει να είναι 
ςτο ίδιο επίπεδο. Αν ο υδράργυροσ με τον οποίο δονείται θ γυναίκα δε 
δίνει τον τόνο του ζτςι ϊςτε το κειάφι που ζχει ο άνδρασ να μπορζςει να 
γονιμοποιθκεί, τότε θ εργαςία κα καταλιξει άςχθμα. 
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Θ γυναίκα, λόγω τθσ ίδιασ τθσ φφςθσ τθσ, είναι πακθτικι. Αν ο άνδρασ 
αρνείται να δϊςει ςτθν ςφηυγό του εκείνο το ερζκιςμα, δθμιουργεί μια 
κατάςταςθ ςτθν οποία θ γυναίκα δεν ανταποκρίνεται καλά. Ροιοσ βγαίνει 
χαμζνοσ; Ο άνδρασ. Αν θ γυναίκα δεν ανταποκρίνεται ς’ εκείνθ τθν 
απαίτθςθ που εκφράηεται από τον άνδρα, ο υδράργυροσ δε κα είναι 
παρϊν. Αυτι πρζπει να τον δϊςει ςτον άνδρα με τθ μορφι ενόσ 
μαγνθτιςμό που κα γονιμοποιιςει το κειάφι. Το κειάφι από μόνο του δεν 
μπορεί να δθμιουργιςει.  
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Η ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΑΝΔΡΑ - ΓΤΝΑΙΚΑ 
 
 

Αν ζνασ άντρασ και μια γυναίκα είναι ενωμζνοι ςτθν εργαςία με ςωςτό 
τρόπο, ο άντρασ λαμβάνει μια ειδικι βοικεια ζτςι ϊςτε να μπορζςει να 
αντιμετωπίςει τθ λεγεϊνα και των δφο τουσ. Σφμφωνα με αυτό, θ 
γυναίκα, που είναι το ςτοιχείο τθσ ϊκθςθσ ςτθν εργαςία που κάνουμε, κα 
μποροφςαμε να ςκεφτοφμε ότι δεν είναι απαραίτθτο να περάςει από τον 
κάνατο του ΕΓΩ, όμωσ δεν είναι ζτςι. Ρρζπει να εργαςτεί επειδι το ΕΓΩ 
μπορεί να περάςει από πρόςωπο ςε πρόςωπο. Τα ΕΓΩ που ζχει ο άνδρασ 
αρχίηει να τα βλζπει ςε αυτιν και τα ΕΓΩ που ζχει αυτι αρχίηει να τα 
βλζπει ςτον άνδρα. Αυτό το πρόβλθμα παρουςιάηεται ςτουσ γνωςτικοφσ 
γάμουσ. 
 
Ο άντρασ βλζπει τον εαυτό του ςτθν γυναίκα, βλζπει αυτό που είναι και θ 
γυναίκα βλζπει τον εαυτό τθσ ςτον άντρα, αυτό που αυτι είναι. Αυτό 
ςυμβαίνει λόγω τθσ ανταλλαγισ που εμφανίηεται. Θ καλι, υπεφκυνθ 
γυναίκα βοθκά το ςφηυγό τθσ όπωσ πρζπει, ςτθ μετατροπι και ςε όλα 
αυτά που ζχουν ςχζςθ με τθν υποςτιριξθ, με τθν ενκάρρυνςθ, με τθν 
κινθτοποίθςθ του ανκρϊπου. 
 
