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Υσξίο λα ζέινπκε λα ζίμνπκε επαηζζεζίεο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ βαζηθή 

ηδέα φηη ζην πλεπκαηηθφ θαη κνξθσηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο αλζξσπφηεηαο, 

ζπλππάξρνπλ αξθεηέο νξγαλψζεηο αμηνζέβαζηεο, πνπ εηιηθξηλά πηζηεχνπλ φηη 

γλσξίδνπλ ηνλ κπζηηθφ δξφκν Καη παξ’ φια απηά δελ ηνλ γλσξίδνπλ.  

Ώο καο επηηξαπεί λα πνχκε κε κεγάιε επηζεκφηεηα φηη δελ ζέινπκε λα 

θάλνπκε θαηαζηξεπηηθή θξηηηθή. Αίλνπκε έκθαζε, θη είλαη θαλεξφ φηη απηφ δελ είλαη 

έγθιεκα.  

αθψο θαη απφ έλαλ απιφ βαζχ ζεβαζκφ πξνο ηνπο πιεζίνλ καο, πνηέ δελ ζα 

θαηαθεξφκαζηε ελάληηα ζε θακηά κπζηηθή νξγάλσζε.  

Αελ ζα κπνξνχζακε λα θξηηηθάξνπκε θαλέλα αλζξψπηλν νλ γηα θάηη πνπ 

αγλνεί, γηα θάηη πνπ πνηέ δελ δηδάρηεθε. Ο κπζηηθφο δξφκνο δελ έρεη πνηέ 

απνθαιπθζεί ζην θνηλφ.  

Με φξνπο απζηεξά σθξαηηθνχο ζα ιέγακε φηη πνιινί «δηαβαζκέλνη» πνπ 

ηζρπξίδνληαη φηη γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηελ ηελσπφ ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ, φρη 

κφλν αγλννχλ, αιιά επηπιένλ αγλννχλ φηη αγλννχλ.  

Με ζέινληαο λα θαηνλνκάζνπκε ή λα κεηψζνπκε πλεπκαηηθέο νξγαλψζεηο 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη ρσξίο δηάζεζε λα πξνζβάινπκε θαλέλαλ, ζα πνχκε απιά 

φηη ν αγλνψλ κνξθσκέλνο φρη κφλν δελ μέξεη, αιιά επηπιένλ δελ γλσξίδεη φηη δελ 

μέξεη.  

ε φια ηα θαζαγηαζκέλα βηβιία ηεο αξραηφηεηαο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ 

κπζηηθφ δξφκν, θαηνλνκάδεηαη ζε πνιιά θεθαιαία, αιιά νη άλζξσπνη δελ ηνλ 

γλσξίδνπλ.  

Να απνθαιχςεη, λα δείμεη, λα δηδάμεη ην εζσηεξηθφ κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηελ 

ηειηθή απειεπζέξσζε, είλαη αθξηβψο ν ζθνπφο απηνχ ηνπ έξγνπ πνπ έρεηε ζηα ρέξηα 

ζαο, αγαπεηέ αλαγλψζηε. Ώπηφ είλαη έλα αθφκα βηβιίν ηνπ Πέκπηνπ Βπαγγειίνπ.  

Ο Γθαίηε, ν κεγάινο Γεξκαλφο κχζηεο, είρε πεη: «ιε ε ζεσξία είλαη γθξίδα 

θαη κφλν ην δέληξν κε ηνπο ρξπζνχο θαξπνχο, ε δσή, είλαη πξάζηλν».  

Μεηαβαηηθέο βηψζεηο είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά κεηαδίδνπκε ζε απηφ ην 

θαηλνχξγην βηβιίν: απηφ πνπ έρνπκε εμαθξηβψζεη, απηφ πνπ έρνπκε πεηξακαηηζηεί 

άκεζα.  

Βπείγεη λα ραξάδνπκε ηνπο ράξηεο ηνπ δξφκνπ, λα ππνδεηθλχνπκε κε αθξίβεηα 

θάζε βήκα, λα επηζεκαίλνπκε ηνπο θηλδχλνπο θ.η.ι.  

Πξηλ απφ θαηξφ, νη θχιαθεο ηνπ Ώγίνπ Σάθνπ κνπ είπαλ: «Ξέξνπκε φηη 

θεχγεηο, φκσο πξηλ θχγεηο ζα πξέπεη λα αθήζεηο ζηελ αλζξσπφηεηα ηνπο ράξηεο ηνπ 

δξφκνπ θαη ηνπ ιφγνπ ζνπ».  

Βγψ απάληεζα ιέγνληαο: «Ώπηφ ζα θάλσ». Ώπφ ηφηε, ππνρξεψζεθα επίζεκα 

λα γξάςσ απηφ ην βηβιίν.  

Ο ΤΓΓΡΏΦΒΏ  
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Αελ είλαη άζθνπν λα βεβαηψζσ επίζεκα φηη γελλήζεθα κε ηεξάζηηεο 

πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο λα ην αξλεζψ ζα ήηαλ παξάινγν. 

Παξ’ φιν πνπ ζε πνιινχο ζα θαηλφηαλ θάηη ην αζπλήζηζην θαη απίζηεπην ην 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο φηη ππάξρεη θάπνηνο ζηνλ θφζκν πνπ κπνξεί λα ζπκάηαη ζην 

αθέξαην ην ζχλνιν ηεο χπαξμεο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κέρξη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπκβάληνο ηεο γέλλεζεο, ζέισ λα ηνλίζσ φηη είκαη έλαο απ’ απηνχο. 

Μεηά απφ ηηο γλσζηέο δηαδηθαζίεο ηεο γέλλεζεο κνπ, θαζαξφο θαη φκνξθα 

ληπκέλνο, ηξπθεξά ελαπνηέζεθα ζην κεηξηθφ θξεβάηη θνληά ζηελ κεηέξα κνπ. 

Κάπνηνο γίγαληαο πνιχ αγαπεηφο, πιεζηάδνληαο ην άγην εθείλν θξεβάηη, θαη 

ρακνγειψληαο κε γιπθχηεηα, κε θνηηνχζε- ήηαλ ν παηέξαο κνπ. 

Λέσ κε ζαθήλεηα θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο φηη ζην μεκέξσκα θάζε χπαξμεο 

πεξπαηάκε ζπλήζσο κε ηα ηέζζεξα, κεηά κε ηα δχν θαη ηέινο κε ηα ηξία. αθψο ην 

ηξίην είλαη ην κπαζηνχλη ησλ γέξσλ. 

Καη ε δηθή κνπ πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εμαίξεζε ηνπ 

γεληθνχ θαλφλα απηνχ. ηνπο έληεθα κήλεο δσήο κνπ ζέιεζα λα πεξπαηήζσ θαη ην 

θαηάθεξα, παηψληαο γεξά ζηα πφδηα κνπ. 

Ώθφκα ζπκάκαη θαζαξά εθείλε ηελ ζαπκαζηή ζθελή, πνπ βάδνληαο ηα ρέξηα 

κνπ επάλσ ζην θεθάιη έθαλα ην καζνληθφ ζήκα βνήζεηαο: «ΒLΏΕ ΐΝΒ ΏL 

ΜΏΝΏΔ». 

Ώθφκα θαη ηψξα πνπ δελ έρσ ράζεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθπιήζζνκαη, πξέπεη λα 

πσ φηη απηφ ην γεγνλφο πνπ ζπλέβε ηφηε κνπ θάλεθε ζαπκάζην. Σν λα πεξπαηά 

θαλείο γηα πξψηε θνξά κε ην ζψκα πνπ ηνπ έδσζε ε Μάλα Φχζε, είλαη ρσξίο 

ακθηβνιία θάηη ην αμηνζαχκαζην. 

Πνιχ ήξεκα πξνρψξεζα πξνο ην παιηφ παξάζπξν απφ φπνπ κπνξνχζεο λα 

παξαθνινπζήζεηο ην πεγαηλέια ηνπ πνιχρξσκνπ πιήζνπο, πνπ ζην ηέινο 

εμαθαληδφηαλ ζην βάζνο ηνπ γξαθηθνχ δξφκνπ ηνπ ρσξηνχ κνπ. 

Σν λα γαληδσζψ απφ ηα θάγθεια ηνπ πακπάιαηνπ παξαζχξνπ, ήηαλ γηα κέλα ε 

πξψηε κνπ πεξηπέηεηα· επηπρψο πνπ ν παηέξαο κνπ -άλζξσπνο πνιχ πξνλνεηηθφο- 

εμνξθίδνληαο απφ λσξίηεξα ηνλ θίλδπλν, είρε ηνπνζεηήζεη έλα ζπξκάηηλν πιέγκα ζην 

κπαιθφλη γηα λα κελ πέζσ ζηνλ δξφκν. Παξάζπξν πακπάιαην ζε κεγάιν χςνο! ηαλ 

ην ζπκάκαη! Πακπάιαην, εθαηφρξνλν ζπίηη φπνπ έθαλα ηα πξψηα κνπ βήκαηα... 

Ώζθαιψο ζε απηήλ ηελ εδνληθή ειηθία αγαπνχζα ηα δηαζθεδαζηηθά παηρλίδηα 

κε ηα νπνία δηαζθεδάδνπλ ηα κηθξά, απηφ φκσο δελ εκπφδηδε θαζφινπ ηελ εμάζθεζε 

ησλ πξαθηηθψλ ηνπ δηαινγηζκνχ κνπ. 

Ώπηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο κνπ πνπ φινη καζαίλνπλ λα πεξπαηνχλ, 

ζπλήζηδα λα θάζνκαη ζηαπξνπφδη ζε αλαηνιίηηθν ζηπι θαη λα δηαινγίδνκαη. 

Σφηε ήηαλ πνπ ζθεπηφκνπλ ζε αλαδξνκηθή κνξθή ηηο πεξαζκέλεο κνπ 

κεηελζαξθψζεηο θαη είλαη θαλεξφ φηη κε επηζθέπηνληαλ πνιινί άλζξσπνη απφ ηνπο 

αξραίνπο θαηξνχο. ηαλ ηειείσλε ε άθαηε έθζηαζε κνπ θαη επέζηξεθα ζηελ 

θαλνληθή, θνηλή θαη ζπλεζηζκέλε θαηάζηαζε, θνηηνχζα κε πφλν ηνπο παιηνχο ηνίρνπο 

εθείλνπ ηνπ εθαηφρξνλνπ παηξηθνχ ζπηηηνχ, φπνπ εγψ θαηλφκνπλ, παξά ηελ ειηθία 

κνπ, έλαο παξάμελνο εξεκίηεο. 

Πφζν κηθξφο αηζζαλφκνπλ αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο ηξαρείο ηνίρνπο! Καη 

έθιαηγα... Ναη!... Έθιαηγα φπσο ηα κσξά παηδηά... 

Καη ζξελνχζα κέζα ζην θιάκα κνπ ιέγνληαο: «Κη άιιε θνξά ζε έλα λέν 

θπζηθφ ζψκα. Πφζν νδπλεξή είλαη ε δσή. Ώρ! Ώρ! Ώρ!» 

Σηο ζηηγκέο απηέο έηξερε θνληά κνπ ε θαιή κνπ κεηέξα πάληα κε πξφζεζε λα 

κε βνεζήζεη, ιέγνληαο: «Σν παηδί πεηλά ή δηςά» θ.η.ι. Αελ μερλψ πνηέ ηηο ζηηγκέο πνπ 

ραξνχκελνο έηξερα ζηνπο ειηφινπζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ ζπηηηνχ κνπ... 



Σφηε ήηαλ πνπ κνπ ζπλέβαηλαλ θαηλφκελα κεηαθπζηθά, ππεξβαηηθά: δειαδή 

άθνπγα ηνλ παηέξα κνπ λα κε θσλάδεη απφ ην δσκάηην ηνπ· εγψ ηνλ έβιεπα κε ξνχρα 

χπλνπ θαη φηαλ πξνζπαζνχζα λα ηνλ θηάζσ, εμαθαληδφηαλ θαη ραλφηαλ ζηελ 

άγλσζηε δηάζηαζε. 

κσο εμνκνινγνχκαη εηιηθξηλά φηη απηνχ ηνπ είδνπο ηα θαηλφκελα κνπ ήηαλ 

ήδε γλσζηά. Έκπαηλα απιά ζηελ θξεβαηνθάκαξά ηνπ θαη δηαπίζησλα ζε άκεζε 

κνξθή φηη ην θνηκηζκέλν ηνπ ζψκα ήηαλ θνηκηζκέλν εθεί ζηελ αξσκαηηζκέλε 

θξεβαηνθάκαξά απφ θαφβα· κνλνινγνχζα ηφηε ηα εμήο: «Ώ! Ώπηφ πνπ ζπκβαίλεη 

είλαη φηη ε ςπρή ηνπ παηέξα κνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ην ζαξθηθφ ηνπ ζψκα ζε απηέο 

ηηο ζηηγκέο πνπ θνηκάηαη». 

Βθείλε ηελ επνρή άξρηζε λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ν βνπβφο 

θηλεκαηνγξάθνο θαη πνιχο θφζκνο καδεπφηαλ ζηελ δεκφζηα πιαηεία, ηα βξάδηα, γηα 

λα δηαζθεδάζεη παξαθνινπζψληαο ηαηλίεο ζε αλνηρηφ ρψξν ζε κηα πξσηφγνλε νζφλε: 

έλα ηελησκέλν ζεληφλη θαξθσκέλν επάλσ ζε δχν μχια... 

Βγψ ζην ζπίηη, είρα έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ θηλεκαηνγξάθν: θιεηλφκνπλ ζε 

έλα ζθνηεηλφ δσκάηην θαη θάξθσλα ην βιέκκα κνπ ζηνλ ηνίρν. 

Μεηά απφ ιίγεο ζηηγκέο απζφξκεηεο θαη αγλήο ζπγθέληξσζεο, θσηηδφηαλ 

εθπιεθηηθά ν ηνίρνο ζαλ πνιπδηάζηαηε νζφλε, εμαθαλίδνληαλ νξηζηηθά νη ηνίρνη, 

μεπξφβαιαλ χζηεξα απφ ην άπεηξν δηάζηεκα δσληαλά ηνπία ηεο Μεγάιεο Φχζεο, 

παηρληδηάξηθνη γθλφκνη, αεξηθνί ζίιθνη, ζαιακάλδξεο ηεο θσηηάο, νληίλεο ησλ λεξψλ, 

λεξάηδεο ηεο απέξαληεο ζάιαζζαο, επηπρηζκέλα πιάζκαηα πνπ έπαηδαλ καδί κνπ, 

απείξσο επηπρηζκέλα φληα. 

Ο θηλεκαηνγξάθνο κνπ δελ ήηαλ βνπβφο, νχηε ρξεηαδφηαλ ηνλ Ρνδφιθν 

ΐαιεληίλν ή ηελ «πεξίθεκε άζπξε γαηνχια» ηνπ θαηξνχ εθείλνπ. Ο θηλεκαηνγξάθνο 

κνπ ήηαλ επίζεο νκηιψλ θαη φια ηα πιάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηελ εηδηθή 

νζφλε, ηξαγνπδνχζαλ ή κηινχζαλ ζηνλ αγλφηαην φξζξν ηεο πξσηφηνθεο ζετθήο 

γιψζζαο, πνπ ηξέρεη ζαλ ρξπζφ πνηάκη θάησ απφ ην ππθλφ δάζνο ηνπ ήιηνπ. 

Ώξγφηεξα θαζψο πνιιαπιαζηαδφηαλ ε νηθνγέλεηα κνπ, πξνζθαινχζα ηα αζψα 

αδειθάθηα κνπ θαη εθείλα κνηξάδνληαλ καδί κνπ απηήλ ηελ αζχγθξηηε επηπρία 

θνηηάδνληαο ήξεκα ηηο αζηξηθέο θηγνχξεο ζηνλ θαληαζηηθά θαηαπιεθηηθφ ηνίρν ηνπ 

ζθνηεηλνχ δσκαηίνπ. 

Ήκνπλα πάληα έλαο ιάηξεο ηνπ ήιηνπ θαη ηφζν ζην μεκέξσκα φζν θαη ζηελ 

δχζε, αλέβαηλα ζηα θεξακίδηα ηνπ ζπηηηνχ κνπ (ηφηε δελ ππήξραλ ηαξάηζεο) θαη 

θαζηζκέλνο ζε αλαηνιίηηθν ζηπι ζαλ έλαο κηθξφο γηφγθη, επάλσ ζηα θεξακίδηα απφ 

ςεκέλν πειφ, θνίηαδα ην βαζηιηθφ άζηξν ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο, βνπιηάδνληαο έηζη 

ζε βαζχ δηαινγηζκφ. Καη ηη ηξνκάξα έπαηξλε ε επγεληθή κνπ κεηέξα βιέπνληαο κε λα 

πεξπαηψ ζηα θεξακίδηα. 

Πάληα, φπνηε ν γέξν-παηέξαο κνπ άλνηγε ηελ παιηά πφξηα ηεο ληνπιάπαο, 

αηζζαλφκνπλ ζαλ λα ήζειε λα κνπ παξαδψζεη εθείλε ηελ κνλαδηθή δαθέηα ή ην 

ζαθάθη κε ην πνξθπξφ ρξψκα ζην νπνίν ιακπνθνπνχζαλ ρξπζαθέληα θνπκπηά... 

Παιηφ εμάξηεκα ηππνηηθήο θνξεζηάο πνπ ρξεζηκνπνηνχζα κε θνκςφηεηα ζε 

εθείλε ηελ παιηά κνπ κεηελζάξθσζε φηαλ νλνκαδφκνπλ πκεψλ Μπιέιεξ. Κακηά 

θνξά ζθεπηφκνπλ φηη κέζα ζε απηφ ην παιηφ ληνπιάπη ίζσο λα ππήξραλ θπιαγκέλα 

ζπαζηά θαη μίθε απφ ηνλ παιηφ θαηξφ. 

Αελ μέξσ αλ ν παηέξαο κνπ κε θαηαιάβαηλε· ζθεπηφκνπλ θακηά θνξά φηη ίζσο 

λα κπνξνχζε λα κνπ παξαδψζεη ηα αληηθείκελα απηήο ηεο πεξαζκέλεο χπαξμεο· ν 

γέξνο κε θνίηαδε θαη αληί φισλ απηψλ ησλ πξαγκάησλ κνπ έδηλε έλα θαξνηζάθη γηα 

λα παίμσ, παηρλίδη ηεο επηπρηζκέλεο κνπ αζσφηεηαο ησλ λεπηαθψλ κνπ ρξφλσλ. 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 2 



ΘΡΔΚΒΕΏ 

Αηδαγκέλνο κε θαινχο ηξφπνπο, νκνινγψ εηιηθξηλά, θαη ρσξίο θξαγκνχο, φηη 

αλαηξάθεθα κε ηελ επίζεκε ζξεζθεία ηνπ ηφπνπ κνπ. 

Σν λα θάλσ αηαμίεο κε θάπνηνλ ζηελ αίζνπζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο, πάληα κνπ θαηλφηαλ απαίζην. Ώπφ κηθξφο είρα ηελ αίζζεζε ηεο 

επιάβεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ. Πνηέ δελ ήζεια λα καδεχσ ηνπ ψκνπο κνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ιαηξείαο. Πνηέ δελ κε επραξίζηεζε λα ην ζθάζσ απφ ηηο ηεξέο κνπ 

ππνρξεψζεηο, νχηε λα θνξντδέςσ ηα άγηα πξάγκαηα. 

Υσξίο λα ζέισ ηψξα λα κπιέθνκαη κέζα ζε αγθάζηα θαη βάηνπο, πξέπεη λα πσ 

κφλν φηη ζηελ ηάδε κπζηηθηζηηθή αίξεζε -δελ έρεη ζεκαζία πνην είλαη ην φλνκα ηεο- 

βξήθα ζξεζθεπηηθέο αξρέο θνηλέο ζε φιεο ηηο εμνκνινγεηηθέο ζξεζθείεο ηνπ θφζκνπ. 

Να ηηο αλαθέξνπκε ζήκεξα, είλαη θαηάιιειν γηα ην θαιφ ηνπ Μεγάινπ θνπνχ. 

 

ΟΤΡΏΝΟΕ 

Σνπο ζπλαληνχκε ζε φιεο ηηο εμνκνινγεηηθέο ζξεζθείεο, αλ θαη κε 

δηαθνξεηηθά νλφκαηα· φκσο, απηνί είλαη πάληνηε ελλέα, φπσο έιεγε ηφζν ζσζηά ν 

Φισξεληηαλφο Αάληεο ζηελ θιαζζηθή ηνπ «Θεία Κσκσδία»: 

1) Οπξαλφο ηεο ειήλεο  (Ώζηξηθφο θφζκνο) 

2) Οπξαλφο ηνπ Βξκή (Αηαλνεηηθφο θφζκνο) 

3) Οπξαλφο ηεο Ώθξνδίηεο (Ώηηηαηφο θφζκνο) 

4) Οπξαλφο ηνπ Ήιηνπ  (ΐνπδηθφο ή δηαηζζεζηαθφο θφζκνο) 

5) Οπξαλφο ηνπ Άξε (Ώηκηθφο Κφζκνο. Πεξηνρή ηνπ Άηκαλ) 

β) Οπξαλφο ηνπ Αία  (Νηξβάλα) 

7) Οπξαλφο ηνπ Κξφλνπ  (Παξαληξβαληθφο θφζκνο) 

8) Οπξαλφο ηνπ Οπξαλνχ (Μαραπαξαληξβαληθφο θφζκνο) 

9) Οπξαλφο ηνπ Πνζεηδψλα (Ο Έκπεηξνο) 

Βίλαη θαλεξφ θαη απηαπφδεηθην φηη απηνί νη ελλέα νπξαλνί πνπ ζε θαιή ψξα 

πξναλαθέξζεθαλ, βξίζθνληαη επίζεο κέζα ζε καο ηνπο ίδηνπο, εδψ θαη ηψξα, 

πεξληνχληαη θαη δηαπεξληνχληαη ακνηβαία ρσξίο λα ζπγρένληαη. 

Πξνθαλψο απηνί νη ελλέα νπξαλνί βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ελλέα 

αλψηεξεο δηαζηάζεηο. αθψο πξφθεηηαη γηα ελλέα παξάιιεια ζχκπαληα. 

 

ΚΟΛΏΒΕ 

Αελ είλαη ππεξβνιή ζε απηφ ην εζσηεξηζηηθφ Μήλπκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

ηνπ 1972-73 λα ζπκεζνχκε κε θάπνηα έκθαζε πνιχ ηδηαίηεξε ηηο δηάθνξεο 

ζξεζθεπηηθέο θνιάζεηο... 

Ώο αλαθαιέζνπκε κε επηζεκφηεηα, αο θάλνπκε κλήκε απφ ηηο πνιιαπιέο 

πξντζηνξηθέο θαη ηζηνξηθέο θνιάζεηο. Ώλακλήζεηο θαη αλαπνιήζεηο ππάξρνπλ παληνχ 

γηα θνιάζεηο Κηλέδηθεο, Μσακεζαληθέο, ΐνπδηζηηθέο, Υξηζηηαληθέο θ.η.ι. Καηαιήγεη 

αλαληίξξεην φηη φιεο απηέο νη δηαθνξεηηθέο θνιάζεηο ρξεζηκεχνπλ ζαλ ζχκβνιν γηα 

ηνλ βπζηζκέλν νξπθηφ θφζκν... 

Φαλεξά ν Αάληεο, ζαπκαζηφο καζεηήο ηνπ ΐηξγηιίνπ ηνπ πνηεηή ηεο 

Μάληνπα, αλαθαιχπηεη κε κπζηηθηζηηθή έθπιεμε ηελ ζηελή ζρέζε, ε νπνία ππήξρε 

κεηαμχ ησλ ελλέα Ααληηθψλ θχθισλ θαη ησλ ελλέα νπξαλψλ... 

Σν Μπάξλην Θνληφι, ζηβεηηαλφ βηβιίν ησλ πλεπκάησλ ηνπ άιινπ θφζκνπ, 

μεπεδά πεξίθεκν κπξνζηά ζηα κάηηα καο, θάλνληαο καο λα δνχκε ηελ σκή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ θφζκσλ θνιάζεσλ κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιαλεηηθνχ 

νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν δνχκε. 



Βίλαη θαλεξφ φηη νη ελλέα Ααληηθνί θχθινη κέζα ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο, 

αληηζηνηρνχλ επηζηεκνληθά κε ηηο ελλέα παξαδηαζηάζεηο, ηηο βπζηζκέλεο θάησ απφ 

ηελ ηξηζδηάζηαηε πεξηνρή ηνπ Βπθιείδε. 

Καηαιήγεη θαλεξή θαη απηή ε θνζκηθή χπαξμε ησλ θφζκσλ θνιάζεσλ ζε 

θάζε θφζκν ηνπ άπεηξνπ δηαζηήκαηνο. Πξνθαλψο ην βπζηζκέλν νξπθηφ βαζίιεην δελ 

είλαη πξαγκαηηθά κηα εμαίξεζε ηνπ πιαλήηε Γε. 

 

ΏΓΓΒΛΟΛΟΓΕΏ 

Ο θφζκνο φινο θαηεπζχλεηαη, θπιάγεηαη θαη εκςπρψλεηαη απφ ζεηξέο ζρεδφλ 

αηειείσηεο Εεξαξρηψλ ζπλεηδεηψλ φλησλ, έρνληαο θάζε έλα απφ απηά ηα φληα κηα 

απνζηνιή λα εθηειεί θαη ηα νπνία (κπνξεί λα νλνκάδνληαη κε απηφ ή εθείλν ην φλνκα 

Νηηάλ Σζφραλο, Άγγεινη ή Νηέβαο, θ.η.ι.) δελ είλαη παξά κφλν Ώγγειηνθφξνη, κε ηελ 

έλλνηα φηη είλαη πξάθηνξεο ησλ θαξκηθψλ θαη θνζκηθψλ λφκσλ. Αηαθέξνπλ σο ην 

άπεηξν ζηνπο αληίζηνηρνπο βαζκνχο ζπλείδεζεο θαη λνεκνζχλεο θαη είλαη φια ηέιεηνη 

Άλζξσπνη κε ηελ πην ηέιεηα έλλνηα ηεο ιέμεο. 

Πνιιαπιέο αγγειηθέο ππεξεζίεο ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζετθή Ώγάπε. Κάζε 

ΒινΎκ εξγάδεηαη ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ. Βκείο κπνξνχκε θαη πξέπεη λα θάλνπκε 

έθθιεζε ζηελ αγγειηθή πξνζηαζία. 

 

ΘΒΟ 

ιεο νη ζξεζθείεο είλαη πνιχηηκα καξγαξηηάξηα πεξαζκέλα ζηελ ρξπζή 

θισζηή ηεο ζετθφηεηαο. 

Βίλαη θαλεξή ε αγάπε πνπ αηζζάλνληαη φιεο νη Μπζηηθέο Οξγαλψζεηο ηνπ 

θφζκνπ γηα ην ζετθφ: Ώιιάρ, Μπξάρκα, Σαφ, Γελ, Ε.Ώ.Ο., Εεζνχο, Θεφο θ.η.ι. 

Ο ζξεζθεπηηθφο Βζσηεξηζκφο δελ δηδάζθεη ηνλ αζετζκφ ζε θακηά κνξθή, 

εθηφο απφ ηελ κνξθή πνπ πεξηθιείεη ε ζαλζθξηηηθή ιέμε «nastika»: κε απνδνρή 

εηδψισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξσπφκνξθνπ ζενχ ησλ αγλννχλησλ 

αλζξψπσλ. Θα ήηαλ παξάινγν πξάγκα λα πηζηεχεηο ζε έλαλ νπξάλην δηθηάηνξα πνπ 

θαζηζκέλνο εθεί ςειά ζηνλ ηπξαλληθφ ηνπ ζξφλν ζα έζηειλε αζηξαπφβξνληα θαη 

θεξαπλνχο ελάληηα ζε απηή ηελ ζιηβεξή αλζξψπηλε κπξκεγθνθσιηά. 

Ο Βζσηεξηζκφο παξαδέρεηαη έλαλ Λφγν ή έλα ζπιινγηθφ Αεκηνπξγφ ηνπ 

ζχκπαληνο, έλαλ αξρηηέθηνλα Αεκηνπξγφ. Βίλαη αλακθηζβήηεην φηη απηφο ν 

Αεκηνπξγφο δελ είλαη κηα αλζξσπφκνξθε ζεφηεηα, φπσο πνιινί λνκίδνπλ 

ιαλζαζκέλα, αιιά ην ζχλνιν ησλ Νηίαλ ηζφραλο Ώγγέισλ, Ώξραγγέισλ, θαη 

ππνινίπσλ δπλάκεσλ. Ο Θεφο είλαη Θενί. 

Βίλαη γξακκέλν κε πχξηλα γξάκκαηα ζην ππέξιακπξν βηβιίν ηεο δσήο, φηη ν 

Θεφο είλαη ν ηξαηφο ηεο Φσλήο, ε Μεγάιε Λέμε, ν Λφγνο. 

«ηελ αξρή ήηαλ ν Λφγνο, θαη ν Λφγνο ήηαλ κε ηνλ Θεφ, θαη ν Λφγνο ήηαλ ν 

Θεφο. ια έγηλαλ απφ Ώπηφλ, θαη ρσξίο Ώπηφλ ηίπνηε απφ απηά πνπ έρνπλ γίλεη, δελ 

ζα ππήξρε». 

Βίλαη απνδεδεηγκέλν θαη θαλεξφ, φηη νπνηνζδήπνηε απζεληηθφο Άλζξσπνο πνπ 

θαηνξζψλεη ηελ πξαγκαηηθή ηειεηφηεηα, εηζέξρεηαη γη’ απηφλ ην ιφγν ζην ξεχκα ηνπ 

ήρνπ, ζηηο νπξάληεο ζηξαηηέο πνπ απνηεινχληαη απφ ηνπο ΐνχδεο επζπιαρλίαο, 

Ώγγέινπο, Πιαλεηηθά Πλεχκαηα, Βιντκ, Rishi, Prajapatis θ.η.ι. 

Μαο έρεη εηπσζεί κε έκθαζε φηη ν Λφγνο ερεί θαη απηφ είλαη θαλεξφ. Ο 

Αεκηνπξγφο, ν Λφγνο, είλαη κηα ηέιεηα πνιιαπιή κνλάδα. 

πνηνο ιαηξεχεη ηνπο ζενχο, φπνηνο ηνπο πξνζθπλά, κπνξεί λα ζπιιάβεη 

θαιχηεξα ην βαζχ λφεκα ησλ δηαθφξσλ ζείσλ θάζεσλ ηα 

νπ αξρηηέθηνλα Αεκηνπξγνχ. 



ηαλ ε αλζξσπφηεηα θνξφηδεςε ηνπο Άγηνπο Θενχο, έπεζε ζαλάζηκα 

ηξαπκαηηζκέλε ζηνλ πξφζηπρν πιηζκφ ηεο Βπνρήο απηήο ηνπ ηδήξνπ. 

 

Ο ΒΧΦΟΡΟ 

Μπνξνχκε θαη κέρξη νθείινπκε λα εμαιείςνπκε ξηδηθά φια ηα ππνθεηκεληθά 

ςπρηθά αθφινπζα ζθνηεηλά θαη δηεζηξακκέλα πνπ θέξνπκε κέζα καο· φκσο, είλαη 

αζπδήηεην φηη πνηέ δελ ζα κπνξνχζακε λα δηαιχζνπκε ζε καο ηνπο ίδηνπο ηελ ζθηά 

ηνπ Βζψηεξνπ Λφγνπ. 

Καηαιήγεη θαζαξφ θαη ζαθέο φηη ν Βσζθφξνο είλαη ε αληίζεζε ηνπ 

Αεκηνπξγνχ, ε δσληαλή ζθηά ηνπ, πξνβαιιφκελε ζηνλ βαζχ πάην ηνπ κηθξφθνζκνπ 

αλζξψπνπ. 

Ο Βσζθφξνο είλαη ν Φχιαθαο ηεο Πφξηαο, θαη ησλ Κιεηδηψλ ηνπ 

Ώγηαζηεξίνπ, γηα λα κελ εηζέξρνληαη ζε απηφλ παξά νη ρξηζκέλνη πνπ θαηέρνπλ ην 

Μπζηηθφ ηνπ Βξκή. 

Καη κηα πνπ γξάςακε ην ηφζν απερζέο φλνκα γηα ηα επιαβή απηηά ηνπ φρινπ, 

ζα ήηαλ απαξαίηεην λα πνχκε επίζεο φηη ν εζσηεξηζηηθφο Λνχζηθεξ ηεο Ώξρατθήο 

Αηδαζθαιίαο είλαη ην άθξν αληίζεην απφ απηφ πνπ νη ζενιφγνη, φπσο ν πεξίθεκνο 

Desmus-Eaux θαη ν Μαξθήζηνο ηεο Mirville ππνζέηνπλ ιαλζαζκέλα. Αειαδή είλαη ε 

αιιεγνξία ηνπ θαινχ, ην ζχκβνιν ηεο πην κεγάιεο ζπζίαο (Υξηζηφο-Λνχζηθεξ) ησλ 

γλσζηηθψλ θαη ν ζεφο ηεο Γλψζεο θάησ απφ άπεηξα νλφκαηα: Φσο θαη ζθηά, 

κπζηεξηψδεο ζπκβίσζε ηνπ Διηαθνχ Λφγνπ, ηέιεηα πνιιαπιή κνλάδα. ΕΝΡΕ είλαη ν 

Λνχζηθεξ. 

 

ΑΏΕΜΟΝΕΏ 

Οη δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο ζενγνλίεο καο πεξηγξάθνπλ ζαλ ηηκσξεκέλνπο, 

απηνχο ηνπο Θετθνχο Λφγνπο πνπ κεηελζαξθσκέλνη ζε αλζξψπηλα ζψκαηα, ζα 

έθαλαλ ην αζπγρψξεην ζθάικα λα πέζνπλ ζηελ δσψδε γέλλεζε. 

Ώπηά ηα ζθνηεηλά πλεχκαηα είλαη πεζκέλνη άγγεινη, απζεληηθά δαηκφληα κε ην 

πην πιήξεο λφεκα ηεο ιέμεο. 

Παξάινγν λα δηαβεβαηψζνπκε φηη απηνί νη αληάξηεο ζα είραλ δψζεη ηνλ λνπ 

ζηνλ άλζξσπν· είλαη θαλεξφ φηη απηνί νη πεζκέλνη άγγεινη είλαη αιεζηλέο θνζκηθέο 

απνηπρίεο. 

Βπί ηελ επθαηξία λα ζπκεζνχκε ζε απηέο ηηο ζηηγκέο ηα απάλζξσπα νλφκαηα 

ησλ Ώληξακειέθ, Μπειηάι, Μνιψρ, ΐάαι θ.η.ι., ησλ νπνίσλ νη ηξνκεξέο 

βδειπξφηεηεο κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε κχζηε, πνπ γλσξίδεη ηελ 

Λεπθή Ώδειθφηεηα, ζηα αθαζηθά αξρεία ηεο Φχζεο. 

Ξερσξίζηε κεηαμχ ηνπ ηη είλαη κηα εζσηεξηθή πηψζε θαη κηα θάζνδνο. 

Πξνθαλψο απηνί νη αληάξηεο άγγεινη δελ θαηέβεθαλ, έπεζαλ θαη απηφ είλαη 

δηαθνξεηηθφ. 

 

ΣΟ ΛΕΜΠΟ 

Βλεκεξσκέλνη γηα ηελ Παγθφζκηα Εζηνξία, μέξνπκε θαιά απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά είλαη ν ξρνο ησλ θιαζζηθψλ Βιιήλσλ θαη Λαηίλσλ. Σν Λίκπν ησλ 

εζσηεξηζηψλ Υξηζηηαλψλ. 

Αελ είλαη άρξεζην ζε απηφ ην θείκελν, λα δψζνπκε έκθαζε ζηελ κεηαβαηηθή 

ηδέα φηη ην Λίκπν είλαη πξαγκαηηθά ν πξνζάιακνο ησλ θφζκσλ θνιάζεσλ. ια ηα 

ζπήιαηα, ηα γλσζηά θαη ηα άγλσζηα, απνηεινχλ έλα ηεξάζηην θαη αδηάθνπν δίθηπν 

πνπ πεξηθιείεη φινλ ηνλ πιαλήηε Γε, απνηειψληαο ηνλ ξρν ησλ θιαζζηθψλ -φπσο 

έρνπκε αλαθέξεη πην πάλσ- ην απζεληηθφ Λίκπν ηνπ γλσζηηθνχ εζσηεξηζκνχ. Ο 

άιινο θφζκνο, ηειηθά, φπνπ δνχκε κεηά ηνλ ζάλαην καο. 



Ώληηζηνηρεί ζην Λίκπν εθείλε ε κπζηηθηζηηθή θαη ηξνκεξή αιιεγνξία πνπ 

ιέεη: «Βθεί δνπλ εθείλα ηα κηθξά αζψα πιάζκαηα πνπ πέζαλαλ ρσξίο λα πάξνπλ ηα 

λεξά ηεο βάθηηζεο». 

Μέζα ζηνλ γλσζηηθφ εζσηεξηζκφ, απηά ηα λεξά είλαη γελεηηθνχ ηχπνπ θαη 

απνηεινχλ ην Ens Seminis (ηελ νληφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο φπσο ζα έιεγε θαη ν 

Παξάθειζνο). 

Σν κπζηήξην ηεο ΐάθηηζεο ησλ δηαθφξσλ ιαηξεηψλ ζπκβνιίδεη ηελ εμν-

Γηφγθα, ην Maithuna, ηελ εμνπαιηθή Μαγεία. ηνλ κπειφ θαη ζην ζπέξκα ελππάξρεη 

ην θιεηδί ηεο ζσηεξίαο θαη νηηδήπνηε δελ πξνέξρεηαη απφ εθεί, απφ απηφλ ηνλ δξφκν, 

είλαη βέβαηα έλα άρξεζην ράζηκν ρξφλνπ. 

Σα αζψα παηδηά είλαη εθείλνη νη άγηνη πνπ δελ εξγάζηεθαλ κε ηα ζπεξκαηηθά 

λεξά ηεο πξψηεο ζηηγκήο. Βλάξεηνη άλζξσπνη πνπ πίζηεςαλ δπλαηή ηελ εζσηεξηθή 

απηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη, ρσξίο λα εθπιεξσζεί ε ππνρξέσζε ηνπ κπζηεξίνπ ηεο 

ΐάθηηζεο. Ώγλφεζαλ ηελ εμνπαιηθή Μαγεία ή ηελ απέξξηςαλ εκθαηηθά. 

Μφλν ν Βξκήο, ν αξρεγφο θαη θιεηήο ησλ ςπρψλ, παίξλνληαο ην Κεξχθεην 

ηεο νθίαο ζην δεμηφ ηνπ ρέξη, κπνξεί λα θαιέζεη μαλά ζηελ δσή ηα δπζηπρηζκέλα 

θαη αζψα πιάζκαηα πνπ θαηαθξεκλίζηεθαλ ζηνλ ξρν. 

Μφλν απηφο, ν Ώξρηκάγνο θαη Εεξνθάληεο κπνξεί λα ηηο θάλεη λα 

μαλαγελλεζνχλ ζε θαηάιιεια πεξηβάιινληα γηα ηελ γφληκε θαη δεκηνπξγηθή δνπιεηά 

ζην Ώκφλη ησλ Κπθιψπσλ. 

Έηζη ν Βξκήο, ν Ώγγειηαθφξνο θαη Λχθνο ηνπ Ήιηνπ, θάλεη λα εηζέξρνληαη νη 

ςπρέο ηνπ Λίκπν ζηηο νπξάληεο ζηξαηηέο... 

 

ΚΏΘΏΡΣΔΡΕΟ 

Ώο νξίζνπκε ην Καζαξηήξην σο εμήο: Καηψηαηε κνξηαθή πεξηνρή, δψλε 

ηχπνπ Τπφ-ειεληαθνχ, βπζηζκέλν Ώζηξηθφ (Κάκα Λφθα δεπηεξεχνλ). 

ηνλ θαζαξηήξην θφζκν πξέπεη λα ηεγαλίδνπκε ηνπο ζπφξνπο ηνπ θαθνχ, λα 

εμαιείθνπκε παξαλζξψπηλεο λχκθεο θάζε είδνπο, λα γίλεη θάζαξζε θάζε δηαθζνξάο, 

λα θαζαξηζηνχκε ξηδηθά. 

Ο Αάληεο Ώιηγθηέξη κηιψληαο γηα ην Καζαξηήξην, ιέεη: 

«Πιεζηάδνπκε κέρξη λα θηάζνπκε ζην ζεκείν πνπ πξνεγνχκελα κνπ είρε 

θαλεί ζαλ θφςηκν ηνπ ηνίρνπ, φκνηα κε ηελ ξσγκή πνπ ρσξίδεη έλαο ηνίρνο, θη είδα 

κηα πφξηα ζηελ νπνία αλεβαίλεηο απφ ηξία ζθαινπάηηα δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο θη 

έλαλ ζπξσξφ πνπ αθφκα δελ είρε πεη ιέμε. 

Καη θαζψο εγψ άλνηγα φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα κάηηα κνπ, ηνλ είδα θαζηζκέλν 

ζην θεθαιφζθαιν, κε πξφζσπν ηφζν θσηεηλφ πνπ δελ κπνξνχζα λα ζηακαηήζσ ηελ 

καηηά κνπ επάλσ ηνπ. Κξαηνχζε ζην ρέξη έλα γπκλφ ζπαζί, πνπ αληαλαθινχζε ηηο 

αθηίλεο ηνπ πξνο ην κέξνο καο, έηζη πνπ άδηθα πξνζπάζεζα λα ζηεξηψζσ ηελ καηηά 

κνπ επάλσ ζ’ απηφ. 

-Πέζηε κνπ απφ θεη, ηη ζέιεηε; άξρηζε λα ιέεη. 

-Πνπ είλαη απηφο πνπ ζαο ζπλνδεχεη; Πξνζέμηε λα κελ είλαη ν εξρνκφο ζαο 

πέλζηκνο. 

-Μηα νπξάληα θπξία, πνπ μέξεη απ’ απηά ηα πξάγκαηα, απάληεζε ν Αάζθαινο 

κνπ, καο είπε πξν νιίγνπ: «Πεγαίλεηε εθεί, εθείλε είλαη ε πφξηα». 

-Ώπηή νδεγεί επηπρηζκέλα ηα βήκαηα ζαο -απάληεζε ν επγεληθφο ζπξσξφο. 

Βιάηε ινηπφλ θαη αλεβείηε ηηο ζθάιεο καο. 

Πξνρσξνχκε· ην πξψην ζθαινπάηη ήηαλ απφ άζπξν κάξκαξν ηφζν 

γπαιηζηεξφ, ζθιεξφ θαη ίζην πνπ αληηθαηνπηξίζηεθα νιφθιεξνο· ην δεχηεξν ήηαλ πην 

ζθνχξν απ’ ην ηνπξθνπάδ, ήηαλ απφ κηα πέηξα αζβεζηνπνηεκέλε θαη άγξηα θαη 



ζξπκκαηηζκέλε ζην κήθνο θαη ζην πιάηνο ηεο· ην ηξίην, πνπ αθνπκπνχζε ζη’ άιια, 

κνπ θαηλφηαλ απφ κηα πνξθχξα ηφζν θφθθηλε ζαλ ην αίκα πνπ βγαίλεη απ’ ηηο θιέβεο. 

Βπάλσ ζ’ απηφ ην ηειεπηαίν είρε θαη ηα δχν ηνπ πφδηα ν Άγγεινο ηνπ ζενχ 

πνπ, θαζηζκέλνο ζην θαηψθιη, κνπ θάλεθε απφ δηακάληη. Ο νδεγφο κνπ κ’ νδήγεζε 

απφ ηα ηξία ζθαιηά, ιέγνληαο: 

-Γήηα ηαπεηλά λ’ αλνίμεη ε πφξηα. 

Γνλάηηζα ηαπεηλά ζη’ άγηα πφδηα, ηνπ δήηεζα λ’ αλνίμεη απφ επζπιαρλία αιιά 

πξνεγνπκέλσο εθηχπεζα ην ζηήζνο κνπ ηξεηο θνξέο. 

Με ηελ άθξε ηνπ ζπαζηνχ ηνπ κνπ ράξαμε ζην κέησπν επηά θνξέο ην γξάκκα 

θαη είπε:  

-Πξνζπάζεζε λα πιχλεηο απηνχο ηνπο ιεθέδεο φηαλ κπεηο κέζα. 

Ώκέζσο έβγαιε κέζα απ’ ηα ξνχρα ηνπ, πνπ είραλ ην ρξψκα ηεο ζηάρηεο ή ηεο 

μεξακέλεο γεο, δπν θιεηδηά, απ’ ηα νπνία ην έλα ήηαλ ρξπζφ θαη η’ άιιν αζεκέλην. 

Πξψηα κε ην αζεκέλην θη χζηεξα κε ην ρξπζαθέλην, έθαλε ζηελ πφξηα απηφ πνπ εγψ 

ήζεια. 

-ηαλ έλα απφ ηα θιεηδηά δελ θαηνξζψλεη λ’ αλνίμεη ηελ πφξηα θαη δελ γπξίδεη 

θαλνληθά ζηελ θιεηδαξηά, καο είπε, απηή ε είζνδνο δελ αλνίγεη. Έλα απ’ απηά είλαη 

πην πνιχηηκν, φκσο ην άιιν ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ηέρλε θαη εμππλάδα γηα λ’ 

αλνίμεη, γηαηί είλαη απηή πνπ θηλεί ην ειαηήξην. Ο Πέηξνο κνπ έδσζε ηα θιεηδηά, 

πξνεηδνπνηψληαο κε φηη θαιχηεξα λα θάλσ ιάζνο λ’ αλνίμσ ηελ πφξηα παξά λα ηελ 

θξαηψ θιεηζηή, εθ’ φζνλ νη ακαξησινί ζα γνλαηίδνπλ ζηα πφδηα κνπ. 

Μεηά έζπξσμε ηελ πφξηα πξνο ηνλ άγην ρψξν, ιέγνληαο: «Μπείηε. Πξέπεη λα 

ζαο πξνεηδνπνηήζσ φηη φπνηνο θνηηάμεη πξνο ηα πίζσ ζα μαλαβγεί». 

Σφηε γχξηζε ζηνπο κεληεζέδεο ε ηεξή πφξηα, πνπ είλαη απφ κέηαιιν, ζπκπαγήο 

θαη ηξηδάηε: θαη δελ έηξημε ηφζν, νχηε αληηζηάζεθε ζαλ ηελ Σαξπήηα πέηξα, φηαλ 

ξίρηεθε απ’ απηήλ ν θαιφο ν Μέηειινο, ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έκεηλε άδεηα. Βγψ έγηλα 

επαίζζεηνο ζηνλ παξακηθξφ ζφξπβν θαη κνπ θάλεθε λ’ αθνχσ θσλέο πνπ 

ηξαγνπδνχζαλ ζηνλ ήρν γιπθείαο κεισδίαο «ηε ληένπο ιανπληάκνπο». 

Δ εληχπσζε πνπ κνπ έθαλε απηφ πνπ άθνπγα ήηαλ ζαλ λ’ άθνπγα ηξαγνχδη κε 

ζπλνδεία νξγάλνπ, πνπ φπσο γξήγνξα αθνπγφηαλ ζηακαηνχζαλ λα αθνχγνληαη ηα 

ιφγηα. 

(Κνηηάμηε ηελ Θεία Κσκσδία ηνπ Αάληε) 

 

Δ ΘΒΨΚΔ ΜΔΣΒΡΏ 

Δ Μαξία ή θαιχηεξα ζα έιεγα ΡΏΜ-ΕΟ, είλαη ε ίδηα Ίζηο, Γηνχλν, Αήκεηξα, 

Κέξεο, Μαία, ε Ώγία Κνζκηθή Μεηέξα, ε θηδίζηα δχλακε πνπ θείηεηαη ζηνλ δσληαλφ 

βπζφ θάζε νξγαληθήο ή αλφξγαλεο χιεο. 

 

ΜΏΡΕΏ ΜΏΓΑΏΛΔΝΔ 

Δ φκνξθε Μαγδαιελή είλαη πέξα απφ νπνηαδήπνηε ακθηβνιία ε ίδηα ε 

αιακπφ, Μάηξα, Εζηάξ, Ώζηάξηε θαη Ώθξνδίηε. Δ ειηαθή αχξα ηεο κεηαλησκέλεο 

Μαγδαιελήο απνηειείηαη απφ ηηο ηεξέο ζπδχγνπο ηνπ θφζκνπ. 

Καιφηπρνη νη άλζξσπνη πνπ βξίζθνπλ θαηαθχγην ζε απηήλ ηελ αχξα, γηαηί 

απφ απηνχο ζα είλαη ην ΐαζίιεην ησλ Οπξαλψλ. 

 

ΥΡΕΣΟ 

Γηα ηνπο Πέξζεο ν Υξηζηφο είλαη ν Οξκνχδ, ν Άρνπξα Μάζδα, ε αληίζεζε ηνπ 

Ώξηκάλ (αηαλά). 

ηελ ηεξή γε ησλ ΐέδαο ν Υξηζηφο είλαη ν ΐηζλνχ, ν Αεχηεξνο Λφγνο, ν 

χςηζηνο πεγαζκφο ηνπ Μπξάρκα, ηνπ Πξψηνπ Λφγνπ. 



Ο Ελδνζηαληθφο Εεζνχο είλαη ν Ώβαηάξα Κξίζλα. 

Σν Βπαγγέιην απηνχ ηνπ Ααζθάινπ είλαη παξφκνην κε εθείλν ηνπ ζείνπ Ραβί 

ηεο Γαιηιαίαο. 

ηνπο αξραίνπο Κηλέδνπο, ν Φνπ Υί είλαη ν Κνζκηθφο Υξηζηφο, ν νπνίνο 

έγξαςε ην πεξίθεκν εθείλν λνκηθφ βηβιίν Ε Κίλγθ θαη νλφκαζε ππνπξγνχο-Αξάθνληεο 

γηα ην θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο. 

ηελ ειηφινπζηε ρψξα ηνπ Κεκ, ζηελ γε ησλ Φαξαψ, ν Υξηζηφο ήηαλ ν 

ζηξηο θαη φπνηνο ηνλ ελζάξθσλε γηλφηαλ θαη απηφο γη’ απηφ ην ιφγν έλαο 

Οζηξνπνηεκέλνο. 

Κνπεηδαιθφαηι είλαη ν Μεμηθαλφο Υξηζηφο πνπ δεη ηψξα ζηελ καθξηλή 

Θνχιε. Βίλαη ν ιεπθφο Θεφο. 

 

ΏΠΕΛΒ ΤΛΛΔΦΒΕ 

Βίλαη επείγνλ λα θαηαλνήζεηε ηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη άζπηιεο 

ζπιιήςεηο. Ώπηέο αθζνλνχλ ζε φιεο ηηο αξραίεο ιαηξείεο. Ο Φνπ Υί, ν 

Κνπεηδαιθφαηι, ν ΐνχδαο θαη πνιινί άιινη είλαη απνηειέζκα ησλ άζπηισλ 

ζπιιήςεσλ. 

Δ Ώγία Φσηηά θάλεη γφληκα ηα Νεξά ηεο Γσήο γηα λα γελλεζεί ν Αάζθαινο 

κέζα καο. 

Κάζε άγγεινο είλαη αζθαιψο γηνο ηεο Ώγίαο Μεηέξαο Κνπληαιίλη. Ώπηή είλαη 

πξαγκαηηθά παξζέλα πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ, θαηά ηνλ ηνθεηφ θαη κεηά απφ ηνλ ηνθεηφ. 

ην φλνκα ηεο αιήζεηαο επίζεκα δηαβεβαηψλνπκε ηα εμήο: Ο χδπγνο ηεο 

Νηέβη Κνπληαιίλη, ηεο ηδηαίηεξεο Κνζκηθήο Μεηέξαο καο, είλαη ν Σξίηνο Λφγνο, ην 

Άγην Πλεχκα, ν ίβα ν πξσηνγέλλεηνο ηεο Αεκηνπξγίαο· ε δηθή καο εζψηεξε 

Μνλάδα ή ππεξαηνκηθή ζα ιέγακε θαιχηεξα. 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 3 

ΠΝΒΤΜΏΣΕΜΟ 

Ήκνπλ αθφκα έλαο λεαξφο δψδεθα αλνίμεσλ, φηαλ ήκνπλ εμππεξεηηθφο κε 

θάπνηνλ, πνπ αλήζπρνο εξεπλνχζε ηα κπζηήξηα ηνπ άιινπ θφζκνπ. Πήξα απφθαζε 

λα αλαδεηήζσ επίζεο θαη εγψ, λα εμεξεπλήζσ, λα εξεπλήζσ ζην αλεζπρεηηθφ πεδίν 

ηνπ πλεπκαηηζκνχ. 

Σφηε κε ηελ ππνκνλή ηνπ θαιφγεξνπ ζην θειί ηνπ, κειέηεζα αλαξίζκεηα 

κεηαθπζηθά βηβιία. Αελ είλαη άζθνπν λα αλαθέξνπκε ζπγγξαθείο φπσο νη ινπίο Γέα 

Οπξίκπ, Κακίιν Φιακαξηφλ, Καξληέθ, Λεφλ Νηελίο, Καίζαξ Λνκπξφδν θ.η.ι. 

Σν πξψην κηαο ζεηξάο ηνπ Καξληέθ, βεβαίσο κνπ θάλεθε πνιχ ελδηαθέξνλ, 

φκσο αλαγθάζηεθα λα ην δηαβάζσ ηξεηο θνξέο κε δηάζεζε λα ην θαηαλνήζσ ηέιεηα. 

Μεηακνξθψζεθα ζε έλα πνληηθφ ηεο βηβιηνζήθεο, νκνινγψ κε εηιηθξίλεηα φηη 

αγάπεζα παξάθνξα ην «ΐηβιίν ησλ Πλεπκάησλ», πξηλ ζπλερίζσ κε πνιινχο άιινπο 

ηφκνπο κε δνπκεξφ πεξηερφκελν. 

Με ην κπαιφ κνπ αθνζησκέλν ζηελ κειέηε, θιεηλφκνπλ πνιιέο ψξεο κέζα 

ζην ζπίηη κνπ ή ζηελ Αεκφζηα ΐηβιηνζήθε, κε ηνλ θαλεξφ πφζν λα ςάμσ γηα ηνλ 

Μπζηηθφ Αξφκν. 

Σψξα, ρσξίο λα θάλσ ηνλ ζνθφ, ρσξίο καηαηνδνμίεο, ην κφλν πνπ επηζπκψ 

είλαη λα δψζσ ζε απηφ ην θεθάιαην ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ κνπ ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πλεπκαηηζκνχ. 

 

ΜΒΝΣΕΟΤΜ 

Παζεηηθά ππνθείκελνη, δεθηηθνί, πνπ δηαζέηνπλ ηελ χιε ηνπο, ην ζψκα ηνπο 

ζηα κεηαθπζηθά θαληάζκαηα κεηά ζάλαηνλ. 



Βίλαη αλακθηζβήηεην φηη ην θάξκα ηνπ κέληηνπκ είλαη ε επηιεςία. Πξνθαλψο 

νη επηιεπηηθνί ππήξμαλ κέληηνπκ ζηηο πεξαζκέλεο δσέο. 

 

ΠΒΕΡΏΜΏΣΏ 

1) Κάπνηα θπξία, δελ αλαθέξσ ην φλνκα ηεο, έβιεπε κνλίκσο ην θάληαζκα 

κηαο πεζακέλεο γπλαίθαο· απηφ ην ηειεπηαίν ηεο έιεγε ζην απηί πνιιά πξάγκαηα. ε 

επίζεκε ζπγθέληξσζε πλεπκαηηζκνχ ε θπξία έπεζε ζε θαηνρή· ην θαινχκελν 

θάληαζκα πνπ ηελ θπξηαξρνχζε ππέδεημε ζην κέληηνπκ λα ζθάςεη ζε θαζνξηζκέλν 

ζεκείν ηνπ ζπηηηνχ, γηαηί εθεί -ηεο είπε- ζα έβξηζθε έλαλ κεγάιν ζεζαπξφ. 

Ώθνινχζεζε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαληάζκαηνο· δπζηπρψο ν ζεζαπξφο δελ βξέζεθε. 

Βίλαη αλαληίξξεην φηη ν ζεζαπξφο απηφο ήηαλ κηα απιή δηαλνεηηθή πξνβνιή 

ηνπ ππνθεηκεληθνχ ςπρηζκνχ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηνί νη 

άλζξσπνη ήζαλ άπιεζηνη. 

2) Μαθξηά ζηνλ ρξφλν θαη ζηνλ ρψξν, πνιχ καθξηά απφ ηελ αγαπεκέλε κνπ 

Μεμηθάληθε γε, κπήθα ζηελ πνιηηεία Σδνχιηα, ΐελεδνπέια, Νφηηνο Ώκεξηθή. 

Φηινμελνχκελνο ηνπ ακθηηξχσλά κνπ, ζηελ εμνρηθή θαηνηθία ηνπ, πξέπεη λα 

δηαβεβαηψζσ φηη ζε εθείλεο ηηο εκέξεο έγηλα απηφπηεο κάξηπξαο ελφο κεηαθπζηθνχ 

θαη άηνπνπ ζπκβάληνο. 

πκθέξεη λα ππνγξακκίζσ, γηα ην θαιφ ησλ αλαγλσζηψλ κνπ, φηη ν 

αλαθεξφκελνο ακθηηξχσλαο κνπ ήηαλ, πέξα απφ θάζε ακθηβνιία θαη εηπσκέλν ρσξίο 

θξαγκνχο, έλα άηνκν πάξα πνιχ ηαπεηλφ, ηεο έγρξσκεο θπιήο. 

Βίλαη αλαληίξξεην, φηη εθείλνο ν θαιφο θχξηνο, ζη’ αιήζεηα πνιχ 

γελλαηφδσξνο κε ηνπο θησρνχο, μφδεπε απφ ηελ δηθή ηνπ αιαηηέξα ζε πινχζηα 

γεχκαηα. 

Σν λα θαηνηθεί ζην μελνδνρείν κεηαμχ κνξθσκέλσλ αλζξψπσλ ή λα ζίγεηαη 

απφ θάπνηνλ γηα θάπνηα αθνξκή ήηαλ γη’ απηφλ ηνλ θαιφ άλζξσπν θάηη αδχλαην· 

πξαγκαηηθά, πξνηηκνχζε λα αθεζεί ζηελ δνπιεηά κε ηελ ηχρε ηνπ, ζηηο ζθιεξέο 

αηπρίεο ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

Μπνξνχκε λα πνχκε θαη κάιηζηα κε κεγάιε έκθαζε φηη εθείλνο ν 

παιηθαξίζηνο ηππφηεο θαηλφηαλ λα έρεη ηελ ράξε ηεο παληαρνχ παξνπζίαο, δηφηη ηνλ 

έβιεπα παληνχ, εδψ εθεί θαη παξά πέξα. 

Κάπνηα λχρηα απφ ηηο ηφζεο, εθείλνο ν δηαθεθξηκέλνο ηππφηεο, κε πνιχ 

κπζηηθφηεηα κε πξνζθάιεζε ζε κηα ζπλεδξίαζε πλεπκαηηζκνχ. Βγψ κε θαλέλα ηξφπν 

δελ ήζεια λα αξλεζψ απηήλ ηελ ηφζν επγεληθή πξφζθιεζε. 

Σξεηο άλζξσπνη ζπγθεληξσκέλνη θάησ απφ ην αγξνηηθφ ηαβάλη ηεο ραζηέληαο 

ηνπ, θαζίζακε γχξσ απφ έλα ηξαπέδη ηξηψλ πνδηψλ. 

Ο ακθηηξχσλαο κνπ, γεκάηνο απφ άπεηξε επιάβεηα, άλνημε έλα κηθξφ θνπηί 

πνπ πνηέ δελ εγθαηέιεηπε ζηα ηαμίδηα ηνπ θαη απφ εθεί έβγαιε έλα ηλδηάληθν θξαλίν. 

Έπεηηα απήγγεηιε κεξηθέο φκνξθεο παξαθιήζεηο θαη θψλαμε κε κεγάιε θσλή 

θαιψληαο ην θάληαζκα ηνπ κπζηεξηψδνπο θξαλίνπ. 

Ήηαλ κεζάλπρηα, ν νπξαλφο ήηαλ γεκάηνο κε καχξα ζχλλεθα, πνπ θξηθψδε 

ηαμηλνκνχληαλ ζην ηξνπηθφ δηάζηεκα, έβξερε θαη αζηξαπέο θαη βξνληέο έθαλαλ φιε 

ηελ πεξηνρή λα ηαξάδεηαη. 

Παξάμελα ρηππήκαηα αθνχζηεθαλ κέζα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ επίπινπ θαη 

κεηά παξαβηάδνληαο ην λφκν ηεο βαξχηεηαο, ζαλ λα θνξφηδεπε ηα παιηά θείκελα ηεο 

θπζηθήο, ην ηξαπέδη ζεθψζεθε απφ ην πάησκα. Μεηά ήξζε ην πην εληππσζηαθφ. Σν 

επηθαιεζκέλν θάληαζκα εκθαλίζηεθε ζηελ αίζνπζα θαη πέξαζε δίπια κνπ. 

ην ηέινο ην ηξαπέδη έζθπςε πξνο ην κέξνο κνπ θαη ην θξαλίν πνπ ήηαλ πάλσ 

ζην έπηπιν, ήξζε λα θαζίζεη ζηα κπξάηζα κνπ. 



«Φηάλεη πηα!». Φψλαμε ν ακθηηξχσλαο κνπ. «Δ θαηαηγίδα είλαη πνιχ δπλαηή 

θαη ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο απηέο νη επηθιήζεηο θαηαιήγνπλ πνιχ επηθίλδπλεο». Καη ζε 

απηή ηελ ζηηγκή κηα ηξνκεξή βξνληή έθαλε λα ρισκηάζεη ην πξφζσπν ηνπ επηθιεηή. 

3) Σξηγπξίδνληαο θάπνηα κέξα ζε απηά ηα δξνκάθηα ηεο πφιεο ηνπ Μεμηθνχ, 

Οκνζπνλδηαθή πεξηνρή, θηλνχκελνο απφ κηα παξάμελε πεξηέξγεηα κπήθα κε άιια 

πξφζσπα ζε έλα αξραίν κεγάιν ζπίηη, φπνπ γηα θαιφ ή γηα θαθφ, ιεηηνπξγνχζε έλα 

πλεπκαηηθφ ή πλεπκαηηζηηθφ θέληξν. 

Ώπίζαλν ζαιφλη μερσξηζηφ, αλψηεξν, κε πνιιέο θακπαλνχιεο θαη κε πνιχ 

ζπγθηλεηηθφ θφζκν, ιεπηφ θαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο. 

Υσξίο λα ζθνπεχσ κε θαλέλα ηξφπν λα δηαθηλδπλεχζσ, κε πνιχ ζεβαζκφ 

θάζηζα κπξνζηά ζην βήκα. Σν λα εκβαζχλσ ζηηο δηδαζθαιίεο ησλ κέληηνπκ 

πλεπκαηηζηψλ, ην λα ζπδεηάσ ή λα αξρίδσ λα εθηνμεχσ κε θαθία ζε θηιηθέο 

νξνινγίεο θαη κε ππνθξηηηθέο πξαφηεηεο θαη ππεξεπζεβείο ζηάζεηο, πξαγκαηηθά δελ 

ήηαλ ν ζθνπφο κνπ φηαλ κπήθα ζε απηήλ ηελ αίζνπζα. Ήζεια κφλν λα πάξσ 

ζεκεηψζεηο απφ φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο κε εχθακπηε λφεζε θαη ηδηαίηεξε ζχλεζε. Σν 

λα εμαζθήζεηο ζην λα κάζεηο λα πξνζεχρεζαη, ζην λα κηιάο γηα λα απαγγέιεηο 

δεκφζηα, ζην λα πξνεηνηκάδεζαη γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφ, πξαγκαηηθά είλαη θάηη πνπ 

απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν γηα ηελ πλεπκαηηζηηθή λννηξνπία. 

Τπνκνλεηηθά ε ηεξή αδειθφηεηα ηνπ κπζηεξίνπ, πεξίκελε κε κπζηηθηζηηθφ 

πφζν θσλέο θαη ιφγηα λα μεπεδήζνπλ απφ «κεηά ζάλαηνλ». 

Ώλεμάξηεηνο απφ ηνπο ππφινηπνπο ζηηο δηαγλψζεηο ηνπο, ηδεψδεο γηα θάηη ην 

πνιχ κνηξνιαηξηθφ, έλαο ηππφηεο θάπνηαο ειηθίαο πέθηεη δαηκνληζκέλνο, θαη 

ζπαζκσδηθά ζείεηαη ζαλ νπνηνζδήπνηε επηιεπηηθφο, αλεβαίλεη ζην βήκα, 

θαηαιακβάλεη ηελ εμέδξα ηεο επγισηηίαο θαη παίξλεη ηνλ ιφγν. 

«Βδψ αλάκεζα καο, ν Εεζνχο ηεο Ναδαξέη, ν Υξηζηφο». Φσλάδεη κε κεγάιε 

θσλή εθείλνο ν δπζηπρηζκέλνο δαηκνληζκέλνο. 

ε απηέο ηηο ηξνκαθηηθέο ζηηγκέο δνλείηαη θξηθσδψο ην ζηνιηζκέλν κε θεξηά 

θαη ινπινχδηα βήκα -ν βσκφο ηνπ ΐάαι- θαη φινη νη επζεβείο πέθηνπλ πξνζθπλψληαο 

ζηελ γε. 

Βγψ, ρσξίο λα ζέισ λα ηαξάμσ κε ηελ δνπιεηά κνπ θαλέλαλ, ήξεκα 

αθηεξψζεθα ζην λα κειεηψ ην κέληηνπκ κε ηελ έθηε κνπ αίζζεζε. 

Αηαπεξαζκέλνο απφ ηελ αγσλία, κπφξεζα λα εμαθξηβψζσ πξαγκαηηθά ηελ 

σκή πξαγκαηηθφηεηα απφ εθείλε ηελ άηνπε κεηαθπζηθή πεξίπησζε. Πξνθαλψο 

επξφθεηην γηα έλαλ θξηθηφ θαη αξηζηεξφ απαηεψλα πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ηελ μέλε 

εππηζηία, θάλνληαο λα ηνλ πεξάζνπλ γηα ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ. Με ηελ αίζζεζε κνπ ηεο 

δηφξαζεο παξαηήξεζα έλα καχξν κάγν ζηνιηζκέλν κε θφθθηλν ρηηψλα ζην ρξψκα ηνπ 

αίκαηνο. Σν αλαηξηρηαζηηθφ θάληαζκα βπζηζκέλν κέζα ζην θπζηθφ ζψκα ηνπ 

κέληηνπκ, ζπκβνπιεχνληαο ηνπο εξσηψληεο, πξνζπαζνχζε λα κηιάεη κε ηνλ 

Εεζνπρξηζηηαληθφ ηφλν, κε ζθνπφ λα κελ ηνλ απνθαιχςνπλ εθείλνη νη θαλαηηθνί. 

Ώθνχ ηειείσζε εθείλε ε θξηθψδεο ζπλάζξνηζε, απνκαθξχλζεθα απφ εθείλε 

ηελ αίζνπζα κε ηελ έληνλε επηζπκία λα κελ επηζηξέςσ πνηέ εθεί πέξα. 

4) Σν λα δήζεηο κε απφιαπζε, κε ηελ νηθνγέλεηα ζνπ, απφ ράξε, ζε εηξήλε γηα 

λα δνπιεχεηο γηα ην έξγν ηεο καγείαο, πάλσ ζηελ γε, είλαη πξαγκαηηθά θάηη πνιχ 

ξνκαληηθφ. κσο ην λα ξηρηείο ζηνπο θηλδχλνπο ζπλεζίδεηαη λα είλαη πνιιέο θνξέο 

απαξαίηεην, φηαλ πξφθεηηαη λα πξνζπαζείο γηα ηνπο άιινπο φιν ην θαιφ πνπ είλαη 

δπλαηφλ. 

Πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ δηαλνεηηθά ηείρε ήζεια λα αλζίζσ ζηελ ζνθία θαη 

ρσξίο λα ζηεξνχκαη απφ δπλάκεηο ηαμίδεςα, πνιχ λένο, ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ. 

Μαθξηά ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν, ζε κηα πνιχ απνκαθξπζκέλε 

λνηηνακεξηθάληθε πεξηνρή, γλσζηήο ζηνλ θφζκν κε ην ηππηθφ φλνκα Κηληίν, πνιχ 



εχθακπηνο ζηελ λφεζε, δεκηνχξγεζα ζρέζεηο κ’ έλα κέληηνπκ πλεπκαηηζηή, πνπ 

δνχιεπε ζαλ ζηδεξάο. 

Υσξίο λα κπιερηεί πνηέ ζε θακηά ζπδήηεζε, εθείλνο ν εξγάηεο εξγαδφηαλ 

ήζπρνο ζην εξπζξσπφ ζηδεξνπξγείν ηνπ. 

Παξάμελνο πεηαισηήο, πλεπκαηηζηήο· κπζηηθηζηηθφο θχξηνο κε κπξνχηδηλε 

θηγνχξα. Βξεκηηηθή, αζιεηηθή πξνζσπηθφηεηα. 

ΐνήζεζε κε Θεέ κνπ θαη Παλαγία! Βγψ ηνλ είδα ζε θξηθψδε θαη αξηζηεξή 

κεληηνπκ-ςπρηθή θαηνρή, θαηερφκελν απφ ηνλ ΐεειδεβνχι, ηνλ πξίγθηπα ησλ 

δαηκφλσλ. Ώθφκα ζπκάκαη εθείλα ηα ζθνηεηλά ιφγηα, κε ηα νπνία ε δχλακε ηνπ 

ζθφηνπο έθιεηλε ηελ ζπλάζξνηζε: «Bel tengo mental la petra y que a el le andube 

sedra, vao genizar le des». Έπεηηα ππέγξαςε: ΐεειδεβνχι. 

Ο ζηδεξάο, παξαδνμνινγηθφο αζθεηήο, βξέζεθε κεηαλησκέλνο ηελ επφκελε 

κέξα, κεηά ηελ αξηζηεξή πλεπκαηηζηηθή ζθνηεηλή ζπλάληεζε. Σφηε νξθίζηεθε 

επίζεκα ζην φλνκα ηνπ αησλίνπ δσληαλνχ ζενχ, λα κελ μαλαδαλείζεη ην θπζηθφ ηνπ 

ζψκα ζηνλ ηξφκν ησλ ζθνηαδηψλ. 

Πνιιέο θνξέο ηνλ εμέπιεμα ζην ζηδεξνπξγείν ηνπ αλαδεηψληαο πνιχ 

εηιηθξηλά κηα ζπκβνπιή ζην πλεπκαηηζηηθφ επρνιφγην βηβιίν ηνπ Καξληέθ. 

Ώξγφηεξα εθείλνο ν παιηθαξίζηνο ηππφηεο κε πξνζθάιεζε γεκάηνο 

κπζηηθηζηηθφ ελζνπζηαζκφ ζε άιιεο ηφζεο εμαληιεηηθέο κεληηνπκ-ςπρηθέο 

ζπλαζξνίζεηο, φπνπ κε άπεηξε αλεζπρία επηθαινχζε ηνλ Juan Hurtado «el Mayor». 

Υσξίο θακηά ππεξβνιή, θαη γηα ην θαιφ ησλ αγαπεηψλ αλαγλσζηψλ, πξέπεη 

λα δηαβεβαηψζσ ηψξα θαη επί ηελ επθαηξία, φηη ην αλαθεξφκελν θάληαζκα κηιψληαο 

κε ηελ γιψζζα ηνπ δαηκνληζκέλνπ κέληηνπκ, ππεξεθαλεπφηαλ φηη κπνξεί λα 

εθδεισζεί δηα κέζνπ εθαηφλ πελήληα κέληηνπκ ζπγρξφλσο. Σν λα πνιιαπιαζηάδεηαη 

θαλείο ζε εθαηφλ πελήληα δηαθνξεηηθέο νκηιίεο ζπγρξφλσο, κνπ θάλεθε ζε εθείλε 

ηελ επνρή θάηη ην θαηαπιεθηηθφ. 

Ώζπδεηεηί ζε εθείλε ηελ επνρή ηεο δσήο κνπ αθφκα δελ είρα αλαιχζεη ην 

ζέκα απηφ ηεο πνιιαπιφηεηαο ηνπ Βγψ, ηνπ Βκέλα ηνπ Ίδηνπ. 

 

ΣΟ ΒΓΧ 

Υσξίο λα ζέισ λα εμαπισζψ ζηα ηξειά, ζε ζπδεηήζεηο θακηάο κνξθήο, δίλσ 

πνιχ εηιηθξηλά έκθαζε ζε εθείλν πνπ ζε άκεζε κνξθή έρσ πεηξακαηηζηεί πιήξσο. 

Σν πξναλαθεξφκελν Βγψ πξνθαλψο ζηεξείηαη απφ θάζε ζετθή άπνςε, πνπ 

κπνξεί λα καο αλπςψζεη, ή λα καο αμηνινγήζεη. 

Βπηηξέςηε καο ηελ ειεπζεξία λα δηαθσλήζνπκε κε εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ησλ Βγψ, ελφο αλψηεξνπ ηχπνπ θη ελφο άιινπ 

θαηψηεξεο ηάμεο. 

Πξαγκαηηθά θαη ζην φλνκα ηεο αιήζεηαο απνδεηθλχνπκε ρσξίο θακία 

απξέπεηα, ηνλ θαιά ελεκεξσκέλν ηξνκεξφ ξεαιηζκφ φηη ππάξρεη ζε θάζε άηνκν κφλν 

έλα πνιιαπιφ θαη ηξνκαθηηθά δηεζηξακκέλν Βγψ. Ώπηή ε βαζεηά επίγλσζε βαζίδεηαη 

ζηελ δσληαλή εκπεηξία ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ παξφληνο εζσηεξηζηηθνχ θεηκέλνπ. 

Με θαλέλαλ ηξφπν δελ ρξεηάδεηαη λα εμσηεξηθεχνπκε αλψξηκεο ηδέεο. Πνηέ 

δελ ζα θάλακε ηελ απεξηζθεςία λα επηβεβαηψζνπκε εμσθξεληθέο νπηνπίεο. Δ 

δηαβεβαίσζή καο έρεη πνιιά, άθζνλα ηεθκήξηα ζε φια ηα ηεξά βηβιία ησλ αξραίσλ 

θαηξψλ. 

αλ δσληαλφ παξάδεηγκα ηεο δηθήο καο δηαβεβαίσζεο δελ είλαη άρξεζην λα 

ζπκεζνχκε ηηο ζθιεξέο κάρεο ηνπ Ώξηδνχλα ελαληίνλ ησλ αγαπεκέλσλ ζπγγελψλ ηνπ 

(ησλ Βγψ) ζην Μπαγθαβάλη Γθηηά, ην Άζκα ηνπ Κπξίνπ. 



Πξνθαλψο απηά ηα ςπρηθά αθφινπζα, ππνθείκελα, πξνζσπνπνηνχλ κε 

ζαθήλεηα φιν απηφ ην ζχλνιν ησλ ςπρνινγηθψλ ειαηησκάησλ, πνπ ν θαζέλαο καο 

θέξλεη κέζα ηνπ. 

ε φξνπο απζηεξήο πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο είλαη θαλεξφ ην κπνηηιηάξηζκα 

ηεο πλείδεζεο κέζα ζε απηά ηα ππνθεηκεληθά Βγψ. 

Ώπηφ πνπ ζπλερίδεη πην πέξα απφ ηνλ ηάθν είλαη ινηπφλ ηα Βγψ, έλαο ζσξφο 

απφ Βγψ-Αηαβφινπο, ηα ςπρηθά αθφινπζα. Καηαιήγεη απηή θαη θαλεξή ε ηαχηηζε κε 

απηά ηα ςπρηθά αθφινπζα ζηα πλεπκαηηθά ή πλεπκαηηζηηθά θέληξα. Βίλαη θαζαξφ θαη 

θαλεξφ φηη απηά ηα Βγψ-Αηάβνινη ιφγσ ηεο πνιιαπιφηεηαο ηνπο κπνξνχλ λα κπνπλ 

ζε πνιιά ζψκαηα κεληηνπκ-ςπρηθά, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Juan Hurtado «el 

Mayor», γηα ηελ εθδήισζε ηνπο. 

Οπνηνζδήπνηε Αάζθαινο ηνπ ακάδη ζα κπνξέζεη λα εμαθξηβψζεη θαζαξά 

ζηελ θαηάζηαζε έθζηαζεο ηα εμήο: Βθείλνη πνπ δηα κέζσ κεληηνπκ-πλεπκαηηζηψλ 

εθδειψλνληαη, πξαγκαηηθά δελ είλαη νη ςπρέο νχηε ηα πλεχκαηα ησλ λεθξψλ, αιιά ηα 

Βγψ-Αηάβνινη απφ απηνχο ηνπο ηειεπηαίνπο, ηα ςπρηθά αθφινπζα, πνπ ζπλερίδνπλ 

πην πέξα απφ ηνλ ηαθηθφ ιάθθν. 

Μαο έρεη εηπσζεί κε κεγάιε έκθαζε φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηά ζάλαηνλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπλερίδνπλ ηα κέληηνπκ κεηαηξεκκέλα ζε δαηκνληζκέλα απφ ην 

δαηκφλην ή απφ ηα δαηκφληα. Βίλαη αλαληίξξεην φηη κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηαιήγνπλ λα ρσξίδνληαη απφ ην δηθφ ηνπο ζετθφ Βίλαη, ηφηε εηζέξρνληαη 

ζηελ βπζηζκέλε θαζνδηθή εμέιημε ησλ θφζκσλ θνιάζεσλ. 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 4 

ΘΒΟΟΦΕΏ 

Υσξίο λα πεξηαπηνινγψ θαηά θαλέλαλ ηξφπν γηα ηφζεο ιεπηέο θαη πνιιαπιέο 

αλεζπρίεο θηινζνθηθνχ θαη κεηαθπζηθνχ ηχπνπ, νκνινγψ πξαγκαηηθά θαη κε φιε ηελ 

εηιηθξίλεηα φηη αθφκα δελ είρα θηάζεη ζηηο δεθαέμη αλνίμεηο ηεο ζεκεξηλήο κνπ 

χπαξμεο, φηαλ βξηζθφκνπλα πηα εγθισβηζκέλνο ζε πνιιέο χιεο κπιεγκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ. 

Με άπεηξεο αλεζπρίεο απνθάζηζα λα αλαιχζσ ιεπηνκεξεηαθά ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ   πλεχκαηνο, ζην θσο ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο. 

Πνιχ ελδηαθέξνληα κνπ θάλεθαλ ζε εθείλε ηελ επνρή ηα επηζηεκνληθά 

πεηξάκαηα ηνπ Άγγινπ θπζηθνχ Οπίιηακ Κξνχθ, δηαθεθξηκέλνπ εθεπξέηε ηεο χιεο 

ζε θαηάζηαζε αθηηλνβνιίαο, ιακπξνχ κέινπο ηεο ΐξεηαληθήο ΐαζηιηθήο Κνηλσλίαο. 

 Μνπ θάλεθαλ εληππσζηαθέο νη πινπνηήζεηο ηνπ θαληάζκαηνο ηεο Κάηη Κίλγθ 

κέζα ζην εξγαζηήξην, ζέκα αλαπηπγκέλν απφ ηνλ Κξνχθ ζην «Μέηξεζε ηεο ςπρηθήο 

δχλακεο». 

Μνπ θάλεθαλ πεξίθεκα, θαηαπιεθηηθά, ζαπκάζηα, πνιιά ηεξά ζέκαηα ηεο 

αξραηφηεηαο φπσο είλαη: ην Φίδη ηνπ Παξαδείζνπ· ε γατδάξα ηνπ ΐαξιαάκ· ηα ιφγηα 

ηεο θίγγαο· νη κπζηεξηψδεηο θσλέο ησλ αγαικάησλ ηνπ Μέλσλνο ζην ράξαγκα ηεο 

εκέξαο· ην ηξνκεξφ Μελέ Σεθέι Φαξέο ηνπ ζπκπνζίνπ ηνπ ΐαιηάζαξ· ν εξαθείκ 

ηεο Σερεξάλεο· ν παηέξαο ηνπ Ώβξαάκ· ην καληείν ησλ Αειθψλ· νη Μπεηίινο, ηα 

κελίξ ή νη θηλνχκελεο θαη καγηθέο νκηινχζεο πέηξεο ηνπ Πεπξσκέλνπ ησλ Αξπίδσλ· 

νη αηληγκαηηθέο θσλέο φισλ ησλ αηκαηεξψλ λεθξνκαληηθψλ ζπζηψλ, απζεληηθή 

θαηαγσγή φισλ ησλ θιαζζηθψλ ηξαγσδηψλ (απηέο νη αδηάθξηηεο απνθαιχςεηο ζηνλ 

Πξνκεζέα, ζηηο Υνεθφξεο θαη ζηηο Βπκελίδεο, ζηνίρεζαλ ηελ δσή ζηνλ κπεκέλν 

Ώηζρχιν)· ηα ιφγηα ηνπ Σεηξεζία, ηνπ κάληε πνπ επηθάιεζε ν Οδπζζέαο ζηελ 

Οδχζζεηα, ζην ρείινο ηνπ ιάθθνπ ηνπ γεκάηνπ κε ην αίκα ηνπ καχξνπ θαηάιιεινπ 

αξληνχ· νη κπζηηθέο θσλέο πνπ άθνπγε ν Ώιάξηρνο δηαηάδνληαο ηνλ λα θαηαζηξέςεη 



ηελ ακαξησιή Ρψκε θαη εθείλεο πνπ άθνπγε ε παξζέλα ηεο Οξιεάλεο επίζεο, γηα λα 

εμνληψζεη ηνπο Άγγινπο θ.η.ι. 

Αηδαγκέλνο κε ηνπο θαινχο ηξφπνπο θαη ρσξίο λα εμαζθνχκαη ζηελ ξεηνξηθή 

γηα λα κηιήζσ δεκφζηα, ζηα δεθαεπηά ρξφληα ηεο ειηθίαο κνπ ππαγφξεπα δηαιέμεηο 

ζηελ Θενζνθηθή Κνηλσλία. 

Σν δίπισκα ηεο Θενζνθίαο ην πήξα απφ ηα ρέξηα ηνπ Υηλαξαγηαληάζα, 

ιακπξνχ πξφεδξνπ εθείλεο ηεο κεγαινπξεπνχο θνηλφηεηαο, πνπ ζε θαιή ψξα 

γλψξηζα πξνζσπηθά. 

ίγνπξνο απφ ηνλ εαπηφ κνπ ζην ραξαθηήξα κνπ ήκνπλα ηφηε πνιχ θαιά 

ελεκεξσκέλνο γχξσ απφ ηα παξάμελα θαη κπζηεξηψδε ρηππήκαηα ηνπ Ρφηζεζηεξ, ηα 

θιαζζηθά ςπρηθά θαηλφκελα ηνπ αγξνθηήκαηνο ησλ Έληη, φπνπ γελλήζεθε ε ίδηα ε 

Θενζνθηθή Κνηλσλία. Βίρα ζπζζσξεχζεη πνιιά δεδνκέλα ζρεηηθά κε εθείλα ηα 

ηξίπνδα ρξεζκψλ ηεο Ππζίαο ησλ αξραίσλ θαηξψλ, ήμεξα απφ καγηθά πξάγκαηα θαη 

απφ εκθαλίζεηο κεηά ζάλαηνλ θαη γλψξηδα βαζεηά φια ηα ηειεπαζεηηθά θαηλφκελα. 

Ώλαληίξξεηα, κε ηφζα κεηαθπζηθά δεδνκέλα ζην θησρφ κνπ λνπ ζπζζσξεπκέλα, είρα 

γίλεη έλαο πνιπκαζήο πνιχ απαηηεηηθφο. 