Πταν υπάρχει ζνασ κλζφτθσ μζςα ςτο ςπίτι, είναι ο άνδρασ που 
ςθκϊνεται να δει τι ςυμβαίνει και όταν ο άντρασ πάει να δει θ γυναίκα 
τοφ λζει: «Ράρε το πιςτόλι, ι το μεγάλο μαχαίρι», με άλλα λόγια, αυτι 
του δίνει τα όπλα. Στο κάνατο του ΕΓΩ είναι το ίδιο. Θ γυναίκα μασ δίνει 
τα όπλα ζτςι ϊςτε να μπορζςουμε να δουλζψουμε ενάντια ς’ εκείνο το 
πρόβλθμα που ζχει επιπτϊςεισ και ςτουσ δφο. Ρωσ κα μποροφςε ο 
άνδρασ να εργαςτεί επάνω ςτο ΕΓΩ που ζχει θ γυναίκα και δεν το ζχει 
κατανοιςει; Θ γυναίκα πρζπει να γίνει μια πραγματικι ψυχολόγοσ 
προκειμζνου να είναι ικανι να κατανοεί το ΕΓΩ. Να γιατί ο Α. Δ. Σαμαζλ 
λζει πωσ ς ζναν καλά διαμορφωμζνο γάμο πρζπει και οι δφο να 
εργάηονται πάνω ςτο ίδιο ΕΓΩ. Αν ζνα ηευγάρι κζλει να πάει μπροςτά, 
πρζπει και οι δφο να ενωκοφν και να δουλζψουν πάνω ςτο ίδιο ΕΓΩ, 
επειδι αν αυτό δεν γίνει, κανζνασ από τουσ δφο δεν πρόκειται να είναι 
ικανόσ να εξαλείψει εκείνο το ΕΓΩ. Ο άντρασ και θ γυναίκα είναι δφο 
ςϊματα ςε μια ηωι - αυτό είναι που μασ λζει θ Βίβλοσ. Το ηευγάρι είναι 
περιβάλλεται από τθν ίδια αφρα και αυτόσ είναι ο λόγοσ που επιτρζπει 
ςτο ΕΓΩ να περάςει από τον άνδρα ςτθν γυναίκα όταν κάνουν τθν 
εργαςία. 
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ΣΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ 
 
Στον άντρα και ςτθ γυναίκα υπάρχουν οριςμζνα μυςτιρια και από αυτά 
φαίνεται από ποφ αυτοί προζρχονται. Θ γυναίκα ζχει ξεδιπλωκεί από το 
Άγιο Ρνεφμα και ο άνδρασ ζχει ξεδιπλωκεί από το Χριςτό. Βλζπουμε πωσ 
θ Κεϊκι Μθτζρα Κουνταλίνι είναι ζνα ξεδίπλωμα του Αγίου Ρνεφματοσ 
και ξεδιπλϊνεται ςτθ γυναίκα. Ο Ρατζρασ ξεδιπλϊνεται ςτο Χριςτό και 
Αυτόσ ξεδιπλϊνεται ςτον άνδρα. Θ γυναίκα λαμβάνει μια ενεργθτικι 
δφναμθ από το Κεό, αν αυτι ζχει ιςορροπία και, φυςικά, Χριςτικζσ αρχζσ. 
Πταν θ γυναίκα άρχιςε να επθρεάηεται από τον πολιτιςμό και απ’ όλεσ τισ 
παγίδεσ που ο εκπολιτιςμόσ ζχει φζρει, ο γάμοσ άρχιςε να αλλοιϊνεται 
δεδομζνου ότι αυτι ςταμάτθςε να λαμβάνει ό,τι κανονικά κα ζπαιρνε 
από το Λερό Άγιο Ρνεφμα. Άρχιςε να αφομοιϊνει ςτα ςυναιςκιματά τθσ 
και ςτθν ψυχολογικι και ςυναιςκθματικι ςυμπεριφορά τθσ όλα όςα 
υπάρχουν γφρω τθσ, όπωσ π.χ. ζνα νζο χτζνιςμα ι κάποιοσ νζοσ τρόποσ 
βαψίματοσ των νυχιϊν τθσ, το νεότερο χρϊμα ςτα κραγιόν, κτλ. Ριο πριν 
ιταν αυτι που ζφερνε από το Άγιο Ρνεφμα εκείνθ τθ δφναμθ, τθν 
κατζκετε ςτθν καρδιά τθσ και τθ μοιραηόταν με το ςφηυγό τθσ. Θ Λζξθ 
«HOGAR (ΕΣΤΛΑ)» προζρχεται από τθν λζξθ «HOGUERA (ΦΩΤΛΑ–ΡΥΑ)» 
επειδι είναι θ φωτιά του Αγίου Ρνεφματοσ.  
 
Ο άνδρασ, ςτουσ αρχαίουσ χρόνουσ, το λάμβανε αυτό από τθν ςφηυγό 
του. Θ γυναίκα δεν δθμιουργικθκε για να είναι κυβερνιτθσ οφτε 
διμαρχοσ, οφτε πρόεδροσ κτλ., επειδι αυτά είναι πράγματα που δίνονται 
ςτον άνδρα να τα κάνει, ζτςι ϊςτε να μπορεί να παλζψει ζξω από το ςπίτι 
και όχι ς’ εκείνον τον εςωτερικό πυρινα που ονομάηεται «ΕΣΤΛΑ», που 
και οι δυο τουσ μοιράηονται εξίςου. Οι άνκρωποι που είναι πάρα πολφ 
εγκλωβιςμζνοι μζςα ςτθν κοινωνία κα το κεωριςουν αυτό ωσ πολφ 
απαρχαιωμζνο αλλά δεν μποροφν να το δουν ωσ κάτι «αντιχριςτιανικό». 
Αυτό που μασ ενδιαφζρει δεν είναι να ζχουμε ζνα ςυμβιβαςμζνο λαό για 
να τον παρουςιάςουμε ςε μία εκφυλιςμζνθ κοινωνία, αλλά να 
προετοιμάςουμε ζνα λαό για να τον παρουςιάςουμε ςτον Κεό.  
 
Θ γυναίκα λαμβάνει το Ρνεφμα, το κρατά ςτθν καρδιά τθσ κι ζπειτα το 
μεταβιβάηει ςτον άνδρα και τότε αυτόσ κα βγάλει αυτό που ζχει ςτθν 
καρδιά του προσ τθν κοινωνία.  
 
Στθν πλειοψθφία των γάμων ο άνδρασ πρζπει να ανοίξει το δρόμο, να 
λάβει από επάνω και να δϊςει προσ τα ζξω, επειδι δεν ζχει ζνα 
ςυμπλιρωμα για να του  μεταδϊςει όλα αυτά. Σε μια ιςορροπθμζνθ 

www.gnosisellas.gr


www.gnosisellas.gr 
 

 34 

κοινωνία αυτόσ είναι ο τρόποσ που δρα θ Κεότθτα: τοποκετεί τθ γυναίκα 
ςτο ςπίτι επειδι αυτι είναι ζνασ βωμόσ όπου το Ρνεφμα ιερουργεί. 
 
Άλλωςτε, δεν είναι θ γυναίκα που μασ γζννθςε; Δεν είναι θ γυναίκα που 
ενδυναμϊνει τα ςυναιςκιματά μασ; Δεν είναι θ γυναίκα αυτι που μασ 
παίηει ςτο μικρό τθσ δάχτυλο, ακόμθ και τον πιο «άντρα»; Είναι θ γυναίκα 
που δίνει τθν Αγάπθ ςτον άνδρα, ζτςι ϊςτε να μπορεί να γεννθκεί ςτθν 
καρδιά του θ Κζλθςθ του Κεοφ, το μεγαλείο του Κεοφ κι ζτςι να 
μπορζςει να το δϊςει αυτό ςτουσ άλλουσ. 
 
Τθν θμζρα που κα το κάνουμε αυτό κα βροφμε εκείνθ τθν φοβερι 
Σαμαελικι πραγματικότθτα τθν οποία ο ίδιοσ αναφζρει με τα λόγια: «Θ 
ΓΥΝΑΛΚΑ ΕΛΝΑΛ ΕΝΑΣ ΒΩΜΟΣ». Είναι απαραίτθτο για τον κάκε άνδρα να 
μάκει πϊσ να κερδίςει τθν καρδιά μιασ γυναίκασ γιατί αν δεν το κάνουμε 
αυτό, κα χωρίςουμε και κα ηοφμε χϊρια, όχι από τθ ςφηυγό μασ αλλά από 
τθ Μθτζρα. Αν δε δίνουμε ςτθ γυναίκα τθν αξία που πραγματικά ζχει, θ 
Μθτζρα δεν μπορεί να ενοποιθκεί ολοκλθρωτικά μζςα ςτον άνδρα, 
επειδι παραμερίηει τθ φυςικι αντιπροςϊπευςι που αυτι ζχει ωσ Κεόσ. 
 
 

ΔΩΣΕ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΣΗ ΑΞΙΖΕΙ 
 
(Για καλφτερη κατανόηςη, ςασ ςυςτήνουμε τη μελζτη του 30ου 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥ που δόθηκε ςτην Ανθρωπότητα 
από τον Α. Δ. Λάκςμι τον Αφγουςτο του 1999 ) 
 
Ρρζπει να παρζχουμε ςτθ γυναίκα καλι μεταχείριςθ, καλό φαγθτό, υγιι 
ψυχαγωγία ζτςι ϊςτε αυτι να μπορεί να καταλάβει ςιγά-ςιγά ότι είναι θ 
Μθτζρα προςωποποιθμζνθ. Ρρζπει να δϊςουμε ςτθ γυναίκα τα πάντα, 
επειδι αυτι μασ δίνει τα πάντα . 
 