κσο, ζέιεζα πνιχ εηιηθξηλά λα δηακνξθψζσ ηελ θαξδηά κε ην ζενζνθηθφ 

θαιφ θξηηήξην θαη γη’ απηφ ην ιφγν αζρνιήζεθα κε ηα έξγα πνπ βξήθα ζηελ πινχζηα 

βηβιηνζήθε. Ώλεμάληιεηε πεγή ηεο Θετθήο νθίαο, αλαθάιπςα κε κπζηηθηζηηθή 

έθπιεμε ζηηο δνπιεκέλεο ζειίδεο ηεο Μπζηηθήο Αηδαζθαιίαο, εμαίξεηνπ έξγνπ ηεο 

αμηνζέβαζηεο κεγάιεο Ααζθάιαο Έιελαο Πέηξνβα Μπιαβάηζθη, ηεο χςηζηεο 

κάξηπξνο ηνπ 19νπ αηψλα. 

Ώο δνχκε ηψξα ηηο εμήο πνιχ ελδηαθέξνπζεο βέβαηα ζεκεηψζεηο:  

-1885. ην εκεξνιφγην ηνπ ν πληαγκαηάξρεο ιθνη ζεκεηψλεη ζηηο 9 

Εαλνπαξίνπ: Δ Δ.Ρ.ΐ. έρεη ιάβεη απφ ην δάζθαιν Μ. ην ζρέδην γηα ηελ Μπζηηθή 

Αηδαζθαιία ηεο. Βίλαη θαηαπιεθηηθφ. Ο θιετ θη εγψ πξνζπαζήζακε λα ην θάλνπκε 

ηελ πεξαζκέλε λχρηα, φκσο απηφ είλαη πνιχ θαιχηεξν. 

-Δ ζπλνκσζία ηνπ δεχγνπο Κνπιφκπ αλάγθαζε ηελ Δ.Ρ.ΐ. λα εγθαηαιείςεη ην 

Ώληηάξ θαη λα ηαμηδέςεη ζηελ Βπξψπε ηνλ Μάξηην. Δ Δ.Ρ.ΐ. πήξε καδί ηεο ην 

πνιχηηκν ρεηξφγξαθν. ηαλ εηνηκαδφκνπλ λα αλέβσ ζην πινίν, ν νχκπα Ρφνπ κνπ 

ζπλέζηεζε λα γξάςσ ηελ Μπζηηθή Αηδαζθαιία θαη λα ηνπ ζηέιλσ θάζε εβδνκάδα ηα 

ρεηξφγξαθα. Βγψ ηνπ ην ππνζρέζεθα θαη ζα ην θάλσ... κηαο πνπ εθείλνο ζα πξνζζέζεη 

ζεκεηψζεηο θαη ζρφιηα θαη ε Θενζνθηθή Κνηλσλία ζα ην δεκνζηεχζεη. 

-Ήηαλ ζηελ ρξνληά εθείλε πνπ ν Αάζθαινο Κ.Δ. έγξαςε: ηαλ ε Μπζηηθή 

Αηδαζθαιία ζα είλαη έηνηκε, ζα είλαη κηα ηξηπιή παξαγσγή ηνπ Μ., ηνπ Οππαζίθα θαη 

δηθή κνπ. 

Βίλαη θαλεξφ φηη απηέο νη ζεκεηψζεηο καο πξνζθαινχλ ζε δηαινγηζκφ. κσο 

είλαη ζαθέο φηη ε αμηνζέβαζηε Ααζθάια εξκήλεπζε ηηο δηδαζθαιίεο πξνζαξκφδνληαο 

ηεο ζηελ επνρή ηεο. 

Ώθνχ εμαληιήζεθαλ νη ζεσξεηηθέο κειέηεο ηνπ ζενζνθηθνχ ηχπνπ, εμάζθεζα 

έληνλα Raya yoga θ.η.ι. Βίρα πνιιά ςπρηθά νθέιε απφ ηηο πξαθηηθέο γηφγθα, 

ππνγξακκηζκέλεο απφ απηφ ην αμηνζέβαζην ίδξπκα. 

Οπσζδήπνηε ε αμηφηαηε Ααζθάια Δ.Ρ.ΐ. ζεσξνχζε πάληα ηελ Υάζα Γηφγθα 

ζαλ θάηη ππεξβνιηθά θαηψηεξν, κπνξψ λα δειψζσ φηη πνηέ δελ ελδηαθέξζεθα γη’ 

απηφλ ηνλ θιάδν ηεο Ελδνζηαληθήο γηφγθα. Πνιχ αξγφηεξα ζην ρξφλν, κε 

πξνζθάιεζαλ ζε κία κεγάιε ζπλεδξίαζε ηεο αμηνζέβαζηεο Μεγάιεο Λεπθήο 

Ώδειθφηεηαο, φπνπ επηζήκσο ραξαθηεξίζηεθε ε Υάζα Γηφγθα ζαλ απζεληηθή Μαχξε 

Μαγεία. 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 5 



Δ ΏΑΒΛΦΟΣΔΣΏ ΡΟΑΟΣΏΤΡΟ 

Αεθανθηψ αλνίμεηο είρα πηα ζαλ έθεβνο ζην δξφκν ηεο ζεκεξηλήο κνπ 

κεηελζάξθσζεο, φηαλ κνπ έγηλε ε κεγάιε ηηκή λα γίλσ δεθηφο ζηελ Ρνδνζηαπξηθή 

Ώξραία ρνιή. 

Σν αγαζνεξγφ ίδξπκα, πνπ ζε θαιή ψξα ηδξχζεθε απφ ηνλ εμαίξεην θχξην 

Ώξλφιλην Κξνχκ Υέιιεξ, γηαηξφ-ζπληαγκαηάξρε ηνπ έλδνμνπ Μεμηθάληθνπ 

ζηξαηνχ, ιακπξνχ βεηεξάλνπ ηεο Μεμηθάληθεο Βπαλάζηαζεο, δηαθεθξηκέλνπ 

θαζεγεηή ηνπ Εαηξηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ΐεξνιίλνπ, αμηφινγνπ επηζηήκνλα, 

εμαηξεηηθά πνιχγισζζνπ. 

Οξκεηηθφο λεαξφο παξνπζηάζηεθα κε ζρεηηθφ «αέξα» ζε εθείλε ηελ «aula 

lucis» (θσηηζκέλε ηάμε), ηφηε θπβεξλψκελε απφ ηνλ ιακπξφ ηππφηε, κε ζαθή 

εμππλάδα, θαη ρσξίο πνιιέο θνπβέληεο ζηνλ αέξα, νκνινγψ εηιηθξηλά θαη ρσξίο 

θξαγκνχο φηη άξρηζα ζπδεηψληαο θαη θαηέιεμα κειεηψληαο. 

Σν λα θάζνκαη ζηεξηγκέλνο ζηνλ ηνίρν, ην λα πάσ λα θάηζσ ζε κία γσληά ηεο 

αίζνπζαο βπζηζκέλνο ζηελ έθζηαζε, κεηά απφ φια απηά κνπ θάλεθε θαιχηεξν. 

Μπνξψ λα πσ κε επθνιία θαη πνιχ ζσζηά θαη ρσξίο θιπαξία, φηη πνηηζκέλνο 

κε πνιιέο κπεξδεκέλεο ζεσξίεο δχζθνινπ πεξηερφκελνπ, απηφ πνπ πνζνχζα κφλν, κε 

άπεηξεο αλεζπρίεο, ήηαλ λα βξσ ηνλ αξραίν κνπ δξφκν, ην κνλνπάηη ηεο θφςεο ηνπ 

μπξαθηνχ. Ώπνθιείνληαο πξνζεθηηθά θάζε είδνπο ςεπδνεπζέβεηα, κάηαηα θαη 

αλνχζηα ιφγηα ηεο δηθνξνχκελεο θιπαξίαο, νξηζηηθά απνθάζηζα λα ζπλδπάζσ 

ζεσξία θαη πξάμε. 

Υσξίο λα πνξλεχσ ηελ επθπΎα ζην ρξπζφ, πξνηίκεζα πξάγκαηη θαη λα 

πξνζθπλήζσ ηαπεηλά κπξνζηά ζηνλ Αεκηνπξγφ ηνπ χκπαληνο. 

Πινχζηεο θαη αλεμάληιεηεο πεγέο απφ απίζαλεο ιακπξφηεηεο ζπλάληεζα 

ραξνχκελνο ζηα κεγαινπξεπή έξγα ησλ Κξνχκ Υέιεξ, Υάξηκαλ, Βιηθάο Λεβί, 

ηάΎλεξ, Μάμ Υέληει θ.η.ι.  

Υσξίο θιπαξίεο, ζνβαξά, εηιηθξηλά, δειψλσ εκθαηηθά φηη ζε εθείλε ηελ 

επνρή ηεο ησξηλήο κνπ χπαξμεο κειέηεζα κε ηελ ζεηξά ηεο φιε ηελ ξνδνζηαπξηθή 

βηβιηνζήθε. 

Με άπεηξεο αλεζπρίεο έςαρλα ζηνλ δξφκν θάπνηνλ ζπλνδνηπφξν πνπ λα είρε 

θάπνην πνιχηηκν βάιζακν γηα λα ζεξαπεχζεη ηελ πνλεκέλε κνπ θαξδηά. 

Τπέθεξα ηξνκεξά θαη θαινχζα ζηελ κνλαμηά κνπ ηνπο Άγηνπο Ααζθάινπο 

ηεο Μεγάιεο Λεπθήο Ώδειθφηεηαο. 

Ο κεγάινο Καβίξ Εεζνχο είπε: «Κηππήζηε θαη ζα ζαο αλνίμνπλ, δεηείζηε θαη 

ζα ζαο δνζεί, ςάμηε θαη ζα βξείηε». ην φλνκα εθείλνπ πνπ είλαη ην Πξαγκαηηθφ 

δειψλσ ηα εμήο: 

χκθσλα κε ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Υξηζηηαληθνχ Βπαγγειίνπ, δήηεζα θαη κνπ 

δφζεθε, έςαμα θαη βξήθα, ρηχπεζα θαη κνπ άλνημαλ. 

ζνλ αθνξά ηηο καθξηλέο θαη πνιχπινθεο κειέηεο ζαλ εθείλεο ησλ 

ξνδφζηαπξσλ, αζπδεηεηί ν θαηάινγνο ησλ ζεκάησλ κε θαλέλα ηξφπν δελ ζα ρσξνχζε 

κέζα ζην ζηελφ πιαίζην ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζα πεξηνξηζηψ 

ζην λα ζπλζέησ θαη λα ζπκπεξαίλσ. 

Μεησπηθφ ηζάθξα. Ώλαπηχζζεηαη κε ηνλ ηνληζκφ ηνπ θσλήεληνο Ε. Έηζη: 

ηηηηηηηη. Εθαλφηεηα: Αηφξαζε. 

Λαξπγγηθφ ηζάθξα. Ώλαπηχζζεηαη ηξαγνπδψληαο ην θσλήελ Β. Έηζη: 

εεεεεεεεε. Εθαλφηεηα: Μαγηθφ Ώπηί. 

Καξδηαθφ ηζάθξα. Ώλαπηχζζεηαη ηξαγνπδψληαο ην γξάκκα Ο. Έηζη: 

ννννννννν. Εθαλφηεηα: Αηαίζζεζε, αζηξηθφο δηαρσξηζκφο. 

Οκθαιηθφ ηζάθξα. Ώλαπηχζζεηαη ηξαγνπδψληαο ην θσλήελ ΟΤ. Έηζη; 

νπνπνπνπνπνπνπ. Εθαλφηεηα: Σειεπάζεηα. 



Πλεπκνληθφ ηζάθξαο. Ώλαπηχζζνληαη ηξαγνπδψληαο ην γξάκκα Ώ. Έηζη: 

αααααααα. Εθαλφηεηα: Ώλάκλεζε ησλ πξνεγνχκελσλ δσψλ. 

Ε.Β.Ο.ΟΤ.Ώ. είλαη ε ζεηξά ησλ θσλεέλησλ. Με απηά ηα γξάκκαηα 

δηακνξθψλνληαη φια ηα κάληξακο. 

Έιεγε ν Αφθησξ Κξνχκ Υέιιεξ φηη κηα ψξα θάζε κέξα λα ηα ηξαγνπδάο, ήηαλ 

θαιχηεξν απφ ην λα δηαβάδεηο έλα εθαηνκκχξην βηβιία ςεπδνεζσηεξηζκνχ θαη 

ςεπδναπνθξπθηζκνχ. 

Βγψ εηζέπλεα κε αλψηαηε απιεζηία ην Υξηζηηθφ Πξάλα ή δσηηθή πλνή ησλ 

βνπλψλ θαη έπεηηα εμέπλεα ζηγά-ζηγά θάλνληαο λα ερεί ην αληίζηνηρν θσλήελ. 

Αειψλσ γηα θαιχηεξε δηεπθξίλεζε φηη θάζε θσλήελ πξνεγείηαη κηαο εηζπλνήο 

θαη φηη ερνχζε κφλν φηαλ εμέπλεα. Βίλαη ζαθέο φηη εηζέπλεα απφ ηα ξνπζνχληα ηεο 

κχηεο θαη εμέπλεα απφ ην ζηφκα. 

 

ΤΓΚΒΚΡΕΜΒΝΏ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

ια ηα αζηξηθά κνπ ηζάθξαο ή καγλεηηθά θέληξα εληαηηθνπνηήζαλε ηελ 

δνλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο γπξίδνληαο ζεηηθά απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ζαλ 

ηνπο δείθηεο ελφο ξνινγηνχ φηαλ ην βιέπεηο φρη απφ έλα πιεπξφ αιιά απφ κπξνζηά. 

 

ΏΝΏΑΡΟΜΕΚΔ ΏΚΔΔ 

Με πνιιή δηδαθηηθή καο δίδαμε ν εθπαηδεπηήο θάπνηα ζαπκάζηα αλαδξνκηθή 

άζθεζε. Μαο ζπκβνχιεςε λα κελ θνπληφκαζηε πνηέ ζην θξεβάηη ηελ ζηηγκή πνπ 

μππλάκε, εμεγψληαο καο φηη κε ηέηνηα θίλεζε ηαξάδεηαη ην αζηξηθφ ζψκα θαη 

ράλνληαη νη αλακλήζεηο. 

Βίλαη αζπδήηεην φηη ζηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ ηνπ χπλνπ νη αλζξψπηλεο ςπρέο 

ηαμηδεχνπλ έμσ απφ ην θπζηθφ ηνπο ζψκα. Σν ζπνπδαίν είλαη λα κελ μερλάκε ηηο 

εζψηεξεο εκπεηξίεο καο φηαλ επηζηξέθνπκε ζην ζψκα. 

Μαο ππέδεημε λα εμαζθήζνπκε ζε απηήλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή κηα 

αλαδξνκηθή άζθεζε, κε ηνλ έμππλν ζθνπφ λα ζπκεζνχκε γεγνλφηα, ζπκβάληα θαη 

κέξε πνπ επηζθεθηήθακε ζηνλ χπλν. 

 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Αειψλσ επίζεκα φηη ε ςπρηθή απηή άζθεζε θαηάιεμε θαηαπιεθηηθή, γηαηί νη 

αλακλήζεηο κνπ έγηλαλ πην δσληαλέο, έληνλεο θαη βαζηέο. 

 

ΔΛΕΏΚΟ ΠΛΒΓΜΏ 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηή, θαζεκεξηλά (πξνηηκφηεξν φηαλ 

βγαίλεη ν ήιηνο) θαζφκνπλα άλεηα ζε κηα επράξηζηε πνιπζξφλα κε ην πξφζσπν πξνο 

ηελ αλαηνιή. Φαληαδφκνπλα ηφηε κε εμαηξεηηθή κνξθή έλα γηγαληηαίν ρξπζαθέλην 

ζηαπξφ, πνπ απφ ηελ αλαηνιή ηνπ θφζκνπ θαη έρνληαο ην βαζηιηθφ άζηξν ζαλ βαζηθφ 

θέληξν, έξηρλε ζετθέο αθηίλεο, πνπ αθνχ δηέζρηδαλ ην άπεηξν δηάζηεκα δηαπεξλνχζαλ 

κεηά ην δηθφ κνπ ειηαθφ πιέγκα. 

Με επραξηζηνχζε λα ζπλδπάδσ έμππλα απηήλ ηελ άζθεζε κε ην καληξηθφ 

ηξαγνχδηζκα ηνπ θσλήεληνο ΟΤ, καθξαίλνληαο ηνλ ήρν φπσο πξέπεη: νπνπνπνπνπνπ. 

 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ 

Παξνπζηάζηεθε ε άηνπε αθχπληζε ηνπ ηειεπαζεηηθνχ κνπ καηηνχ 

(ηνπνζεηεκέλνπ φπσο ήδε είπακε ζηελ πεξηνρή ηνπ νκθαινχ) θαη κεηαηξάπεθα ζε 

θάπνηνλ θαηαπιεθηηθά ππεξεπαίζζεην. 

ζν λα είλαη απηφ ην καγλεηηθφ ηζάθξα θαηέρεη εθπιεθηηθέο ιεηηνπξγίεο, 

φπσο είλαη λα ειθχεη θαη λα ζπζζσξεχεη αθηηλνβνινχζα ελέξγεηα ηνπ ειηαθνχ 



θισβνχ. Βίλαη ζαθέο φηη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ηα ινπινχδηα κνπ ηνπ ισηνχ ή αζηξηθέο 

ξφδεο, κπφξεζαλ λα ιάβνπλ θαιχηεξα ειεθηξνκαγλεηηθά θνξηία πνπ 

εληαηηθνπνίεζαλ πεξηζζφηεξν ηελ δνλεηηθή ξαδηελέξγεηα. 

Καηαιήγεη σξαίν ζε απηέο ηηο ζηηγκέο, λα ζπκίζσ ζηνπο αγαπεηνχο κνπ 

αλαγλψζηεο φηη ην ειηαθφ πιέγκα εθνδηάδεη κε ηηο ειηαθέο αθηηλνβνιίεο ηνπ φια ηα 

ηζάθξαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. 

Ώλακθηζβήηεηα θαη ρσξίο θακία ππεξβνιή, κπνξψ λα δψζσ θάπνηα έκθαζε 

γηα λα δηαβεβαηψζσ επίζεκα φηη θάζε έλα απφ ηα αζηξηθά κνπ ηζάθξαο αλαπηχρζεθε 

θαηαπιεθηηθά, εληαηηθνπνηψληαο γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ηηο ππεξαλαιήςεηο δηνξαηηθνχ 

ηχπνπ δηάθνπο θ.η.ι. 

 

ΏΠΟΥΧΡΔΔ 

Πξηλ απνρσξήζσ απφ εθείλν ην αμηφινγν ίδξπκα, θψλαμε εθείλνο ν 

εθπαηδεπηήο ιέγνληαο: «Καλείο απ’ φζνπο βξίζθνληαη εδψ κελ ηνικήζεη λα 

απηνραξαθηεξίδεηαη ζαλ ξνδφζηαπξνο, γηαηί φινη εκείο δελ είκαζηε παξά απινί 

ππνςήθηνη γηα ξνδφζηαπξνη». Καη έπεηηα πξφζζεζε κε κεγάιε επηζεκφηεηα: 

Ρνδφζηαπξνη είλαη έλαο ΐνχδαο, έλαο Εεζνχο, έλαο Μφξηα, έλαο Κ.Δ. 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 6 

Ο ΚΟΤΡΏΡΟ 

Γηα κεξηθνχο αλζξψπνπο ππεξβνιηθά επηθαλεηαθνχο, ε ζεσξία ηεο 

κεηελζάξθσζεο είλαη έλαο ιφγνο γηα λα γειάλε· γηα άιινπο πνιχ ζξεζθεπφκελνπο 

κπνξεί λα ζεκαίλεη έλα ηακπνχ ή ακάξηεκα· γηα ηνπο ςεπδναπνθξπθηζηέο είλαη κηα 

πνιχ ζηαζεξή πεπνίζεζε. γηα ηνπο πνλεξνχο ηνπ δηαλνεηηθνχ απηφ είλαη κηα ηξειή 

νπηνπία· φκσο, γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκφκαζηε ηηο πξνεγνχκελεο δσέο καο, ε 

κεηελζάξθσζε είλαη έλα γεγνλφο. 

ην φλνκα ηεο αιήζεηαο πξέπεη λα δηαβεβαηψζσ επίζεκα φηη εγψ γελλήζεθα 

ελζπκνχκελνο φιεο ηηο πξνεγνχκελεο κεηελζαξθψζεηο κνπ θαη ην λα ην νξθηζηψ δελ 

είλαη έλα έγθιεκα. Βίκαη έλαο άλζξσπνο κε μχπληα ζπλείδεζε. 

Πξνθαλψο ζα πξέπεη λα θάλνπκε κηα αθξηβή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο 

κεηελζάξθσζεο θαη ηεο επηζηξνθήο, δχν λφκσλ πνιχ δηαθνξεηηθψλ. Βληνχηνηο απηφ 

δελ είλαη ην αληηθείκελν ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. Μεηά απφ απηφλ ηνλ πξφινγν αο πάκε 

ζηα γεγνλφηα, ζην ςαρλφ. 

Παιηά φηαλ νη ζάιαζζεο ηνπ θφζκνπ ήηαλ γεκάηεο απφ πεηξαηηθά πινία, 

έπξεπε λα πεξάζσ απφ κηα ηξνκεξή πίθξα. 

Σφηε ν Μπνληηζάηβα ηνπ αγγέινπ Νηηφβνπιν Καξηφκπνπ ήηαλ 

κεηελζαξθσκέλνο. 

Αελ είλαη πεξηηηφ λα βεβαηψζσ, κε θάπνηα έκθαζε, φηη εθείλν ην νλ θαηείρε 

ζειπθφ ζψκα ιακπξήο νκνξθηάο. Βίλαη ζαθέο φηη εγψ ήκνπλα ν παηέξαο ηεο. 

Απζηπρψο θαη ζε θαθή ψξα ε ζθιεξή πεηξαηεία δελ ζεβφηαλ δσέο, νχηε ηηκέο, 

αθνχ ζάξσζαλ ην επξσπατθφ ρσξηφ φπνπ δνχζακε πνιινί πνιίηεο ζε εηξήλε, 

άξπαμαλ ηηο φκνξθεο ηνπ ηφπνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ζαθέο φηη βξηζθφηαλ ε 

θφξε κνπ, αζψν θνξίηζη ησλ πεξαζκέλσλ θαηξψλ. 

Παξ’ φιν ηνλ ηξφκν ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ εγψ δηαθηλδπλεχνληαο ηελ δσή 

κνπ, αληηκεηψπηζα ηνλ εγθιεκαηία πινίαξρν ηνπ πεηξαηηθνχ πινίνπ. 

«ΐγάιηε ηελ θφξε κνπ απ’ απηή ηελ θφιαζε πνπ ηελ έρεηε βάιεη θη εγψ 

ππφζρνκαη λα βγάισ ηελ ςπρή ζαο απφ ηελ θφιαζε φπνπ ήδε βξίζθεηαη!» Ώπηά ηα 

πνλεκέλα ιφγηα είπα. 

Ο ηξνκεξφο θνπξζάξνο, θνηηάδνληαο κε άγξηα ιππήζεθε ην αζήκαλην άηνκν 

κνπ θαη κε επηηαθηηθή θσλή κε δηέηαμε λα πεξηκέλσ έλα ιεπηφ. 



Βίδα κε αλππνκνλεζία κεγάιε ηνλ θηιηκπνπζηηέξν λα επηζηξέθεη ζην καχξν 

ηνπ πινίν. Καηαιαβαίλσ φηη θαηάθεξε λα μεγειάζεη έμππλα ηνπο αλειέεηνπο 

ζαιαζζφιπθνχο ηνπ. Σν βέβαην είλαη φηη κεηά απφ ιίγν κνπ έθεξε ηελ θφξε κνπ. 

Γηα ην φλνκα ηνπ Θενχ θαη ηεο Παλαγίαο! κσο πνηνο ζα κνπ ην έιεγε φηη 

κεηά απφ κεξηθνχο αηψλεο ζα μαλαζπλαληνχζα ην ΒΓΧ απηνχ ηνπ ηξνκεξνχ 

θνπξζάξνπ, μαλά ελζαξθσκέλν ζε έλαλ λέν αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 

Έηζη είλαη ν λφκνο ηεο αηψληαο Βπηζηξνθήο φισλ ησλ φλησλ θαη ησλ 

πξαγκάησλ θαη φια επαλαιακβάλνληαη ζχκθσλα κε άιιν λφκν πνπ νλνκάδεηαη 

Τπνηξνπή. 

Έλα βξάδπ κε κεγάιεο πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο ηνλ μαλαζπλάληεζα πξφζραξν 

αλάκεζα ζην εθιεθηφ γθξνππ ησλ ππνςεθίσλ ησλ Ρνδφζηαπξσλ. 

Βθείλνο ν γέξν-θνπξζάξνο κηινχζε επίζεο θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα θαη κέρξη 

πνπ κνπ δήισζε πσο είρε ηαμηδέςεη πνιχ, γηαηί ήηαλ λαπηηθφο κηαο 

βνξεηνακεξηθαληθήο εηαηξείαο. 

Βθείλε ε θηιία θαηάιεμε φκσο, ζαλ «κνηξαία θσηηά», κηα «θιφγα απφ ςάζα», 

γηαηί πνιχ γξήγνξα κπφξεζα λα εμαθξηβψζσ πιήξσο φηη απηφο ν άλζξσπνο, παξ’ 

φιεο ηηο κπζηηθηζηηθέο ηνπ αλεζπρίεο, εμαθνινπζνχζε ζηα πην εζψηεξα θαηάβαζα 

ηνπ, ζαλ αξραίνο θνπξζάξνο ληπκέλνο κε ζχγρξνλα ξνχρα. 

Βθείλνο ν παιηθαξίζηνο ηππφηεο ελζνπζηαδφηαλ δηεγνχκελνο ηηο αζηξηθέο ηνπ 

εκπεηξίεο, γηαηί είλαη αλαληίξξεην φηη ήμεξε λα μερσξίδεηαη ζειεκαηηθά. 

Οπνηαδήπνηε εκέξα απφ απηέο ηηο ηφζεο θαλνλίζακε κηα κεηαθπζηθή θαη 

κεηαβαηηθή ζπλάληεζε ζην S.S.S. ηνπ ΐεξνιίλνπ, Γεξκαλία. 

Ώπηή ήηαλ γηα κέλα κηα ζρεηηθά θαηλνχξγηα εκπεηξία, γηαηί βέβαηα κέρξη ηφηε 

δελ είρα αθφκε ζθεθηεί λα πξαγκαηνπνηήζσ ην πείξακα ηεο εθνχζηαο πξνβνιήο ηνπ 

εηδψινπ (αζηξηθφ ζψκα), φκσο ήμεξα φηη κπνξνχζα λα ην θάλσ θαη γη’ απηφ δέρηεθα 

απηήλ ηελ ζπλάληεζε. 

Πνιχ θαζαξά ζπκάκαη εθείλεο ηηο επιαβηθέο ζηηγκέο, πνπ κεηακνξθσλφκνπλ 

ζε θαηάζθνπν ηνπ ίδηνπ κνπ ηνπ χπλνπ. 

ε κπζηηθηζηηθφ θαξηέξη πεξίκελα ηελ ζηηγκή ηεο ππάξρνπζαο κεηάβαζεο 

κεηαμχ ηεο εγξήγνξζεο θαη ηνπ χπλνπ. ήζεια λα επσθειεζψ απφ θείλε ηελ ζαπκάζηα 

ζηηγκή γηα λα δξαπεηεχζσ απφ ην θπζηθφ κνπ ζψκα. 

Δ θαηάζηαζε ειαθξφηεηαο θαη νη πξψηεο νλεηξηθέο εηθφλεο, ήηαλ αξθεηέο γηα 

λα θαηαιάβσ νινθιεξσηηθά φηη ε πνζεηή ζηηγκή είρε θηάζεη. 

Με ιεπηφηεηα ζεθψζεθα απφ ην θξεβάηη θαη πεξπαηψληαο ήζπρα βγήθα απφ 

ην ζπίηη κνπ, αηζζαλφκελνο θπξηεπκέλνο απφ θάπνηα πλεπκαηηθή εδνλή, εμαηξεηηθή, 

εμαίζηα... 

Βίλαη αζπδήηεην φηη φηαλ ζεθσλφκνπλα απφ ην θξεβάηη, ζηηο ζηηγκέο πνπ 

θνηκφκνπλα, γηλφηαλ αζηξηθφο δηαρσξηζκφο, πνιχ θπζηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ εηδψινπ. 

Με απηήλ ηελ ιάκςε, ηελ πνιχ ηδηαίηεξε ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο 

απνκαθξχλζεθα απφ φια εθείλα ηα κέξε, πνζψληαο λα θζάζσ ζηνλ Ναφ ηνπ 

ΐεξνιίλνπ. 

Πξνθαλψο έπξεπε λα ηαμηδέςσ επάλσ ζηα θνπξηνπληαζκέλα λεξά ηνπ 

Ώηιαληηθνχ Χθεαλνχ... 

Ώησξνχκελνο γαιήληα ζηελ αθηηλνβνινχζα αζηξηθή αηκφζθαηξα απηνχ ηνπ 

θφζκνπ, έθζαζα ζηελ γε ηεο γεξαηάο Βπξψπεο θαη ακέζσο θαηεπζχλζεθα πξνο ηελ 

πξσηεχνπζα ηεο Γαιιίαο. 

Πεξηθεξφκνπλ ζησπειά ζαλ έλα θάληαζκα ζε φινπο απηνχο ηνπο παιηνχο 

δξφκνπο πνπ ζε κηα άιιε επνρή ρξεζίκεπζαλ ζαλ ζθεληθφ ζηελ Γαιιηθή 

Βπαλάζηαζε. 



Ξαθληθά θάηη αζπλήζηζην ζπκβαίλεη: έλα ηειεπαζεηηθφ θχκα θζάλεη ζην 

ειηαθφ κνπ πιέγκα θαη αηζζάλνκαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα κπσ ζε κηα πνιχηηκε 

θαηνηθία... 

Με θαλέλα ηξφπν πνηέ δελ ζα κεηάλησλα λα δηαπεξάζσ ην πινπζηφηαην 

θαηψθιη απηνχ ηνπ επγεληθνχ ζπηηηθνχ, γηαηί εθεί είρα ηελ κεγάιε επηπρία λα βξσ 

έλαλ θίιν ησλ πεξαζκέλσλ κνπ κεηελζαξθψζεσλ... 

Παλεπηπρήο αησξείην ν ζχληξνθνο εθείλνο, βπζηζκέλνο ζην ξεπζηφ αζηξηθφ 

πεξηβάιινλ, έμσ απφ ην ππθλφ ηνπ ζψκα ην νπνίν βξηζθφηαλ θνηκηζκέλν ζην 

αξσκαηηζκέλν απφ Καφκπα θξεβάηη ηνπ. 

ηνλ γακήιην ζάιακν θνηκφηαλ επίζεο ην εμαίζην θπζηθφ ζψκα ηεο 

πνιπαγαπεκέλεο ηνπ. Δ αζηξηθή ςπρή ηεο ηειεπηαίαο απηήο, έμσ απφ ην ζλεηφ ηεο 

θαηαθχγην, κνηξαδφηαλ ηελ επηπρία καδί κε ην ζχδπγν ηεο θαη αησξείην... 

Καη είδα δπν ηξπθεξά παηδάθηα κε ιακπξή νκνξθηά λα παίδνπλ επηπρηζκέλα 

ζηελ καγηθή γνεηεία απηήο ηεο θαηνηθίαο... 

Υαηξέηεζα ηνλ παιηφ κνπ θίιν θαη επίζεο ηελ άθαηή ηνπ Βχα, φκσο ηα 

παηδάθηα ηξφκαμαλ απφ ηελ απξφζκελε παξνπζία κνπ. 

Θεψξεζα θαιφ λα θχγσ απφ εθεί, πξνο ηνπο δξφκνπο ηνπ Παξηζηνχ θαη ν 

θίινο κνπ δελ είρε αληίξξεζε. ζπδεηψληαο καδί, απνκαθξπλζήθακε απφ θείλν ην 

ζπίηη ησλ εμαίζησλ... 

Πεξπαηήζακε ζηγά-ζηγά ζε φινπο ηνπο δξφκνπο θαη ιεσθφξνπο πνπ μεθηλνχλ 

απφ ην θέληξν πξνο ηελ πεξηθέξεηα... 

ηα πξνάζηηα εθείλεο ηεο κεγάιεο πφιεο ηνπ πξφηεηλα -ηνικεξά φπσο ιέλε- 

λα επηζθεθζνχκε καδί ηνλ εζσηεξηζηηθφ Ναφ ηνπ ΐεξνιίλνπ, Γεξκαλία. ν κπεκέλνο 

εθείλνο απέξξηςε πνιχ επγεληθά ηελ πξφζθιεζε κνπ αληηηάζζνληαο φηη είρε γπλαίθα 

θαη παηδηά θαη γη’ απηφ πξνηηκνχζε λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ κφλν ζηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο δσήο... 

Με κεγάιε ιχπε απνκαθξχλζεθα απφ εθείλνλ ηνλ μχπλην άλζξσπν, 

ιππνχκελνο πνπ αλέβαιε ηελ εζσηεξηζηηθή ηνπ εξγαζία. 

Ώησξνχκελνο ζην αζηξηθφ θσο ησλ ζαπκάησλ, πέξαζα απφ θάηη πακπάιαηα, 

αξραηφηαηα ηείρε. Βπηπρήο ηαμίδεςα ζε φιν ην κήθνο ηνπ δξφκνπ πνπ κε θηδηθή 

κνξθή εθηεηλφηαλ εδψ, εθεί θαη πην πέξα. Μεζπζκέλνο απφ έθζηαζε έθζαζα κέρξη ην 

Ναφ κε ηνπο δηάθαλνπο ηνίρνπο. Δ είζνδνο ζε εθείλν ην άγην κέξνο ήηαλ αζθαιψο 

πνιχ πξσηφηππε... 

Βίδα έλα είδνο θπξηαθάηηθνπ πάξθνπ, γεκάην απφ σξαηφηαηα θπηά θαη 

εμαηξεηηθά ινπινχδηα πνπ έβγαδαλ κηα πλνή ζαλάηνπ... 

ην θαηαπιεθηηθφ βάζνο εθείλνπ ηνπ γνεηεπηηθνχ θήπνπ, έιακπε επίζεκα ν 

Ναφο ησλ ιάκςεσλ. Οη θαγθειέληεο ζηδεξέληεο πφξηεο πνπ ρξεζίκεπαλ ζαλ είζνδν 

γηα ην πνιχηηκν πάξθν ηνπ Ώγηαζηεξίνπ πνιιέο θνξέο άλνηγαλ γηα λα πεξάζεη 

θάπνηνο, πνιιέο θνξέο έθιεηλαλ... 

ιν εθείλν ην ζχλνιν ιεπηφ θαη ζαπκάζην, αλαπεδνχζε θσηηζκέλν κε ην 

άζπηιν θσο ηνπ παγθφζκηνπ πλεχκαηνο ηεο δσήο... 

Βκπξφο ζηα Άγηα ησλ Ώγίσλ ζπλάληεζα επηπρηζκέλνπο πνιινχο επγελείο 

δφθηκνπο, δηαθφξσλ εζληθνηήησλ, ιαψλ θαη γισζζψλ. 

Μπζηηθηζηηθέο ςπρέο πνπ ζηελ δηάξθεηα εθείλσλ ησλ σξψλ πνπ ην θπζηθφ 

ζψκα θνηκάηαη, θηλνχκελεο απφ ηηο δπλάκεηο ηεο ιαρηάξαο, είραλ μεθχγεη απφ ηελ 

ππθλή ζλεηή κνξθή γηα λα θηάζνπλ κέρξη ην άλθηα... 

Όςηζηνη φινη απηνί νη επζεβείο ζπλνκηινχζαλ γχξσ απφ άθαηα ζέκαηα. 

Μηινχζαλ γηα ην λφκν ηνπ Κάξκα, ζπλνκηινχζαλ πάλσ ζε θνζκηθά θαη εμαηξεηηθά 

δεηήκαηα... Πήγαδε απφ ηνλ εαπηφ ηνπο ην άξσκα ηεο θηιίαο θαη ην κχξν ηεο 

εηιηθξίλεηαο. 



ε θαηάζηαζε καθαξηφηεηαο πήγαηλα απφ εδψ, εθεί, θαη πην πέξα, ςάρλνληαο 

ηνλ ηνικεξφ θηιηκπνπζηηέξν, πνπ γελλαίνο κνπ είρε δψζεη ην ηξνκεξφ ξαληεβνχ... 

Μπήθα αλάκεζα ζε πνιιά γθξνππ ξσηψληαο γηα ηνλ γλσζηφ ηππφηε, αιιά 

θαλείο δελ ήμεξε λα κε πιεξνθνξήζεη. 

Καηάιαβα ηειηθά φηη εθείλνο ν πεηξαηήο δελ είρε θξαηήζεη ην ιφγν ηνπ. 

Ώγλννχζα ηνπο ιφγνπο, αηζζαλφκνπλα απνγνεηεπκέλνο... 

ησπειφο απνθάζηζα λα πιεζηάζσ ηελ δνμαζκέλε πφξηα ηνπ Νανχ ηεο 

νθίαο, ζέιεζα λα κπσ κέζα ζην άγην κέξνο, φκσο ν Φχιαθαο κνπ έθιεηζε ηελ 

πφξηα ιέγνληαο κνπ: Ώθφκα δελ είλαη ψξα, θχγε... 

Ήξεκνο, θαη θαηαλνψληαο ηα φια, θάζηζα ραξνχκελνο ζηελ πκβνιηθή πέηξα, 

πνιχ θνληά ζηελ πχιε ηνπ κπζηεξίνπ... 

Βθείλεο ηηο ζηηγκέο πιήξνπο αξκνλίαο έθαλα απηνπαξαηήξεζε ζε 

νινθιεξσηηθή κνξθή. Ώζθαιψο δελ είκαη άηνκν ππνθεηκεληθνχ ςπρηζκνχ· 

γελλήζεθα κε μχπληα ζπλείδεζε θαη έρσ ηελ ειεπζεξία λα κπσ ζηελ αληηθεηκεληθή 

γλψζε... 

Πφζν φκνξθν κνπ θάλεθε ην αζηξηθφ ζψκα! (Ώπνηέιεζκα πεξίθεκν 

παιηφηαησλ κεηαηξνπψλ ηεο ιίκπηλην). 

Θπκήζεθα ην θπζηθφ ζψκα κνπ πνπ ηψξα βξηζθφηαλ θνηκηζκέλν ζηελ 

απέξαληε καθξηλφηεηα ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ζε κηα πφιε ηεο Ώκεξηθήο. 

Ώπην-παξαηεξνχκελνο έθαλα ην ιάζνο λα ζπγθξίλσ ηα νρήκαηα αζηξηθφ θαη 

θπζηθφ. Βμαηηίαο απηψλ ησλ ζπγθξίζεσλ έραζα ηελ έθζηαζε θαη επέζηξεςα ηελ ίδηα 

ζηηγκή ζην ππθλφ πιηζηηθφ κνπ πεξίβιεκα... 

Μεηά απφ ιίγν ζεθσλφκνπλ απφ ην θξεβάηη κνπ: είρα επηηχρεη έλαλ ζαπκάζην 

αζηξηθφ δηαρσξηζκφ. 

ηαλ ξψηεζα απζηεξά ηνλ γέξν θηιηκπνπζηηέξν ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ 

ήηαλ ηθαλφο λα εθπιεξψζεη ην ιφγν ηνπ, δελ κπφξεζε λα κνπ δψζεη κηα 

ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε. 

Πέξαζαλ ηξηάληα πέληε ρξφληα απφ εθείλε ηελ επνρή φπνπ απηφο ν γέξν-

ζαιαζζφιπθνο θαη εγψ είρακε νξίζεη εθείλε ηελ κπζηεξηψδε ζπλάληεζε. 

Μαθξηά ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν, εθείλν ην παξάμελν πξφζσπν ήηαλ κφλν κηα 

αλάκλεζε κέζα ζηηο ζθνληζκέλεο ζειίδεο ησλ απνκλεκνλεπκάησλ κνπ... 

κσο, εμνκνινγνχκαη ρσξίο θξαγκνχο, φηη κεηά απφ ηφζα ρξφληα ζα 

αηθληδηαδφκνπλ μαθληθά απφ θάηη αζπλήζηζην... 

Έλα αλνημηάηηθν βξάδπ, απνπζηάδνληαο απφ ηελ ζλεηή κνξθή κνπ, είδα ηνλ 

Κχξην Κξίζλα, ην Άγην Πλεχκα, ηελ ππεξαηνκηθή Άγηα Μνλάδα κνπ, κε ηελ άθαηε 

έθθξαζε ηνπ Γέξνπ ησλ Δκεξψλ. 

Ο Κχξηνο επέθξηλε κε κεγάιε απζηεξφηεηα ην γέξν θνπξζάξν ησλ ζαιαζζψλ. 

Βίλαη γεγνλφο φηη ην θπζηθφ ζψκα απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ, απηή ηελ ψξα ηεο λχρηαο 

βξηζθφηαλ θνηκηζκέλν ζην θξεβάηη ηνπ... 

Γεκάηνο πφζν ζέιεζα λα επέκβσ αλάκεζα ηνπο ζαλ ηξίηνο ζηελ δηαθνξά 

ηνπο. Ο Ώηψληνο Γέξνο κε θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν κε δηέηαμε λα εξεκήζσ θαη λα 

ζσπάζσ... 

Κάπνηε ν πεηξαηήο εθείλνο, πνπ κνπ είρε επηζηξέςεη ηελ θφξε κνπ, ηελ είρε 

βγάιεη απφ ηελ θφιαζε πνπ ν ίδηνο ηελ είρε βάιεη. Σψξα ην Πξαγκαηηθφ κνπ Βίλαη, ν 

ακαέι, πξνζπαζνχζε λα ηνλ ειεπζεξψζεη, λα ηνλ απειεπζεξψζεη, λα ηνλ βγάιεη απφ 

ηνπο θνιάζηνπο θφζκνπο... 
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Ο ΑΕΏΛΟΓΕΜΟ 



Πεξηηξηγπξίδνληαο ζε θάζηξα δηαλφεζεο, θνπξαζκέλνο απφ ηφζεο δχζθνιεο 

θαη πνιχπινθεο ζεσξίεο, απνθάζηζα λα ηαμηδέςσ πξνο ηηο ηξνπηθέο αθηέο ηεο 

Καξατβηθήο ζάιαζζαο. 

Βθεί καθξηά, θαζηζκέλνο ζαλ έλαο εξεκίηεο ησλ παιηψλ θαηξψλ θάησ απφ ηελ 

ζησπειή ζθηά ελφο κνλαρηθνχ δέλδξνπ απνθάζηζα λα ζάςσ φιε εθείλε ηελ δχζθνιε 

αθνινπζία ηνπ κάηαηνπ νξζνινγηζκνχ... 

Με λνπ θαζαξφ, μεθηλψληαο απφ ην ξηδηθφ κεδέλ, βπζηζκέλνο ζε βαζχ 

δηαινγηζκφ, έςαμα κέζα ζηνλ εαπηφ κνπ γηα ηνλ Μπζηηθφ Αάζθαιν... 

Βμνκνινγνχκαη κε κεγάιε εηιηθξίλεηα θαη κε πιήξε ζαθήλεηα, φηη πήξα πνιχ 

ζηα ζνβαξά εθείλε ηελ θξάζε ηεο Αηαζήθεο ηεο Ώξραίαο νθίαο πνπ ιέεη θαηά 

γξάκκα: 

«Πξηλ ην ςεχηηθν ράξακα μεκεξψζεη επάλσ ζηελ Γε, εθείλνη πνπ επηδήζαλε 

απφ ηελ ιαίιαπα θαη ηελ θαηαηγίδα, ιάηξεπζαλ ηνλ Βζψηεξν θαη ζ’ απηνχο 

παξνπζηάζηεθαλ νη καληαηνθφξνη ηνπ Υαξάκαηνο». 

Πξνθαλψο έςαρλα ηνλ Βζψηεξν, ηνλ ιάηξεπα ζην κπζηηθφ ηνπ δηαινγηζκνχ, 

ηνλ πξνζθπλνχζα... 

Ήμεξα φηη κέζα κνπ, κέζα ζηηο άγλσζηεο γσληέο ηεο ςπρήο κνπ ζα ηνλ 

εχξηζθα θαη ηα απνηειέζκαηα δελ άξγεζαλ πνιχ θαηξφ λα θαλνχλ... 

Ώξγφηεξα ζηνλ ρξφλν, έπξεπε λα θχγσ απφ ηελ ακκνπδεξή παξαιία γηα λα 

θαηαθχγσ ζε άιιεο γαίεο, ζε άιια κέξε... 

κσο φπνπ θαη λα πήγαηλα, εμαθνινπζνχζα ηηο αζθήζεηο δηαινγηζκνχ. 

Ξαπισκέλνο ζην θξεβάηη κνπ ή ζην ζθιεξφ πάησκα, έπαηξλα ηελ ζέζε ηνπ πχξηλνπ 

αζηεξηνχ -πφδηα θαη ρέξηα αλνηρηά δεμηά θαη αξηζηεξά- κε ην ζψκα εληειψο ραιαξφ... 

Έθιεηλα ηα κάηηα κνπ έηζη ψζηε ηίπνηα ζηνλ θφζκν λα κελ κπνξεί λα κνπ 

απνζπάζεη ηελ πξνζνρή. Μεηά κεζνχζα κε ην θξαζί ηνπ δηαινγηζκνχ ζην πνηήξη ηεο 

ηέιεηαο ζπγθέληξσζεο. Ώλαληίξξεηα, φζν εληαηηθνπνηνχζα ηηο πξαθηηθέο κνπ, 

αηζζαλφκνπλα φηη πξαγκαηηθά πιεζίαδα ηνλ Βζψηεξν... 

Οη θνζκηθέο καηαηφηεηεο δελ κ’ ελδηέθεξαλ ήμεξα θαιά φηη φια ηα πξάγκαηα 

ζε απηήλ ηελ θνηιάδα ησλ δαθξχσλ ήηαλ πεξαζηηθά... 

Ο Βζψηεξνο θαη νη ζηηγκηαίεο θαη κπζηηθέο απαληήζεηο ηνπ ήηαλ ην κνλαδηθφ 

πξάγκα πνπ κ’ ελδηέθεξε αιεζηλά. Τπάξρνπλ εμαηξεηηθά θνζκηθά θεζηηβάι πνπ δελ 

κπνξνχλ λα μεραζηνχλ πνηέ· απηφ ην γλσξίδνπλ θαιά νη ζενί θαη νη ζλεηνί. Σηο 

ζηηγκέο πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο έξρεηαη ζηελ κλήκε κνπ ην επράξηζην 

μεκέξσκα κηαο αίζηαο κέξαο. Ώπφ ηνλ εζσηεξηθφ θήπν ηνπ ζπηηηνχ κνπ, έμσ απφ ην 

πιαλεηηθφ ζψκα, γνλαηηζκέλνο ηαπεηλά, θσλάδνληαο κε δπλαηή θσλή, θάιεζα ηνλ 

Βζψηεξν... 

Ο Βπινγεκέλνο πέξαζε ην θαηψθιη ηνπ ζπηηηνχ κνπ. Βγψ ηνλ είδα πνπ 

εξρφηαλ πξνο εκέλα κε ζξηακβεπηηθφ βήκα. Νηπκέλνο κε πνιχηηκν δέθπξν θαη άζπξν 

άθαην ρηηψλα, ήξζε πξνο εκέλα ν Λαηξεπηφο, ηνλ θνίηαμα επηπρηζκέλνο... 

ηελ νπξάληα θεθαιή ηνπ έιακπε νιφιακπξε ε θνξψλα ησλ Εεξνθαληψλ, φιν 

ηνπ ην ζψκα ήηαλ θηηαγκέλν απφ θχζε επηπρίαο. 

ην δεμί ηνπ ρέξη άζηξαθηαλ φια εθείλα ηα πνιχηηκα πεηξάδηα γηα ηα νπνία 

κηιά ε Ώπνθάιπςε ηνπ Άγηνπ Εσάλλε. 

Κξαηνχζε ζην ρέξη ν Κχξηνο κε κεγάιε ζηαζεξφηεηα ην Ραβδί ηνπ Βξκή, ηελ 

αζπίδα ησλ βαζηιηάδσλ, ην κπαζηνχλη ησλ παηξηαξρψλ... 

Παίξλνληάο κε ζηα κπξάηζα ηνπ, ηξαγνχδεζε ν ιαηξεπηφο κε παξαδείζηα 

θσλή ιέγνληαο πξάγκαηα πνπ ζηα γήηλα φληα δελ έρεη δνζεί λα θαηαιάβνπλ... 

Ο Κχξηνο ηεο Σειεηφηεηαο κε πήξε ηφηε πξνο ηνλ πιαλήηε Ώθξνδίηε, πνιχ 

καθξηά απφ ηηο πίθξεο απηνχ ηνπ θφζκνπ... 



Έηζη ήηαλ ην πψο πιεζίαζα ηνλ Βζψηεξν απφ ηνλ κπζηηθφ δξφκν ηνπ 

εζσηεξηθνχ βαζχ δηαινγηζκνχ· ηψξα κηιψ γηαηί... 
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Δ ΚΏΣΏΣΏΔ ΣΧΝ ΥΕΝΏ 

 

Έηζη ινηπφλ πεξλνχζα ηελ δσή κνπ κε ηφζεο αζρνιίεο, έπξεπε φκσο λα 

εμεξεπλήζσ ζε βάζνο ηηο θαηαζηάζεηο Υίλαο. 

 «Θα πξνμελήζεη έθπιεμε ην φηη ζην πξψην ηξίην ηνπ 18νπ αηψλα, φηαλ πηα 

δελ βαζίιεπαλ νη πξνιεπηηθνί Φίιηππνη, ν ίδηνο ν Ανλ Υνπάλ ληε Μνπξ Ε Ώγνπίξε, 

πξψελ Κπβεξλήηεο ηνπ αλ Μάξθνο ληε Ώξηρφα ζην Πεξνχ, πίζηεπε ηπθιά ζηελ 

χπαξμε πνιιψλ κπζηεξησδψλ λεζηψλ ζε φιεο ηηο ζάιαζζεο ηνπ θφζκνπ. Ώπηφ 

νθεηιφηαλ ζην φηη απφ ηελ Κνκέξα θαη ηελ Πάικα έζηειλαλ πιεξνθνξίεο πάλσ θάησ 

θαληαζηηθέο ζηνλ ηξαηεγφ θαη ζην ΐαζηιηθφ πκβνχιην, ζρεηηθά κε ηηο 

επαλεηιεκκέλεο εκθαλίζεηο ησλ νλεηξηθψλ λεζηψλ, πιεξνθνξίεο πνπ δεκηνχξγεζαλ -

φπσο ιέεη ν ΐηέξα- ην αλέβαζκα ηνπ ππξεηνχ γηα ην Θαπκάζην ζηηο ςπρέο, θάλνληαο 

ηνπο λα πξνζπαζήζνπλ γηα ηέηαξηε θνξά ηελ αλαθάιπςε ηεο λήζνπ Non Trabada. 

Σν βέβαην είλαη φηη ε Non Trabada ή θεπαζκέλε δελ έρεη μαλατδσζεί απφ 

ηνπο ζλεηνχο απφ ηνλ 18ν αηψλα κέρξη ζήκεξα, γηαηί ν επηζεηηθφο ζθεπηηθηζκφο (πνπ 

έξρεηαη λα βαζηιεχζεη ζηνλ θφζκν απφ ηελ πιαηηά δηαλνεηηθή κφξθσζε) δελ αμίδεη 

ηίπνηα άιιν παξά γηα λα γίλεηαη πην δαζχ θαη ππθλφ ην πέπιν ηεο Maya, πνπ 

θαιχπηεη παξφκνηα αηζέξηα ή ηεηξαδηαζηαηηθά. 

Σν Non Trabada ή θεπαζκέλε, γεληθφηεξα γλσζηφ ζαλ λεζί San Borondon -

ιέεη ν Μπελίηεδ ζην βηβιίν ηνπ «Εζηνξία ησλ Καλαξίσλ Νήζσλ»- είλαη κία απφ 

εθείλεο ηηο καγηθέο ρψξεο πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο κνληέξλνπο, ηφζν φζν ην 

Υξπζφκαιιν Αέξαο ηνπο αξραίνπο. Καη κα ηελ πίζηε, είραλ δπλαηνχο ιφγνπο γη’ 

απηφ, γηαηί πξαγκαηηθά απφ ηα λεζηά La Palma, Gomera θαη Hierro ζπλήζσο έβιεπαλ 

ζηα Α.Ν.Α. ηνπ πξψηνπ θαη ηα Α.ΐ.Α. ηνπ ηειεπηαίνπ, πξνρσξψληαο απφ ΐνξξά πξνο 

Νφην, έλα λεζί πνπ ζχκθσλα κε ην γεληθά απνδεθηφ, απείρε 40 ιεχγεο απφ ηελ La 

Palma θαη κπνξεί λα είρε -δελ μέξνπκε πψο είρε κεηξεζεί- 87 ιεχγεο κήθνο θαη 28 

πιάηνο. Σέινο θαηλφηαλ απφ Ν.Ώ. ηεο Σελεξίθεο θαη κπνξεί λα βξηζθφηαλ ζηηο 28° 

θαη κεξηθά ιεπηά ΐνξείνπ κήθνπο. 

ηηο 3 Ώπξηιίνπ ηνπ 1570, ν δφθησξ Υεξλάλ Πέξεδ ληε Γθξάδν, Πξψηνο 

Κπβεξλήηεο ηεο Αηνίθεζεο ησλ Καλαξίσλ, έζηεηιε κία απνζηνιή ζηα λεζηά La 

Palma, Gomera θαη Hierro γηα λα θάλνπλ κία αθξηβή έξεπλα γηα ην πφζνη άλζξσπνη 

είραλ παξαηεξήζεη ηελ εκθάληζε απηήο ηεο γεο ή απφ πνηά άιιε πεγή είραλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ χπαξμε ηεο. 

Βμαηηίαο απηήο ηεο έξεπλαο θαζαίξεζε ζηελ La Palma ηνλ Πνξηνγάιν 

πινίαξρν Πέδξν ΐέιν, απφ ηελ εηνπκπάι, ν νπνίνο είπε φηη ιφγσ κηαο θαηαηγίδαο 

απνβηβάζηεθε ζην λεζί Non Trabada κε δχν απφ ην πιήξσκα ηνπ θαη εθεί ζαχκαζε 

πνιιά πξάγκαηα, θαηλφκελα εμαηξεηηθά, αρλάξηα γηγάλησλ θηι. 

Μεηά κφιηο μεκέξσζε, ζπλλέθηαζε ν νπξαλφο, θχζεμε ιαίιαπα θαη εθείλνο 

απφ θφβν κήπσο ράζεη ην πινίν ηνπ, γχξηζε βηαζηηθά ζην ζθάθνο». 

Σελ ζηηγκή πνπ ζαιπάξηδε, έραζαλ απφ ηα κάηηα ηνπο ηελ γε θαη αθνχ θφπαζε 

ε θαηαηγίδα πξνζπάζεζαλ λα γπξίζνπλ πίζσ. ηάζεθε φκσο αδχλαηνλ λα ηελ βξνπλ 

θαη ζηελαρσξήζεθαλ πνιχ γη΄ απηφ, εηδηθά γηα ηνπο δχν άλδξεο ηνπ πιεξψκαηνο πνπ 

είραλ κείλεη εγθαηαιειεηκκέλνη ζην ππθλφ δάζνο». 

Ώπηή ε αιεζηλή ηζηνξία Υίλαο πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ ζηελ θξίζε ζαο, βγήθε 

θαηά γξάκκα απφ παιηά ρξνληθά... 



Λέλε αξραίεο παξαδφζεηο - αζθαιψο πνιχ ζεβαζηέο - φηη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο Βπνρήο ηνπ Υξπζνχ ηνπ Lacio θαη ηεο Liguria ν ζείνο ΐαζηιηάο Jano ή Κξφλνο 

(Ε.Ώ.Ο., Baco, Jehovah) θπξηάξρεζε επάλσ ζ’ εθείλνπο ηνπο άγηνπο αλζξψπνπο, φιεο 

αξηαλέο θπιέο, αλ θαη απφ πνιχ δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη πξνειεχζεηο. 

Σφηε, φπσο ζε παξφκνηα επνρή γηα ηνλ Ββξατθφ ιαφ, ζα κπνξνχζα λα πσ φηη 

ζπλππήξραλ επηπρηζκέλνη Υίλαο θαη άλζξσπνη. 

Δ Janam Yana, Gnana ή Γλψζηο δελ είλαη παξά ε επηζηήκε ηνπ Jano, δειαδή 

ε επηζηήκε ηεο Μπεηηθήο Γλψζεο, ε επηζηήκε ηνπ Enoichion ή ηνπ Αηνξαηηθνχ θαη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ νλφκαηνο ηνπ είλαη απηέο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε γιψζζα, φπσο 

εθείλεο ηεο Jan, Chan, Kan, Dan, Dzan, D ‘Jan, Jain, Jian, Ioan, Kwan-Swan, Thanos, 

Thoan, Chohan φιεο αλάινγεο κε ηελ πην χςηζηε ζχιιεςε ελφο πιαλεηηθνχ 

πλεχκαηνο, ηνλ Κπβεξλήηε ηνπ Κξφλνπ, ελφο Ναδάληα, ελφο Κακπίξ ζηελ πην πιήξε 

έλλνηα ηεο ιέμεο. 

Γηα κέλα ε επηζηήκε Υίλαο δελ είλαη κηα γλψκε, αιιά εδξαηνκέλε αιήζεηα, 

θαη αλ ζέιεηε λα ζαο ην απνδείμσ κε ηελ βησκέλε εκπεηξία, αθνχζηε κε ππνκνλή ην 

αθφινπζν δηήγεκα: 

Βίρα δεη ηξηάληα θνξέο λα πέθηνπλ ηα θχιια ηνπ θζηλνπψξνπ ζηελ ησξηλή 

κνπ κεηελζάξθσζε, φηαλ άξρηζα λα εξγάδνκαη ζπλεηδεηά θαη ζεηηθά κε ηελ 

δηδαζθαιία ησλ Jinas ή ηνπ Jano. Κάπνηα λχρηα ησλ ζαπκάησλ, ε Ληηειάληεο, ε 

ηέξεηα-ζχδπγφο κνπ, κνπ έθαλε άθαηε πξφζθιεζε... 

ΐξηζθφκνπλ ζηνλ γακήιην ζάιακν αλαπαπφκελνο κε ην ζψκα ραιαξσκέλν 

(αλάζθεια), κε ην ζηφκα πξνο ηα πάλσ. Πξέπεη λα δηαβεβαηψζσ κε θάπνηα 

επηζεκφηεηα θαη γηα ην θαιφ ηνπ Μεγάινπ θνπνχ, φηη εθείλε ηελ ζηηγκή 

βξηζθφκνπλ ζε θαηάζηαζε επάγξππλνο ηνπ ηη γίλεηαη, επάγξππλνο αληίιεςεο. 

Μηζνθνηκφκνπλ πξνζεθηηθφο θαη θαηξνθπιαθηψληαο φπσο ν ζθνπφο ζε θαηξφ 

πνιέκνπ. πξνθαλψο πνζνχζα κε άπεηξε δίςα θάηη ην εμαίξεην. 

Μεηά ηηο ζπλεζηζκέλεο πξνζεθηηθέο επηθιήζεηο, αηζζάλζεθα ζαλ έλα άιιν 

αλζξψπηλν νλ λα αθνπκπά επάλσ ζην ραιαξσκέλν κνπ ζψκα, αθξηβψο επάλσ ζηηο 

θνπβέξηεο θαη ηα ζεληφληα πνπ απαιά κε πξνζηάηεπαλ απφ ην θξχν ηεο λχρηαο. 

Ώλαληίξξεηα ήηαλ ε Ληηειάληεο. Σελ αλαγλψξηζα απφ ηελ θσλή φηαλ κε 

έληνλν ηξφπν κε θάιεζε κε ην κηθξφ κνπ φλνκα... Ήηαλ θαλεξφ φηη εθείλε ε Γπλαίθα-

Μχζηεο, δηα κέζνπ ηεο βνήζεηαο ηεο δηθηάο ηεο θαη κεξηθψλ αλζξψπσλ Υίλαο είρε 

θαηνξζψζεη λα βάιεη ην θπζηθφ ηεο ζψκα κέζα ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε. 

«Πάκε! κνπ είπε. Πάκε! Πάκε !» Κη εγψ, πνπ κε άπεηξν πφζν πεξίκελα 

πάληνηε απηή ηελ ζηηγκή, βηαζηηθφο ζεθψζεθα απφ ην θξεβάηη κνπ. Καηαιήγεη 

θαλεξφ θαη ρεηξνπηαζηφ φηη θαζψο ζεθσλφκνπλ έηζη βνεζνχκελνο μεπέξαζα ην 

θξάγκα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο, κέλνληαο ηφηε έηζη φξζηνο δίπια ζην αζθεηηθφ θαη 

αλαρσξεηηθφ θξεβάηη, κε ην θπζηθφ κνπ ζψκα ηειείσο βπζηζκέλν ζηελ ηέηαξηε 

δηάζηαζε. Κάζε εηιηθξηλήο γλσζηηθφο ζα κπνξνχζε αζθαιψο λα θάλεη ην ίδην εάλ ηηο 

ζηηγκέο πνπ άξρηδε λα απνθνηκηέηαη ζπγθεληξσλφηαλ έληνλα ζηελ ζετθή ηνπ Μεηέξα 

Φχζε, ηδηαίηεξε, αηνκηθή... 

Μηα καγηθή θαη πνιχ εηδηθή δηαηχπσζε είλαη ε εμήο: 

«Πηζηεχσ ζηνλ Θεφ, πηζηεχσ ζηελ Μεηέξα Φχζε κνπ, θαη πηζηεχσ ζηελ 

Λεπθή Μαγεία. Μεηέξα κνπ θέξηε κε κε ην ζψκα κνπ. Ώκήλ». 

Υηιηάδεο θνξέο θάλεηο απηήλ ηελ πξνζεπρή ζε ζηηγκέο πνπ ζέιεηο λα 

απνθνηκεζείο, φκσο ζπκθέξεη λα κελ μεράζεηο ην ιατθφ εθείλν ξεηφ πνπ ιέεη: «πλ 

Ώζελά θαη ρείξα θίλεη». Πνιχ ειαθξά θνηκηζκέλνο ζεθσζείηε απφ ην θξεβάηη 

παξαθαιψληαο θαη κεηά πεδήμηε κε ζθνπφ λα αησξεζείηε ζηνλ ρψξν πνπ ζαο 

πεξηβάιεη. Έρεηε πίζηε ζαλ έλα θφθθν ζηλαπηνχ θαη ζα θηλήζεηε βνπλά. Βάλ δελ 

θαηαθέξεηε λα αησξεζείηε, μαλαπέζηε ζην θξεβάηη ζαο θαη επαλαιάβεηε ην πείξακα. 



Πνιινί ζξηακβεχνπλ ακέζσο θαη άιινη αξγνχλ κήλεο θαη κέρξη νιφθιεξα 

ρξφληα γηα λα θαηαθέξνπλ λα κπνπλ ζηνπο παξαδείζηνπο Υίλαο. 

Μεηά απφ απηή ηελ κηθξή αιιά ζεκαληηθή επεμήγεζε ελδεηθηηθνχ ηχπνπ, ζα 

ζπλερίζνπκε ηελ δηήγεζε καο. 

ΐγήθα απφ ην δσκάηην κνπ κε ζηαζεξφ θαη απνθαζηζηηθφ βήκα, δηαπέξαζα 

κηα κηθξή απιή θαη θαηεπζχλζεθα ζην δξφκν. Παξαρσξψληαο κνπ ην πέξαζκα κε 

πνιχ επγέλεηα έλαο φκηινο απφ θπξίεο πνιχ ειηθησκέλεο ππνθιίζεθαλ επγεληθά 

κπξνζηά ζην αζήκαλην άηνκν κνπ πνπ ηίπνηα δελ αμίδεη. Βπραξίζηεζα γηα ηελ εηδηθή 

θηινθξνζχλε ηνπο. 

ΐγήθα απφ ηελ πφιε αθνινπζνχκελνο απφ πνιχ θνληά απφ εθείλε ηελ νκάδα 

αλζξψπσλ Υίλαο θαη θαηεπζχλζεθα πξνο ηα γεηηνληθά βνπλά. Ώηζζάλζεθα ζαλ λα 

ήκνπλ βπζηζκέλνο ζε έλα απνκαθξπζκέλν παξειζφλ ππν-ζειεληαθφ, αξραηφηαην· 

θαηάιαβα φηη είρα εηζρσξήζεη ζηνλ θαηψηεξν θφζκν. Με ππέβαιαλ ζε δνθηκαζία 

ζάξξνπο θάλνληαο κε λα πεξάζσ πάλσ απφ βαζείο γθξεκνχο... 

Ώησξνχκελνο ζην πεξηβάιινλ ηεο ηέηαξηεο θαζέηνπ, ζπλνδεπφκελνο απφ ηελ 

Ληηειάληεο θαη φιε ηελ αθνινπζία αλζξψπσλ Υίλαο δηέζρηζα ηνλ ηαξαγκέλν σθεαλφ 

θαη έθηαζα ζε θάπνην κπζηηθφ κέξνο ηεο αξραίαο Βπξψπεο... 

Βηζρψξεζα γελλαία ζε θάπνην θάζηξν, φπνπ βξέζεθα λα θνηηάδσ κε έθπιεμε 

έλα παξάμελν ζχκβνιν θάησ απφ ην νπνίν ππήξρε έλαο εζηαπξσκέλνο... 

Ο γπξηζκφο ζην ζπίηη κνπ ήηαλ ζρεηηθά εχθνινο, γηαηί είλαη λφκνο ηεο 

ηέηαξηεο δηάζηαζεο, φηη φια γπξίδνπλ ζην ζεκείν εθθίλεζεο. 

Δ Ληηειάληεο θη εγψ ζρνιηάζακε πνιχ ραξνχκελα φια απηά· ζαθψο είρακε 

θαηαθέξεη έλαλ ιακπξφ ζξίακβν. Μεηά απφ κέξεο ζπλερίζακε κε απηά ηα πεηξάκαηα 

κάζακε λα βάδνπκε ην θπζηθφ καο ζψκα κέζα ζηνλ αλψηεξν θφζκν. ήκεξα απφ 

άκεζε πείξα μέξνπκε φηη κε ηελ βνήζεηα ηεο ζετθήο Μεηέξαο Κνπληαιίλεο, κπνξνχκε 

λα βάινπκε ην θπζηθφ καο ζψκα ζε θαηάζηαζε Υίλαο, γηα λα ηαμηδέςνπκε κέζα ζηνλ 

Βπάλσ Κφζκν. 
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ΣΟ ΑΕΟΝΤΕΏΚΟ ΚΤΜΏ 

Ώλαληίξξεηα ν Μακσλάο θαη ν Αηφλπζνο, αθνχ είλαη αληίζεηνη ηφζν ζην 

πεξηέρνλ ηνπο φζν θαη ζην πεξηερφκελν ηνπο, πνηέ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο. Με αμησκαηηθφ ηξφπν, αζπδήηεηα, κπνξνχκε θαη κέρξη 

πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηνλ Μακσλά κε δχν φξνπο: 

Ώ) Αηαλνεηηζκφο 

ΐ) Υξήκα (ρξπζφο, πινχηε). 

Οξζά θαη κε πεηζηηθφ θαη νξηζηηθφ ηξφπν, επείγεη λα θαζνξίζνπκε ηνλ 

Αηφλπζν σο εμήο: 

Ώ) ζειεκαηηθή κεηαηξνπή ηεο ζεμνπαιηθήο ιίκπηλην. 

ΐ) Μπζηηθηζηηθή κεηαβαηηθή έθζηαζε. 

Καηαιήγεη επίθαηξν λα αλαθέξνπκε ζήκεξα κέζα ζην εκεξνιφγην απηήο ηεο 

θησρήο θαη ππγκαίαο αλζξσπφηεηαο, εθείλε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα -4 

Φεβξνπαξίνπ 1962 κεηαμχ 2:00 θαη 3:00 ην απφγεπκα- φπνπ φινη νη πιαλήηεο ηνπ 

ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο ζπγθεληξψζεθαλ ζε κηα αλψηαηε θνζκηθή ζχλνδν αθξηβψο 

ζηνλ ιακπξφ αζηεξηζκφ ηνπ Τδξνρφνπ, γηα λα αξρίζεη ε Νέα Βπνρή, κέζα ζηελ 

κεγαιφπξεπε έθξεμε ηεο ζθέςεο. 

Ώπφ απηήλ ηελ αιεζκφλεηε εκεξνκελία θαη θάησ απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Οπξαλνχ, ν πνιχ αμηνζέβαζηνο θαη αμηνινγφηαηνο Κχξηνο ηνπ Τδξνρφνπ δνλείηαη 

έληνλα ζε φιε ηελ Φχζε ηνπ Αηνλπζηαθνχ Κχκαηνο. 



Αελ είλαη πεξηηηφ λα ηνλίζνπκε ζην παξφλ θεθαιαίν ηελ κεηαβαηηθή είδεζε 

φηη απηφο ν αλαθεξφκελνο πιαλήηεο, ήηαλ, είλαη, θαη ζα είλαη πάληνηε ην ιακπξφ 

αζηέξη πνπ θπβεξλά έμππλα ηνπο ελδνθξηλείο ζεμνπαιηθνχο αδέλεο. 

Σψξα ζα εμεγήζεηε απφ κφλνη ζαο ηνλ εηδηθφ ιφγν πνπ απηέο ηηο ζηηγκέο 

πξνμελεί ηελ έληνλε Αηνλπζηαθή παικηθή δφλεζε. κσο θαηαιήγεη θαλεξφ, απηφ θαη 

έθδειν, ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο φηη νη γήηλνη ζηελ κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία δελ 

ζηάζεθαλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ δελ έγηλαλ ηθαλνί λα πνινπνηεζνχλ ζεηηθά κε 

απηφ ην Κχκα...  

Σν λα θαζνξίζνπκε ηηο δχν πιεπξέο (ζεηηθή θαη αξλεηηθή) απηήο ηεο θνζκηθήο 

δφλεζεο είλαη θάηη ρσξίο αλαβνιή επείγνλ, απαξαίηεην. 

Θεηηθφο Αηνλπζηαθφο Πφινο: εμνπαιηθή εμπςσηηθή ηέξςε· ε ζειεκαηηθή 

κεηαηξνπή ηεο νληφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο” ζπλείδεζε αθππληζκέλε· γλψζε 

αληηθεηκεληθή· ππεξζεηηθή δηαίζζεζε· κεηαβαηηθή κνπζηθή ησλ κεγάισλ θιαζζηθψλ 

καέζηξσλ θ.η.ι. 

Ώξλεηηθφο Αηνλπζηαθφο Πφινο: εμνπαιηθφο εθθπιηζκφο· παξαζεμνπαιηζκφο 

φισλ ησλ ηχπσλ νκνθπινθηιία· ιεζβηαζκφο· δαηκνληθέο απνιαχζεηο ζηνπο 

θνιάζηνπο θφζκνπο κέζσ λαξθσηηθψλ, καληηαξηψλ, νηλνπλεχκαηνο· κνπζηθή ηεο 

θφιαζεο, φπσο απηή ηνπ λένπ θχκαηνο, θ.η.ι., θ.η.ι., θ.η.ι. 

Σν λα θαηαλνεί θαλείο ζε βάζνο ηηο εζψηεξεο δηαδηθαζίεο απηψλ ησλ δχν 

πφισλ ηνπ Αηνλπζηαθνχ Κχκαηνο είλαη θάηη επείγνλ..  

αλ δσληαλφ παξάδεηγκα απηνχ ηνπ δεχγνπο ησλ πφισλ δηακεηξηθά 

αληίζεησλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ αλαθεξζέληα θπκαηηζκφ, θαηαιήγεη επίθαηξν λα 

αλαθέξνπκε εδψ γηα ιφγνπο εηθνλνγξάθεζεο δχν ζχγρξνλα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα.  

Με ιεπηφ ηξφπν ζέισ λα αλαθεξζψ θαζαξά θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο ζηελ 

Παγθφζκηα Γλσζηηθή Κίλεζε θαη επίζεο ζηελ άιιε φςε ηνπ Αηνλπζηαθνχ 

λνκίζκαηνο, γλσζηνχ κε ην ζιηβεξά δηάζεκν φλνκα ζαλ ην Κίλεκα Υίπηο. 

Ώλακθίβνια νη δχν αλαθεξζέληεο ςπρνινγηθνί αληίπνδεο απνηεινχλ αθ’ 

εαπηνχ κηα δσληαλή θαη έθδειε επίδεημε ηνπ δεχγνπο ησλ αληηζέησλ πφισλ ηεο 

ηξνκεξήο Αηνλπζηαθήο δφλεζεο. 

Φζάλνληαο κε ζχλεζε ζε απηφ ην ζεκείν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, γίλεηαη 

αλαπφθεπθηε ε αλάγθε κηαο δηδαθηηθήο ζχγθξηζεο. Δ Αηνλπζηαθή κέζε, ε έθζηαζε, 

ην άκαηη, ζαθψο θαηαιήγνπλ απαξαίηεηα φηαλ πξφθεηηαη λα πεηξακαηηζζνχκε απηφ 

πνπ είλαη ε Ώιήζεηα, ην Πξαγκαηηθφ. Ώπηή ε έμαςε είλαη εθαηφ ηα εθαηφ δπλαηή 

κέζσ ηεο ηερληθήο ηνπ δηαινγηζκνχ. 

Ο ςπρεδειηζκφο είλαη δηαθνξεηηθφο· κεηαθξάζηε απηφλ ηνλ φξν έηζη: Φπρή + 

Αειηζκφο = Ναξθσηηθά. 

πγθεθξηκελνπνηψληαο ζα πνχκε: Ο ςπρεδειηζκφο είλαη ην αληίζεην ηνπ 

δηαινγηζκνχ. Δ θφιαζε ησλ λαξθσηηθψλ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιαλεηηθνχ 

νξγαληζκνχ φπνπ δνχκε, θάησ απφ ηελ επηδεξκίδα ηνπ γήηλνπ θινηνχ. 

Σα απαηειά καληηάξηα, νη ηακπιέηεο ηνπ Βι Βο Νηη, ε καξηρνπάλα θ.η.ι., 

εληείλνπλ πξνθαλψο ηελ δνλεηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνθεηκεληθψλ δπλάκεσλ, φκσο 

είλαη απηαπφδεηθην φηη πνηέ δελ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ην μχπλεκα ηεο 

ζπλείδεζεο. 

Σα λαξθσηηθά αιινηψλνπλ ζεκειηαθά ηα ζεμνπαιηθά ρξσκνζψκαηα θαη απηφ 

είλαη ήδε απνδεδεηγκέλν επηζηεκνληθά. αλ ζπλέπεηα απηψλ ησλ αξλεηηθψλ 

γελεηηθψλ κεηαιιαγψλ θαηαιήγεη πξνθαλήο ε γέλλεζε ησλ κσξψλ-ηεξάησλ. 

Αηαινγηζκφο θαη ςπρεδειηζκφο είλαη αληηθξνπφκελα, αληίζεηα, 

αληαγσληζηηθά· πνηέ δελ ζα κπνξνχζαλ λα αλακηρζνχλ. Ώλαληίξξεηα απηνί νη δχν 

παξάγνληεο ηεο Αηνλπζηαθήο κέζεο ζεκαδεχνπλ, ππνδεηθλχνπλ ςπρνινγηθή 

επαλάζηαζε. 



Γλσζηηθνί θαη ρίπηο θνπξάζηεθαλ κε ηελ κάηαηε θνπιηνχξα ηνπ Μακσλά, 

βαξέζεθαλ κε ηφζεο ζεσξίεο· έθζαζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν λνπο ζαλ φξγαλν 

έξεπλαο είλαη πάξα πνιχ άζιηνο...  

Γελ; Γθλάλα Γηφγθα; Ώπηφ είλαη ππεξζεηηθφ. Τπάξρνπλ κέζα καο ζε 

ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε ηθαλφηεηεο επίγλσζεο απείξσο αλψηεξεο απφ ηνπ λνπ· δηα 

κέζνπ απηψλ ησλ ηειεπηαίσλ κπνξνχκε λα πεηξακαηηζηνχκε κε άκεζν ηξφπν απηφ 

πνπ είλαη Πξαγκαηηθφ, απηφ πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ. 

Σν θίλεκα ησλ ρίπηο πξνηίκεζε ηελ θφιαζε ησλ λαξθσηηθψλ, αλακθίβνια 

πεξηνξίζηεθε ζην δξφκν ηεο δηαζηξνθήο. Οη γλσζηηθνί, ηειείσο απνγνεηεπκέλνη απφ 

ην βιαθψδε δηαλνεηηζκφ ηνπ Μακσλά, πίλνπκε ην θξαζί ηνπ δηαινγηζκνχ ζην ηέιεην 

πνηήξη ηεο ζπγθέληξσζεο. 

Ρηδηθέο θαη ζε βάζνο ςπρνινγηθέο αιιαγέο γίλνληαη επείγνπζεο φηαλ 

απνγνεηεπφκαζηε απφ ηνπο απαηεψλεο ηεο δηάλνηαο. Σν λα επηζηξέθνπκε ζην ζεκείν 

ηεο πξψηεο εθθίλεζεο είλαη ην ππνδεηθηέν· κφλν έηζη είλαη δπλαηφο έλαο ξηδηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο. 

εμνινγία; Γηα ηνλ Θεφ θαη ηελ Παλαγία! Ώπηφ ην ζέκα ηξνκνθξαηεί ηνπο 

πνπξηηαλνχο... 

Βίλαη γξακκέλν κε πχξηλα γξάκκαηα ζηηο Άγηεο Γξαθέο φηη ην ζεμ είλαη ε 

πέηξα πνπ ζθνληάθηνπκε, ε πέηξα ηνπ ζθαλδάινπ..  

Ώπνδεηθλχεηαη φηη εκείο δελ είκαζηε γηνη θακηάο ζεσξίαο, ζρνιήο ή αίξεζεο. 

ηελ σκή ξίδα ηεο χπαξμεο καο ζπλαληάκε κφλν έλαλ άλδξα, κηα γπλαίθα θαη κηα 

ζπλνπζία... 

Γελλεζήθακε γπκλνί θαη θάπνηνο καο έθνςε ηνλ νκθάιην ιψξν· θιαίκε θαη 

κεηά ςάρλνπκε γηα ην κεηξηθφ ζηήζνο... 

Βλδχκαηα; ρνιεία; Θεσξίεο; Μφξθσζε; Υξήκα; θ.η.ι.; φια απηά ήξζαλ εθ 

ησλ πζηέξσλ, επηπξφζζεηα. 

Πεπνηζήζεηο φισλ ησλ εηδψλ ππάξρνπλ παληνχ, φκσο ε κφλε δχλακε πνπ 

κπνξεί λα καο κεηακνξθψζεη νινθιεξσηηθά, εληαία, είλαη απηή πνπ καο έβαιε ζην 

ραιί ηεο χπαξμεο, ζέισ λα αλαθεξζψ ζηελ δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ηεο πξψηεο 

ζηηγκήο, ζηελ ζεμνπαιηθή δχλακε. 

Δ εξσηηθή ηέξςε, ε εξσηηθή επραξίζηεζε είλαη θαηά ινγηθή ζπλέπεηα, ε 

κεγαιχηεξε επηπρία... Σν λα γλσξίδεηο λα ζπλνπζηάδεζαη ζνθά είλαη απαξαίηεην φηαλ 

επηζπκείο εηιηθξηλά κηα νξηζηηθή ςπρνινγηθή αιιαγή. Οη ρίπηο ηα πξναηζζάλζεθαλ 

φια απηά φηαλ μεζεθψζεθαλ ελάληηα ζηνλ Μακσλά, αιιά ιάζεςαλ ζην δξφκν, δελ 

ήμεξαλ λα ζπληνληζζνχλ κε ηνλ ζεηηθφ πφιν ηνπ Αηνλχζνπ. 

Οη γλσζηηθνί είκαζηε δηαθνξεηηθνί. Ξέξνπκε λα απνιακβάλνπκε, καο αξέζεη 

λα κεηαηξέπνπκε θαη λα εμπςψλνπκε ηελ ιίκπηλην. Ώπηφ δελ είλαη έγθιεκα. Σν 

θίλεκα ησλ ρίπηο πξνρσξεί απνθαζηζηηθά απφ ηνλ δξφκν ηεο θαζνδηθήο εμέιημεο, ηνπ 

παξαζεμνπαιηζκνχ. 

Δ Παγθφζκηα Γλσζηηθή Κίλεζε πξνρσξεί ληθεθφξα απφ ηνλ αλεθνξηθφ 

επαλαζηαηηθφ δξφκν ηνπ ππεξζεμνπαιηζκνχ. 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 10 

Δ ΒΞΟΤΏΛΕΚΔ ΦΧΣΕΏ 

Δ ζεμνπαιηθή κεηαηξνπή ηνπ Έλα έκηληο ζε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα, γίλεηαη 

δπλαηή φηαλ απνθεχγνπκε πξνζεθηηθά ηνλ απαίζην ζπαζκφ, ηνλ αθάζαξην νξγαζκφ 

ησλ πφξλσλ. 

Δ δηπνινπνίεζε απηνχ ηνπ ηχπνπ θνζκηθήο ελέξγεηαο ζηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ αλαιχζεθε απφ ηνπο αξραίνπο θαηξνχο, ζηα Μπεηηθά Κνιιέγηα ηεο 

Ώηγχπηνπ, Μεμηθνχ, Πεξνχ, Βιιάδαο, Υαιδαίαο, Ρψκεο, Φνηλίθεο θ.η.ι. 



Δ άλνδνο ηεο ζπεξκαηηθήο ελέξγεηαο σο ηνλ εγθέθαιν επηηπγράλεηαη ράξε ζε 

θάπνην δεπγάξη λεπξηθψλ θνξδνληψλ πνπ ζε κνξθή νθηψ μεηπιίγνληαη κεγαινπξεπψο 

δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

Φηάζακε ινηπφλ, ζην Κεξχθεην ηνπ Βξκή κε ηα θηεξά ηνπ πλεχκαηνο πάληα 

αλνηρηά. 

Σν αλαθεξφκελν δεπγάξη λεπξηθψλ θνξδνληψλ πνηέ δελ ζα κπνξνχζε λα 

εληνπηζζεί κε ην λπζηέξη, γηαηί είλαη πεξηζζφηεξν απφ κηα κηζν-αηζεξηθή, κηζν-

θπζηθή θχζε. 

Ώπηνί είλαη νη δχν κάξηπξεο ηεο Ώπνθάιπςεο, νη δχν ειηέο θαη ηα δχν 

θαληειέξηα, πνπ βξίζθνληαη ελψπηνλ ηνπ ζενχ ηεο Γεο, θαη αλ θάπνηνο ζα ήζειε λα 

ηνπο βιάςεη, βγαίλεη θσηηά απφ ην ζηφκα ηνπο, ε νπνία θαηαβξνρζίδεη ηνπο ερζξνχο 

ηνπο. 

ηελ ηεξή γε ησλ ΐεδψλ απηφ ην δεπγάξη λεπξηθψλ θνξδνληψλ είλαη γλσζηφ 

κε ηα ζαλζθξηηηθά νλφκαηα Εδά θαη Πηγθαιά. Σν πξψην ζρεηίδεηαη κε ην αξηζηεξφ 

ξνπζνχλη ηεο κχηεο θαη ην άιιν κε ην δεμηφ. 

Βίλαη θαλεξφ φηη ην πξψην απφ απηά ηα δπν Νάληηο ή θαλάιηα είλαη 

ζειεληαθνχ ηχπνπ· είλαη απηνλφεην φηη ην δεχηεξν είλαη ειηαθήο θχζεο. 