1 – Το πρϊτο πράγμα που μια γυναίκα επιδιϊκει να ζχει ςτθν ηωι τθσ 
είναι ζνα μικρό ςπίτι και είναι κακικον του άνδρα να τθσ δϊςει ακριβϊσ 
αυτό. Αν θ γυναίκα είναι ζνασ βωμόσ, το πρϊτο πράγμα που κα ζπρεπε 
να ζχει ςτο ςπίτι τθσ είναι ζνασ βωμόσ επειδι αυτό είναι θ αντανάκλαςθ 
τθσ γυναίκασ. Μετά, αφοφ τοποκετιςει το βωμό  ςτο ςπίτι τθσ, πρζπει να 
προςεφχεται ς’ αυτόν τον βωμό. Εκείνοσ ο βωμόσ όπου αυτι 
προςεφχεται είναι μζςα ςτθν καρδιά του άνδρα. Θ γυναίκα ερωτεφεται 
τον άνδρα λόγω τθσ φυςικισ του παρουςίασ ι τθσ θκικισ του δφναμισ; 
Ππου θ γυναίκα βρει αυτό που κζλει, εκεί είναι που προςεφχεται. Θ 
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γυναίκα πρζπει να δει εκείνο το βωμό ςτθν καρδιά του άνδρα τθσ. Θ 
γυναίκα είναι ζνασ ναόσ όπου ο άνδρασ ιερουργεί, αλλά θ καρδιά του 
είναι ο βωμόσ όπου αυτι προςεφχεται. Πταν μια γυναίκα παραδίδεται ς’ 
ζναν άνδρα, του δίνει αυτό που ζχει: Αγάπθ. Ροφ κατακζτει ο άνδρασ 
εκείνθ τθν αγάπθ; Στθν καρδιά του. 
 
2 – Θ γυναίκα πρζπει να είναι ζνασ Ναόσ για τον Λερζα. 
 
3 – Θ γυναίκα πρζπει να είναι θ δαςκάλα του ςυηφγου τθσ και των 
παιδιϊν τθσ. Τα ςθμαντικότερα πράγματα που ο άνδρασ μακαίνει ςτθ 
ηωι του τα ζχει διδάξει θ γυναίκα. Σ’ ζναν άνκρωπο εγκόςμιο, οι ιςτορίεσ 
που αφθγείται είναι ιςτορίεσ με γυναίκεσ. Από τθ ςτιγμι που κάποιοσ 
γεννιζται θ μθτζρα αρχίηει να τον διδάςκει ωσ παιδί ζωσ ότου αρχίςει να 
βρίςκεται με τουσ φίλουσ του οι οποίοι τον επθρεάηουν. Πταν ο άνδρασ 
παντρεφεται, θ γυναίκα του διδάςκει να είναι προςεκτικόσ. 
 
4 – Θ γυναίκα ξυπνάει νωρίτερα από τον άνδρα. Θ φφςθ μάσ το διδάςκει 
αυτό δεδομζνου ότι όταν ο ιλιοσ ανατζλλει, το άςτρο τθσ αυγισ βοθκά 
τθ Φφςθ λζγοντασ ςε όλα τα πλάςματα τθσ γθσ πωσ το «αφεντικό» 
ζρχεται, δθλαδι ο Ιλιοσ. Ο «Ιλιοσ» τθσ γυναίκασ είναι ο ςφηυγόσ τθσ. Ο 
άντρασ πάντα πθγαίνει ςτο κρεβάτι αργότερα από τθ γυναίκα επειδι θ 
γυναίκα ξαπλϊνει για να ξεκουραςτεί ενϊ ο άντρασ παραμζνει 
επάγρυπνοσ ωσ προσ οτιδιποτε κα μποροφςε να κζςει ςε κίνδυνο τθν 
αςφάλεια του ςπιτιοφ. 
 
5 – Θ γυναίκα πρζπει να προςπακεί ςκλθρά κάκε μζρα για να μάκει τισ 
τζχνεσ τθσ μαγειρικισ. Ρρζπει να βάηουμε μεγάλθ αγάπθ ςε αυτό που 
μαγειρεφουμε (κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ). Θ γυναίκα πρζπει 
να ςυγκεντρωκεί ζτςι ϊςτε το φαγθτό να δϊςει δφναμθ και ςκζνοσ ςτο 
φυςικό ςϊμα και ςτθν ψυχι του ςυηφγου τθσ και των παιδιϊν τθσ. 
 
6 – Θ γυναίκα πρζπει να είναι πολφ κακαρι. Θ Κεϊκι Μθτζρα είναι πάντα 
παροφςα ςτθ γυναίκα που κυμάται τον εαυτό τθσ. Θ Μθτζρα δεν μπορεί 
να ντυκεί με πράγματα που δεν αρμόηουν ςτθν αξιοπρζπειά τθσ. Θ 
γυναίκα πρζπει να χρθςιμοποιεί αρϊματα που τθν ευχαριςτοφν, πρζπει 
να είναι πολφ κακαρι και να μοιράηεται αυτά που τθν ευχαριςτοφν με 
τον ςφηυγό τθσ.  
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7 – Θ γυναίκα είναι το Ευαγγζλιο και ο άνδρασ είναι θ Κρθςκεία: δεν 
υπάρχει κρθςκεία που να μθ μελετά κάποιο ευαγγζλιο και δεν υπάρχει 
ευαγγζλιο που να μθν ανικει ςε κάποια κρθςκεία. 
 
8 – Αν δεν υπάρχει ενοποίθςθ μεταξφ των δφο, δε κα δϊςουμε εκείνθ τθ 
νότα προκειμζνου να φτάςουμε ςτο Κεό. Για να φτάςουμε ςτο Κεό, 
πρζπει να ενωκοφμε ςε αρμονία, θ Κεά-Γυναίκα και ο Κεόσ-Άνδρασ .  
 
 

ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΩΠΑΙΝΕΙ 
 
Υπάρχουν πράγματα που το ηευγάρι πρζπει να γνωρίηει πϊσ να τα 
διαχειριςτεί με ζναν βακφ τρόπο· να μθν παίρνουν αυτά τα πράγματα 
ελαφριά, για παράδειγμα: ζνασ άνδρασ μπορεί να αιςκάνεται πωσ είναι 
λίγο ψυχρόσ με τθν ςφηυγό του και λζει ςτον εαυτό του: «Αλλά, όταν 
ζρχομαι κοντά με μια άλλθ γυναίκα είμαι εντάξει». Και πάει και λζει αυτι 
τθ ςκζψθ ςτθν γυναίκα του. Αυτό είναι τρομερό! Θ γυναίκα αμζςωσ 
ςκζφτεται: «Αυτόσ βρίςκεται εδϊ και ηει μαηί μου αλλά με το ηόρι». Θ 
γυναίκα, αμζςωσ, ψυχολογικά παγϊνει. Αυτά τα πράγματα δεν πρζπει να 
λζγονται ςτθ γυναίκα δεδομζνου ότι είναι μθχανιςμοί του ΕΓΩ. Αυτό το 
πράγμα ςκοτϊνει οποιοδιποτε ερζκιςμα που ο ζνασ μπορεί να 
αιςκάνεται για τον άλλο. 
 
Ρολλοί άνκρωποι περνοφν από αυτι τθ διαδικαςία και να γιατί πολλοί 
γάμοι τελειϊνουν, επειδι δεν είναι ικανοί να κρατιςουν ςιωπι και να 
περιμζνουν μζχρι να περάςει αυτό. Αυτό είναι εξαιτίασ ενόσ ΕΓΩ που 
αιςκάνεται απογοθτευμζνο και επομζνωσ απορρίπτει το άλλο πρόςωπο. 
 
Πταν κάποιοσ περνά από αυτιν τθν περίοδο αντί να τρζξει να το πει ςτον 
άλλον πρζπει να δουλζψει πάνω ς αυτό το ΕΓΩ. Ρρζπει να αναγνωρίςετε 
πωσ αυτι είναι θ ςφηυγόσ ςασ, «Αυτι είναι θ ςφηυγοσ που ο Κεόσ μοφ 
ζδωςε και δεν πρόκειται να τθν αλλάξω με καμιά άλλθ», κτλ, ζπειτα αυτι 
θ διαδικαςία κα περάςει. Αν διαπράξετε τθ βαρβαρότθτα να ςυγκρίνετε 
τθ ςφηυγό ςασ με κάποια άλλθ που είχατε πριν, ςφντομα κα πζςετε ς’ 
αυτιν τθν ψυχολογικι κατάςταςθ θ οποία αφορά διανοθτικά μονάχα 
ηθτιματα. 
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ΜΑΓΝΗΣΙΜΟ: ΜΙΑ ΣΡΟΜΕΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 
Υπάρχει μια πρακτικι που μποροφμε να κάνουμε προκειμζνου να 
ξεπεράςουμε αυτζσ τισ καταςτάςεισ. Αυτι θ πρακτικι γίνεται με το να 
είναι το ηεφγοσ μαηί, γυμνοί, να χαϊδεφονται, να κάνουν τα πάντα αλλά 
χωρίσ ολοκλθρϊςουν τθν πράξθ (δεν αςκοφν το Αρκάνο). Ενϊ λοιπόν το 
ΕΓΩ κζλει να μασ χειραγωγιςει, μ’ αυτόν τον τρόπο καταφζρνουμε να 
είμαςτε εμείσ που παίηουμε με αυτό. Με αυτιν τθν πρακτικι κάποιοσ 
φτάνει ςτο ςθμείο να μπορεί να κάνει το Αρκάνο όταν ο ίδιοσ κζλει να το 
κάνει και όχι όταν το ΕΓΩ τον υποκινεί. Ζτςι είναι που μακαίνει κανείσ να 
βγαίνει από τζτοιεσ καταςτάςεισ. Ρρζπει να χειριςτοφμε το ΕΓΩ με μια 
ψυχολογία που είναι πιο άγρια από αυτι που το ΕΓΩ εφαρμόηει ςε μασ. 
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ΟΙ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΙ 
  