ε πνιινχο γλσζηηθνχο καζεηέο κπνξεί λα θαλεί ίζσο ιίγν παξάμελν ην φηη 

ελψ ην Εδά είλαη θχζε ςπρξή θαη ζειεληαθή, έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηνλ δεμηφ φξρη. ε 

πνιινχο καζεηέο ηεο Γλσζηηθήο Κίλεζεο κπνξεί λα ηνπο πέθηεη ζαλ θάηη άηνπν θαη 

παξάμελν ε είδεζε φηη ελψ ην Πηγθαιά είλαη απζηεξά ειηαθνχ ηχπνπ, μεθηλά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απφ ηνλ αξηζηεξφ φξρη. 

κσο δελ πξέπεη λα καο θαίλεηαη πεξίεξγν, γηαηί φια ζηελ Φχζε βαζίδνληαη 

ζηνλ λφκν ηεο πνιηθφηεηαο. Ο δεμηφο φξρηο ζπλαληά ηνλ αθξηβή ηνπ αληη-πφιν ζην 

αξηζηεξφ ξνπζνχλη ηεο κχηεο θαη απηφ έρεη ήδε απνδεηρηεί. Ο αξηζηεξφο φξρηο 

ζπλαληά ηνλ ηέιεην αληίπνδα ηνπ ζην δεμηφ ξνπζνχλη θαη πξνθαλψο απηφ έηζη πξέπεη 

λα είλαη. 

Δ εζσηεξηζηηθή θπζηνινγία δηδάζθεη φηη ζην γπλαηθείν θχιν νη δχν κάξηπξεο 

μεθηλνχλ απφ ηηο σνζήθεο. Βίλαη θαλεξφ φηη ζηηο γπλαίθεο ε ηάμε απφ απηφ ην δεπγάξη 

ειηψλ ηνπ λανχ αλαζηξέθεηαη αξκνληθά. 

Παιηέο παξαδφζεηο πνπ μεπεηάγνληαη αλάκεζα απφ ηελ βαζεηά λχρηα απφ φιεο 

ηηο ειηθίεο, ιέλε φηη φηαλ ηα ειηαθά θαη ζειεληαθά άηνκα ηνπ ζπεξκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο έξρνληαη ζε επαθή ζην Σξηκπέλη ηνπ θφθθπγα, ηφηε απφ απιή ειεθηξηθή 

επαγσγή μππλά κηα ηξίηε δχλακε· αλαθέξνκαη ζηελ ζαπκάζηα θιφγα ηεο Ώγάπεο. 

Βίλαη γξακκέλν ζηα παιηά θείκελα ηεο αξραίαο ζνθίαο φηη ην θαηψηεξν ζηφκην ηνπ 

θαλαιηνχ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο, βξίζθεηαη εξκεηηθά 

θιεηζηφ. Οη ζπεξκαηηθνί αηκνί ην αλνίγνπλ έηζη ψζηε ε Εεξή Φιφγα ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο λα εηζρσξήζεη απφ εθεί. 

Καηά κήθνο ηνπ ζπνλδπιηθνχ θαλαιηνχ ιακβάλεη κέξνο έλα ζαπκαηνπξγφ 

παηρλίδη απφ δηάθνξα θαλάιηα, πνπ εηζέξρεηαη ην έλα ζην άιιν ακνηβαία ρσξίο λα 

κπεξδεχνληαη θη απηφ νθείιεηαη ζην φηη είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο. Ώο ζπκεζνχκε ην νπζνχκλα θαη άιια ζαλ ην ΐάρξα, ην Σζίηξα, ην 

εληξάιηο θαη ην θεκηζκέλν Μπξαρκαλάληη. Ώπφ απηφ ην ηειεπηαίν αλάβεη ε Φιφγα 

ηεο ζεμνπαιηθήο ηέξςεο φηαλ πνηέ δελ θάλνπκε ην έγθιεκα λα ζθνξπίζνπκε ην 

ζπέξκα. 

Βίλαη παξάινγν λα ηνληζηεί ε ιαλζαζκέλε ηδέα φηη ε εξσηηθή θσηηά ζε φιεο 

ηηο επηπρίεο παίξλεη ην δξφκν ηνπ γπξηζκνχ κέρξη ηνλ θφθθπγα κεηά απφ ηελ 

κεηελζάξθσζε ηνπ Βίλαη (ν (Υηβάηκα) ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ. 



Φξηθψδεο ςεπηηά είλαη εθείλε πνπ βεβαηψλεη ακαζψο, φηη ε ζεία Φιφγα ηεο 

Ώγάπεο, κεηά αθνχ έρεη απνιαχζεη ηελ έλσζε κε ηνλ Παξακαζίβα, ρσξίδεηαη γηα ην 

ηαμίδη ηνπ γπξηζκνχ απφ ηνλ αξρηθφ δξφκν. 

Ώπηή ε ζαλάζηκε επηζηξνθή, ε θάζνδνο κέρξη ηνλ θφθθπγα, γίλεηαη δπλαηή 

κφλνλ φηαλ ν κπεκέλνο ζθνξπίδεη ην ζπέξκα. ηφηε πέθηεη θεξαπλφπιεθηνο απφ ηνλ 

ηξνκεξφ θεξαπλφ ηεο Κνζκηθήο Αηθαηνζχλεο. 

Δ άλνδνο ηεο ζεμνπαιηθήο Φιφγαο απφ ην ζπνλδπιηθφ θαλάιη γίλεηαη κε αξγφ 

ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηεο θαξδηάο. Οη Φιφγεο ηεο Καξδηάο ειέγρνπλ κε ζνθία 

ηελ ζαπκαηνπξγή άλνδν ηεο Φιφγαο ηεο Ώγάπεο. 

Πξνθαλψο ηέηνηα Φιφγα εξσηηθή δελ είλαη θάηη ην απηφκαην ή κεραληθφ, 

φπσο ππνζέηνπλ πνιινί ιαλζαζκέλνη εηιηθξηλείο. Ώπηή ε θηδίζηα Φσηηά μππλά 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ ζεμνπαιηθή ηέξςε ηεο αιεζηλήο αγάπεο. 

Πνηέ δελ ζα αλέβαηλε ε εξσηηθή Φιφγα απφ ην ζπνλδπιηθφ θαλάιη απφ 

δεπγάξηα ελσκέλα απφ θαζαξά πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ. Θα ήηαλ αδχλαηε ε άλνδνο ηεο 

Άγηαο Φιφγαο ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε απφ κνηρνχο άλδξεο θαη γπλαίθεο. Πνηέ δελ ζα 

αλέβαηλε ε Φσηηά ησλ ζεμνπαιηθψλ ζαπκάησλ ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε εθείλσλ πνπ 

πξφδσζαλ ηνλ Γθνπξνχ. 

Πνηέ δελ ζα αλέβαηλε ε ζεμνπαιηθή Φσηηά απφ ην κπειφ ησλ κεζχζηαθσλ, 

γπλαηθσηψλ, ιεζβίσλ, λαξθνκαλψλ, δνινθφλσλ, θιεθηψλ, ςεπηψλ, βιάζθεκσλ, 

ηεξφζπισλ θ.η.ι. 

Δ Φσηηά ησλ ζεμνπαιηθψλ εδνλψλ είλαη παξφκνηα κε έλα ζαπκαηνπξγφ θίδη, 

πνπ φηαλ μππλά θάλεη έλαλ ήρν παξφκνην κε εθείλνλ πνπ θάλεη θάζε θίδη φηαλ ην 

ελνρινχκε κ’ έλα μχιν. 

Δ ζεμνπαιηθή Φσηηά, ηεο νπνίαο ην ζαλζθξηηηθφ φλνκα είλαη Κνπληαιίλε, 

μεηπιίγεηαη, επαλαζηαηεί θαη αλεβαίλεη κέζα ζηελ αζηξαθηεξή αχξα ηνπ Μαρα-

Σζφραλ. 

Δ άλνδνο ηεο Φιφγαο ησλ θινγεξψλ επραξηζηήζεσλ θαηά κήθνο ηνπ λσηηαίνπ 

θαλαιηνχ, απφ ζπφλδπιν ζε ζπφλδπιν, απφ βαζκφ ζε βαζκφ, θαηαιήγεη πξάγκαηη 

πνιχ αξγή. Πνηέ δελ ζα αλέβαηλε ζηηγκηαία, φπσο ιαλζαζκέλα ππνζέηνπλ κεξηθνί 

άλζξσπνη πνπ δελ θαηέρνπλ ζσζηή πιεξνθνξία. 

Πξέπεη λα πνχκε εκθαηηθά θαη ρσξίο πνιιά ιφγηα φηη νη ηξηαληαηξείο βαζκνί 

ηεο Ώπφθξπθεο Μαζνλίαο αληηζηνηρνχλ εζσηεξηζηηθά κε ηνπο ηξηάληα ηξεηο 

ζπνλδχινπο. 

ηαλ ν αιρεκηζηήο δηαπξάμεη ην έγθιεκα λα ζθνξπίζεη ην Πνηήξη ηνπ Βξκή, 

αλαθέξνκαη ζην ζθφξπηζκα ηνπ ζπέξκαηνο, πξνθαλψο ράλεη καζνληθνχο βαζκνχο, 

γηαηί ε Φσηηά ησλ εξσηηθψλ επραξηζηήζεσλ θαηεβαίλεη θαηά έλα ή δχν ζπνλδχινπο 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ παξαπηψκαηνο. 

Σν λα θεξδεζνχλ νη ρακέλνη βαζκνί ζπλήζσο είλαη ηξνκεξά δχζθνιν. κσο, 

είλαη γξακκέλν φηη ζηελ Μεηξφπνιε ηεο Φπρήο ππάξρεη πεξηζζφηεξε ραξά γηα έλαλ 

ακαξησιφ πνπ κεηαλνεί, παξά γηα ρίιηνπο δίθαηνπο πνπ δελ ρξεηάδνληαη κεηάλνηα. 

ην Μαγηζηήξην ηεο Ώγάπεο πάληα καο βνεζάλε νη ΒινΎκ. απηνί καο 

ζπκβνπιεχνπλ θαη καο βνεζνχλ. Σν Παλεπηζηήκην Ώληηαηκίθα ησλ νθψλ εμεηάδεη 

πεξηνδηθά ηνπο ππνςήθηνπο νη νπνίνη αθνχ έρνπλ απσζήζεη ηνλ Μακσλά 

(δηαλνεηηζκφο θαη πιηθά πινχηε), απνιακβάλνπλ ζνθά ηηο εδνλέο ηεο Ώγάπεο ζηνλ 

γακήιην ζάιακν. ηνλ κπειφ θαη ζην ζπέξκα ζπλαληηέηαη ην θιεηδί ηεο ζσηεξίαο θαη 

νηηδήπνηε δελ πξνέξρεηαη απφ εθεί, απφ απηφλ ηνλ δξφκν, ζεκαίλεη πξάγκαηη έλα 

άζθνπν ράζηκν ρξφλνπ. 

Δ Φηδίζηα Φσηηά (Κνπληαιίλε) βξίζθεηαη ηπιηγκέλε ζαλ νπνηνδήπνηε θίδη κε 

ηξεηο θαη κηζή ζηξνθέο κέζα ζε νξηζκέλν καγλεηηθφ θέληξν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ 

θφθθπγα, ηελ βάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 



ηαλ ην ζεμνπαιηθφ Φίδη μππλά γηα λα αξρίζεη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηα κέζα 

θαη πξνο ηα πάλσ, πεξλάκε απφ έμη κπζηηθηζηηθέο, κεηαβαηηθέο εκπεηξίεο πνπ 

κπνξνχκε θαη νθείινπκε λα θαζνξίζνπκε θαζαξά κε έμη ζαλζθξηηηθνχο νξηζκνχο, σο 

εμήο: 

Ananda: Κάπνηα πλεπκαηηθή επηπρία. 

Kampan: Τπεξεπαηζζεζία ειεθηξηθνχ θαη ςπρηθνχ ηχπνπ. 

Utthan: Πξννδεπηηθή αχμεζε απηνζπλεηδεζηαθή, αζηξηθνχο δηαρσξηζκνχο, 

κπζηηθηζηηθέο θαη κεηαβαηηθέο εκπεηξίεο ζηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο θ.η.ι. 

Ghurni: Έληνλνπο ζετθνχο πφζνπο. 

Murcha: Καηάζηαζε ειαθξφηεηαο, ραιαξψκαηα ησλ κπψλ θαη ησλ λεχξσλ κε 

πνιχ θπζηθφ ηξφπν θαη απζφξκεην θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαινγηζκνχ. 

Nidra: Κάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο χπλνπ πνπ, ζπλδπαζκέλνο κε ηνλ 

εζσηεξηθφ βαζχ δηαινγηζκφ, έξρεηαη λα γίλεη αζηξαθηεξφ άκαηη (έθζηαζε). 

Ώλακθηζβήηεηα ε εξσηηθή Φσηηά καο δίλεη άπεηξεο κεηαβαηηθέο δπλάκεηο. 

Δ ζεμνπαιηθή Φιφγα, είλαη ρσξίο ακθηβνιία, κηα ηερσβηθή θαη βεδηθή 

αιήζεηα ηαπηφρξνλα. Δ ζεμνπαιηθή Φιφγα είλαη ε Θεά ηνπ Λφγνπ ε ιαηξεκέλε απφ 

ηνπο ζνθνχο. ηαλ αθππλίδεηαη καο απνλέκεη ηελ θψηηζε. 

Δ εξσηηθή θιφγα καο απνλέκεη απηήλ ηελ ζετθή νθία πνπ δελ πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ λνπ θαη βξίζθεηαη πην καθξηά απφ ηνλ ρξφλν. Βίλαη απηή πνπ δίλεη επίζεο ην 

Μνχθηη ηεο ηειηθήο επιάβεηαο θαη ην Νηάλα ηεο απειεπζέξσζεο. 

ΝΣΕ-ΟΝ-Ε-ΕΟ (ΑΕΟΝΤΟ). πιιαβίδνληαο απηήλ ηελ καγηθή ιέμε, απηφ ην 

κάληξακ ησλ ζαπκάησλ, επέξρεηαη φισο εμαηξεηηθψο ε ζειεκαηηθή κεηαηξνπή ηεο 

ιίκπηλην θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαδεηζέληαο ζπλνπζίαο. 

Μαγηθά απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ κάληξακ: 

Νηη: Βληαηηθνπνηεκέλε δφλεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ νξγάλσλ. 

ΟΝ: Έμππλε θίλεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ελέξγεηαο ζε φιν ην ζεμνπαιηθφ 

λεπξηθφ ζχζηεκα, κέρξη λα βπζηζηείο ζηελ ζπλείδεζε. 

Ε: Ώπηή ε καληξηθή ζπιιαβή καο ζπκίδεη ηα Μπζηήξηα ηεο Ίζηδνο θαη ην 

αληίζηνηρν ηνπ φλνκα Ίζηο. αθψο ην θσλήελ Ε θαη ην ζχκθσλν Ο, πξνεθηεηλφκελα 

ζαλ έλα γιπθφ θαη απαιφ ζθχξηγκα, επηθαινχληαη ην ζεμνπαιηθφ θίδη γηα λα αλέβεη 

ληθεθφξν απφ ην θαλάιη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. 

ΕΟ: Εδφιληα, ν αλδξνγπληζκφο ήιηνο-ζειήλε, ζηξηο-Ίζηο ζπηζνβνιά απφ ηνλ 

βαζχ ππζκέλα θάζε ειηθίαο, ηξνκαθηηθά ζετθφ. 

Ε: κε ηελ βαζεηά ηνπ ζεκαζία αζθαιψο είλαη ην ιίλγθακ (θαιιφο), ν Εφλη ησλ 

Ββξαίσλ. 

Ο: είλαη ην αηψλην ζειπθφ, ε κήηξα (ην γηφλη), ην θεκηζκέλν Υε ηνπ Ββξατθνχ 

ηχπνπ. 

ΕΟ, ηαλ ηνλίδνπκε απηήλ ηελ ηειεπηαία ζπιιαβή ηεο καγηθήο ιέμεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο, ηφηε επέξρεηαη ε νινθιεξσηηθή κεηαηξνπή ηεο 

ιίκπηλην. 

Έηζη είλαη ην πψο ην Πχξηλν Φίδη ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ μππλά γηα λα 

αξρίζεη ηελ έμνδν ηνπ απφ ην λσηηαίν θαλάιη. 

Καηαιήγεη απηή θαη έθδειε ε κεηξηθή φςε ηεο Εεξήο Φιφγαο, πνπ κε θηδίζηα 

κνξθή αλεβαίλεη απφ ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε. Φιφγα ζε κνξθή θηδηνχ· ζεία 

εμνπαιηθή Φιφγα- Ώγηφηαηε Μεηέξα Κνπληαιίλε. 

Έμσ απφ ην ζψκα ε ηδηαίηεξε καο Κνζκηθή Μεηέξα (γηαηί ν θαζέλαο καο έρεη 

ηελ δηθή ηνπ), παίξλεη πάληα ηελ ζαπκαζηή παξνπζία κηαο κεηέξαο παξζέλνπ. 

Μηα θνξά -δελ έρεη ζεκαζία ε εκεξνκελία νχηε ε ψξα- ελψ βξηζθφκνπλ έμσ 

απφ ην θπζηθφ κνπ ζψκα ζπλάληεζα ηελ Εεξή κνπ Μεηέξα ζην εζσηεξηθφ ελφο 

πνιχηηκνπ ζαινληνχ. Μεηά απφ ηηο γλσζηέο αγθαιηέο ηνπ γηνπ θαη ηεο κεηέξαο εθείλε 



θάζηζε ζε κηα άλεηε πνιπζξφλα απέλαληη κνπ, επθαηξία πνπ επσθειήζεθα γηα λα 

θάλσ πνιχ αλαγθαίεο εξσηήζεηο. 

-Πεγαίλσ θαιά ηψξα, κεηέξα κνπ;  

-Ναη γηε κνπ, παο θαιά. 

-Υξεηάδνκαη αθφκα εμάζθεζε ζηελ εμνπαιηθή Μαγεία;  

-Ναη, αθφκα ρξεηάδεζαη.  

-Βίλαη δπλαηφλ εθεί, ζην θπζηθφ θφζκν λα ππάξρεη θάπνηνο πνπ λα κπνξεί λα 

απηνπξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ αλάγθε ηεο εμνπαιηθήο Μαγείαο; 

Δ απάληεζε ζε απηήλ ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ήηαλ ηξνκεξή: 

-Ώδχλαηνλ γηε κνπ, απηφ δελ είλαη δπλαηφλ. 

Οκνινγψ εηιηθξηλά θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο, φηη απηέο νη ιέμεηο ηεο ιαηξεπηήο 

κνπ κε άθεζαλ έθπιεθην, ζπκήζεθα ηφηε κε χςηζην πφλν ηφζνπο αλζξψπνπο ςεπδν-

εζσηεξηζηέο θαη ςεπδναπνθξπθηζηέο πνπ πνζνχλ αιεζηλά ηελ ηειηθή απειεπζέξσζε, 

φκσο αγλννχλ ην Sahaja Maithuna, ηελ εμνπαιηθή Μαγεία, ην ζαπκαηνπξγφ θιεηδί 

ηνπ Μεγάινπ Ώξθάλν. 

Ώλαληίξξεηα ν δξφκνο πνπ νδεγεί ζηελ άβπζζν είλαη ζηξσκέλνο κε θαινχο 

ζθνπνχο. 
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Δ ΕΒΡΔ ΏΓΒΛΏΑΏ 

Πξηλ απφ ηελ δεχηεξε Σξαλζαπαιληάλα θαηαζηξνθή, ε νπνία αιινίσζε 

εληειψο ηελ φςε ηνπ γήηλνπ θινηνχ, ππήξρε κηα παιηά ήπεηξνο πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη 

βπζηζκέλε κέζα ζηα ηαξαγκέλα λεξά ηνπ Ώηιαληηθνχ Χθεαλνχ. 

Ώλαθέξνκαη εκθαηηθά ζηελ Ώηιαληίδα γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ παληνχ 

ακέηξεηεο παξαδφζεηο. Κνηηάμηε, αλ ζέιεηε, μέλα αηιαληηθά νλφκαηα ή απφ 

βαξβαξηθέο γιψζζεο, φπσο ζπλήζηδαλ λα ιέλε νη θξεηίλνη Έιιελεο πνπ ζέιεζαλ λα 

δνινθνλήζνπλ ηνλ Ώλαμαγφξα, φηαλ ηφικεζε λα πεη φηη ν ήιηνο ήηαλ ιίγν 

κεγαιχηεξνο απφ ηελ κηζή Πεινπφλλεζν. 

Ολφκαηα, ιέσ, κεηαθξαζκέλα ζηα Ώηγππηηαθά απφ ηνπο saficos ηεξείο θαη 

μαλαθεξκέλα ζηελ πξψηε ηνπο ζεκαζία απφ ηνλ ζείν Πιάησλα, γηα λα ηα ρχλεη κεηά 

ζαπκάζηα ζηελ γιψζζα ηεο Ώηηηθήο. 

Αείηε ηελ δηακαληέληα θισζηή ηεο ρηιηφρξνλεο παξάδνζεο απφ ηα ρξφληα ηνπ 

φισλα, ζπλερίδνληαο θαηφπηλ κε ηνπο δχν Υξηζηίεο θαη ηνλ Αάζθαιν Πιάησλα... 

Αείηε, ζαο ιέσ, ζαπκαζηέο πεξηγξαθέο βνηαληθήο, γεσγξαθίαο, δσνινγίαο, 

νξπθηνινγίαο, πνιηηηθήο, ζξεζθείαο, ζπλεζεηψλ θ.η.ι. ησλ Ώηιάλησλ. 

Αείηε επίζεο κε καηηά αληάξηε αεηνχ, κπζηηθηζηηθέο αλαθνξέο ζηνπο πξψηνπο 

ζείνπο ΐαζηιηάδεο ηεο παιηάο εθείλεο πξνθαηαθιπζκηαίαο επείξνπ, ζε εθείλνπο πνπ 

ηφζεο αλαθνξέο έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνλ κεζνγεηαθφ παγαληζκφ θαη ηα 

αξραηφηαηα ηεξά θείκελα ηνπ αλαηνιηθνχ θφζκνπ. 

Όςηζηνη ΐαζηιηάδεο γηα ηνπο νπνίνπο απηέο νη άιιεο θαηαπιεθηηθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ Αηφδσξνπ ηθειηψηε, πνπ αθφκα καο κέλνπλ λα κειεηήζνπκε, δίλνπλ 

ιεπηνκεξή αλαθνξά. 

Αείηε ηειηθά, θαη απηφ είλαη ην πην ελδηαθέξνλ, ηελ ίδηα ηελ ζπζία ηεο Εεξήο 

Ώγειάδαο, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΐξαρκάλσλ, ησλ Ββξαίσλ, ησλ Μσακεζαλψλ, ησλ 

επγελψλ Βπξσπαίσλ θαη ρηιηάδσλ άιισλ ιαψλ... 

Βίλαη αλαληίξξεην φηη ν δηθφο καο δηάζεκνο θαη αθαηάιπηνο Σαχξεηνο 

Κχθινο, ζην βάζνο δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ κηα επηβίσζε παξαδνζηαθή, πακπάιαηε 

εθείλεο ηεο γηνξηήο ηεο αηιαληηθήο ζπζίαο, ηεο νπνίαο ε πεξηγξαθή βξίζθεηαη αθφκε 

ζε πνιιά αξρατθά κπζηηθά βηβιία. 



Βίλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιιά ηα δηεγήκαηα, πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν, 

ζρεηηθά κε εθείλνπο ηνπο ειεχζεξνπο ηαχξνπο ζηνλ λαφ ηνπ Πνζεηδψλα, δψα πνπ δελ 

ηα θνχξαδαλ θηελσδψο, φπσο ζήκεξα, κε ζπαζηά θαη ιφγρεο, αιιά κε ιάζα θαη άιιεο 

έμππλεο ηερληθέο ηεο θιαζζηθήο ηαπξνκαρίαο. 

Νηθεκέλν ήδε ην ζπκβνιηθφ δψν ζηελ ηεξή αξέλα, ζπζηαδφηαλ πξνο ηηκή ησλ 

ζεψλ ηεο Ώηιαληίδνο, νη νπνίνη, ζαλ ηνλ ίδην ηνλ Πνζεηδψλα, είραλ πάξεη ηελ 

θαζνδηθή εμέιημε απφ ηελ πξσηφγνλε ειηαθή θαηάζηαζε, κέρξη ηελ κεηακφξθσζε ζε 

αλζξψπνπο ζειεληαθνχ ηχπνπ. 

Δ θιαζζηθή ηέρλε ηεο ηαπξνκαρίαο είλαη πξαγκαηηθά θάηη ην κπεηηθφ θαη 

ζπζρεηηζκέλν κε ηελ κπζηεξηψδε ιαηξεία ηεο Εεξήο Ώγειάδαο... 

Αείηε ηελ Ώηιάληεηα αξέλα ζην λαφ ηνπ Πνζεηδψλα, θαη ηελ ησξηλή. 

Πξάγκαηη δελ είλαη παξά έλαο δσληαλφο δσδηαθφο θχθινο, ζηνλ νπνίν γχξσ-γχξσ 

θάζεηαη ην αμηφηηκν θνηλφ. 

Ο Μπεηήο ή Εεξνθάληεο είλαη ν Αάζθαινο, νη κπαληεξηιιηέξνο πεδνί είλαη νη 

ζχληξνθνη, νη πηθαδφξεο κε ηελ ζεηξά ηνπο νη καζεηεπφκελνη. Γη’ απηφ απηνί νη 

ηειεπηαίνη πεγαίλνπλ επάλσ ζε άινγν, δειαδή, κε φιν ην έξκα επάλσ ζην αδάκαζην 

ζψκα ηνπ, πνπ ζπλήζσο πέθηεη λεθξφ ζηελ ζθιεξή πάιε. 

Οη ζχληξνθνη, κφιηο βάινπλ ηηο κπαληεξίιιηαο, αξρίζνπλ ήδε λα αηζζάλνληαη 

αλψηεξνη απφ ην θηήλνο, ην δσψδεο Βγψ· δειαδή είλαη ήδε ζαλ ηνλ Ώξηδνχλα ηνπ 

Μπαγθαβάλη Γθηηά, νη δηψθηεο ηνπ κπζηηθνχ ερζξνχ. Βλψ ν Αάζθαινο κε ηελ θάπα 

ηεο Εεξαξρίαο ηνπ, δειαδή κε ηελ θπξηαξρία ηνπ Μάγηα θαη ρνπθηψλνληαο κε ην δεμί 

ηνπ ην ππξνγελέο ζπαζί ηεο ζέιεζεο θαηαιήγεη, ζαλ ηνλ ζεφ Κξίζλα ηνπ παιηνχ 

εθείλνπ πνηήκαηνο, φρη ηνλ δηψθηε αιιά ηνλ Μαηαληφξ ηνπ Βγψ, ηνπ θηήλνπο, ηνπ 

θξηθηαζηηθνχ ηέξαηνο πνπ βξπράηαη, πνπ επίζεο είδε ζην Κάκεινη ή Κακαιφθα ν 

ίδηνο ν ΐαζηιηάο Ώξζνχξνο, αλψηαηνο άξρνληαο ησλ κεγαινπξεπψλ Εππνηψλ ηεο 

ηξνγγπιήο Σξάπεδαο. 

Βίλαη ινηπφλ ε ιακπξή Ώηιάληεηα ηαπξνκαρία κηα ηέρλε βαζηιηθή κε βαζχ 

λφεκα, πνπ καο δηδάζθεη κέζσ ηνπ ιακπξνχ ηεο ζπκβνιηζκνχ ηελ ζθιεξή πάιε, πνπ 

πξέπεη λα καο νδεγήζεη κέρξη ηελ δηάιπζε ηνπ Βγψ. 

Κάζε καηηά πξνο ηα πίζσ, ζρεηηδφκελε κε ηνλ Βζσηεξηζκφ ηνπ Σαχξνπ, είλαη 

αλακθίβνιν φηη κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε κπζηηθηζηηθέο αλαθαιχςεηο κεηαβαηηθνχ 

ηχπνπ. 

αλ γεγνλφο ηεο άκεζεο θαζεκεξηλφηεηαο δελ είλαη πεξηηηφ λα αλαθεξζεί ε 

βαζεηά αγάπε πνπ αηζζάλεηαη ν Σαπξνκάρνο γηα ηελ Παξζέλν ηνπ, είλαη γεγνλφο φηη 

παξαδίδεηαη ζε απηήλ εληειψο πξηλ θαλεί κε ηελ θαληαρηεξή ζηνιή ηνπ ζηελ αξέλα. 

Ώπηφ καο ζπκίδεη ηα Μπζηήξηα ηεο Ίζηδαο, ηελ ηξνκεξή ζπζία ηεο Άγηαο 

Ώγειάδαο θαη ηηο αξρατθέο ιαηξείεο ηεο ΕΟ, πνπ νη ξίδεο ηνπο έξρνληαη επίζεκεο απφ 

ην μεκέξσκα ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε καο Γε. 

Καηαιήγεη ζπγθηλεηηθφ, ζαθέο θαη νξηζηηθφ, φηη κφλνλ ε ΕΟ, ε Νηέβη 

Κνπληαιίλε, ε Εεξή Ώγειάδα κε ηα πέληε πφδηα, ε ζετθή Μεηέξα, θαηέρεη ζη’ αιήζεηα 

απηήλ ηελ θηδίζηα Μαγηθή Αχλακε πνπ καο επηηξέπεη λα κεηαηξέςνπκε ζε θνζκηθή 

ζθφλε ην δσψδεο Βγψ, ην βξπρψκελν θηήλνο ηεο αξέλαο ηεο χπαξμεο. Σα θσλήεληα 

ΕΟ απνηεινχλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ηνλ αξηζκφ δέθα ηεο γεληάο θαη ηνλ ιφγν ηεο 

πεξηθέξεηαο ζηελ δηάκεηξν. 

Πξνθαλψο ΕΟ είλαη ν αξηζκφο Pi (Pithar), ην ηξνκεξφ κπζηήξην αξζεληθφ-

ζειπθφ. 

ΕΟ επίζεο είλαη ε ζβάζηηθα, ε θσηηά ή ν κεηαβαηηθφο ζεμνπαιηθφο 

ειεθηξηζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεηαη κε ηνλ ζηαπξφ κέζα ζηνλ θχθιν θαη ζχκβνιν ηεο 

Γεο γηα ην ζέκα ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζε λα γξαθηεί νιφθιεξν βηβιίν. 



Βίλαη γξακκέλν κε πχξηλα γξάκκαηα ζην ΐηβιίν ηεο Γσήο φηη απηφ ην 

ζχκβνιν ηεο ζβάζηηθαο ζε κνξθή καζεκαηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, ππήξμε ζε φιεο ηηο 

ρψξεο ηεο γεο απφ ηελ λχρηα ησλ αηψλσλ. 

Υξεηαδφκαζηε πνιχ επεηγφλησο, θαη ρσξίο αλαβνιή, λα κεηαηξαπνχκε ζε 

κπνγηέξνο δειαδή ζε ζνθνχο νδεγνχο ηεο Εεξήο Ώγειάδαο. 

Δ αμηνζέβαζηε κεγάιε Ααζθάια Δ.Ρ.ΐ. είδε πξαγκαηηθά ζην Ελδνζηάλ κηα 

απζεληηθή αγειάδα κε πέληε πφδηα. Ήηαλ έλα πξαγκαηηθφ πείζκα ηεο θχζεο, έλα 

άζπηιν ζαχκα, ιεπθφηαην, άθαην... 

Ο Ανλ Μάξην Ρφδν ληε Λνχλα είπε φηη εθείλν ην ηδηαίηεξν πιάζκα είρε ην 

πέκπην πφδη ζηελ ξάρε ηνπ θαη φηη κε απηφ μπλφηαλ ή έδησρλε ηηο κχγεο. 

Σν πεξίεξγν δψν ην νδεγνχζε έλαο λένο ηεο αίξεζεο αληνχ. Ο λεαξφο 

ηξεθφηαλ απνθιεηζηηθά κε ην γάια απηήο ηεο κπζηεξηψδνπο αγειάδαο. 

Ξεπεδά ρεηξνπηαζηφο θαη θαλεξφο ν εζσηεξηζηηθφο ζπκβνιηζκφο, ζαπκάζηνο 

θαη αζηξαθηεξφο ηεο Ώγειάδαο κε ηα πέληε πφδηα. 

Γσληαλφηαηε έθδειε έθθξαζε γηα ηηο πέληε αλαδηπιψζεηο ηεο ζετθήο καο 

Μεηέξαο Κνπληαιίλη, πνιχ ηδηαίηεξεο... 

Ώο ζπκεζνχκε ην ζεκάδη ηνπ άπεηξνπ, ην νθηψ πιαγηαζκέλν νξηδφληηα θαη ίζν 

κε έλα πέληε, ην νπνίν δίλεη, δηαβαζκέλν ινγνηερληθά: Άπεηξν ίζνλ κε πέληε· δειαδή 

ην άπεηξν ηζνχηαη κε ηελ πεληάιθα, κε ηελ Άθαηε Ώγειάδα κε ηα πέληε πφδηα, κε ην 

Άζηξν κε ηηο πέληε άθξεο ή θαλνληθφ αζηεξνεηδέο πεληάγσλν, πνπ ζηακάηεζε ηνλ 

Μεθηζηνθειή φηαλ ήξζε ζηελ καγηθή επίθιεζε ηνπ Αφθηνξα Φάνπζη. 

Ο θαζνξηζκφο απηψλ ησλ πέληε φςεσλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ην θαιφ φισλ 

καο θαη θάζε ελφο απφ ηνπο καζεηέο καο: 

α) Δ Άδειε Κνπληαιίλε. 

β) Δ άθαηε Ίζηο, ε αγλή Άξηεκηο (νθία, Ώγάπε, Αχλακε). 

γ) Δ Βιιελίδα Βθάηε, ε Πξνζεπξίλα ε Ώηγχπηηα, ε Ώδηέθα Κναηιίθνπε (ε 

ΐαζίιηζζα ησλ Κνιάζεσλ θαη ηνπ Θαλάηνπ, Σξφκνο Ώγάπεο θαη Νφκνπ). 

δ) Δ ηδηαίηεξε, αηνκηθή Μεηέξα Φχζε (εθείλε πνπ έθηηαμε ην θπζηθφ καο 

ζψκα). 

ε) Δ ελζηηθηψδεο ηνηρεηψδεο Μάγηζζα (εθείλε πνπ δεκηνχξγεζε ηα έλζηηθηα 

καο). 

Ο κπνγηέξν, ν νδεγφο ηεο Εεξήο Ώγειάδαο κπνξεί θαη πξέπεη λα εξγαζηεί ζην 

Μαγηζηήξην απηψλ ησλ πέληε δπλάκεσλ ηεο Πεληάιθα... 

Βπίζεκα δειψλσ, κε έκθαζε, ην παξαθάησ: Βγψ εξγάδνκαη απ’ επζείαο κε 

ηηο πέληε δπλάκεηο ηεο Εεξήο Ώγειάδαο. 

Σν λα απεηθνλίζσ, δηεπθξηλίζσ, δηδάμσ γηα ηελ Πεληάιθα, είλαη έλα θαζήθνλ, 

αιιά πξνηηκψ λα ην θάλσ κε δσληαλέο δηεγήζεηο: 

 

ΠΡΧΣΔ ΑΕΔΓΔΔ 

Λέλε φηη κεηαμχ ηνπ χςηζηνπ θαη ηνπ γεινίνπ δελ ππάξρεη παξά έλα βήκα θαη 

απηφ είλαη αμησκαηηθφ. Θπκεζείηε γηα κηα ζηηγκή ηηο ηέξεηεο ηνπ ΐάθρνπ φηαλ ήηαλ 

ζηελ πεξίνδν ηεο νξγηαζηηθήο παξαθνξάο ηνπο. Θειπθέο θαιινλέο, πνισκέλεο 

ζεηηθά κε ην Αηνλπζηαθφ Κχκα, Νχκθεο ησλ δαζψλ θαη ησλ βνπλψλ θπλεγεκέλεο απφ 

ηνπο θηιήδνλνπο ηιελνχο... 

Αείηε ηψξα ηηο γεινίεο Μαηλάδεο, πνισκέλεο αξλεηηθά κε ην Αηνλπζηαθφ 

Κχκα... 

Ώπνραιηλσκέλεο ρνξεχηξηεο ζηελ παξάθνξα ηεο ηεξήο ηξέιαο ηνπ. Γπλαίθεο 

«ρίπηο» ηεο αξραίαο Βιιάδαο... 



Ώπνραιηλσκέλεο ρνξεχηξηεο δηεγεξκέλεο απφ ηα λαξθσηηθά, ζε πιήξε 

Αηνλπζηαθή κέζε... Οη αλζξσπνζπζίεο θαη δένπζεο ηηο έθαλαλ αθφκα πην 

επηθίλδπλεο... 

Ήηαλ νη θηιήδνλεο Μαηλάδεο εθείλεο πνπ ζαλάησζαλ ηνλ Οξθέα θαη ε 

ζαπκαηνπξγή ηνπ ιχξα έπεζε θνκκαηηαζκέλε πάλσ ζην δάπεδν ηνπ λανχ... 

Κακηά θνξά δηεγηφκνπλ ζηνπο θίινπο κνπ, θσκηθά επεηζφδηα, ζρεηηθά κε 

θάπνην κπνέκηθν παξειζφλ... 

αθψο δελ κπνξνχζε λα ιείπεη απφ απηήλ ηελ θσκηθφηεηα ν δπκσκέλνο 

θαξπφο ηνπ ακπειηνχ θαη νη ηέξεηεο ηνπ ΐάθρνπ ζην απνθνξχθσκα ηεο νξγηαζηηθήο 

ηνπο καλίαο... 

Γεινίεο ζθελέο εθείλνπ ηνπ θαηξνχ πνπ εγψ γχξηδα απηφλ ηνλ θφζκν ηεο Κειί 

Γηφγθα ζαλ πνληηζηήθαλ πεζκέλνο... 

κσο ππάξρνπλ δηαζηεκηθέο ζηηγκέο ηεο αλζξσπφηεηαο. Έλα θνζκηθφ 

εκεξνιφγην ζπρλά είλαη ζη’ αιήζεηα πνιχ αλαγθαίν... 

Έμσ απφ ην θπζηθφ φρεκα, ζε αζηξηθφ ζψκα, θάησ απφ ηελ ηξηζδηάζηαηε 

δψλε ηνπ Βπθιείδε, έπξεπε λα κπσ ζηνλ ππφγεην θφζκν... 

Ώπηφ πνπ ζπλέβε κεηά ήηαλ ηξνκαθηηθφ ζε κεγάιν βαζκφ. Ώπηφ πνπ είδα εθεί 

ζηελ ηξνκαθηηθή βπζηζκέλε πεξηνρή, ήηαλ ην ίδην κε απηφ πνπ είδαλ νη Υφθκαλ, 

Ώληηθέξ ΠΟΒ, Μπιαβάηζθη, Μπάινπ Ληηψλ φισλ ησλ θαηξψλ. ην ίδην πνπ καο 

πεξηέγξαςε ν Ώζπξηζζέληα κε ηηο δαηκνληθέο ηνπ ρνξσδίεο, κε ηηο αγσλίεο ηνπ 

πνηεηή, κε ηηο παξάθσλεο θσλέο ηνπο γηα εθείλνπο πνπ πεξηθέξνπλ άζθνπα ην θαξάβη 

ηεο δσήο, ηξεινί εκπηζηεπφκελνη ηνλ άλεκν ησλ παζψλ θαη ηελ ζθνηεηλή ζάιαζζα ηεο 

ακθηβνιίαο γηα ην αλ πξάηηεηο ζσζηά. γη’ απηνχο πνπ κνηξνιαηξηθά παληξεχνληαη κε 

ηελ κνίξα· γη’ απηνχο πνπ πεξήθαλνη ζέινπλ λα πςψζνπλ Πχξγνπο ηεο ΐαβέι κε 

αλφεηεο θηινδνμίεο· γη’ απηνχο πνπ ςεχδνληαη, γη’ απηνχο πνπ πνιεκνχλ γηα 

αθάζαξηεο δφμεο, γη’ απηνχο πνπ βπζίδνληαη ζην βνχξθν ηεο απφιαπζεο ησλ νξγίσλ, 

γη’ απηνχο πνπ έρνπλ απιεζηία κε ηνλ ρξπζφ, γη’ απηνχο πνπ ηεκπειηάδνπλ θαη κηζνχλ 

ηελ γφληκε θαη δεκηνπξγηθή δνπιεηά, ηνπο δηεζηξακκέλνπο ππνθξηηέο θαη ηα ππφινηπα 

ζχκαηα ηνπ Πξσηέα ηνπ εγσηζκνχ, ηειηθά... 

Βκθαλίζηεθαλ αξπαγέο, δφληηα, θέξαηα, ηξνκπέηεο, ζαΎηεο, ξάκθε, νπξέο, 

πξηνλσηά θηεξά, κέγγελεο πνπ απεηινχζαλ λα κε ζπληξίςνπλ ζαλ αζήκαλην 

ζθνπιήθη... 

ηα καγεκέλα απηηά κνπ έθζαζαλ εθείλεο ηηο ζηηγκέο πνιχ θξηθηαζηηθνί ήρνη: 

ηζηξίγκαηα, νπξιηαρηά, ζθπξίγκαηα, ριηκηληξίζκαηα, γξαηδνπλίζκαηα, 

κνπγθαλίζκαηα, κνπγθξεηά, ληανπξίζκαηα, γαπγίζκαηα, κνπγθαλίζκαηα ζπκσκέλσλ 

ηαχξσλ, ξνραιεηά θαη θξνηαιίζκαηα. 

ΐξέζεθα βπζηζκέλνο κέζα ζηνλ βνχξθν ηφζεο κηδέξηαο· ε αγσλία κε 

θπξίεπζε. πεξίκελα επρφκελνο θάπνην βάιζακν γηα λα κνπ γηαηξέςεη ηελ πνλεκέλε 

κνπ θαξδηά... 

Αελ ήηαλ κάηαηε, φρη, ε θνπηαζηηθή δνπιεηά απηψλ ησλ κεγάισλ δηνξαηηθψλ 

ηνπ αζηξηθνχ πνπ νλνκάζηεθαλ Ώιρεκηζηέο, Καββαιηζηέο, Ώπνθξπθηζηέο, 

Βζσηεξηζηέο, Γηφγθηο, Γλσζηηθνί ή απιά πνηεηέο. 

Ξάθλνπ, θάηη άηνπν ζπκβαίλεη πην πέξα απφ ηα ιαζπφλεξα ηνπ Ώρέξνληα. 

ζηξηθνγπξίδεη ζηνπο κεληεζέδεο απφ αηζάιη ε ηξνκεξή πφξηα πνπ νδεγεί ζην πίηη 

ηνπ Πινχησλα... 

Έληνλα ζπγθηλεκέλνο αλαηξηρηάδσ, πξναηζζάλνκαη φηη θάηη ην ηξνκεξφ έρεη 

ζπκβεί. Αελ έθαλα ιάζνο... ηελ βιέπσ, είλαη απηή, ε Άδειε Κνπληαιίλη· έρεη δηαβεί 

ηελ ζηνά φπνπ θαηνηθνχλ νη Υακέλεο ςπρέο. Θαπκάζηα Μαληφλα, εμαηξεηηθή, 

θαηαπιεθηηθή θαη ηξνκαθηηθά Θετθή. κε πιεζηάδεη κε βήκα κεγαιεηψδεο. δελ μέξσ ηη 

λα θάλσ, ηα έρσ ρακέλα, αηζζάλνκαη ηξφκν θαη αγάπε ζπγρξφλσο..  



Κνζκηθή πξνεηδνπνίεζε; Βπίπιεμε; Μηιά ε ιαηξεκέλε κε παξαδεηζέληα 

θσλή, κε επινγεί θαη κεηά ζπλερίδεη ην δξφκν ηεο, ζαλ απηφλ πνπ πάεη πξνο ηα 

ηξνκεξά ηείρε ηεο πφιεο Νηίηε. ηα βάζε ηεο ζπλείδεζεο κνπ αηζζάλζεθα εθείλεο ηηο 

ζηηγκέο ζαλ λα ήζειε εθείλε λα βνεζήζεη επίζεο άιινπο πνπ δνχζαλ ηξηγχξσ απφ ηελ 

πφιε ηνπ πφλνπ, φπνπ ήδε δελ κπνξνχκε λα κπνχκε ρσξίο δίθαηε αλαμηφηεηα. 

Κνηηάδνληαο απφ ηνλ ςειφ πχξγν κε ηελ θιεγφκελε θνξπθή, δηεγνχληαη φηη 

είδε ν Αάληεο λα εκθαλίδνληαη νη ηξείο Γνξγφλεο (Furias) ηεο θφιαζεο, νη νπνίεο 

φπσο ιέγεηαη, είραλ θηλήζεηο θαη φξγαλα γπλαηθεία... 

ια απηά ηα ζπκήζεθα ζηηγκηαία. κε θαλέλα ηξφπν δελ ήζεια -κίδεξνο ζλεηφο 

ηεο ιάζπεο ηεο γεο- λα κεηαβιεζψ ζ’ έλαλ αθφκα θάηνηθν ηεο πφιεο ηνπ πφλνπ. 

Βπηπρψο είρα ηελ απέξαληε επηπρία λα κπνξέζσ λα βγσ απφ εθεί, απφ ηα 

ζσζηθά ηνπ Άδε γηα λα εκθαληζηψ ζην θσο ηνπ ήιηνπ... 

Άιιε κέξα πνιχ πξσί θάπνηνο ρηππά ηελ πφξηα κνπ· είλαη έλαο γέξνο 

θαζεγεηήο ηνπ Λπθείνπ... 

Βθείλνο ν θαιφο θχξηνο κε πξνζθαιεί ζε κηα γηνξηή ηειεηφθνηησλ ε θφξε ηνπ 

ηειείσζε ηεο ζπνπδέο ηεο κε απφιπηε επηηπρία... 

Ώδχλαηνλ λα απνθχγσ ηελ πξφζθιεζε ηνπ! Βίλαη θίινο κνπ θαη ηνπ ρξσζηάσ 

νξηζκέλεο ράξεο. Με θαλέλα ηξφπν δελ είκαη δηαηεζεηκέλνο λα ηνλ πεξηθξνλήζσ... 

Μεηά απφ ηηο γλσζηέο δηαηππψζεηο πξνζσπηθψλ ηαθηνπνηήζεσλ, ε 

Ληηειάληεο θαη ην αζήκαλην πξφζσπν κνπ, πνπ δελ αμίδεη ηίπνηα, βγήθακε απφ ην 

ζπίηη κε δηάζεζε λα θζάζνπκε ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή. 

Πνιινί άλζξσπνη θνκςά ληπκέλνη καο ππνδέρηεθαλ πνιχ αλνηρηφθαξδα ζην 

πνιπηειέο ζπίηη... 

Γιπθηά κνπζηθή ερνχζε ζην ζαιφλη· εχζπκνη άλζξσπνη πεγαηλνέξρνληαλ απφ 

εδψ θη απφ εθεί, επηπρηζκέλα δεπγάξηα ρφξεπαλ επάλσ ζην παρχ ραιί. 

Ώξθεηέο θνξέο ν ιακπξφο κνπ ακθηηξχσλαο ήξζε πξνο ην κέξνο καο κε 

πξφζεζε λα καο πξνζθέξεη ην δπκσκέλν θξαζί... 

Βίδα κηα θαη κηα άιιε θνξά απφ πνιχ θνληά ηα αζηξαθηεξά πνηήξηα απφ θίλν 

κπαθαξά, φκσο αξλήζεθα ελεξγεηηθά ηνλ ΐάθρν θαη ηα φξγηά ηνπ. Ήκνπλ κε 

ζθηγκέλε ηελ θαξδηά... ν ακθηηξχσλάο κνπ έγηλε θαπζηηθφο, δξηκχο θαη κέρξη θάπσο 

πξνζβιεηηθφο. 

Ώλακθίβνια κεηαηξάπεθε ζηνλ ρεηξφηεξν ερζξφ κνπ, ππέζεζε ιαλζαζκέλα 

φηη πεξηθξνλνχζα ηελ γηνξηή ηνπ… 

Ώξγφηεξα δηέδσζε γηα κέλα δηάθνξα ςεχηηθα δπζθεκηζηηθά πξάγκαηα, έξημε 

ζην αζήκαλην πξφζσπφ κνπ φιν ην δειεηήξην ηεο θξηηηθήο ηνπ… 

Με κέλνληαο επραξηζηεκέλνο κε φια απηά, ρξεζηκνπνηψληαο δεκφζηα 

ζπθνθαληία, κε θαηεγφξεζε ζηα δηθαζηήξηα ηεο δηθαηνζχλεο γηα ππνζεηηθά 

εγθιήκαηα πνπ αθφκε αγλνψ… 

Βθείλνο ν παιηθαξίζηνο ηππφηεο πέζαλε ιίγν αξγφηεξα ζε έλα απηνθηλεηηζηηθφ 

δπζηχρεκα. ήκεξα πνπ ην ζθέπηνκαη, ζε εθείλε ηελ γηνξηή ζπκπεξηθέξζεθα ζαλ 

νπνηνζδήπνηε άμεζηνο, κνπ έιεηςε ε δηπισκαηία. 

Τπάξρνπλ θαιεζκέλνη ζε φια ηα ζαιφληα ηνπ θφζκνπ, πνπ μέξνπλ θαη 

παίδνπλ κε ηνλ δηάβνιν: πεξλάλε φιε ηελ βξαδηά κε έλα πνηήξη ζην ρέξη θαη ηα 

βγάδνπλ πέξα ζαπκάζηα. Πξνζπνηνχληαη φηη πίλνπλ θάζε θνξά πνπ ππάξρεη λέα 

πξφπνζε, φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πίλνπλ, απιψο θνξντδεχνπλ ην δαηκφλην 

ηνπ αιθνφι… 
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Πάκε ηψξα ζε κηα λέα δηήγεζε πνιχ πξσηφηππε, ζηελ νπνία δελ ζα 

κηιήζνπκε γηα ζαπκάζηεο γηνξηέο, νχηε γηα ζπκπφζηα πνιπθαγάδσλ αλζξψπσλ... 



Ση μεθνχξαζηε δσή απηνχ  

πνπ μεθεχγεη απ’ ηνπ θφζκνπ ηελ θαζαξία  

θη αθνινπζεί ην θξπθφ κνλνπάηη  

απ’ φπνπ έθπγαλ νη ιίγνη ζνθνί πνπ ζηνλ θφζκν ππήξμαλ. 

Αελ ηνπ ζθνηίδεηαη ην ζηήζνο  

απ’ ησλ κεγάισλ ππεξνπηψλ ηελ θαηάζηαζε,  

νχηε απ’ ηελ ρξπζαθέληα ζηέγε,  

πνπ ζαπκάδεηαη, θηηαγκέλε απ’ ηνλ ζνθφ Άξαβα,  

ηελ ζηεξηγκέλε ζε ίαζπε! 

Δ θπλεγφο Ώθξνδίηε θαηεβαίλνληαο απφ ηηο ςειέο θνξπθέο κε ηνλ ζθνπφ λα 

βνεζήζεη ηνλ γην ηεο Ώηλεία, ηνλ ήξσα ηεο Σξνίαο, πνπ μεκπαξθάξηζε ζηελ γε ηεο 

Ληβχεο, κνπ θέξλεη αζπλήζηζηεο αλακλήζεηο. 

Ίζηο, Ώδσλία, Σνλαλδίλ (ε δεχηεξε φςε ηεο ζετθήο Μεηέξαο κνπ 

Κνπληαιίλε), ήξζε ζε κέλα πην γξήγνξα απφ ην θχζεκα ηνπ Euro... 

Αελ είρε ην πξφζσπν πνπ έρεη έλαο ζλεηφο, είρε κηα νκνξθηά αδχλαηνλ λα 

πεξηγξαθεί κε ιφγηα, θαηλφηαλ αδειθή ηνπ Φνίβνπ Ώπφιισλα... 

Βίδα ηνλ εαπηφ κνπ αλάκεζα ζηα πνιπαγαπεκέλα, άζπηια κπξάηζα ηεο· 

θαηλφηαλ ε Λαηξεκέλε κηα πνλεκέλε φπσο εθείλε ηνπ βηβιηθνχ Υξηζηηθνχ 

Βπαγγειίνπ... 

Πεηλνχζα θαη κνπ έδσζε λα θάσ, δηςνχζα θαη κνπ έδσζε λα πησ, αξξψζηεζα 

θαη κε γηάηξεςε. Ώδχλαην λα μεράζσ ηα ιφγηα ηεο: «Γηε κνπ, εζχ ρσξίο εκέλα, ηελ 

ψξα ηνπ ζαλάηνπ ζα ήζνπλα ηειείσο νξθαλφο». 

Μεηά ζπλέρηζε ιέγνληαο: «Βζχ, ρσξίο εκέλα, ζα ήζνπλ ζηνλ θφζκν εληειψο 

κφλνο. Ση ζα απνγίλεηο ζηελ δσή ρσξίο εκέλα;». 

Μεηά επαλέιαβα: «Ώζθαιψο, ρσξίο εζέλα Μεηέξα κνπ ζα ήκνπλ νξθαλφο. 

Ώλαγλσξίδσ ηειείσο φηη ρσξίο ηελ παξνπζία ζνπ, ηελ ψξα ηνπ ζαλάηνπ ζα 

βξηζθφκνπλ πξαγκαηηθά κφλνο». 

Δ δσή γίλεηαη έξεκνο φηαλ θάπνηνο έρεη πεζάλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, ρσξίο ηελ 

βνήζεηα ηεο ζετθήο Μεηέξαο καο Κνπληαιίλεο ζε φιε ηελ παξνπζία ηεο χπαξμεο καο, 

ζα βξηζθφκαζηαλ ηφηε εζσηεξηθά νξθαλνί... 

Χ! Μεηέξα ιαηξεπηή! Βζχ έρεηο θαλεξψζεη ην πξάλα, ηνλ ειεθηξηζκφ, ηελ 

δχλακε, ηνλ καγλεηηζκφ, ηελ ζπλνρή θαη ηελ βαξχηεηα ζε απηφ ην ζχκπαλ. 

Βζχ είζαη ε ζετθή Κξπκκέλε Κνζκηθή Βλέξγεηα κέζα ζηα άγλσζηα βάζε θάζε 

πιάζκαηνο. 

Χ! Μάρα αξαζβάηη! Χ, Μάρα Λάθζκη! Βζχ είζαη ε άθαηε χδπγνο ηνπ ίβα 

(ην Άγην Πλεχκα). 

 

ΣΡΕΣΔ ΑΕΔΓΔΔ 

Δ παξάδνζε ηεο Οπξάληαο Ώγειάδαο, ηεο νπνίαο ην γάια είλαη ακβξνζία, δσή 

θαη αζαλαζία, δελ είλαη κε θαλέλα ηξφπν θάηη ρσξίο ζηαζεξέο βάζεηο, θαη εκείο νη 

νπαδνί, φπσο ν ζετθφο Γθανπηάκα   ή ν ΐνχδαο νδεγφο ηεο Ώγειάδαο, εξγαδφκαζηε 

κε πνιιή ζνβαξφηεηα ζην Μαγηζηήξην ησλ πέληε απφςεσλ ηεο Νηέβη Κνπληαιίλη. 

Ώξέζεη ζε εκάο ηνπο γλσζηηθνχο ζε κεγάιν βαζκφ λα ηξεθφκαζηε κε ηα κήια 

ηα ρξπζά (ή ηνπ Freya), πνπ δίλνπλ ζηνπο ζενχο αζαλαζία. 

Πίλνπκε, επηπρηζκέλνη, ην πνηφ ηνπ Soma ή ην ΐηβιηθφ Μάλλα, κε ην νπνίν 

αηζζαλφκαζηε ηφζν μαλαδπλακσκέλνη θαη ηζρπξνπνηεκέλνη φζν ζηηο θαιχηεξεο 

ζηηγκέο ηεο αλζηζκέλεο καο ληφηεο... 

Κάπνην θνζκηθφ κεηαβαηηθφ, ζετθφ γεγνλφο έξρεηαη ζηελ κλήκε κνπ ηηο 

ζηηγκέο πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο. 



πλέβε εδψ θαη πνιιά ρξφληα έλα βξάδπ κε παλζέιελν φπνπ κε πήγαλ ζ’ έλα 

εμαηξεηηθφ κνλαζηήξη ηεο Λεπθήο Παγθφζκηαο Ώδειθφηεηαο... 

Πφζν επηπρήο αηζζάλζεθα ζην ζπίηη ηεο Ώγάπεο! Ώζθαιψο δελ ππάξρεη 

κεγαιχηεξε επραξίζηεζε απφ ην λα αηζζάλεζαη ηελ ςπρή ζνπ ειεπζεξσκέλε... απηέο 

ηηο ζηηγκέο ν ρξφλνο δελ ππάξρεη θαη ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ αδειθψλνληαη κέζα 

ζ’ έλα αηψλην ηψξα. 

Ώθνινπζψληαο ηνπο θίινπο κνπ απφ κεγαιφπξεπα δσκάηηα θαη δηαδξφκνπο, 

θζάζακε κέρξη κηα πνιχ δξνζεξή απιή, ηεο νπνίαο, εθείλε ησλ ιηνληαξηψλ ηεο 

Ώιάκπξαο είλαη κηα κηθξνγξαθία. 

Βπράξηζηε απιή ζηελ νπνία θειάξπδαλ, αλάκεζα ζε ινπινχδηα πνηέ εηδνκέλα 

ή αθνπζκέλα, κεξηθά ζηληξηβάληα λεξνχ ζαλ εθείλα ηεο ζετθήο Καζηαιίαο Πεγήο... 

κσο ην θαιχηεξν έιακπε ζην θέληξν ηεο απιήο θαη ην θνίηαδα κε ην 

κπζηηθηζηηθφ ζαπκαζκφ ελφο αζθεηή θαη αλαρσξεηή. 

ζέισ λα αλαθεξζψ εκθαηηθά ζηελ Πέηξα ηεο Ώιήζεηαο. Ώπηή είρε ηφηε ζετθή 

αλζξψπηλε κνξθή. 

εμνπαιηθφ ζαπκαηνχξγεκα ηεο επινγεκέλεο ζεάο Μεηέξαο Θάλαηνο, 

πέλζηκν ζαχκα, θαληαζκαηηθφ... 

Σξίηε άπνςε ηεο ζετθήο Μεηέξαο κνπ Κνπληαιίλεο, δσληαλφ πέηξηλν γιππηφ, 

ηξνκαθηηθή αληηπξνζψπεπζε απηνχ πνπ ηφζν ηξνκάδεη ηνπο ζλεηνχο. 

Υσξίο πεξηζηξνθέο, εμνκνινγνχκαη εκπξφο ζηα Θεία θαη εκπξφο ζηνπο 

αλζξψπνπο φηη εγψ αγθάιηαζα ηελ ηξνκεξή Θεά Θάλαην κέζα ζην Αηνλπζηαθφ κνπ 

κεζχζη... 

Ήηαλ απαξαίηεην λα μαλαζπκθηιησζψ κε ηνλ Νφκν. Έηζη κνπ ην είραλ πεη νη 

Ώδειθνί ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Άγηνπ Εσάλλε, απηνί νη Ώμηνζέβαζηνη πνπ ζηνλ εαπηφ 

ηνπο είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ήδε ην «Τπεξβφξεην Μπζηήξην». 

ηαλ ηειείσζε εθείλε ε θνζκηθή γηνξηή, έπξεπε λα ζπλαληεζψ κε νξηζκέλεο 

Κπξίεο θαη Κπξίνπο ηνπ Ώγίνπ Γθξηάι ζηελ ηξαπεδαξία ηνπ Μνλαζηεξηνχ... 

Με πνιιή κπζηηθφηεηα θαη κεγάιν ελζνπζηαζκφ, φινη νη αδειθνί ζπδεηήζακε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δείπλνπ ην εμαίξεην γεγνλφο... 

Ώλακθίβνια νη Βκςπρσκέλεο Πέηξεο πνπ ζηελ αξραία Ώξθαδία 

ηξνπνπνίεζαλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ ζνθνχ Παπζαλία, κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξίδνληαη σο δχν εηδψλ: ζηηο Οθίηεο θαη ηηο ηδεξίηεο, ε Πέηξα Φίδη θαη ε 

Πέηξα Άζηξν. 

Ο Βπζέβηνο, εηδηθά, πνηέ δελ απνρσξηδφηαλ ηηο Οθίηεο πνπ είρε κέζα ζηνλ 

θφξθν ηνπ, θαη έπαηξλε ρξεζκνχο απφ απηέο, πξνθεξφκελνπο απφ κηα θσλνχια πνπ 

έκνηαδε κε απαιφ ζθχξηγκα. 

Ο Ώξλφβηνο δηεγείηαη φηη φπνηε ζπλαληνχζε κηα ηέηνηα πέηξα, δελ παξέιεηπε 

λα ηεο θάλεη θακηά εξψηεζε πνπ εθείλε απαληνχζε κε κηα θσλνχια θαζαξή θαη 

ςειή. 

Βθάηε, Πξνζεπξίλα, Κναηιίθνπε, ζε εκςπρσκέλε δσληαλή πέηξα, κνπ 

θαηλφηαλ ζαλ λα είρε μεπεδήζεη απφ ην Πεδίν ηνπ ζαλάηνπ ή απφ θαλέλα ηάθν ηνπ 

Καξλάθ. 

 

ΣΒΣΏΡΣΔ ΑΕΔΓΔΔ 

Ώπηά πνπ γλσξίδνπλ νη θνηλνί άλζξσπνη γηα ηνλ ακαληζκφ είλαη πνιχ ιίγα, 

θαη απηφ ην ιίγν έρεη λνζεπηεί, ην ίδην κε ηηο ππφινηπεο κε Υξηζηηαληθέο ζξεζθείεο. 

πλεζίδεηαη λα νλνκάδεηαη «ν παγαληζκφο ηεο Μνγγνιίαο» ρσξίο θακηά αηηία, 

δεδνκέλνπ φηη είλαη κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο ζξεζθείεο ησλ Ελδηψλ, μέξεηε: ε ιαηξεία 

ηνπ πλεχκαηνο, ε πίζηε ζηελ αζαλαζία ησλ ςπρψλ θαη ζην φηη απηέο πέξα απφ ηνλ 

ζάλαην εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο αλζξψπνπο 



ηνπο νπνίνπο δσληάλεςαλ εδψ ζηελ Γε, παξ’ φιν πνπ ηα ζψκαηα ηνπο ράζεθαλ απφ 

ην ζάλαην, ε αληηθεηκεληθή ηνπο κνξθή, αιιάδνληαο ν άλζξσπνο ηελ θπζηθή ηνπ 

κνξθή κε ηελ πλεπκαηηθή. 

Δ παξαπάλσ πεπνίζεζε ζηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή είλαη έλα βιαζηάξη ηεο 

πξσηφγνλεο ζενπξγίαο θαη κηα πξαθηηθή αλάκημε ηνπ νξαηνχ κε ηνλ αφξαην θφζκν. 

ηαλ έλαο μέλνο έρεη πάξεη ηελ ηζαγέλεηα ζηελ ρψξα, επηζπκεί λα έξζεη ζε 

επαθή κε ηνπο αφξαηνπο αδειθνχο ηνπ, πξέπεη λα αθνκνησζεί ηελ θχζε ηνπ, απηφ 

είλαη, πξέπεη λα ζπλαληήζεη απηά ηα φληα πξνρσξψληαο ηνλ κηζφ δξφκν πνπ ηνλ 

ρσξίδεη απφ απηά, θαη πινπηηζκέλνο ηφηε απφ απηά, κε κηα άθζνλε πξνκήζεηα 

πλεπκαηηθήο νπζίαο, δίλνληαο ηνπο κε ηελ ζεηξά ηνπ, έλα κέξνο απφ ηελ πιηθή θχζε 

ηνπ, γηα λα ηα ηνπνζεηήζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζε ζπλζήθεο πνπ λα κπνξνχλ λα 

δείρλνπλ κεξηθέο θνξέο ηελ κηζναληηθεηκεληθή κνξθή ηνπο, απφ ηελ νπνία ζπλήζσο 

ζηεξνχληαη. 

Παξφκνηα δηαδηθαζία είλαη κηα πξνζσξηλή αιιαγή ηεο θχζεο, νλνκαζκέλε 

θνηλά ζενπξγία. Οη ρπδαίνη άλζξσπνη νλνκάδνπλ κάγνπο ηνπο ακάλνπο, γηαηί ιέλε 

φηη θαινχλ ηα πλεχκαηα ησλ λεθξψλ κε ζθνπφ λα εμαζθνχλ ηελ Νεθξνκαληεία, αιιά 

ν αιεζηλφο ακαληζκφο δελ κπνξεί λα θξηζεί απφ ηα εθθπιηζκέλα παξαθιάδηα ηνπ 

ζηελ ηβεξία, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε ζξεζθεία ηνπ Γθανπηάκα ΐνχδα δελ κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε ηνλ θεηηρηζκφ, απφ κεξηθνχο πνπ θαινχληαη νπαδνί ηνπ ζην ηάκ θαη 

ηελ ΐηξκαλία. 

Ώζθαιψο νη ζενπξγηθέο επηθιήζεηο γίλνληαη πην απιέο θαη απνηειεζκαηηθέο 

φηαλ γίλνληαη καγηθά κε ην θπζηθφ ζψκα εληειψο βπζηζκέλν ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε. 

Βάλ δηαηξέρνληαο πξνο ηα κέζα θαη πξνο ηα επάλσ ηνλ κηζφ δξφκν πνπ καο 

ρσξίδεη απφ ηα αγαπεκέλα φληα, κπνξνχκε λα ζπλαληεζνχκε κε ηνπο πξνζθηιείο καο 

λεθξνχο πξφζσπν κε πξφζσπν, αζθαιψο ζα ήηαλ πην εχθνιν φιν απηφ δηαζρίδνληαο 

ην ζχλνιν ηνπ δξφκνπ. 

Με ην θπζηθφ ζψκα βπζηζκέλν κέζα ζηελ ηέηαξηε ζπληεηαγκέλε, κπνξνχκε 

φπσο ν Εάκβιηρνο λα θαιέζνπκε ηνπο Άγηνπο Θενχο γηα λα κηιήζνπκε κε εθείλνπο 

πξνζσπηθά. 

κσο, είλαη θαλεξφ φηη ρξεηαδφκαζηε επεηγφλησο έλα ζεκείν ζηήξημεο. έλαλ 

κνριφ, πνπ ζα καο επηηξέςεη λα πεδήμνπκε κε ην θπζηθφ καο ζψκα ζηελ ηέηαξηε 

δηάζηαζε. Βπί ηε επθαηξία ζα αλαθέξνπκε εδψ εθείλε ηελ θεκηζκέλε θξάζε ηνπ 

Ώξρηκήδε: «Αψζε κνπ ηφπν λα ζηαζψ θαη ζα θηλήζσ θαη ηελ Γε». 

Ήδε ζην φγδνν θεθάιαην απηνχ ηνπ βηβιίνπ κηιήζακε κε πνιιή έκθαζε γχξσ 

απφ ηνλ καγηθφ πξάθηνξα ησλ θαηαζηάζεσλ Υίλαο, ζέισ λα αλαθεξζψ θαζαξά γηα 

ηελ ηέηαξηε άπνςε ηεο Νηέβη Κνπληαιίλε (απηφ είλαη ην ζεκείν ζηήξημεο γηα ηελ 

ηέηαξηε θάζεηε).  

ηηο ζηηγκέο πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο, κνπ έξρνληαη ζηνλ λνπ κεξηθέο 

αλακλήζεηο, κεγαινπξεπείο ζετθέο επηθιήζεηο. 

Κάπνηα θζηλνπσξηλή βξαδηά απνθάζηζα λα πησ απφ ην θξαζί ηνπ 

δηαινγηζκνχ ζην πνηήξη ηεο ηέιεηαο απηνζπγθέληξσζεο. 

Ο ιφγνο ηνπ δηαινγηζκνχ κνπ ήηαλ ε ηδηαίηεξε κνπ Μεηέξα Φχζε, ε ηέηαξηε 

φςε ηνπ Πχξηλνπ Φηδηνχ ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ. 

Δ πξνζεπρή είλαη λα κηιάο κε ηνλ Θεφ θαη εγψ κίιεζα κε ηελ Λαηξεπηή, 

παξαθαιψληαο ηελ κε ζησπειφ ιφγν λα κε πάεη κε ην θπζηθφ κνπ ζψκα ζηνλ Γήηλν 

Παξάδεηζν (ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε). 

Ώπηφ πνπ έγηλε θαηφπηλ ηελ λχρηα ηνπ κπζηεξίνπ ππήξμε θαηαπιεθηηθφ: 

βνεζνχκελνο απφ ηελ Άξξεηε ζεθψζεθα απφ ην θξεβάηη... 

ηαλ εγθαηέιεηςα ην ζπίηη κνπ θαη βγήθα ζην δξφκν, κπφξεζα λα 

δηαπηζηψζσ φηη ην θπζηθφ κνπ ζψκα είρε εηζρσξήζεη ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε... 



Βθείλε κε πήγε ζηα πην βαζεηά δάζε ηεο Βδέκ, φπνπ πνηάκηα απφ αγλφ λεξφ 

ηεο δσήο ηξέρνπλ γάια θαη κέιη... 

Παξζέλα, Κπξά ησλ αλζηζκέλσλ βνπλνθνξθψλ! ια ζσπαίλνπλ κπξνζηά 

ζνπ: ε απαίδεπηε Εβεξία, ν Γάιινο πνπ αθφκα πεζαίλνληαο, δεζηφο πξνθαιεί, θαη ν 

άγξηνο sicabro, πνπ ηειηθά παξαδίλνληαο ηα φπια ηαπεηλσκέλνο ζε ζέβεηαη. 

Λαηξεκέλε κνπ Μαληφλα, απφ ηνπο ζενχο πνπ απφ ηνλ ςειφ νπξαλφ 

θπβεξλνχλ, ζηελ γε ηνπο ζλεηνχο, εθιηπαξψ πάληα ηελ βνήζεηα ζνπ... 

Σν πξφζσπν ηεο Μεηέξαο κνπ Φχζεο ήηαλ ζαλ κηαο παξαδείζηαο θαιινλήο, 

αδχλαηνλ λα πεξηγξάςεηο κε αλζξψπηλα ιφγηα. 

Σα καιιηά ηεο έκνηαδαλ κε ρξπζφ θαηαξξάθηε πνπ έπεθηαλ ραξηησκέλα πάλσ 

ζηνπο αιαβάζηξηλνπο ψκνπο ηεο... 

Σν ζψκα ηεο ήηαλ ζαλ ηεο Ώθξνδίηεο ηεο κπζνινγίαο, ηα ρέξηα ηεο κε ηα 

σξαηφηαηα καθξηά, θσληθά δάθηπια, θαη γεκάηα πνιχηηκα πεηξάδηα, είραλ ρξηζηηθή 

κνξθή... 

ην δάζνο ζπδήηεζα κε ηελ Λαηξεπηή θαη Βθείλε κνπ είπε πξάγκαηα πνπ δελ 

ζα θαηαιάβαηλαλ νη γήηλνη... 

Όςηζηε έιακπε ε Μεηέξα κνπ ζηνλ αηζέξην θφζκν, ζηελ ηέηαξηε θάζεην, 

ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε..., 

Βάλ ινηπφλ ηίπνηα δελ αλαθνπθίδεη ην πνλεκέλν ζηήζνο, νχηε κάξκαξα ηεο 

Φξπγίαο, νχηε αζηξαθηεξέο πνξθχξεο, ην θαιχηεξν είλαη λα θαηαθχγεηο αλάκεζα ζηα 

εμαίζηα ζηήζηα ηεο ζετθήο Μεηέξαο Φχζεο ηεο αηνκηθήο, ηεο ηδηαίηεξεο... 

Ώπηή είλαη ε δεκηνπξγφο ησλ εκεξψλ καο, ε αιεζηλή θαιιηηέρλεο ηνπ 

θπζηθνχ καο ζψκαηνο... 

Ήηαλ εθείλε πνπ κέζα ζην αλζξψπηλν εξγαζηήξη κάδεςε ην σάξην θαη ην 

ζπεξκαηνδσάξην γηα λα μεπεδήζεη ε δσή... 

Βίλαη εθείλε ε δεκηνπξγφο ηνπ γελλεηηθνχ θπηηάξνπ κε ηα ζαξάληα νθηψ 

ρξσκνζψκαηα... 

Υσξίο απηήλ δελ ζα πνιιαπιαζηάδνληαλ ηα θχηηαξα ηνπ εκβξχνπ, νχηε ζα 

ζρεκαηίδνληαλ ηα φξγαλα... 

Παξ’ φιν πνπ ν πφλνο δηπιψλεη ηελ ςπρή ζνπ, ζηάζνπ ίζηνο, σ! καζεηή, θαη 

παξαδψζνπ ηαπεηλά ζηελ Μεηέξα Φχζε ζνπ!... 

 

ΠΒΜΠΣΔ ΑΕΔΓΔΔ 

«ζέισ λα δσ ζηα πέξαηα ηεο γήηλεο θαηνηθίαο, ηνλ Χθεαλφ θαη ηελ Θέηηδα, 

ζηνπο νπνίνπο νθείινπκε ηελ χπαξμε». 

Οη έξσηεο ηνπ Αία κε ηελ Παξζέλν ΔΧ, ε νπνία κεηακνξθψζεθε ζε νπξάληα 

δακάια, ηελ Εεξή Ώγειάδα ησλ αλαηνιηηψλ γηα λα μεθχγεη απφ ηελ νξγή ηεο Ήξαο, 

είλαη θάηη κε πνιχ βαζχ λφεκα... 

Ώπφ εδψ ινηπφλ, ν πξψηνο Αίαο ηεο ειιεληθήο ζενγνλίαο, Παηέξαο φισλ ησλ 

ζεψλ, Κχξηνο ηνπ χκπαληνο θαη αδειθφο ηνπ Οπξαλνχ ή Ur-Anas, δειαδή ηα 

πξσηφγνλα Νεξφ θαη Φσηηά· είλαη ινηπφλ γλσζηφ, θαηά ην θιαζζηθφ, φηη ζην 

ειιεληθφ πάλζεν ππάξρνπλ γχξσ ζηνπο ηξηαθφζηνπο Αίεο. 

ηελ άιιε ηνπ κνξθή ηνπ Jove ή Iod-Heve, είλαη ν Εερσβάο αξζεληθφ-ζειπθφ, 

ζπιινγηθά αλδξφγπλα ηνπ ΒινΎκ ησλ Μσζατθψλ βηβιίσλ, ν Ώδάκ Καδκφλ ησλ 

θαβαιηζηψλ, ν Ία-Κρν ή Ίλαθρν ηεο Ώλαηνιήο θαη επίζεο είλαη ν Αηφλπζνο, ηνπ 

νπνίνπ ην δνλεηηθφ θχκα έρεη γίλεη πνιχ εληαηηθφ κε ηελ είζνδν ηνπ Ήιηνπ ζηνλ 

ιακπξφ αζηεξηζκφ ηνπ Τδξνρφνπ. 

Ο Εεζνχο, ν Μεγάινο Κακπίξ, πνηέ δελ ιάηξεςε ηνλ αλζξσπφκνξθν Εερσβά 

ηνπ Ββξατθνχ πιήζνπο. 



Σνλ λφκν ηνπ Σαιίνλ: «Οθζαικφλ αληί νθζαικνχ θαη νδφληα αληί νδφληνο» 

ηνπ εθδηθεηηθνχ Εερσβά, αθνινχζεζε ν Νφκνο ηεο Ώγάπεο: Ώγαπάηε αιιήινπο, φπσο 

εγψ ζαο έρσ αγαπήζεη». 

Βάλ κε κπζηηθηζηηθφ ελζνπζηαζκφ κειεηήζνπκε ηηο Άγηεο Γξαθέο, κπνξνχκε 

λα εμαθξηβψζνπκε θαζαξά ην ρεηξνπηαζηφ θαη νινθάλεξν γεγνλφο φηη ζε θαλέλα απφ 

ηα ηέζζεξα Βπαγγέιηα δελ εκθαλίδεηαη ν αλζξσπφκνξθνο Ββξαίνο Εερσβάο. 

Ράκ-ίν, Μαξία, ε ζεία Μεηέξα Κνπληαιίλη, ζπλφδεπε πάληα ηνλ Λαηξεκέλν 

θαη εθεί ηελ ζπλαληάκε ζην βνπλφ ησλ θξαλίσλ ζηα πφδηα ηνπ ζηαπξνχ... 

«Παηέξα κνπ, ζπγρψξεζέ ηνπο γηαηί δελ γλσξίδνπλ ηη θάλνπλ», αλαθσλεί ν 

ζετθφο Ραβί ηεο Γαιηιαίνο απφ ηηο κεγαιεηψδεηο θνξπθέο ηνπ Γνιγνζά. 

Ώλακθίβνια ν επινγεκέλνο Κχξηνο ηεο Σειεηφηεηαο ιάηξεςε κφλν ηνλ 

Παηέξα ηνπ πνπ βξίζθεηαη θξπθφο θαη ηελ Θεία Μεηέξα ηνπ Κνπληαιίλη. 

Με άιια ιφγηα ιέκε: Ο Μεγάινο Κακπίξ Εεζνχο αγάπεζε βαζηά ηνλ Iod-

Heve, ηνλ ζείν εζσηεξηθφ Ώξζεληθφ-Θειπθφ. 

Ο Iod, είλαη αζθαιψο ε ηδηαίηεξε αηνκηθή Μνλάδα ηνπ θάζε ελφο, ν ίβα ηνπ 

Ελδνζηάλ, ν Ώξρη-ηεξνθάληεο θαη Ώξρηκάγνο, ν Πξσηνγελήο ηεο Αεκηνπξγίαο, ην 

ρξπζφκαιιν δέξαο, ν ζεζαπξφο ηνλ νπνίν πξέπεη λα θαηαθηήζνπκε αθνχ πξψηα 

ληθήζνπκε ηνλ Αξάθνληα ησλ θνηαδηψλ... 

Heve, είλαη ην μεδίπισκα ηνπ Iod, ε ζεία χδπγνο ηνπ ίβα, ε αηνκηθή καο 

Μεηέξα Κνπληαιίλη, ε Εεξή Ώγειάδα κε ηα πέληε πφδηα, ην εζσηεξηζηηθφ κπζηήξην 

ηεο Πεληάιθα. 

Ο Αίαο θαη ε αγειάδα ηεο ΔΧ (ηηηηη ννννν), δηαηεξεί αθξηβή ζπλχπαξμε κε ηνλ 

Iod-Heve, ην Θετθφ Βζσηεξηθφ Γεπγάξη θάζε πιάζκαηνο. 

Σέζζεξηο απφςεηο ηεο Ώγίαο Ώγειάδαο ηεο ΔΧ έρνπκε κειεηήζεη· ζα 

ζπλερίζνπκε ηψξα κε ην πέκπην κπζηήξην... 

ηνλ εζσηεξηζηηθφ δξφκν ππάξρνπλ ππεξβαίλνληα θαη ππεξβαηηθά θνζκηθά 

δηαιείκκαηα. Μεηά αθφηνπ είρα εηζέιζεη ζην Ναφ ησλ δχν θνξέο γελλεκέλσλ, έπξεπε 

λα πεξάζσ απφ έλα απφ απηά ηα δηαιείκκαηα... 

Θέισ λα αλαθεξζψ κε εκθαηηθφ ηξφπν ζε κηα ζεμνπαιηθή εθθξεκφηεηα, κηα 

πεξίνδν εγθξάηεηαο πνπ θξάηεζε αξθεηά ρξφληα. 

ην δηάζηεκα απηφ αζρνιήζεθα απνθιεηζηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ βαζχ 

δηαινγηζκφ. ηφρνο: Να δηαιχζσ ην ςπρνινγηθφ Βγψ, ηνλ εαπηφ κνπ, ην εκέλα, ην 

νπνίν είλαη πξαγκαηηθά έλαο θφκπνο ζηελ θνζκηθή ελέξγεηα, κηα ζεηξά εκπφδηα πνπ 

πξέπεη λα ειαηηψζνπκε ζε θνζκηθή ζθφλε. 

Γηα λα θαηαλνήζσ κε ηξφπν νινθιεξσηηθφ θαζέλα απφ ηα ςπρνινγηθά κνπ 

ειαηηψκαηα, ην ζεψξεζα βαζηθφ, φκσο εγψ ζέιεζα λα πάσ ιίγν πην πέξα ζηνλ δξφκν 

ηνπ δηαινγηζκνχ. 

Δ θαηαλφεζε δελ είλαη ην παλ. Υξεηαδφκαζηε επεηγφλησο, ρσξίο αλαβνιή, λα 

ζπιιάβνπκε ην βαζχ λφεκα εθείλνπ πνπ θαηαιάβακε. 

Κάζε επζεβήο ηνπ πξαγκαηηθνχ δξφκνπ κπνξεί λα είρε ηελ πνιπηέιεηα λα 

θαηαιάβεη έλα ςπρνινγηθφ ειάηησκα ζε φια ηα πεδία ηνπ λνπ, ρσξίο λα ζεκαίλεη 

απηφ φηη έρεη θαηαθέξεη ηελ αξπαγή ηνπ βαζχηεξνπ λνήκαηνο. 

Πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζσ ηα δηθά κνπ ειαηηψκαηα ζε φιεο ηηο γσληέο ηνπ 

λνπ κνπ, απνθάζηζα λα γίλσ ερζξφο ηνπ εαπηνχ κνπ. 

Κάζε ειάηησκα κειεηήζεθε μέρσξα θαη κε πνιχ ηαθηηθφ ηξφπν· πνηέ δελ 

έθαλα ην ιάζνο λα ζέισ λα θπλεγψ δέθα ιαγνχο ζπγρξφλσο, κε θαλέλα ηξφπν δελ 

ήζεια λα δηαθηλδπλεχζσ ηελ απνηπρία. 

Ο δηαινγηζκφο γηλφηαλ εμαληιεηηθφο, γηλφηαλ θάζε θνξά πην βαζηά θαη φηαλ 

αηζζαλφκνπλ λα ιηπνζπκψ, άθελα ην λνπ κνπ ήζπρν θαη ζησπειφ ζαλ λα πεξίκελα 

θάπνηα απνθάιπςε. ε απηέο ηηο ζηηγκέο εξρφηαλ ε Ώιήζεηα, ζπιιακβάλνληαο απηφ 



πνπ δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ, ηελ βαζεηά ζεκαζία ηνπ θαηαλνεκέλνπ ειαηηψκαηνο ζε 

νινθιεξσηηθή κνξθή. 

Καηφπηλ πξνζεπρφκνπλ, ηθέηεπα, παξαθαινχζα κε έληνλν ηξφπν ηελ ζετθή 

κνπ Μεηέξα Κνπληαιίλη λα εμαιείςεη απφ ην λνπ κνπ ην ςπρηθφ αθφινπζν, ην 

ςπρνινγηθφ ειάηησκα πνπ δνχιεπα. 

Έηζη ζηγά-ζηγά, κε απηήλ ηελ δηδαθηηθή, κε απηφλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, 

θαηάθεξα θαηά ηελ δηάξθεηα εθείλεο ηεο ζεμνπαιηθήο παχζεο, λα εμαιείςσ έλα 

πελήληα ηνηο εθαηφ απφ εθείλα ηα ππνθεηκεληθά ζηνηρεία, παξαλζξψπηλα, πνπ 

θέξλνπκε κέζα καο θαη απνηεινχλ ην Βγψ. 

κσο, είλαη θαλεξφ φηη φια ζηελ δσή έρνπλ έλα φξην. Τπάξρνπλ ζθαινπάηηα 

θαη ζθαινπάηηα, βαζκνί θαη βαζκνί. 