 

ΣΟ ΧΡΩΜΑ ΣΩΝ ΤΔΡΑΡΓΤΡΩΝ 
 
Τα χρϊματα των υδραργφρων είναι μια μακροχρόνια διαδικαςία ςτθ 
μφθςθ του ατόμου. Αρχίηουμε να δουλεφουμε με τον υδράργυρο και 
είναι «ΜΑΥΟΣ», μετά αυτόσ ο υδράργυροσ εμφανίηεται ωσ «ΛΕΥΚΟΣ» 
και μετά ο υδράργυροσ εμφανίηεται ωσ «ΚΛΤΛΝΟΣ», αλλά αυτό γίνεται 
ςτθν πορεία τθσ Μφθςθσ και όχι κατά τθ διαδικαςία τθσ πρακτικισ του 
Αρκάνο. Αλλά εμείσ ςτθν πραγματικότθτα εργαηόμαςτε με τον «ΜΑΥΟ» 
υδράργυρο.  
 
 

ΧΡΤΟ, ΛΙΒΑΝΙ ΚΑΙ ΜΤΡΝΑ. ΟΙ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΙ 
 
Αν δεν ενδιαφερόμαςτε να κατζχουμε αυτά τα τρία δϊρα που φζρνουν οι 
τρεισ Βαςιλιάδεσ Μάγοι, δεν πρόκειται να είμαςτε ςε κζςθ να φτάςουμε 
ςτθν Υψθλι Μφθςθ. Να γιατί πρζπει κανείσ να κάνει τθ διάκριςθ 
ανάμεςα ςτο τι είναι να μετατρζπει και ςτο τι είναι να είναι Αλχθμιςτισ. 
Ο Αλχθμιςτισ πρζπει να τθρεί αυτζσ τισ τρεισ προχποκζςεισ που 
αντιςτοιχοφν ςτο Λιβάνι, ςτο Χρυςό και ςτθ Σμφρνα· αυτό ςθμαίνει πωσ 
πρζπει να ζχει ζνα πολφ λογικό νου, να είναι δίκαιοσ και να κακαρίηει τθν 
ενζργεια ζτςι ϊςτε ο «ΛΕΥΚΟΣ» υδράργυροσ να μπορεί να μετατραπεί ςε 
«ΚΛΤΛΝΟ» υδράργυρο.  
 
Ρρζπει να διαχωρίςουμε τον καπνό από τθν φλόγα. Ο καπνόσ αντιςτοιχεί 
ςτισ διανοθτικζσ επιρροζσ οι οποίεσ δρουν επάνω ςτθν ενζργειά που 
χρθςιμοποιοφμε ςτο Μεγάλο Ζργο, αυτό ςθμαίνει πωσ απαγορεφεται για 
τον κάποιον που κάνει το Ζργο να δίνει οποιοδιποτε χϊρο ςε λάγνεσ 
εικόνεσ κακϊσ αυτό κα μποροφςε να αναμίξει τισ φλόγεσ με τον καπνό 
και να φζρει μια αποτυχία. Εκείνθ θ φωτιά δε κα εξυπθρετοφςε τθ 
Χριςτοποίθςθ των εςωτερικϊν ςωμάτων. Αν αρνθτικζσ ςκζψεισ 
αναμιγνφονται με τθν ενζργειά μασ, το υδρογόνο SI 12 κα αναμιγνυόταν 
με πολφ βαριά υδρογόνα. Τα υδρογόνα από το 48 προσ τα κάτω, είναι 
100% κατϊτερα. Το να δθμιουργιςουμε θλιακά ςϊματα δεν είναι 
δφςκολο, αυτό που χρειάηεται είναι να ζχουμε μια εξαιρετικι πεικαρχία.  
 
Δεν είναι όλεσ οι μζρεσ κατάλλθλεσ για το Ζργο, ακόμθ κι αν 
αιςκανόμαςτε τθν ανάγκθ να μετατρζψουμε. Αυτό είναι επειδι πρζπει 
να αςκοφμε το Αρκάνο λόγω μίασ βιολογικισ ανάγκθσ και όχι λόγω μιασ 
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ςκζψθσ ι μιασ παρόρμθςθσ. Αν κάποιοσ αρχίηει να αςκεί το Αρκάνο 
ζχοντασ λάγνεσ ςκζψεισ, τότε εκείνθ θ ενζργεια δεν είναι χριςιμθ. Ρρζπει 
κανείσ να περιμζνει μζχρι να προκφψει θ βιολογικι ανάγκθ, ζτςι ϊςτε θ 
φφςθ του προςϊπου να κακορίςει αν είναι ι όχι θ ςτιγμι κατάλλθλθ για 
να κάνει τθν εργαςία. 
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ΣΑ ΗΛΙΑΚΑ ΩΜΑΣΑ 
 
 

ΣΑ ΗΛΙΑΚΑ ΩΜΑΣΑ 
 

Ζνα καλά πεικαρχθμζνο άτομο μπορεί να δθμιουργιςει θλιακά ςϊματα 
ςε πζντε χρόνια, αλλά αν ζνα άτομο ζχει νυκτερινζσ ονειρϊξεισ κάκε 
βράδυ, τι είδουσ θλιακά ςϊματα κα μποροφςε να δθμιουργιςει; Ρρζπει 
να εξετάςουμε τθν ψυχικι υγιεινι που διατθρεί, τθ ςυναιςκθματικι του 
ιςορροπία και το είδοσ τθσ κζλθςθσ που βάηει ςτθν εργαςία που κάνει, 
ζτςι ϊςτε να μπορζςει να αποκτιςει αξίεσ για να δθμιουργιςει Θλιακά 
Σϊματα. Θ εργαςία είναι πολφ περίπλοκθ, είναι πολφ δφςκολθ, κι όμωσ, 
είναι αρκετά εφκολθ ωσ προσ τθν άνοδο του Φιδιοφ ςε κάκε ςϊμα. Στθν 
πρακτικι του Αρκάνο δεν πρζπει να αναηθτάμε τθ δθμιουργία των 
Θλιακϊν ςωμάτων. Αυτό που πρζπει να κάνουμε είναι να μετατρζπουμε 
καλά, δεδομζνου ότι τα υπόλοιπα είναι δουλειά τθσ Μθτζρασ. Μόνο θ 
Μθτζρα γνωρίηει πότε κάποιοσ ζχει εκείνο το πλεόναςμα του υδρογόνου 
ςτο φυςικό ςϊμα, ςτο ηωτικό ςϊμα, ςτο αςτρικό ςϊμα, ςτο διανοθτικό 
ςϊμα κτλ.  
 
 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΕΜΕΙ ΜΕΣΑΣΡΕΠΟΤΜΕ 
 
Αν πρόκειται για κάποιον που δε ςθκϊνει τθν Κουνταλίνι ακόμα, θ ψυχι 
του ςπζρματοσ μετατρζπεται μζςω των γαγγλίων καναλιϊν. Αν το άτομο 
ςθκϊνει τθν Κουνταλίνι, αυτι ανεβαίνει μζςω του καναλιοφ 
ΣΟΥΣΟΥΜΝΑ, αλλά το πυκνό μζροσ εκείνθσ τθσ ενζργειασ πρζπει να 
επαναπορροφθκεί και να αποβλθκεί από το ςϊμα. Το ςϊμα αποβάλλει 
ζνα μζροσ τθσ και το άλλο μζροσ από αυτιν απορροφάται ωσ τμιμα μιασ 
τροφισ που χρειάηεται για να ςυνεχίςει να ηει. 
 