Ώπηή ε δνπιεηά έγηλε ηξνκεξά δχζθνιε φηαλ έπξεπε λα αληηκεησπίζσ ηα πην 

αξραία παξαλζξψπηλα ζηνηρεία. 

Ώζθαιψο ε Εεξή Μεηέξα κνπ ρξεηαδφηαλ αλψηεξα φπια. Θπκήζεθα ηελ 

Λφγρε ηνπ Έξσηα, ην ζαπκάζην έκβιεκα ηεο ππεξβαηηθήο ζεμνπαιηθφηεηαο, αιιά 

βξηζθφκνπλ ζε παχζε. Ση λα θάλσ; 

κσο ήδε κνπ είρε παξαδνζεί έλα θνζκηθφ κήλπκα θαη κε θάπνηα 

θαηεγνξεκαηηθή πξνζηαγή απαηηνχζε λα θαηεβψ μαλά ζην Ώλακκέλν ηδεξνπξγείν 

ηνπ Δθαίζηνπ, (ην ζεμ), εγψ φκσο δελ είρα θαηαιάβεη. 

Βίρα κεηαθεξζεί ζηα ΐνπλά ηνπ Μπζηεξίνπ, είρα δεη ζε δξάζε ηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο ηνπ Μεγάινπ Ώξθάλν. Μάηαηα πάιεςα ελαληίνλ ηεο θαηεγνξεκαηηθήο 

πξνζηαγήο ησλ Αηνλπζηαθψλ Κπκάησλ. Ήηαλ αζθαιψο ηξνκαθηηθά ζετθά, 

παληνδχλακα... 

Ώπηέο νη ππεξθπζηθέο δπλάκεηο έκνηαδαλ κε εθαηφκβε ηεο Ώπνθάιπςεο· 

αηζζάλζεθα ζαλ απηέο νη δπλάκεηο λα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ λα μεπεηαρζεί ε Γε ζε 

θνκκάηηα. 

ηαλ ζέιεζα λα ςάμσ, λα εξεπλήζσ, λα αλαδεηήζσ γηα ηελ πξνέιεπζε απηψλ 

ησλ ζεμνπαιηθψλ δπλάκεσλ θαη εμνπζηψλ, ζπλαληήζεθα πξφζσπν κε πξφζσπν κε 

ηελ ηνηρεηψδε Μάγηζζα, κε ηελ ζετθή κνπ Μεηέξα Κνπληαιίλη ζηελ πέκπηε κνξθή 

ηεο. 

Ώζθαιψο ηελ είρα δεη πνιχ φκνξθε, ζην κέγεζνο ελφο γθλφκν ή ππγκαίνπ, 

πνιχ κηθξή... 

Νηπκέλε κε άζπξν ρηηψλα θαη καθξηά καχξε θάπα πνπ ζεξλφηαλ ζην έδαθνο. 

Σν θεθάιη ηεο ήηαλ ζθεπαζκέλν απφ έλα εμαίξεην καγηθφ ρηέληζκα. 

Κνληά ζε κηα απφ ηηο δχν ζπκβνιηθέο Κνιψλεο ηεο Ώπφθξπθεο Μαζνλίαο, ε 

Λαηξεκέλε κνπ είρε δηαηάμεη κηα λέα θάζνδν ζηελ Βλάηε θαίξα (ην ζεμ). 

Απζηπρψο εγψ είρα πηζηέςεη φηη επξφθεηην γηα θάπνηα δνθηκαζία θαη γη’ απηφ 

εμαθνινπζνχζα ζηελ αλππαθνή. Ώζθαιψο ήκνπλ δπζθίλεηνο ζηελ θαηαλφεζε θαη γη’ 

απηφ ζηγά-ζηγά ιίκλαδα. 

Ώθνχ πέξαζε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζαλάζηκεο κάρεο ελαληίνλ θάπνηνπ 

ςπρηθνχ αθφινπζνπ πνιχ παξαλζξψπηλνπ πνπ αληηζηεθφηαλ βίαηα ζην λα 

εμαθαληζηεί, έπξεπε λα θάλσ ρξήζε ηεο Λφγρεο ηνπ Λνγγίλνπ. 

Αελ κνπ απφκελε άιιε ιχζε. Έθαλα έθθιεζε ζηνλ ππεξβαηηθφ ζεμνπαιηθφ 

ειεθηξηζκφ, ηθέηεπζα ηελ ζετθή Μεηέξα Κνπληαιίλη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κεηαθπζηθήο ζπλνπζίαο, ηελ παξαθάιεζα κε αγσλία λα ρνπθηψζεη ηελ Λφγρε ηνπ 

Έξσηα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ θαηαπιεθηηθφ. Δ Ώγηαζκέλε Μεηέξα κνπ νπιηζκέλε 

ηφηε κε ηελ Ώγηαζκέλε Λφγρε, κε ηελ ειεθηξνζεμνπαιηθή δχλακε, κπφξεζε λα 

ειαηηψζεη ζε θνζκηθή ζθφλε ην θξηθηαζηηθφ ηέξαο, ην ςπρηθφ κνπ αθφινπζν πνπ 

κάηαηα είρα πξνζπαζήζεη λα δηαιχζσ καθξηά απφ ηελ ρεκηθή ζπλνπζία. 



Έηζη έγηλε θαη εγθαηέιεηςα ηελ ζεμνπαιηθή κνπ παχζε θαη γχξηζα ζην Κακίλη 

ησλ Κπθιψπσλ. Ανπιεχνληαο κε ηελ Άγηα Λφγρε, θαηάθεξα λα ζπληξίςσ ζε 

θνζκηθή ζθφλε φια ηα παξαλζξψπηλα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην Βγψ. 

Δ πέκπηε κνξθή ηεο Νηέβη Κνπληαιίλη καο δίλεη ηελ ζεμνπαιηθή δχλακε, ηελ 

θπζηθή ελζηηθηψδε δχλακε θ.η.ι. 

 

ΠΡΧΣΟ ΐΟΤΝΟ 
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Δ ΓΝΧΣΕΚΔ ΒΚΚΛΔΕΏ 

Βθείλνη πνπ πέξαζαλ ήδε ζηελ άιιε αθηή, μέξνπλ θαιά ηη είλαη νη απζηεξέο 

δνθηκαζίεο ησλ κπεκέλσλ... 

Σν λα μερσξηδφκαζηε απφ ην ηέξαο ησλ ρηιηάδσλ πξνζψπσλ (ηελ 

αλζξσπφηεηα) γηα λα ην βνεζήζνπκε απνηειεζκαηηθά, δελ είλαη έγθιεκα... 

Σξηάληα ρξφληα ζηελ ειηθία είρα φηαλ ππνβιήζεθα ζε ηξνκεξέο θαη 

ηξνκαθηηθέο δνθηκαζίεο. Ώπηφ πνπ είδα ηφηε, απηφ πνπ κνπ ζπλέβε αμίδεη ηνλ θφπν 

λα ην δηεγεζψ. Ήηαλ ηελ λχρηα ηνπ κπζηεξίνπ φηαλ αηζζάλζεθα θνληά κνπ ην 

νπξιηαρηφ ηεο ιαίιαπαο, ηφηε θαηάιαβα... 

Πφζν κφλνο βξηζθφκνπλ εθείλε ηελ λχρηα, θαη φκσο... φπνπ θαη λα ήκνπλ, 

εδψ, εθεί ή πην πέξα, γξήγνξα βξηζθφκνπλ ηξηγπξηζκέλνο απφ ηα πιήζε. δελ μέξσ 

πψο έξρνληαλ νη άλζξσπνη πξνο εκέλα θαη χζηεξα... 

Ξαλά κφλν ε ιαίιαπα νχξιηαδε. Σφηε θαηάιαβα εθείλν πνπ πήξε ν άλεκνο. 

ήκεξα κηιψ γηαηί... 

-Ση ζφξπβνο καθξηά ερεί 

πνπ ηελ ζησπή ηελ γαιήληα 

καχξε λχρηα δηέθνςε; 

Βίλαη ηνπ αιφγνπ ην γξήγνξν ηξέμηκν, 

πηεζκέλνπ ζε ηπηάκελε θπγή 

ή ην άγξην κνχγθξηζκα πεηλαζκέλνπ ζεξίνπ 

ή ην ζθχξηγκα ίζσο ηνπ βνξηά 

ή ε βξαρλή ερψ ηεο καθξηλήο βξνληήο 

πνπ ζηηο βαζηέο ζπειηέο αληηιάιεζε 

ή ε ζάιαζζα πνπ κε ην πξνηθηζκέλν ζηήζνο ηεο απεηιεί, 

λένο Λνχζηθεξ, ζηνλ ζξφλν ηνπ ζενχ ηνπ;» 

Γηαηί φια εθείλα ηα θαληάζκαηα ηεο λχρηαο ηνπ κπζηεξίνπ ήηαλ εηδνκέλα 

επίζεο απφ ηνλ πνηεηή εθείλνλ πνπ ηξαγνχδεζε έηζη: 

«Ππθλή νκίριε ζθεπάδεη ηνλ νπξαλφ 

θαη απφ πλεχκαηα θαηνηθείηαη αφξηζηα 

πνπ εδψ θαη εθεί δηαζρίδνπλ αηκψδε θαη δίρσο παξακχζη  

θη εδψ επηζηξέθνπλ θαη εθεί γπξίδνπλ 

ηψξα καδεχνληαη, απνκαθξχλνληαη 

ηψξα θξχβνληαη, ηψξα εκθαλίδνληαη, ραδεχνπλ, πεηάλε. 

Ώφξηζην ζκήλνο κάηαησλ θαληαζκάησλ 

κε δηάθνξεο κνξθέο, απφ δηάθνξν ρξσκαηηζκφ 

ζε θαηζίθηα θαη θίδηα θαβαιεκέλα θαη ζε θφξαθα 

θαη ζε ζθνππφμπια, κε θνπθφ ζφξπβν...... 

Πεξλάλε, θεχγνπλ, επηζηξέθνπλ, κεγαιψλνπλ, 

κηθξαίλνπλ, εμαηκίδνληαη, ρξσκαηίδνληαη, 

θαη αλάκεζα απφ ζθηέο θαη αληαλαθιάζεηο θνληά θαη καθξηά 

ηψξα ράλνληαη θαη ηψξα κε απνθεχγνπλ κε θφβν, 

ηψξα ηαξάδνληαη κε παξαθνξά ζε αέξηλν θαληαζηηθφ ρνξφ 



γχξσ-γχξσ κνπ. 

Παξ’ φια απηά ηα κνπγθξεηά, νπξιηαρηά, ζθπξίγκαηα, ριηκηληξίζκαηα, 

ηξημίκαηα, κνπγθαλίζκαηα, θξαμίκαηα, νπξιηαρηά, γαπγίζκαηα, ξνραιεηά θαη 

θξνηαιίζκαηα, εμαθνινπζεί λα αθνχγεηαη ν δηνξαηηθφο πνηεηήο, κηιψληαο καο κε 

ιφγηα πνπ είλαη δσληαλέο θαη θσζθνξίδνπζεο πηλειηέο ηνπ Γθξέθν, γηα κεηαθπζηθέο 

θαη εμαηξεηηθέο εκθαλίζεηο φπσο απηέο ζηα «Καπξίηζηα» ηνπ Γθφγηα. 

Ώπφ παληνχ αζπίδεο κε αξπαθηηθνχο ιένληεο, θειχθε απφ ηελ Κνκπνζηέια, 

καξνθηλνχο κε θνκκέλν ιαηκφ, θξίλα θαη πέζηξνθεο, παληνχ παιάηηα θαη κεγάια 

ζπίηηα εξεηπσκέλα, θηψρεηα θαη πεξηζζφηεξε θηψρεηα. 

Πνιιέο θνξέο έπξεπε λα αληηκεησπίζσ ζαξξαιέα ηηο Μαχξεο Απλάκεηο φπσο 

αλέθεξε ν Ώπφζηνινο Παχινο απφ ηελ Σαξζφ ζην θεθάιαην 2 ζηελ επηζηνιή ηνπ 

πξνο ηνπο Βθέζζηνπο. 

Ώλαληίξξεηα ν πην επηθίλδπλνο αληίπαινο εθείλεο ηεο λχρηαο είρε ηνλ κνηξαίν 

ηίηιν ηνπ Ώλαγθαξίθα. Θέισ λα αλαθεξζψ εκθαηηθά ζην Ααηκφλην Υεξέλδη. 

Βθείλν ην ζηρακεξφ θαη ζθνηεηλφ πιάζκα είρε δηδάμεη ζηνλ θφζκν ηνλ καχξν 

ηαληξηζκφ (εμνπαιηθή Μαγεία κε εθζπεξκάησζε). 

Σν απνηέιεζκα εκθαληδφηαλ ζε απιή καηηά: νπξά δηαβνιηθή μεδηπισκέλε θαη 

ηξνκαθηηθά θέξαηα. Βθείλνο ν ηαληξηθφο ηνπ Ώξηζηεξνχ Υεξηνχ ήξζε κπξνζηά κνπ 

ζπλνδεπφκελνο απφ άιια δχν δαηκφληα. Φαηλφηαλ λα είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο κε 

ην ζηρακεξφ φξγαλν Κνπληαξηηγνπαδφξ, ηελ ζαηαληθή καγγαληθή θαη ηξνκαθηηθή 

νπξά, ηελ ζεμνπαιηθή θσηηά πξνβεβιεκέλε απφ ηνλ θφθθπγα πξνο ηηο αηνκηθέο 

θνιάζεηο ηνπ αλζξψπνπ, ζπλέπεηα θαη απφδεημε ηνπ καχξνπ ηαληξηζκνχ. 

Βμ επαθήο, φπσο ιέλε απφ θεη, ηνπ ζνχβιηζα ηελ εμήο εξψηεζε: 

-Με γλσξίδεηο; 

Ώπάληεζε:  

-Ναη! ε είδα έλα βξάδπ ζηελ πφιε Μπαθάηα φηαλ ππαγφξεπα κηα δηάιεμε. 

Ώπηφ πνπ έγηλε ζηελ ζπλέρεηα δελ ήηαλ γηα κέλα πνιχ επράξηζην Ώπηφο ν 

Ώλαγθαξίθα κε είρε αλαγλσξίζεη θαη ζπκσκέλνο έξηρλε θσηηά απφ ηα κάηηα θαη ηελ 

νπξά. Με βίαην ηξφπν ζέιεζε λα κε ηξαπκαηίζεη, εγψ ππεξαζπίζηεθα κε ηνπο 

θαιχηεξνπο εμνξθηζκνχο ηεο πςειήο καγείαο θαη ζην ηέινο έθπγε κε ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπ. 

Μνλαρηθφο εμαθνινχζεζα ην δξφκν κνπ ζηελ λχρηα ηνπ κπζηεξίνπ. ε 

ιαίιαπα νχξιηαδε... 

ηα βάζε ηεο ζπλείδεζεο κνπ είρα έλα παξάμελν ζπλαίζζεκα, λα απνραηξεηψ 

φια θαη φινπο... 

Λαραληαζκέλνο, θνπξαζκέλνο κεηά ηελ πάιε κνπ πνιιέο θνξέο ελάληηα ζηελ 

ηπξαλλία ηνπ Πξίγθηπα ησλ Κπξηαξρηψλ ηνπ Ώέξα, ν νπνίνο είλαη ην πλεχκα πνπ 

ηψξα βαζηιεχεη ζηνπο γηνπο ηεο απηζηίαο, κπήθα κέζα ζηελ Γλσζηηθή Βθθιεζία. 

Ναφο απφ ιακπεξφ κάξκαξν, πνπ πεξηζζφηεξν έκνηαδε απφ θξχζηαιιν ιφγσ 

ηεο ζπάληαο δηαθάλεηαο ηνπ. Δ ηαξάηζα ηεο Τπεξβαηηθήο Βθθιεζίαο δέζπνδε 

αήηηεηε ζαλ κηα έλδνμε αθξφπνιε, ην επίζεκν πεξηβάιινλ ελφο ηεξνχ πεπθψλα... 

Ώπφ απηήλ ην έλαζηξν, ππέξιακπξν ζηεξέσκα, κπνξνχζε λα ην θνηηάεη 

θαλείο φπσο παιηά ζηνπο αηιάληηνπο λανχο, εθείλνπο ηνπο ζήκεξα ζακκέλνπο λανχο, 

λννηαιγεκέλνπο ζηα ππέξνρα πνηήκαηα ηνπ Μέηεξιηλθ, απφ ηνπο νπνίνπο ν Ώζνχξα 

Μάγηα, ν αζηξνλφκνο καζεηήο ηνπ Ναξάληα, έθαλε ηηο θαηάιιειεο παξαηεξήζεηο γηα 

λα αλαθαιχςεη ηνπο ρξνλνινγηθνχο θχθινπο ρηιηάδσλ εηψλ, δηδάζθνληάο ηηο κεηά 

ζηνπο αγαπεκέλνπο καζεηέο ζην ρισκφ θσο ηνπ θεγγαξηνχ, ηηο νπνίεο ζήκεξα ηηο 

εμαζθνχλ νη επζεβείο ηνπ δηάδνρνη. 

Ώξγά πξνρψξεζα πεξπαηψληαο ζηγά θαη κε επιαβηθή ζπκπεξηθνξά κέζα ζηνλ 

άγην ρψξν. κσο, θάηη κε αηθληδηάδεη: ΐιέπσ θάπνην πξφζσπν πνπ δηαζρίδνληαο ηνλ 



δξφκν κνπ, κνπ θιείλεη ην πέξαζκα. Άιιε κάρε; Βηνηκάδνκαη λα ακπλζψ αιιά απηφ 

ην πξφζσπν ρακνγειά γιπθά θαη αλαθσλεί κε παξαδεηζέληα θσλή:  

-Βκέλα εζχ δελ κε ηξνκάδεηο, ζε γλσξίδσ πνιχ θαιά! 

Ώ! Σνλ αλαγλσξίδσ ηειηθά... Βίλαη ν Γθνπξνχ κνπ Ώληφιθν ηνλ νπνίν πάληα 

ηνλ θψλαδα κε ην ρατδεπηηθφ Ώδνιθάθη. Υξηζηέ θαη Παλαγηά! Ώιιά... ηη πάσ λα 

θάλσ; 

-πγρψξα κε Αάζθαιε! Αελ ζε είρα γλσξίζεη. 

Ο γθνπξνχ κνπ κε νδεγεί απφ ην ρέξη κέρξη ην εζσηεξηθφ ηεο Γλσζηηθήο 

Βθθιεζίαο... 

Ο Μαράηκα θάζεηαη θαη κεηά κε πξνζθαιεί λα θαζίζσ πιάη ηνπ. Ώδχλαηνλ λα 

αξλεζψ ηέηνηα ιακπξή πξφζθιεζε. Ο δηάινγνο πνπ αθνινχζεζε κεηά κεηαμχ 

Ααζθάινπ θαη καζεηή ήηαλ πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφο. 

-Βδψ ζηελ Γλσζηηθή Βθθιεζία -είπε επίζεκα ν Εεξνθάληεο- κπνξείο λα είζαη 

παληξεκέλνο κε κηα κφλν γπλαίθα, κε δχν φρη. Βζχ, ζε θάπνην παξειζφλ έδσζεο 

κάηαηεο ειπίδεο ζε θάπνηα θπξία XX, ε νπνία γηα ην ιφγν απηφ, θαη παξ’ φιν ην 

ρξφλν θαη ηελ απφζηαζε, αθφκα εμαθνινπζεί λα ζε πξνζκέλεη. Πξνθαλψο, κε 

αζπλείδεην ηξφπν ηεο θάλεηο κεγάιν θαθφ, γηαηί εθείλε, πεξηκέλνληαο ζε, δεη ζε κηα 

πφιε κέζα ζηελ πην κεγάιε κηδέξηα. Ώπηή ε γπλαίθα, κπνξνχζε λα γπξίζεη ζηελ 

αγθαιηά ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ζηελ επαξρία, έηζη είλαη θαλεξφ φηη ηα νηθνλνκηθά ηεο 

πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ιπζνχλ. 

Καηάπιεθηνο, ζπγρπζκέλνο, αθνχγνληαο απηά ηα ιφγηα, αγθάιηαζα ηνλ 

Γθνπξνχ κνπ επραξηζηψληαο ηνλ άπεηξα γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ. 

-Αάζθαιε -ηνπ είπα- ηη ζα κπνξνχζεο λα κνπ πεηο ηψξα γηα ηελ ζχδπγν κνπ 

Ληηειάληεο; 

-Ώπηή λαη, ζνπ θάλεη γηα ηελ εμνπαιηθή Μαγεία (Sahaja Maithuna), κε απηή 

ηελ Κπξία-Μχζηε κπνξείο λα εξγαζηείο ζηελ Έλαηε θαίξα (ην εμ). 

-Χ, Γθνπξνχ! Βγψ απηφ πνπ πνζψ κε άπεηξε αλππνκνλεζία είλαη ε αθχπληζε 

ηεο Κνπληαιίλη θαη ε έλσζε κε ηνλ Βζψηεξν. Ώο κνπ θνζηίζεη φ,ηη θη αλ θνζηίζεη... 

-Ώιιά ηη έρεηο πεη, σ καζεηή; Ώο θνζηίζεη φ,ηη θη αλ θνζηίζεη; 

-Ναη Αάζθαιε, απηφ έρσ πεη... 

-Ώπφςε, εδψ έρεη πιεξσζεί θάπνηνο θαη κεηά ηνπ έρεη εκπηζηεπηεί ε δνπιεηά 

λα ζε βνεζήζεη ζηελ αθχπληζε ηεο Κνπληαιίλη. 

-Έρεηο πεξάζεη ηελ Ανθηκαζία Direne -αλαθψλεζε ν Εεξνθάληεο- θαη κεηά 

βάδνληαο κνπ ζην θεθάιη έλα ηνπξκπάλη άζπηιεο ιεπθφηεηαο κε έλα ρξπζφ θνπκπί 

ζην κέησπν, είπε: Πάκε ζηνλ ΐσκφ... 

εθψζεθα γξήγνξα θαη πξνρψξεζα κε ηνλ άγην Γθνπξνχ κέρξη ηελ Άγηα 

Πέηξα. 

Ώθφκα ζπκάκαη εθείλε ηελ επίζεκε ζηηγκή πνπ γνλαηηζηφο εκπξφο ζηνλ Εεξφ 

ΐσκφ έπξεπε λα δψζσ επίζεκν φξθν... 

-Ώο θνζηίζεη φ,ηη θη αλ θνζηίζεη! αλαθψλεζε ν Αάζθαινο κνπ κε κεγάιε 

θσλή θαη απηή ε θξάζε, εληαηηθά δνλνχκελε, αληήρεζε κεηά απφ ζθαίξα ζε 

ζθαίξα... 

θέπαζα θαηφπηλ ην ειηαθφ πιέγκα κνπ κε ηελ παιάκε ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ 

κνπ θαη άπισζα ην δεμηφ επάλσ ζην Άγην Γθξηάι ιέγνληαο: «Οξθίδνκαη!» 

Σξνκεξφο ξθνο!... 

Γλήζηεο παξαδφζεηο ηεο Καζηίιεο, ζαλ εθείλε ηνπ Ώιθφλζν VII πνπ μεξίδσζε 

απφ ηα ρέξηα ησλ Μαξνθηλψλ ηεο Ώικεξίαο ηελ πεξίθεκε γαβάζα ή Γθξηάι -

θαιχηεξα ζα ιέγακε θνχπα- ιαμεκέλε ζε πειψξην ζκαξάγδη, θαη πνπ ιέγεηαη φηη 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ κεγάιν θακπίξ Εεζνχ ζην ηειεπηαίν ηνπ δείπλν. Βίλαη 

ηξνκεξά ζετθή... 



Να νξθίδεζαη κπξνζηά ζην Άγην Πνηήξη;... 

Λέλε αξραίεο παξαδφζεηο φηη ν Εσζήθ ηεο Ώξηκαζαίαο κάδεςε κέζα ζε απηφ 

ην πνηήξη, ζην πφδη ηνπ ζηαπξνχ ζην ξνο ησλ Κξαλίσλ, ην επινγεκέλν αίκα πνπ 

πήγαδε απφ ηηο πιεγέο ηνπ Λαηξεπηνχ. 

Παξφκνην πνηήξη, πξνεγνπκέλσο είρε ραξίζεη ε ΐαζίιηζζα ηνπ αβά ζηνλ 

νιηκάλ ή νισκφληα -ηνλ Διηαθφ ΐαζηιέα- θαη ήηαλ θιεξνλνκηά, ζχκθσλα κε 

άιινπο, ησλ Tuatha de Danand, θπιήο Jina ηνπ Gaedhil ηεο ΐξεηαληθήο Γαιηθίαο. 

Αελ είλαη γλσζηφ ην πψο ήξζε λα ζηακαηήζεη απηή ην ζεβαζηφ θεηκήιην ζην 

εξεκεηήξην ηνπ αλ Υνπάλ ληε ια Πέλα ησλ Ππξελαίσλ θαη απφ εθεί ζπλέρηζε ην 

πξνζθχλεκα, ηψξα ζηελ αιβαηηέξα Γθαιάηθα, ηψξα ζηελ ΐαιέληζηα ζηνλ θαηξφ ηνπ 

Σδέηκ ηνπ Ά ηνπ Καηαθηεηή, ηψξα ζηελ Γέλνβα, γηα λα ην παξαιάβνπλ νη Γελνβέδνη 

παιηφηεξα ζαλ βξαβείν γηα ηελ βνήζεηα πνπ έδσζαλ ζηνλ Ώιθφλζν ηνλ 7ν ζηελ 

ηνπνζεζία ηεο Ώικεξίαο. 

 

ΒΠΕΛΟΓΟ 

Πνιχ πξσί έγξαςα ζηελ επγεληθή ηαιαηπσξνχκελε Κπξία πνπ ζηελ καθξηλή 

πφιε κε πεξίκελε... 

Σελ ζπκβνχιεςα, κε απέξαληε γιπθχηεηα, λα επηζηξέςεη ζηελ γε ησλ 

κεγαιπηέξσλ ηεο θαη λα μεράζεη ην αζήκαλην κνπ πξφζσπν πνπ δελ έρεη θακηά 

αμία... 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 13 

Δ ΠΡΧΣΔ ΜΤΔΔ ΣΔ ΦΧΣΕΏ 

ζνλ αθνξά ηνλ κεηαβαηηθφ θαη πξαθηηθφ εζσηεξηζκφ, κπνξνχκε θαη κέρξη 

νθείινπκε λα δψζνπκε έκθαζε ζην αθφινπζν: 

ζα έρνπλ εηπσζεί, κε αγλφ απνθξπθηζκφ, ζρεηηθά κε ηα γεσκαληηθά 

ζρήκαηά καο, αζηξνινγία, καγηθά βφηαλα, ζαπκάζηεο πεξγακελέο κε θξππηνγξαθηθέο 

γιψζζεο, αλ θαη είλαη απφιπηα επγεληθά θαη αιεζηλά, δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ην 

λεπηαγσγείν, ην κηθξφηεξν κέξνο ηεο θιεξνλνκεκέλεο Μεγάιεο νθίαο ηεο 

Ώλαηνιήο θαη πνπ απνηειεί ηνλ ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ εαπηνχ καο κέζσ ηνπ 

επαλαζηαηηθνχ αζθεηηζκνχ ηεο Νέαο Βπνρήο ηνπ Τδξνρφνπ, (κείγκα εμαίξεην ηεο 

ζεμνπαιηθήο αλεζπρίαο κε ηνλ πλεπκαηηθφ πφζν). 

Βκείο νη γλσζηηθνί είκαζηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη εθιεθηνί θάηνρνη ηξηψλ 

κεγάισλ πινχησλ, λα μέξνπκε: 

α) Δ Φηινζνθηθή Πέηξα. 

β) Δ Κιείδα ηνπ νισκφληα. 

γ) Δ Γέλεζε ηνπ Βλψρ. 

Ώπηνί νη ηξεηο παξάγνληεο απνηεινχλ ηελ δσληαλή βάζε ηεο Ώπνθάιπςεο, 

εθηφο απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ Πηζηφξηνπο, ηεο ζενζνθίαο ηνπ Πνξθχξηνπ θαη πνιιψλ 

άιισλ αξραηφηαησλ κπζηηθψλ. 

Θα ήηαλ αδχλαηε ε απφιπηε, ξηδηθή αιιαγή κέζα ζε καο ηνπο ίδηνπο, εδψ θαη 

ηψξα, ρσξίο ηελ Φηινζνθηθή Πέηξα. Μηιψληαο θαζαξά θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο 

δειψλσ: ην Έλα έκηληο (ε νληφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο) είλαη πξαγκαηηθά απηή ε 

ιαηξεπηή χιε -αλαθεξφκελε απφ ηνλ εληηβφγθηνπο- κε ηελ νπνία πξέπεη λα 

επεμεξγαζηνχκε ηελ Φηινζνθηθή Πέηξα. 

Δ εμνπαιηθή Μαγεία είλαη ν δξφκνο... έηζη ην θαηάιαβα ζηελ ησξηλή κνπ 

κεηελζάξθσζε φηαλ ζέιεζα λα επεμεξγαζηψ ηελ Φηινζνθηθή Πέηξα. 

Μέζσ απηήο ηεο Βπινγεκέλεο Πέηξαο κπνξνχκε λα εθπιεξψζνπκε εθείλν ην 

αιρεκηζηηθφ ξεηφ πνπ ιέεη: «Βμηρλίαζε θαη δηάιπζε». 



Υξεηαδφκαζηε ηελ δηάιπζε ηνπ ςπρνινγηθνχ Βγψ θαη λα πήμνπκε κέζα καο 

ην εμνπαιηθφ Τδξνγφλν Si12 ζε κνξθή ειηαθψλ ζσκάησλ, εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ, 

αξεηψλ θ.η.ι. 

Δ Φηινζνθηθή Πέηξα είλαη εθείλε πνπ εθηηκά ηνλ ζεμνπαιηθφ ζπφξν, θαη ηνπ 

δίλεη δχλακε λα γνληκνπνηεί, ζαλ κπζηηθηζηηθή καγηά πνπ θάλεη λα δπκψλεηαη θαη 

ζεθψλεη ηελ πιήξε κεηαιιηθή κάδα, θάλνληαο λα εκθαληζηεί ζηελ νινθιεξσηηθή ηνπ 

κνξθή ν ΐαζηιηάο ηεο Αεκηνπξγίαο. Θέισ λα αλαθεξζψ ζηνλ απζεληηθφ άλζξσπν, 

φρη ζην δηαλνεηηθφ δψν ην ιαλζαζκέλα νλνκαδφκελν άλζξσπνο. 

Δ ζέιεζε απνθηά ηελ δχλακε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ κεηαηξέπεη ηα 

επηειή κέηαιια ζε ρξπζφ, δειαδή, ην θαθφ ζε θαιφ, ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο. 

Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, γηα ηελ κεηαηξνπή, απαηηείηαη κηα ειάρηζηε πνζφηεηα ηεο 

Φηινζνθηθήο Πέηξαο ή θφλε ηεο Πξνβνιήο. Κάζε επηειέο κέηαιιν ιησκέλν ζην 

θακίλη ηεο εμνπαιηθήο Ώιρεκείαο, πάληνηε αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ αγλφ ρξπζφ 

θάπνηαο θαηλνχξγηαο αξεηήο (Βμηρλίαζε θαη δηάιπζε). 

Γηα ην Μφληνπο Οπεξάληη (ηξφπνο εξγαζίαο), λα θνηηάμεηε ζην θεθάιαην 

έληεθα, πέκπηε δηήγεζε, απηνχ ηνπ ίδηνπ θεηκέλνπ. Γηα θαιχηεξε πιεξνθφξεζε 

κειεηήζηε ην βηβιίν κνπ κε ηίηιν Σν Μπζηήξην ηεο Υξπζήο Άλζηζεο. 

Σν λα αλάςνπκε ηελ αηνκηθή Φφραη, ηελ Φιφγα ηνπ Έξσηα, ζην ζεμνπαιηθφ 

καο Ώιρεκηζηηθφ Βξγαζηήξη είλαη αζθαιψο ε βάζε ηνπ Αηνλπζηαθνχ Κχκαηνο· έηζη 

ην θαηάιαβα ζε βάζνο κειεηψληαο ζηα πφδηα ηνπ Γθνπξνχ κνπ «Ώδνιθάθη». 

Ώζθαιψο πάληνηε βξήθα βνήζεηα θαηά ηελ κεηαθπζηθή κνπ ζπλνπζία. 

Βθείλνο ν ζετθφο Guruji ζηνλ νπνίνλ πιήξσζαλ ηελ ακνηβή ηνπ ζηνλ Ναφ (δείηε 

θεθάιαην 12) εθπιήξσζε ηνλ ιφγν πνπ είρε ππνζρεζεί. 

Βθείλε ε Μεγάιε Φπρή κε εμππεξεηνχζε αζηξηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρεκηθήο ζπλνπζίαο. Σνλ έβιεπα λα θάλεη δπλαηά καγλεηηθά πεξάζκαηα πάλσ ζην 

θνθθπγηθφ θφθαιφ κνπ, ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ 

κνπ. 

ηαλ ην πχξηλν εξσηηθφ θίδη ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ μχπλεζε γηα λ’ 

αξρίζεη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηα κέζα θαη πξνο ηα επάλσ, θαηά κήθνο ηνπ θαλαιηνχ 

ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, αηζζάλζεθα ηφηε κεγάιε δίςα θαη έλαλ πνιχ νμχ πφλν ζηνλ 

θφθθπγα πνπ κνπ θξάηεζε αξθεηέο κέξεο. Καηφπηλ έγηλε γηνξηή πξνο ηηκή κνπ ζην 

Ναφ. Πνηέ δελ έρσ κπνξέζεη λα μεράζσ εθείλν ην κεγάιν θνζκηθφ γεγνλφο... 

Βθείλνλ ηνλ θαηξφ θαηνηθνχζα εηξεληθά ζε έλα κηθξφ ζπίηη, ζηελ 

αθξνζαιαζζηά, ζηελ ηξνπηθή δψλε ησλ παξαιίσλ ηεο Καξατβηθήο... 

Δ άλνδνο ηεο Κνπληαιίλη απφ ζπφλδπιν ζε ζπφλδπιν πξαγκαηνπνηήζεθε 

πνιχ ζηγά ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηεο θαξδηάο. Κάζε ζπφλδπινο είλαη πνιχ 

απαηηεηηθφο· απφ απηφ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε δχζθνιεο δνθηκαζίεο. αλ 

απνδεηθηηθφ βεβαηψλνπκε: Αελ είλαη δπλαηή ε άλνδνο ηεο Κνπληαιίλη ζε απηφλ ή ηνλ 

άιιν ζπφλδπιν εάλ δελ έρνπκε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εθπιεξψζεη ηηο εζηθέο 

πξνυπνζέζεηο. 

ηνπο Ώλψηεξνπο Κφζκνπο, απηνχο ηνπο ηξηάληα ηξεηο ζπφλδπινπο ηνπο 

νλνκάδνπλ κε ζπκβνιηθά νλφκαηα φπσο: θαλφληα, ππξακίδεο, άγηεο θάκαξεο θ.η.ι. 

Δ κπζηηθηζηηθή άλνδνο ηεο Φιφγαο ηεο Ώγάπεο απφ ζπφλδπιν ζε ζπφλδπιν 

θαη απφ ηζάθξα ζε ηζάθξα, θαηά κήθνο ηνπ λσηηαίνπ θαλαιηνχ πξαγκαηνπνηήζεθε 

αζθαιψο επάλσ ζηελ βάζε ηεο εμνπαιηθήο Μαγείαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θαζαγηαζκνχ θαη ηεο ζπζίαο. 

Ο Μαράηκα βνεζφο κνπ πξφζθεξε βνήζεηα νδεγψληαο κνπ ηελ Εεξή Φσηηά 

απφ ην θνθθπγηθφ νζηνχλ -βάζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο- κέρξη ηνλ αδέλα ηεο 

επίθπζεο, ηνπνζεηεκέλνο φπσο είλαη γλσζηφ απφ ηνπο γηαηξνχο, ζην επάλσ κέξνο ηνπ 

εγθεθάινπ. 



Ώξγφηεξα εθείλε ε Μεγάιε Φπρή έθαλε λα ηξέμεη κε κεγάιε καεζηξία ε 

εξσηηθή κνπ θιφγα σο ηελ πεξηνρή ηνπ κεζφθξπδνπ. 

Δ Πξψηε Μχεζε ηεο Φσηηάο πξνήιζε ζαλ δεδνκέλν, φηαλ ην πχξηλν θίδη ησλ 

καγηθψλ καο δπλάκεσλ ήξζε ζε επαθή κε ην άηνκν ηνπ Παηέξα, ζην καγλεηηθφ πεδίν 

ηεο ξίδαο ηεο κχηεο. 

Ήηαλ πξαγκαηηθά ζηελ κπζηηθηζηηθή ηεξνηειεζηία ηνπ ηειεπηαίνπ δείπλνπ, 

φηαλ πξνζδηνξίζηεθε ε θνζκηθή εκεξνκελία ηεο κχεζεο. 

Σν Άγην Γθξηάι! αλ ηεξφ απηφθσην απαζηξάπηεη ππξσκέλν πάλσ ζην 

ηξαπέδη ηνπ παζραιηλνχ ζπκπνζίνπ. 

Δ αιεζηλή ηζηνξία απηνχ ηνπ Εεξνχ Γθξηάι είλαη γξακκέλε ζηα άζηξα θαη έρεη 

ην μεθίλεκα ηεο, φρη ζην Σνιέδν φπσο ιέεη ν ΐφιθξακ ληε Έζρεκπαρ... 

Οη θχξηεο γλσζηέο θαηαγσγέο φισλ απηψλ ησλ ηππνηηθψλ παξαδφζεσλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εθείλε ηνπ Ώγίνπ Γθξηάι, είλαη: 

α) Δ Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum ηνπ Guillermo de 

Tiro πνπ πέζαλε ην 1184, έξγν ιαηηληθφ, κεηαθξαζκέλν ζηα γαιιηθά κε ηίηιν Roman 

D’ Eracle θαη βηβιίν πνπ ρξεζηκεχεη ζαλ βάζε ζην Δ Μεγάιε Τπεξπφληηνο 

Καηάθηεζε, κεηαθξαζκέλν απφ ηα γαιιηθά ζηα θαζηειηάληθα, ζηα ηέιε ηνπ 8νπ 

αηψλα ή αξρέο ηνπ 9νπ. 

ε απηήλ ηελ θαηάθηεζε γίλεηαη ζχλνςε ησλ πέληε βαζηθψλ θιάδσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ θχθιν ηεο πξψηεο ζηαπξνθνξίαο: La Chanso d’ Antiocha, La 

Chanson de Jerusalem, Les Chetiis (αηρκάισηνη), Elias (ν Εππφηεο ηνπ Κχθλνπ). 

β) Ο Dolopathos ηνπ Juan de Haute-Seille, γξακκέλν πξνο ην 1190. 

γ) Δ Elioxa ή Heli-Oxa (Διηαθή Αακάια) πξσηφγνλν φλνκα ηεο Ελζνκπέξηα ή 

Ίζηο-Μπέξζα ηνπ Εππφηε ηνπ Κχθλνπ, έξγν απηφ ην ηειεπηαίν κεγάισλ αλαινγηψλ, 

θαηά ηνλ Cayangos κε ην θεκηζκέλν Amadiw de Gaula. 

δ) Ο Πάξζηθαι θαη ν Σηηνπξέι ηνπ Έζρεκπαρ. 

ε) Ο Κφκεο ηνπ Γθξάαι ηνπ Chretien de Troyes (1175), ν Lohegrin ή Swan-

Ritter (Ο Εππφηεο ηνπ Κχθλνπ), έξγν αλψλπκνπ ΐαπαξνχ ηνπ 13νπ αηψλα 

δεκνζηεπκέλν απφ ηνλ Goeres ην 1813. 

ζη) Σν Σξηζηάλνο θαη Εδφιδε ηνπ Γνδεθξίδνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ (1200-1220) 

θαη πφζνη «Σξηζηάλνη» αλάινγνη θπθινθνξνχλ ζηελ ινγνηερλία. 

δ) Σν «Ώλαδήηεζε ηνπ Ώγίνπ Γθξηάι» κε ηα ζαπκαζηά γεγνλφηα ηνπ 

Λαλδαξφη θαη ηνπ Γθαιάδ, ηνπ γηνπ ηνπ, (12νο αηψλαο) κε φια ηνπ ηα ζπκθσληθά 

έξγα. 

Βγψ πεξίκελα κε άπεηξε αλππνκνλεζία ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο 

κχεζεο. Βπξφθεηην γηα έλα 27 αγηφηαην... 

Ήζεια κηα κχεζε ζαλ εθείλε πνπ έιαβε ν δηνηθεηήο Μνληελέξν ζηνλ λαφ ηνπ 

Καπνπιηέπεθ, ή φπσο ηνπ Γθηλέο ληε Λάξα, ν Νηέβα κεηελζαξθσκέλνο, πνπ είρε ζε 

εθείλν ην Άγην ησλ Ώγίσλ ή Adyita ησλ Νατηψλ Εππνηψλ ζηελ εμαηξεηηθή λχρηα κηαο 

ζειεληαθήο έθιεηςεο. 

Δ πεξίπησζε κνπ φκσο ήηαλ πξαγκαηηθά πνιχ δηαθνξεηηθή θαη παξ’ φιν πνπ 

θαίλεηαη απίζηεπην ηελ λχρηα ηεο κχεζεο έλνησζα απνγνεηεπκέλνο. 

Ώλαπαπφκελνο κε αγσλία απέξαληε ζην ζθιεξφ κνπ θξεβάηη, κέζα ζε κηα 

θαιχβα ζηελ αθξνζαιαζζηά, πέξαζα ηελ λχρηα μάγξππλνο πεξηκέλνληαο άρξεζηα... 

Δ ηέξεηα ζχδπγνο κνπ θνηκφηαλ, ξνράιηδε, θαη θακηά θνξά θνπληφηαλ ζην 

θξεβάηη ηεο ή πξφθεξε αζπλάξηεηεο ιέμεηο... 

Δ ζάιαζζα κε ηα θνπξηνπληαζκέλα ηεο θχκαηα ρηππνχζε ζηελ αθξνγηαιηά 

κνπγθξίδνληαο ηξνκαθηηθά, ζαλ λα δηακαξηπξφηαλ... 

Ξεκέξσζε θαη ηίπνηα! Σίπνηα! Σίπνηα! Ση ζθπιίζηα λχρηα, Θεέ κνπ! ΐνήζα 

κε Θεέ κνπ θαη Παλαγία κνπ! 



Ση πλεπκαηηθέο θαη εζηθέο θαηαηγίδεο έπξεπε λα πεηξακαηηζηψ εθείλεο ηηο 

ζαλάζηκεο λπρηεξηλέο ψξεο! 

Πξαγκαηηθά δελ ππάξρεη Ώλάζηαζε ρσξίο ζάλαην, νχηε θαλέλα μεκέξσκα 

ζηελ θχζε (νχηε ζηνλ άλζξσπν) ρσξίο λα πξνεγνχληαη ηα ζθνηάδηα, ζιίςεηο θαη 

λπρηεξηλέο αηνλίεο πνπ θάλνπλ πην ιαηξεπηφ ην θσο ηνπο. ιεο κνπ νη αηζζήζεηο 

βάιζεθαλ ζε δνθηκαζία, βαζαληζκέλεο κε ζαλάζηκεο αγσλίεο, πνπ κε έθαλαλ λα 

αλαθσλήζσ: «Παηέξα κνπ! Ώλ είλαη δπλαηφλ πάξε απφ κέλα ην πνηήξη απηφ, φκσο αο 

κε γίλεη ην ζέιεκα κνπ αιιά ην δηθφ ζνπ». 

ΐγαίλνληαο ν ήιηνο ζαλ αλακκέλε ζθαίξα, πνπ θάλεθε λα μεπεδάεη κέζα απφ 

ηνλ ηαξαγκέλν σθεαλφ, μχπλεζε ε Ληηειάληεο ιέγνληάο κνπ: 

-Θπκάζηε ηελ γηνξηή πνπ ζαο έθαλαλ εθεί επάλσ; Λάβαηε ηελ κχεζε… 

-Πψο; Μα ηη είλαη απηά πνπ ιέηε; Γηνξηή; Μχεζε; Πνηα; Βγψ ην κνλφ πνπ 

μέξσ είλαη ην φηη έρσ πεξάζεη κηα λχρηα πην πηθξή θη απφ ηελ ρνιή. 

-Ση -θψλαμε ε Ληηειάληεο έθπιεθηε- ηφηε δελ θέξαηε ζην θπζηθφ κπαιφ ζαο 

θακία αλάκλεζε; Αελ ζπκάζηε γηα ηελ Μεγάιε Ώιπζίδα; Ξεράζαηε ηα ιφγηα ηνπ 

Μεγάινπ Ανθηκαζηή; 

ηελαρσξεκέλνο κε ηέηνηεο εξσηήζεηο ξψηεζα ηελ Ληηειάληεο ιέγνληαο:  

-Ση κνπ είπε ην Μεγάιν Ολ; 

-αο πξνεηδνπνίεζε -είπε ε Γπλαίθα-Μχζηεο- φηη απφ ζήκεξα ζα έρεηε δηπιή 

επζχλε γηα ηηο δηδαζθαιίεο πνπ δίλεηε ζηνλ θφζκν. Βπηπιένλ -είπε ε Ληηειάληεο- ζαο 

έληπζε κε ρηηψλα απφ άζπξν ιηλφ ησλ Μπζηψλ ηεο Ώπφθξπθεο Ώδειθφηεηαο θαη ζαο 

παξέδσζε ην Ππξνγελέο παζί. 

Ώ! Σψξα θαηαιαβαίλσ. Σελ ψξα πνπ εγψ πεξλνχζα ηφζεο πίθξεο ζην θξεβάηη 

κνπ, ηνπ αζθεηή θαη αλαρσξεηή, ην πξαγκαηηθφ κνπ Βζσηεξηθφ Βίλαη ειάκβαλε ηελ 

θνζκηθή Μχεζε. 

ΐνήζα κε ζεέ θαη Παλαγία! κσο ηη κνπ ζπκβαίλεη; Γηαηί είκαη ηφζν 

δπζθίλεηνο; Πεηλάσ ιίγν· κνπ θαίλεηαη φηη είλαη ψξα λα ζεθσζνχκε γηα ην πξσηλφ... 

Λίγα ιεπηά αξγφηεξα, ε Ληηειάληεο έβαδε ζηελ θνπδίλα ιίγα μεξά μχια πνπ 

ζα ρξεζίκεπαλ ζαλ θαχζηκν γηα λα αλάςεη θσηηά... 

Σν πξφγεπκα ήηαλ εμαίζην· έθαγα κε κεγάιε φξεμε κεηά απφ κηα ηφζν 

νδπλεξή λχρηα... 

Μηα θαηλνχξγηα εκέξα ξνπηίλαο, εξγάζηεθα φπσο πάληα γηα λα θεξδίζσ ην 

θαζεκεξηλφ κνπ ςσκί, μεθνπξάζηεθα ζην θξεβάηη κνπ γχξσ ζηηο δψδεθα ην 

κεζεκέξη... 

ΐέβαηα, δελ είρα θνηκεζεί θαζφινπ θαη κνπ θάλεθε δίθαην κηα κηθξή 

αλάπαπζε. Βπηπιένλ αηζζαλφκνπλ έλα ζθίμηκν ζηελ θαξδηά... 

Αελ είρα ινηπφλ δπζθνιία λα μαπιψζσ ζην θξεβάηη ζε ζέζε ξαρνθνθαιηάο, 

δειαδή, ζέζε αλάζθεια θαη κε ην ζψκα ηειείσο ραιαξσκέλν... 

Ξαθληθά, θαη ελψ βξηζθφκνπλ μχπληνο, βιέπσ φηη θάπνηνο κπαίλεη ζην 

δσκάηην κνπ· ηνλ αλαγλσξίδσ, είλαη έλαο Σζέια ηεο Ώμηνζέβαζηεο Μεγάιεο Λεπθήο 

Ώδειθφηεηαο... 

Βθείλνο ν καζεηήο θξαηνχζε έλα βηβιίν ζηα ρέξηα ηνπ· ήζειε λα κε ξσηήζεη 

θαη λα δεηήζεη θάπνηα εμνπζηνδφηεζε... 

ηαλ ζέιεζα λα απαληήζσ, κίιεζα κε ηέηνηα θσλή πνπ κνπ θάλεθε 

παξάδνμε ζε κέλα ηνλ ίδην. Ο Άηκαλ απαληψληαο δηα κέζνπ ηνπ δεκηνπξγηθνχ 

ιάξπγγα, είλαη ηξνκεξά ζετθφο. 

-Πήγαηλε -ηνπ είπε ην Πξαγκαηηθφ κνπ Βίλαη- εθπιήξσζε ηελ απνζηνιή πνπ 

ζνπ έρσ ζπζηήζεη». Ο Σζέια απνζχξζεθε επραξηζηεκέλνο... 

Ώρ! Πφζν αιιαγκέλνο έκεηλα... Σψξα λαη! Σψξα θαηαιαβαίλσ! Ήηαλ απηφ 

πνπ αλαθψλεζα κεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ Σζέια. 



Υαξνχκελνο ζεθψζεθα απφ ην ζθιεξφ θξεβάηη γηα λα θνπβεληηάζσ κε ηελ 

Ληηειάληεο, έπξεπε λα ηεο δηεγεζψ απηφ πνπ ζπλέβε... 

Ώηζζάλζεθα θάηη ην ππεξζεηηθφ, ζαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπλείδεζήο κνπ λα 

είρε γίλεη κηα αιιαγή ξηδηθή, κεηαβαηηθή, ηχπνπ ζετθνχ, εζσηεξηζηηθνχ... 

Πνζνχζα γηα ηελ θαηλνχξγηα λχρηα. Βθείλε ε ηξνπηθή εκέξα ήηαλ γηα κέλα 

ζαλ ηνλ Πξνζάιακν ηεο νθίαο. Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφλ εγψ ήζεια λα δσ ηελ 

πχξηλε κπάια λα βπζίδεηαη κηα αθφκα θνξά ζηα θνπξηνπληαζκέλα λεξά ηνπ 

σθεαλνχ... 

ηαλ ην θεγγάξη άξρηζε λα αζεκψλεη ηα ηαξαγκέλα λεξά ηεο Καξατβηθήο, ζε 

εθείλεο ηηο ζηηγκέο πνπ ηα πνπιηά ηνπ νπξαλνχ καδεχνληαη ζηηο θσιηέο ηνπο, έπξεπε 

ηφηε λα εηδνπνηήζσ ηελ Ληηειάληεο λα ηειεηψζεη ηηο νηθηαθέο δνπιεηέο ηεο γξήγνξα... 

Βθείλν ην βξάδπ πέζακε ζην θξεβάηη πην λσξίο απφ ην ζπλεζηζκέλν. Βγψ 

πνζνχζα θάηη· βξηζθφκνπλ ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο... 

Ξαπισκέλνο πάιη ζην ζθιεξφ θξεβάηη ηνπ αζθεηή θαη αλαρσξεηή, ζ’ απηήλ 

ηελ ηλδνζηαληθή αζάλα λεθξνχ αλζξψπνπ –ζε ζηάζε ξαρνθνθαιηάο, αλάζθεια, ην 

ζψκα ραιαξφ, ηα κπξάηζα θαηά κήθνο ησλ πιεπξψλ κνπ, ην πφδηα ελσκέλα ζηηο 

θηέξλεο θαη ηα δάρηπια αλνηρηά ζαλ βεληάιηα- πεξίκελα ζε θαηάζηαζε επάγξππλνο 

αληίιεςεο, επάγξππλνο ηνπ ηη γίλεηαη. 

Ξαθληθά, ζε ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, ζπκήζεθα έλα καθξηλφ βνπλφ. 

Ώπηφ πνπ έγηλε κεηά ήηαλ αλαπάληερν, πξσηνθαλέο... 

ΐξέζεθα ζηηγκηαία εθεί, ζηελ καθξηλή θνξπθή, πνιχ καθξηά απφ ην ζψκα, 

απφ ηηο ζπγθηλήζεηο θαη ηνλ λνπ. 

Ο Άηκαλ ρσξίο δεζκά, καθξηά απφ ην ππθλφ ηνπ ζψκα θαη ζε απνπζία ησλ 

ππεξεπαίζζεησλ νρεκάησλ... 

Ώπηέο ηηο ζηηγκέο ηνπ άκαηη, ε Κνζκηθή Μχεζε πνπ έιαβα ηελ πξνεγνχκελε 

λχρηα, ήηαλ γηα κέλα έλα ρεηξνπηαζηφ γεγνλφο, κηα σκή, δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ δελ ρξεηαδφηαλ θαλ λα ζπκεζψ... 

ηαλ αθνχκπεζα ην δεμί κνπ ρέξη ζηελ ρξπζαθέληα δψλε, επηπρήο κπφξεζα 

λα δηαπηζηψζσ φηη εθεί βξηζθφηαλ ην Ππξνγελέο παζί, αθξηβψο ζην δεμηφ κέξνο... 

ια ηα ζηνηρεία πνπ κνπ είρε δψζεη ε Ληηειάληεο είραλ απνδεηρζεί πνιχηηκα. 

Πφζν επηπρήο αηζζαλφκνπλα ηψξα ζαλ Άλζξσπνο Πλεχκα! Νηπκέλνο βέβαηα κε ηνλ 

ρηηψλα απφ άζπξν ιηλφ... 

Βληειψο κεζπζκέλνο δηνλπζηαθά ξίρηεθα ζην απέξαλην αζηξηθφ Άπεηξν, 

επηπρήο απνκαθξχλζεθα απφ ηνλ πιαλήηε Γε... 

ΐπζηζκέλνο κέζα ζηνλ Χθεαλφ ηνπ Παγθφζκηνπ Πλεχκαηνο ηεο Γσήο, δελ 

ζέιεζα λα γπξίζσ ζε απηήλ ηελ θνηιάδα ηεο πίθξαο θαη ηφηε επηζθέθηεθα πνιιέο 

πιαλεηηθέο θαηνηθίεο... 

ηαλ πάηεζα απαιά ζε έλαλ πιαλήηε γηγάληην ηνπ ακεηάβιεηνπ άπεηξνπ, 

μεζεθαξψλνληαο ην ππξνγελέο κνπ ζπαζί, θψλαμα: 

-Βγψ επηθξαηψ ζε φιν απηφ. 

-Ο Άλζξσπνο είλαη θαιεζκέλνο λα είλαη θπβεξλήηεο γηα φιε ηελ δεκηνπξγία, 

απάληεζε έλαο Εεξνθάληεο πνπ βξηζθφηαλ δίπια κνπ. 

Θεθάξσζα ην ππξνγελέο ζπαζί κέζα ζηελ ρξπζή ζήθε ηνπ θαη βπζηδφκελνο 

αθφκα πην κέζα ζηα θνηκηζκέλα λεξά ηεο Γσήο, πξαγκαηνπνίεζα κηα ζεηξά απφ 

επηθιήζεηο θαη πεηξάκαηα εμαηξεηηθά.  

-ΐνπδηθφ ζψκα, έια πξνο εκέλα! 

Τπαθνχνληαο ζηελ επίθιεζε κνπ ήξζε πξνο εκέλα ε Χξαία Βιέλε, ε 

Σδηλέκπξα ε ΐαζίιηζζα ησλ Υίλαο, ε πνιπαγαπεκέλε κνπ Πλεπκαηηθή Φπρή. 

Βθείλε κπήθε κέζα κνπ θη εγψ ζε εθείλε. Καη κεηαμχ καο ζρεκαηίζακε εθείλν 

ην πεξίθεκν Άηκαλ-Μπνχδη, γηα ην νπνίν κηιά ηφζν ε αλαηνιίηηθε ζενζνθία. 



Αηθαηνινγεκέλα έρεη εηπσζεί πάληα φηη ην Μπνχδη (Πλεπκαηηθή Φπρή) είλαη 

ζαλ έλα πνηήξη απφ δηάθαλν θαη ιεπηφ αιάβαζηξν, κέζα ζην νπνίν θαίεη ε ςπρή ηνπ 

Πξάλα. (Άηκαλ). 

πλερίδνληαο δηαδνρηθά εθείλεο ηηο πξσηφηππεο επηθιήζεηο πνπ γίλνληαλ απφ 

ην ίδην ην βάζνο ηνπ Υάνπο, θάιεζα ηφηε ηελ Ώλζξψπηλε Φπρή κνπ, ιέγνληαο:  

-Ώηηηαηφ ζψκα, έια πξνο εκέλα! 

Βγψ είδα ηελ Ώλζξψπηλε Φπρή κνπ ληπκέλε έλδνμα κε ην αηηηαηφ φρεκα 

(ζενζνθηθφ αλψηεξν Μάλαο). Πφζν ελδηαθέξνπζα θαηάιεμε εθείλε ε ζηηγκή ζηελ 

νπνία ε Ώλζξψπηλε Φπρή κνπ κπήθε επηπρηζκέλε κέζα κνπ!... 

Βθείλεο ηηο ζηηγκέο νινθιήξσλα ζε κνξθή εμαηξεηηθά θσηηζκέλε εθείλε ηελ 

ζενζνθηθή ηξηάδα γλσζηή κε ηνπο ζαλζθξηηηθνχο φξνπο Άηκαλ-Μπνχδη-Μάλαο. 

Ώλαληίξξεηα ν Άηκαλ, δειαδή ν Βζψηεξνο, έρεη δχν Φπρέο. Δ πξψηε είλαη ε 

Πλεπκαηηθή Φπρή (Μπνχδη), πνπ είλαη ζειπθή. Δ δεχηεξε είλαη ε Ώλζξψπηλε Φπρή 

(αλψηεξν Μάλαο) πνπ είλαη αξζεληθή. 

Ώξγφηεξα, κεζπζκέλνο απφ έθζηαζε θάιεζα ηελ δηάλνηα κνπ έηζη:  

-Αηαλνεηηθφ ζψκα, έια πξνο εκέλα! 

Πνιιέο θνξέο έπξεπε λα επαλαιάβσ ηελ επίθιεζε, φκσο ν λνπο είλαη αξγφο 

ζηελ ππαθνή, αιιά ηειηθά παξνπζηάζηεθε κε κεγάιν ζεβαζκφ ιέγνληαο: «Κχξηε, 

είκαη εδψ, έρσ έιζεη ζην θάιεζκα ζνπ, ζπγρψξεζε κε πνπ έρσ αξγήζεη! Βθηέιεζα 

θαιά ηηο δηαηαγέο ζνπ;» 

Σε ζηηγκή πνπ πήγαηλα λα απαληήζσ βγήθε απφ ην βαζχ εζσηεξηθφ κνπ, ε 

επίζεκε θσλή ηεο Ππζαγφξεηαο Μνλάδαο κνπ ιέγνληαο: «Ναη!... ππάθνπζεο θαιά, λα 

κπεηο». 

Βθείλε ε θσλή ήηαλ ζαλ απηή ηνπ Ruach Elohim πνπ θαηά ηνλ Μσπζή, 

φξγσλε ηα Νεξά ζηελ αλαηνιή ηεο Γσήο... 

Αελ είλαη πεξηηηφ λα πσ κε κεγάιε έκθαζε φηη ηειείσζα εθείλεο ηηο 

επηθιήζεηο θαιψληαο ην αζηξηθφ ζψκα. Κη απηφ επίζεο θαζπζηέξεζε ιίγν λα έξζεη 

ζην εζσηεξηζηηθφ κνπ θάιεζκα, ηειηθά φκσο κπήθε κέζα ζε κέλα. 

Ξαλαληπκέλνο πηα κε ηα ππεξεπαίζζεηα νρήκαηα ζα είρα κπνξέζεη λα θαιέζσ 

απφ ην ράνο ή ηελ Πξσηφγνλε Άβπζζν ην θπζηθφ κνπ ζψκα, πνπ εθείλεο ηηο ζηηγκέο 

βξηζθφηαλ ζην ζθιεξφ θξεβάηη ηνπ αζθεηή θαη αλαρσξεηή, θαη είλαη θαλεξφ φηη θαη 

απηφ ην ζψκα επίζεο ζα είρε πξνζηξέμεη ζην θάιεζκα κνπ. 

Ώπηφ πνηέ δελ είλαη θάηη ην αδχλαην: Σν θπζηθφ κνπ ζψκα πνπ απηέο ηηο 

ζηηγκέο ηηο ηφζν ελδηαθέξνπζεο βξηζθφηαλ μαπισκέλν ζην ζθιεξφ θξεβάηη, κε ηελ 

βνήζεηα ηεο ηέηαξηεο κνξθήο ηεο Νηέβη Κνπληαιίλη, ζα κπνξνχζε λα έρεη 

εγθαηαιείςεη ηελ ηξηζδηάζηαηε πεξηνρή ηνπ Βπθιείδε γηα λα έξζεη ζην θάιεζκα κνπ. 

κσο πξνηίκεζα ηφηε λα αλαδπζψ απφ κέζα απφ απηφ ην Κελφ -θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ πιήξνπο δηαζηήκαηνο ηνπ απεξηφξηζηνπ θαη βαζηνχ- γηα λα επηζηξέςσ 

ζηνλ πιαλήηε Γε... 

Έκνηαδα εθείλεο ηηο ζηηγκέο κηα κνλαρηθή αθηίλα αλαδπφκελε απφ ηελ 

Άβπζζν ηεο Μεγάιεο Μεηέξαο... 

Ο γπξηζκφο ζε απηφλ ηνλ πιαλήηε ηεο πίθξαο ηνλ θπβεξλψκελν απφ ζαξάληα 

νθηψ λφκνπο έγηλε ζρεηηθά γξήγνξα. 

Βηιηθξηλά θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο δειψλσ: Με πιήξε απηνζπλείδεζε 

επέζηξεςα ζην θπζηθφ κνπ ζψκα εηζρσξψληαο κέζα ζε απηφ ην ηειεπηαίν απφ εθείλε 

ηελ ζαπκάζηα είζνδν ηεο Φπρήο πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνλ Νηεθάξη. Ώλαθέξνκαη ζηνλ 

αδέλα ηεο επίθπζεο. 

Βίλαη θξίκα ην φηη ε Καξηεζηαλή Φηινζνθία αγλνεί απηφ πνπ είλαη ε 

Ώληηθεηκεληθή Γλψζε. 



Οπσζδήπνηε απηφ ην είδνο αγλήο γλψζεο είλαη θαηνξζσηφ γηα ηηο γλσζηηθέο 

κνπ ηθαλφηεηεο, έρσ κπνξέζεη λα γξάςσ απηέο ηηο γξακκέο γηα ην θαιφ ησλ 

πνιπαγαπεκέλσλ καο αλαγλσζηψλ... 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 14 

Δ ΑΒΤΣΒΡΔ ΜΤΔΔ ΣΔ ΦΧΣΕΏ 

Ώλαληίξξεηα κπνξνχκε θαη κέρξη πνπ πξέπεη λα δηαβεβαηψζνπκε κε κεγάιε 

έκθαζε ηελ ππεξβαίλνπζα θαη ππεξβαηηθή χπαξμε δχν θιαζζηθψλ ηχπσλ 

απνθξπθηζκνχ. 

Ώπφ φιν ην πνηθίιν ζχλνιν ησλ ηζηνξηθψλ θαη πξντζηνξηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ζρεηηδφκελσλ κε ηελ Γε θαη ηηο αλζξψπηλεο θπιέο ηεο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

δχν κνξθέο απνθξπθηζκνχ, λα μέξνπκε: 

α) Έκθπηνο Ώπνθξπθηζκφο. 

β) ρνιαζηηθφο Ώπνθξπθηζκφο. 

Σν πξψην απφ απηά ηα δχν ξεχκαηα είλαη αζθαιψο πξνθαηαθιπζκηαίν· ην 

δεχηεξν είλαη ηειείσο κεηαθαηαθιπζκηαίν. 

Σηο αθξηβείο παξαιιήινπο απφ απηέο ηηο δπν απφθξπθεο κνξθέο δηαηππσκέλεο 

κε ζαθήλεηα, ζα πξέπεη λα ηηο αλαθαιχςνπκε κε δηνξαηηθφηεηα ζηηο εμήο δχν 

εθθξάζεηο ηνπ Νφκνπ: 

α) Νφκνο Φπζηθφο θαη Παξαδείζηνο. (Γλψζε ησλ ζεψλ). 

β) Νφκνο γξαπηφο. Αεπηεξνλφκην. (Νφκνο δεχηεξνο θαη πην θαηψηεξνο). 

Βίλαη γξακκέλν κε πχξηλνπο ραξαθηήξεο ζην ΐηβιίν ηεο Γσήο φηη φηαλ νη Γηνη 

ηνπ Θενχ δειαδή, ησλ Βινρείκ ή ησλ Υίλαο γλψξηζαλ ηηο θφξεο ησλ αλζξψπσλ, 

επήιζε ηξνκεξή ε ηξνκαθηηθή θαηαζηξνθή ηεο Ώηιαληίδνο ή ηνπ Παγθφζκηνπ 

Καηαθιπζκνχ (Γέλεζηο θεθάιαην 6). Σφηε έπαςε λα ππάξρεη ε ππέξνρε 

απηνθξαηνξία ηνπ πξψηνπ Νφκνπ θαη έθηαζε ν θαηξφο ηνπ Αεπηεξνλνκίνπ ή 

δεχηεξνπ Νφκνπ. 

Βίλαη πνιχ ρεηξνπηαζηή θαη ζαθήο ε ηξνκεξή αηέιεηα ηνπ γξαπηνχ Νφκνπ. 

βαζαληζκφο γηα ηνπο κεγάινπο αλζξψπνπο ιφγσ ησλ ηξνκεξψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ 

ίδηνπ θαη ζηδεξέληα θεδεκνλία γηα ηνπο κηθξνχο. 

Ο Μσπζήο, ν κεγάινο ηεξφο αξρεγφο ηνπ Εζξαειηλνχ ιανχ, ζπγθεληξψλνληαο 

ην ιαφ ηνπ ζηελ πεδηάδα ηνπ Μσάβ, εθζέηεη ζηελ θξίζε φισλ ηα εμαίξεηα ζαχκαηα 

ηα νπνία ν Κχξηνο είρε εηνηκάζεη πξνο ράξηλ ηνπ απφ ηνλ θαηξφ πνπ είραλ θάλεη ηελ 

πξψηε ζπκκαρία ζην βνπλφ ηλά, θαη επαλαιακβάλεη ηνλ Νφκν κε λέεο 

εηθνλνγξαθήζεηο, αλαγγέιινληαο ηξνκεξέο πξνεηδνπνηήζεηο θαηά ησλ παξαβαηψλ ηνπ 

θαη ππνζρφκελνο δίθαηεο αληακνηβέο θαη επηπρίεο φισλ ησλ εηδψλ γη’ απηνχο πνπ ζα 

ηνλ ηεξνχζαλ πηζηά. 

Ο Μσπζήο κεηακνξθσκέλνο ζην φξνο Νέκπν, κεηά αθνχ επιφγεζε ηηο 

δψδεθα θπιέο ηνπ Εζξαήι, ζαπκάδεη ηελ Γε ηεο Βπαγγειίαο, ηα Διχζηα Πεδία ή 

θφζκν ησλ Υίλαο, ηελ γε πνπ πεγάδεη κέιη θαη γάια, ηνλ θφζκν ηνλ αηζεξηθφ, ηελ 

ηέηαξηε δηάζηαζε... 

Ο Μσπζήο δελ πέζαλε φπσο νη ππφινηπνη άλζξσπνη. εμαθαλίζηεθε ζην φξνο 

Νέκπν. Πνηέ δελ βξέζεθε ην πηψκα ηνπ, ηη απφγηλε; 

Ο Μσπζήο γχξηζε ζηελ επηπρηζκέλε γε ησλ ηξαγνπδηψλ ησλ ΐνξείσλ θαη ησλ 

Αξπίδσλ, έγηλε Υίλαο, κεηαβιήζεθε ζε θάηνηθν ηνπ Παξαδείζνπ... 

Με πιήξε δηαχγεηα κπνξέζακε λα δηαπηζηψζνπκε ζε νινθιεξσηηθή κνξθή, 

ην θαζάξην θαη ηειεησηηθφ γεγνλφο, φηη είλαη αθξηβψο εθεί, ζηνλ κεηαπεξηζσξηαθφ 

θφζκν, ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε, φπνπ κέρξη ηψξα θαηνηθνχζαλ νη επηπρηζκέλνη 

άλζξσπνη ηεο αξραίαο Ώξθαδίαο... 



Ώλαθέξνκαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο αλζξσπφηεηεο ηηο παξαδεηζηαθέο ησλ αξραίσλ 

θαηξψλ. 

ηαλ ν Εσάλλεο ν ΐαπηηζηήο απνθεθαιίζηεθε, ν Μεγάινο Κακπίξ Εεζνχο 

θεχγεη κε έλα πινίν «ζε έλα κέξνο έξεκν θαη απνκνλσκέλν», δειαδή, ζηελ γε ησλ 

Υίλαο, ζηελ ηέηαξηε ζπληεηαγκέλε ηνπ πιαλήηε καο Γε θαη είλαη εθεί φπνπ θάλεη κε 

ην πιήζνο ην ζαχκα ησλ πέληε ςσκηψλ θαη δχν ςαξηψλ, απφ ηα νπνία έθαγαλ φρη 

ιηγφηεξνη απφ πέληε ρηιηάδεο άλδξεο, ρσξίο λα ππνινγίζνπκε γπλαίθεο θαη παηδηά, 

πεξηζζέςαλε δε θαη δψδεθα θαιάζηα κε θνκκάηηα (Ibid XIV, 15-21). 

Βίλαη έθδειν φηη ν Μεγάινο Γλσζηηθφο Εεξέαο Εεζνχο, έπξεπε λα βάιεη 

επίζεο ηα πιήζε ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε κε ηνλ θαλεξφ ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ην ζαχκα ηνπ... 

Ώξραίεο Εξιαλδέδηθεο παξαδφζεηο, πνπ παξαδφζεθαλ ζνθά ζηα εμαίζηα 

ηξαγνχδηα ησλ βάξδσλ ή λνξδηθψλ ξαςσδψλ, κηινχλ κε δίθην γηα έλα εμαίζην ιαφ 

ηνλ Cainita ή Inca, δειαδή ηνπο Εεξνχο βαζηιείο, θαινχκελνπο απφ ηνπο Tuatha de 

Danand, ηθαλφηαηνπο ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο καγηθέο ηέρλεο πνπ έκαζαλ ζηελ Θήβα. 

Πξνθαλψο πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε πφιε Xina, πξφηππν ηνπ 

«πεξηπιαλψκελνπ Ενπδαίνπ», ελφο αθνχξαζηνπ ηαμηδεπηή. 

Οη Tuatha de Danand δηαηξέμαλε ηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο κέρξη λα θηάζνπλ 

ζηελ θαλδηλαβία, φπνπ ίδξπζαλ, κηα πφιε ειεληαθή, άιιε Διηαθή θαη επί πιένλ 

ηέζζεξηο καγηθέο πφιεηο. Φζάλνληαο μαλά νη Tuatha de Danand ζηελ Εξιαλδία, 

απνβηβάζηεθαλ ζην λεζί απηφ, φπσο ν Ώηλείαο ζηελ Κάξηαγν, πξνζηαηεπκέλνη απφ 

κηα καγηθή ππθλή νκίριε (ή πέπιν ηεο Ίζηδαο ηεο ηέηαξηεο δηάζηαζεο πνπ ηνπο 

θάιππηε). 

Με άιια ιφγηα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη Tuatha de Danand έθζαζαλ ζηελ 

Εξιαλδία δηα κέζνπ ηεο ηέηαξηεο δηάζηαζεο. Βίλαη γξακκέλε ζε παιηά ρξνληθά ε 

πνιχ δηάζεκε κάρε ηεο Μαληνχξα, φπνπ εθείλνη δνμάζηεθαλ θαηαληθψληαο ηνπο 

ζθνηαδηζηηθνχο Φίξ-Μπφιγθο. 

Ήηαλ, πξάγκαηη, ηφζν κεγάιε ε ιακπξφηεηα ησλ Tuatha de Danand, ηφζν 

ηζρπξφο θαη πνιπάξηζκνο ν ζηξαηφο ηνπο, πνπ νη πεδηάδεο γέκηδαλ απφ νξδέο 

πνιεκηζηψλ εθηεηλφκελεο κέρξη ηηο πεξηνρέο φπνπ θξχβεηαη ν ήιηνο θεχγνληαο ε 

εκέξα. Οη ήξσέο ηνπο έγηλαλ αζάλαηνη κπξνζηά ζηελ Σάξα, ηελ καγηθή πξσηεχνπζα 

ηεο Εξιαλδίαο. 

Οη Tuatha de Danand δελ έθζαζαλ ζηελ Έξηκ κε θαλέλα γλσζηφ πινίν, νχηε 

θαλείο θαηφξζσζε λα πξνζδηνξίζεη μεθάζαξα εάλ ήηαλ άλζξσπνη γελλεκέλνη ζηελ Γε 

ή είραλ θαηεβεί απφ ηνπο νπξαλνχο, νχηε εάλ επξφθεηην γηα δαηκνληθέο κνλάδεο ή γηα 

θαλέλα θαηλνχξην έζλνο, πνπ δελ κπνξνχζε κε θαλέλα ηξφπν λα είλαη αλζξψπηλνη, αλ 

απφ ηηο θιέβεο ηνπο δελ έηξερε ην αίκα ηνπ Μπεξηάρ, ηνπ αθνχξαζηνπ, ηνπ ηδξπηή 

ηεο πξσηφγνλεο Ceinne. 

Μφιηο έγηλε ε κεγάιε θαηαζηξνθή ηεο Ώηιαληίδνο, νη Tuatha de Danand 

κπήθαλ κέζα ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε νξηζηηθά. 

ηελ αηζέξηα πεξηνρή ηνπ πιαλήηε καο Γε, θαηνηθνχλ επηπρηζκέλεο κεξηθέο 

αλζξψπηλεο θπιέο. Ώπηνί νη άλζξσπνη, αθφκα θαη ζηηο ζεκεξηλέο κέξεο ηεο ηφζεο 

πίθξαο, δνπλ αθφκα ζε παξαδεηζέληα θαηάζηαζε. ηελ ηέηαξηε ζπληεηαγκέλε ηνπ 

πιαλήηε καο Γε, ππάξρνπλ πνιιέο καγηθέο πφιεηο ππέξιακπξεο νκνξθηάο... 

ηελ ηέηαξηε θάζεην ηεο Γεο κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε ηνπο ζηνηρεηψδεηο 

παξαδείζνπο ηεο Φχζεο, κε φινπο ηνπ λανχο ηνπο, πεδηάδεο, ιίκλεο γνεηεπηηθέο θαη 

γαίεο ησλ Υίλαο. 

Ώζθαιψο είλαη εθεί, ζηελ Γε ηεο Βπαγγειίαο φπνπ κπνξνχκε αθφκα λα 

ζπλαληήζνπκε επηπρηζκέλνπο, ηνλ έκθπην Ώπνθξπθηζκφ θαη ηνλ Νφκν ηεο Φχζεο 

θαη ηνπ Παξαδείζνπ... 



Βθείλνη νη Υίλαο, νη καθάξηνη πνπ επηπρηζκέλνη θαηνηθνχλ ζηα Διχζηα Πεδία, 

ζηελ γε πνπ πεγάδεη γάια θαη κέιη, δελ πέθηνπλ βέβαηα θάησ απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ 

Αεπηεξνλνκίνπ ή δεχηεξνπ Νφκνπ πνπ ηφζν βαζαλίδεη ηνπο ζλεηνχο... 

Ώζθαιψο ηα πιήζε Υίλαο, φπσο εθείλα ηα γλσζηά ζαλ Tuatha de Danand 

δνπλ επηπρηζκέλα ζηελ Βδέκ θάησ απφ ηελ θεδεκνλία ηνπ πξψηνπ Νφκνπ. Οη Tuatha 

de Danand είραλ πάληα καδί ηνπο ηέζζεξα καγηθά εζσηεξηζηηθά ζχκβνια, θαηά 

κήθνο ησλ ηφπσλ πνπ πεξλνχζαλ ζηηο ηζηνξηθέο εμφδνπο ηνπο: 

α) Μηα γηγαληηαία θνχπα, ή Γθξηάι (ζχκβνιν δσληαλφ ηεο ζειπθήο κήηξαο). 

β) Έλα ηεξάζηην Ώθφληην απφ θαζαξφ ζίδεξν (αξζεληθφ θαιιηθφ ζχκβνιν). 

γ) Έλα κεγάιν Ππξνγελέο παζί (ζχκβνιν ηεο εμνπαιηθήο θσηηάο). 

δ) Σελ Πέηξα ηεο Ώιήζεηαο (ζχκβνιν ηεο ζεμνπαιηθήο, Φηινζνθηθήο πέηξαο). 

Βάλ ν Μσπζήο, ν κεγάινο Ββξαίνο αξρεγφο, είρε αγλνήζεη ην βαζχ λφεκα 

απηψλ ησλ ηεζζάξσλ καγηθψλ ζπκβφισλ, πνηέ δελ ζα είρε θαηαθέξεη λα κεηαηξαπεί 

ζε Υίλα, ζην φξνο Νέκπν. 

Έηζη ην θαηάιαβα εγψ φηαλ γνλαηηζκέλνο κπξνζηά ζηνλ Λφγν ηνπ ειηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηνπ δεηνχζα κε πιήξε ηαπεηλφηεηα, ηελ είζνδν ζηελ Αεχηεξε Μχεζε 

ηεο Φσηηάο... 

Ώδχλαηνλ λα μεράζσ εθείλεο ηηο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ν Βπινγεκέλνο 

αλέζεζε ζε έλαλ εηδηθφ ηελ άγηα απνζηνιή λα νδεγήζεη ζνθά απφ ηελ ζπνλδπιηθή 

κνπ ζηήιε ηνλ Αεχηεξν ΐαζκφ ηεο Αχλακεο ηεο Φσηηάο... 

Βγψ ήζεια λα γλσξίζσ ζε βάζνο ηα κπζηήξηα ηεο ηέηαξηεο ζπληεηαγκέλεο 

θαη λα εηζρσξήζσ ληθεηήο ζηελ Γε ηεο Βπαγγειίαο. 

Υξεηαδφκνπλα επεηγφλησο, ρσξίο αλαβνιή, λα αλνηθνδνκήζσ ηηο πχξηλεο 

δπλάκεηο ζηνλ αηζεξηθφ δσηηθφ κνπ πάην... 

ηαλ ην Αεχηεξν Φίδη μχπλεζε γηα λα αξρίζεη ην αλέβαζκά ηνπ πξνο ηα κέζα 

θαη πξνο ηα επάλσ θαηά κήθνο ηνπ αηζέξηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, έγηλα δεθηφο ζηνλ Ναφ 

κε κηα κεγάιε θνζκηθή γηνξηή. 

Ο εηδηθφο Υίλα κε βνεζνχζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθπζηθήο ζπλνπζίαο. 

Δ Ληηειάληεο θαη εγψ αληηιακβαλφκαζηαλ κε ηελ έθηε αίζζεζε. Πξνθαλψο δελ 

ήκνπλ εγθαηαιεηκκέλνο. Ο Υίλα κε βνεζνχζε κε δπλαηά καγλεηηθά πεξάζκαηα πνπ 

πήγαηλαλ απφ ηνλ θφθθπγα κέρξη ηνλ αδέλα ηεο επίθπζεο... 

Βθείλνο ν Αάζθαινο είρε ξίμεη πάλσ ζηνπο ψκνπο ηνπ κηα κεγάιε εζηθή 

επζχλε, ζα έπξεπε λα νδεγήζεη επηδέμηα ηελ Γσληαλή θαη Φηινζνθηθή Φσηηά θαηά 

κήθνο ηνπ θαλαιηνχ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ ηνπ πεξίθεκνπ ζενζνθηθνχ Lingam Sarira 

(δσηηθφ βάζνο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ). 

Πξνθαλψο απηφ ην φρεκα είλαη κνλάρα ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ θπζηθνχ 

ζψκαηνο, ε ηεηξαδηαζηαηηθή φςε ηνπ θπζηθνχ καο ζψκαηνο. 

«Ώπηή ε κχεζε είλαη πνιχ πην θνπηαζηηθή»· έηζη κνπ είρε πεη ν Λφγνο ηνπ 

ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο· φκσο εγψ πνζνχζα κε απέξαληεο αλεζπρίεο λα γλσξίζσ ηα 

κπζηήξηα ηνπ αηζέξηνπ θφζκνπ· λα εηζρσξήζσ ζηελ Γε ηεο Βπαγγειίαο. 

Σν ιακπξφ αλέβαζκα ηνπ Αεχηεξνπ Πχξηλνπ Φηδηνχ ζην κήθνο ηνπ θαλαιηνχ 

ηνπ κπεινχ, απφ ζπφλδπιν ζε ζπφλδπιν θαη απφ ηζάθξα ζε ηζάθξα, έγηλε πνιχ αξγά 

ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηεο θαξδηάο. Κάζε ζπφλδπινο αηζεξηθνχ ηχπνπ πεξηθιείεη 

νξηζκέλεο αξεηέο· αζθαιψο ζα πξέπεη λα καο δνθηκάζνπλ πξηλ θζάζνπκε ζε απηφλ ή 

εθείλν ηνλ ζπφλδπιν. Να ζπκεζνχκε φηη ν ρξπζφο δνθηκάδεηαη κε ηελ θσηηά θαη ε 

αξεηή κε ηνλ πεηξαζκφ. 

Σα πφδηα ησλ ζξφλσλ ησλ ζεψλ έρνπλ δσηθέο κνξθέο. 

Οη ζθνηαδηζηέο επηηίζεληαη αδηάθνπα ζε εθείλνπο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

θζάζνπλ ζε νπνηνλδήπνηε βαζκφ ηεο απφθξπθεο καζνλίαο ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε. 

«Ο Οπξαλφο θαηαιακβάλεηαη κε επίζεζε, νη γελλαίνη ηνλ έρνπλ θαηαθηήζεη». 



ηελ ρψξα ησλ ρηιίσλ θαη κηαο λπρηψλ ππάξρνπλ επίζεο κπζηηθνί δείπλνη, εγψ 

βξέζεθα ζε έλαλ ηέηνην δείπλν. Βκάο ηνπο θαιεζκέλνπο καο πεξηπνηήζεθαλ θχθλνη 

άζπηιεο ιεπθφηεηαο ζηηο αθηέο κηαο θξπζηάιιηλεο ιίκλεο... 

ε άιιε επθαηξία κνπ δηδάρηεθε ν εμήο Κνζκηθφο Νφκνο: «Πνηέ κελ 

αλαθαηεχεηο κέζα ζην ίδην ζπίηη αληίξξνπεο δπλάκεηο, γηαηί απφ ηελ αλάκημε ησλ 

αληηζέησλ ξεπκάησλ παξάγεηαη κηα Σξίηε δχλακε, ε νπνία είλαη γηα φινπο 

θαηαζηξνθηθή». 

Σν δσηηθφ ζψκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο αηζέξεο: 

α) Φσηεηλφο Ώηζέξαο 

β) Ώληαλαθιαζηηθφο Ώηζέξαο 

γ) Υεκηθφο Ώηζέξαο 

δ) Ώηζέξαο Γσήο 

Ο πξψηνο απφ απηνχο ηνπο αηζέξεο ζπλαληηέηαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηηο 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο ζέιεζεο θαη ηεο θαληαζίαο. 

Ο δεχηεξνο ζπζρεηίδεηαη κπζηηθά κε φιεο ηηο αληηιήςεηο ησλ αηζζήζεσλ θαη 

ππεξαηζζήζεσλ. 

Ο ηξίηνο είλαη ε βάζε φισλ ησλ βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ο ηέηαξηνο ρξεζηκεχεη ζαλ δηάκεζνο ζηηο δπλάκεηο πνπ δνπιεχνπλ κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο θπιήο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Αεχηεξεο Μχεζεο ηεο Φσηηάο έκαζα λα 

απειεπζεξψλσ ηνπο δχν πξψηνπο αηζέξεο γηα λα ηαμηδεχσ κε απηνχο καθξηά απφ ην 

θπζηθφ κνπ ζψκα. 