Εκείνο που κάποιοσ μετατρζπει είναι το υλικό που κα πάει και κα 
διαμορφϊςει ςυνείδθςθ, επειδι το ςπζρμα δεν ζχει τθ δικι του 
ςυνείδθςθ, είμαςτε εμείσ που ζχουμε ςυνείδθςθ ότι αυτό που 
δραπζτευςε από το ςπζρμα είναι το Χριςτικό κομμάτι. Στθν εςωτερικι 
διαδικαςία κα μεταςχθματιςτεί ςε ςυνείδθςθ μζςα μασ, ςε θλιακά 
ςϊματα και ςε κζλθςθ. 
 
Ζνα θλιακό ςϊμα είναι ζνα ςϊμα που ζχει ςυνείδθςθ αυτοφ που είναι και 
ζχει αντικειμενικι ςυνείδθςθ ςτο επίπεδο που βρίςκεται. 
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ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΑΓΑΠΗ ΣΟ ΖΕΤΓΑΡΙ 

 
 

Αυτι θ εργαςία βοθκά να εξαλείψουμε τθν ζλλειψθ αγάπθσ ςτα 
παντρεμζνα ηευγάρια, πρόβλθμα το οποίο είναι πολφ ςυνθκιςμζνο ςτισ 
μζρεσ μασ.  
 
ΛΕΡΤΟΜΕΕΛΕΣ:  
 

1. Ράρτε ζνα ρυηόχαρτο. 

2. Γράψτε ς’ αυτό το χαρτί μια επιςτολι με κόκκινο μελάνι. 

3. Είναι καλφτερο να κάνουν και οι δφο αυτι τθν εργαςία, αλλιϊσ κα 
τθν κάνει αυτόσ που κζλει να βρει τθ λφςθ.  

4. Το ρυηόχαρτο πρζπει να περαςτεί πάνω από κυμιάματα λιβανιοφ, 
και μοςχολίβανου, κακϊσ και να βάλουμε ςτο ρυηόχαρτο αρϊματα 
τριαντάφυλλων. 

5. Θ επιςτολι πρζπει να γραφτεί με ζναν απλό τρόπο. 

Για παράδειγμα : Πολφ Ιερό Άγιο Πνεφμα, Ευλογθμζνο Είναι, ςου 
γράφω ζτςι ϊςτε ςφμφωνα με το Νόμο και τθ κζλθςθ του Πατζρα, 
να με βοθκιςεισ να ςυμφιλιωκϊ με τθ/το ςφηυγό μου, 
προκειμζνου να δουλζψω με αυτόν/αυτιν, αναγνωρίηοντασ αυτό 
το πρόςωπο ωσ εκείνο που ο Νόμοσ μου ζχει δϊςει λόγω των αξιϊν 
μου. Μετά τιμισ - (γράψτε το όνομά ςασ ) 

6. Γράψτε το ίδιο γράμμα προσ τον Κφριο Ανοφβθ, ηθτϊντασ του για 
χάρθ τθσ κυςίασ που κάνουμε, για χάρθ τθσ αφοςίωςισ μασ ςτο 
Μεγάλο Ζργο, για χάρθ τθσ αγάπθσ που το άλλο πρόςωπο (το οποίο 
ο Νόμοσ μασ ζχει δϊςει) αιςκάνεται προσ ςε μασ, να μασ βοθκιςει 
να ξεπεράςουμε αυτι τθ χρονικι περίοδο τθσ ζλλειψθσ αγάπθσ. Εδϊ 
πρζπει να υποςχεκοφμε κάτι ωσ αντάλλαγμα γι’ αυτι τθ βοικεια 
που κα λάβουμε.  

7. Γράφουμε το ίδιο γράμμα ςτον Κφριο Λεχωβά ηθτϊντασ να φωτίςει 
τουσ δυο μασ με τθν αγάπθ του, με το Φωσ του, ζτςι ϊςτε ςτο ςπίτι 
μασ να βαςιλεφει θ ειρινθ, θ αγάπθ. Και ηθτάμε να μασ προςτατεφει 
με τουσ Αγγζλουσ του Φωτόσ και να αποςφρουν από το ςπίτι μασ 
εκείνεσ τισ αρνθτικζσ δυνάμεισ που ζχουν προκαλζςει τθν ζλλειψθ 
τθσ αγάπθσ. 
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8. Αυτό γίνεται για επτά θμζρεσ. 

9. Θ επιςτολι προσ το Άγιο Ρνεφμα πρζπει να καεί ςτισ 7:00 μ.μ., θ 
επιςτολι προσ τον Κφριο Λεχωβά ςτισ 11:00 π.μ. και αυτι προσ τον 
Κφριο Ανοφβθ ςτισ 5:00 π.μ. . 
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