Ώζθαιψο νη αληηιήςεηο δηφξαζεο θαη δηαθνήο, εληείλνληαη εμαηξεηηθά φηαλ 

θάπνηνο απνξξνθά ζην αζηξηθφ ηνπ ζψκα ηνπο αλσηέξνπο αηζέξεο. 

Ώπηνί νη αηζέξεο καο επηηξέπνπλ λα θέξνπκε ζηνλ θπζηθφ εγθέθαιν ην 

ζχλνιν ησλ ππεξεπαίζζεησλ αλακλήζεσλ. 

Δ δσληαλή εζσηεξηζηηθή εμήγεζε πνπ κε παξαζηαηηθφ ηξφπν ζα κνπ δηλφηαλ 

ζρεηηθά κε ηνλ κπζηηθηζηηθφ απνθεθαιηζκφ, ήηαλ πξαγκαηηθά εμαηξεηηθή... 

Ήκνπλ θαιεζκέλνο ζε κηα καθάβξηα γηνξηή θαη απηφ πνπ είδα ζην ηξαγηθφ 

ηξαπέδη επάλσ, ήηαλ πξαγκαηηθά αλαηξηρηαζηηθφ. Έλα βέβειν καησκέλν θεθάιη 

βαικέλν επάλσ ζε έλα αζεκέλην δίζθν, γαξληξηζκέλν φιν κε θάηη πνπ θαιχηεξα είλαη 

λα ζσπάζσ… 

Βίλαη θαλεξή ε βαζεηά ζεκαζία ηνπ: Σν δσψδεο Βγψ, ν εαπηφο καο, ν εαπηφο 

κνπ, πξέπεη λα απνθεθαιηζηεί... 

Ώπφ απηφ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε κε κεγάιε επηηπρία, ην βέβαην θαη 

μεθάζαξν γεγνλφο φηη ε θεθαιή ηνπ Εσάλλε ηνπ ΐαπηηζηή κέζα ζηνλ αζεκέλην δίζθν 

θαηέρεη πξαγκαηηθά ηελ ίδηα ζεκαζία... 

Ώζθαιψο ν Εσάλλεο ν Πξφδξνκνο καο δίδαμε απηήλ ηελ ηξνκεξή αιήζεηα, 

αλεβαίλνληαο ζην βσκφ ηεο αλψηαηεο ζπζίαο... 

θαιίδνληαο παιηά θείκελα κε ηελ καλία ηνπ αζθεηή ζην θειί ηνπ, 

αλαθαιχςακε ηα παξαθάησ: Οη Ναδαξελνί ήηαλ γλσζηνί ζαλ ΐαπηηζηέο, αβήλνη θαη 

Υξηζηηαλνί ηνπ Ώγίνπ Εσάλλε. Σν πηζηεχσ ηνπο ήηαλ φηη ν Μεζζίαο δελ ήηαλ γηνο ηνπ 

ζενχ, αιιά απιψο έλαο πξνθήηεο πνπ ζέιεζε λα αθνινπζήζεη ηνλ Εσάλλε. 

Ο Χξηγέλεο (ηφκνο 2, ζει. 150) παξαηεξεί φηη «ππάξρνπλ κεξηθνί πνπ ιέλε φηη 

ν Εσάλλεο ήηαλ ν Υξηζκέλνο (Υξηζηφο)». 

«ηαλ νη κεηαθπζηθέο αληηιήςεηο ησλ γλσζηηθψλ, πνπ έβιεπαλ ζηνλ Εεζνχ 

ηνλ Λφγν θαη ηνλ Υξηζκέλν, άξρηζαλ λα θεξδίδνπλ έδαθνο, νη πξσηφγνλνη Υξηζηηαλνί 

ρσξίζηεθαλ απφ ηνπο Ναδαξελνχο, νη νπνίνη θαηεγνξνχζαλ ηνλ Εεζνχ φηη 

παξέθζεηξε ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Εσάλλε θαη φηη άιιαμε κε άιινλ ηελ βάθηηζε ζηνλ 

Ενξδάλε» (Ναδαξελφο Κψδηθαο, 2, ζει. 109). 



Αελ ζεσξψ πεξηηηφ λα ηνλίζσ κε κεγάιε έκθαζε ην ζπνπδαίν γεγνλφο φηη ν 

Εσάλλεο ν ΐαπηηζηήο ήηαλ θη απηφο έλαο Υξηζηφο. Ώπφ ην άιιν κέξνο, ζεσξνχκελνη 

απφ ηελ άπνςε ηνπ Λφγνπ (Σέιεηα Πνιιαπιή Μνλάδα), κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρεη 

ζψζεη εθείλνπο πνπ έρνπλ πεζάλεη ζηνλ εαπηφ ηνπο, εθείλνπο πνπ έρνπλ απνθεθαιίζεη 

ην δσψδεο Βγψ ηνπο θαη έρνπλ ληθήζεη ην βαζίιεην ησλ ζθνηαδηψλ ή θφιαζε.     

αλ ζπλέπεηα ή ζπκπέξαζκα, φια απηά ηα θαηάιαβα νινθιεξσηηθά, ηέιεηα, 

φηαλ είδα ην καθάβξην ηξαπέδη ζηελ αίζνπζα ηνπ ζπκπνζίνπ... 

ηαλ εγθαηέιεηςα εθείλν ην αζπλήζηζην θαη ραψδεο άληξν, νη Μχζηεο ηεο 

Ώπφθξπθεο Ώδειθφηεηαο κνπ έδσζαλ έλα σξαίν δψξν. 

Βπξφθεηην γηα έλα πνιχ κηθξφ φξγαλν καγείαο, κε ην νπνίν κπνξψ λα 

ελεξγήζσ ζαλ ζενπξγφο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιαζηηθή. 

ζνη έρνπλ δεη ηηο θσηνγξαθίεο κνπ κπνξνχλ λα εμαθξηβψζνπλ απφ κφλνη 

ηνπο, ην γεγνλφο φηη ζειεκαηηθά ρεηξίδνκαη ηελ πιαζηηθή. 

Αηάθνξεο κνξθέο ηνπ πξνζψπνπ κνπ ζπληαξάδνπλ ηνπο θαιχηεξνπο 

θσηνγξάθνπο κνπ φκσο νκνινγψ εηιηθξηλά θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο φηη δελ είκαη εγψ 

πνπ έρσ απηήλ ηελ δχλακε αιιά ν Βζψηεξνο, ην Πξαγκαηηθφ εζσηεξηθφ κνπ Βίλαη, ν 

Άηκαλ ν Άθαηνο. Ώπηφο ελεξγεί επάλσ ζηελ πιαζηηθή φηαλ είλαη απαξαίηεην... 

Σν αζήκαλην άηνκν κνπ δελ αμίδεη ηίπνηα, ην Έξγν είλαη ην παλ. Βγψ 

αζθαιψο δελ είκαη παξά έλα απιφ ζθνπιήθη ηεο ιάζπεο ηεο γεο. 

Βάλ έγξαθα κε ιεπηνκέξεηεο φια φζα εκείο νη κπζηηθηζηέο έρνπκε 

πεηξακαηηζηεί ζηνπο ηξηάληα ηξεηο Άγηνπο ζαιάκνπο ηνπ αηζεξηθνχ θφζκνπ, ζα γέκηδα 

πνιινχο ηφκνπο, γη’ απηφ πξνηηκψ λα κηιήζσ ζπλνπηηθά. 

ηαλ ν Αεχηεξνο ΐαζκφο ηεο Αχλακεο ηεο Φσηηάο έθηαζε ζην χςνο ηνπ 

δεκηνπξγηθνχ ιάξπγγα, κε έβαιαλ ζηελ θπιαθή. 

Σν θαηεγνξεηήξην ζέζπηζκα έιεγε αθξηβψο ηα αθφινπζα: «Ώπηφο ν Κχξηνο, 

εθηφο απφ ην έγθιεκα ηνπ λα ζεξαπεχεη ηνπο αξξψζηνπο, είλαη επίζεο θαη 

ζπγγξαθέαο ελφο βηβιίνπ κε ηίηιν «Ο Σέιεηνο Γάκνο», ην νπνίν είλαη έλα 

πξαμηθφπεκα ελαληίνλ ηεο δεκφζηαο εζηθήο θαη ησλ θαιψλ ζπλεζεηψλ ησλ πνιηηψλ». 

Ήκνπλ ινηπφλ ζ’ έλα ηξνκεξφ κπνπληξνχκη κηαο παιηάο θπιαθήο ηεο Ννηίνπ 

Ώκεξηθήο, φπνπ έπξεπε λα πεξάζσ απφ ηελ θιαζζηθή Σειεηή ηνπ Ώπνθεθαιηζκνχ... 

Σφηε είδα ζηελ βάζε κηαο παιηάο πνιεκίζηξαο ηελ ζετθή κνπ Μεηέξα 

Κνπληαιίλη, κε ην ππξνγελέο ζπαζί ζην δεμί ηεο ρέξη, λα απνθεθαιίδεη έλα πιάζκα. 

«Ώ! Σψξα θαηαιαβαίλσ», αλαθψλεζα απφ ηα ηξνκεξά ζθνηάδηα ηνπ 

ζιηβεξνχ κπνπληξνπκηνχ κνπ. Ώξγφηεξα κπήθα ζε απηήλ ηελ εμαίζηα θαηάζηαζε πνπ 

ζηελ πςειή γηφγθα είλαη γλσζηή ζαλ Νίξβη-Κάιπα-ακάληη. 

Έμσ απφ απηφ ην άιιν κπνπληξνχκη πνπ ιέγεηαη θπζηθφ κνπ ζψκα, 

εθζηαζηαζκέλνο πεηξακαηίζηεθα ζηνλ εαπηφ κνπ ηελ κεγάιε θαη βαζεηά εζσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα...  

Ώπηφο, ε Μνλάδα κνπ, κπήθε κέζα κνπ, ζηελ ςπρή κνπ, θαη ηφηε 

κεηακνξθψζεθα εληειψο. Με ιακπξή πιεξφηεηα είδα εμ νινθιήξνπ εκέλα ηνλ ίδην. 

Ώπηφο, είλαη ην πέκπην απφ ηα επηά Πλεχκαηα κπξνζηά ζηνλ ζξφλν ηνπ 

Ώξληνχ θαη εγψ είκαη ν Μπνληηζάηβα ηνπ. Ώπηφ έξρεηαη λα καο ζπκίζεη εθείλε ηελ 

θξάζε ηνπ Μσάκεζ: «Ο Ώιιάρ είλαη ν Ώιιάρ θαη ν Μσάκεζ ν Πξνθήηεο απηνχ». 

ΐγαίλνληαο απφ εθείλε ηελ θπιαθή θαηεπζχλζεθα ζην ζπίηη κνπ, εθεί κε 

πεξίκελαλ νη θαιχηεξνη κνπ θίινη... 

Μέξεο κεηά, ν Αεχηεξνο ΐαζκφο ηεο Αχλακεο ηεο Φσηηάο έθαλε απ’ επζείαο 

επαθή κε ην άηνκν ηνπ Παηέξα, ηνπνζεηεκέλν ζην καγλεηηθφ πεδίν ηεο ξίδαο ηεο 

κχηεο· ηφηε είδα ζε λπρηεξηλή φξαζε ην ππξνγελέο αζηέξη κε ην Μάηη ηνπ Θενχ ζην 

θέληξν. 



Δ αζηξαθηεξή Πεληάιθα μεθφιιεζε απφ ηνλ Υξηζηφ Ήιην γηα λα ιάκςεη 

επάλσ ζην θεθάιη κνπ... 

Δ θνζκηθή γηνξηή ηεο λχρηαο ηεο κχεζεο ήηαλ εμαίξεηε. Ώπφ ην θαηψθιη ηνπ 

Νανχ είδα ην Πξαγκαηηθφ κνπ Βίλαη -ηνλ Βζψηεξν- ζηαπξσκέλν επάλσ ζηνλ ζηαπξφ 

ηνπ ζην ηεξφ βάζνο ηνπ Ώγηαζηεξίνπ θαη κπξνζηά απφ ηνπο Ώδειθνχο ηεο 

Ώπφθξπθεο Ώδειθφηεηαο. 

Βλψ Ώπηφο έπαηξλε ηελ κχεζε, εγψ, ζηνλ πξνζάιακν ηνπ Νανχ, 

ηαθηνπνηνχζα ινγαξηαζκνχο κε ηνπο Κπξίνπο ηνπ Κάξκα... 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 15 

Δ ΣΡΕΣΔ ΜΤΔΔ ΣΔ ΦΧΣΕΏ 

Ώλαληίξξεηα ν ζάλαηνο είλαη θάηη βαζηά ζεκαληηθφ. Σν λα εκβαζχλεηο ζε 

απηφ ην ζέκα, ην λα κπεηο ζην λφεκα νινθιεξσηηθά, εηιηθξηλά, κε άπεηξε ππνκνλή 

θαη ζε φια ηα επίπεδα ηνπ λνπ, είλαη αζθαιψο επείγνλ θαη ρσξίο αλαβνιή. 

αλ ζπλέπεηα ή ιακπεξφ ζπκπέξαζκα κπνξνχκε θαη κέρξη πνπ πξέπεη λα 

βεβαηψζνπκε κε επηζεκφηεηα ην εμήο απηαπφδεηθην: «Μφλν αλαθαιχπηνληαο 

νινθιεξσηηθά ηα κπζηήξηα ηνπ ζαλάηνπ, κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε ηελ 

πξνέιεπζε ηεο δσήο». 

Βάλ ν ζπφξνο δελ πεζάλεη, ην θπηφ δελ γελληέηαη, Θάλαηνο θαη χιιεςε 

βξίζθνληαη ζηελά ζπλδεδεκέλα. 

ΐγάδνληαο ηελ ηειεπηαία πλνή ηεο χπαξμεο καο, πξνεθηείλνπκε 

αλαπφθεπθηα, δηα κέζνπ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηφπνπ, ηνλ ειεθηξηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

ίδηαο καο ηεο χπαξμεο... 

Πξνθαλψο απηφ ην ειεθξν-ςπρηθφ ζρέδην έξρεηαη αξγφηεξα λα αγθαιηάζεη ην 

γνληκνπνηεκέλν απγφ, έηζη γίλεηαη ε επηζηξνθή καο. 

Σν κνλνπάηη ηεο δσήο είλαη δηακνξθσκέλν απφ ηα ίρλε ησλ νπιψλ ηνπ αιφγνπ 

ηνπ ζαλάηνπ. 

Σα ηειεπηαία ιεπηά ηεο αγσλίαο βξίζθνληαη κπζηηθά ζπλδεδεκέλα κε ηηο 

εξσηηθέο απνιαχζεηο ησλ κειινληηθψλ γήηλσλ παηέξσλ καο. 

Σν πεπξσκέλν πνπ καο πεξηκέλεη πην πέξα απφ ηνλ ζάλαην, ζα είλαη ε 

επαλάιεςε ηεο ησξηλήο καο δσήο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο. 

Ώπηφ πνπ ζπλερίδεηαη πην πέξα απφ ηνλ ηαθηθφ ιάθθν, είλαη νη ζηνξγέο κνπ, 

νη ηξπθεξφηεηέο κνπ, ηα κίζε κνπ: Βγψ ζέισ, εγψ δελ ζέισ, εγψ δειεχσ, εγψ 

επηζπκψ, εγψ εθδηθνχκαη, εγψ ζθνηψλσ, εγψ θιέβσ, εγψ είκαη ιάγλνο, εγψ έρσ ζπκφ, 

εγψ έρσ απιεζηία θ.η.ι. 

ιε απηή ε ιεγεψλα ησλ Βγψ, αιεζηλή ιεγεψλα απφ δαηκφληα, πνπ 

πξνζσπνπνηεί ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα, επηζηξέθεη, γπξίδεη, μαλαελζαξθψλεηαη. Θα 

ήηαλ γεινίν λα κηιήζνπκε γηα έλα Βγψ αηνκηθφ, θαιχηεξα είλαη λα κηιήζνπκε κε 

πιήξε ζαθήλεηα γηα έλα πιεζσξηθφ Βγψ. 

Ο νξζφδνμνο εζσηεξηζηηθφο ΐνπδηζκφο δηδάζθεη φηη ην Βγψ είλαη κηα 

πξφζζεζε ςπρηθψλ αθνινχζσλ. 

Σν Ώηγππηηαθφ βηβιίν «Δ Κξπθή Καηνηθία» αλαθέξεη κε κεγάιε έκθαζε γηα 

ηα Κφθθηλα Ααηκφληα ηνπ έζ (ηα Βγψ δηάβνινη πνπ απνηεινχλ ην Βγψ). 

Ώπηά ηα Βγψ, θηιφληθα θαη θσλαθιάδηθα, απνηεινχλ ηηο ζθνηαδηζηηθέο 

ιεγεψλεο, ελάληηα ζηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα πνιεκήζεη ν Ώξηδνχλα κε δηαηαγέο πνπ 

δφζεθαλ απ’ επζείαο απφ ηνλ επινγεκέλν Κχξην Κξίζλα (βιέπε ην Μπαγθαβάλη 

Γθηηά). 

Δ πξνζσπηθφηεηα δελ επηζηξέθεη· είλαη θφξε ηνπ θαηξνχ ηεο· έρεη κηα αξρή 

θαη έλα ηέινο. Σν κφλν πνπ ζπλερίδεη είλαη αζθαιψο έλαο ζσξφο απφ δηάβνινπο... 



Μπνξνχκε λα επηηχρνπκε ηελ αζαλαζία ζηνλ αζηξηθφ θφζκν. κσο απηφ 

είλαη δπλαηφλ κφλν θαηαζθεπάδνληαο ην Βίδσιν (ην αζηξηθφ ζψκα). Πνιινί 

ζπγγξαθείο ηνπ ηχπνπ ςεπδν-εζσηεξηζηέο θαη ςεπδναπνθξπθηζηέο πέθηνπλ ζην 

ζθάικα λα ζπγρένπλ ην Βγψ κε ην Ώζηξηθφ ψκα. 

Δ κνληέξλα κεηαθπζηθή ινγνηερλία κηιά πνιχ γχξσ απφ πξνβνιέο ηνπ 

αζηξηθνχ ζψκαηνο· φκσο, πξέπεη λα έρνπκε ην ζάξξνο λα αλαγλσξίδνπκε φηη νη 

αθνζησκέλνη ηνπ απνθξπθηζκνχ ζπλεζίδνπλ λα μεδηπιψλνληαη ζην Βγψ, γηα λα 

ηαμηδέςνπλ ζηηο ππνζειεληαθέο πεξηνρέο ηεο Φχζεο δηα κέζνπ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

δηαζηήκαηνο. 

Σν αζηξηθφ ζψκα δελ είλαη απαξαίηεην εμάξηεκα γηα ηελ χπαξμε, δελ είλαη 

πεξηηηφ λα ζπκίζνπκε φηη ην θπζηθφ ζψκα έρεη επηπρψο κηα δσηηθή πξνέθηαζε ή 

Lingam Sarira πνπ εγγπάηαη εμ νινθιήξνπ ηελ χπαξμε ηνπ. 

Ώλαληίξξεηα ην αζηξηθφ ζψκα είλαη κηα πνιπηέιεηα πνπ πνιχ ιίγνη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα έρνπλ. Λίγα είλαη ηα άηνκα πνπ γελληνχληαη κε απηφ ην ιακπεξφ φρεκα. 

Δ πξψηε χιε ηνπ Μεγάινπ Έξγνπ, ην αιρεκηζηηθφ ζηνηρείν κε ην νπνίν 

κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην αζηξηθφ ζψκα, είλαη ην εμνπαιηθφ Τδξνγφλν 

Si12. Πξνθαλψο, ην αλαθεξζέλ Τδξνγφλν αληηπξνζσπεχεη ην ηειηθφ πξντφλ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ηξνθψλ, κέζα ζην ζαπκάζην εξγαζηήξη ηνπ νξγαληζκνχ. 

Βίλαη ζαθέο φηη απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ πιηθφ κε ην νπνίν ιεηηνπξγεί ην 

ζεμ. Δ επεμεξγαζία απηήο ηεο νπζίαο εμειίζζεηαη ζε ξπζκηθή νκνθσλία κε ηηο επηά 

λφηεο ηεο κνπζηθήο ζθάιαο. 

Αελ είλαη πεξηηηφ λα θαηαιάβνπκε φηη ν Έλα έκηληο θαη ην ηδηαίηεξν 

Τδξνγφλν ηνπ Si12, είλαη ζπφξνο θαη θξνχην ηαπηφρξνλα. 

Σν λα κεηαηξέςεηο απηφ ην αμηφινγν Τδξνγφλν γηα λα δνζεί έμππλε 

απνθξπζηάιισζε ζε κηα αλψηεξε νθηάβα, ζεκαίλεη, λα δεκηνπξγήζεηο κηα 

θαηλνχξγηα δσή κέζα ζηνλ ππάξρνληα νξγαληζκφ, λα δψζεηο ζαθή κνξθή ζην 

αζηξηθφ ζψκα ή sideral ζψκα ησλ αιρεκηζηψλ θαη θαβαιηζηψλ. 

Πξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη ην αζηξηθφ ζψκα γελληέηαη απφ ην ίδην πιηθφ, απφ 

ηελ ίδηα νπζία, απφ ηελ ίδηα χιε πνπ γελληέηαη ην θπζηθφ ζψκα, ην κφλν πνπ δηαθέξεη 

είλαη ε δηαδηθαζία. 

ιν ην θπζηθφ ζψκα, φια ηα θχηηαξα, κέλνπλ γηα λα ην πνχκε έηζη, 

επεξεαζκέλα απφ ηηο αθηηλνβνιίεο ηεο χιεο πνπ είλαη ην Si12. Καη φηαλ απηέο 

θνξεζζνχλ αξθεηά, ε χιε Si12 αξρίδεη λα θξπζηαιινπνηείηαη. Δ θξπζηαιινπνίεζε 

απηήο ηεο χιεο απνηειεί ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο. 

Δ κεηάβαζε ηεο χιεο Si12 ζε θαηάζηαζε πεγαζκνχ θαη βαζκηαίνπ θνξεζκνχ 

φινπ ηνπ νξγαληζκνχ απφ απηέο ηηο αλαζπκηάζεηο, είλαη απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζηελ 

Ώιρεκεία κεηαηξνπή ή κεηαζρεκαηηζκφο. 

Αίθαηα απηφο ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο ζε αζηξηθφ είλαη απηφ 

πνπ νλνκάδεη ε Ώιρεκεία κεηαηξνπή ησλ ζθαηψλ κεηάιισλ ζε ιεπηά κέηαιια, ή 

αιιηψο ε απφθηεζε ηνπ ρξπζνχ απφ θνηλά κέηαιια. 

Σελ εζσηεξηζηηθή δηαδηθαζία κπνξνχκε λα ηελ αλαθαιχςνπκε ζηελ εμν-

Γηφγθα, ζην Maithuna, ζηελ εμνπαιηθή Μαγεία: χλδεζε ηνπ Λίλγθακ-Γηφλη 

(Φαιιφο-Μήηξα) ρσξίο εθζπεξκάησζε ηνπ Έλα έκηληο. 

Δ ραιηλαγσγεκέλε επηζπκία ζα πξνθαιέζεη ηηο ζαπκαηνπξγέο δηαδηθαζίεο ηεο 

θξπζηαιινπνίεζεο ηνπ Τδξνγφλνπ Si12 ζε κηα ςειφηεξε νθηάβα. 

Δ ηξνθνδφηεζε είλαη δηαθνξεηηθή. Ώλαληίξξεηα ην αζηξηθφ ζψκα ρξεηάδεηαη 

αζθαιψο ηελ ηξνθή ηνπ, θαη απηφ είλαη θαλεξφ. πσο θαη λα είλαη, ην θπζηθφ ζψκα 

ειέγρεηαη ζνθά απφ ζαξάληα νθηψ λφκνπο -γεγνλφο πνπ είλαη απνδεδεηγκέλν 

επηζηεκνληθά κε ηα ζαξάληα νθηψ ρξσκνζψκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην θχηηαξν ηνπ 



ζπεξκαηνδσαξίνπ- θαη θαηαιήγεη πνιχ θαλεξφ θαη ρεηξνπηαζηφ φηη ην πξσηεχνλ 

Τδξνγφλν ηνπ θπηηαξηθνχ ζψκαηνο είλαη ην Τδξνγφλν 48. 

Σν λα εμνηθνλνκνχκε απηφλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν Τδξνγφλνπ, θαηαιήγεη 

ζη’ αιήζεηα ζρεηηθά εχθνιν φηαλ βαδίδνπκε ην κνλνπάηη ηεο ίζηαο γξακκήο. 

Σν πεξίζζεπκα ηνπ Τδξνγφλνπ ζαξάληα νθηψ (48) πνπ δελ έρεη μνδεπηεί ζηηο 

θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ θφζκνπ ηνπ Βπθιείδε, γίλεηαη ζαπκάζηα 

Τδξνγφλν είθνζη ηέζζεξα (24). Πξνθαλψο ην θαινχκελν Τδξνγφλν είθνζη ηέζζεξα 

(24) έξρεηαη πάληα ζαλ ππέξνρε ηξνθή ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο. Βπείγεη λα 

δηαβεβαηψζσ κε κεγάιε έκθαζε φηη ην αζηξηθφ ζψκα ησλ αιρεκηζηψλ ή θαβαιηζηψλ 

εμειίζζεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ζαπκάζηα θάησ απφ ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ είθνζη 

ηεζζάξσλ λφκσλ. 

Κάζε φξγαλν γλσξίδεηαη θαζαξά απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη θάπνηνο μέξεη φηη 

δηαζέηεη αζηξηθφ ζψκα φηαλ κπνξεί λα ηαμηδέςεη κε απηφ, (βιέπε θεθ. 6 απηνχ ηνπ 

ίδηνπ ζπγγξάκκαηνο). 

Σν δηθφ κνπ ηδηαίηεξν ζπκβάλ ήηαλ πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφ. 

Πξέπεη λα δηαβεβαηψζσ εκθαηηθά φηη γελλήζεθα κε αζηξηθφ ζψκα. Με 

ζαπκάζην ηξφπν ην είρα θαηαζθεπάζεη πξηλ λα γελλεζψ, ζε αξραηφηαηνπο θαηξνχο 

ελφο πεξαζκέλνπ Μαραβκαληάξα πνιχ πξηλ ραξάμεη ε απγή ηεο ζειεληαθήο 

αιπζίδαο. 

Σν λα αλνηθνδνκήζσ ηηο πχξηλεο δπλάκεηο ζην αλαθεξφκελν ήηαλ ην πην 

ζπνπδαίν πξάγκα. 

Έηζη ην θαηάιαβα, πξηλ δεηήζσ απφ ηνλ Λφγν ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο ηελ 

είζνδφ κνπ ζηελ Σξίηε Μχεζε ηεο Φσηηάο. 

Αελ είλαη πεξηηηφ λα πσ ζνπο πνιπαγαπεκέλνπο αλαγλψζηεο κνπ φηη ην 

Μεγάιν Βίλαη, αθνχ κνπ παξαρψξεζε φζα ηνπ είρα δεηήζεη, ππαγφξεπζε εηδηθή 

πξφλνηα βνεζψληαο κε. 

Ώπφ απηφ κπνξείηε λα ζπκπεξάλεηε φηη κνπ παξαρψξεζαλ θάπνηνλ εηδηθφ 

ζηνλ Σξίην ΐαζκφ ηεο Αχλακεο ηεο Φσηηάο. 

Βθείλνο ν γθνπξνχ-ληέβα εθηέιεζε ηελ απνζηνιή ηνπ θαηεπζχλνληαο ην Σξίην 

Πχξηλν Φίδη απφ ην λσηηαίν θαλάιη ζην αζηξηθφ ζψκα. 

Δ Ληηειάληεο θαη ην αζήκαλην πξφζσπν κνπ, πνπ δελ έρεη θακηά αμία, 

αληηιακβαλφκαζηαλ κε ηελ έθηε αίζζεζε ηνλ αζηξηθφ εηδηθφ, πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο κεηαθπζηθήο καο ζπλνπζίαο καο βνεζνχζε. 

Σν μχπλεκα ηεο Φσηηάο ζην ζψκα ην αζηξηθφ αλαγγέιιεηαη πάληα κε ηελ 

ηξνκεξή αζηξαπή ηεο λχρηαο. 

Ώξρηθά ν Σξίηνο ΐαζκφο ηεο Αχλακεο ηεο Φσηηάο ζε απηφ ην ηφζν πνιχηηκν 

φρεκα, δηαζέηεη έλα σξαηφηαην ρξψκα άζπξν, άζπηιν. Ώξγφηεξα επαλέξρεηαη 

ιάκπνληαο κέζα ζηελ αχξα ηνπ χκπαληνο κε έλα νκνξθφηαην ρξπζφ ρξψκα. 

Οκνινγψ ρσξίο πεξηζηξνθέο θαη κε εηιηθξίλεηα φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εζσηεξηζηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ηνλ Σξίην ΐαζκφ ηεο Αχλακεο ηεο Φσηηάο έπξεπε λα 

δήζσ ζπκβνιηθά φιν ην Κνζκηθφ Αξάκα. 

Κάπνηνο πνπ δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα επηειέο ζθνπιήθη πνπ 

ζέξλεηαη ζηνλ βνχξθν ηεο γεο, αηζζάλεηαη πξαγκαηηθά ζπγθηλεκέλνο φηαλ μαθληθά 

θαη ρσξίο λα ην αμίδεη, βξίζθεηαη κεηακνξθσκέλνο ζε θεληξηθφ πξφζσπν απηνχ ηνπ 

Αξάκαηνο, παξ’ φιν πνπ απηφ είλαη θαζαξά ζπκβνιηθφ. 

Αηαθέξνληαο απφ ηα δχν πξνεγνχκελα Φίδηα, ν Σξίηνο ΐαζκφο ηεο Αχλακεο 

ηεο Φσηηάο, αθνχ αγγίμεη ην άηνκν ηνπ Παηέξα ζην καγλεηηθφ πεδίν ηεο κχηεο, 

εμαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε θαξδηά. 

Μεηαμχ ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο ξίδαο ηεο κχηεο θαη ηεο θαξδηάο, 

ππάξρνπλ κπζηηθέο γξακκέο, Νάληηο ή ζαπκαηνπξγά θαλάιηα. 



Κάπνηνο κπζηηθφο δξφκνο ελψλεη ηελ ξίδα ηεο κχηεο κε ην πξσηεχνλ ηζάθξα, 

πνπ απφ ην θέληξν ηνπ εγθεθάινπ ειέγρεη ηελ θαξδηά. Ώπφ απηφλ ηνλ δξφκν 

θπθινθνξεί ε Φσηηά. Ώξγφηεξα εμαθνινπζεί ην δξφκν ηεο σο ηελ θαξδηά ηελ ίδηα, 

θπθινθνξψληαο κπζηεξησδψο απφ ην Ώλαράηα Νάληη. 

Σν λα δήζεηο φιν ην Αξάκα ηνπ Υξηζηνχ ζηνλ αζηξηθφ θφζκν είλαη ρσξίο 

θακηά ακθηβνιία, θάηη πνπ πνηέ δελ ζα κπνξνχζε λα μεράζεη θαλείο. 

χκθσλα κε ην πψο ν Σξίηνο ΐαζκφο ηεο Αχλακεο ηεο Φσηηάο εμειίζζεηαη 

θαη αλαπηχζζεηαη αξκνληθά ζην αζηξηθφ ζψκα, ηα δηάθνξα γεγνλφηα ηνπ Αξάκαηνο 

ηνπ Υξηζηνχ γίλνληαη αλνηρηά. 

ηαλ ε Άγηα Φιφγα θζάζεη ζην ζαπκάζην ιηκάλη ηεο ήζπρεο θαξδηάο, 

βηψλνπκε ηφηε απηφλ ην ζπκβνιηζκφ ηνλ ζρεηηδφκελν ζηελά κε ηνλ ζάλαην θαη ηελ 

Ώλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ. 

Σξνκεξή θαηαιήγεη απηή ε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν ζπκβνιηθφο Λνγγίλνο, 

θαξθψλεη ζηα πιεπξά ηνπ κπεκέλνπ ηελ Άγηα Λφγρε, ην εμαίξεην έκβιεκα ηεο 

θαιιηθήο δχλακεο. 

Ο Πάξζηθαι γηάηξεςε κε απηήλ ηελ Λφγρε ηελ ηξνκεξή πιεγή πνπ έθαηγε 

νδπλεξά ζην πιεπξφ ηνπ βαζηιηά Ώκθφξηα. 

ηαλ έγηλα δεθηφο κπζηηθά απφ θάπνηα ηεξαξρηθή νπξάληα δχλακε, νη 

ζθνηεηλνί Μχζηεο ηνπ Ώξηζηεξνχ Υεξηνχ κνπ επηηέζεθαλ, γεκάηνη απφ κεγάιν κίζνο. 

Μεηαμχ ησλ κπζηεξίσλ ησλ κεγάισλ κεηξνπφιεσλ δελ ιείπεη πνηέ ν Άγηνο 

Σάθνο θαη είλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξνχζε λα ιείπεη ν δηθφο κνπ ζηελ Μχεζε. 

ε ζηηγκέο πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο, έξρεηαη ζηελ κλήκε κνπ ε κπεηηθή 

ζηηγκή ηνπ Γθηλέο ληε Λάξα. 

Τπήξρε, πξάγκαηη, ζε εθείλε ηελ εζσηεξηζηηθή ζηηγκή ηνπ αμηφινγνπ 

κπεκέλνπ, θάπνηα θνπέια απφ «κεγάιν ηδάθη», θφξε ηνπ ηδξπηή ηνπ Μνλαζηεξηνχ 

ζπλνδεχνληαο ηνλ, ρσξίο λα είλαη άιιν «homo bueno» παξά ν ίδηνο ν Αάζθαινο 

Οδεγφο, ν νπνίνο ηνλ ζπλφδεπζε σο ηα Άγηα ησλ Ώγίσλ ή Άδπηα εθείλνπ ηνπ λανχ, 

φπνπ ν λεφθπηνο βξήθε ζην θέληξν κηαο πινπζηφηαηεο θαηνηθίαο απφ κάξκαξν, έλαλ 

πνιπηειή ηάθν εξκεηηθά θιεηζκέλν θαη ηνπ νπνίνπ ην βαξχ ζθέπαζκα ζήθσζε κε 

επθνιία κε ηα ίδηα ηνπ ηα ρέξηα ν Γθηλέο ππαθνχνληαο ζηνλ Αάζθαιν, θαη είδε εθεί 

κέζα, κε κεγάιε ηνπ έθπιεμε, ην ίδην ηνπ ην θπζηθφ ζψκα. 

Αηαθνξεηηθά απφ ηνλ Γθηλέο ληε Λάξα, εγψ είδα ζηνλ ηάθν ην ίδην κνπ ην 

αζηξηθφ ζψκα. Καηάιαβα ηφηε φηη ζα έπξεπε λα πεξάζσ απφ ηελ εζσηεξηζηηθή 

αλάζηαζε. Ώζθαιψο πξέπεη λα αλαζηεζεί κέζα καο ν Μεγάινο Μαζφλνο Αάζθαινο 

Υηξάκ Ώκπίθ. «Ο ΐαζηιηάο πέζαλε. Γήησ ν ΐαζηιηάο!» 

Ώλάζηαζε ξεαιηζηηθή, σκή, γλήζηα, απζεληηθή, είλαη δπλαηή κφλν ζην 

Αεχηεξν ΐνπλφ. ε απηέο ηηο παξαγξάθνπο αλαθεξφκαζηε εκθαηηθά κφλν ζηελ 

ζπκβνιηθή κπεηηθή αλάζηαζε. 

Μέζα ζηνλ Άγην Σάθν έπξεπε λα παξακείλσ αζηξηθά γηα δηάζηεκα ηξηψλ 

εκεξψλ πξηλ ηελ αλαθεξζείζα ζπκβνιηθή Ώλάζηαζε. 

Δ θάζνδνο ζηελ ζθνηεηλή θαηνηθία ηνπ Πινχησλα ήηαλ απαξαίηεηε κεηά απφ 

φιε ηελ ζπκβνιηθή δηαδηθαζία ηεο Ώλάζηαζεο. 

Έπξεπε λα αξρίζσ κε ηξνκεξέο αλαθεθαιαηψζεηο κέζα ζηα πην βαζηά 

ζπιάρλα ηεο Γεο· εθεί φπνπ ν Φισξεληηλφο Αάληεο ζπλάληεζε ηελ πφιε ηνπ Νηίηε. 

Δ βαζκηαία αλάιεςε πξαγκαηνπνηήζεθε αξγά, δηα κέζνπ ησλ δηαθφξσλ 

ζηξσκάησλ ηνπ βπζηζκέλνπ νξπθηνχ βαζηιείνπ... 

Ώλαθεθαιαίσζε ζθεληθή, δσληαλή, πξννδεπηηθή, αλνδηθή, ήηαλ απαξαίηεηε 

γηα ηελ ηέιεηα γλψζε ηνπ Βαπηνχ, ηνπ Βαπηνχ Μνπ. 



Ώλαθεθαιαίσζε παιηψλ ιαζψλ ηεο αβχζζνπ ζπλεζίδεη λα είλαη ρξήζηκε φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηελ δηάιπζε ηνπ Βγψ. Σν λα γλσξίδεηο ηα δηθά ζνπ ςπρνινγηθά 

ζθάικαηα είλαη βέβαηα επείγνλ, ρσξίο αλαβνιή. 

«Βίκαη έλαο Άγηνο!», αλαθψλεζα κπξνζηά ζε κηα νκάδα θνκςψλ θπξηψλ, πνπ 

ζθνηεηλέο πήξαλ ζέζε ζε έλα πνιπηειέο ζαιφλη ηεο αβχζζνπ... 

Βθείλεο νη γπλαίθεο γέιαζαλ κε κέλα, θνξντδεχνληαο κε κε ηελ ςπρή ηνπο, 

ελψ ζπγρξφλσο κε πξνθιεηηθνχο κνξθαζκνχο επαλαιάκβαλαλ εηξσληθά: Άγηνο! 

Άγηνο! Άγηνο! 

Βίραλ δίθην εθείλα ηα δχζηπρα πιάζκαηα. Βθείλε ηελ επνρή δελ είρα δηαιχζεη 

ην Βγψ, ήκνπλ έλαο πεζκέλνο πνληηζηήθαλ... 

Βίλαη γξακκέλν κε αλακκέλα θάξβνπλα ζην ΐηβιίν φισλ ησλ Λάκςεσλ φηη 

ζηελ θαηνηθία ηνπ Πινχησλα ε αιήζεηα κεηακθηέδεηαη κε ζθνηάδηα. «ην Ααηκφλην 

είλαη Θεφο αλάπνδνο» είρε γξάςεη ε Δ.Ρ.ΐ. 

πκβνιηθή Ώλάιεςε, κπεηηθή, εθπαηδεπηηθή, φκσο δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

Λνγηθή Ώλάιεςε ηνπ Σξίηνπ ΐνπλνχ. 

Αέθα ελλέα κέξεο κεηά αθφηνπ άξρηζα ηελ αλνδηθή πνξεία απφ ηελ άβπζζν, 

νη Μχζηεο ηεο Ώπφθξπθεο Ώδειθφηεηαο εμάιεηςαλ απφ ην θάησ κέξνο ηεο θνηιηαθήο 

κνπ ρψξαο κηα θινχδα ή νπζία αηνκηθή, παξφκνηα κε ην δέξκα ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ. 

Μέζα ζηνλ κηθξφθνζκν άλζξσπν, απηφο ν αηνκηθφο θινηφο είλαη ζαλ κηα 

κεγάιε πφξηα πνπ νδεγεί ζηα θαηψηεξα κέξε ηεο αβχζζνπ... 

ζν απηφ ην αηνκηθφ ζηνηρείν ππάξρεη ζηνλ άλζξσπν, ε Οπζία παξακέλεη 

αξθεηά απηνέγθιεηζηε ζην Βγψ. 

Μφιηο βγεη απηή ε αηνκηθή πφξηα ζηελ απέλαληη αζηξηθή κεξηά ηεο θνηιηάο, νη 

Μχζηεο πξέπεη ηφηε λα ζεξαπεχζνπλ απηήλ ηελ θνηιηαθή πεξηνρή. 

ηαλ ν Σξίηνο ΐαζκφο ηεο Αχλακεο ηεο Φσηηάο θαηνξζψζεη λα βγεη απφ ην 

πάλσ κέξνο ηνπ θξαλίνπ, παίξλεη ηελ κπζηηθηζηηθή κνξθή ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. 

Άζπξν πεξηζηέξη κε θεθαιή ελφο γέξνληα ιαηξεπηνχ. Θετθφ άζπηιν πιάζκα επάλσ 

ζηνλ πχξγν ηνπ λανχ αθνπκπηζκέλν κε κπζηηθηζηηθφ θαξηέξη, πεξηκέλνληαο 

επηπρηζκέλν ηελ ππέξνρε ζηηγκή ηεο κχεζεο... 

Βλζπκνχκελνο αξραία ιάζε απφ πξνεγνχκελεο κεηελζαξθψζεηο, έπξεπε λα 

πεξάζσ ζηηο ηξηάληα ηξεηο κέξεο απφ έλα αζπλήζηζην ζπκβάλ, άηνπν... 

Σξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζεο κνπ, έπξεπε λα 

είλαη ππνηαγκέλεο ζηελ δνθηκαζία ηεο θσηηάο... 

Να θαζνξίζνπκε απηέο ηηο ηέζζεξηο θαηαζηάζεηο ηεο πλείδεζεο είλαη επείγνλ 

γηα ην θαιφ ησλ αγαπεηψλ καο αλαγλσζηψλ: 

Ώ) Βηθαζία 

ΐ) Πίζηε 

Γ) Αηάλνηα 

Α) Ννπο 

Σν πξψην απφ απηά ηα ηέζζεξα ζηάδηα είλαη βαζηά αζπλεηδεζία, βαξβαξηζκφο 

ζηελ πνξεία, παξαλζξψπηλνο χπλνο, απαλζξσπηά θ.η.ι. 

Σν δεχηεξν απφ απηά ηα ζηάδηα αληηζηνηρεί αθξηβψο κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο ινγηθήο: γλψκεο, θαλαηηθέο αηξέζεηο θ.η.ι. 

Σν ηξίην εθδειψλεηαη ζαλ αληηιεπηηθή ζχλζεζε, επηζηεκνληθφηεηα, 

δηαλνεηηθή αλαζεψξεζε ησλ πεπνηζήζεσλ, επαγσγή, ζπκπεξαζκαηηθφο 

ζπιινγηζηηθφο ηχπνο, κειέηεο πνιχ ζνβαξέο ζρεηηθέο κε λφκνπο θαη θαηλφκελα θ.η.ι. 

Σν ηέηαξην είλαη ε αθππληζκέλε πλείδεζε· θαηάζηαζε ηνπ Σνπξίγηα, 

δηφξαζε πξαγκαηηθά αληηθεηκεληθή, θσηηζκέλε θαη ηέιεηα, πνιπφξαζε θ.η.ι. 



ΐγήθα ζξηακβεπηήο απφ ηελ δχζθνιε δνθηκαζία. Ώλαληίξξεηα ζην κνλνπάηη 

ηεο θφςεο ηνπ μπξαθηνχ πξέπεη λα δνθηκαζηνχκε πνιιέο θνξέο. 

Ο εξκεηηθφο ζπκβνιηζκφο ηεο παξαπάλσ εζσηεξηζηηθήο δνθηκαζίαο ήηαλ 

πνιχ ελδηαθέξσλ: ηξεηο παξζέλεο πνιχ ήξεκεο αλάκεζα ζηηο θιφγεο. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ Νίθε! 

ήκεξα βξίζθνκαη πηα ζηαζεξά εγθαηεζηεκέλνο ζηηο θαηαζηάζεηο 

«δηαλνεηηθή» θαη «λνεηηθή». Αελ είλαη πεξηηηφ λα δηαβεβαηψζνπκε φηη «εηθαζία» θαη 

«πίζηε» εμαιείθζεθαλ απφ ηελ θχζε κνπ κέζσ ησλ ηξνκεξψλ δνθηκαζηψλ ηεο 

κχεζεο. 

Σξηάληα επηά εκέξεο αξγφηεξα απφ ηφηε πνπ άξρηζα ηηο αβπζζαιέεο κνπ 

αλαζθνπήζεηο, έπξεπε ηφηε λα κειεηήζσ κε άκεζν ηξφπν ηνπο δψδεθα δσδηαθνχο 

αζηεξηζκνχο, θάησ απφ ηελ αληηβαζηιεία ησλ νπνίσλ θπθινθνξνχκε ζηελ αλνδηθή 

θαη θαζνδηθή εμέιημε ζπλερψο. 

Κάζε έλαο απφ ηνπο δψδεθα δσδηαθνχο αζηεξηζκνχο ιάκπεη κε ηνλ ηδηαίηεξν 

ηνπ ηφλν. 

Σν αζηξηθφ θσο ηνπ αζηεξηζκνχ ηνπ Λένληα έρεη έλα σξαηφηαην ρξπζαθί 

ρξψκα θαη φηαλ θαλείο ην αηελίδεη αηζζάλεηαη εκπλεπζκέλνο. 

Σν ηέινο φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ώλάιεςε 

αλαγγέιιεηαη πάληα απφ ηέζζεξηο αγγέινπο, πνπ ζηξακκέλνη πξνο ηα ηέζζεξα ζεκεία 

ηνπ νξίδνληα ηνπ πιαλήηε Γε, θάλνπλ ν θαζέλαο λα ερεί ε ηξνκπέηα ηνπ. 

Μέζα ζηνλ Ναφ κνπ παξαδφζεθε ην άζπξν πεξηζηέξη ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, 

ζαλ λα κνπ έιεγε: «Ανχιεςε εληαηηθά ζηελ Έλαηε θαίξα αλ ζέιεηο λα ελζαξθψζεηο 

ζηνλ εαπηφ ζνπ ηνλ Σξίην Λφγν». 

ιεο απηέο νη ζπκβνιηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Ώλάιεςεο ηειείσζαλ ζηηο ζαξάληα 

κέξεο. 

Δ ηειηθή ηειεηή έγηλε ζηνλ Ώηηηαηφ Κφζκν. Ώπηφ πνπ ηφηε αηζζάλζεθα θαη 

είδα, ήηαλ πξαγκαηηθά εμαηξεηηθφ. 

Ο Μέγαο Μπεηήο ήηαλ ηφηε ν αλάη Κνπκάξα, ν ηδξπηήο ηνπ Μεγάινπ 

Κνιιεγίνπ ησλ Μπεκέλσλ ηεο Ώμηνζέβαζηεο Λεπθήο Ώδειθφηεηαο. 

ηνλ ΐσκφ, κε ην θαιάκη ησλ πέληε θφκπσλ ζην δπλαηφ ηνπ δεμί, εθείλν ην 

Μεγάιν Ολ άζηξαθηε ηξνκεξά ζετθφ. 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 16 

Δ ΣΒΣΏΡΣΔ ΜΤΔΔ ΣΔ ΦΧΣΕΏ 

Ώπηφ ην ζιηβεξφ ινγηθφ αλζξσπάξην ην ιαλζαζκέλα θαινχκελν άλζξσπνο 

είλαη πνιχ φκνην κε έλα κνηξαίν πινίν γεκάην απφ πνιινχο αξηζηεξνχο θαη 

ζθνηεηλνχο επηβάηεο. Ώλαθέξνκαη ζηα Βγψ. Ώλαληίξξεηα θάζε έλαο απφ απηνχο έρεη 

ην δηθφ ηνπ λνπ, ηδέεο, αληηιήςεηο, γλψκεο, ζπγθηλήζεηο θ.η.ι. 

Πξνθαλψο είκαζηε γεκάηνη απφ άπεηξεο ςπρνινγηθέο αληηζέζεηο. Ώλ 

κπνξνχζακε λα θνηηάμνπκε ζε έλαλ θαζξέπηε νιφθιεξν ην ζψκα έηζη φπσο 

πξαγκαηηθά είκαζηε, ζα κέλακε ηξνκνθξαηεκέλνη απφ ηνπο εαπηνχο καο ηνπο ίδηνπο. 

Ο ηχπνο δηάλνηαο πνπ ζε θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή εθθξάδεηαη κέζα καο δηα 

κέζνπ ησλ δηαθφξσλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ, εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ Βγψ ζε δξάζε (βιέπε θεθάιαην 3, κέξνο κε ηίηιν: Σν Βγψ). 

Βίλαη θαλεξή, ρεηξνπηαζηή θαη έθδειε ζε θάζε έλαλ απφ εκάο ε εζσηεξηθή 

χπαξμε πνιιψλ λνψλ. ΐέβαηα δελ θαηέρνπκε έλα λνπ αηνκηθφ, ηδηαίηεξν, έρνπκε 

πνιινχο λφεο. Πξέπεη επεηγφλησο, ρσξίο αλαβνιή, λα δεκηνπξγήζνπκε ην δηαλνεηηθφ 

ζψκα, φκσο απηφ είλαη δπλαηφλ κφλν κεηαηξέπνληαο ην εμνπαιηθφ Τδξνγφλν Si12. 

Μέζσ ηνπ Sahaja Maithuna (εμνπαιηθή Μαγεία), κπνξνχκε θαη κέρξη πνπ 

πξέπεη λα πεξάζνπκε ην πεξίζζεπκα ηνπ εμνπαιηθνχ Τδξνγφλνπ Si12, απηνχ πνπ 



δελ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο, ζε κηα δεχηεξε 

νθηάβα αλψηεξεο ηάμεο. 

Δ απνθξπζηάιισζε απηνχ ηνπ Τδξνγφλνπ ζηελ ζαπκαηνπξγή θαη 

ππέξιακπξε κνξθή ηνπ δηαλνεηηθνχ ζψκαηνο, είλαη έλα αμίσκα ηεο Βξκεηηθήο 

νθίαο. 

Ώζθαιψο απηή ε απνθξπζηάιισζε ηνπ αλαθεξφκελνπ εμνπαιηθνχ 

Τδξνγφλνπ δηαδηθάδεηαη επίζεκα ζχκθσλα κε ηηο λφηεο λην-ξε-κη-θα-ζνι-ια-ζη ζε 

δεχηεξε κεηαβαηηθή νθηάβα. 

Δ ηξνθή είλαη δηαθνξεηηθή. Βίλαη θαλεξφ φηη θάζε νξγαληζκφο πνπ έξρεηαη 

ζηελ χπαξμε ρξεηάδεηαη ηελ εηδηθή ηνπ ηξνθή θαη δηαηξνθή. Σν δηαλνεηηθφ ζψκα δελ 

απνηειεί βέβαηα εμαίξεζε απφ ηνλ γεληθφ θαλφλα. 

Σν πεξίζζεπκα ηνπ Τδξνγφλνπ 24 πνπ δελ έρεη θαηαλαισζεί ζηελ ζξέςε ηνπ 

αζηξηθνχ ζψκαηνο, κεηαηξέπεηαη ζε Τδξνγφλν 12. (Να κελ ζπγρέεηε ην ηειεπηαίν κε 

ην εμνπαιηθφ Τδξνγφλν Si12). 

αλ ζαθέο απνηέιεζκα, βέβαην, απηαπφδεηθην, είλαη ινγηθφ λα ηνλίζνπκε 

θαλεξά φηη ην Τδξνγφλν 12 είλαη ε θχξηα θαη νξηζηηθή ηξνθή γηα ην δηαλνεηηθφ 

ζψκα. 

Αελ είλαη δπλαηφλ λα απνθηήζεη θαλείο ηελ πιήξε αηνκηθφηεηα ηεο δηάλνηαο 

ρσξίο ηελ δεκηνπξγία ηνπ δηαλνεηηθνχ ζψκαηνο. 

Μφλν δεκηνπξγψληαο απηφ ην φρεκα θαηέρνπκε ην νξγαλσκέλν θαηψηεξν 

κάλαο, ζπγθεθξηκέλε δηάλνηα ηδηαίηεξε, αηνκηθή. 

Δ βάζε απηήο ηεο δεκηνπξγίαο βξίζθεηαη ζηελ Έλαηε θαίξα (ην εμ). Δ 

εξγαζία ζην Ώλακκέλν Ώκφλη ηνπ Δθαίζηνπ είλαη απαξαίηεηε. 

Βίλαη θαλεξφ φηη θάπνηνο μέξεη φηη δηαζέηεη δηαλνεηηθφ ζψκα, φηαλ κπνξεί λα 

ηαμηδέςεη κε απηφ ζπλεηδεηά θαη ζεηηθά δηα κέζνπ ησλ ππεξεπαίζζεησλ θφζκσλ. 

Δ ηδηαίηεξε πεξίπησζε κνπ ήηαλ θάηη ην πνιχ εηδηθφ. Βγψ γελλήζεθα κε 

δηαλνεηηθφ ζψκα, ην είρα δεκηνπξγήζεη ζε έλα πνιχ καθξηλφ παξειζφλ, πνιχ πξηλ 

ραξάμεη ε απγή ηνπ Μαρακβαληάξα ηνπ Πάληκα ή Υξπζνχ Λσηνχ. 

Πξαγκαηηθά ηψξα, ην κφλν πνπ ρξεηαδφκνπλα επεηγφλησο, ρσξίο αλαβνιή, 

ήηαλ λα αλαθεθαιαηψζσ ηελ Σέηαξηε Μχεζε ηεο Φσηηάο θαη λα επηζθεπάζσ ηηο 

πχξηλεο δπλάκεηο ζην αλαθεξζέλ φρεκα. 

Ο αζηξαθηεξφο Αξάθνληαο ηεο νθίαο -αλαθέξνκαη ζηνλ Λφγν ηνπ ειηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ξο- εκπηζηεχηεθε ζε έλαλ εηδηθφ Γθνπξνχ ηελ επγελή απνζηνιή λα 

κνπ παξαζηαζεί θαη λα κε βνεζήζεη 

Σν λα ζεθψζεηο ην Σέηαξην Φίδη θαηά κήθνο ηνπ λσηηαίνπ θαλαιηνχ ηνπ 

δηαλνεηηθνχ ζψκαηνο, απφ ζπφλδπιν ζε ζπφλδπιν θαη απφ ηζάθξα ζε ηζάθξα, είλαη 

αζθαιψο θάηη πνιχ αξγφ θαη ηξνκεξά δχζθνιν.     

«Πξηλ λα κπνξέζεη ε ρξπζή θιφγα λα θαίεη κε ήξεκν θσο, ε ιάκπα πξέπεη λα 

είλαη θαιά πξνζηαηεπκέλε θαη ζε κέξνο απάλεκν. Οη γήηλεο ζθέςεηο πξέπεη λα 

πέζνπλ λεθξέο κπξνζηά ζηηο πφξηεο ηνπ Νανχ. Ο λνπο πνπ είλαη ζθιαβσκέλνο ζηηο 

αηζζήζεηο, θάλεη ηελ ςπρή ηφζν αλάπεξε φζν ηελ βάξθα πνπ απνπξνζαλαηνιίδεη ν 

άλεκνο επάλσ ζηα λεξά». 

Καηάπιεθηνο ζπλέιαβα ηηο πνιιαπιέο αλαιακπέο ηεο ζαπκαηνπξγήο 

Πεληάιθα επάλσ ζηα ππεξάγηα θαληειέξηα ηνπ Νανχ. Αηαπέξαζα επηπρήο ην 

θαηψθιη ηνπ Ώγηαζηεξίνπ, νη ζθέςεηο κνπ θπκάηηδαλ θινγηζκέλεο. 

Καηάιαβα θαζαξά φηη ζηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Έλαηε θαίξα ζα 

έπξεπε λα μερσξίζσ πνιχ πξνζεθηηθά ηνλ «θαπλφ απφ ηηο θιφγεο». 

Ο θαπλφο είλαη ηξφκνο, ζθνηάδηα, θηελσδία· ε θσηηά είλαη θσο, αγάπε, 

κεηαβαηηθή αγλφηεηα. 



Κάζε εμσηεξηθφ ζνθ πξνθαιεί θπκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηνλ λνπ· απηέο νη 

ηειεπηαίεο ζηνλ εαπηφ ηνπο έρνπλ ηνλ βαζηθφ ηνπο ππξήλα ζην Βγψ, ζην Βκέλα ηνλ 

Ίδην. 

Βίλαη αζθαιψο αλαγθαίν ην λα εμαζθνχκε απφιπην έιεγρν ζε απηέο ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ λνπ. Πξέπεη λα παξακείλνπκε αδηάθνξνη κπξνζηά ζηελ θνιαθεία θαη 

ηελ πξνζβνιή, κπξνζηά ζην ζξίακβν θαη ηελ απνηπρία. 

Σν λα ρακνγειά θαλείο κπξνζηά ζηνπο πβξηζηέο ηνπ, ην λα θηιά ην καζηίγην 

ηνπ δήκηνπ ηνπ, είλαη απαξαίηεην. Να ζπκάζηε φηη νη ιέμεηο πνπ καο πξνζβάινπλ δελ 

έρνπλ κεγαιχηεξε αμία απφ απηήλ πνπ ηνπο δίλεη ν πξνζβεβιεκέλνο. 

ηαλ δελ δίλνπκε ζεκαζία ζηα ιφγηα ησλ πβξηζηψλ, ηα ιφγηα απηά κέλνπλ 

ζαλ επηηαγέο ρσξίο αληίθξηζκα. 

Ο Φχιαθαο ηεο Πχιεο ζηνλ θφζκν ηνπ λνπ επαλέξρεηαη πξνζσπνπνηψληαο ην 

Βγψ. 

Να αληηκεησπίδεηο κε εξσηζκφ ηελ ηξνκεξή δνθηκαζία, λα ληθήζεηο 

πξαγκαηηθά ηνλ Σξνκεξφ Ώδειθφ -φπσο νλνκάδεηαη ζηνλ Ώπφθξπθν Μαζνληζκφ- 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ Σέηαξηε Μχεζε ηεο Φσηηάο. 

Υσξίο θαλέλαλ θφβν, γξήγνξα μεζεθάξσζα ην ππξνγελέο ζπαζί κνπ. Ώπηφ 

πνπ έγηλε κεηά ήηαλ θαηαπιεθηηθφ: ε Νχκθε ηνπ Καησθιηνχ εμαθαλίζηεθε 

ηξνκαγκέλε. 

Βίλαη θαλεξφ φηη απηή ε δνθηκαζία έξρεηαη πάληα, κεηά απφ ην άλνηγκα ησλ 

πχξηλσλ θηεξψλ. Βίλαη κηα ηξνκεξή αιήζεηα ην φηη φηαλ ε Εεξή Φιφγα αλεβαίλεη ζην 

χςνο ηεο θαξδηάο, αλνίγνπλ πάληα ηα αθηηλνβφια αγγειηθά θηεξά. 

Ώζθαιψο ηα θιεγφκελα θηεξά καο επηηξέπνπλ λα κπνχκε ακέζσο ζε 

νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηνπ ΐαζηιείνπ. 

Άιιν θνζκηθφ γεγνλφο ζαπκάζην, πνπ είρα λα δήζσ ζηνλ εαπηφ κνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πνιιαπιψλ δηαδηθαζηψλ ηεο Σέηαξηεο Μχεζεο ηεο Φσηηάο, ήηαλ 

πξάγκαηη ε ζξηακβεπηηθή είζνδνο ηνπ Εεζνχ ζηελ αγαπεκέλε πφιε ησλ πξνθεηψλ. 

πνηνο ζέιεη πξαγκαηηθά λα εηζέιζεη ζηελ Άλσ Εεξνπζαιήκ (ηνπο αλψηεξνπο 

θφζκνπο), πξέπεη λα απειεπζεξσζεί απφ ην ζψκα, απφ ηηο ζπγθηλήζεηο θαη απφ ην 

λνπ. 

Βίλαη επείγνλ, απαξαίηεην, κε αλαβιεηέν ην λα αλέβεηο ζην ζπκβνιηθφ 

γάηδαξν (ν λνπο), λα ηνλ δακάζεηο, λα ηνλ ειέγμεηο κφλν έηζη είλαη δπλαηφλ λα 

απειεπζεξσζνχκε απφ απηφλ γηα λα κπνχκε ζηνπο θφζκνπο ηνπ Πλεχκαηνο (ηελ 

νπξάληα Εεξνπζαιήκ). 

Ώηζζάλζεθα φηη ην θζαξκέλν θπζηθφ κνπ ζψκα απνζπληίζεην θαη πέζαηλε. 

Βθείλεο ηηο ζηηγκέο αλαθψλεζε κε δπλαηή θσλή ν Μέγαο Ραβί ηεο Γαιηιαίνο 

ιέγνληαο:  

-Ώπηφ ην ζψκα δελ ζνπ ρξεζηκεχεη πηα. 

Βπηπρήο μέθπγα απφ ηελ θζαξηή κνπ κνξθή ηνπ ελδχκαηνο κε ην Διηαθφ 

ψκα, ην ρξπζφ ζψκα ηνπ Διηαθνχ Ώλζξψπνπ. 

ηαλ ε Εεξή Φσηηά άζηξαςε επίζεκα ζην Πχξηλν Άζηξν θαη ζηνλ έλαζηξν 

ηαπξφ, ε Θετθή κνπ Μεηέξα Κνπληαιίλη, ε ηδηαίηεξε θαη αηνκηθή, ηηκήζεθε ζηνλ 

Ναφ. 

Δ Κνπληαιίλη άλζηζε ζηα γφληκα κνπ ρείιηα γηλφκελε Λφγνο, φηαλ ε θσηηά 

έθηαζε ζηνλ δεκηνπξγηθφ ιάξπγγα. 

Ώθφκα ζπκάκαη εθείλε ηελ ζηηγκή πνπ έγηλε ε γηνξηή. Οη Μχζηεο ηεο 

Ώπφθξπθεο Ώδειθφηεηαο κε βξάβεπζαλ κε έλα ζαπκάζην ζχκβνιν πνπ θπιάσ κέρξη 

ηψξα. 



Βμαίξεηε ήηαλ εθείλε ε ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ε Φσηηά ηεο Κνπληαιίλεο 

έθζαζε ζην χςνο ηνπ κπαινχ κνπ. Σφηε ην δηαλνεηηθφ κνπ ζψκα πέξαζε απφ ηελ 

ζπκβνιηθή ηαχξσζε ηνπ Κπξίνπ. 

Ώμηνζεκείσηε θαηέιεμε ε άλνδνο ηεο εξσηηθήο Φιφγαο ζηνλ ζπφλδπιν 

ηξηάληα δχν. Ώπηέο ηηο ζηηγκέο ηεο κεγάιεο θαηάλπμεο θαηάιαβα ηα κπζηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ βαζκφ ηνπ Λένληα ηνπ Νφκνπ. 

«ηαλ έλαο θαηψηεξνο Νφκνο μεπεξληέηαη απφ έλαλ αλψηεξν Νφκν, ν 

αλψηεξνο Νφκνο πιέλεη ηνλ θαηψηεξν Νφκν». 

«Ο Λένληαο ηνπ Νφκνπ θαηαπνιεκείηαη κε ηνλ Γπγφ». 

«Κάλε θαιά έξγα γηα λα μεπιεξψζεηο ηα ρξέε ζνπ». 

Κάπνηα κεηαιιηθή θακπάλα έθαλε λα αλαηξηρηάζνπλ επίζεκα φια ηα κέξε ηνπ 

χκπαληνο, φηαλ ε ζετθή Φσηηά άλνημε ηνλ ισηφ ησλ ρηιίσλ πεηάισλ (ηζάθξα 

αραζξάξα). 

Βθείλεο ηηο ζηηγκέο ππέξνρεο αλάηαζεο άθνπζα άξξεηεο ρνξσδίεο πνπ 

αληερνχζαλ ζην Ώγηαζκέλν χκπαλ.  

Ώξγφηεξα είρα λα θέξσ ππνκνλεηηθά ηελ εξσηηθή Φιφγα, κέρξη ην καγλεηηθφ 

πεδίν ηεο ξίδαο ηεο κχηεο. 

Βπσθεινχκελνο έμππλα απφ θάπνηα κπζηηθή λεθξηθή ρνξδή ζπλέρηζα θαηφπηλ 

νδεγψληαο ηελ θιφγα κέρξη ηελ πεξηνρή ηνπ Θαιάκνπ, πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη 

ηνπνζεηεκέλν ην Πξσηεχνλ ηζάθξα πνπ ειέγρεη ηελ θαξδηά. 

Σέινο επσθειήζεθα έμππλα απφ ην Ώλαράηα Νάληη, γηα λα νδεγήζσ ηελ 

ζεμνπαιηθή Φιφγα σο ηνλ Ναφ-Καξδηά. 

Δ ηειηθή ηεξνηειεζηία εθείλεο ηεο κχεζεο ήηαλ πξαγκαηηθά εμαηξεηηθή, 

χςηζηε, ηξνκεξά ζετθή. Βθείλε ηελ κπζηηθηζηηθή λχρηα ν Ναφο ήηαλ ληπκέλνο κε 

δφμα. Ώδχλαηνλ λα πεξηγξάςσ ηφζε νκνξθηά... 

Ο αλάη Κνπκάξα, Μεγάινο Εεξνθάληεο, κε πεξίκελε απζηεξφο ζηνλ 

κεγαινπξεπή ηνπ ζξφλν. Βγψ κπήθα κε βαζεηά επιάβεηα κέζα ζηελ ηεξή αίζνπζα... 

Μπξνζηά ζηνλ Μεγάιν ζπζηαζκέλν, φπσο ζπλήζηδε λα ηνλ νλνκάδεη ε Δ.Ρ.ΐ., 

ε Θετθή κνπ Μεηέξα Κνπληαιίλη κε άπεηξε αγάπε έβαιε επάλσ ζην θεθάιη κνπ ην 

θίηξηλν καληψ ηνπ ΐνχδα θαη ην εμαίξεην δηάδεκα ζην νπνίν έιακπε ην Μάηη ηνπ 

ίβα. 

-Ώπηφο είλαη ν πνιπαγαπεκέλνο κνπ Γηνο! αλαθψλεζε ε Μεηέξα κνπ θαη κεηά 

πξφζζεζε:  

-Ώπηφο είλαη έλαο ΐνχδαο. 

Ο Γέξνληαο ησλ Δκεξψλ, ν αλάη Κνπκάξα, ν έλδνμνο ηδξπηήο ηνπ Μεγάινπ 

Κνιιεγίνπ ησλ Μπεκέλσλ ηεο Λεπθήο Ώδειθφηεηαο ζηνλ πιαλήηε Γε, πιεζηάδνληαο 

κε έβαιε ζηα ρέξηα κνπ ην ζχκβνιν ηνπ Ώπηνθξάηνξα, ηελ ζθαίξα κε ηνλ ζηαπξφ 

επάλσ. 

Ώπηέο ηηο ζηηγκέο αθνχζηεθαλ αγγειηθέο ςαικσδίεο, φκνξθεο ζπκθσλίεο 

βαζηζκέλεο ζηνπο ξπζκνχο ηνπ Μαραβάλ θαη ηνπ Σζνηαβάλ πνπ ζηεξίδνπλ ην 

χκπαλ ζηαζεξφ ζηελ πνξεία ηνπ. 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 17 

Δ ΠΒΜΠΣΔ ΜΤΔΔ ΣΔ ΦΧΣΕΏ 

Βκείο δηαβεβαηψλνπκε κε κεγάιε επηζεκφηεηα ρσξίο πνιιά ιφγηα, ηνλ 

ρεηξνπηαζηφ θαη ζαθή ηξνκεξφ ξεαιηζκφ ησλ ηξηψλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ δξάζεσλ: 

α) Αξάζεηο βαζηζκέλεο ζηνλ Νφκν ησλ Ώηπρεκάησλ. 

β) Αξάζεηο βαζηζκέλεο ζηνπο Ώηψληνπο Νφκνπο ηεο Βπηζηξνθήο θαη 

Τπνηξνπήο. 

γ) ζαπκαηνπξγέο δξάζεηο γελλεκέλεο απφ ηελ πλεηδεηή ΐνχιεζε. 



Δ βάζε ηνπ πξψηνπ είδνπο δξάζεο είλαη αζθαιψο ε θπζηθή κεραληθφηεηα 

φιεο απηήο ηεο ηάμεο ησλ πξαγκάησλ. 

Πξσηεχνλ ζηνηρείν ηνπ δεχηεξνπ είδνπο δξάζεο είλαη ρσξίο ακθηβνιία ε 

αθαηάπαπζηε επαλάιεςε πνιιψλ δξακάησλ, θσκσδηψλ θαη ηξαγσδηψλ. Ώπηφ 

ζπκβαίλεη πάληα απφ δσή ζε δσή δηα κέζνπ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, ζηελ νδπλεξή 

θνηιάδα ηνπ ακζάξα. 

Σν δξάκα είλαη γηα αλζξψπνπο πάλσ θάησ θαινχο, ε θσκσδία γηα ηνπο 

παιηάηζνπο θαη ε ηξαγσδία γηα ηνπο δηεζηξακκέλνπο. ια μαλαγίλνληαη φπσο έρνπλ 

γίλεη θαη νη ζπλέπεηεο είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο. 

Δ αηηία ησλ αηηηψλ ηνπ ηξίηνπ είδνπο δξάζεο είλαη πξαγκαηηθά ην αηηηαηφ 

ζψκα ή ην ζψκα ηεο πλεηδεηήο ΐνχιεζεο. 

αλ ζπλέπεηα ή απηαπφδεηθηα κπνξνχκε λα κείλνπκε ζην αθφινπζν αμίσκα: 

Βίλαη δπλαηέο νη πξάμεηο νη γελλεκέλεο απφ ηελ ζπλεηδεηή ζέιεζε κφλν φηαλ έρνπκε 

δψζεη ζηνλ εαπηφ καο ηελ πνιπηέιεηα λα δεκηνπξγήζνπκε γηα ηελ ηδηαίηεξή καο 

ρξήζε έλα αηηηαηφ ζψκα. 

Σν εμνπαιηθφ Τδξνγφλν Si12, δηα κέζνπ ηεο εμν-Γηφγθα κε ην πεξίθεκν 

Sahaja Maithuna (εμνπαιηθή Μαγεία), κπνξεί θαη πξέπεη λα πεξάζεη ζε κηα ηξίηε 

νθηάβα αλψηεξεο θιάζεο. 

Δ απνθξπζηάιισζε ηνπ αλαθεξφκελνπ Τδξνγφλνπ ζε ιακπξή θαη ζαπκάζηα 

κνξθή ηνπ αηηηαηνχ ζψκαηνο, ζα δηαδηθαζηεί κε ηηο λφηεο λην-ξε-κη-θα-ζνι-ια-ζη 

ζηελ αλαθεξφκελε νθηάβα. 

Δ ηξνθνδνζία είλαη δηαθνξεηηθή. Σν αηηηαηφ ζψκα επίζεο ρξεηάδεηαη ηελ 

ηξνθή ηνπ θαη απηή πξνέξρεηαη απφ ην πιεφλαζκα Τδξνγφλνπ 12 ην νπνίν δελ 

θαηαλαιψζεθε απφ ην δηαλνεηηθφ ζψκα. 

Πξνθαλψο ην Τδξνγφλν 12 (λα κελ ην ζπγρένπκε κε ην εμνπαιηθφ 

Τδξνγφλν Si12) κπνξεί θαη πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε Τδξνγφλν 6 πνπ είλαη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηξνθή ηνπ αηηηαηνχ ζψκαηνο. 

Ώλακθίβνια νη θησρνί άλζξσπνη, δεδνκέλνπ φηη δελ δηαζέηνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην ζψκα ηεο πλεηδεηήο ΐνχιεζεο, πάληα είλαη κνηξαία ζχκαηα ησλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Σν θαηεγνξεκαηηθφ επηηαθηηθφ, ε θαζνξηζηηθή ηθαλφηεηα, εθείλε πνπ καο 

επηηξέπεη λα παξάγνπκε θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο, είλαη δπλαηή κφλνλ φηαλ θάπνηνο 

θαηέρεη ην αηηηαηφ ζψκα ή ζψκα ηεο πλεηδεηήο ΐνχιεζεο. 

Με κεγάιε εηιηθξίλεηα θαη ηξνκεξφ γλσζηηθφ ξεαιηζκφ, πξέπεη λα 

επηβεβαηψζνπκε ηα αθφινπζα: Σν δηαλνεηηθφ δψν πνπ ιαζεκέλα νλνκάδεηαη 

άλζξσπνο, δελ έρεη ηα ζψκαηα αζηξηθφ, δηαλνεηηθφ θαη αηηηαηφ. Πνηέ δελ ηα έρεη 

δεκηνπξγήζεη. 

Ώπαξάδεθην, αζηήξηθην, αδχλαην λα ππνζέζνπκε, νχηε γηα κηα ζηηγκή, ηελ 

πιήξε εθδήισζε ηνπ αλζξψπνπ φηαλ νχηε θαλ έρεη επεμεξγαζηεί απηά ηα 

αλαθεξφκελα ππεξεπαίζζεηα νρήκαηα. 

ΐαζηθή θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, επείγνπζα, φηαλ ζη’ αιήζεηα ζέινπκε λα 

κεηαηξαπνχκε ζε απζεληηθνχο αλζξψπνπο, είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κέζα καο ηα 

αλαθεξφκελα νρήκαηα. 

νβαξφ ιάζνο είλαη λα πηζηεχνπκε φηη ηα ηξηεγθεθαιηθά δίπνδα ή ηξηθεληξηθά 

έξρνληαη ζε απηφλ ηνλ θφζκν κε ηέηνηα ζψκαηα. 

ηνλ κπειφ θαη ζην ζπέξκα ππάξρνπλ άπεηξεο δπλαηφηεηεο πνπ αλ 

αλαπηπρζνχλ κπνξνχλ λα καο κεηαηξέςνπλ ζε γλήζηνπο Ώλζξψπνπο. Παξ’ φια απηά, 

νη δπλαηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα ραζνχλ, θαη ζπλήζσο ράλνληαη, φηαλ δελ 

εξγαδφκαζηε κε ηελ ζεκειηαθή θιίκαθα ησλ Τδξνγφλσλ. 



Σν ζθεπηφκελν αλζξσπνεηδέο δελ είλαη Άλζξσπνο, αιιά ηνλ ππνδχεηαη. 

Τπνζέηεη ιαλζαζκέλα φηη είλαη Άλζξσπνο θαη απφ απιή άγλνηα πξνζπαζεί λα 

ζθεηεξηζηεί κηα ζέζε πνπ δελ ηνπ αληηζηνηρεί. 

Ννκίδεη φηη είλαη ν βαζηιηάο ηεο δεκηνπξγίαο, φηαλ δελ είλαη θαλ βαζηιηάο ηνπ 

εαπηνχ ηνπ. 

Δ αζαλαζία είλαη θάηη πνιχ ζνβαξφ, φκσο πξέπεη λα ηελ θαηνξζψζεηο δηα 

κέζνπ ηνπ Sahaja Maithuna (εμνπαιηθή Μαγεία). 

Ώπηφο πνπ θαηαζθεπάδεη έλα αζηξηθφ ζψκα, εθ ησλ πξαγκάησλ θαη 

δηθαησκαηηθά γίλεηαη αζάλαηνο ζηνλ θφζκν ησλ είθνζη ηεζζάξσλ λφκσλ. 

Ώπηφο πνπ δίλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ πνιπηέιεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα 

δηαλνεηηθφ ζψκα, αζθαιψο θαηνξζψλεη ηελ αζαλαζία ζηνλ θφζκν ησλ δψδεθα 

λφκσλ. 

Ώπηφο πνπ ζθπξειαηεί έλα αηηηαηφ ζψκα, αλαληίξξεηα θαηνξζψλεη ηελ 

πνζνχκελε αζαλαζία ζηνλ θφζκν ησλ έμη λφκσλ. 

Μφλν θαηαζθεπάδνληαο ηα πξναλαθεξζέληα ειηαθά νρήκαηα κπνξνχκε λα 

ελζαξθψζνπκε απηφ πνπ νλνκάδεηαη Ώλζξψπηλε ςπρή, ζέισ λα αλαθεξζψ ζηελ ηξίηε 

άπνςε ηεο Ελδνζηαληθήο Σξηκνχξηη: Άηκαλ-Μπνχδη-Μάλαο. 

Πνιιά έρνπλ εηπσζεί κέρξη ηψξα γηα ην πεξίθεκν Διηαθφ ψκα, ην ρξπζφ 

ζψκα ηνπ Διηαθνχ Ώλζξψπνπ. Ώλαληίξξεηα πξφθεηηαη γηα ηελ Φνξεζηά ηνπ Γάκνπ 

ηεο Φπρήο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην βηβιηθφ Υξηζηηθφ Βπαγγέιην. Ώζθαιψο απηή ε 

θνξεζηά απνηειείηαη απφ ηα ππεξεπαίζζεηα ζψκαηα, απφ ηηο εμαίξεηεο 

απνθξπζηαιιψζεηο ηνπ εμνπαιηθνχ Τδξνγφλνπ Si12. 

Αελ είλαη δπλαηφλ θαηά θαλέλα ηξφπν λα εηζρσξήζνπκε ζην Άγην ΐαζίιεην, 

ΐαζίιεην ησλ Θεψλ, ΐαζίιεην ηεο Μαγείαο, ρσξίο ην Νπθηθφ Φφξεκα ηεο Φπρήο. 

Με ηελ ζσζηή πξφζεζε λα θσηίζσ αθφκα πεξηζζφηεξν απηέο ηηο 

παξαγξάθνπο, ζηελ ζπλέρεηα ζα κεηαγξάςνπκε ηελ παξαβνιή ηεο Γακήιηαο Γηνξηήο: 

«Ώπαληψληαο ν Εεζνχο, ηνπο μαλακίιεζε κε παξαβνιέο, ιέγνληαο: Σν 

Οπξάλην ΐαζίιεην κνηάδεη κε έλα ΐαζηιηά πνπ έθαλε γακήιηα γηνξηή γηα ηνλ γην ηνπ. 

Καη έζηεηιε ηνπο ππεξέηεο ηνπ λα θσλάμνπλ ηνπο θαιεζκέλνπο ζηνλ γάκν, απηνί 

φκσο δελ ζέιεζαλ λα πάλε. Ξαλαέζηεηιε άιινπο ππεξέηεο, ιέγνληαο:  

-Πέζηε ζηνπο θαιεζκέλνπο, λα εδψ, έρσ εηνηκάζεη ην θαγεηφ κνπ. Οη ηαχξνη 

κνπ θαη ηα θαινζξεκκέλα δψα ζαλαηψζεθαλ, θαη φια είλαη έηνηκα, ειάηε ζηνπο 

γάκνπο.  

κσο εθείλνη, ρσξίο λα δψζνπλ ζεκαζία, έθπγαλ ν έλαο ζηα ρσξάθηα ηνπ θαη 

νη άιινη γηα ηα καγαδηά ηνπο. Καη άιινη πηάλνληαο ηνπο ππεξέηεο, ηνπο πξφζβαιαλ 

θαη ηνπο ζαλάησζαλ. Ώθνχγνληαο ηα ν ΐαζηιηάο, ζχκσζε θαη ζηέιλνληαο ηηο ζηξαηηέο 

ηνπ, θαηέζηξεςε εθείλνπο ηνπο δνινθφλνπο θαη έθαςε ηελ πφιε ηνπο. Καη ηφηε είπε 

ζηνπο ππεξέηεο ηνπ:  

-Οη γάκνη ζη’ αιήζεηα είλαη έηνηκνη, φκσο απηνί πνπ είραλ πξνζθαιεζηεί δελ 

ήηαλ άμηνη ηεο πξφζθιεζεο. Πεγαίλεηε ινηπφλ ζηηο εμφδνπο ησλ δξφκσλ θαη θαιέζηε 

ζηνπο γάκνπο φζνπο βξείηε.  

Καη βγήθαλ νη ππεξέηεο ζηνπο δξφκνπο, κάδεςαλ φζνπο βξήθαλ, θαινχο θαη 

θαθνχο καδί· θαη νη γάκνη είραλ πνιινχο θαιεζκέλνπο. Καη κπήθε ν ΐαζηιηάο λα δεη 

ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ, θαη είδε εθεί έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο δελ ήηαλ θαηάιιεια 

ληπκέλνο γηα ηνλ γάκν. Καη ηνπ είπε:  

-Φίιε, πψο κπήθεο εδψ ρσξίο ην ληχζηκν ηνπ γάκνπ;  

Ώπηφο φκσο έκεηλε βνπβφο. Σφηε ν ΐαζηιηάο είπε ζηνπο ππεξέηεο:  

-Αέζηε ηνλ ρεηξνπφδαξα θαη πεηάμηε ηνλ έμσ ζην ζθνηάδη, εθεί ζα είλαη ην 

θιάκα θαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηψλ. Γηαηί πνιινί είλαη νη θαιεζκέλνη θαη ιίγνη νη 

εθιεθηνί». 



Βίλαη ζαθέο θαη θαλεξφ φηη εθείλνο ν θαιεζκέλνο πνπ δελ ήηαλ θαηάιιεια 

ληπκέλνο κε ην Κνζηνχκη ησλ Γάκσλ ηεο Φπρήο δελ κπνξνχζε γλήζηα λα πάξεη ην 

ραξαθηεξηζκφ Άλζξσπνο, απνδίδεηαη φκσο απηφο ν φξνο απιψο απφ αγάπε θαη 

ζεβαζκφ ζηνπο νκνίνπο καο. 

Υνληξνθνκκέλε ζα είρε θαηαιήμεη ε παξαβνιή, εάλ είρε πεη φηη εθεί ππήξρε 

έλα δψν πνπ δελ ήηαλ ληπκέλν γηα γάκν. 

Πξνθαλψο θαλέλα δψν -ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζθεπηφκελνπ 

θηήλνπο- δελ βξίζθεηαη πνηέ ληπκέλν κε ηελ Φνξεζηά ηνπ Γάκνπ ηεο Φπρήο. 

Ώο γπξίζνπκε φκσο ζηελ πξνζσπηθή κνπ πεξίπησζε γηα λα πιεζηάζνπκε ιίγν 

αθφκα ηνλ ζθνπφ απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 

ην φλνκα ηεο αιήζεηαο πξέπεη λα πσ κε φιε ηελ εηιηθξίλεηά κνπ φηη 

γελλήζεθα κε ηα ηέζζεξα ζψκαηα: θπζηθφ, αζηξηθφ, δηαλνεηηθφ θαη αηηηαηφ. 

Σν λα επηζθεπάδσ ηελ δχλακε ηεο Φσηηάο ζε θάζε ζψκα, ην λα 

αλαθεθαιαηψλσ κπήζεηο, ήηαλ πξαγκαηηθά απαξαίηεην γηα κέλα, επείγνλ, ρσξίο 

αλαβνιή. 

Μεηά ηηο ηέζζεξηο πξνεγνχκελεο κπήζεηο έπξεπε λα μαλαθνηηάμσ 

ππνκνλεηηθά ηελ Πέκπηε Μχεζε ηεο Φσηηάο. 

ηνλ νξηζκφ «μαλαθνηηάμσ» ζέισ ζε απηέο ηηο γξακκέο λα δψζσ κηα 

νπζηαζηηθή, ππεξβαίλνπζα θαη ππεξβαηηθή ζεκαζία. 

Βπεηδή θαη ζε πξνεγνχκελεο δσέο είρα πεξάζεη απφ ηηο Κνζκηθέο Μπήζεηο ηεο 

Φσηηάο, ην κφλν πνπ ρξεηαδφκνπλ ζήκεξα ήηαλ λα ηηο επηζθεπάζσ. 

ηαλ δήηεζα απφ ηνλ Λφγν ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο ηνπ ξο ηελ άδεηα 

γηα λα κπσ ζηα κπζηήξηα ηεο Πέκπηεο Μχεζεο ηεο Φσηηάο, κνπ δφζεθε ε εμήο 

απάληεζε: «Βζχ ηψξα πηα δελ ρξεηάδεζαη λα δεηάο άδεηα γηα λα κπεηο ζηελ κχεζε, 

έρεηο θάζε δηθαίσκα λα ην θάλεηο».    

Ο Βπινγεκέλνο ηφηε εκπηζηεχηεθε ζε έλαλ επγελή εηδηθφ ηνπ αηηηαηνχ θφζκνπ 

ηελ απνζηνιή λα κνπ ζπκπαξίζηαηαη θαη λα κε βνεζά.     

Ο παξαπάλσ εηδηθφο έπξεπε λα κνπ νδεγήζεη έμππλα ηελ Εεξή Φσηηά απφ ην 

λσηηαίν θαλάιη ηνπ αηηηαηνχ κνπ ζψκαηνο ή ζψκαηνο ηεο πλεηδεηήο ΐνχιεζεο. 

Δ αθχπληζε ηνπ Πέκπηνπ Πχξηλνπ Φηδηνχ ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ ζην 

ηζάθξα Μνπιαληάξα, ηνπ θφθαινπ ηνπ θφθθπγα, γηνξηάζηεθε ζηνλ Ναφ κε κηα 

ιακπξή γηνξηή. 

Σν αλέβαζκα ηεο Κνπληαιίλη απφ ζπφλδπιν ζε ζπφλδπιν θαη απφ ηζάθξα ζε 

ηζάθξα θαηά κήθνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ηνπ αηηηαηνχ κνπ ζψκαηνο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηγά-ζηγά ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηεο θαξδηάο. 

Οπσζδήπνηε γελλήζεθα μχπληνο θαη δηαζέησ αζθαιψο απηφ πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε Ώληηθεηκεληθή πλείδεζε θαη Ώληηθεηκεληθή Γλψζε· 

κνπ ήηαλ πνιχ εχθνιν λα θέξσ ηηο αλακλήζεηο ηνπ αηηηαηνχ θφζκνπ ζην θπζηθφ κνπ 

κπαιφ. 

Αηεπθξηλίδσ: Δ ζχγρξνλε Βπαλαζηαηηθή Φπρνινγία ηεο Νέαο Βπνρήο ηνπ 

Τδξνρφνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπο νξηζκνχο αληηθεηκεληθφ θαη ππνθεηκεληθφ κε ηελ 

παξαθάησ κνξθή: 

α) Ώληηθεηκεληθφ: Πξαγκαηηθφ, πλεπκαηηθφ, αιεζηλφ, ζετθφ θ.η.ι. 

β) Τπνθεηκεληθφ: Ώζαθέο, αζπλάξηεην, αλαθξηβέο, παξαηζζεζηαθφ, 

θαληαζηηθφ, παξάινγν, γεινίν. 

ηνλ θφζκν ησλ θπζηθψλ αηηίσλ θαηάιαβα ηελ αλάγθε λα κάζσ λα ππαθνχσ 

ζηνλ Παηέξα ηφζν ζηελ Γε φζν θαη ζηνλ Οπξαλφ. 

Δ είζνδνο κνπ ζην Ναφ ηεο Μνπζηθήο ησλ θαηξψλ ζε απηήλ ηελ θνζκηθή 

πεξηνρή, αζθαιψο ήηαλ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηπρίεο κνπ. 



ηελ είζνδν ηνπ Νανχ απηνχ, ν Φχιαθαο κνπ έδεημε έλαλ απφ ηνπο κπζηηθνχο 

ραηξεηηζκνχο ηεο Ώπφθξπθεο Ώδειθφηεηαο. Σν πξφζσπν εθείλνπ ηνπ Φχιαθα 

έκνηαδε ζαλ κηα αζηξαπή. ηαλ ν Άλζξσπνο απηφο δνχζε ζηνλ θφζκν απηφλ 

νλνκαδφηαλ Μπεηφβελ. 

ηνλ αηηηαηφ θφζκν ζπλάληεζα πνιινχο κπνληηζάηβαο νη νπνίνη δνχιεπαλ 

εληαηηθά γηα ηελ αλζξσπφηεηα. 

Ώπηνί νη Ώηηηαηνί Άλζξσπνη εμειίζζνληαη ζαπκάζηα, θάζε έλαο θάησ απφ ηελ 

δηεχζπλζε ηνπ Βζσηεξηθνχ Θενχ ηνπ. 

Μφλν ν Ώηηηαηφο Άλζξσπνο έρεη θαηνξζψζεη ηελ νξηζηηθή αζαλαζία. Ώπηή ε 

ηάμε φλησλ βξίζθεηαη πην πέξα απφ ην θαιφ θαη ην θαθφ. 

Σν λα βηψλεηο ην Αξάκα ηνπ Κνζκηθνχ Υξηζηνχ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, 

κεηαηξεπφκελνο ζην θεληξηθφ πξφζσπν φινπ ηνπ ζείνπ Αξάκαηνο, είλαη αζθαιψο 

θάηη πνπ πνηέ δελ ζα κπνξνχζα λα μεράζσ. 

Υξεηαδφκαζηε λα εθιεπηπζζνχκε, εμαγληζηνχκε πξάγκαηη, εάλ ζη’ αιήζεηα 

πνζνχκε λα βηψζνπκε ζνβαξά ηηο ηξνκεξέο πξαγκαηηθφηεηεο νη νπνίεο πεξηέρνληαη 

ζηνλ ζετθφ Υξηζηηθφ πκβνιηζκφ. 

Υσξίο λα ραιηλαγσγήζσ κε θαλέλα ηξφπν ηνπο εζψηεξνπο πφζνπο κνπ, 

νκνινγψ εηιηθξηλά φηη ζηνλ θφζκν ησλ θπζηθψλ αηηίσλ βξέζεθα θνξησκέλνο κε ην 

βάξνο ηνπ δηθνχ κνπ ζηαπξνχ, κπξνζηά ζηα βέβεια πιήζε, πνπ ζπκσκέλα κε 

πεηξνβνινχζαλ. 

Πνιχ ζεκαδηαθφ κνπ θάλεθε ην πξφζσπν ηνπ Λαηξεπηνχ, ηππσκέλν 

ζαπκαηνπξγά ζην άγην καληήιη ηεο ΐεξφληθα. Αελ είλαη πεξηηηφ λα ζπκίζσ φηη νη 

αξραηνιφγνη αλαθάιπςαλ πνιιέο πέηξηλεο θεθαιέο ζηεθαλσκέλεο απφ αγθάζηα. 

Ώπηέο νη πξνηνκέο αλήθνπλ ζηελ Βπνρή ηνπ Υαιθνχ. 

Ώπηφ είλαη θαλεξφ φηη έξρεηαη λα καο ζπκίζεη ηελ Ρνχλα αγθάζη γηα ηελ νπνία 

ήδε κηιάκε εθηεηακέλα ζην «Βζσηεξηζηηθφ Κείκελν ηεο Ρνπληθήο Μαγείαο». 

Κάζε άλζξσπνο ελεκεξσκέλνο ζηνλ Παγθφζκην Γλσζηηθηζκφ, μέξεη πνιχ 

θαιά ηη ζεκαίλεη απηή ε ξνχλα. 

Δ βαζηά ζεκαζία ηνπ ζείνπ πξνζψπνπ κε ην θεθάιη ζηεθαλσκέλν κε αγθάζηα 

είλαη: «Θέιεζε ηνπ Υξηζηνχ». 

Με ηδηαίηεξε ζετθή ζαθήλεηα θαη δηαθάλεηα είδα εθζηαηηθφο λα ιάκπεη ην 

καληήιη ηεο ΐεξφληθα επάλσ ζηνλ Εεξφ ΐσκφ ηελ λχρηα ηεο Μχεζεο. 

Σν ηειηθφ θνζκηθφ γεγνλφο επαλήιζε αλαπφθεπθηα φηαλ ην Πέκπην Φίδη, 

αθνχ πέξαζε απφ ηνλ αδέλα ηεο επίθπζεο θαη ην καγλεηηθφ πεδίν ηεο ξίδαο ηεο 

κχηεο, έθζαζε ζηνλ αληίζηνηρφ ηνπ κπζηηθφ ζάιακν, ζηελ ήζπρε θαξδηά. 

Σφηε, ιεηηνπξγψληαο κε ην Πξαγκαηηθφ Βζσηεξηθφ κνπ Βίλαη, επηπρήο, 

αηζζάλζεθα λα γπξίδσ ζηελ παξαδεηζηαθή κνπ παηδηθή θαηάζηαζε. 

Ώθνχ ηειείσζε ε ηειηθή ηεξνηειεζηία, πξνζθχλεζα ηνλ Γθνπξνχ κνπ ηνλ 

Ώδνιθίην, αλαθσλψληαο: Βπραξηζηψ εβαζηέ κνπ Αάζθαιε, ζε ζέλα ηα νθείισ φια. 

Ο Μαράηκα ν Βπινγεκέλνο, αθνχ ζεθψζεθε απάληεζε: «Μελ κε 

επραξηζηείο! Ώπηφ πνπ ζέισ λα μέξσ είλαη πψο ζα ζπκπεξηθεξζείο ηψξα ζηελ δσή». 

«Σα γεγνλφηα κηινχλ γηα κέλα, εβαζηέ κνπ Αάζθαιε, εζχ ην βιέπεηο». Ώπηά 

ήηαλ ηφηε ηα ιφγηα κνπ. 

Ώξγφηεξα κε επηζθέθζεθε έλα κεγάιν ζηνηρεηψδεο Πλεχκα. Ώλαθέξνκαη ζε 

εθείλνλ ηνλ Deiduso πνπ πξνζσπνπνηεί ηελ θίγγα ηεο εξήκνπ ηεο Ώηγχπηνπ. 

Βθείλν ην Ολ είρε ηα πφδηα ηνπ γεκάηα ιάζπε. Καηάιαβα ηελ βαζηά 

εζσηεξηζηηθή, απφθξπθε ζεκαζία. 

«Φέξλεηο ηα πφδηα γεκάηα ιάζπε» ηνπ είπα. Σν κπζηεξηψδεο πιάζκα έκεηλε 

ζησπειφ. Ώλαληίξξεηα κνπ έιεηπε ην λίςηκν ησλ πνδηψλ. ηαλ ζέιεζα λα απνζέζσ 



ζηα καγνπιά ηνπ ην άγην θηιί, κε ιεπηφηεηα κε μαλαέθεξε ζηελ ηάμε, ιέγνληαο: 

«Φίιεζέ κε κε αγλφηεηα». Βγψ έηζη έθαλα. 

Ώξγφηεξα κε επηζθέθηεθε ε Ίζηο, ηεο νπνίαο ην πέπιν δελ έρεη ζεθψζεη 

θαλέλαο ζλεηφο, ε ζετθή κνπ Μεηέξα Κνπληαιίλη. Βγψ ηελ ξψηεζα ακέζσο γηα ηα 

απνηειέζκαηα. 

 -Χ, Μεηέξα κνπ! Έρσ ινηπφλ ηα Πέληε Φίδηα ζεθσκέλα; 

-Ναη, γηε κνπ. 

-Θέισ ηψξα λα κε βνεζήζεηο λα ζεθψζσ ην Έθην θαη Έβδνκν θίδη. 

-Ώπηά ηα έρεηο ζεθσκέλα. 

ε εθείλεο ηηο ζηηγκέο αλάβιπζε ζε κέλα ε ηέιεηα αλάκλεζε ηνπ εαπηνχ κνπ:  

-Ώ! Βγψ είκαη έλαο αξραίνο Ααζθαιάθνο· ήκνπλ πεζκέλνο, ηψξα ην ζπκάκαη. 

-Ναη, γηε κνπ, είζαη έλαο Αάζθαινο. 

-Χ, Νηέβη Κνπληαιίλε! Βζχ είζαη ε Λάθζκη, ε χδπγνο ηνπ ίβα. Μεηέξα 

Λαηξεπηή! Βζχ είζαη ε Θετθή Μλεζηή ηνπ ίβα Παξζέλα ζεβαζηή! Βζχ είζαη ε 

πδαηψδεο αξαζβάηη, ε πκβία ηνπ Μπξαράκα. 

Χ, Ώγαπεηέ αλαγλψζηε! Άθνπζε κε: Ώπηή αζθαιψο είλαη ην Ώηψλην Θειπθφ 

πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ ειήλε θαη απφ ην Νεξφ· ε Μεγάιε Μεηέξα απφ ηελ 

νπνία πξνέξρεηαη ην καγηθφ «Μ» θαη ην πεξίθεκν ηεξνγιπθηθφ ηνπ Τδξνρφνπ. 

Ώλαληίξξεηα Βθείλε είλαη επίζεο ε Παγθφζκηα Μήηξα ηεο Μεγάιεο 

Ώβχζζνπ, ε Πξσηφγνλε Ώθξνδίηε, ε Μεγάιε Παξζέλα Μεηέξα πνπ αλαδχεηαη απφ 

ηα θχκαηα ηεο ζάιαζζαο κε ηνλ Cupido-Έξσηα, πνπ είλαη ν γηνο ηεο. 

Υσξίο θακηά ακθηβνιία πξέπεη λα βεβαηψζνπκε κε εηιηθξίλεηα θαη ρσξίο 

θξαγκνχο φηη Ώπηή είλαη ε Ελδνζηαληθή Prakriti θαη κεηαθπζηθά ε Aditi θαη κέρξη ε 

Mulaprakriti. 

Πνηέ δελ ζα κπνξνχζακε λα παηήζνπκε ην πέηξηλν κνλνπάηη πνπ νδεγεί κέρξη 

ηελ ηειηθή απειεπζέξσζε ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο Θετθήο Μεηέξαο Κνπληαιίλη. 
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πδεηψληαο ζην δάζνο ηνπ κπζηεξίνπ, ηξεηο θίινη πνπ πεξηθεξφκαζηε, 

θηάζακε ζηγά-ζηγά κπξνζηά ζηνλ ηεξφ ιφθν. 

Υσξίο ηνλ παξακηθξφ θφβν γίλακε ινηπφλ ηφηε κάξηπξεο θάπνηνπ γεγνλφηνο 

αζπλήζηζηνπ θαη παξάμελνπ. Βίλαη απαξαίηεην λα ην δηεγεζψ γηα ην θαιφ ησλ 

αγαπεηψλ κνπ αλαγλσζηψλ. 

Ώθειίδσηε πέηξα ρηιηφρξνλε άλνημε μαθληθά ζην πεηξψδεο έδαθνο, ζαλ λα 

είρε ρσξηζηεί αθξηβψο ζε δχν φκνηα θνκκάηηα, αθήλνληαο καο άθσλνπο θαη 

έθπιεθηνπο... 

Πξηλ λα έρεη δνζεί αξθεηφο θαηξφο γηα λα κπνξέζνπκε λα εθηηκήζνπκε απηφ 

ην πξάγκα, ρσξίο λα ζθεθζψ θαζφινπ, ζαλ ηξαβεγκέλνο απφ παξάμελε δχλακε, 

πιεζίαζα ηελ κπζηεξηψδε γξαληηέληα πφξηα... 

Υσξίο λα εκπνδηζηψ απφ ηίπνηα, κε ζάξξνο πέξαζα ην θαηψθιη ελφο Νανχ. 

ην εμσηεξηθφ ηνπ, νη θίινη κνπ, ήξεκνη θάζηζαλ κπξνζηά ζηελ γηγαληηαία κάδα πνπ 

έθιεηλε κπξνζηά ηνπο... 

Οπνηνδήπνηε εμαηξεηηθφ ιεμηιφγην ζα θαηέιεγε εηιηθξηλά αλεπαξθέο, αλ 

πξνζπαζνχζακε λα πεξηγξάςνπκε ιεπηνκεξψο φιν ην κεγαιείν εθείλνπ ηνπ ππφγεηνπ 

Ώγηαζηεξίνπ... 

Υσξίο πνιπινγία θαλελφο είδνπο, πξνηηκψ λα κηιήζσ πάλσ ζε απηφ ρνλδξηθά, 

φκσο εηιηθξηλά πεξηνξηδφκελνο λα δηεγεζψ απηφ πνπ ζπλέβε. 

Έρνληαο εκςπρσζεί απφ ηελ Γσληαλή Φιφγα ηνπ Πλεχκαηνο πξνρψξεζα απφ 

έλα ζηελφ δηάδξνκν κέρξη λα θηάζσ ζ’ έλα κηθξφ ζαιφλη...    



Βθείλν ην εμσηηθφ κέξνο έκνηαδε πεξηζζφηεξν κε γξαθείν δηθεγφξνπ... 

Βκπξφο ζην γξαθείν βξήθα θαζηζκέλν έλαλ Άξρνληα ηνπ Πεπξσκέλνπ· 

δπζαλάγλσζηε πξνζσπηθφηεηα· εξκεηηθφο Αηθαζηήο ηνπ Κάξκα· κπζηηθηζηήο 

ληπκέλνο κε ηελ θνκςφηεηα ελφο ζχγρξνλνπ ηππφηε... 

Πφζν ζνθφο ήηαλ εθείλνο ν δηθεγφξνο-κάληεο! Όςηζηνο πξνγλψζηεο! 

Ώιάζεηνο! Καη ηξνκεξά ζετθφο. Με βαζεηά επιάβεηα πιεζίαζα κέρξη ην γξαθείν ηνπ· 

ε Εεξή Φσηηά έιακςε ζην πξφζσπν ηνπ. Ώκέζσο αηζζάλζεθα ζε άκεζε κνξθή ηελ 

βαζεηά ζεκαζία ηνπ. 

-Βπραξηζηψ εβαζηέ Αάζθαιε! είπα κε απέξαληε ηαπεηλφηεηα... 

Ο απζηεξφο Εεξνθάληεο, κε ηφλν ζηβπιιηθφ, πήξε ηελ παξαβνιή ηνπ θαη είπε: 

-Ο ηάδε -αλαθεξφκελνο ζηνλ έλα απφ ηνπο δχν θίινπο κνπ πνπ κε πεξίκελαλ 

απ’ έμσ- είλαη ν ηχπνο ηνπ θνπξειή· ζα δεη πάληα ζηελ κηδέξηα. Ο δείλα -

αλαθεξφκελνο ζηνλ άιιν θίιν κνπ- είλαη ν ηχπνο ηνπ ακνχξν. 

-Πψο; ακνχξν;» 

-Βπαλαιακβάλσ: ακνχξν (Φίινο αγσληζηήο θαη πλεπκαηηθφο ζαλ ηνπο 

πξννδεπηηθνχο ΐνπδηζηέο ακνπξάη ηεο Ώπηνθξαηνξίαο ηνπ Ώλαηέιινληνο Ήιηνπ). 

Σέινο, απεπζπλφκελνο ζην αζήκαλην άηνκν κνπ πνπ δελ έρεη θακηά αμία, 

είπε: «Βζχ είζαη ν ηχπνο ηνπ αμησκαηηθνχ γηαηί ζα έρεηο λα παξαζχξεηο πιήζε, λα 

ζρεκαηίζεηο ηνλ ηξαηφ ηεο Παγθφζκηαο σηεξίαο, λα αξρίζεηο ηελ λέα Βπνρή ηνπ 

Τδξνρφνπ». 

Καηφπηλ ζπλέρηζε έηζη: «Δ ζπγθεθξηκέλε απνζηνιή ζνπ είλαη λα 

δεκηνπξγήζεηο αλζξψπνπο, λα δηδάμεηο ζηνλ θφζκν πψο λα θαηαζθεπάδεη ηα ζψκαηα 

αζηξηθφ, δηαλνεηηθφ θαη αηηηαηφ γηα λα κπνξέζνπλ λα ελζαξθψζνπλ ηελ Ώλζξψπηλε 

Φπρή ηνπο». 

Μεηά ζεθψζεθε απφ ην γξαθείν ηνπ κε ηελ πξνθαλή πξφζεζε λα ςάμεη ζηελ 

βηβιηνζήθε ηνπ λα βξεη έλα απφ ηα έξγα κνπ, θαη κφιηο ην πήξε ζηα ρέξηα ηνπ, 

κεζπζκέλνο απφ έθζηαζε αλαθψλεζε: «Σν βηβιίν πνπ ζε θαιή ψξα έζηεηιεο κε ην 

ηαρπδξνκείν ζηνλ ηάδε, άξεζε πνιχ». 

Βθείλν πνπ ζπλέβε κεηά είλαη εχθνιν λα ην ζπκπεξάλνπκε. Με άπεηξε 

επιάβεηα θαη κεγάιε ηαπεηλφηεηα, ρσξίο ζηνιίδηα θαλελφο είδνπο, καθξηά απφ κάηαηε 

θελνδνμία, απνραηξέηεζα ηνλ Ώμηνζέβαζην θαη έθπγα απφ ηνλ Ναφ. 

Σν λα αλαηξέμνπκε ζήκεξα, λα ζηνραδφκαζηε, λα δηαινγηδφκαζηε ζνβαξά 

πάλσ ζην νπζηαζηηθφ δήηεκα ηνπ δηεγήκαηνο απηνχ, είλαη επείγνλ θαη απαξαίηεην. 

Βμαηξψληαο απφ ην ιεμηιφγην καο θάζε θνπβέληα θαθνγνπζηηάο, δίλνπκε 

έκθαζε ζην παξαθάησ αμίσκα: «Βίλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ Άλζξσπν 

κέζα καο εδψ θαη ηψξα». 

Βπεηδή βξίζθνκαη δηδάζθνληαο ζηνλ θφζκν ηελ Αηδαζθαιία, πξνθαλψο είκαη 

έλαο δεκηνπξγφο Ώλζξψπσλ. 

Τπάξρεη αλαγθαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε κέζα καο ηελ πξνυπφζεζε γηα ηνλ 

Άλζξσπν. Αελ είλαη πεξηηηφ λα ζπκίζνπκε φηη νη θαηξνί ηνπ ηέινπο ήδε έρνπλ θηάζεη. 

Πνιιά έρνπλ εηπσζεί ζήκεξα ζηελ απφθξπθε ινγνηερλία γηα ηα δχν 

κνλνπάηηα. Ώλαθέξνκαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο δχν δξφκνπο, ηνλ ειηθνεηδή θαη ηνλ 

επζχ. 

Ώλακθίβνια νη δχν δξφκνη αλνίγνπλ κεγαινπξεπψο κφλν εκπξφο ζηνλ 

απζεληηθφ Άλζξσπν. Πνηέ κπξνζηά ζην δηαλνεηηθφ δψν. 

Πνηέ δελ ζα μεράζσ ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηεο Πέκπηεο Μχεζεο ηεο Φσηηάο. 

Μεηά απφ φιεο απηέο ηηο αλαθεθαιαησηηθέο δηαδηθαζίεο, αλαγθάζηεθα λα 

αληηκεησπίζσ ζαξξαιέα έλα Νηξβαληθφ Φχιαθα ηξνκεξά ζετθφ. 

Ο θαιφηπρνο Κχξηνο ηεο Σειεηφηεηαο δείρλνληαο κνπ ηελ ειηθνεηδή 

Νηξβαληθή νδφ, είπε:  



-Ώπηή είλαη κηα θαιή δνπιεηά. 

Μεηά δείρλνληαο κνπ ηελ ίζηα νδφ θψλαμε κε δπλαηή θσλή ζαλ λα βξπράηαη 

ιηνληάξη:  

-Ώπηή είλαη κηα δνπιεηά αλψηεξε. 

Ώξγφηεξα ηνλ είδα λα πξνρσξεί πξνο εκέλα κε ην ηξνκαθηηθά επηηαθηηθφ 

χςνο ησλ κεγάισλ κεγαιεηνηήησλ. Ώπηφο κε ξψηεζε θη εγψ ηνπ απάληεζα, θάλνληαο 

ηνλ εμήο δηάινγν: 

-Ώπφ πνηνλ απφ απηνχο ηνπο δχν δξφκνπο ζα ζπλερίζεηο ηψξα; 

-Ώθήζηε κε λα ην ζθεθηψ. 

-Μελ ην ζθέθηεζαη, πεο ην ακέζσο, απνθάζηζε ην. 

-Θα πάσ απφ ηνλ επζχ δξφκν πνπ νδεγεί κέρξη ην Ώπφιπηνη 

-Μα ηη ιεο, δελ έρεηο πάξεη είδεζε φηη απηφο ν δξφκνο είλαη πάξα πνιπ 

νδπλεξφο; 

-Βπαλαιακβάλσ: Βγψ πάσ γηα ην Ώπφιπηνη 

-Πψο ζθέθηεζαη λα κπεηο απφ απηφλ ην δξφκν; Αελ ζέιεηο λα θαηαιάβεηο φηη 

ζα ππνθέξεηο; Ση ζνπ ζπκβαίλεη θχξηε; 

-Βγψ πάσ γηα ην Ώπφιπην. 

-Καιά, ζε πξνεηδνπνίεζα!  

Ώπηά ήηαλ ηα ηειεπηαία ιφγηα ηνπ Φχιαθα θαη κεηά απνζχξζεθε επίζεκα. 

Άιιν βξάδπ ήκνπλ έμσ απφ ηα ππεξεπαίζζεηα ζψκαηα κνπ, ζε πιήξε 

εμάζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κνπ ζαλ Άηκαλ ή Άλζξσπνο-Πλεχκα... 

ηνλ πιήξε Νηξβάλα, κνλαρηθφο βξηζθφκνπλ επάλσ ζηελ φκνξθε ηαξάηζα 

ηεο θαηνηθίαο ησλ επηπρηψλ ζηελ γσληά ηεο Ώγάπεο... 

Βίδα αησξνχκελνο ζην ηεξφ δηάζηεκα, ηνπο θαηνίθνπο απηήο ηεο πεξηνρήο λα 

απμάλνπλ ζε αξηζκφ... 

Βπηπρηζκέλεο πήξαλ ζέζε ζηνλ θήπν ηνλ γεκάην απφ αξσκαηηζκέλα 

ινπινχδηα. Δ ζετθή Ώιγνξηζκία, ε χςηζηε Έζηξν, ε Ννχκελ ε αμέραζηε... 

Άηκαλ-Μπνχδη-Μάλαο, ε Σξηκνχξηη ηεο Σειεηφηεηαο. 

Σηο ζηηγκέο πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο κνπ έξρεηαη λα επαλαιάβσ εθείλνλ 

ηνλ ζηίρν ηνπ βηβιίνπ « Ώπφθξπθνο Οίθνο» πνπ ιέεη επί ιέμεη: 

«Βγψ είκαη ν ηεξφο θξνθφδεηινο εκπέθ. 

Βίκαη ε θιφγα απφ ηξία θπηίιηα, θαη ηα θπηίιηα κνπ είλαη αζάλαηα. 

Βγψ κπαίλσ ζηελ πεξηνρή ηνπ εθέκ, 

Βγψ κπαίλσ ζηελ πεξηνρή ησλ θινγψλ 

πνπ έρνπλ θαηαηξνπψζεη ηνπο αληίπαινπο κνπ». 

Έλα μαθληθφ πχξηλν πιάζκα πήξε ην ιφγν ζην φλνκα ηεο Εεξήο Ώδειθφηεηαο 

θαη είπε:  

-Ώδειθέ κνπ, γηαηί πεγαίλεηο απφ απηφλ ηνλ δξφκν ηνλ ηφζν ζθιεξφ; Βδψ ζην 

Νηξβάλα είκαζηε επηπρείο. Μείλε εδψ καδί καο! 

Δ απάληεζε κνπ γεκάηε απφ κεγάιε ελέξγεηα ήηαλ ε αθφινπζε:  

-Αελ ην θαηάθεξαλ ηα δηαλνεηηθά δψα κε ηνπο πεηξαζκνχο ηνπο, θαη πνιχ 

ιηγφηεξν εζείο νη ζενί. Βγψ πάσ γηα ην Ώπφιπηνη 

Οη Άθαηνη ζψπαζαλ θαη εγψ απνζχξζεθα βηαζηηθά απφ εθείλε ηελ θαηνηθία. 

Δ Φσλή ηεο ησπήο έρεη πεη: «Ο Μπνληηζάηβα πνπ παξαηηείηαη απφ ην 

Νηξβάλα, απφ αγάπε πξνο ηελ αλζξσπφηεηα, είλαη ηξεηο θνξέο αμηφηηκνο θαη κεηά 

απφ πνιιέο Νηξβάλεο θεξδηζκέλεο θαη ρακέλεο γηα απηφλ ηνλ ιφγν, θεξδίδεη ην 

δηθαίσκα λα κπεη ζε θφζκν ππεξληξβαληθήο επηπρίαο...». 

Ο Νηξβάλα έρεη θχθινπο δξαζηεξηφηεηαο θαη θχθινπο βαζεηάο αλάπαπζεο. 

Ώπφ απηήλ ηελ επνρή ηνπ 20νπ αηψλα βξίζθεηαη ζε πεξίνδν δξάζεο. 



Οη Νηξβάληο πνπ κεηελζαξθψζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ησλ πξψησλ θπιψλ, κφλν 

ηψξα έρνπλ μαλα-κεηελζαξθσζεί. Μφιηο πεξάζεη απηή ε επνρή, ζα βπζηζηνχλ κέζα 

ζηελ άπεηξε καθαξηφηεηα κέρξη ην κειινληηθφ Μαρακβαληάξα. 

Σν κνλνπάηη ηνπ καθξηλνχ θαη πηθξνχ θαζήθνληνο είλαη δηαθνξεηηθφ, 

ζεκαίλεη απφιπηε απάξλεζε. κσο, καο νδεγεί θαη’ επζείαλ ζην Ώπφιπην. 

Οπνηαδήπνηε λχρηα απφ απηέο ηηο ηφζεο, ελψ βξηζθφκνπλα επηπρήο ζε 

θαηάζηαζε ακάληη, είδα λα ιάκπεη κε πνξθπξέο αληαχγεηεο ν πιαλήηεο Άξεο... 

Οη δνλήζεηο ήηαλ ζαθψο ηειεπαζεηηθνχ ραξαθηήξα. Ώηζζάλζεθα ζηελ ήζπρε 

θαξδηά κνπ, πσο κε θψλαδαλ επεηγφλησο απφ ηνλ θεληξηθφ ππξήλα εθείλεο ηεο 

πιαλεηηθήο κάδαο. Ώπηέο νη αλαιακπέο ήηαλ πνιχ ραξαθηεξηζηηθέο... 

Γξήγνξα κεηαθέξζεθα ληπκέλνο κε ην Διηαθφ ψκα κέρξη ηα δσληαλά 

ζσζηθά εθείλνπ ηνπ θφζκνπ... 

Νηπκέλνο κε ηελ ζηνιή, ηνπ νπξάληνπ ζηξαηνχ, ιάκπνληαο κε πεξίκελε ν 

ακαέι, ε ίδηα ε ηδηαίηεξε κνπ Μνλάδα, ε αηνκηθή, ην Πξαγκαηηθφ κνπ εζψηεξν 

Βίλαη, ν ζετθφο Κπβεξλήηεο εθείλνπ ηνπ πιαλήηε. 

Γνλάηηζα επιαβηθά εκπξφο ζηνλ Παληνγλψζηε, ηνλ θσηηζκέλν Κχξην εθείλνπ 

ηνπ ηφπνπ θαη παίξλνληαο ην ιφγν είπα: 

-Βδψ είκαη Παηέξα κνπ! Γηαηί κ’ έρεηο θαιέζεη; 

-Βζχ γηε κνπ, κε μερλάο! 

-ρη Παηέξα κνπ, δελ ζε μερλψ! 

-Ναη γηε κνπ, εάλ ζνπ παξαδψζνπλ ηελ θχιαμε ηεο εηζφδνπ ηνπ χκπαληνο, 

ζα κε μεράζεηο! 

-Χ, Παηέξα κνπ, εγψ ήξζα γηα λα θηιήζσ ην ρέξη ζνπ θαη λα πάξσ ηελ 

επινγία ζνπ! 

Ο Πνιπεχζπιαρλνο κε επιφγεζε θαη εγψ γνλαηηζκέλνο ηνπ θίιεζα ην δεμί 

ρέξη. ην βάζνο ηνπ πιαλεηηθνχ Νανχ θαηλφηαλ έλα θξεβάηη ηνπ πφλνπ... 

Ώξγφηεξα κπήθα ζε βαζείο ζηνραζκνχο: Γηαηί δηάιεμα εγψ ν ίδηνο ηνλ δξφκν; 

Γηαηί μέραζα ηνλ Παηέξα κνπ εκπξφο ζηελ ηξνκεξή παξνπζία ηνπ Φχιαθα ησλ 

Αξφκσλ 

Ο Εεζνχο, ν Μεγάινο Γλσζηηθφο Εεξέαο, ζην φξνο ησλ Βιαίσλ, 

καο έδσζε έλα κεγάιν κάζεκα φηαλ αλαθψλεζε: 

«Παηέξα κνπ, πάξε απφ κέλα ηνχην ην πνηήξη, φκσο αο κε γίλεη ην ζέιεκά 

κνπ, αιιά ην ζέιεκά ζνπ». 

Αέθα νρηψ ρξφληα κεηά: ΐξνληψληαο θαη αζηξάθηνληαο, έζθηζα ηα ξνχρα κνπ 

δηακαξηπξφκελνο απφ ηνλ ηφζν κεγάιν πφλν. Ώρ! Ώρ! Ώρ!    

Μηα παξζέλα απφ ην Νηξβάλα κνπ απάληεζε: « Έηζη είλαη ν δξφκνο πνπ εζχ ν 

ίδηνο δηάιεμεο. Γηα καο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Νηξβάλα νη ζξίακβνη είλαη κηθξφηεξνη θαη 

γη’ απηφ είλαη θαλεξφ φηη ππνθέξνπκε ιηγφηεξν. κσο αθνχ νη ζξίακβνί ζνπ είλαη 

κεγαιχηεξνη, νη πφλνη ζνπ ζα είλαη επίζεο πην έληνλνη». 

ηαλ ζέιεζα λα μεθνπξαζηψ ιίγν, νη Πξάθηνξεο ηνπ Κάξκα κνπ έθαλαλ 

παξαηήξεζε ιέγνληαο κνπ: «Ση ζαο ζπκβαίλεη, θχξηε; ζα πξνρσξήζεηε; 

Κπθινθνξείηε θίιε! Κπθινθνξείηε! Κπθινθνξείηε!» 

Τπνκνλεηηθά ζπλέρηζα ηελ πνξεία κνπ ζην πεηξψδεο κνλνπάηη πνπ νδεγεί 

ζηελ ηειηθή Ώπειεπζέξσζε. 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 19 

ΚΏΣΏΑΕΧΞΒΕ 

ηα ηξνπηθά πνηακάθηα ηεο ηέξα Νεβάδα, ζηηο άθξεο ηνπ Μαθνπξίκπα ή 

Καξατβηθήο ζάιαζζαο, εγψ είρα λα αλαθεθαιαηψζσ κε ππνκνλή ηηο δηάθνξεο 



εζσηεξηζηηθέο κπεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Σξίηεο, Σέηαξηεο θαη Πέκπηεο Μπήζεσλ ηεο 

Φσηηάο. 

Βθεί δνχζα πξνζεισκέλνο κε κηα νκάδα πνιχ εθιεθηή γλσζηηθψλ καζεηψλ, 

καθξηά απφ ηελ θαζαξία, ηελ ςεχηηθε ζνθία θαη ηελ ππνθξηζία ηεο θνχθηαο 

θνπιηνχξαο. 

Ώθέξαηνη θαη άςνγνη γλσζηηθνί αζθεηέο, επραξηζηεκέλνη, κνπ είραλ θηηάμεη 

απφ μχια εθείλσλ ησλ δαζψλ κηα απιή θαηνηθία... 

Θέισ λα αλαθαιέζσ ζήκεξα γηα κηα ζηηγκή φινπο απηνχο ηνπο εμέρνληεο 

άληξεο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο απηή ηελ ζηηγκή εμέρνπλ ζαλ αμηνζεκείσηνη 

δηεζλείο απφζηνινη... 

Ώπφ απηήλ ηελ αξραία κνπ πφιε ηνπ Μεμηθνχ ζαο ραηξεηψ, εμαίξεηνη Κχξηνη 

απφ ηελ Ννηηακεξηθάληθε ηέξξα Νεβάδα!... 

Θέισ λα πεξηιάβσ επίζεο ζε απηνχο ηνπο ραηξεηηζκνχο κνπ ηηο γπλαίθεο ηνπο, 

ηα παηδηά ηνπο θαη ηα παηδηά ησλ παηδηψλ ηνπο... 

Πφζν επηπρηζκέλνο δνχζα ζ’ εθείλν ην αμέραζην θαηαθχγην ηνπ ππθλνχ 

δάζνπο, καθξηά απφ ηελ θαζαξία ηεο πνιπθνζκίαο... 

Σφηε επέζηξεςα ζηνπο ζηνηρεηψδεηο παξαδείζνπο ηεο Φχζεο θαη ηνπο 

Πξίγθηπεο ηεο θσηηάο, ηνπ αέξα, ησλ λεξψλ θαη ηεο αξσκαηηζκέλεο γεο, νη νπνίνη 

κνπ παξάδσζαλ ηα κπζηηθά ηνπο... 

Μηα νπνηαδήπνηε κέξα, δελ πεηξάδεη πνηα, κεξηθνί απφ απηνχο ηνπο αζθεηέο 

ηνπ Παγθφζκηνπ Γλσζηηθηζκνχ ρηχπεζαλ ηελ πφξηα ηεο θαηνηθίαο κνπ, γηα λα κε 

παξαθαιέζνπλ λα ζβήζσ ηελ θσηηά. Σν αδηάθνπν ηξίμηκν ηνπ πχξηλνπ ζηνηρείνπ, 

πξνρσξνχζε ηξνκεξφ κέζα απφ ηελ ππθλή βιάζηεζε, θαηαθαίγνληαο φ,ηη εχξηζθε 

ζηνλ δξφκν ηνπ... 

Σξνκαθηηθφ θαςάιηζκα απεηινχζε λα θάςεη θαιιηέξγεηεο θαη θαιχβεο. 

Μάηαηα έθαλαλ απιάθηα, ραληάθηα, κε ζθνπφ λα αλαθφςνπλ ηελ ζξηακβεπηηθή πνξεία 

ηεο θσηηάο. Σν πχξηλν ζηνηρείν πξνζπεξλνχζε φια ηα ραληάθηα θαη ηηο ηάθξνπο, 

απεηιψληαο ρσξίο νίθην φια ηα γχξσ πεξηβάιινληα θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ ηφπνπ, 

φπσο θαη ηα πην πέξα... 

Φπζηθά εγψ πνηέ δελ ήκνπλα ππξνζβέζηεο νχηε «θνπξνθάγνο», φπσο 

απνθαινχλ ρατδεπηηθά απηνχο ηνπο εξσηθνχο δεκφζηνπο ππεξέηεο... 

κσο, νκνινγψ εηιηθξηλά θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο φηη ζε εθείλεο ηηο ζηηγκέο ε 

ηχρε φισλ απηψλ ησλ γλσζηηθψλ αδειθψλ βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα κνπ. Ση λα θάλσ; 

Πνζνχζα λα ηνπο ππεξεηψ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη απηή ήηαλ 

ρσξίο θακηά ακθηβνιία, κία απφ ηηο θαιχηεξεο επθαηξίεο... 

Ώλφεην θαη κέρξη αράξηζην ζα είρε γίλεη ην λα αξλεζψ ηφζν επείγνπζα 

βνήζεηα. ρη κφλν πιεξψλνπκε Κάξκα απφ ην θαθφ πνπ θάλνπκε αιιά θαη απφ ην 

θαιφ πνπ δελ θάλνπκε φηαλ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε. 

Έηζη ινηπφλ, απνθάζηζα λα ελεξγήζσ καγηθά. Πξνρσξψληαο κε ηα πφδηα 

κέρξη ην ζεκείν ηεο ηηηάληαο θαηαζηξνθήο, θάζηζα πνιχ θνληά εθεί θαη κεηά 

ζπγθεληξψζεθα ζηνλ Βζψηεξν... 

Πξνζεπρφκελνο κπζηηθά παξαθάιεζα ηνλ ίδην, λα επηθαιέζνπ ηνλ Ώγλή, ηνλ 

παληνδχλακν θαη εμαίξεην ζεφ ηεο Φσηηάο... 

Ο Βζψηεξνο άθνπζε ηελ επίθιεζε κνπ θαη αλαθψλεζε κε δπλαηή θσλή, ζαλ 

ιηνληάξη πνπ βξπράηαη, θαιψληαο ηνλ Ώγλή θαη επηά βξνληέο επαλέιαβαλ ηελ θσλή 

ηνπ... 

Γξήγνξα βξέζεθε ζην πιάη κνπ ν ιακπξφο Κχξηνο ηεο Φσηηάο, ν 

ππέξιακπξνο Γηνο ηεο Φιφγαο, ν Πνιπεχζπιαρλνο.. 

Σνλ αηζζάλζεθα ζε φιε ηελ παξνπζία ηνπ Βίλαη κνπ θαη ηνλ παξαθάιεζα ζην 

φλνκα ηεο Παγθφζκηαο Βπζπιαρλίαο λα ζβήζεη εθείλε ηελ θσηηά... 



Πξνθαλψο, ν Βπινγεκέλνο Κχξηνο ηεο Σειεηφηεηαο ζεψξεζε δίθαην θαη 

ηέιεην ην αίηεκα κνπ... 

Με αλεμήγεην ηξφπν μεπξφβαιε κέζα απφ ην κπιε κπζηήξην ηνπ βαζηνχ 

δάζνπο κία απαιή αξσκαηηθή αχξα πνπ άιιαμε ηειείσο ηελ θαηεχζπλζε ησλ πχξηλσλ 

γισζζψλ θαη ηφηε εμαθαλίζηεθε ηειείσο ε ππξθαγηά... 

Μία άιιε κέξα, ζπδεηψληαο κε ηνπο γλσζηηθνχο αζθεηέο, ζε έλα πνιχ 

φκνξθν μέθσην ηνπ ππθλνχ δάζνπο, πνιχ θνληά ζηηο θαιχβεο, βξεζήθακε μαθληθά 

θάησ απφ ηελ απεηιή κηαο ρεηκαξξψδνπο βξνρήο... 

Γεκάηνο πφζν ζπγθεληξψζεθα ζηνλ Βζψηεξν, πξνζεπρφκελνο έληνλα θαη 

παξαθαιψληαο λα επηθαιέζνπ ηνλ Παξάιπηα, ην ηνηρεηψδεο Πλεχκα ησλ αλήζπρσλ 

ζίθσλ ηνπ αέξα. 

Οιχκπην πξφζηξεμε εθείλν ην Νηέβα κε ηνλ θαλεξφ ζθνπφ λα κε βνεζήζεη. 

Βγψ επσθειήζεθα απφ ηελ θαηαπιεθηηθή επθαηξία πνπ κνπ πξνζθεξφηαλ θαη ηνλ 

παξαθάιεζα λα απνκαθξχλεη απφ εθείλν ην κέξνο ηα ζπειιψδε ζχλλεθα... 

Ώλακθίβνια, απηά ηα ηειεπηαία άλνημαλ επάλσ απφ ηα θεθάιηα καο ζε κνξθή 

θχθινπ θαη κεηά έθπγαλ εκπξφο ζηνπο έθπιεθηνπο εθείλνπο κπζηηθηζηέο, εθείλεο ηεο 

γσληάο ηεο αγάπεο... 

Βθείλνλ ηνλ θαηξφ νη γλσζηηθνί αδειθνί πήγαηλαλ θάζε βδνκάδα ζηηο 

ακκψδεηο παξαιίεο ηεο θνπξηνπληαζκέλεο εθείλεο ζάιαζζαο... 

Δ Ληηειάληεο αλέζεηε ζε εθείλνπο ηνπο εηιηθξηλείο αζθεηέο λα καο θέξλνπλ 

ςάξηα θαη κέρξη ρνξηαξηθά θαη θξνχηα, πνπ ζηελ ηέξξα Νεβάδα δελ ήηαλ δπλαηφλ 

λα θαιιηεξγεζνχλ, γεγνλφο πνπ νθεηιφηαλ ζηελ αθφξεζηε πείλα ησλ κπξκεγθηψλ... 

Ώπηά ηα πιάζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε θαζνδηθή εμέιημε, θαηαηξψγνπλ 

αθαηάπαπζηα ινπινχδηα, θξνχηα θαη ιαραληθά θαη αζθαιψο ηίπνηα δελ κπνξνχζε λα 

ηα ζπγθξαηήζεη. Έηζη είλαη ν «λφκνο ηεο δνχγθιαο» απηφ ην μέξνπλ πνιχ θαιά νη 

Θενί θαη νη Άλζξσπνη. Οη λπρηεξηλέο επηδξνκέο ησλ κπξκεγθηψλ ιακπίηζαο είλαη 

βέβαηα ηξνκεξέο... 

Σα δειεηεξηψδε θίδηα, φπσο ην ηξνκεξφ Σάιε Υ θαη ηα άιια, γλσζηά απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ κε ηα θιαζζηθά νλφκαηα θξνηαιίαο, θνξάιιη, νρηά, ηξηγχξηδαλ 

θαη πνιιαπιαζηάδνληαλ παληνχ, εδψ, εθεί θαη παξαπέξα... 

Ώθφκα ζπκάκαη έλαλ γέξν πξαθηηθφ γηαηξφ ησλ βνπλψλ, πνπ ηνλ έιεγαλ 

Υνπάλ. Ώπηφο ν άλδξαο έκελε κε ηελ γπλαίθα ηνπ ζην πην ππθλφ κέξνο ηνπ δάζνπο... 

αλ θαιφο ακαξείηεο ηεο Παιαηάο Αηαζήθεο, εθείλνο ν άλζξσπνο κε ηα 

πνιχηηκα βάιζακά ηνπ γηάηξεπε ηνπο ηαπεηλνχο βνπλίζηνπο απφ ηα δαγθψκαηα ησλ 

θηδηψλ... 

Απζηπρψο, εθείλνο ν θχξηνο κηζνχζε ηα θίδηα θαη ακείιηθηνο θαη εθδηθεηηθφο 

ηα ζθφησλε λσξίο δηάθξηζε. 

-Φίιε Υνπάλ -ηνπ είπα κηα κέξα- βξίζθεζηε ζε πφιεκν κε ηα θίδηα θαη απηά 

εηνηκάδνληαη λα ππεξαζπηζηνχλ. Γηα λα δνχκε πνηνο ζα θεξδίζεη ηελ κάρε… 

-Βγψ κηζψ ηα θίδηα. 

-Θα ήηαλ θαιχηεξα λα ηα αγαπνχζαηε. Να ζπκάζηε φηη ηα θίδηα είλαη 

δηνξαηηθά, ζηελ αζηξηθή αχξα απηψλ ησλ πιαζκάησλ ιάκπεη ν ζαπκαηνπξγφο 

Γσδηαθφο θαη μέξνπλ απφ απ’ επζείαο πείξα, πνηνο ηα αγαπά ζη’ αιήζεηα θαη πνηνο ηα 

κηζεί... 

-Βγψ δελ κπνξψ λα ηα αγαπήζσ... Ώηζζάλνκαη λα κνπ απνζπληίζεηαη ην ζψκα 

φηαλ ηα βιέπσ... Φίδη πνπ δηαζρίδεη ην δξφκν κνπ ην ζθνηψλσ... 

-Ώρ, θαιέ κνπ γέξνληα! Αψδεθα θίδηα ζαο έρνπλ δαγθψζεη, θαη φηαλ ζαο 

δαγθψζεη ην δέθαην ηξίην ζα πεζάλεηε. 



Λίγν αξγφηεξα, θνληά ζηελ κνλαρηθή ηνπ θαιχβα, ηνλ γέξν ηνλ δάγθσζε έλα 

ηξνκεξφ θίδη πνπ θνπινπξηαζκέλν ηξεηο γχξνπο θαη κηζφ θαη θξπκκέλν, ηνλ 

πεξίκελε... 

Δ πξνθεηεία κνπ βγήθε αιεζηλή: ν γέξνο πξαθηηθφο πέζαλε κε ην Ώξθάλν 

δέθα ηξία ηεο Καββάια, θαλέλαο απφ ηνπο θίινπο ηνπ δελ κπφξεζε λα ζπλαληήζεη ην 

δειεηεξηψδεο θίδη... 

Ο γέξν γηαηξφο είρε πάληα κέζα ζην ηαγάξη ηνπ κεξηθά ζαπκαηνπξγά θπηά. 

Να ζπκεζνχκε ηηο πέληε θαπεηάληζζεο: 

Καπεηάληζζα νιακπάζηα. 

Καπεηάληζζα Σδελεξάια. 

Καπεηάληζζα ηιβαληφξα 

Καπεηάληζζα Πνπγηαληφξα 

Καπεηάληζζα Λέγθνπα ληε ΐελάλην 

Θαπκαηνπξγά ρνξηάξηα πνπ δελ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ ΐνηαληθή θαη είλαη 

γλσζηά κφλν ζηελ ηέξξα Νεβάδα θνληά ζηα αθξηζκέλα λεξά ηνπ Μαθνπξίκπα. 

Βμαίξεηα θπηά κε ηα νπνία ν γέξν-ζεξαπεπηήο ηνπ κνλαρηθνχ δάζνπο γηάηξεπε ηα 

ζχκαηα ησλ θηδηψλ. 

Αελ ρσξά ακθηβνιία φηη ν γέξνο ηα ρξεζηκνπνηνχζε ζεξαπεπηηθά κε πνιχ 

ζνθφ ηξφπν, δίλνληαο ηα απφ ην ζηφκα ζαλ ηζάη ή γηα ρξήζε εμσηεξηθή, πιέλνληαο 

ηηο πιεγέο ή ηελ πιεγή κε ην βξάζηκν απηψλ ησλ ρφξησλ. 

Οη γλσζηηθνί εξεκίηεο ηεο ηέξξα Νεβάδα πνηέ δελ ζθφησλαλ ηα επηθίλδπλα 

θίδηα. Βίραλ κάζεη λα ηα αγαπνχλ εηιηθξηλά... 

αλ ζπλέπεηα απφ απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά, θέξδηζαλ ηελ εκπηζηνζχλε απηψλ 

ησλ ηξνκεξψλ εξπεηψλ. Σψξα απηά ηα δειεηεξηψδε θίδηα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

θξνπξνχο ηνπ Νανχ. 

ηαλ απηνί νη αλαρσξεηέο ησλ βνπλψλ ήζειαλ λα απνκαθξχλνπλ ηα θίδηα, 

ηξαγνπδνχζαλ γεκάηνη πίζηε ηα αθφινπζα κάληξακο: Οζί... Οζφα... Ώζί. 

Κάζε θνξά πνπ απηνί νη εξεκίηεο πνζνχζαλ ζη’ αιήζεηα λα γνεηεχζνπλ 

καγηθά ηα ηξνκεξά θίδηα, ζπιιάβηδαλ ηα κπζηεξηψδε ιφγηα: Οζί... Οζφα... Ώζί.    

Πνηέ θαλέλαο κπζηηθηζηήο ηνπ βνπλνχ εθείλνπ, δελ αθαίξεζε ηελ δσή 

θάπνηνπ θηδηνχ! Ώπηνί νη αζθεηέο έκαζαλ λα ζέβνληαη θάζε χπαξμε... φκσο 

ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο εμαηξέζεηο· απηή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ πνιχηηκνπ θηδηνχ 

Κξνηαιίαο... 

 

ΚΏΡΚΕΝΟ 

ην φλνκα ηεο αιήζεηαο ζέισ λα ηνπνζεηήζσ ζε απηφ ην βηβιίν ηελ αθφινπζε 

αλαθνξά: Ήδε έρεη αλαθαιπθζεί ην αιάζεην θάξκαθν γηα ηνλ ηξνκεξφ Καξθίλν θαη 

απηφ βξίζθεηαη ζην Φίδη. 

πληαγή ζσηεξίαο: ζπζηάζηε ην παξαπάλσ δψν· βγάιηε ηνπ ηα θξφηαια θαη 

ην θεθάιη (απηά ηα κέξε είλαη άρξεζηα). Ώιέζηε ην θξέαο πνπ ρξεζηκεχεη κέρξη λα ην 

ειαηηψζεηε ζε ιεπηή ζθφλε. Κιείζηε απηή ηελ νπζία κέζα ζε θάςνπιεο άδεηεο, πνπ 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε νπνηνδήπνηε θαξκαθείν. 

Αφζε: Να παίξλεηε κία θάςνπια θάζε ψξα. 

Παξαηήξεζε: Να ζπλερίζεηε ηελ ζεξαπεία κέρξη λα γίλεηε εληειψο θαιά. 

Πξνεηδνπνίεζε: Ο άξξσζηνο πξέπεη λα ζηακαηήζεη ξηδηθά θάζε άιιν 

θάξκαθν θαη λα πεξηνξηζηεί ζηελ ζεξαπεία κε ην θίδη. 

 

ΓΒΡΏΚΕΏ 

Ώλαβιχδνπλ ζην λνπ κνπ απηέο ηηο ζηηγκέο εμνρηθέο αλακλήζεηο, ζχκεζεο απφ 

βνπλά, αλαπνιήζεηο αγξηφηεηαο... 



Πφζν ππέθεξαλ εθείλνη νη αζθεηέο κε ηα ζθιεξά αξπαθηηθά πνπιηά!... Σα 

πνλεξά γεξάθηα εθνξκνχζαλ ζηα θνηέηζηα, παίξλνληαο κε ηηο αξπαγέο ηνπο 

θνηφπνπια θαη θφηεο... 

Βγψ είδα πνιιέο θνξέο απηά ηα αηκνβφξα αξπαρηηθά επάλσ ζηα θιαδηά ησλ 

γχξσ δέληξσλ, λα παξακνλεχνπλ ηα αζψα ζχκαηά ηνπο. 

Σν λα θαηαπίλεηο θαη λα ζε θαηαπίλνπλ είλαη ν Νφκνο ηνπ Ώηψληνπ Κνηλνχ 

Κνζκηθνχ Σξσγν-Ώπηνεγσθξαηηθνχ (ακνηβαία ηξνθή γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο). 

Ώλαληίξξεηα ηέηνηα ακνηβαηφηεηα, αληηζηνηρία, πξνέξρεηαη εζψηεξα απφ ην 

απαληαρνχ ελεξγφ ζηνηρείν Οθηληαλφρ. 

 

ΚΏΣΏΑΕΧΞΒΕ 

Πφζν επηπρείο δνχζακε ζηηο θαιχβεο καο ηνπ κνλαρηθνχ δάζνπο! Απζηπρψο 

ήξζαλ θαηλνχξγηεο θαηαδηψμεηο... 

ΐέβεινη άλζξσπνη απφ ηα γεηηνληθά ρσξηνπδάθηα βάιζεθαλ, πνιχ θαθψο, λα 

δηαδίδνπλ ελαληίνλ καο δηάθνξεο ζπθνθαληίεο δπζθεκηζηηθέο... 

Σν θνπηζνκπνιηφ ησλ γπλαηθψλ, ηα ςέκαηα ησλ αλδξψλ, ην ζνχζνπξν, νη 

ςίζπξνη, θαη ην πεο-πεο, έδσζε γηγαληηαίεο δηαζηάζεηο ζην ζέκα θαη μέζπαζε ε 

θαηαηγίδα... 

Ώλαληίξξεηα εγψ κεηαηξάπεθα ζην θεληξηθφ πξφζσπν ηνπ δξάκαηνο, 

ελαληίνλ κνπ δε ζηξάθεθε φιε κπφξα, φιε ε θσηηά... 

Ώπηή ε θαηάζηαζε πξαγκάησλ φιν θαη ρεηξνηέξεπε, θάζε κέξα απφ ην θαθφ 

ζην ρεηξφηεξν θαη ηειηθά βξέζεθε ν ςηζπξηζηήο, ν ξνπθηάλνο, ν θαηαδφηεο... 

Ώλαζηαησκέλε ε αζηπλνκία κε έςαρλε παληνχ κε απζηεξέο δηαηαγέο λα κνπ 

εθαξκφζεη ην λφκν ηεο θπγήο... 

Ώζθαιψο δελ ήκνπλ εγψ γη’ απηνχο ηνπο θησρνχο ρσξνθχιαθεο έλαο απιφο 

θιεθηνθνηάο ή ζακαηαηδήο ηνπ ρσξηνχ ζην ζηπι ηνπ Παχινπ ηεο Σαξζνχ, αιιά θάηη 

ρεηξφηεξν: Έλαο καγγαληζηήο ηεο Κφιαζεο πνπ δξαπέηεπζε απφ κπζηεξηψδεηο 

αθνπειάξεο, έλαο πνλεξφο θαθφο νησλφο, έλα ηέξαο πνπ ήηαλ απαξαίηεην λα 

θπιαθηζηεί ή λα ζαλαησζεί... 

Έλα βξάδπ κε αζηξνθεγγηά, ελψ βξηζθφκνπλ ζε θαηάζηαζε έθζηαζεο, κε 

επηζθέθζεθε έλαο Μαράηκα, ν νπνίνο παίξλνληαο ηνλ ιφγν είπε: 

-Έξρνληαη λα ζε βξνπλ πνιινί άλζξσπνη νπιηζκέλνη· πξέπεη λα θχγεηο απφ 

άιινλ δξφκν. 

Αελ είλαη πεξηηηφ λα ηνλίζσ, κε κεγάιε έκθαζε, φηη εγψ πάληα μέξσ λα 

ππαθνχσ ζηηο δηαηαγέο ηεο Παγθφζκηαο Λεπθήο Ώδειθφηεηαο... 

Βπσθεινχκελνο ηελ λπρηεξηλή ζησπή, θαηέβεθα απφ ην βνπλφ απφ έλαλ 

απφηνκν θαη δχζθνιν δξφκν. ην Βπίπεδν -φπσο ιέλε νη γλσζηηθνί εξεκίηεο ηα 

παξάιηα κέξε- καθξηά απφ ηελ ηέξξα κε πήξε ν εβαζηφο Αάζθαινο Γθάξγθα 

Κνπηηζίλεο. Μαο κεηέθεξε κε ην απηνθίλεην ηνπ κέρξη κία σξαία πφιε. 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 20 

ΣΟ ΜΤΣΕΚΟ ΣΔ ΏΐΤΟΤ 

Ώπνθιείνληαο απφ ηνλ λνπ κνπ φιε ηελ πεξηηηνινγία, ρσξίο θακία δηάζεζε 

απηνπξνβνιήο, κε ηαπεηλφηεηα, εμνκνινγνχκαη εηιηθξηλά θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο φηη 

κεηά απφ ην αλέβαζκα κνπ απφ ηα πέληε ζθαινπάηηα ησλ Πχξηλσλ Μπήζεσλ, έγηλε 

επείγνπζα γηα κέλα ε αλάπηπμε ηνπ Φσηφο κε ηνπο Οθηψ ΐαζκνχο ηεο Μχεζεο ηεο 

Ώθξνδίηεο (ΐελνχζηα). 

Σν λα εξγάδεζαη ζην Ώλακκέλν Κακίλη ηνπ Δθαίζηνπ (ην εμ) θαηαιήγεη λα 

είλαη θάηη ρσξίο αλαβνιή, φηαλ ζη’ αιήζεηα επηζπκείο ην πιήξεο μχπλεκα ηνπ 

Πξψηνπ Φηδηνχ ηνπ Φσηφο. 



Βίλαη γξακκέλν κε ρξπζέο ιέμεηο ζην ΐηβιίν φισλ ησλ Λάκςεσλ, ην 

αθφινπζν: «Δ Κνπληαιίλη αλαπηχζζεηαη, επαλαζηαηεί θαη αλεβαίλεη κέζα απφ ηελ 

ζαπκάζηα αχξα ηνπ Μαραηζφαλ». 

Ώλαληίξξεηα πξψηα εξγαδφκαζηε κε ηελ Φσηηά θαη θαηφπηλ κε ην Φσο. Πνηέ 

δελ πξέπεη λα κπεξδεχνπκε ηα Φίδηα ηεο Φσηηάο κε ηα Φίδηα ηνπ Φσηφο... 

Σν εμαηξεηηθφ αλέβαζκα ηνπ Πξψηνπ Φηδηνχ ηνπ Φσηφο πξνο ηα κέζα θαη 

πξνο ηα επάλσ, θαηά κήθνο ηνπ λσηηαίνπ θαλαιηνχ ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο, κνπ 

επέηξεςε λα γλσξίζσ ηα κπζηηθά ηεο αβχζζνπ.  

Δ βάζε απηνχ ηνπ κπζηηθνχ βξίζθεηαη ζηνλ Νφκν ηεο Πηψζεο έηζη φπσο 

δηαηππψζεθε απφ ηνλ Άγην ΐελφκα. Καη λα ε δηαηχπσζε πνπ ν Αάζθαινο έδσζε ζε 

απηφλ ηνλ θνζκηθφ Νφκν πνπ αλαθαιχθζεθε απφ απηφλ:  

«ια ηα πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν πέθηνπλ πξνο ην βάζνο. Καη ην 

βάζνο γηα θάζε κέξνο ηνπ χκπαληνο, είλαη ε πην θνληηλή ζηαζεξφηεηα θαη απηή ε 

ζηαζεξφηεηα είλαη ν ηφπνο ή ζεκείν επάλσ ζην νπνίν ζπκπίπηνπλ φιεο νη γξακκέο 

δχλακεο πνπ πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Σα θέληξα φισλ ησλ ήιησλ θαη 

φισλ ησλ πιαλεηψλ ηνπ χκπαληφο καο είλαη αθξηβψο απηά ηα ζεκεία ζηαζεξφηεηαο. 

Αελ είλαη παξά ηα θαηψηεξα ζεκεία εθείλσλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηαζηήκαηνο, πξνο ηα 

νπνία ζπγθιίλνπλ νξηζηηθά νη δπλάκεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο δηεπζχλζεηο 

εθείλνπ ηνπ δνζέληνο κέξνπο ηνπ χκπαληνο. Βπίζεο ζπγθεληξψλεηαη ζε απηά ηα 

ζεκεία ε ηζνξξνπία πνπ επηηξέπεη ζηνπο ήιηνπο θαη πιαλήηεο λα δηαηεξνχλ ηελ ζέζε 

ηνπο».  

Ο «Σίγξεο ηνπ Σνπξθεζηάλ» ζρνιηάδνληαο, ιέεη: «Βθζέηνληαο ηελ αξρή ηνπ, ν 

Άγηνο ΐελφκα είπε επί πιένλ φηη πέθηνληαο ηα πξάγκαηα ζην δηάζηεκα, φπνπ θαη λα 

βξίζθεηαη απηφ, είραλ ηελ ηάζε λα πέζνπλ πξνο ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ήιην, πξνο ηνλ 

έλαλ ή ηνλ άιινλ πιαλήηε, αλάινγα κε ην ζε πνηνλ ήιην ή πιαλήηε αλήθε εθείλν ην 

δεδνκέλν κέξνο ηνπ δηαζηήκαηνο ζην νπνίν έπεθηε ην αληηθείκελν, απνηειψληαο 

θάζε ήιηνο ή πιαλήηεο, ζε απηήλ ηελ θαζνξηζκέλε ζθαίξα, ηελ ζηαζεξφηεηα ή ην 

βάζνο».  

Οη πξνεγνχκελνη παξάγξαθνη κεηαμχ εηζαγσγηθψλ κλεκνλεχνπλ θαζαξά ηηο 

δχν απφςεηο, εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ηνπ Νφκνπ ηεο ΐαξχηεηαο. Σν εμσηεξηθφ δελ 

είλαη παξά κφλν ε πξνβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ. Πάληα επαλαιακβάλεηαη ζε κνξθή 

ηξηζδηάζηαηε ε κπζηηθή βαξχηεηα ησλ ζθαηξψλ...  

Ο θεληξηθφο ππξήλαο απηήο ηεο πιαλεηηθήο κάδαο ζηελ νπνία δνχκε, είλαη 

πέξα απφ θάζε ακθηβνιία, ν ηφπνο ή καζεκαηηθφ ζεκείν, φπνπ ζπγθιίλνπλ φιεο νη 

γξακκέο δχλακεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο δηεπζχλζεηο.  

ην θέληξν ηεο πιαλεηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζπλαληηνχληαη θαη ηζνξξνπνχλ 

ακνηβαία νη δπλάκεηο ηεο θαζνδηθήο θαη αλνδηθήο εμέιημεο ηεο Φχζεο.  

 

Κχκαηα νπζηψδε μεθηλνχλ ηελ αλνδηθή εμέιημή ηνπο ζηνλ νξπθηφ θφζκν, 

πξνρσξάλε κε ην θπηηθφ ζηάδην, ζπλερίδνπλ κε ηελ δσηθή θιίκαθα θαη ηέινο θζάλνπλ 

ζηελ ζηάζκε ηνπ δηαλνεηηθνχ αλζξσπνεηδνχο.  

Κχκαηα δσήο θαηεβαίλνληαο θαηφπηλ πέθηνπλ ζηελ θαζνδηθή εμέιημε 

ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν ηεο Πηψζεο, μαλαδψληαο δηαδηθαζίεο δσηθέο, θπηηθέο, 

νξπθηέο, πξνο ην θέληξν βαξχηεηαο ηεο γεο.  

Γπξίδεη ν ηξνρφο ηνπ Samsara: Ώπφ ηελ δεμηά κεξηά αλεβαίλεη ν Ώλνχβεο ζηελ 

αλνδηθή εμέιημε θαη απφ ηελ αξηζηεξή θαηεβαίλεη ν Σπθψλ ζηελ θαζνδηθή εμέιημε...  

Δ παξακνλή κέζα ζηελ θαηάζηαζε δηαλνεηηθνχ αλζξσπνεηδνχο είλαη θάηη 

ζρεηηθφ θαη πεξηζηαζηαθφ ηαπηφρξνλα.  

Με πνιχ δίθην καο έρεη εηπσζεί φηη νπνηαδήπνηε πεξίνδνο αλζξσπνεηδνχο 

απνηειείηαη πάληα απφ εθαηφλ νθηψ δσέο ηχπνπ αλνδηθήο θαη θαζνδηθήο εμέιημεο πνπ 



δηαδηθάδνληαη θαη επαλαιακβάλνληαη πάληα, είηε ζε ζπείξεο πην ςειέο είηε ζε 

ζπείξεο πην ρακειέο.  

Αηεπθξηλίδσ: ε θάζε πεξίνδν ινγηθνχ αλζξσπνεηδνχο, ηνπ θαζνξίδνπλ πάληα 

εθαηφλ νθηψ ππάξμεηο, πνπ δηαηεξνχλ απζηεξή καζεκαηηθή ζπκθσλία κε ηνλ ίδην 

αξηζκφ απφ ράληξεο πνπ, απνηεινχλ ην πεξηδέξαην ηνπ ΐνχδα.  

Μεηά απφ θάζε επνρή αλζξσπνεηδνχο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο .ηνπ ρξφλνπ, 

δηαζηήκαηνο θαη θίλεζεο, γπξίδεη αλαπφθεπθηα ν ηξνρφο ηνπ Ώξθάλν δέθα ηνπ Σαξψ. 

Σφηε γίλεηαη ρεηξνπηαζηφ θαη θαλεξφ φηη νη θπκαηηζκνί ηεο θαζνδηθήο εμέιημεο ηεο 

δσήο θαηεβαίλνπλ ζην βπζηζκέλν νξπθηφ βαζίιεην πξνο ην θέληξν ηεο πιαλεηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, γηα λα μαλαλεβνχλ ζηελ αλνδηθή εμέιημε ιίγν αξγφηεξα.  

Κάζε λέν αλέβαζκα ζηελ αλνδηθή εμέιημε απφ ην θέληξν βαξχηεηαο ηεο γεο, 

απαηηεί πξνεγνχκελε απνζχλζεζε ηνπ «εκέλα ν ίδηνο». Ώπηφο είλαη ν Αεχηεξνο 

Θάλαηνο.  

Αεδνκέλνπ φηη ε νπζία είλαη κπνηηιηαξηζκέλε κέζα ζην Βγψ, ε δηάιπζε απηνχ 

ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη απαξαίηεηε κε ζθνπφ απηή λα ειεπζεξσζεί.   

ην θέληξν ηεο πιαλεηηθήο ζηαζεξφηεηαο επηζθεπάδεηαη ε θαηαγσγηθή θαη 

γλήζηα αγλφηεηα θάζε νπζίαο.  

Σξεηο ρηιηάδεο θνξέο γπξίδεη ν ηξνρφο ηνπ Samsara. Σν λα θαηαλνεζεί απηφ, 

λα ζπιιεθζεί ε βαζηά ηνπ ζεκαζία, είλαη απαξαίηεην θαη ρσξίο αλαβνιή, εάλ 

πξάγκαηη πνζνχκε ηελ ηειηθή απειεπζέξσζε .  

πλερίδνληαο ην παξφλ θεθάιαην είλαη απαξαίηεην λα πξνζειθχζνπκε ηελ 

πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε, κε ηνλ ζθνπφ λα ηνλίζνπκε ην εμήο: Ώθνχ ηειεηψζνπλ νη 

ηξεηο ρηιηάδεο πεξίνδνη ηνπ κεγάινπ ηξνρνχ, θάζε κνξθή εζσηεξηθήο 

απηνπξαγκάησζεο είλαη αδχλαηε.  

Με άιια ιφγηα, είλαη αλαγθαίν λα βεβαηψζνπκε ην αλαπφθεπθην γεγνλφο φηη 

ζε φιεο ηηο Μνλάδεο θαζνξίδνληαη καζεκαηηθά ηξεηο ρηιηάδεο πεξίνδνη γηα ηελ βαζεηά 

εζσηεξηθή απηνπξαγκάησζε. Βίλαη αλακθίβνιν φηη κεηά ηελ ηειεπηαία ζηξνθή ηνπ 

ηξνρνχ νη πφξηεο θιείλνπλ.  

ηαλ απηφ ην ηειεπηαίν ζπκβαίλεη, ηφηε ε Μνλάδα, ε Ώζάλαηε πίζα, ην 

πξαγκαηηθφ καο Βίλαη, καδεχεη ηελ Οπζία ηνπ θαη ηηο Ώξρέο ηνπ, γηα λα απνξξνθεζεί 

ηειεησηηθά αλάκεζα ζηα ζηήζε ηνπ Παγθφζκηνπ Πλεχκαηνο ηεο Γσήο (ην αλψηεξν 

Parabrahatman).  

Γξακκέλν είλαη, κε κπζηεξηψδε πχξηλα γξάκκαηα ζηελ δηαζήθε ηεο Ώξραίαο 

νθίαο, ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ζαθέο θαη νξηζηηθφ, φηη πνιχ ιίγεο είλαη νη ζετθέο 

Μνλάδεο ή παξζεληθέο πίζεο πνπ πξαγκαηηθά ζέινπλ ηε καεζηξία.  

ηαλ κηα νπνηαδήπνηε Μνλάδα πνζεί αζθαιψο ηε καεζηξία, είλαη ζαθέο φηη 

ζα ηελ απνθηήζεη εξγαδφκελε εληαηηθά ζηελ Οπζία ηεο.  

Κάζε Οπζία εζσηεξηθά δνπιεκέλε απφ κέζα απφ ηε ζετθή Μνλάδα ηεο είλαη 

πνιχ εχθνιν λα ηελ αλαγλσξίζεηο ζηνλ θφζκν ησλ ππθλψλ κνξθψλ. Ώπηή είλαη ε 

πεξίπησζε θάζε αηφκνπ κε κεγάιεο πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο.  

Πξνθαλψο, απηφο ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο κπζηηθηζηηθψλ αλεζπρηψλ, πνηέ δελ 

ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ζε αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ ε Οπζία δελ έρεη δνπιεπηεί απφ 

κέζα απφ ηελ αληίζηνηρε Θετθή Μνλάδα ηεο.  .  

Κάπνηα θνξά πνπ βξηζθφκνπλ ζε δηαθνπέο ζην ιηκάλη ηνπ Ώθαπνχιθν ζηηο 

αθηέο ηνπ Βηξεληθνχ ζην Μεμηθφ, ζπλέβε λα κπσ ζηελ θαηάζηαζε γηφγθα ηνπ Nirvi-

Kalpa-Shamadhi.  

Θέιεζα ηφηε λα γλσξίζσ θάηη ζρεηηθφ κε απηέο ηηο Μνλάδεο νη νπνίεο αθνχ 

πέξαζαλ απφ ηνπο ηξεηο ρηιηάδεο γχξνπο ηνπ ηξνρνχ ηνπ Samsara, είραλ ράζεη πηα 

θάζε θνζκηθή επθαηξία.  



Βθείλν πνπ είδα ζ’ εθείλε ηελ πεξίπησζε, καθξηά απφ ην ζψκα ησλ 

ζπγθηλήζεσλ θαη ηνπ λνπ, ήηαλ πξάγκαηη εμαηξεηηθφ... 

Βληειψο βπζηζκέλνο κέζα ζην Ρεχκα ηνπ Ήρνπ, κέζα ζηνλ αζηξαθηεξφ θαη 

άζπηιν σθεαλφ ηνπ Ώλψηεξνπ Parabrahatman Atman, κπήθα απφ ηηο πφξηεο ελφο 

άθαηνπ Νανχ... 

Αελ ρξεηάζηεθε λα ξσηήζσ, λα εμεηάζσ πξνζεθηηθά ή λα εξεπλήζσ. ε φιε 

ηελ παξνπζία ηνπ Βίλαη κνπ κπφξεζα λα ζπλεηδεηνπνηήζσ ηελ ηξνκεξή 

πξαγκαηηθφηεηα απηψλ ησλ χςηζησλ Μνλάδσλ: απηέο βξίζθνληαη πην πέξα απφ ην 

Καιφ θαη ην Καθφ. 

Μηθξνχηζηθα αζψα πιάζκαηα, ζπηλζεξνβνιίεο ηεο Θετθφηεηαο ρσξίο 

απηνπξαγκάησζε, επηπρηζκέλα φληα, αιιά ρσξίο Μαεζηξία. 

Ώησξνχληαλ επηπρηζκέλα εθείλα ηα επγεληθά πιάζκαηα αλάκεζα ζηελ άζπηιε 

ιεπθφηεηα ηνπ Μεγάινπ Χθεαλνχ, έκπαηλαλ ή έβγαηλαλ απφ ηνλ Ναφ, πξνζεχρνληαλ 

θαη πξνζθπλνχζαλ κπξνζηά ζηνπο Buddhas, εκπξφο ζηνπο Άγηνπο Θενχο, εκπξφο 

ζηνπο Μαράηκα. 

Ώλαληίξξεηα, απηέο νη ζείεο Μνλάδεο βιέπνπλ ηνπο Ααζθάινπο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ ηα κπξκήγθηα βιέπνπλ ηνπο αλζξψπνπο. 

ΟΕ Agnisvatas, νη Buddhas ηνπ ειένπο, νη Εεξνθάληεο, είλαη γη’ απηφλ ηνλ ηχπν 

Μνλάδσλ ρσξίο καεζηξία, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί, παξάμελα φληα, 

αηληγκαηηθά, ηξνκεξά ζεία... 

ηα Sanctas ή Βθθιεζίεο ηεο δσήο ειεχζεξεο ζηελ θίvεζή ηεο, νη παξαπάλσ 

Μνλάδεο ππαθνχνπλ ζηνπο Άγηνπο Θενχο θαη ηνπο ππεξεηνχλ κε απέξαληε 

ηαπεηλφηεηα... 

Σελ επηπρία εθείλεο νη Μνλάδεο πνιχ δίθαηα ηελ αμίδνπλ, γηαηί ε Οπζία θάζε 

κηαο απφ απηέο γλψξηζε ηνπο ηξφκνπο ηεο αβχζζνπ θαη γχξηζε ηξεηο ρηιηάδεο θνξέο 

ζηνλ ηξνρφ ηνπ Samsara. 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 21 

Δ ΐΏΦΣΕΔ ΣΟΤ ΕΧΏΝΝΔ 

Ο Αεχηεξνο ΐαζκφο ηεο Μχεζεο Venusta, αλψηεξεο νθηάβαο απφ ηελ 

αληίζηνηρε ηεο Μχεζεο ηεο Φσηηάο, μεπήδεζε ππεξβαηηθά ζαλ απνηέιεζκα 

εζσηεξηζηηθφ ηεο ζαπκαηνπξγήο αλφδνπ ηνπ Αεχηεξνπ Φηδηνχ, πνπ αθηηλνβνιεί Φσο, 

πξνο ηα κέζα θαη πξνο ηα πάλσ, απφ ην λσηηαίν θαλάιη ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ηνπ 

δσηηθνχ νξγαληθνχ βάζνπο (lingam sarira). 

Ώζπλήζηζηε, καγηθή ζπλάληεζε, ήηαλ αζθαιψο εθείλε πνπ έπξεπε λα έρσ κε 

ηνλ Εσάλλε ζηνλ Κήπν ησλ Βζπεξίδσλ, φπνπ ηα πνηάκηα απφ αγλφ λεξφ δσήο ξένπλ 

κέιη θαη γάια... 

Θέισ λα αλαθεξζψ κε κεγάιε επηζεκφηεηα ζηνλ ΐαθηηζηή, δσληαλφηαηε 

κεηελζάξθσζε ηνπ Διία, εθείλνλ ηνλ θνινζζφ πνπ έδεζε ζηηο αγξηφηεηεο ηνπ 

ΐνπλνχ Κάξκεινπ, έρνληαο ζαλ ζπληξνθηά ηα άγξηα ζεξία, θαη απφ φπνπ έβγαηλε 

ζαλ θεξαπλφο γηα λα θαζαηξέζεη θαη λα αλαδείμεη βαζηιηάδεο. Τπεξαλζξψπηλν 

πιάζκα, άιινηε νξαηφο, άιινηε αφξαηνο, ηνλ νπνίνλ ζεβφηαλ κέρξη θαη ν ίδηνο ν 

ζάλαηνο. 

Πξνθαλψο, ε ζετθή εζσηεξηζηηθή ΐάθηηζε ηνπ Υξηζηνχ Εσάλλε έρεη πνιχ 

βαζηέο αξρατθέο ξίδεο. Αελ είλαη πεξηηηφ ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν λα ζπκίζνπκε ηελ 

ΐάθηηζε ηνπ Ράκα, ηνπ Υξηζηνχ-Γηφγθη ηνπ Ελδνζηάλ: 

«ηαλ βξέζεθαλ ζηε κέζε yodjana ηεο λφηηαο παξαιίαο ηνπ πνηακνχ Sarayu, 

είπε κε γιπθχηεηα ν Visvamitra: Ράκα είλαη αλαγθαίν λα ξίμεηο λεξφ επάλσ ζνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηειεηνπξγίεο καο. Θα ζνπ δηδάμσ ηνπο ραηξεηηζκνχο καο γηα λα κε 

ράλνπκε ρξφλν. Πξψηα ιάβε απηέο ηηο δχν ζαπκάζηεο επηζηήκεο: ηελ Αχλακε θαη ηελ 



Τπεξδχλακε. Ώπηέο ζα εκπνδίζνπλ ηελ θνχξαζε, ηα γεξάκαηα ή άιιν θαθφ λ’ 

αθπξψζεη ηα κέιε ηνπ ζψκαηφο ζνπ. 

Λέγνληαο απηά ηα ιφγηα ν Visvamitra, ν άλζξσπνο ησλ καξηπξίσλ κχεζε ζηηο 

δχν επηζηήκεο ηνλ Ράκα, πνπ είρε ήδε εμαγληζηεί ζηα λεξά ηνπ πνηακνχ, φξζηνο, κε 

ην θεθάιη ζθπκκέλν θαη ηα ρέξηα ελσκέλα».  

Ώπηφ είλαη αθξηβέο απφζπαζκα απφ ην Ρακαγηάλα θαη πξνζθαιεί ηνπο θαινχο 

Υξηζηηαλνχο ζηνλ δηαινγηζκφ. 

Δ αδακάληηλε βάζε ηεο βάθηηζεο, αλαληίξξεηα ζπλαληηέηαη ζην Sahaja-

Maithuna (εμνπαιηθή Μαγεία). 

Δ απφιπηε πιεξνθφξεζε γηα ηελ Sexo-Yoga ήηαλ επείγνπζα γηα ηνλ 

ππνςήθην πξηλ λα πάξεη ηα λεξά ηεο βάθηηζεο. 

Ο Ράκα έπξεπε λα είλαη ελεκεξσκέλνο εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ Visvamitra, 

πξηλ βαπηηζζεί,’ έηζη γλψξηζε ηελ επηζηήκε ηεο Αχλακεο θαη ηεο Τπεξδχλακεο. 

ηελ επηζηεκνληθή κεηαβνιή ησλ ζπεξκαηηθψλ λεξψλ ηεο πξψηεο ζηηγκήο, 

βξίζθεηαη ην θιεηδί ηεο ΐάθηηζεο. 

Σν κπζηήξην ηεο βάθηηζεο αθ’ εαπηνχ είλαη γεκάην απφ κηα βαζεηά ζεκαζία: 

είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ κία ζεμνπαιηθή ππνρξέσζε. 

Σν λα βαθηηζηείο ηζνδπλακεί εθ ησλ πξαγκάησλ κε ην λα ππνγξάθεηο κία 

ζπκθσλία εμνπαιηθήο Μαγείαο. Ο Ράκα εθ πιήξσζε απηήλ ηελ ηξνκεξή 

ππνρξέσζε: εμάζθεζε ην Sahaja Maithuna κε ηελ ζχδπγν ηέξεηά ηνπ. 

Ο Ράκα κεηέβαιε ηα ζπεξκαηηθά λεξά ζην Κξαζί ηνπ Φσηφο ηνπ Ώιρεκηζηή 

θαη ηειηθά βξήθε ηνλ Υακέλν Λφγν θαη ε Κνπληαιίλη άλζηζε ζηα γφληκα ρείιηα ηνπ 

γηλφκελε Λφγνο. Σφηε κπφξεζε λα θσλάμεη κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηεο Φπρήο ηνπ: «Ο 

ΐαζηιηάο πέζαλε, δήησ ν ΐαζηιηάο». 

Μπξνζηά ζηνλ Υξηζηφ Εσάλλε κπφξεζα λα αηζζαλζψ ζε φιε ηελ παξνπζία 

ηνπ Κνζκηθνχ κνπ Βίλαη ηε βαζεηά ζεκαζία ηεο ΐάθηηζεο. 

ΟΕ Ναδαξελνί ήηαλ γλσζηνί ζαλ ΐαθηηζηέο, αβεάλνη, θαη Υξηζηηαλνί ηνπ 

Ώγίνπ Εσάλλε. Σν Πηζηεχσ ηνπο ήηαλ φηη ν Μεζζίαο δελ ήηαλ Γηνο ηνπ Θενχ, παξά 

κφλν απιψο έλαο Πξνθήηεο, πνπ ζέιεζε λα αθνινπζήζεη ηνλ Εσάλλε. 

Ο Χξηγέλεο (Σφκνο ΕΕ ει. 150) παξαηεξεί φηη «ππάξρνπλ κεξηθνί πνπ ιέλε 

γηα ηνλ Εσάλλε ην ΐαθηηζηή φηη απηφο ήηαλ ν Υξηζκέλνο (Υξηζηφο). 

«ηαλ νη κεηαθπζηθέο ζπιιήςεηο ησλ Γλσζηηθψλ, πνπ έβιεπαλ ζηνλ Εεζνχ 

ηνλ Λφγν θαη ηνλ Υξηζκέλν, άξρηζαλ λα θεξδίδνπλ έδαθνο, νη πξσηφγνλνη Υξηζηηαλνί 

ρσξίζηεθαλ απφ ηνπο Ναδαξελνχο, νη νπνίνη θαηεγνξνχζαλ ηνλ Εεζνχ φηη 

δηαζηξέβισλε ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Εσάλλε θαη φηη άιιαμε κε άιινλ ηελ ΐάθηηζε ζηνλ 

Ενξδάλε». (Codex Nazareus Π, ζει. 109). 

Θα ηειεηψζσ απηφ ην θεθάιαην δίλνληαο έκθαζε ζην αθφινπζν: 

ηαλ ην Αεχηεξν Φίδη ηνπ Φσηφο ήξζε ζ’ επαθή κε ην άηνκν ηνπ Παηέξα ζην 

καγλεηηθφ πεδίν ηεο ξίδαο ηεο κχηεο, έιακςε ν Υξηζηφο-Ήιηνο επάλσ απφ ηα Νεξά 

ηεο Γσήο θαη άξρηζε ε ηειηθή κπεηηθή ηεξνηειεζηία. 

Ώο είλαη νη επινγίεο ηνπ Amenzano, κε ηελ αθζαξζία ηνπο, γηα φιε ηελ 

αησληφηεηα. Ώκήλ! 
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Δ ΜΒΣΏΜΟΡΦΧΔ ΣΟΤ ΕΔΟΤ 

 

Σν θσηεηλφ αλέβαζκά ηνπ Σξίηνπ Φηδηνχ ηνπ Φσηφο πξνο ηα κέζα θαη πξνο 

ηα πάλσ απφ ην ιακπξφ θαλάιη ηνπ ζπνλδπιηθνχ κπεινχ ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο, κνπ 

έδσζε ειεχζεξε είζνδν ζηελ φγδνε αλψηεξε Venusta ηεο αληίζηνηρεο Μχεζεο ηεο 

Φσηηάο... 



Αελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηγξάςσ κέζα ζηα ζηελά πιαίζηα απηνχ ηνπ έξγνπ, 

φζα είρα παιηφηεξα κάζεη ζε φινπο θαη ζε θάζε έλα ρσξηζηά ζηνπο ηξηάληα ηξεηο 

άγηνπο ζαιάκνπο... 

Δ εμαίξεηε επαλάζηαζε ηνπ Σξίηνπ αθηηλνβφινπ Φηδηνχ δηαδηθάζζεθε πνιχ 

αξγά, ζχκθσλα κε ηηο αμίεο ηεο ήζπρεο θαξδηάο... 

ηαλ ην Φσηεηλφ Φίδη πέξαζε ην θαηψθιη ηνπ ηξίηνπ κπζηηθνχ ζαιάκνπ ηνπ 

Νανχ-Καξδηά, αηζζάλζεθα θαλεξά κεηακνξθσκέλνο... 

ε απηφ, κήπσο ππάξρεη θάηη αξθεηά παξάμελν; Αελ ζπλέβε ην ίδην ζηνλ 

Μσπζή ζην φξνο Νεκπφ; Ώλαληίξξεηα δελ είκαη ν πξψηνο πνπ ηνπ ζπκβαίλεη απηφ, 

νχηε αθφκα θαη ν ηειεπηαίνο... 

ε ηέηνηεο ζηηγκέο επηπρίαο, κεηαθέξζεθα εκπξφο ζ’ εθείλνλ ην ιακπξφ άλδξα 

κε ηελ μεθάζαξε εμππλάδα θαη ην επγεληθφ πξφζσπν, πνπ ηνλ γλψξηδα απφ ηφηε πνπ 

ήκνπλ αθφκα έλαο ηξπθεξφο έθεβνο. 

Θέισ λα αλαθεξζψ ρσξίο πεξηζηξνθέο θαη εηιηθξηλά ζηνλ θαζεγεηή 

Ρνδφζηαπξν, ηνλ νπνίν αλαθέξσ ζην θεθάιαην πέληε απηνχ ηνπ βηβιίνπ. 

Απζηπρψο απηφο ν ιακπξφο θχξηνο δελ κπφξεζε λα κε δεη νχηε θαλ ζε πιήξε 

Μεηακφξθσζε... 

Δ ζπγθηλεηηθή θαη ζαπκάζηα ζθελή ηεο Μεηακφξθσζεο ηνπ Εεζνχ, γηα ηελ 

νπνία, θαζψο θαη γηα ηελ Ώλάιεςε, εθείλνη πνπ ζεσξνχληαη Υξηζηηαλνί πνηέ δελ 

έρνπλ κειεηήζεη αξθεηά, εκθαλίδεηαη λα πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Λνπθά (ΕΥ, 18-37) κε 

ηνπο παξαθάησ ραξαθηήξεο: 

«Καη ζπλέβε, βξηζθφκελνο ν Εεζνχο λα πξνζεχρεηαη, λα ξσηήζεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ: Πνηφο, ιέεη ν θφζκνο φηη είκαη; Καη εθείλνη ηνπ απάληεζαλ: Άιινη ιέλε 

φηη είζαη ν Εσάλλεο ν ΐαθηηζηήο (Joagnes, Ra ή ην αξλάθη ηνπ Θενχ), άιινη ιέλε φηη 

είζαη ν Διίαο, θαη πνιινί άιινη φηη κέζα ζνπ έρεη αλαζηεζεί θάπνηνο αξραίνο 

πξνθήηεο. 

ε απηφ ν Εεζνχο πξφζζεζε: Καη εζείο, πνηφο ιέηε φηη είκαη; Ώπαληψληαο ν 

ίκσλ Πέηξνο, είπε: Βζχ είζαη ν Υξηζηφο ηνπ Θενχ. Βθείλνο ηφηε ηνπο πξνεηδνπνίεζε 

γηα λα κελ πνπλ ζε θαλέλα ηίπνηα ζρεηηθά κε φια απηά, ιέγνληάο ηνπο: Βίλαη 

απαξαίηεην ν Γηνο ηνπ Ώλζξψπνπ λα ππνθέξεη πνιιά θαη λα ηνλ πεξηθξνλνχλ νη 

γέξνληεο θαη νη πξίγθηπεο, νη ηεξείο θαη νη γξακκαηείο θαη λα παξαδνζεί ζηνλ ζάλαην 

θαη λ’ αλαζηεζεί ηελ ηξίηε εκέξα. 

Καη πξφζζεζε ζε φινπο: πνηνο επηζπκεί λα κε αθνινπζήζεη, αο αξλεζεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ (λα δηαιχζεη ην Βγψ), λα πάξεη ηνλ ζηαπξφ ηνπ (λα εμαζθεί ηε εμνπαιηθή 

Μαγεία) θαη λα κ’ αθνινπζεί (λα ζπζηαζηεί γηα ηελ αλζξσπφηεηα). 

Γηαηί φπνηνο ζέιεη λα ζψζεη ηε Φπρή ηνπ (ν εγσηζηήο πνπ πνηέ δελ ζπζηάδεηαη 

γηα ηνπο πιεζίνλ ηνπ) ζα ηελ ράζεη, θαη απηφο πνπ απφ αγάπε ζε κέλα, ζέιεη λα ράζεη 

ηελ Φπρή ηνπ (ν αιηξνπηζηήο πνπ αλεβαίλεη ζηνλ ΐσκφ ηεο Τπέξηαηεο Θπζίαο γηα 

ηελ αλζξσπφηεηα) απηφο ζα ηελ ζψζεη. 

Γηαηί ζε ηη σθειείηαη έλαο άλζξσπνο θεξδίδνληαο φια ηα θαιά ηνπ θφζκνπ, 

φηαλ βιάπηεηαη θαη ράλεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ; 

Γηαηί φπνηνο ληξέπεηαη γηα κέλα θαη γηα ηνλ ιφγν κνπ, ληξέπεηαη γηα ην Γην 

ηνπ Ώλζξψπνπ, φηαλ ζα έξζεη κε φιε ηε κεγαιεηφηεηά ηνπ θαη απηήλ ηνπ Παηέξα θαη 

ησλ Ώγίσλ ηνπ Ώγγέισλ. 

κσο ζαο ιέσ αιεζηλά, φηη ππάξρνπλ κεξηθνί πνπ δελ ζα γλσξίζνπλ ην 

ζάλαην κέρξη λα δνπλ απφ κφλνη ηνπο ην ΐαζίιεην ηνπ Θενχ». 

Καη κεηά απφ απηήλ ηελ ζεψξεζε, παίξλνληάο ηελ θαηά γξάκκα αλαθέξεηαη 

ζηνλ Εεζνχ, αιιά παίξλνληάο ηελ ζπκβνιηθά ή «ζε πλεχκα» αλαθέξεηαη, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ζπλερίδεη κε 

ηελ ζθελή ηεο Μεηακφξθσζεο, ιέγνληαο: 



«Καη ζπλέβε, νθηψ κέξεο κεηά απ’ απηά ηα ιφγηα (Καη ζαλ ην γεγνλφο, 

πξνζζέηνπκε εκείο ήξζε λα γίλεη κία πξαθηηθή θαη ρεηξνπηαζηή απφδεημε απηψλ) θαη 

παίξλνληαο ν Εεζνχο ηνπο καζεηέο ηνπ Πέηξν, Εαθψβ θαη Εσάλλε, αλέβεθε ζ’ έλα 

βνπλφ γηα λα πξνζεπρεζεί. 

Καη ηε ζηηγκή πνπ ν Αάζθαινο έθαλε ηελ πξνζεπρή ηνπ, άιιαμε ε κνξθή ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ θαη έγηλε δηαθνξεηηθή θαη ηα ελδχκαηά ηνπ έγηλαλ άζπξα θαη 

αζηξαθηεξά». 

Καη λα εδψ πνπ κε ηνλ Εεζνχ κηινχζαλ δχν άλδξεο. Καη απηνί ήηαλ ν 

Μσπζήο θαη ν Διίαο, πνπ εκθαλίζηεθαλ γεκάηνη κεγαινπξέπεηα Καη ηνπ κηινχζαλ 

γηα ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηελ Εεξνπζαιήκ. 

κσο ν Πέηξνο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ ήζαλ βαζεηά θνηκηζκέλνη θαη μππλψληαο 

είδαλ ηελ δφμα ηνπ Εεζνχ θαη ησλ δχν αλδξψλ πνπ βξίζθνληαλ καδί ηνπ. 

Καη φηαλ απηνί απνκαθξχλζεθαλ απφ απηφλ, είπε ν Πέηξνο ζηνλ Εεζνχ κε 

μέξνληαο ηη έιεγαλ: Αάζθαιε, θαιφ είλαη λα κείλνπκε εδψ. Να θάλνπκε ηξεηο ζθελέο, 

κία γηα ζέλα, άιιε γηα ηνλ Μσπζή θαη άιιε γηα ηνλ Διία. 

Καη ελψ ν Πέηξνο έιεγε απηά, ήξζε έλα κεγάιν ζχλλεθν πνπ ηνπο ηχιημε, 

πξνθαιψληαο ηνπο κεγάιν παληθφ. 

Καη απφ ην ζχλλεθν αθνχζηεθε κηα θσλή λα ιέεη: Ώπηφο είλαη ν Γηνο κνπ ν 

αγαπεηφο! Ώθνχζηε ηνλ, θαη φηαλ ε θσλή ζηακάηεζε, βξήθαλ ηνλ Εεζνχ κφλν ηνπ. 

Καη εθείλνη ζψπαζαλ θαη ζε θαλέλαλ δελ είπαλ ηίπνηα απ’ φηη είδαλ ή άθνπζαλ...». 
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ΕΒΡΟΤΏΛΔΜ 

Δ θαηαπιεθηηθή αλάπηπμε, επαλάζηαζε θαη άλνδνο ηνπ Σέηαξηνπ Venusta 

Φηδηνχ, πξνο ηα κέζα θαη πξνο ηα πάλσ απφ ην θαλάιη ηνπ κπεινχ ηνπ δηαλνεηηθνχ 

ζψκαηνο, κνπ επέηξεςε λα δσληαλέςσ φινλ ηνλ σκφ Βπαγγειηθφ ξεαιηζκφ ηεο 

κεγαιεηψδνπο εηζφδνπ ηνπ Μεγάινπ Καβίξ Εεζνχ ζηελ Εεξνπζαιήκ. 

Σφηε κπφξεζα λα εμαθξηβψζσ απφ κφλνο κνπ θαη κε άκεζν ηξφπν ηηο κνξθέο 

θαηψηεξε (Κφιαζε) θαη αλψηεξε (Οπξαλφο) ηνπ δηαλνεηηθνχ θφζκνπ. 

Ώλακθηζβήηεηα, απηή ε ππνθηλήηξηα φισλ ησλ κνηξνιαηξηψλ, ε κεγάιε πφξλε ηεο 

Ώπνθάιπςεο, ηεο νπνίαο ν αξηζκφο είλαη 666, βξίζθεηαη ζε θαζαξά θαζνδηθή πνξεία 

ζηηο δηαλνεηηθέο θνιάζεηο... 

Αελ είκαη αζθαιψο θαλέλαο δφιηνο εηθνλνθιάζηεο πξννξηζκέλνο λα 

θαηαζηξέθεη, ζαλ θνπιηνπξηάξεο βάλδαινο, αγαπεηά ηδαληθά, φκσο πξέπεη λα 

νκνινγήζσ εηιηθξηλά θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο φια φζα είδα κέζα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο 

maεasicas ηεο Φχζεο. 

Βηθαζηηθή εκθαλίδεηαη ε ινγηθή ηνπ παξαιφγνπ, ζηελ θαηψηεξε πεξηνρή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιαλεηηθήο δηάλνηαο... 

Βθείλν πνπ ζπλειάκβαλα κε ηελ δηαζηεκηθή αίζζεζε ζηηο δηαλνεηηθέο 

θνιάζεηο ήδε έρεη εηπσζεί απφ ηνλ Άγην Εσάλλε, ζηελ Ώπνθάιπςε: 

«Βκπνξεχκαηα απφ ρξπζάθη θαη αζήκη θαη απφ πνιχηηκεο πέηξεο θαη απφ 

καξγαξηηάξηα θαη απφ θίλν ιηλφ θαη απφ άιηθν κεηάμη θαη απφ θάζε κπξσδάην μχιν 

θαη απφ θάζε ειεθάληηλν πνηήξη θαη απφ ραιθφ θαη απφ ζίδεξν θαη απφ κάξκαξν. 

Ώπφ θαλέιια θαη αξψκαηα θαη αινηθέο θαη απφ θξαζί θαη απφ ιάδη θαη αιεχξη 

θαη ζηάξη θαη απφ δψα θαη αξληά θαη απφ άινγα θαη θάξα θαη ππεξέηεο θαη απφ Φπρέο 

αλζξψπσλ». 

Σξνκεξά θηίξηα θαη θξεβάηηα ηνπ Πξνθξνχζηε, φπνπ πνξλεχεηαη αδηάθνπα ε 

Μεγάιε Πφξλε. 

ηρακεξά πνξλεία, αεδηαζηηθνί δξφκνη, θηλεκαηνγξάθνη, φπνπ πξνβάιινληαη 

πνξλνηαηλίεο θηι. 



Να πεξάζεη θαλείο ΠΕΟ πέξα απφ ην ζψκα ησλ ζπγθηλήζεσλ θαη ηεο δηάλνηαο 

είλαη απαξαίηεην φηαλ ζέιεηο ηελ ζξηακβεπηηθή είζνδν ζηελ άλσζελ Εεξνπζαιήκ. (Ο 

Οπξαλφο ηνπ Βξκή θαη κεηά ν θφζκνο ηνπ Πλεχκαηνο). 

Ώο δνχκε ηψξα ην θεθάιαην 21 ηνπ θαηά Μαηζαίνλ, ζηίρνη 1 έσο 20: 

«Καη θαζψο πιεζίαζαλ ζηελ Εεξνπζαιήκ θαη ήξζαλ ζηε ΐεζζθαγή ζην φξνο 

ησλ Βιαηψλ, ν Εεζνχο έζηεηιε ηνπο καζεηέο, ιέγνληάο ηνπο: Πεγαίλεηε ζην ρσξηφ πνπ 

είλαη κπξνζηά ζαο θαη εθεί ζα βξείηε κηα γατδνχξα δεκέλε, θαη έλα κηθξφ γατδνπξάθη 

καδί ηεο, ιχζηε ηελ θαη θέξηε ηα ζε κέλα. Καη αλ θάπνηνο ζαο πεη θάηη, πέζηε ηνπ: Ο 

Κχξηνο ηα ρξεηάδεηαη, θαη ζα ζαο αθήζεη. 

Καη φια απηά έγηλαλ, γηα λα εθπιεξσζεί ην ξεηφ ηνπ Πξνθήηε, πνπ είπε: 

Πέζηε ζηελ θφξε ηεο ηψλ: Ο ΐαζηιηάο ζνπ έξρεηαη ζε ζέλα, γαιήληνο, θαζηζκέλνο 

επάλσ ζε κηα γατδνχξα (ζχκβνιν ηεο δηάλνηαο) θαη επάλσ ζε γατδνπξάθη, παηδί ηνπ 

ππνδπγίνπ. 

Καη νη καζεηέο επήγαλ, θαη έθαλαλ απηφ πνπ ν Εεζνχο (ν Μέγαο Καβίξ) ηνπο 

πξφζηαμε. 

Καη έθεξαλ ηελ γατδνχξα θαη ην γατδνπξάθη θαη έζηξσζαλ επάλσ ηνπ ηνπο 

καλδχεο ηνπο θαη εθείλνο θάζηζε επάλσ ηνπο. Καη ε ζπληξνθηά, πνπ ήηαλ 

πνιπάξηζκε, έζηξσλε ηνπο καλδχεο ζηνλ δξφκν, θαη άιινη έθνβαλ θιαδηά απφ ηα 

δέληξα, θαη ηα έζηξσλαλ ζηνλ δξφκν (ηνλ εζσηεξηζηηθφ). 

Καη ν θφζκνο πνπ πξνπνξεπφηαλ (ζην κνλνπάηη ηεο θφςεο ηνπ μπξαθηνχ) θαη 

απηνί πνπ αθνινπζνχζαλ (ζην εζσηεξηζηηθφ κνλνπάηη) αλαθσλνχζαλ ιέγνληαο: 

Χζαλλά ν Γηνο ηνπ Ααπίδ! Βπινγεκέλνο ν εξρφκελνο ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ! Χζαλλά 

ελ ηνηο πςίζηνηο. 

Καη κπαίλνληαο ζηελ Εεξνπζαιήκ ε πφιε φιε αλαζηαηψζεθε, ιέγνληαο: 

Πνηνο είλαη απηφο; 

Καη ν θφζκνο έιεγε: Ώπηφο είλαη ν Εεζνχο, ν πξνθήηεο απφ ηε Ναδαξέη ηεο 

Γαιηιαίαο. 

Καη κπήθε ν Εεζνχο ζηνλ Ναφ ηνπ Θενχ (ηνλ Ναφ πνπ ν θάζε έλαο απφ καο 

έρεη κέζα ηνπ) θαη πέηαμε έμσ φινπο φζνπο πνπινχζαλ θαη αγφξαδαλ (ηνπο εκπφξνπο, 

ηα Βγψ πνπ πξνζσπνπνηνχλ ηα ςπρνινγηθνχ ηχπνπ ειαηηψκαηά καο) θαη 

αλαπνδνγχξηζε ηνπο πάγθνπο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ (δαηκφληα πνπ δηαθζείξνπλ 

θάζε ηη ην θαιφ) θαη ηηο θαξέθιεο απηψλ πνπ πνπινχζαλ πεξηζηέξηα (δηάβνινη πνπ 

πνπιάλε ηνλ Σξίην Λφγν, πνπ εκπνξεχνληαη βεβειψλνληαο ην Άγην Πλεχκα: 

Βξσηνκαλείο, Πφξλεο, Λεζβίεο, Οκνθπιφθηινπο). 

Καη ηνπο ιέεη: Βίλαη γξακκέλν: ν Οίθνο κνπ είλαη νίθνο πξνζεπρήο, αιιά 

εζείο ηνλ θάλαηε θσιηά ιεζηψλ (έηζη ν λνπο ηνπ θάζε αλζξψπνπ είλαη άληξν 

δηαζηξνθήο). 

Σφηε ήξζαλ πξνο απηφλ ηπθινί θαη θνπηζνί ζηνλ Ναφ θαη ηνπο γηάηξεςε 

(άλζξσπνη αλίθαλνη λα δνπλ ηελ αιήζεηα θαη άηνκα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

πεξπαηήζνπλ ηνλ Αξφκν). 

κσο νη πξίγθηπεο ησλ αξρηεξέσλ θαη γξακκαηέσλ (νη δηαλννχκελνη), 

βιέπνληαο ηα ζαχκαηα πνπ έθαλε θαη ηα παηδηά πνπ ηνλ επεπθεκνχζαλ ζην Ναφ 

ιέγνληαο: Χζαλλά ζηνλ Γην ηνπ Ααπίδ, ζχκσζαλ. 

Καη ηνπ είπαλ: Ώθνχο απηά πνπ ιέλε απηνί; Καη ν Εεζνχο ηνπο είπε: Ναη. Πνηέ 

δελ δηαβάζαηε; Ώπφ ην ζηφκα ησλ λεπίσλ θαη εθείλσλ πνπ ζειάδνπλ έθαλεο ηέιεην 

χκλν. 

Καη αθήλνληάο ηνπο, έθπγε έμσ απφ ηελ πφιε, ζηε ΐεζαλία, θαη εθεί έκεηλε. 

Καη ην πξσί, γπξίδνληαο ζηε πφιε πείλαζε. 



Καη βιέπνληαο κηα ζπθηά ζηνλ δξφκν ηνπ (ζχκβνιν ηεο ζεμνπαιηθήο 

δχλακεο) πήγε θνληά ηεο θαη δελ βξήθε ηίπνηα επάλσ ηεο, παξά κφλν θχιια θαη ηεο 

είπε: Να κελ θάλεηο πνηέ πηα θαλέλα θξνχην. Καη ακέζσο ε ζπθηά μεξάζεθε. 

Καη βιέπνληαο απηφ σ καζεηέο έθπιεθηνη έιεγαλ: Πψο έγηλε θαη μεξάζεθε 

ακέζσο ε ζπθηά;» 

Γξακκέλν είλαη κε αλακκέλα θάξβνπλα ζην ΐηβιίν ησλ Λάκςεσλ: «Αέληξν 

πνπ δελ δίλεη θαξπνχο θφβεηαη θαη πεηηέηαη ζηελ θσηηά». 

ηαλ ν Ώδάκ θαη ε Βχα (ε παξαδεηζηαθή αλζξσπφηεηα) έθαγαλ ηνλ 

απαγνξεπκέλν θαξπφ, άλνημαλ ηα κάηηα θαη ησλ δχν θαη θαηάιαβαλ φηη ήηαλ γπκλνί, 

ηφηε έξαςαλ ζπθφθπιια θαη έθηηαμαλ πνδηέο. 

Ο Gauthama ν ΐνχδαο, θαζηζκέλνο ηέζζεξηο κέξεο κε ηηο λχρηεο ηνπο ζε βαζχ 

δηαινγηζκφ ζηε ζθηά ηεο ζπθηάο, θαηφξζσζε ηελ ηειηθή θψηηζε. 

ηελ αξραία Ώίγππην ησλ Φαξαψ, ε ζπθηά ιαηξεπφηαλ πάληα ζαλ δσληαλφ 

ζχκβνιν ηεο Αεκηνπξγηθήο Βλέξγεηαο ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ. 

Σα πιάζκαηα ηεο θαζνδηθήο εμέιημεο ησλ Κφζκσλ ηεο Κφιαζεο αζθαιψο 

είλαη ζηείξεο ζπθηέο πνπ πνηέ δελ θαξπνθφξεζαλ. 

Βπάλσ ζε απηήλ ηελ πάληα πξάζηλε ζπθηά κπνξνχζε λα γξαθηεί κηα παξάμελε 

επηγξαθή, γηαηί κία απφ ηηο πην ηππηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζπλνδεχεη νξηζκέλα 

αζηξηθά νξάκαηα, είλαη απηή ηνπ θπηνχ ηνχ πάληα πξάζηλνπ θαη πνπ πεξηζηξέθεηαη 

ηιηγγησδψο. 

Έλαο θαιφο θίινο απφ ηελ Jumilla κνπ ιέεη: «ηελ άθξε απηνχ ηνπ ρσξηνχ 

ππάξρεη κηα ζπειηά κεγάιε ζε έθηαζε θαη χςνο, φπνπ είλαη θπηξσκέλε κία ζπθηά πνπ 

πνηέ δελ ξίρλεη ηα θχιια νχηε θάλεη θαξπνχο, θαη φινη πηζηεχνπλ, ζηεξηδφκελνη ζε 

καξηπξίεο δηαθφξσλ πνπ ιέλε φηη ην έρνπλ δεη, φηη ηελ εκέξα ηνπ Ώγίνπ Εσάλλε, κε 

ην ράξακα, βγαίλεη απφ ηελ ζπειηά απηή έλαο ιφρνο απφ ζηξαηηψηεο θαληάζκαηα κε 

πνιεκηθά άινγα κε πινχζηα ηππνζθεπή. Πνιεκηζηέο κε θαληαζηηθά ιάβαξα 

θαηεπζπλφκελε πξνο ηα λφηηα, θαη ράλνληαη ζηνλ νξίδνληα έηζη ζαλ λα αλαθάιεζαλ 

θάπνην καθξηλφ ηζηνξηθφ γεγνλφο». (Ώπηφ είλαη αληηγξαθή απφ ην Αέληξν ησλ 

Βζπεξίδσλ). 

Ο Εεζνχο, ν Μεγάινο Γλσζηηθφο Εεξέαο, είπε: 

«Δ Πέηξα (Φηινζνθηθή, ην εμ), πνπ απνξξίςαλε απηνί πνπ νηθνδνκνχζαλ 

(άλζξσπνη πνιιψλ ζξεζθεπκάησλ) έγηλε αθξνγσληαίνο ιίζνο. Ώπφ ηνλ Κχξην γίλεηαη 

απηφ, θαη είλαη ζαπκάζην πξάγκα ζηα κάηηα καο. 

Γη’ απηφ ζαο ιέσ φηη ην ΐαζίιεην ηνπ Θενχ ζα αθαηξεζεί απφ ζαο, θαη ζα 

δνζεί ζε αλζξψπνπο, πνπ θαξπνθνξνχλ ην θξνχην εθείλνπ (Πξφζσπα πνπ είλαη ηθαλά 

λα εμαζθήζνπλ ηε εμνπαιηθή Μαγεία, λα δηαιχζνπλ ην Βγψ θαη λα ζπζηαζηνχλ γηα 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο). 

Καη απηφο πνπ ζα πέζεη επάλσ ζ’ απηήλ ηελ Πέηξα (ην εμ) ζα ζπλζιηβεί, θαη 

ζ’ απηφλ πνπ ζα πέζεη απηή, ζα θνκκαηηαζηεί». 

Ώλαληίξξεηα, κφλν δηα κέζνπ ηεο ζεμνπαιηθήο Φσηηάο είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαθάςνπκε φια ηα ςπρηθά δηεζηξακκέλα αθφινπζα πνπ έρνπκε κέζα καο γηα λα 

κπνχκε ζηελ Οπξάληα Εεξνπζαιήκ ηελ Κπξηαθή ησλ ΐαΎσλ (λα δείηε ην βηβιίν κνπ 

κε ηίηιν Σν Μπζηήξην ηεο Υξπζήο Άλζηζεο). 
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ΣΟ ΟΡΟ ΣΧΝ ΒΛΏΕΧΝ 

Σν ζαπκαζηφ αλέβαζκα ηνπ Πέκπηνπ Φηδηνχ ηνπ Φσηφο πξνο ηα κέζα θαη 

πξνο ηα πάλσ απφ ην ζπνλδπιηθφ θαλάιη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ ηνπ Ώηηηαηνχ ψκαηνο, 

κνπ έδσζε αθ’ εαπηνχ απ’ επζείαο είζνδν ζηα κπεηηθά κπζηήξηα ηνπ Πέκπηνπ 

ΐαζκνχ ηεο Venusta νθίαο. 



Βάλ έγξαθα κε ιεπηνκέξεηεο φια φζα ηφηε έκαζα ζηνπο 33 άγηνπο ζαιάκνπο 

ηνπ Ώηηηαηνχ Κφζκνπ, είλαη θαλεξφ φηη ζα γέκηδα έλαλ απέξαλην ηφκν. 

αλ Ώηηηαηφο Άλζξσπνο, θαζηζκέλνο κε κεγάιε ηαπεηλφηεηα, ζηαχξσζα ζην 

ζηήζνο ηα ρέξηα κνπ γηα λα παξαθνινπζήζσ ηελ ηειηθή ηεξνηειεζηία... 

Απζηπρψο, εγψ είρα ηελ άζρεκε ζπλήζεηα λα ζηαπξψλσ ηα ρέξηα κνπ κε 

ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ην αξηζηεξφ λα θάζεηαη επάλσ ζην δεμί... 

-Αελ πξέπεη λα ζηαπξψλεηο έηζη ηα ρέξηα ζνπ, κνπ είπε έλαο κχζηεο ηνπ λανχ 

θαη κεηά πξφζζεζε: Σν δεμί πξέπεη λα πάεη επάλσ απφ ην αξηζηεξφ. Βγψ ππάθνπζα 

ζηελ ππφδεημή ηνπ. 

Έρεηο δεη αηγππηηαθέο ζαξθνθάγνπο; Σα κπξάηζα ησλ λεθξψλ ζηαπξσκέλα 

επάλσ ζην ζηήζνο απεηθνλίδνπλ απηέο ηηο δηαβεβαηψζεηο. 

Κάζε θξαλίν αλάκεζα ζε δχν θφθαια, ζαλ ζήκα θηλδχλνπ ιέεη ην ίδην. 

Σν λα θάλεηο ην ζέιεκα ηνπ Παηέξα, ηφζν ζηνπο Οπξαλνχο φζν θαη ζηελ Γε, 

ην λα πεζαίλεηο ζηνλ Κχξην, είλαη ην βαζχ λφεκα απηνχ ηνπ ζπκβφινπ... 

Ο Μέγαο Καβίξ Εεζνχο, ζην φξνο ησλ Βιαηψλ, πξνζεπρήζεθε έηζη: 

«Παηέξα κνπ, αλ είλαη δπλαηφλ πάξε απφ κέλα ην πνηήξη απηφ, φκσο αο κε 

γίλεη ην ζέιεκά κνπ, αιιά ην δηθφ ζνπ. 

Καη κέζα ζε αγσλία, πξνζεπρφηαλ εληνλφηεξα θαη ν ηδξψηαο ηνπ ήηαλ ζαλ 

κεγάιεο ζηαγφλεο απφ αίκα πνπ έπεθηαλ κέρξη ηελ γε. 

Καη θαζψο ζεθψζεθε απφ ηελ πξνζεπρή, θαη ήξζε πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ, 

ηνπο βξήθε λα θνηκνχληαη απφ ηε ζιίςε (κε ηελ πλείδεζε θνηκηζκέλε). 

Κσ ηνπο είπε: Γηαηί θνηκάζηε;. (Γηαηί έρεηε ηε πλείδεζε θνηκηζκέλε;). 

εθσζείηε, θαη πξνζεπρεζείηε λα κελ κπείηε ζε πεηξαζκφ (γηαηί νη θνηκηζκέλνη είλαη 

θαλεξφ πσο πέθηνπλ ζε πεηξαζκφ)». 

Ώιήζεηα, αιήζεηα ζαο ιέσ φηη ε ζπλείδεζή ζαο πξέπεη λα παξακέλεη πάληα ζε 

εγξήγνξζε θαη λα θπιά φπσο ν θξνπξφο ζε θαηξφ πνιέκνπ. 

Βίλαη γξακκέλν: «Πξηλ ν θφθνξαο (ν Λφγνο) ιαιήζεη (ή ελζαξθσζεί ζε καο), 

ζα κε αξλεζείηε ηξεηο θνξέο». 

ηαλ ν Εεξνθάληεο Πάηαξ ή Πέηξνο μέραζε ηνλ εαπηφ ηνπ, αξλήζεθε ηνλ 

Υξηζηφ ηξεηο θνξέο. 

Ο Πέηξνο, Πέηξα ή Piedra ήηαλ ν ίδηνο Εεξνθάληεο ή ν δηεξκελέαο ζηε 

Φνηλίθε, θαη απφ εθεί βγαίλεη ε πεξίθεκε επαγγειηθή θξάζε: «Βζχ είζαη ν Πέηξνο θη 

επάλσ ζ’ απηήλ ηελ Πέηξα ζα νηθνδνκήζσ ηελ Βθθιεζία» (ηνλ εζσηεξηθφ καο Ναφ). 

Ο Bunsen, ζην έξγν ηνπ «Θέζε ηεο Ώηγχπηνπ ζηελ Παγθφζκηα Εζηνξία» 

(Σφκνο 5, ζει. 90), ζρνιηάδεη κε ηε ζεηξά ηνπ ην επίγξακκα πνπ βξέζεθε ζηελ 

ζαξθνθάγν κηαο κεγάιεο ΐαζίιηζζαο ηεο εληεθάηεο Απλαζηείαο (2.250 ρξφληα π.ρ.), 

θαη πνπ είλαη κφλν κεηαγξαθή ηνπ «ΐηβιίνπ ησλ Νεθξψλ» (4.500 π.ρ.) εξκελεχνληαο 

ηεξνγιπθηθά ηνπ Peter, Patar, Ώπνθάιπςε, Μχεζε θ.η.ι. 

Με θαλέλα ηξφπν δελ ιάζεςαλ πνηέ νη γέξνη αιρεκηζηέο ηνπ κεζαίσλα, φηαλ 

αλαθάιπςαλ ηελ «Petera Iniciatica» ζηα ζεμνπαιηθά καο φξγαλα... 

Ώλαληίξξεηα, ην λα ζθνξπάο ην Πνηήξη ηνπ Βξκή, λα εθπνξλεχεηο ηελ Πέηξα 

ηεο Ώιήζεηαο, ηζνδπλακεί κε ην λα αξλείζαη ηνλ Υξηζηφ... 

ιν, Άγλσζην ή Ώπφιπην Μεδέλ, ζπλεπάγεηαη, ζηελ αξρή κία εθδήισζε ή 

χκπαλ, ε Ππζαγφξηα Μνλάδα, ν Λφγνο, ν Ώξρηκάγνο ή ν Εεξνθάληεο, ν Έλαο-

Μνλαδηθφο, ν βνπδηζηηθφο Aunad-Ad, ν Ain-Soph, Βn Soph ή Υαιδατθή Πλεχκα-

Βηθφλα, ν Ruach Elohim ή Θετθφ Πλεχκα ηνπ Κπξίνπ αησξνχκελν επάλσ απφ ηα 

γελεζηαθά λεξά, ν Τπάξρσλ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, Anupadaka, ή ν Άξηνο Manu-

Swayambu-Narayana. 

Ώπηή, ε ηδηαίηεξε Μνλάδα ηνπ θαζέλα απφ καο, κεηακνξθψλεηαη ζε Απάδα 

πην χςηζηε: ηελ Θεία Μεηέξα Κνπληαιίλη ηδηαίηεξε, αηνκηθή... 



Ώπηφο θαη Ώπηή απνηεινχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ Παηέξα Μεηέξα 

γλσζηηθφ, ηνλ Zeru-Ana Parsi, ηνλ Πξσηφγνλν Dual ή Adam-Kadmon, ηνλ Θεφ-Υάνο 

ηεο Θενγνλίαο ηνπ Δζίνδνπ, ηνλ Ur-Anas ή Φσηηά θαη ραιδατθφ Όδσξ, ηνλ Ώηγχπηην 

ζηξη-Ίζηδα, ηνλ Jah-Hovah, Jehovah ή εκίηε Iod-Heve θ.η.ι. 

Roma, αληίζηξνθα είλαη Amor (Ώγάπε). Σν Μπζηήξην ηεο Βθθιεζίαο ηεο 

Ώγάπεο ή Roma είλαη ην Sahaja Maithuna (εμνπαιηθή Μαγεία). 

Πξέπεη λα κάζνπκε λα εθπιεξψλνπκε απηφ ην Άγην Μπζηήξην, παιιφκελν 

αξκνληθά κε ην Θετθφ δεπγάξη. 

Ώπηφο πξέπεη λα κεηαβιεζεί ζε δσληαλή έθθξαζε ηνπ Ββξατθνχ Iod. Ώπηή 

πξέπεη λα είλαη ε δσληαλή εθδήισζε ηνπ Heve. 

Ο Καβαιηζηήο Adam-Kadmon, ν Rha-Sephira ή αηψλην Ώξζεληθφ-Θειπθφ, 

ζπκθσλνχληεο κε απφιπηε αξκνλία επάλσ θαη θάησ, ζην απείξσο κεγάιν θαη ζην 

απείξσο κηθξφ, απνηεινχλ, ηελ απνθνξχθσζε ηνπ ξνπο ησλ Βιαηψλ. 
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Δ ΧΡΏΕΏ ΒΛΒΝΔ  

Σν ζαπκάζην θαη χςηζην αλέβαζκα ηνπ Έθηνπ αθηηλνβφινπ Φηδηνχ, πξνο ηα 

κέζα θαη πξνο ηα επάλσ, θαηά κήθνο ηνπ λσηηαίνπ ζπνλδπιηθνχ θαλαιηνχ ηνπ 

βνπδηθνχ ζψκαηνο, κνπ έδσζε, εθ ησλ πξαγκάησλ θαη δηθαησκαηηθά, αλνηρηφ δξφκν 

πξνο ηελ  Έθηε Venusta Μχεζε.  

ηνλ βνπδηθφ θφζκν ή παγθφζκην δηαηζζεηηθφ, βίσζα ζε εθείλε ηελ επνρή 

κεξηθά ππεξβαηηθά θεθάιαηα ηνπ Υξηζηηθνχ Βπαγγειίνπ.  

Θέισ λα αλαθεξζψ ηψξα, κε πνιιή ιεπηφηεηα, ζε νξηζκέλα ζεκεία ηξνκεξά 

κπζηηθά, επίηεδεο αθαηξεκέλα απφ ην πξσηφηππν θείκελν απφ ηνπο γξακκαηείο θαη 

ηνπο λνκνκαζείο.  

Βίλαη αζθαιψο ιππεξφ φηη ε Ώγία ΐίβινο ησλ Ββξαίσλ έρεη αθξσηεξηαζηεί 

ηφζν βάλαπζα, έρεη λνζεπηεί, παξακνξθσζεί. ..  

Ώπηφ πνπ ηφηε δνθίκαζα ζηελ θνζκηθή δηαηζζεηηθή πεξηνρή, δηαηεξεί 

πνιιαπιέο, ηέιεηεο, Koζκηθέο, ξπζκηθέο ζπγρνξδίεο, κε ηηο δηάθνξεο εζσηεξηζηηθέο 

κπεηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ εκείο πξέπεη λα βηψζνπκε εδψ θαη ηψξα...  

Τπέξνρεο ζθελέο ζρεηηθέο κε ηνπο άιινπο πιαλήηεο ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ηνπ Ors, ζην νπνίν δνχκε, θηλνχκαζηε θαη έρνπκε ην Βίλαη καο.  

ηαλ ην Έθην Φίδη ηνπ Ώπαζηξάπηνληνο Φσηφο πέξαζε ην κεγαινπξεπέο 

θαηψθιη ηνπ αληίζηνηρνπ ζαιάκνπ ζηελ ήζπρε θαξδηά, έλδνμα έιακςε ν Ήιηνο ηνπ 

Μεζνλπθηίνπ ζην ακεηάβιεην άπεηξν...  

Βγψ κπήθα ζηνλ Ναφ ηεο Μχεζεο ζπλνδεπφκελνο απφ πνιινχο Διηαθνχο 

αλζξψπνπο, θάζε έλαο ηεο ζπλνδείαο θξαηνχζακε ζην δεμί καο ρέξη έλα θεξί, 

ιακπάδα ή ππξζφ θιεγφκελν...  

Βθείλεο ηηο ζηηγκέο αηζζάλζεθα λα μαλαδσληαλεχνπλ εθείλνη νη εζσηεξηζηηθνί 

ζηίρνη ηνπ Υξηζηνχ, πνπ επί ιέμεη ιέλε:  

«Καη θαηφπηλ, ελψ κηινχζε απηφο, ήξζε ν Ενχδαο, πνπ ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

δψδεθα θαη καδί ηνπ κηα παξέα κε ζπαζηά θαη μχια, εθ κέξνπο ησλ Ώξρηεξέσλ (ησλ 

αλζξψπσλ πνπ απνηεινχλ θνζκηθή αξρή) θαη απφ ηνπο Γξακκαηείο (δειαδή απφ ηνπο 

ζεσξνχκελνπο ζνθνχο ζηνλ θφζκν), θαη απφ ηνπο Γέξνληεο (απηνχο πνπ ν θφζκνο 

ζεσξεί ζπλεηνχο, ινγηθνχο θαη ερέκπζνπο).  

Καη εξρφκελνο ν Ενχδαο (ην Ααηκφλην ηεο Βπηζπκίαο) Σνλ πιεζίαζε θαη ηνπ 

είπε: Αάζθαιε, θαη ηνλ θίιεζε.  

Σφηε εθείλνη ηνλ έπηαζαλ θαη ηνλ ζπλέιαβαλ».  

Μεζπζκέλνο απφ έθζηαζε θψλαμα: Βγψ είκαη ν Υξηζηφο!  



Μηα Κπξία-Μχζηεο κε παξαηήξεζε ιέγνληαο: Πξφζεμε! Μελ ην ιεο απηφ, 

είλαη έιιεηςε ζεβαζκνχ.  

-Ώπηέο ηηο ζηηγκέο ηνλ αληηπξνζσπεχσ, απάληεζα. Δ Εεξή Κπξία θξάηεζε 

ηφηε ζησπή κε ζεβαζκφ.  

Σν Κνζκηθφ Αξάκα κέζα ζηνλ Ναφ κε ηνπο Αηαθαλείο Σνίρνπο, είρε θάπνηα 

γεχζε κεγαινπξέπεηαο, πνιχ ζνβαξή, ηξνκεξά Θετθή.  

Ώθνχ κεηαηξάπεθα ζην θεληξηθφ πξφζσπν, πεηξακαηίζηεθα ζηνλ εαπηφ κνπ 

ηα εμήο επαγγειηθά εδάθηα:  

«Καη έθεξαλ ηνλ Εεζνχ ζηνλ Όπαην Εεξέα Κατάθα (ην Ααηκφλην ηεο Καθήο 

ΐνχιεζεο) θαη καδεχηεθαλ καδί ηνπ φινη νη Ώξρηεξείο (νη επίζεκεο αξρέο απηνχ ηνπ 

θφζκνπ) θαη νη Γέξνληεο (νη πνιχ έκπεηξνη θαη ζεβάζκηνη άλζξσπνη) θαη νη 

Γξακκαηείο (νη δηαλννχκελνη). Καη νη Ώξρηεξείο θαη φιν ην πκβνχιην έςαρλαλ 

καξηπξίεο ελάληηα ζηνλ Εεζνχ (ηνλ Βζσηεξηθφ σηήξα) γηα λα ηνλ παξαδψζνπλ ζην 

ζάλαην, φκσο δελ έβξηζθαλ. Γηαηί πνιινί ςεπδνκαξηχξεζαλ ελαληίνλ απηνχ, φκσο νη 

καξηπξίεο ηνπο δελ ζπκπίπηαλε.  

Σφηε ζεθψζεθαλ κεξηθνί, ςεπδνκαξηχξεζαλ ελαληίνλ ηνπ, ιέγνληαο: Βκείο 

ηνλ αθνχζακε λα ιέεη: Βγψ ζα γθξεκίζσ απηφλ ηνλ λαφ, πνπ είλαη ρεηξνπνίεηνο 

(αλαθεξφκελνο ζην δσηθφ ζψκα) θαη ζε ηξεηο κέξεο ζα ρηίζσ άιινλ ρσξίο λα είλαη 

ρεηξνπνίεηνο (ην πλεπκαηηθφ ζψκα, ην Διηαθφ ψκα). κσο νχηε θαη έηζη δελ 

ζπλέπηπηε ε καξηπξία απηψλ.  

Σφηε, ν Ώξρηεξέαο (κε ηελ Καθή ΐνχιεζε) αθνχ ζεθψζεθε κέζα ζηελ κέζε 

ξψηεζε ηνλ Εεζνχ ιέγνληαο: "Αελ απαληάο θαζφινπ; Ση ζνπ θαηακαξηπξνχλ απηνί;. 

κσο απηφο ζψπαηλε θαη δελ απαληνχζε ηίπνηα (ε ησπή είλαη ε επγισηηία ηεο 

νθίαο).  

Ο Ώξρηεξέαο ηνλ μαλαξψηεζε, θαη ηνπ ιέεη: Βίζαη ν Υξηζηφο ν Γηνο ηνπ Θενχ; 

(Ο Αεχηεξνο Λφγνο) θαη ν Υξηζηφο ηνπ ιέεη: Βγψ είκαη (Ώπηφο Βίλαη) θαη ζα δείηε ηνλ 

Γην ηνπ Ώλζξψπνπ (θάζε αιεζηλφ Υξηζηηθνπνηεκέλν ή Οζηξνπνηεκέλν) θαζηζκέλνλ 

ζηα δεμηά ηεο δχλακεο ηνπ Θενχ (ηνπ Πξψηνπ Λφγνπ) θαη εξρφκελν ζηα νπξάληα 

ζχλλεθα.  

Σφηε ν Ώξρηεξέαο (ν Ααίκνλαο ηεο Καθήο ΐνχιεζεο) έζθηζε ηα ξνχρα ηνπ θαη 

είπε: Πνηα άιιε καξηπξία ρξεηαδφκαζηε; Ώθνχζαηε ηε βιαζθεκία! Ση λνκίδεηε; θαη 

φινη εθείλνη ηνλ θαηαδίθαζαλ ζε ζάλαην. Καη κεξηθνί άξρηζαλ λα ηνλ θηχλνπλ, θαη λα 

ζθεπάδνπλ ην πξφζσπν, θαη λα ηνπ δίλνπλ ραζηνχθηα, θαη λα ηνπ ιέλε: Πξνθήηεπζε. 

θαη νη ππεξέηεο ηνλ ηξαπκάηηδαλ κε γξνζηέο.  

Καη κεηά ην πξσί, έρνληαο ζπκβνχιην νη Ώξρηεξείο κε ηνπο Γέξνληεο θαη ηνπο 

Γξακκαηείο θαη κ’ φιν ην ζπκβνχιην, πήγαλ ηνλ Εεζνχ δεκέλν θαη ηνλ παξέδσζαλ 

ζηνλ Πηιάην.  

Καη Ο Πηιάηνο (ην Ααηκφλην ηνπ Ννπ) ηνλ ξψηεζε: Βίζαη εζχ ν ΐαζηιηάο ησλ 

Ενπδαίσλ; θαη απαληψληαο εθείλνο ηνπ είπε: Βζχ ην έρεηο πεη.  

Καη νη Ώξρηεξείο (νη αξρέο απηνχ ηνπ θφζκνπ) ηνλ θαηεγνξνχζαλ.  

Καη ηνλ μαλαξψηεζε ν Πηιάηνο, ιέγνληαο: Αελ απαληάο ηίπνηα; Κνίηαμε γηα 

πφζα πξάγκαηα ζε θαηεγνξνχλ (ηνλ εζσηεξηθφ Υξηζηφ ηνλ θαηεγνξνχλ φινη νη 

άλζξσπνη, κέρξη θαη απηνί πνπ ιέγνληαη νπαδνί ηνπ).  

κσο ν Εεζνχο (ν Βζψηεξνο Υξηζηφο), νχηε θαη ζ’ απηά απάληεζε 

(Βπαλαιακβάλσ: Δ ησπή είλαη ε επγισηηία ηεο νθίαο). Ο Πηιάηνο (ην Ααηκφλην 

ηεο Αηάλνηαο) έκεηλε έθπιεθηνο.  

κσο, ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο άθελαλ έλαλ θαηάδηθν, φπνηνλ δεηνχζαλ. Καη 

ππήξρε έλαο πνπ ιεγφηαλ ΐαξαββάο (ην Ααηκφλην ηεο δηαζηξνθήο πνπ ν θαζέλαο έρεη 

κέζα ηνπ), θπιαθηζκέλνο κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ γηα έλα θίλεκα ζην νπνίν είραλ 



ζθνηψζεη (γηαηί ην Βγψ είλαη πάληα δνινθφλνο θαη θαθφ). Καη εξρφκελν ην πιήζνο, 

άξρηζε λα δεηά λα θάλνπλ φ,ηη έθαλαλ πάληα.  

Καη Ο Πηιάηνο ηνπο απαληά, ιέγνληαο: Θέιεηε λα ζαο παξαδψζσ ηνλ ΐαζηιηά 

ησλ Ενπδαίσλ; Γηαηί ήμεξε φηη απφ δήιεηα ηνχ ηνλ είραλ παξαδψζεη νη Ώξρηεξείο (νη 

αξρέο θάζε είδνπο). κσο νη Ώξρηεξείο παξφηξπλαλ ην πιήζνο, λα δεηήζεη λα 

ειεπζεξσζεί ΐαξαββάο (νη αξρέο θάζε ηχπνπ ππεξαζπίδνπλ ην Βγψ. Ώπηέο ιέλε: 

Πξψην Βγψ, Αεχηεξν Βγψ, Σξίην Βγψ).  

Καη απαληψληαο ν Πηιάηνο, ηνπο μαλαιέεη: Ση ζέιεηε ινηπφλ λα θάλσ απηφλ 

πνπ νλνκάδεηε ΐαζηιηά ησλ Ενπδαίσλ; Καη εθείλνη μαλάξρηζαλ λα θσλάδνπλ: 

ηαπξψζηε ηνλ. (Crucifixia! Crucifixia! Crucifixia!)»  

Ώπφ ην άξξεην ηεξφ βγήθα εθζηαζηαζκέλνο, κεηά αθνχ έδεζα ζε άκεζε 

κνξθή ηνλ ηξνκεξφ εζσηεξηθφ ξεαιηζκφ φισλ απηψλ ησλ εδαθίσλ, ησλ γξαπηψλ, πνπ 

αλαθέξακε πσ πάλσ.  

Ξαλαληπκέλνο κε κηα Καηλνχξγηα ριακχδα ηεο Αφμαο, ππέξνρν έλδπκα πνπ 

έθζαλε κέρξη θάησ, βγήθα απφ ηε Μεγάιε Μεηξφπνιε ηεο Φπρήο...  

Πφζν επηπρήο αηζζάλζεθα ζαπκάδνληαο απφ εθεί ην κεγάιν παλφξακα! Σφηε 

είδα ηελ ξνή θαη επαλαξνή ησλ πξαγκάησλ...  

Ο Buddhi είλαη ζαλ έλα αιαβάζηξηλν πνηήξη θίλν θαη δηάθαλν, κέζα ζην 

νπνίν θαίεη ε θιφγα ηνπ Prajna...  

Ο Άηκαλ, ην Βίλαη, έρεη δχν Φπρέο. Δ πξψηε είλαη ε Πλεπκαηηθή Φπρή θαη 

είλαη ζειπθή (ΐuddhi),ε δεχηεξε είλαη ε Ώλζξψπηλε Φπρή θαη είλαη αξζεληθή (Manas 

Superior).  

Σν δηαλνεηηθφ δψν, ιαλζαζκέλα νλνκαδφκελν «άλζξσπνο», έρεη 

ελζαξθσκέλε κέζα ηνπ κφλν ηελ Οπζία.  

Ώζθαιψο απηή ε ηειεπηαία είλαη ην buddhata, έλα κηθξφ θιάζκα ηεο 

Ώλζξψπηλεο Φπρήο, ην ςπρηθφ πιηθφ κε ην νπνίν κπνξεί θαη πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη 

ην Υξπζφ Έκβξπν (λα δείηε ην Μπζηήξην ηεο Υξπζήο Άλζηζεο).  

Δ πεγή θαη βάζε ηεο Τςειήο Μαγείαο βξίζθεηαη ζηνλ ηέιεην αξξαβψλα ηνπ 

Buddhi-Manas, ήδε ζηηο θαζαξά πλεπκαηηθέο πεξηνρέο, ή ζηνλ γήηλν θφζκν.  

Elena ζεκαίλεη θαζαξά ηνπο αξξαβψλεο ηνπ Nous (Ώηκαλ-Μπνχδη) κε ην 

Manas (ηελ Ώλζξψπηλε ή Ώηηηαηή Φπρή), έλσζε κέζσ ηεο νπνίαο ηαπηίδνληαη ε 

πλείδεζε θαη ε Θέιεζε, κέλνληαο γη’ απηφλ ηνλ ιφγν θαη νη δχν Φπρέο πξνηθηζκέλεο 

κε Θετθέο δπλάκεηο...  

Δ νπζία ηνπ Άηκαλ, ηνπ Πξσηφγνλνπ, αηψληα θαη παγθφζκηα Θετθή Φσηηά, 

βξίζθεηαη λα πεξηέρεηαη κέζα ζην Buddhi πνπ ζε πιήξε έλσζε κε ην Ώηηηαηφ Manas 

(Ώλζξψπηλε Φπρή), πξνζδηνξίδνπλ ην αξζεληθφ-ζειπθφ.  

Δ Χξαία Βιέλε ηεο Σξνίαο είλαη ε ίδηα ε Βιέλε ηνπ "Φάνπζη" ηνπ Γθαίηε, ε 

Shakti ή Θειπθή Αχλακε ηνπ Βζψηεξνπ Βίλαη...  

Ώπηφο θαη Ώπηή, Buddhi-Manas, είλαη νη Αίδπκεο Φπρέο κέζα ζ’ εκάο ηνπο 

ίδηνπο (παξ’ φιν πνπ ην ινγηθφ δψν αθφκα δελ ηηο έρεη ελζαξθψζεη), νη δχν ιαηξεπηέο 

θφξεο ηνπ Άηκαλ (ηνπ Βζψηεξνπ), ν χδπγνο θαη ε χδπγνο αηψληα εξσηεπκέλνη...  

Ώπηφο ν Έξσηαο έρεη άπεηξνπο ζπζρεηηζκνχο, ήδε ζηα δεπγάξηα ηα ελσκέλα 

απφ ηνπο δηπινχο ήιηνπο ηνπ νπξαλνχ, θαη απφ απηφλ ηεο Γεο κε ηε ειήλε, ήδε ζην 

πξσηνπιαζκαηηθφ Anfiaster ησλ θαζνξηζηηθψλ θπηηάξσλ, απφ ην κπζηεξηψδεο 

θαηλφκελν ηεο δηρνηφκεζεο ή ηνλ κνξθνινγηθφ δηπιαζηαζκφ ηνπ κνλνχ θπηηάξνπ, 

φπσο είλαη γλσζηφ ήδε ζηνλ παγθφζκην ζπκβνιηζκφ ησλ επψλ θαη φιε ηελ ππφινηπε 

ινγνηερλία, φπνπ ν ηδαληθφο έξσηαο κεηαμχ δχν φλησλ αληίζεηνπ θχινπ, απνηειεί ην 

«Alma Μater» ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο.  



Ώλαληίξξεηα ην Sahaja Maithuna ζαλ Μπζηήξην ηεο Βθθιεζίαο ηεο ROMA 

επαλαιακβάλεηαη κε ηνπο Αηδχκνπο ζην Akasha Tattwa θαη ζπλερίδεηαη έλδνμν κε 

ηνλ ζηξηο-Ίζηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Anupadaka.  

Ξεθαζαξίδσ: ηαλ αλαθέξνπκε ηελ Βθθιεζία ηεο Ρψκεο, (ROMA), 

αλαγξακκαηίζηε ηε ιέμε θαη ζα έρεηε ηε ιέμε AMOR (Ώγάπε). Πξνθαλψο ην εμ 

είλαη ε Βθθιεζία ηεο Ώγάπεο.  

Δ ζεσξία ησλ Αηδχκσλ Φπρψλ δελ πεξηέρεη θαλέλα θίλδπλν, φηαλ 

ζπιιάβνπκε ην βαζχ ηεο λφεκα.  

Δ ρεκηθή ζπλνπζία, ε κεηαθπζηθή ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε, ιάκπεη έλδνμα ζην 

Γελίζ ηνπ ηδεψδνπο, ρσξίο ηελ παξακηθξή ζθηά ξππαξφηεηαο...  

Ο γλήζηνο εξσηηζκφο πνηέ δελ απνρσξίδεηαη απφ ην ζεμ. Δ ζεμνπαιηθή πξάμε 

είλαη αζθαιψο ε ζπλ-νπζηαζηηθνπνίεζε ηεο αγάπεο ζηνλ ςπρν-θπζηνινγηθφ 

ξεαιηζκφ ηεο θχζεο καο.  

Ο αξξαβψλαο κεηαμχ Buddhi-Manas είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κφλν κε ηελ 

ρεκηθή ζπλνπζία. Δ ζεμνπαιηθή απφιαπζε είλαη έλα γλήζην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ.  

Ο Renato έθαλε ην βαξχ ιάζνο λα βεβαηψζεη κε εκθαηηθφ ηξφπν, φηη ε Βιέλε 

ηνπ ίκσλα ηνπ Μάγνπ ήηαλ κηα φκνξθε γπλαίθα κε ζάξθα θαη νζηά, ηελ νπνία ν 

παξαπάλσ Μάγνο είρε ζπλαληήζεη ζ’ έλα ρακαηηππείν ηεο Σχξνπ, θαη θαηά ηνπο 

βηνγξάθνπο ηνπ, ήηαλ ε κεηελζάξθσζε ηεο Βιιελίδαο Βιέλεο.  

Ώπηή ε άπνςε δελ αληέρεη κηα αλάιπζε ζε βάζνο. Σα γλήζηα Μπεηηθά 

θνιιέγηα δηδάζθνπλ κε πιήξε ζαθήλεηα, φηη ε Χξαία Βιέλε είλαη ην Buddhi, ε 

Πλεπκαηηθή Φπρή ηεο Έθηεο Μχεζεο Venusta, ην Απλακηθφ Θειπθφ Shakti.  
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Δ αθηηλνβνινχζα άλνδνο ηνπ Έβδνκνπ Φηδηνχ Venusta, πξνο ηα κέζα θαη 

πξνο ηα πάλσ απφ ην πλεπκαηηθφ, λσηηαίν ζπνλδπιηθφ θαλάιη ηνπ ζετθνχ νρήκαηνο 

(Άηκαλ), κνπ επέηξεςε λα μαλαδήζσ ην γεγνλφο ηνπ Γνιγνζά...  

Ώλαληίξξεηα ρξεηάδνκαη λα εμνκνινγεζψ εηιηθξηλά θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο, ην 

πξαγκαηηθφ, θαζαξφ θαη ηειεησηηθφ γεγνλφο, φηη βξέζεθα λα είκαη ην θεληξηθφ 

πξφζσπν ηνπ Κνζκηθνχ Αξάκαηνο.  

Σν λα πεηξακαηηζηψ ζηνλ εαπηφ κνπ ην Κνζκηθφ γεγνλφο ηνπ Γνιγνζά, κε 

φινλ ηνλ σκφ ππεξβαηηθφ ξεαιηζκφ ηνπ θφζκνπ ηνπ Θείνπ Πλεχκαηνο (Άηκαλ), είλαη 

αζθαιψο θάηη κεγαιεηψδεο.  

Αελ είκαη ν πξψηνο πνπ βηψλεη ην γεγνλφο ηνπ ξνπο ησλ Κξαλίσλ, νχηε ζα 

είκαη θαη ν ηειεπηαίνο.  

Καη είδα ηνλ εαπηφ κνπ κεηά ηελ ζηαχξσζε, μαπισκέλν ζαλ έλα πηψκα 

επάλσ ζην «δέξκα ηεο Γεο». Σφηε ε Απλακηθή Shakti, ε Θεία χδπγνο ηνπ Shiva, ε 

ηέιεηα Μεηέξα κνπ Κνπληαιίλη, γνλαηηζκέλε κ’ απέξαληε ηαπεηλφηεηα, κε ιάηξεπε...  

«Χ, Μεηέξα κνπ! αλαθψλεζα. Βζχ είζαη ε Μεηέξα κνπ! Βγψ είκαη απηφο πνπ 

πξέπεη λα γνλαηίζεη κπξνζηά ζνπ! Αελ είλαη δπλαηφλ εζχ λα ζθχβεηο κπξνζηά κνπ! 

Βγψ δελ ην αμίδσ απηφ! είκαη έλα επηειέο ζθνπιήθη ηεο ιάζπεο ηεο γεο’ έλαο 

ακαξησιφο έλαο αλάμηνο... ».  

κσο, είλαη θαλεξφ φηη ζε ηέηνηεο ζηηγκέο ηνπ Κνζκηθνχ Αξάκαηνο εγψ 

αληηπξνζψπεπα ηνλ Υξηζηφ, Vishnu, ηνλ Αεχηεξν Λφγν, ηνλ Τηφ...    

Σηο ζηηγκέο πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο έξρεηαη ζηελ ζχκεζή κνπ εθείλε ε 

άξξεηε πξνζεπρή ηνπ Αάληε πνπ επί ιέμεη ιέεη:  

«Παξζέλα Μεηέξα, Κφξε ηνπ Γηνπ ζνπ, ε πην ηαπεηλή θαη ηαπηφρξνλα ε πην 

πςειή απ’ φια ηα πιάζκαηα, ζηαζεξφ φξην ηεο Ώηψληαο ΐνχιεζεο, εζχ είζαη απηή 



πνπ εμεπγέληζεο ηελ αλζξψπηλε θχζε κε ηέηνηνλ ηξφπν, πνπ ν Αεκηνπξγφο ζνπ δελ 

δίζηαζε λα κεηαηξαπεί ζε δηθφ ζνπ έξγν.  

ηελ αγθαιηά ζνπ άλαςε ε Ώγάπε, ηεο νπνίαο ε δέζηε έθαλε λα θαξπίζεη 

απηφ ην ινπινχδη ζηελ Ώηψληα Βηξήλε.  

Βίζαη εδψ, γηα καο, Ήιηνο ηνπ Νφηνπ ηεο Βπζπιαρλίαο, θαη θάησ, γηα ηνπο 

ζλεηνχο, δσληαλή Πεγή ηεο Βιπίδαο.  

Βίζαη ηφζν κεγάιε, Κπξία, θαη αμίδεηο ηφζν, πνπ φπνηνο ζέιεη λα θζάζεη κηα 

ράξε θαη δελ θαηαθεχγεη ζε ζέλα, ζέιεη ε επηζπκία ηνπ λα πεηάμεη ρσξίο θηεξά.  

Δ θαινζχλε ζνπ φρη κφλν βνεζά απηφλ πνπ παξαθαιεί, αιιά θαη πνιιέο 

θνξέο πξνηξέρεη απζφξκεηα ζηελ επίθιεζε. ε ζέλα είλαη ζπγθεληξσκέλεο ε 

επζπιαρλία, ν νίθηνο, ε κεγαινςπρία θαη φηη θαιφ ππάξρεη ζηα πιάζκαηα». 

(Ώλαληίξξεηα θάζε Ολ έρεη ηελ Θεία Μεηέξα Κνπληαιίλη γλήζηα, ηδησηηθή, αηνκηθή).  

Ώπηφ ινηπφλ, πνπ απφ ηελ πην βαζεηά ιίκλε ηνπ χκπαληνο, σο εδψ έρεη δεη 

κηα-κηα φιεο ηηο ππάξμεηο ηνπ πλεχκαηνο, ζε ηθεηεχεη λα ηνπ παξαρσξήζεηο ηελ ράξε 

λα απνθηήζεη ηέηνηα αξεηή, πνπ λα κπνξεί λα αλπςσζεί κε ηα κάηηα σο ηελ Όπαηε 

Τγεία».  

Κη εγψ, πνπ πνηέ δελ έρσ επηζπκήζεη λα δσ πεξηζζφηεξν απ’ φζν επηζπκεί 

απηφο λα βιέπεη, ζνπ απεπζχλσ φιεο κνπ ηηο ηθεζίεο θαη ζε παξαθαιψ λα κελ είλαη 

κάηαηεο, κε ζθνπφ λα δηαιχζεηο κε ηνπο δηθνχο ζνπ φιεο ηηο νκίριεο πνπ πξνεγνχληαη 

απφ ηελ ζλεηή ζνπ θαηάζηαζε, κε ηχρε λα κπνξψ λα απνζαπκάδσ αλνηρηά ηελ 

Άθαηε Δδνλή.  

ε ηθεηεχσ επί πιένλ, Χ ΐαζίιηζζα, λα κπνξείο φπνηε ζέιεηο λα δηαηεξείο 

αγλέο ηηο αγάπεο ζνπ, κεηά απφ φζα βιέπεηο, ε ζπλνδεία ζνπ λα ζξηακβεχεη ζηηο 

νξκέο ησλ αλζξψπηλσλ παζψλ».  

Μέρξη εδψ απηή ε ζεζπέζηα Αάληεηα πξνζεπρή. Θα ζπλερίζνπκε ηψξα κε ην 

ζέκα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ζα κειεηήζνπκε νξηζκέλα εδάθηα ηνπ Υξηζηνχ...  

«Οη ζηξαηηψηεο ηνπ Ώξρηεξέα πήγαλ ην Υξηζηφ ζην Πξαηηφξην θαη ηνλ έβαιαλ 

καδί κε ηελ ζπκκνξία φιε. Καη γπκλψλνληάο ηνλ, ηνπ έξημαλ επάλσ έλαλ άιηθν 

ρηηψλα (ε Φηινζνθηθή Πέηξα πξψηα είλαη καχξε, κεηά άζπξε θαη ζην ηέινο 

θφθθηλε).  

Καη έβαιαλ επάλσ ζην θεθάιη ηνπ έλα αγθάζηλν ζηεθάλη (θιαζζηθφ νδπλεξφ 

δηάδεκα ηνπ πφλνπ ζε θάζε Υξηζηηθνπνηεκέλν αζηξηθφ) θαη έλα θαιάκη ζην δεμί ηνπ 

ρέξη (ζαλ ην ξαβδί ηνπ Ώαξψλ ή ηελ Παηξηαξρηθή Ράβδν, δσληαλφ ζχκβνιν ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο) θαη γνλαηίδνληαο κπξνζηά ηνπ ηνλ πεξηγεινχζαλ ιέγνληαο: 

Υαίξε, ΐαζηιηά ησλ Ενπδαίσλ.  Καη αθνχ ηνλ ριεχαζαλ (γηαηί έηζη είλαη απηφο ν 

δξφκνο ηνπ εμ) ηνλ γχκλσζαλ απφ ηνλ ρηηψλα ηνπ (γηαηί απηνί νη ζθνηαδηζηέο, δελ 

ζέινπλ πνηέ λα ληχλεηαη ν Μπεκέλνο κε ηελ πνξθχξα ηνπ Βζψηεξνπ Λφγνπ ηνπ) θαη 

ηνλ έληπζαλ κε ηα ξνχρα ηνπ θαη ηνλ πήγαλ γηα λα ηνλ ζηαπξψζνπλ.  

Καη βγαίλνληαο ζπλάληεζαλ έλαλ Κπξήλεην πνπ νλνκαδφηαλ ίκσλ, απηφλ 

έβαιαλ λα θνπβαιήζεη ηνλ ηαπξφ ηνπ (ν Γθνπξνχ πάληα βξίζθεηαη ζηνλ δξφκν καο 

γηα λα καο βνεζήζεη).  

Καη θηάλνληαο ζην κέξνο πνπ ιέγεηαη Γνιγνζάο, πνπ ιέγεηαη Κξαλίνπ Σφπνο 

(ζπλψλπκν ηνπ ζαλάηνπ) ηνπ έδσζαλ λα πηεη μχδη κε ρνιή, θαη δελ ζέιεζε λα ην πηεη 

(είλαη θαλεξφ φηη ην κνλνπάηη ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ είλαη πνιχ πηθξφ).  

Καη κεηά πνπ ηνλ ζηαχξσζαλ (κε εμνπαιηθφ ηαπξφ γηαηί ν θαιιφο 

βαικέλνο κέζα ζηελ κήηξα ζρεκαηίδεη απηφ ην αγηφηαην ζχκβνιν) έβαιαλ ζηνλ 

θιήξν ηα ξνχρα ηνπ (θαζαξή αλαθνξά γηα ηελ εμάιεηςε ηεο αλζξψπηλεο ηδηνθηεζίαο) 

θαη θαζηζκέλνη εθεί ηνλ θχιαγαλ. Καη έβαιαλ επάλσ απν ην θεθάιη ηνπ ηνλ γξαπηφ 

θνπφ ηνπ: INRI: Ignis Natura Renovatur Integram (Δ Φσηηά αλαλεψλεη αδηάθνπα 

ηελ Φχζε).  



Καη ζηαχξσζαλ καδί ηνπ δχν ιεζηέο, έλαλ απφ ηα δεμηά θαη άιινλ απφ ηα 

αξηζηεξά (θαιφο θιέθηεο: ε Θεία κπζηηθή δχλακε πνπ γηα ηελ ρξηζηηθνπνίεζε θιέβεη 

ηελ ζεμνπαιηθή ελέξγεηα. θαθφο θιέθηεο: ν κπζηηθφο ερζξφο ν νπνίνο γηα ην θαθφ 

ιεειαηεί ην απφζεκα ηνπ εμνπαιηθνχ Τδξνγφλνπ SiI2).  

Καη νη πεξαζηηθνί (νη βέβεινη θαη νη βεβεισηέο ηνπ παληφο) ηνλ έβξηδαλ, 

θνπλψληαο ηα θεθάιηα ηνπο. θαη έιεγαλ: Βζχ πνπ γθξεκίδεηο ην λαφ θαη ζε ηξεηο 

κέξεο ηνλ μαλαρηίδεηο (εζχ πνπ εμαιείθεηο ην ακάξηεκα ηνπ Ώδάκ γηα λα γελλεζεί ν 

Οπξάληνο Ώδάκ) ζψζνπ κφλνο ζνπ. Ώλ είζαη Γηνο ηνπ Θενχ, θαηέβα απφ ηνλ ηαπξφ 

(γηαηί ζηνπο ζθνηαδηζηέο δελ ηνπο αξέζεη ε εηζρψξεζε ηνπ νξηδφληηνπ μχινπ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηα δχν κπξάηζα ζνπ, ζαλ δχν πειψξηα ρέξηα, πνπ επεθηείλνληαη γηα 

λα ηξνκάδνπλ ηηο ζθνηεηλέο δπλάκεηο θαη ηηο θαηψηεξεο εμνπζίεο).  

Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν νη Ώξρηεξείο (νη αξρέο) ζπκκαρψληαο κε ηνπο Γξακκαηείο 

(δηαλννχκελνπο) θαη ηνπο Φαξηζαίνπο (πνπ πάληα ππνθξίλνληαλ ηνπο θαινχο θαη ηνπο 

Άγηνπο) θαη ηνπο Γέξνληεο (αλζξψπνπο πνιχ ζεβαζηνχο απφ ηνλ θφζκν) έιεγαλ: 

Άιινπο ηνπο έζσζε, ηνλ εαπηφ ηνπ δελ κπνξεί λα ηνλ ζψζεη; Βάλ είλαη ν ΐαζηιηάο 

ηνπ Εζξαήι λα θαηεβεί απφ ηνλ ζηαπξφ (λα εγθαηαιείςεη ην κνλνπάηη ηεο Κφςεο ηνπ 

Ξπξαθηνχ θαη ην Sahaja Maithuna) θαη ζα πηζηέςνπκε ζ’ απηφλ. Βκπηζηεχηεθε ηνλ 

Θεφ. Ώο ηνλ απαιιάμεη ηψξα αλ ηνλ ζέιεη, γηαηί είπε: είκαη ν Γηφο ηνπ Θενχ (απηφο 

ρξηζηηθνπνηήζεθε θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν έγηλε Γηνο ηνπ Ώηψληνπ. Βκείο είκαζηε Γηνη 

ηνπ Αηαβφινπ, γηαηί είκαζηε θξνχηα πνξλείαο).  

Καη απφ ηελ ψξα ηελ Έθηε (ηνπ Πεηξαζκνχ) έγηλε ζθνηάδη επάλσ ζ’ φιε ηελ 

Γε σο ηελ Βλάηε ξα (αζξνίδνληαο Καβαιηζηηθά έρνπκε 9 ζπλ 6 ίζνλ 15. Ώπηφ είλαη 

ην Arcano ηνπ Σπθψλα Bafometo: ηνπ Αηαβφινπ. Ώπηή ε εζσηεξηζηηθή αμία 

αληηζηνηρεί ζηνλ Ώζηεξηζκφ ηεο Φάιαηλαο, θάησ απφ ηελ θνζκηθή επίδξαζε ηεο 

νπνίαο αλαπηχζζεηαη ν Μπεκέλνο κέρξη λα θαηαθέξεη ηελ Ώλάζηαζε. Ώο ζπκεζνχκε 

ην ζεκάδη ηνπ Εσλά).  

Καη θνληά ζηελ ελάηε ψξα, ν Εεζνχο αλαθψλεζε κε κεγάιε θσλή, ιέγνληαο: 

Ήιί, Διί, ιακά ζαβαρζαλί, πνπ ζεκαίλεη: Θεέ κνπ γηαηί κε εγθαηέιεηςεο; (πξνθαλψο 

πξηλ απφ ηελ Ώλάζηαζε θάζε Μπεκέλνο αηζζάλεηαη πξαγκαηηθά εγθαηαιειεηκκέλνο). 

Καη κεξηθνί πνπ βξίζθνληαλ εθεί, αθνχγνληάο ηνλ, έιεγαλ: Ώπηφο θσλάδεη ηνλ Διία 

(Διίαο, Eliu, Ήιηνο, ν Ήιηνο Υξηζηφο, ν Βζψηεξνο Λφγνο, είλαη ν κέγηζηφο καο 

ζθνπφο).  

Καη κεηά ηξέρνληαο έλαο απ’ απηνχο, πήξε έλα ζθνπγγάξη θαη ην κνχζθεςε κε 

μχδη θαη βάδνληάο ηνπ ζε έλα θαιάκη (ζχκβνιν ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο) ηνπ έδσζε 

λα πηεη (ζαλ λα έιεγε: ε δνπιεηά κε ηηο εμνπαιηθέο ζπνλδπιηθέο θσηηέο, είλαη πην 

πηθξή θαη απφ ηελ ρνιή).  

Μεηά φκσο ν Εεζνχο, αθνχ μαλαθψλαμε δπλαηά, παξάδσζε ην πλεχκα (έηζη 

είλαη πψο νη κπεκέλνη πεζαίλνπκε ζηνλ εαπηφ καο, κε Θάλαην ζηνλ ηαπξφ. Αεο ην 

βηβιίν κνπ κε ηίηιν: Σν Μπζηήξην ηεο Υξπζήο Άλζηζεο).  

Καη λα ην πέπιν ηνπ λανχ (ην πεξίθεκν πέπιν ηεο Ίζηδαο ή Ώδακηθφ 

εμνπαιηθφ Πέπιν πξντφλ ηνπ πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο) ζρίζηεθε ζηα δχν 

(νθεηιφκελν απηφ ζηνλ χςηζην ζάλαην ηνπ Βγψ) θαη ε γε ζείζηεθε θαη νη πέηξεο (ηνπ 

κνλνπαηηνχ ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ) ζρίζηεθαλ».  

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 27  

Δ ΏΓΕΏ ΣΏΦΔ 

Βίλαη γξακκέλν κε πχξηλα γξάκκαηα ζην ΐηβιίν ησλ Θαπκάησλ φηη, φηαλ ν 

Εεζνχο -ν Μεγάινο Γλσζηηθφο Εεξέαο- έβγαιε ηελ ηειεπηαία ηνπ εθπλνή, ε 

θηινζνθηθή γε, ε πνιχ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηξεκνχιηαζε φηαλ θαηάιαβε 

ηελ δχζθνιε απνζηνιή πνπ ε κνίξα ηνχ είρε επηθπιάμεη θαη νη πέηξεο ηνπ 



κνλνπαηηνχ ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ ζρίζηεθαλ θάλνληαο ην δξφκν αθφκα πην 

δχζθνιν. Ώπηφ ην θαηαιαβαίλνπλ νινθιεξσηηθά εθείλνη νη Αάζθαινη, πνπ αθνχ 

έρνπλ πεζάλεη ζηνλ εαπηφ ηνπο, εηνηκάδνληαη γηα ηελ Ώλάζηαζε.  

Ο Βξκήο ζαλ αζηξνινγηθφο Πιαλήηεο, είλαη πνιχ πην κπζηεξηψδεο απφ ηελ 

ίδηα ηελ Ώθξνδίηε θαη είλαη παξφκνηνο κε ηνλ Mithra Mazdeista, ηνλ ΐνχδα, ην 

Πλεχκα ή Θεφ, εγθαηεζηεκέλνο κεηαμχ Ήιηνπ θαη ειήλεο. ν ζπλερήο ζχληξνθνο 

ηνπ Ήιηνπ ηεο νθίαο.  

Ο Παπζαλίαο ζην 5ν βηβιίν ηνπ καο ην δείρλεη κε ην λα έρεη έλαλ βσκφ θνηλφ 

κε ην Αία. Βίρε θηεξά γηα λα εθθξάζεη φηη εμππεξεηνχζε ηνλ Ήιην ζηελ πνξεία ηνπ 

θαη νλνκαδφηαλ ν Ώγγειηαθφξνο θαη ν Λχθνο ηνπ Διίνπ: Solaris Luminis Particeps. 

Ήηαλ ν Ώθέληεο ή ν Ώλαθιεηήο ησλ Φπρψλ, ν Ώξρηκάγνο θαη ν Εεξνθάληεο.  

Ο ΐηξγίιηνο ηνλ πεξηγξάθεη λα παίξλεη ην Κεξχθεην ή θήπηξν ηνπ γηα λα 

θαιέζεη μαλά ζηελ δσή ηηο δπζηπρηζκέλεο ςπρέο ηηο θαηαθξεκληζκέλεο ζηνλ ξρν ή 

Limbus: «Tum virgam capit, hac Anlmas ille evocat Orco», κε ηνλ θαιφ ζθνπφ λα ηηο 

θάλεη λα κπνπλ ζηελ νπξάληα ζηξαηηά.  

Μεηά απφ απηέο ηηο εμεγήζεηο γίλνληαη ζαθή ηα παξαθάησ εδάθηα 

(εξκελεπκέλα).  

«Καη άλνημαλ νη ηάθνη, θαη πνιιά ζψκαηα Ώγίσλ (πνπ είραλ απνθνηκεζεί 

ζηνλ ξρν ή Limbus) ζεθψζεθαλ. Καη βγήθαλ απφ ηνπο ηάθνπο (κεηά απφ ηελ 

Ώλάζηαζή ηνπο ηελ εζσηεξηζηηθή), ήξζαλ ζηελ Άγηα Πφιε, (ηελ Άλσζελ 

Εεξνπζαιήκ) θαη εκθαλίζηεθαλ ζε πνιινχο».  

Ώλαληίξξεηα πνιινί Άγηνη ζέιεζαλ λα απηνπξαγκαηνπνηεζνχλ εζσηεξηθά 

ρσξίο ην Άγην Μπζηήξην ηεο Βθθιεζίαο ηεο Ώγάπεο (Sahaja Maithuna).  

Ώπηέο σ δχζηπρεο Φπρέο πέθηνπλ πάληα ζηνλ ξρν ή Limbo ηεο άγλνηαο, ηα 

ζθνηάδηα θαη ηνλ πφλν...  

Σφηε κφλν, πεζαίλνληαο ζηνλ εαπηφ ηνπο κε ηνλ Θάλαην ηνπ ηαπξνχ 

απφιπηα ζεμνπαιηθφ ζχκβνιν- είλαη δπλαηή ε αλάζηαζε...  

Ώλ ν ζπφξνο δελ πεζάλεη ην θπηφ δε γελληέηαη. Σν Μνλνπάηη ηεο Γσήο είλαη 

ζρεδηαζκέλν κε ηα ίρλε ησλ νπιψλ ηνπ αιφγνπ ηνπ Θαλάηνπ.  

Ο Βξκήο είλαη ν Υξπζφο Πιαλήηεο, ν άθαηνο, ηνλ νπνίν νη Εεξνθάληεο 

απαγφξεπαλ λα ηνλ νλνκάδνπλ θαη ζπκβνιίδεηαη ζηελ Βιιεληθή Μπζνινγία απφ ηα 

πεξίθεκα ζθπιηά θχιαθεο ηνπ νπξάληνπ θνπαδηνχ, πνπ πνηίδεηαη ζηηο αγλφηαηεο 

πεγέο ηεο Ώπφθξπθεο νθίαο...  

Ο Βξκήο είλαη επίζεο Hermes-Anubis, ν θαιφο εκπλεπζηήο ή Ώγαζνδαίκσλ. 

αλ Πνπιί ηνπ Άξγνπο θπιάεη πάλσ ζηελ Γε, φπνηνλ ηνλ πεξλάεη ιαλζαζκέλα γηα ηνλ 

ίδην ηνλ Ήιην, φληαο νη δχν αληίζηνηρα ν Sarama θαη Sarameya ησλ Ελδψλ.  

Ο Ώπηνθξάηνξαο Ενπιηαλφο πξνζεπρφηαλ θάζε βξάδπ ζηνλ Ώπφθξπθν Ήιην 

γηα ηελ παξεκβνιή ηνπ Βξκή, γηαηί φπσο ιέεη ν Vossius: «ινη νη ζενιφγνη 

βεβαηψλνπλ φηη ν Βξκήο θαη ν Ήιηνο είλαη έλα». Γη’ απηφ ηνλ ζεσξνχζαλ ζαλ ηνλ πην 

γιαθπξφ θαη ζνθφ απφ ηνπο Θενχο, ην νπνίν δελ είλαη γηα λα εθπιήζζεη, δηφηη θαη ν 

Βξκήο βξίζθεηαη ηφζν θνληά ζηελ νθία θαη ζηελ Λέμε (ή Λφγνο) πνπ θαη κε ηα δπν 

ζπγρέεηαη...  

Ο Βξκήο είλαη ν Σξίηνο Λφγνο, Shiva, ην Άγην Πλεχκα, ν Πξσηφηνθνο ηεο 

Αεκηνπξγίαο, ε απζεληηθή καο Μνλάδα, ηδηαίηεξε, αηνκηθή...  

Χ, Άγηνη Θενί! Πφζν ζιηβεξή ζα ήηαλ ε ηχρε ησλ Ώγίσλ ζην Limbo, αλ ν 

Βξκήο ηνπο εγθαηέιεηπε...  

Ο Βξκήο, Shiva, Μέγαο Εεξνθάληεο, Ώγγειηαθφξνο θαη Λχθνο ηνπ Βζψηεξνπ 

Υξηζηνχ, αλψηαηε ειπίδα εθείλσλ πνπ θνηκνχληαη κέζα ζηνλ Άγην Σάθν...  

Βγψ αλαγλψξηζα ην θαιιηθφ ζεκάδη ζηελ «ΐάξθα ηνπ Ρα» πεξλψληαο απφ 

ηελ γδνε Μχεζε Venusta, ηφηε θψλαμα δπλαηά ιέγνληαο:  



-ηαλ ζα ερήζεη ε πξψηε ζάιπηγγα ζ’ αλαζηεζψ απφ ηνπο λεθξνχο.  

-Υαίξε, σ κεγάιε Θεφηεηα, πνπ αξκελίδεηο κε ην πινίν ζνπ! Μ’ έθεξαλ κέρξη 

εδψ, παξνπζηάδνκαη κπξνζηά ζνπ».  

-Άζε κε λ’ αλεβψ ζηελ γέθπξα θαη λα θαηεπζχλσ ηελ καλνχβξα ηνπ πινίνπ, 

φπσο θάλνπλ νη ππεξέηεο ζνπ, νη Άξρνληεο ησλ πιαλεηψλ .  

Δ Ληηειάληεο ιππήζεθε ιίγν βιέπνληαο ηνλ Άγην Σάθν κνπ. «Μελ θνβάζαη -

ηεο είπε έλαο Μαράηκα- ην θπζηθφ ζψκα ηνπ αθφκα δελ ζα πεζάλεη». Ώπηέο νη ιέμεηο 

ηελ θαζεζχραζαλ ηειείσο.  

’ εθείλε ηελ καθξηλή επνρή ηεο παξνχζαο χπαξμήο κνπ, νχηε θαλ είρα 

πεζάλεη κέζα κνπ, ζπλέρηδα κε ην Βγψ νινδψληαλν. ε ηαθή ήηαλ ηφηε εληειψο 

ζπκβνιηθή, φπσο ην θέξεηξν ζ’ φιεο ηηο καζνληθέο ζηνέο...  

Καηαιάβαηλα, λαη, ζε νινθιεξσηηθή κνξθή, ηνλ ζπκβνιηζκφ ηεο ηαθήο. 

Ήμεξα φηη έπξεπε λα πεζάλσ κέζα κνπ γηα λα έρσ δηθαίσκα ζηελ Ώλάζηαζε ηνπ 

Hiram Abif, ηνπ Μπζηηθνχ Ααζθάινπ, κέζα ζηνλ Ναφ-Καξδηά κνπ.  

Σειείσζε εθείλε ε κχεζε κε αθξηβείο νδεγίεο, ζρεηηδφκελεο κε ηελ απνζηνιή 

πνπ ηψξα εθηειψ ζηνλ θφζκν...  

 

ΑΒΤΣΒΡΟ ΐΟΤΝΟ 
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ΔΡΒΜΕΏ ΚΏΕ ΤΠΟΜΟΝΔ  

Βίλαη απηαπφδεηθην φηη εκείο νη Ώδειθνί ηνπ Νανχ ησλ δπν θνξέο 

γελλεκέλσλ, είρακε εμαιείςεη απφ ηνλ ςπρηζκφ καο δηάθνξα ππνθεηκεληθά ζηνηρεία, 

παξαλζξψπηλα· φκσο αθνχ είρακε πεξάζεη ηηο Οθηψ Μπήζεηο, πνζνχζακε, κε φιεο 

ηηο δπλάκεηο ησλ Φπρψλ καο, λα εηζαρζνχκε ζηηο εζσηεξηζηηθέο καγηθέο εξγαζίεο ηνπ 

ΐνπλνχ ηεο Ώλάζηαζεο.  

Μαο είραλ πεη ζην Ναφ φηη έπξεπε λα πεξηκέλνπκε κ’ αηέιεησηε ππνκνλή ηνλ 

αββά ηνπ Μνλαζηεξηνχ· φκσο είλαη θαλεξφ φηη νη ψξεο πεξλνχζαλ καθξηέο θαη 

βαξεηέο κε κηα αλππφθνξε κνλνηνλία. Ο εβάζκηνο δε θαηλφηαλ βέβαηα λα βηάδεηαη 

θαζφινπ.  

Μεξηθνί απφ ηνπο βεηεξάλνπο ηνπ Πξψηνπ ΐνπλνχ ηξηγχξηδαλ εδψ θη εθεί θαη 

παξαθεί, δηακαξηπξφκελνη, αλππφκνλνη γηα ηελ ηδηαίηεξε αξγνπνξία ηνπ Ώλψηεξνπ.  

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ζε εθπιήζζνπλ ζηελ δσή θαη κηα απφ απηέο ήηαλ 

ε εθπιεθηηθή είζνδνο ηνπ αββά ζηνλ Ναφ. ινη νη Ώδειθνί ηνπ Εεξνχ Σάγκαηνο 

κείλακε θαηάπιεθηνη, γηαηί κεξηθνί απφ ηνπο δηθνχο καο είραλ ράζεη ηελ ειπίδα λα 

δνπλ ηνλ Αάζθαιν...  

Ώπέλαληη απφ ηελ Άγηα Ώδειθφηεηα κίιεζε ν εβάζκηνο ιέγνληαο:  

«Βζάο Ώδειθνί, ζαο ιείπνπλ δπν αξεηέο πνπ απηφο ν αδειθφο έρεη». Ώπηά 

είπε ελψ κ’ έδεηρλε κε ην δάθηπιν. Ώξγφηεξα, κε ηξφπν γιπθφ θαη επηηαθηηθφ 

ζπγρξφλσο κε δηέηαμε: 

«Πέζηε ηνπο εζείο αδειθέ, πνηεο είλαη απηέο νη δπν αξεηέο».  

«Πξέπεη λα μέξνπκε λα είκαζηε ππνκνλεηηθνί, πξέπεη λα μέξνπκε λα είκαζηε 

ήξεκνη» θψλαμα κε θσλή αξγή θαη θαζαξή...  

«ΐιέπεηε; Πεηζζήθαηε; είπε μαθληθά ν αββάο κε κεγάιε επηζεκφηεηα. ινη νη 

Μχζηεο ηξνκαγκέλνη θαη έθπιεθηνη ζπγρξφλσο, θξάηεζαλ κηα επιαβηθή ζησπή...  

Ώλαληίξξεηα φια ηα κέιε ηεο πλαγσγήο, εθηφο απφ κέλα, ηφηε 

απνξξίθζεθαλ, δειαδή κφλν ην αζήκαλην πξφζσπφ κνπ, πνπ δελ αμίδεη ηίπνηα, 

βγήθε ζξηακβεπηηθά απφ ηελ δχζθνιε δνθηκαζία.  

Ο απζηεξφο ηεξνθάληεο κνπ δψξηζε ζηελ ζπλέρεηα έλα φκνξθν πνξηνθάιη· 

εγψ ζπλέιαβα ακέζσο ην βαζχ λφεκά ηνπ...  



Πνιχ αξγφηεξα κεηά απφ θαηξφ, έπξεπε λα παξνπζηαζηψ ελψπηνλ ηεο 

Ώδειθφηεηαο άιινπ Μνλαζηεξηνχ ηεο Παγθφζκηαο Λεπθήο Ώδειθφηεηαο, κε ηειηθφ 

ζθνπφ λα ιάβσ νδεγίεο θαη λα ππνγξάςσ έγγξαθα...  

Σφηε κε πξνεηδνπνίεζαλ κε η’ αθφινπζα ιφγηα: «Πξέπεη λα θπιάγεζαη πνιχ 

θαιά απφ ην ειεληαθφ θξχν».  

Ο γπξηζκφο κνπ ζην Ώλακκέλν Κακίλη ηνπ Δθαίζηνπ, κεηά απφ καθξηά 

απνπζία, ήηαλ επείγσλ.    

Ώλαληίξξεηα, κεηαμχ ΐνπλνχ θαη ΐνπλνχ ππάξρνπλ πάληα κεγάιεο πεξίνδνη 

ζεμνπαιηθήο απνρήο...  
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ΟΕ ΒΝΝΒΏ ΐΏΘΜΟΕ ΣΔ ΜΏΒΣΡΕΏ  

Σν λα ζπιιάβεηο, λα παγηδέςεηο, λα πηάζεηο ζε νινθιεξσηηθή, εληαία κνξθή, 

ηελ βαζεηά ζεκαζία ησλ ελλέα Ααζθάισλ πνπ πήγαλ ζε αλαδήηεζε ηνπ Hiram θαη 

ησλ δνινθφλσλ ηνπ, είλαη επείγνλ, ρσξίο αλαβνιή.  

Ώζθαιψο θαλέλαο απφ ηνπο ελλέα Ααζθάινπο δελ πήγε πξνο ηηο πεξηνρέο ηνπ 

ΐνξξά, αιιά έμππλα ηαμηλνκεκέλνη ζε ηξεηο νκάδεο απφ ηξεηο, κνηξάζηεθαλ 

αληίζηνηρα ζηελ Ώλαηνιή, Μεζεκβξία θαη Αχζε. Ώλακθίβνια ήηαλ νη ηειεπηαίνη 

απηνί, πνπ θαηάθεξαλ λα αλαθαιχςνπλ ηνλ ηάθν θαη ηνπο δνινθφλνπο.  

Ώπηφ ην ζπκβνιηθφ εζσηεξηζηηθφ πξνζθχλεκα ησλ ελλέα Ααζθάισλ, 

αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα ζαλ ζπλέπεηα, ζην αηνκηθφ πξνζθχλεκα, πνπ θάζε κπεκέλνο 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην Αεχηεξν ΐνπλφ, πεξλψληαο απφ ελλέα ζηάδηα ε 

δηαδνρηθνχο βαζκνχο, απφιπηα αξηζκεκέλνπο θαη θαζνξηζκέλνπο ζηηο ελλέα ζθαίξεο:  

ειήλε, Βξκήο, Ώθξνδίηε, Ήιηνο, Άξεο, Αίαο, Κξφλνο, Οπξαλφο, 

Πνζεηδψλαο.  

Μπνξνχκε θαη νθείινπκε λα εθπέκςνπκε ην αθφινπζν κήλπκα:  

Μφλν κέζσ απηψλ ησλ εζψηεξσλ πξνζθπλεκάησλ απφ ζθαίξα ζε ζθαίξα, ζα 

είκαζηε ζε ζέζε λα αλαδσνγνλήζνπκε θαη λα θάλνπκε λα μαλαβγεί, κέζα απφ ηνλ 

θαζέλα απφ εκάο, ν Μπζηηθφο Αάζθαινο Hiram, Shiva: ν χδπγνο ηεο Θεηαο 

Μεηέξαο καο Kνπληαιίλη, ν, Ώξxη-ηεξνθάληεο θαη ν Ώξρηκάγνο, ε αηνκηθή ηδηαίηεξε 

Μνλάδα, ην Πξαγκαηηθφ καο Βίλαη...  

Άιιν πξάγκα είλαη ην λα είζαη Αάζθαινο θαη άιιν πνιχ δηαθνξεηηθφ, 

αζθαιψο, ην λα θηάζεηο ζηελ ηειεηνπνίεζε ηεο Μαεζηξίαο.  

Κάζε εζσηεξηζηήο πνπ θαηαζθεπάδεη ζην Ώκφλη ησλ Κπθιψπσλ ην Διηαθφ 

ψκα, ηελ Φνξεζηά γηα ηνλ Γάκν ηεο Φπρήο, κεηαβάιιεηαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ζε 

Άλζξσπν θαη έηζη, ζε έλαλ Αάζθαιν· φκσο ε ηειεηνπνίεζε ηεο Μαεζηξίαο είλαη θάηη 

πνιχ δηαθνξεηηθφ.  

Ο αξηζκφο ελλέα, εθαξκνζκέλνο ζηελ Ρεηνξηθή, καο βάδεη ζε ζηελή, 

κπζηηθηζηηθή ζρέζε κε ηηο ελλέα αζάλαηεο Μνχζεο. Αελ είλαη πεξηηηφ λ’ αλαθέξνπκε 

ζε απηφ ην θεθάιαην θάζε κηα απφ απηέο ηηο άθαηεο ζεφηεηεο ηνπ αξραίνπ 

θιαζηθηζκνχ:  

 Κιεηψ  

 Βξαηψ  

 Μειπνκέλε  

 Καιιηφπε  

 Βπηέξπε  

 Θάιεηα  

 Οπξαλία  

 Πνιχκληα  

 Σεξςηρφξε  



Σα βηψκαηα είλαη θάηη ην πνιχ ζπνπδαίν, κε ζθνπφ λα κπνξέζνπλ λα 

θαηαιάβνπλ θαιχηεξα νη πνιχ αγαπεηνί κνπ αλαγλψζηεο ηελ δηδαζθαιία...  

Ώθνχζηε κε: Κάπνην βξάδπ, δελ έρεη ζεκαζία ε εκεξνκελία, νχηε ε κέξα, 

νχηε ε ψξα, ππέξιακπξα ληπκέλνο κε ηελ Φνξεζηά ηνπ Γάκνπ ηεο Φπρήο, βγήθα 

ζειεκαηηθά απφ ην θπζηθφ κνπ ζψκα.  

Πεηξακαηηδφκελνο κε φιε ηελ παξνπζία ηνπ Κνζκηθνχ κνπ Βίλαη θάπνηα 

εμαίξεηε πλεπκαηηθή εδνληθφηεηα, αησξήζεθα κε απφιπηε απαιφηεηα ζηελ αχξα ηνπ 

ζχκπαληνο...  

Με αλψηαηε καθαξηφηεηα αθνχκπεζα ηα πφδηα κνπ ζαλ λα ήκνπλ έλα 

νπξάλην πνπιί επάλσ ζηνλ θινηφ ηεο γεο, θάησ απφ ην πξάζηλν θχιισκα ελφο 

ζησπεινχ δέλδξνπ  

-Δ ψξα ε θαιή, θψλαμα ηφηε κε δπλαηή θσλή επηθαιψληαο ηνπο Μχζηεο ηεο 

Ώπφθξπθεο Ώδειθφηεηαο.  

Ώλαληίξξεηα κε βνήζεζαλ...  

Οη Ώδειθνί κε νδήγεζαλ επγεληθά ζηνλ ζαπκάζην Ναφ κε ηνπο δηάθαλνπο 

ηνίρνπο...  

Ο Μαράηκα βξηζθφηαλ θαζηζκέλνο κπξνζηά ζην γξαθείν ηνπ ζαλ λα 

εμππεξεηνχζε πνιινχο αλζξψπνπο...  

-Θέισ λα κάζσ -είπα- ηη είλαη απηφ πνπ κνπ ιείπεη.  

Ο εβάζκηνο, βγάδνληαο κέζα απφ ηα ζπξηάξηα ηνπ γξαθείνπ ηνπ έλα κπζηηθφ 

βηβιίν, ζπκβνπιεχηεθε ηηο ζειίδεο ηνπ θαη κεηά απάληεζε:  

-Βζάο ζαο ιείπνπλ πελήληα νθηψ (58) ιεπηά. Πξέπεη λα παξνπζηάζεηε εδψ 

ηξηάληα έμη bolivares απφ είθνζη ηξία (23) θηιά ην θάζε έλα. Καη νη νθηψ (8) Μπήζεηο 

πνπ ιάβαηε πξέπεη λα βαζκνινγεζνχλ.  

-Βπραξηζηψ, εβάζκηε Αάζθαιε.  

Μεηά απνκαθξχλζεθα απφ ηνλ Ναφ κε άπεηξε ηαπεηλφηεηα θαη επιάβεηα...  

Καββαιηζηηθή αλάιπζε ηεο ππφζεζεο:  

58 ιεπηά: 5 ζπλ 8, ίζνλ 13. Ώπηφ ην Arcano ζεκαίλεη ηνλ ζάλαην φισλ ησλ 

ππνθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ην Βγψ.  

36 bolivares: 3 ζπλ 6, ίζνλ 9. Να ζπάζσ αιπζίδεο θαη θιεηδαξηέο ζηνπο 

βπζηζκέλνπο θφζκνπο ησλ ελλέα πιαλεηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην... 

δνπιεηά πνιχ έληνλε ζην Ώλακκέλν Κακίλη ηνπ Δθαίζηνπ...  

23 θηιά: 2 θαη 3, ίζνλ 5. Οη εξγαζίεο ηεο Βιεπζέξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ηέιεηεο, θάησ απφ ηηο ιάκςεη ο ηνπ Ππξνγελνχο Ώζηεξηνχ κε ηηο πέληε γσλίεο... (Αελ 

είλαη πεξηηηφ λα ζπκίζσ επ’ επθαηξία ηνλ Rishi Baha-Deva θαη ηνπο 23 Πξνθήηεο 

ηνπ).  

ΐαζκνινγία: Πξηλ απφ ηελ απζεληηθή Ώλάζηαζε, θάζε κηα απφ ηηο νθηψ 

Μπήζεηο πξέπεη λα βαζκνινγεζεί. Ώπηφ δηαδηθάδεηαη ζε νθηψ ρξφληα, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νθείινπκε λα πεηξακαηηζηνχκε ην ΐηβιίν ηνπ Παηξηάξρε Εψβ ζε 

φινλ ηνπ ηνλ σκφ ξεαιηζκφ.  

Αίλνπκε έκθαζε κε επηζεκφηεηα ζην επφκελν γεγνλφο: «Πνηέ δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα βαζκνινγεζνχλ νη νθηψ Μπήζεηο ζε ιηγφηεξν ρξφλν απφ νθηψ ρξφληα, 

πνπ αλαθέξεηαη.   

Πξνθαλψο ζε θάζε κηα απφ ηηο νθηψ κπήζεηο αληηζηνηρεί έλαο ρξφλνο· ζαλ 

ζπκπέξαζκα είλαη νθηψ ρξφληα γηα ηηο νθηψ Μπήζεηο... Αηεπθξηλίδσ: Ο ήδε 

αλαθεξζείο ρξφλνο αληηζηνηρεί απνθιεηζηηθά ζηνλ επίινγν κηαο νιφθιεξεο 

κπζηηθηζηηθήο ζεηξάο απφ βαζηέο εζσηεξηζηηθέο δνπιεηέο, πξαγκαηνπνηνχκελεο ζ’ 

φινπο θαη ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο ελλέα πξναλαθεξζέληεο πιαλήηεο.  

Ώλακθίβνια ηέηνηεο εξγαζίεο εμειίζζνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο θαη 

είλαη ζπλήζσο ζη’ αιήζεηα πνιχ ιεπηέο.  



Βίλαη απηαπφδεηθην φηη θαζέλαο πνπ κπαίλεη ζην Αεχηεξν ΐνπλφ, δελ παίξλεη 

γη’ απηφλ ην ιφγν πεξηζζφηεξνπο ΐαζκνχο νχηε Μπήζεηο.  

Δ ηειεηνπνίεζε ηεο Μαεζηξίαο επέξρεηαη κφλν κε ηελ εζσηεξηζηηθή 

κεηαβαηηθή Ώλάζηαζε.  

Δ πιήξεο εθδήισζε ηεο Μνλάδαο κέζα ζηνλ Ώλαζηεκέλν Αάζθαιν ηνπ 

απνλέκεη εμαηξεηηθέο καγηθέο δπλάκεηο...  

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 30  

Ο ΠΏΣΡΕΏΡΥΔ ΒΝΧΥ  

Σν ζχκβνιν ηνπ ρξφλνπ, ζην νπνίν ην κπξνχληδηλν δαρηπιίδη θάλεη επίζεο 

εκθαηηθή αλαθνξά, νδεγεί θπθιηθά ζην Γλσζηηθφ Ahrat, κέρξη εθείλε ηελ αξραία 

Παηξηαξρηθή επνρή, πνπ νλνκαδφηαλ επίζεο Βπνρή ηνπ Μπξνχληδνπ ή Dvapara 

Yuga, πνπ αλακθίβνια πξνεγήζεθε απφ ηελ δηθή καο ησξηλή Βπνρή ηνπ ηδήξνπ ή 

Κειί Γηφγθα...  

Οη θαιχηεξνη ζπγγξαθείο ηνπ απνθξπθηζκνχ βεβαίσλαλ πάληα φηη κεηαμχ 

απηψλ ησλ δπν Βπνρψλ, επήιζε ε Αεχηεξε Καηαζηξνθή Transapalniana, πνπ 

κεηακφξθσζε εληειψο ηελ γεσινγηθή θπζηνγλσκία ηνπ πιαλήηε Γε.  

Ο έβδνκνο απφ ηνπο δέθα χςηζηνπο πξνθαηαθιπζκηαίνπο Παηξηάξρεο, είλαη, 

έμσ απφ θάζε ππφζεζε, εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο έμη πνπ ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ πξνεγήζεθαλ... (Ώδάκ, εζ, Βλψο, Κατλάλ, Μαιειεήι, Εάξεδ), θαζψο θαη απφ 

ηνπο ηξεηο πνπ ηνλ δηαδερζήθαλ (Μαζνπζάιαο, Λακέρ, Νψε) .  

κσο, είλαη θαλεξφ, φηη απηφ πνπ καο εθπιήζζεη ζ’ φια απηά, είλαη ην άγην 

φλνκα ηνπ Βλψρ, πνπ κεηαθξαζκέλν ζεκαίλεη: «Μπεκέλνο, αθνζησκέλνο, 

θαζαγηαζκέλνο, Αάζθαινο».  

Δ Ββξατθή Γέλεζε (Σ.24) βεβαηψλεη κε πνιχ επίζεκν ηξφπν φηη ν Βλψρ δελ 

πέζαλε απφ θπζηθφ ζάλαην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά «πεξπάηεζε κε ηνλ Θεφ θαη 

εμαθαλίζηεθε γηαηί ηνλ πήξε ν Θεφο».  

Ώξραηφηαηεο εζσηεξηζηηθέο παξαδφζεηο, πνπ ράλνληαη ζηελ λχρηα ησλ 

αηψλσλ, ιέλε θαζαξφηαηα φηη, βξηζθφκελνο ν Βλψρ επάλσ ζηελ κεγαιφπξεπε θνξπθή 

ηνπ βνπλνχ Moria, είρε έλα samadi δηνξαηηθφ ζην νπνίν ε θσηηζκέλε αληηθεηκεληθή 

ζπλείδεζή ηνπ αξπάρηεθε θαη κεηαθέξζεθε ζηνπο αλαθεξφκελνπο Βλλέα Οπξαλνχο, 

πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνλ Αάληε ζηελ Θεία Κσκσδία θαη ζηνλ ηειεπηαίν ησλ νπνίσλ 

-ζ’ απηφλ ηνπ Πνζεηδψλα- ζπλάληεζε ηνλ Παηξηάξρε, ηνλ Υακέλν Λφγν (ηνλ ίδην ηνπ 

ηνλ Λφγν, ηελ Εδηαίηεξε θαη Ώηνκηθή ηνπ Μνλάδα).  

Ώξγφηεξα ζέιεζε εθείλνο ν Μεγάινο Εεξνθάληεο λα εθθξάζεη απηφ ην φξακα 

ζ’ έλα κλεκείν κφληκν θαη άζβεζην...  

Έηζη εμέζεζε θαηεγνξεκαηηθά θαη κε κεγάιε ζνθία, φηη ζα γηλφηαλ θάησ απφ 

εθείλν ην ίδην επινγεκέλν κέξνο, έλαο κπζηηθφο θαη ππφγεηνο λαφο, πεξηιακβάλνληαο 

ελλέα δηαδνρηθέο θξχπηεο ηνπνζεηεκέλεο ε κηα θάησ απφ ηελ άιιε, κέζα ζηα 

δσληαλά ζσζηθά ηνπ βνπλνχ.  

Ο γηνο ηνπ ν Μαζνπζάιαο ήηαλ πξαγκαηηθά ν αξρηηέθηνλαο ν επηθνξηηζκέλνο 

γη’ απηφλ ηνλ εμαίξεην λαφ...  

Αελ αλαθέξεηαη ην πεξηερφκελν θαη ε ζπγθεθξηκέλε θαη θαζνξηζκέλε κνίξα, 

θάζε κηαο απφ απηέο ηηο θξχπηεο ή καγηθέο ζπειηέο, πνπ ζπγθνηλσλνχζαλ ε κηα κε 

ηελ άιιε κέζσ κηαο ειηθνεηδνχο ζθάιαο...  

Δ ηειεπηαία απ’ απηέο ηηο ζπειηέο είλαη απηή πνπ ζπγθεληξψλεη φιν ην θξπθφ 

ελδηαθέξνλ κε ηξφπν πνπ νη πξνεγνχκελεο απνηεινχλ κνλάρα ηνλ κπζηηθφ δξφκν ηνλ 

απαξαίηεην, κέζσ ηνπ νπνίνπ θζάλεηο ζ’ εθείλε, ζην πην βαζχ ζεκείν ηνπ ΐνπλνχ...  

ε απηήλ ηελ ηειεπηαία, ην penetral ή πην εζψηεξν sancta, ν Παηξηάξρεο Βλψρ 

ζα απνζήθεπε ηνλ πην πινχζην εζσηεξηζηηθφ ζεζαπξφ ηνπ...  



Σν Υξπζφκαιιν Αέξαο ησλ αξραίσλ, ν άθαηνο θαη αθαηάιπηνο ζεζαπξφο πνπ 

ςάρλνπκε, δελ βξίζθεηαη πνηέ ζηελ επηθάλεηα, παξά πξέπεη λα ζθάςνπκε, 

αλαζθάςνπκε, λα ςάμνπκε ζηα εζψηεξα ηεο Γεο, κέρξη λα ηνλ βξνχκε...  

Καηεβαίλνληαο ζαξξαιέα ζηα έγθαηα ή Κνιάζεηο ηνπ ΐνπλνχ ηεο 

Ώπνθάιπςεο, ν Μπεκέλνο ν κπζηηθηζηήο βξίζθεη ην ζεζαπξφ -ηελ Θετθή ηνπ 

Μνλάδα- πνπ δηαηεξείηαη γη’ απηφλ δηά κέζνπ ησλ ακέηξεησλ αηψλσλ πνπ 

πξνεγήζεθαλ ζην δξφκν ηεο Εζηνξίαο...  

ην θεθάιαην 2 ηεο Ώπνθάιπςεο ηνπ Εσάλλε, κπνξνχκε αθφκα λα 

δηαβάζνπκε ην αθφινπζν: «ηνλ ληθεηή ζα δψζσ λα θάεη απφ ην Μάλλα ην θξπκκέλν 

θαη ζα ηνπ δψζσ κηα άζπξε πέηξα θαη ζηελ πέηξα έλα λέν φλνκα γξακκέλν, ην νπνίν 

δελ γλσξίδεη άιινο απφ απηφλ πνπ ζα ην ιάβεη».  

Σν Μεγάιν Ώηνκηθφ Έξγν ζπκπιεξψλεηαη ζηελ δσδηαθή θπξηαξρία ησλ 

Σηηάλησλ Απλάκεσλ...  

Οη Αψδεθα Άζινη ηνπ Δξαθιή, πξσηφηππν ηνπ απζεληηθνχ Ώλζξψπνπ, 

δείρλνπλ, ππνδεηθλχνπλ ην κπζηηθφ δξφκν πνπ ζα καο νδεγήζεη κέρξη ηνπο βαζκνχο 

ηνπ Σέιεηνπ Αάζθαινπ θαη Μεγάινπ Βθιεθηνχ...  

Πξψηνο κέζα ζε φινπο, έξρεηαη ε ζχιιεςε θαη ζαλάησζε ηνπ Λένληα ηεο 

Νεκέαο, ηεο δχλακεο ησλ ελζηίθησλ θαη ησλ αλεμέιεγθησλ παζψλ πνπ δηαιχεη θαη 

θαηαηξψεη ηα πάληα...  

ε θαηάζηαζε έθζηαζεο κε πήγαλ, ζπλεηδεηά θαη ζεηηθά ζηνλ ζειεληαθφ 

θφζκν (ή αζηξηθφ θφζκν), ηφηε κε ζπκβνχιεςαλ κε απέξαληε ζνθία...  

Δ Φπρή κνπ ζπγθηλήζεθε, κέζα ζηα ηα πην εζψηεξα βάζε ηεο, ζπλαληψληαο 

εθεί ην Γέξνληα ηνπ Νανχ ησλ δχν θνξέο γελλεκέλσλ. Ο αγαπεηφο καο Ώξρεγφο, ν 

Εεξφο Γέξνο, θαίλεηαη πξαγκαηηθά λα έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεκνληνχ, φκσο 

είλαη θαλεξφ φηη αθηηλνβνιεί απέξαληε Ώγάπε...  

Καηάιαβα φηη γηα λα έρσ δηθαίσκα ζηελ άλνδν ζηνλ ειεληαθφ Οπξαλφ 

(αλψηεξνο αζηξηθφο), ζα έπξεπε πξψηα λα θαηέβσ ζηηο ειεληαθέο Κνιάζεηο 

(θαηψηεξνο αζηξηθφο) θαη λα αληηκεησπίζσ ζαξξαιέα ηηο Σξεηο Furias (Γνξγφλεο).  

Σηο ζηηγκέο πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο, έξρεηαη ζηελ ζχκεζή κνπ εθείλν ην 

κπεηηθφ πεξηζηαηηθφ, ζην νπνίν ν Gines de Εara νδεγνχκελνο απφ ηνλ Αάζθαιφ ηνπ, 

απνζαπκάδεη έθπιεθηνο ηα γπαιηζηεξά λεξά ηεο ιίκλεο...  

«Κνίηαμε ηψξα εδψ» αλαθσλεί ν Μαράηκα... 

Καη ν Gines θνίηαμε, θαη ηνπ ζεθψζεθαλ νη ηξίρεο ηεο θεθαιήο ηνπ, θαη είδε 

δπν εθπιεθηηθά πξάγκαηα, πνπ θαλείο ζλεηφο δελ έρεη δεη, αιιά φρη γη’ απηφ ιηγφηεξν 

εθπιεθηηθά θαη ιηγφηεξν αιεζηλά... 

Βίδε πξψηα ζαλ ζε γηγάληην ηειεζθφπην, ηνπο θαηνίθνπο ηεο απφ ‘δσ πιεπξάο 

ηεο ειήλεο, δπζηπρηζκέλα φληα, θαθνκνηξηαζκέλα, έμσ απφ θάζε ινγηθή, θαη πνπ 

ζρεηηθά κε ηελ θχζε ηνπο θαη θαηαγσγή ηνπο δηαηεξείηαη κεγάιν κπζηήξην κεηαμχ 

«απηψλ πνπ ηα μέξνπλ φια»... 

Καη είδε κεηά θάηη πην αμηνζαχκαζην αθφκε· ην κπζηηθφ ηεο άιιεο πιεπξάο 

ηνπ δνξπθφξνπ, δειαδή ην κπζηηθφ ηνπ άιινπ εκηζθαηξίνπ πάληα γπξηζκέλν πξνο 

ηελ άιιε κεξηά θαη απ’ φπνπ πνηέ δε θαίλεηαη ε άζιηα Γε, κέξνο φπνπ θάπνηνο 

κπζηηθηζηήο ζέιεζε λα ηνπνζεηήζεη ζαλ ηνλ Παξάδεηζν ηνπ Βλψρ θαη ηνπ Διία ησλ 

δπν Jinas ηνπ Ββξατθνχ ιανχ... 

Μεηά απ’ απηή ηελ κηθξή δηάθξηζε ζπλερίδνπκε κε ην ζέκα ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ... 

ηαλ ζέιεζα λ’ αλέβσ απφ ηελ ζπκβνιηθή θάια ηνπ Εαθψβ, ν Γέξνο Εεξέαο 

ηνπ Νανχ έθνςε απφ ην Αέληξν ηεο Γλψζεο -ή Αέληξν ηεο Βπηζηήκεο ηνπ Καινχ θαη 

ηνπ Καθνχ- έλα ζαπκάζην θιαδί θαη κ’ έβαιε λα ην κπξίζσ· εθείλε ε κπξσδηά ήηαλ 



αζθαιψο Νηξβαληθή. «Μχξηδε πάληα απηφ ην θιαδί γηα λα κπνξείο λ’ αλεβαίλεηο»· 

απηά ήηαλ ηα ιφγηα ηνπ Μχζηε... 

Ώζθαιψο νθείινπκε λα εμαζθνχκε ην Sahaja Maithuna, λα εηζπλένπκε ην 

εδνληθφ άξσκα ηνπ απαγνξεπκέλνπ θαξπνχ, αιιά λα κελ ηνλ θάκε: απηφο είλαη ν 

Νφκνο... 

ηηο Ώβχζζνπο ηεο ειήλεο άξρηζα ηελ εξγαζία κνπ εμαιείθνληαο ηνλ Ενχδα, 

ην Ααηκφλην ηεο Βπηζπκίαο... 

Μπνξψ λα πσ κε κεγάιε επηηπρία φηη ζε θαιή ζηηγκή θαη ράξε ζηελ άκεζε 

βνήζεηα ηεο Θετθήο κνπ Μεηέξαο Κνπληαιίλη, έγηλε ζηάρηεο ην αζρεκφηαην Ααηκφλην 

ηεο Βπηζπκίαο. 

Λίγν αξγφηεξα ζπλέρηζα ηελ εξγαζία κνπ κε ην αλήζπρν Ααηκφλην ηνπ Ννπ, 

πνπ ηφζε πίθξα καο θέξλεη, ηνλ ζηρακεξφ Πηιάην φισλ ησλ θαηξψλ... 

Βμνπδεηέξσζε! Λέμε ηξνκεξή... Ώπηφ ήηαλ ην ηέινο, ην θαηαζηξνθηθφ, ηνπ 

ζαλάζηκνπ Πηιάηνπ πνπ κε ζηελνρσξνχζε... 

Ώξγφηεξα ζπλέρηζα ηελ δνπιεηά κνπ ζηελ άβπζζν κε επίζεζε ζηνλ Κατάθα, 

ην Ααηκφλην ηεο Καθήο Θέιεζεο, ηεο πην απαίζηαο απφ ηηο ηξεηο θιαζζηθέο Furias 

(Γνξγφλεο) κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαζέλα καο... 

Πέζαλε, αζθαιψο, ε Σξίηε Γνξγφλα αθνχ ηελ ρηχπεζα αξθεηέο θνξέο κε ηελ 

ιφγρε ζην ζψκα ηεο... Κακηά δελ είρε ηελ απαίζηα φςε ηεο· θακηά δελ είρε γηα καιιηά 

ηφζα θίδηα· νη ίδηεο ηεο νη αδειθέο ηελ έηξεκαλ· είρε ε δχζηπρε ζηα ρέξηα ηεο φια ηα 

δειεηήξηα απφ ηηο γνξγφλεο ηεο Κφιαζεο... 

Μπφξεζα λα εμαθξηβψζσ κε κεγάιε θαζαξφηεηα πνπ εθπιήζζεη, φιε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ ησλ Σξηψλ Γνξγφλσλ... 

Βίλαη αλαληίξξεην ην φηη πέξαζαλ απφ φιεο ηηο καγηθέο κεηακνξθψζεηο ηηο 

ηξαγνπδηζκέλεο απφ ηνλ Οβίδην. 

Βάλ ζηελ αξρή ήηαλ γηγάληηεο θαη ηξνκαθηηθέο, φπσο ην ηέξαο Πνιχθεκνο ηεο 

θαηαξακέλεο γεο, πνπ έηξσγε αρφξηαγα ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ Οδπζζέα, κεηά, ιίγεο 

ζηηγκέο πξηλ θηάζεη ε Parca soberana, (ν Υάξνο) είραλ ήδε ηελ κνξθή λενγέλλεησλ 

κσξψλ... 

Βθείλεο νη απαίζηεο ζθηέο, εθείλνη νη ηξεηο πξνδφηεο πνπ έθεξα κέζα κνπ, 

πέζαλαλ επηπρψο... 

Ώρ! Ώρ! Ώρ! Ση ζα γηλφκνπλα ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο Θετθήο κνπ Μεηέξαο 

Κνπληαιίλη; 

Βγψ παξαθαινχζα ηελ Μεηέξα κνπ απφ ην βπζφ ηεο Ώβχζζνπ θαη εθείλε 

ρνχθησλε ηελ Λφγρε ηνπ Έξσηα... 
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GINEBRA 

Δ Ώηψληα Κπξία, ε Φπρή-Πλεχκα (Buddhi), απαηηεί πάληα απφ ηνλ Άλδξα ηεο 

ηελ Ώλζξψπηλε Φπρή (Ώλψηεξν Μάλαο) φισλ ησλ εηδψλ ηηο πξσηάθνπζηεο ζπζίεο 

θαη απνδείμεηο ζάξξνπο... 

Βθείλε, ε ηέιεηα Θετθή χδπγνο είλαη ε Ginebra, ε ΐαζίιηζζα ησλ Jinas, 

εθείλε πνπ ζέξβηξε ην θξαζί ζηνλ Lanzarote... 

Βμαίζην θξαζί ηεο κεηαβαηηθήο πλεπκαηηθφηεηαο ζηα πνηήξηα ηεο κχεζεο ησλ 

Sukra θαη Manti... 

Πνηήξηα πνπ δελ είλαη άιια, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, απφ ην Άγην Γθξηάι κε 

ηελ ζεκαζία ηνπ ππέξηαηνπ πνηνχ ή κπεηηθνχ λέθηαξ ησλ Ώγίσλ Θεψλ... 

Βπηπρηζκέλνο ν Εππφηεο πνπ κεηά ηελ ζθιεξή δνπιεηά γηνξηάδεη η’ 

αξξαβσληάζκαηα κε ηελ ΐαζίιηζζα ησλ Jinas! 



Βίλαη γξακκέλν κε ρξπζά γξάκκαηα ζην ΐηβιίν ηεο Γσήο φηη κέζα ζην 

Buddhi (Πλεπκαηηθή Φπρή), θαίεη φπσο κέζα ζ’ έλα δηάθαλν πνηήξη απφ ιεπηφ 

αιάβαζηξν, ε Φιφγα ηνπ Prajna (ην Βίλαη). 

Έλα βξάδπ εμαηξεηηθψλ απνιαχζεσλ είρα ηελ επηπρία λα ζπλαληήζσ ηελ 

αγαπεκέλε κνπ ζην κπζηηθφ ηνπίν ηνπ Αεχηεξνπ ΐνπλνχ... 

Ώπφ ην κνλαρηθφ κνλνπάηη πξνρσξνχζε αξγά ην ακάμη ηεο αγαπεκέλεο κνπ... 

Λέεη ε παξάδνζε ησλ αηψλσλ φηη ε Μαξθεζία ηνπ Beaupre έθαλε βφιηεο κε 

κία άκαμα ηδηαίηεξεο νκνξθηάο, γηαηί ήηαλ θηηαγκέλε απφ θαζαξή πνξζειάλε· αιιά ε 

ζξηακβεπηηθή άκαμα ηεο ιαηξεπηήο κνπ ΐαιθπξίαο έκνηαδε πεξηζζφηεξν κ’ εθείλε 

ηελ άιιε άκαμα πνπ, ζηελ επνρή ηνπ ξνθνθφ, ρξεζηκνπνηνχζε ε γπλαίθα ηνπ Ανχθα 

ηνπ Κιεξκφλη, ζαπκάζηα άκαμα πνπ ζεξλφηαλ απφ έμη άινγα, πεηαισκέλα κε αζήκη 

θαη ξφδεο απφ ην ίδην κέηαιιν... 

Δ ζξηακβεπηηθή άκαμα ηεο ιαηξεκέλεο κνπ ζηακαηά κπξνζηά ζ’ έλα 

Ώιθαδάξ απφ γπαιηζηεξφ πνξθπξίηε κε ηνλ πινχην θαη ηελ ιάκςε ηεο Ώλαηνιήο, κε 

ηνίρνπο θαη ζθαιίζκαηα δηακαληέληα... 

Σν θαληαρηεξφ φρεκα ζηακάηεζε κπξνζηά ζηηο πφξηεο απφ γπαιηζκέλν 

κπξνχηδν, πνπ κε ηφζε κεγαινπξέπεηα ηξνκάδνπλ... 

Γξήγνξα βξίζθεηαη ε άκαμα πεξηηξηγπξηζκέλε απφ επγελή ρνξσδία· 

δηαθεθξηκέλνη ηππφηεο, πξίγθηπεο θαη επγελείο· φκνξθεο θπξίεο θαη ιεπηά κηθξά 

παηδηά... 

Κάπνηνο θάλεη έλα γλέςηκν θαη εγψ ππαθνχσ· πξνρσξψ πξνο ηελ άκαμα ηεο 

Ώγάπεο· βιέπσ κέζα ζηελ άκαμα απφ ηα θξχζηαιια ηεο επηπρίαο ηελ ΐαιθπξία κνπ 

(Buddhi). 

ηνιηζκέλε απηή κε ην λπθηθφ θφξεκα, ηελ Φνξεζηά ηνπ Γάκνπ ηεο Φπρήο, 

έθηαζε ε αξξαβσληαζηηθηά κνπ κε ην αζηξαθηεξφ ηεο ακάμη γηα ηνλ γάκν... 

Να παληξεπηψ κπξνζηά ζην βσκφ κε ηελ Αίδπκε Φπρή κνπ, ην Θενζνθηθφ 

Buddhi. Ση επηπρία Θεέ κνπ! κσο, κνπ είπαλ φηη έπξεπε λα πεξηκέλσ αθφκα ιίγν... 

Δ αξξελσπή πξνκεζεχηξηα ηεο δχλακεο απφ ςειά κε θαζπζηεξνχζε θαη εγψ 

ππέθεξα αβάζηαρηα... 

Βθείλε ηελ επνρή βπζίζηεθα βαζεηά ζηα Άγηα Μπζηήξηα ηεο Minna, ηα 

αλαηξηρηαζηηθά ζειεληαθά ζθνηάδηα κηαο αγάπεο πνπ είλαη δίδπκε αδειθή κε ην 

ζάλαην... 

Βξγάζηεθα έληνλα ζην ππεξ-ζθνηάδη ηεο ζησπήο θαη ηνπ κεγαινπξεπνχο 

κπζηηθνχ ησλ ζνθψλ... 

Έπξεπε λα πεξηκέλσ γηα έλα ρξφλν θαη ρξφλνπο θαη κηζφ... 

κσο, εγψ αλαζηέλαδα γηα ηελ Ginebra, ηελ ΐαζίιηζζα ησλ Jinas (ηελ 

Πλεπκαηηθή Φπρή κνπ). Κάπνην βξάδπ, η’ αζηέξηα απαζηξάπηνληα ζην άπεηξν 

δηάζηεκα, έκνηαδαλ λα έρνπλ κία θαηλνχξγηα φςε... 

Μαθξηά απφ ηελ θαζαξία ησλ εγθφζκησλ βξηζθφκνπλ ζ’ έθζηαζε· ε πφξηα 

ηνπ δσκαηίνπ κνπ βξηζθφηαλ εξκεηηθά θιεηζηή... 

Ήηαλ ηφηε βέβαηα πνπ γηφξηαδα ηνπο Γάκνπο κνπ κε ηελ ιαηξεπηή κνπ 

(Buddhi)· εθείλε κπήθε κέζα κνπ θαη εγψ ράζεθα ζ’ εθείλε... 

Βθείλεο ηηο ζηηγκέο ηεο καθαξηφηεηαο έιακςε έληνλα ν Ήιηνο ηνπ 

Μεζνλπθηίνπ (ν Διηαθφο Λφγνο). 

Ώηζζάλζεθα κεηακνξθσκέλνο ζε νινθιεξσηηθή κνξθή· ην πεξίθεκν ηζάθξα 

Sahasrara, ν Λσηφο κε ηα Υίιηα Πέηαια, ην θσηνζηέθαλν ησλ Ώγίσλ, έιακςε 

ζξηακβεπηηθά ζηνλ αδέλα ηεο επίθπζήο κνπ θαη κπήθα ζηελ θαηάζηαζε, πνπ είλαη 

γλσζηή ζηνπο Ελδνζηαλνχο κε ην ζαλζθξηηηθφ φξν ηνπ paramaεaεda (αλψηαηε 

πλεπκαηηθή επηπρία). Ήηαλ ηφηε, πνπ αηζζάλζεθα ηελ αλάγθε λα κεηαηξαπψ ζ’ έλαλ 

απζεληηθφ θαη γλήζην Brahmavidvarishta. 



Σα ρίιηα yoga ηνπ εadis ηνπ Sahasrara κνπ απέλεηκαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

εμνπζία επάλσ ζε νξηζκέλεο ιεπηέο δπλάκεηο ηεο Φχζεο... 

Σν Buddhi, ε Ginebra κνπ, ε Πλεπκαηηθή κνπ Φπρή, εθηφο ηνπ φηη έθεξε ην 

Shiva-Shakti-Tattwa ζην αλψηαην ηεο παικηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, είρε βάιεη ην 

Padma ηεο θνξπθήο ηνπ θεθαιηνχ ζε θάπνηα θαηάζηαζε έληνλεο κπζηηθηζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο... 

Σφηε κε είδα κεηαηξεκκέλν ζε Ώγγειηαθφξν ηεο Νέαο Βπνρήο ηνπ Τδξνρφνπ 

δηδάζθνληαο ηελ αλζξσπφηεηα κηα Αηδαζθαιία ηφζν λέα θαη ηφζν επαλαζηαηηθή... 

Καη φκσο ηφζν αξραία... 

ηαλ άλνημα ηελ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ κνπ, ην Αηακαληέλην Μάηη (ε επίθπζε) 

κνπ επέηξεςε λα δσ αλαξίζκεηνπο ερζξνχο. Βίλαη θαλεξφ φηη ε δηάδνζε ηεο Γλψζεο, 

ζηελ επαλαζηαηηθή ηεο κνξθή, ζα απμάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ αξηζκφ ησλ 

αληηπάισλ κνπ. 

Αελ είλαη πεξηηηφ λα πσ φηη κεηά απφ απηφ ην κεγάιν θνζκηθφ ζπκβάλ, έπξεπε 

λα γίλεη θαη θάπνηα γακήιηα ηειεηή ζηνλ Ναφ.... 

Παξαβξέζεθαλ πνιινί άλζξσπνη ζ’ απηήλ ηελ γηνξηή ηεο Ώγάπεο... 

Ώλαληίξξεηα ζηελ Πέκπηε Μχεζε ηεο Φσηηάο είρα ελζαξθψζεη ηελ 

Ώλζξψπηλε Φπρή κνπ (ην αλψηεξν Μάλαο ηεο Θενζνθίαο). 

κσο ηψξα, σ Θενί! κ’ απηφλ ην γάκν ηνλ αιρεκηζηηθφ θαη θαβαιηζηηθφ 

ελζαξθσλφκνπλ επίζεο θαη ηελ Πλεπκαηηθή κνπ Φπρή (Buddhi). 

Ώλαληίξξεηα κέζα ζ’ απηφ ην ηειεπηαίν θαίεη πάληα ζε αλαιινίσηε κνξθή ε 

Φιφγα ηνπ Πξάλα (ηνπ Βζψηεξνπ). 
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Ο ΓΡΑΚΟΝΣΑ ΣΩΝ ΚΟΣΑΓΗΩΝ 

Βγψ ζθεπηφκνπλ φηη κεηά ηνπο Υεκηθνχο Γάκνπο κε ηελ Πλεπκαηηθή κνπ 

Φπρή, ζα έκπαηλα θαη’ επζείαλ ζ’ έλα παξαδεηζέλην Μήλα ηνπ Μέιηηνο. Αελ 

ππνπηεπφκνπλ θαζφινπ φηη κέζα ζηηο βπζηζκέλεο ζπειηέο ηνπ αλζξψπηλνπ 

Τπνζπλείδεηνπ, ζα θξπβφηαλ ν αξηζηεξφο θαη ζθνηεηλφο Mara ηνπ, ΐνπδηζηηθνχ 

Βπαγγειίνπ· ν θεκηζκέλνο Αξάθνληαο ησλ θνηαδηψλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

Ώπνθάιπςε ηνπ Εσάλλε· ν παηέξαο κε ηνπο ηξεηο πξνδφηεο... 

Γηγάληην ηέξαο ησλ αβχζζσλ κε επηά παξαλζξψπηλα θεθάιηα, 

πξνζσπνπνηψληαο πάληα ηα επηά ζαλάζηκα ακαξηήκαηα: Θπκφο, Φηιαξγπξία, 

Λαγλεία, Γήιεηα, Τπεξεθάλεηα, Σεκπειηά θαη Λαηκαξγία... 

Καη βξπρήζεθε ην κεγάιν ζεξίν ηξνκαρηηθά, ζαλ λα βξπράηαη ιηνληάξη θαη 

αλαηξίρηαζαλ απφ ηξνκάξα νη δπλάκεηο ηνπ ζθνηαδηνχ... 

Μφλν κε ηνλ κεηαβαηηθφ ζεμνπαιηθφ ειεθηξηζκφ ζε πιήξε ζεμνπαιηθή 

Μαγεία είλαη δπλαηφλ λα ειαηηψζεηο ζε θνζκηθή ζθφλε εθείλν ην ηξνκεξφ γέλλεκα 

ηεο αβχζζνπ... 

Βπηπρψο εγψ επσθειήζεθα πιήξσο ην cνitus reservatus γηα λα θάλσ ηηο 

παξαθιήζεηο κνπ ζηελ Devi Kudalini, ην Φινγεξφ Φηδη ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ. 

Ώξπάδεη ην ηέξαο κε ην αξηζηεξφ ηνπ ρέξη ηελ ηξνκεξή ιφγρε· ηξεηο θνξέο 

πξνζπαζεί λα κε ρηππήζεη κάηαηα· απειπηζκέλν ξίρλεη ελαληίνλ κνπ ηελ ζθιεξή 

άθξε· ηφηε επεκβαίλεη εθείλε ηελ ζηηγκή ε Θετθή κνπ Μεηέξα Κνπληαιίλη· αξπάδεη 

ην ηδηαίηεξν θεηκήιην θαη κ’ απηφ πιεγψλεη ζαλάζηκα ηνλ Κφθθηλν Αξάθνληα...  

Ο Mara, ην ηξνκεξφ θηήλνο ηεο θφιαζεο, ράλεη ηφηε ην γηγάληην αλάζηεκά 

ηνπ, αξρίδεη λα κηθξαίλεη ζηγά-ζηγά, θζάλεη ζ’ έλα καζεκαηηθφ ζεκείν θαη κεηά 

εμαθαλίδεηαη γηα πάληα απ’ ην ζθνηεηλφ άληξν...   

Ώξγφηεξα, εθείλν ην θιάζκα ηεο ζπλείδεζήο κνπ, πξνεγνπκέλσο 

κπνηηιηαξηζκέλν κέζα ζην απαίζην ηέξαο, επηζηξέθεη, γπξίδεη ζε κέλα...    



Σξνκεξά είλαη ηα κπζηηθά ηεο παιαηάο αβχζζνπ, σθεαλφο ζπλλεθηαζκέλνο 

θαη αηέιεησηνο, φπνπ ε Νχρηα ε Πξσηνγελήο θαη ην Υάνο, πξφγνλνη ηεο Φχζεο, 

δηαηεξνχλ κηα ζπλερή αλαξρία αλάκεζα ζηελ βνπή αησλίσλ πνιέκσλ, ζηεξηδφκελνη 

κε ηελ βνήζεηα ηεο ζχγρπζεο...  

Δ δέζηε, ην θξχν, ε πγξαζία, ε δίςα, ηέζζεξηο ηξνκεξνί πξσηαζιεηέο, 

καιψλνπλ εθεί γηα ηελ αλσηεξφηεηα θαη νδεγνχλ ζηελ κάρε ηα έκβξπα ησλ αηφκσλ 

ηνπο πνπ, καδεκέλα ηξηγχξσ απ’ ην ιάβαξν ησλ ιεγεψλσλ θαη καδεκέλα ζε δηάθνξεο 

θπιέο, ειαθξά ή βαξηά αξκαησκέλα, κπηεξά, ζηξνγγπιεκέλα, γξήγνξα ή αξγά, 

κπξκεγθηάδνπλ αλαξίζκεηα ζαλ ηελ άκκν ηνπ Barca ή εθείλεο ηεο θιεγφκελεο 

παξαιίαο ηεο Κπξήλεο, ζεξλφκελα γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ κάρε ησλ αλέκσλ θαη 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ έξκαηα ζηα γξήγνξα θηεξά ηνπο...  

Σν άηνκν επάλσ ζην νπνίν πξνζθνιιάηαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο αηφκσλ 

εμνπζηάδεη γηα κηα ζηηγκή. Σν Υάνο θπβεξλά ζαλ δηαηηεηήο θαη νη απνθάζεηο ηνπ 

απμάλνπλ ηελ αηαμία θάζε θνξά πεξηζζφηεξν, ράξε ζ’ απηήλ βαζηιεχεη. Μεηά απφ 

απηφ, είλαη θαλεξφ φηη ζ’ απηνχο ηνπο θνιαζκέλνπο θφζκνπο ε ζχκπησζε θαηεπζχλεη 

ηα πάληα...  

Μπξνζηά ζ’ εθείλε ηελ άγξηα άβπζζν, θνχληα θαη ηάθν ηεο Φχζεο, κπξνζηά 

ζ’ εθείλν ην άληξν πνπ δελ είλαη νχηε γε νχηε ζάιαζζα, νχηε αέξαο νχηε θσηηά, αιιά 

απνηειείηαη απ’ φια απηά ηα ζηνηρεία πνπ, ζπγθερπκέλσο αλακεκεηγκέλα ζηα γφληκά 

ηνπο αίηηα, πξέπεη λα πνιεκνχλ κε ηνλ ίδην πάληα ηξφπν, εθηφο αλ ν Αεκηνπξγφο 

δηαζέηεη απφ ηα καχξα ηνπ πιηθά γηα λα θηηάμεη θαηλνχξγηνπο θφζκνπο. Μπξνο απφ 

εθείλα ηα βάξβαξα Σάξηαξα, ν Αξάθνληαο ησλ θνηαδηψλ βγάδεη ηελ ηειεπηαία πλνή 

ηνπ...  

Βίλαη εχθνιν λα θαηεβείο ζηνπο θφζκνπο ηεο θφιαζεο αιιά δελ είλαη γηα λα 

γπξίζεηο. Βθεί είλαη ε ζθιεξή δνπιεηά! Βθεί ε δχζθνιε δνθηκαζία!...  

Μεξηθνί χςηζηνη ήξσεο, ιίγνη ζη’ αιήζεηα έρνπλ θαηαθέξεη ηελ ζξηακβεπηηθή 

επηζηξνθή ηνπο. Ώδηαπέξαζηα δάζε ρσξίδνπλ ηελ Κφιαζε απφ ηνλ Φσηεηλφ Κφζκν 

θαη ηα λεξά ηνπ ρισκνχ πνηακνχ, ηνπ Κσθπηνχ, ραξάδνπλ ιαβπξηλζψδεηο πηπρέο ζ’ 

εθείλν ην εκίθσο, πνπ κφλν ην είδσιφ ηνπ ηξέκεη...  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 34 

ΣΟ ΣΔΛΔΗΩΜΑ ΣΩΝ ΔΛΖΝΗΑΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ  

Μεηά αθνχ κεηέηξεςα ζε θνζκηθή ζθφλε ηνλ Mara, ηνλ παηέξα ησλ Σξηψλ 

θιαζζηθψλ Γνξγφλσλ (Furηas), βξέζεθα αληηκέησπνο κε ηα δεπηεξεχνληα θηήλε ηεο 

αβχζζνπ...  

Δ κέξα ηειείσλε αξγά, ν εμαίζηνο αέξαο ηεο λχρηαο θαινχζε ηα φληα ηα 

δσληαλά πνπ θαηνηθνχζαλ ζηνλ θινηφ ηεο Γεο λα μεθνπξαζηνχλ απφ ηελ θνχξαζή 

ηνπο θη εγψ, ηαπεηλφ ζθνπιήθη ηεο γεο, ην κφλν πνπ ήζεια ήηαλ λα ζπγθξαηήζσ ηηο 

κάρεο ηνπ δξφκνπ θαη ησλ πξαγκάησλ, πνπ ήζαλ άμηα γηα θαηαλφεζε θαη πνπ ε 

κλήκε κνπ ζα γξάςεη ρσξίο λα θάλεη ιάζνο.  

Χ, άθαηεο Μνχζεο! Χ, πςειή Θετθή επθπΎα! Βιάηε λα κε βνεζήζεηε. 

Βκπλεχζηε κε γηα λα κελ μεθχγεη ν ηξφπνο γξαθήο απφ ηελ θχζε ηνπ ζέκαηνο.  

Ο βαζχο κνπ χπλνο δηαθφπεθε απφ κηα βξνληή ηφζν δπλαηή...  

αλ άληξαο, ηνλ νπνίν μππλάκε βίαηα, ζεθψζεθα θαη θνηηάδνληαο γχξσ κνπ, 

θάξθσζα ην βιέκκα κνπ γηα λα αλαγλσξίζσ ην κέξνο ζην νπνίν βξηζθφκνπλ. 

ΐξέζεθα ηφηε ζ’ έλα εξεκηθφ ζπίηη θνληά ζηνλ ζθνηεηλφ δξφκν...  

Καζηζκέλνο ζε κηα ρνληξνθνκκέλε πνιπζξφλα δίπια ζην παξάζπξν, απφ ην 

νπνίν κπνξνχζα λα αηελίδσ ην απφηνκν κνλνπάηη, αλαθάιεζα πνιχ εηιηθξηλά ηνπο 

πεξαζκέλνπο Καηξνχο...  



Ώζθαιψο ζ’ άιιεο ειηθίεο είρα μαλαβξεζεί εθεί ζηελ θαηνηθία ηεο αβχζζνπ 

θαη κπξνζηά απφ ηνλ ίδην δξφκν...  

Σίπνηα δελ κνπ θάλεθε λέν· θαηάιαβα φηη βξηζθφκνπλ λα αλαθεθαιαηψλσ 

κπζηήξηα· ζεθψζεθα απφ ηελ θαξέθια, άλνημα ηελ παιηά πφξηα εθείλνπ ηνπ ζπηηηνχ 

θαη βγήθα πεξπαηψληαο αξγά... αξγά... αξγά ζηνλ κνλαρηθφ δξφκν...  

Με κηα κφλν καηηά, θαη δηαζρίδνληαο κε ην βιέκκα κνπ έλα δηάζηεκα ηφζν 

καθξηλφ φζν είλαη δπλαηφλ λα δηαπεξλάεη θαλείο κε ην πλεπκαηηθφ βιέκκα ηνπ, είδα 

εθείλν ην ζιηβεξφ, απνγπκλσκέλν θαη ζθνηεηλφ ηνπίν...  

Σν έδαθνο ήηαλ πγξφ θαη εγψ αλαγθάζηεθα λα ζηακαηήζσ απφηνκα κπξνζηά 

ζε θάπνην ειεθηξηθφ θαιψδην πνπ βξηζθφηαλ απισκέλν ζην έδαθνο...  

Έλα ράιθηλν ζχξκα θνξηηζκέλν κε πςειή ηάζε; Ση ηξνκάξα!  

Καη ήκνπλ έηνηκνο λα ην παηήζσ!...  

«Βίλαη πξνηηκφηεξν λα πεζάλεηο φληαο ειεχζεξνο, απφ ην λα δεηο φληαο 

θπιαθηζκέλνο». Έηζη αλαθψλεζε ε Φσλή ηεο ησπήο ηελ λχρηα ηνπ Μπζηεξίνπ...  

Κη εγψ, πνπ παληθφβιεηνο πξνζπαζνχζα ζ’ απηά ηα πνιχηηκα ιεπηά λα 

γπξίζσ πίζσ, αηζζάλζεθα αλαδσνγνλεκέλνο.  

Πξνρψξεζα απνθαζηζηηθά απφ εθείλα ηα ππν-ζειεληαθά ηνπία θαηά κήθνο 

ηνπ βαζαληζηηθνχ κνλνπαηηνχ ηεο αβχζζνπ...  

Σν θαθνηξάραιν κνλνπάηη, ζηξίβνληαο μαθληθά πξνο η’ αξηζηεξά, εηζρψξεζε 

ζε θάηη πνιχ γξαθηθνχο ιφθνπο...  

Βθεί είδα θάηη ζαλ δεκφζην θήπν εκέξα Κπξηαθή· έλα πνιχρξσκν πιήζνο 

αλζξψπηλσλ πιαζκάησλ θαίλνληαλ λα απνιακβάλνπλ κ’ επραξίζηεζε ην πξάζηλν.  

Γηα λα πεξλά επράξηζηα ε ψξα πνιιψλ, ππήξραλ κεξηθνί πεξηπιαλψκελνη 

πσιεηέο πνπ πνπινχζαλ πνιχρξσκα κπαιφληα θαη πεγαηλνέξρνληαλ.  

Γσληαλφ ζχκβνιν ηεο βέβειεο δσήο, έηζη ην θαηάιαβα· φκσο είλαη θαλεξφ 

φηη ζέιεζα λα δήζσ φιν εθείλν έληνλα...  

ΐξηζθφκνπλ πνιχ απνξξνθεκέλνο κ’ φια εθείλα θνηηάδνληαο ηα παληνηηλά 

πιήζε, φηαλ μαθληθά λα, εδψ θάηη αζπλήζηζην θαη πξσηνθαλέο ζπκβαίλεη: κνπ 

θάλεθε ζη’ αιήζεηα ζαλ ν ρξφλνο λα ζηακάηεζε πξνο ζηηγκή...  

Βθείλε ηελ ζηηγκή ηεο ηξνκάξαο μεπεηάγεηαη απφ ην δάζνο έλαο αηκνβφξνο 

ιχθνο, πνπ άγξηνο θαη κε πνλεξή καηηά πξνζπαζεί κάηαηα λα πηάζεη ην ζχκα ηνπ. 

Μπξνζηά απφ εθείλνλ θεχγνπλ απφ ηνλ αλειέεην ράξν κεξηθέο θφηεο, πνπ 

απειπηζκέλεο θαθαξίδνπλ...  

Βμαίξεηε θξπθή ζπκβνινγία: δψα απφ ην θνηέηζη, δεηιά θαη κηθξφςπρα. 

Λχθνο αηκνραξήο, ζθιεξφο, αλειέεηνο...  

Σξφκνο! Φφβνο! Παληθφο!... Ώλζξψπηλεο θαηαζηάζεηο ππν-ζειεληαθέο ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξα-αζπλείδεηνπ θαη εγψ, πνπ πίζηεπα φηη είρα πεζάλεη κέζα κνπ 

αγλννχζα ηελ χπαξμε απηψλ ησλ ςπρηθψλ αθφινπζσλ κέζα ζηηο αηνκηθέο κνπ 

θνιάζεηο...  

Βπηπρψο, πνηέ ζηελ ζθιεξή κνπ πάιε δελ μέραζα ηελ Ώγία Λφγρε κνπ· ράξε 

ζηελ Θετθή Μεηέξα κνπ Kνπληαιίλη κπφξεζα λα μεπεξάζσ πνιινχο ζηελ δχλακε θαη 

ηθαλφηεηα ζηελ Λφγρε.  

Έρνληαο πέζεη πηα ηα πξσηεχνληα Ααηκφληα-Βγψ, επηειείο πξνζσπνπνηήζεηο 

ησλ ηξνκεξψλ παξαλζξψπηλσλ ειαηησκάησλ, ηειείσζαλ επηθά νη ζειεληαθέο 

εξγαζίεο κνπ ζαλαηψλνληαο κε ηελ Άγηα Λφγρε κνπ πνιιά άιια ζεξία ηεο 

θφιαζεο...  

Αελ ζεσξψ πεξηηηφ λα πσ, φηη κάδεςα πνιιά ιάθπξα πνιέκνπ κεηά απφ 

πνιιέο ζθιεξέο κάρεο...  



Θέισ λα αλαθεξζψ κε έκθαζε ζ’ εθείλεο ηηο πνιιέο πνιχηηκεο πέηξεο ηεο 

ίδηαο κνπ ηεο χπαξμεο, ζ’ εθείλα ηα ζπφξηα ηεο ζπλείδεζεο, βπζηζκέλα, 

κπνηηιηαξηζκέλα, κέζα ζηα ηξνκαθηηθά γελλήκαηα ηεο Κφιαζεο...  

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο κνπ ήηαλ εληειψο αηνκηθνχ ραξαθηήξα. Αελ 

είλαη θαζφινπ εχθνιν λα απνβάιιεηο ηηο θάθηζηεο επθπΎεο κέζα απφ ηηο ππξεληθέο 

ηνπο θαηνηθίεο...  

Ώπηφ είλαη πξαγκαηηθά εθείλν πνπ ελλνείηαη λα κεηαηξέςεηο ηα καχξα λεξά ζε 

άζπξα...  

Σψξα, απηά ηα άηνκα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε νρήκαηα ζαπκάζηα απ’ νξηζκέλεο 

θσηεηλέο επθπΎεο...  

Θαπκάζηεο ζπίζεο, άηνκα ηθαλά λα πιεξνθνξήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο 

ελφο κπζηηθνχ ερζξνχ...  

Μηα βξαδηά δφμαο είρα ηελ κεγαιχηεξε ηηκή πνπ κπνξεί λα πξνζθεξζεί ζε 

αλζξψπηλν νλ: Με επηζθέθζεθε ν Κνζκηθφο Υξηζηφο. Ο Λαηξεπηφο είρε έλα βηβιίν 

ζην δεμί ηνπ ρέξη θαη ζαλ λα κνπ έιεγε: «Σψξα ζα κπεηο ζηελ θαίξα ηνπ Έξκε».  

ΐιέπνληαο ηνλ Αάζθαιν δελ κπφξεζα λα κελ αλαθσλήζσ, ιέγνληαο: «Κχξηε! 

Έρεηε έξζεη πην λσξίο απ’ φζν πίζηεπα. Αελ ζαο πεξίκελα αθφκα».   

Ο δσληαλφο Υξηζηφο απάληεζε κε γιπθχηεηα: «Βγψ πνιιέο θνξέο θαζπζηεξψ 

φηαλ ηχρεη λα έξζσ κήλα Μάξηην... Βζχ πξέπεη λα εμαθνινπζήζεηο λα πεζαίλεη ο 

αθφκα... ».  

«Πψο; Να εμαθνινπζήζσ λα πεζαίλσ; Ώθφκα;»  

"Ναη –απάληεζε ν Λαηξεκέλνο- πξέπεη λα εμαθνινπζήζεηο λα πεζαίλεηο» 

επαλέιαβε...  

Ώπηφ πνπ ζπλέβε κεηά ήηαλ ζαπκάζην. Ο Αάζθαινο ζεθψζεθε αξγά πξνο ηνλ 

Ήιην ηνπ Μεζνλπθηίνπ, μεθεχγνληαο κεηά ιίγν απφ ηνλ ΐαζηιηά-Ώζηέξη γηα λα κ’ 

επινγήζεη θαη λα ζπγρσξήζεη ηα παιηά κνπ ιάζε...  

Έηζη θαηάθεξα λα μαλακπψ ζηνλ Πξψην Οπξαλφ, ηελ θαηνηθία ησλ άθαησλ 

Ώγγέισλ...  

Ώλαληίξξεηα ήκνπλ έλαο Άγγεινο πεζκέλνο, φκσο είλαη θαλεξφ φηη είρα 

ζπγρσξεζεί...  

ηε Μεηξφπνιε ηεο Φπρήο ππάξρεη κεγαιχηεξε ραξά γηα έλαλ ακαξησιφ πνπ 

κεηαλνεί, παξά γηα ρίιηνπο δίθαηνπο πνπ δε ρξεηάδνληαη κεηάλνηα.  

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 35 

Ο ΟΤΡΑΝΟ ΣΟΤ ΔΡΜΖ 

Έξρεηαη ηψξα ππεξβαίλσλ θαη ππεξβαηηθφο ν Αεχηεξνο Άζινο ηνπ Δξαθιή: ε 

εμνιφζξεπζε ηεο Λεξλαίαο Όδξαο, ζπκβνιηθφ ηέξαο αζάλαηεο πξνέιεπζεο, πνπ είρε 

Βλλέα Κεθάιηα απεηιεηηθά πνπ μαλαθχηξσλαλ θάζε θνξά πνπ θαηαζηξεθφηαλ, 

απεηιψληαο ηα θνπάδηα θαζψο θαη ηελ ζπγθνκηδή. 

θιεξή δνπιεηά ζηελ νπνία ν Διηαθφο Ήξσαο ζπλνδεπφηαλ θαη απφ ηνλ 

Εφιαν, ηνλ νδεγφ θαη εκπλεπζηή, ηνπ νπνίνπ ν αμηνζεκείσηνο ξφινο είλαη πνιχ 

παξαπιήζηνο κε ηνπ Sri Krishna ζηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ Arjuna. (Αείηε ην ΐagaλad 

Guita, Σν Άζκα ηνπ Κπξίνπ). 

Ώθφκα θαη φηαλ απηή ε ζαπκάζηα δνπιεηά κπνξεί λα εξκελεπηεί ζαλ έλα έξγν 

βειηησηηθφ ζ’ έλα βαιηψδεο Αέιηα φπσο απηφ ηνπ αγηαζκέλνπ Νείινπ, απηή ε Όδξα 

ε πνιπθέθαιε είλαη επίζεο κηα αιιεγνξηθή εηθφλα πνπ πξνζσπνπνηεί θαζαξά ην Ννπ 

κε φια ηνπ ηα ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα. 

αλ αζηεξηζκφο, απηή ε ζπκβνιηθή Όδξα, έρεη ην εκπξφο κέξνο κεηαμχ 

Λένληνο θαη Καξθίλνπ, εθηεηλφκελε λφηηα κέρξη ηα αζηξαθηεξά πφδηα ηεο Παξζέλνπ. 



Με αλακκέλα θάξβνπλα, ν Εφιανο θαίεη ηα θεθάιηα πνπ μαλαθπηξψλνπλ ζηελ 

ζέζε απηψλ πνπ ν Δξαθιήο ιηψλεη κε ην ξφπαιφ ηνπ, ην νπνίν κεηά -αθνχ έθνςε ην 

αζάλαην θεθάιη, ζχκβνιν εμαίξεην ηεο απζεληηθήο Ώγάπεο- ην θξχβεη θάησ απφ έλαλ 

βξάρν, ν νπνίνο πξνθαλψο ζα ρξεζηκεχζεη ζαλ Φηινζνθηθή Πέηξα ζηελ εμαηξεηηθά 

πλεπκαηηθή αλαλεσκέλε δσή. 

Βίλαη γξακκέλν κε πχξηλα γξάκκαηα ζην ΐηβιίν ηεο Γσήο: «Ώπηφο πνπ ζέιεη 

λ’ αλέβεη πξέπεη πξψηα λα θαηεβεί. ε θάζε αλάηαζε πξνεγείηαη πάληα κηα ηξνκεξή 

ηαπείλσζε». 

Ώλαληίξξεηα, εγψ πνζνχζα ζη’ αιήζεηα θαη κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηεο Φπρήο 

κνπ, λ’ αλέβσ, λα ζθαξθαιψζσ, ζηνλ Οπξαλφ ηνπ Βξκή, ην Devachan ησλ 

Φαλνζηαηψλ, ηνλ αλψηεξν δηαλνεηηθφ θφζκν, ηελ θαηνηθία ησλ Ώξραγγέισλ. κσο 

ήηαλ απαξαίηεην πξηλ, λα θαηεβψ ζηηο Κνιάζεηο ηνπ Ννπ γηα λα θαηαζηξέςσ εθεί 

ηελ Λεξλαία Όδξα. 

Βθείλα ηα ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα πνιπθέθαιεο δνκήο, πνπ ζηηο ειεληαθέο 

Κνιάζεηο είρα κεηαηξέςεη ζε θνζκηθή ζθφλε, ζπλέρηδαλ λα ππάξρνπλ, φπσο νη 

απαίζηεο θεθαιέο ηεο ζαλάζηκεο Όδξαο, ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ λνπ. 

Σξνκαθηηθά θηελψδε πιάζκαηα, αεδηαζηηθά γελλήκαηα ηεο αβχζζνπ, 

πξνζσπνπνηνχζαλ μεθάζαξα θάζε έλα απφ ηα δηθά κνπ ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα. 

Έλαο κπνξεί λα έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα θαηαιάβεη θάζε ςπρνινγηθφ ζθάικα, 

ρσξίο γη’ απηφλ ηνλ ιφγν λα έρεη ζπιιάβεη ην βαζχ λφεκα... 

Ώλαληίξξεηα ρξεηαδφκαζηε επεηγφλησο, ρσξίο αλαβνιή, φρη κφλν λα 

θαηαιάβνπκε αιιά επίζεο λα ζπιιάβνπκε ην βαζχ λφεκα εθείλνπ πνπ ζέινπκε λα 

εμαιείςνπκε. 

Σν λα εμαιείςνπκε ηηο θεθαιέο (ςπρνινγηθά ειαηηψκαηα) ηεο Λεξλαίαο 

Όδξαο είλαη δπλαηφλ κφλν κε ηνλ ππεξβαηηθφ ζεμνπαιηθφ ειεθηξηζκφ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ Sahaja Maithuna ζην Κακίλη ησλ Κπθιψπσλ. 

Οπσζδήπνηε ε κεηαθπζηθή ζπλνπζία ζηελ Έλαηε θαίξα είλαη κηα κνξθή 

πξνζεπρήο, εγψ παξαθαινχζα εθείλεο ηηο ζηηγκέο ηελ Devη Kundaηini... 

Ο Γθαίηε, ν κεγάινο Γεξκαλφο Μπεκέλνο, ιαηξεχνληαο ηελ Θετθή ηνπ 

Μεηέξα Κνπληαιίλη, γεκάηνο απφ έθζηαζε αλαθσλνχζε: 

«Ώγλή Παξζέλα ζην λφεκα ην πην φκνξθν. 

Μεηέξα άμηα ιαηξείαο. ΐαζίιηζζα εθιεγκέλε απφ καο κε κεγαιείν φκνην ησλ 

Θεψλ». 

Πνζψληαο λα πεζάλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ εδψ θαη ηψξα, θαηά ηελ ρεκηθή 

ζπλνπζία, εθείλνο ν κεγάινο βάξδνο έιεγε: 

«ΐέιε δηαπεξάζηε κε· δφξαηα ππνηάμηε κε· ξφπαια ηξαπκαηίζηε κε. ια λα 

εμαθαληζζνχλ, αο εμαλεκηζζνχλ φια. Να ιάκςεη ην αηψλην αζηέξη, ιάκπα ηεο αηψληαο 

αγάπεο». 

Ώζθαιψο εγψ πάληα πξνρσξνχζα κε ηξφπν πνιχ φκνην θαη ε Λεξλαία Όδξα, 

ζηγά-ζηγά, αξγά, έραλε θάζε κηα απφ ηηο απαίζηεο θεθαιέο ηεο. 

ε θάπνηα πεξίζηαζε, επξηζθφκελνο ζην αλαηνιηθφ Θηβέη κέζα ζ’ έλα 

Μνλαζηήξη, είρα ηελ έκπλεπζε λα πσ ζηελ Θετθή κνπ Μεηέξα Κνπληαιίλη ηα εμήο: 

«Βζχ θαη εγψ ζπδεηάκε θαη θαηλφκαζηε δχν πξφζσπα δηαθνξεηηθά θαη παξ’ 

φια απηά είκαζηε ην ίδην Βίλαη».  

Αελ είλαη πεξηηηφ λα ηνλίζσ φηη ε απάληεζε ήηαλ πξαγκαηηθά εμαηξεηηθή: 

«Ναη, Γηε κνπ! Βζχ θαη εγψ είκαζηε ην ίδην Βίλαη· φκσο πξντφλ». η’ φλνκα 

ηεο Ώιήζεηαο νκνινγψ εηιηθξηλά θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο φηη ρσξίο ηελ άκεζε βνήζεηα 

ηεο Θετθήο κνπ Μεηέξαο ηεο Λαηξεπηήο, κε θαλέλα ηξφπν δελ ζα είρα θαηαθέξεη λα 

εμαθαλίζσ ξηδηθά ηελ Λεξλαία Όδξα... (Σα ςπρνινγηθά κνπ ειαηηψκαηα ζην 

Αηαλνεηηθφ Τπνζπλείδεην). 



«Πξηλ ε ρξπζή θιφγα κπνξέζεη λα θαίεη κε ήξεκν θσο, ε ιάκπα πξέπεη λα 

είλαη θαιά θπιαγκέλε ζε κέξνο πνπ λα κε θπζά. Οη γήηλεο ζθέςεηο πξέπεη λα πέζνπλ 

λεθξέο ζηηο πχιεο ηνπ Νανχ». 

«Ο λνπο πνπ είλαη ζθιάβνο ησλ αηζζήζεσλ, θάλεη ηελ Φπρή ηφζν αλίθαλε ζαλ 

ηελ βάξθα πνπ ν αέξαο παξαζέξλεη ζηα λεξά». 

ηαλ έιακςε ζξηακβεπηήο ν Ήιηνο ηνπ Μεζνλπθηίνπ ζην πλεπκαηηθφ 

ζηεξέσκα, γχξηζα ζηελ Ώξραγγειηθή θαηάζηαζε πνπ ζε άιιε επνρή είρα ράζεη θαη 

κπήθα επηπρήο ζηνλ Οπξαλφ ηνπ Βξκή.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 36 

Ο ΟΤΡΑΝΟ ΣΖ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 

Έξρεηαη ηψξα εμαηξεηηθφο ν Σξίηνο Άζινο ηνπ Δξαθιή, ηνπ Διηαθνχ Ήξσα. 

Θέισ λ’ αλαθεξζψ κε έκθαζε ζηελ ζχιιεςε δχν δψσλ, απαιφ ην έλα αιιά θαη 

γξήγνξν, ηαξαρψδεο θαη απεηιεηηθφ ην άιιν: Σν Βιάθη ηεο Κεξχλεηαο θαη ν 

Βξπκάλζηνο Κάπξνο. 

Μπνξνχκε θαη κέρξη νθείινπκε λα ηαπηίζνπκε απηά ηα πεξίθεκα ηεηξάπνδα 

κε ηνπο δχν αζηξαθηεξνχο κεζεκβξηλνχο αζηεξηζκνχο, πην θνληηλνχο ζηα άζηξα ησλ 

Αηδχκσλ, πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνπο δχν Κέληαπξνπο, κε ηνπο νπνίνπο ν Δξαθιήο 

θάλεη κηα κάρε αηκαηεξή. 

ην Βιάθη κε ηα κπξνχηδηλα πφδηα θαη ηα ρξπζά θέξαηα, αθηεξσκέλν ζηελ 

Άξηεκε θαη δηαθηινληθνχκελν απφ ηνλ Ώπφιισλα, ηνλ Θεφ ηεο Φσηηάο, κπνξνχκε λα 

δνχκε κηα θαζαξή αλαθνξά ζηελ Ώλζξψπηλε Φπρή (ηνλ χδπγν ηεο ΐαιθπξίαο), ην 

αλψηεξν Μάλαο ηεο Θενζνθίαο. 

Καη ν ηξνκεξφο Κάπξνο, δηεζηξακκέλνο φζν θαλέλαο, είλαη ην δσληαλφ 

ζχκβνιν φισλ ησλ ρακειψλ παζψλ ησλ δψσλ. 

Αελ είλαη πεξηηηφ λα ηνλίζσ απηέο ηηο ζηηγκέο φηη εγψ πνζνχζα πνιχ εηιηθξηλά 

θαη κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηεο Φπρήο κνπ, λα κπσ ζηνλ Οπξαλφ ηεο Ώθξνδίηεο, ηνλ 

αηηηαηφ θφζκν, ηελ θαηνηθία ησλ Πξηγθηπάησλ. 

κσο, είλαη θαλεξφ φηη xpεηαδφκνπλ πξψηα λα δεκηνπξγήζσ αμίεο, λα 

δηαιχζσ ζε θνζκηθή ζθφλε ηνλ ηξνκεξφ Κάπξν... 

Να θαηεβείο είλαη αλαγθαίν πξηλ αλεβείο· ζε θάζε αλάηαζε πξνεγείηαη πάληα 

κηα ηξνκεξή ηαπείλσζε. 

Σν λα θαηεβψ ζηελ Κφιαζε ηεο Ώθξνδίηεο ήηαλ απαξαίηεην, επείγνλ, ρσξίο 

αλαβνιή πξηλ ηελ άλνδν... 

Υξεηαδφκνπλ πιεξνθφξεζε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη απηή, ήηαλ αζθαιψο 

επείγνπζα, επηηαθηηθή... 

Βμαηξεηηθέο θαη αθξηβείο νδεγίεο, κνπ ήξζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

δηαινγηζκνχ· είλαη αλαληίξξεην φηη ν Μπεκέλνο πάληα είλαη εμππεξεηεκέλνο... 

Βπάλσ ζε κηα κεγάιε ηάβια, πνιχ φκνηα κε κηα φκνξθε ζθαθηέξα αληί γηα ηα 

γλσζηά πηφληα ηνπ παξαπάλσ παηρληδηνχ, είδα πνιιέο δσψδεηο θηγνχξεο πνιχ 

αεδηαζηηθήο κνξθήο... 

Ώλαληίξξεηα, κε ηελ βνήζεηα ηεο Θετθήο κνπ Μεηέξαο Κνπληαιίλεο, εγψ είρα 

εμαιείςεη πνιιά ειαηηψκαηα Φπρνινγηθνχ ηχπνπ, πξψηα ζηνλ αζηξηθφ θφζκν, ηψξα 

ζην δηαλνεηηθφ θφζκν, φκσο, σ αηηηαηνί ζπφξνη εθείλσλ εμαθνινπζνχζαλ λα 

ππάξρνπλ κέζα κνπ, εδψ θαη ηψξα... 

Μέζα ζην έδαθνο ηεο πην θαζαξήο πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο, κπνξνχκε λα 

πνχκε ηα αθφινπζα: 

«Δ ξηδηθή εμάιεηςε θάζε ςπρνινγηθνχ ειαηηψκαηνο απνηπγράλεη εληειψο 

φηαλ δελ δηαιχεηαη ε κπζηηθή ηνπ αηηία». 



Σν λα μεξηδψζσ απφ ηνλ ςπρηζκφ κνπ ηέηνηεο εζσηεξηθέο αηηίεο, ήηαλ 

αζθαιψο ε δνπιεηά κνπ ζηηο Κνιάζεηο ηεο Ώθξνδίηεο... 

Βίλαη θαλεξφ φηη ηφηε πέξαζα ζξηακβεπηηθά απφ ηξνκαθηηθέο ζαξθηθέο 

πξνθιήζεηο, φπσο εθείλεο πνπ ππφθεξε ν γλσζηηθφο παηξηάξρεο Άγηνο Ώπγνπζηίλνο 

ζην πφδη ηνπ ηαπξνχ... 

«Σν γλσζηηθφ κπζηήξην είλαη παξφλ ζην θξφληκν πέηαγκα ηνπ πεξηζηεξηνχ, 

θαη ην ακάξηεκα ηνπ θφζκνπ ζην θίδη πνπ δαγθψλεη ην πφδη ηνπ Ώγγέινπ πνπ ην 

δακάδεη». 

«Πάλσ απφ ηελ αηψληα λχρηα ηνπ παξειζφληνο αλνίγεηαη ε αηψληα λχρηα ηνπ 

αχξην. 

Κάζε ψξα, κηα λχκθε ηεο ακαξηίαο! Καη ην ζχκβνιν: ην θίδη θαη ην κήιν». 

Ώπέξαλην είλαη ην πιήζνο ησλ εγθιεκάησλ, ησλ νπνίσλ ηνπο αηηηαηνχο 

ζπφξνπο ζα έπξεπε λα εμνινζξεχζσ· θαη λα είρα εθαηφ ζηφκαηα, εθαηφ γιψζζεο θαη 

ζηδεξέληα θσλή, δελ ζα κπνξνχζα λα ηα απαξηζκήζσ φια... 

ηα Σάξηαξα, φπνπ ηηκσξνχληαη νη θαθνί, ζπλάληεζα επίζεο δχν παιηνχο 

θίινπο ηεο ληφηεο κνπ: ν έλαο αθφκα δεη, ν άιινο έρεη πεζάλεη. 

Αελ είλαη πεξηηηφ λα ζπκεζνχκε εθείλνπο ηνπο Σηηάλεο ησλ αξραίσλ θαηξψλ, 

πνπ ζέιεζαλ λα ζθαξθαιψζνπλ ζηνλ νπξαλφ· ππνθέξνπλ ζήκεξα ζηηο αβχζζνπο 

αιπζνδεκέλνη απφ ηνλ ζπκφ ηνπ Αία. 

Βθεί επίζεο δνπλ νη πξνζβιεηηθνί Λάπηζεο θαη ν ηνικεξφο Εμίσλαο πνπ έθαλε 

απφπεηξα ελάληηα ζηελ Ήξα θαη ν Πεηξίζννο, πνπ ζέιεζε λα θιέςεη ηελ Πεξζεθφλε... 

ηνλ ππφγεην θφζκν δεη επίζεο ν πεξίθεκνο αικνλεχο, βαζηιηάο ηεο Διείαο, 

πνπ απαίηεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ζετθέο ηηκέο, φληαο απηφο έλαο απιφο ζλεηφο, έλα 

επηειέο ζθνπιήθη ηεο ιάζπεο ηεο γεο... 

ηηγκέο πξηλ θχγσ νξηζηηθά απφ ηελ θαηνηθία ηνπ Πινχησλα, είδα θάηη 

ηξνκαθηηθφ, θνβεξφ, ζαλ έλα πειψξην ηέξαο γηγαληηαίσλ δηαζηάζεσλ λα ήζειε λα 

θαηαζπαξάμεη νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα. Ώρ! Ώρ! Ώρ! 

Ώξγφηεξα έλνησζα κεηακνξθσκέλνο αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο αηνκηθέο θνιάζεηο· 

ν Κνζκηθφο Υξηζηφο κπήθε κέζα κνπ θαη εγψ ράζεθα ζ’ απηφλ... 

Σφηε, πνιιέο κεηέξεο κνπ έθεξαλ ηα παηδηά ηνπο θαη εγψ γεκάηνο έθζηαζε 

αλαθψλεζα: «Ώθήζηε λα έξζνπλ ηα κηθξά πξνο εκέλα, γηαηί δηθφ ηνπο είλαη ην 

ΐαζίιεην ησλ Οπξαλψλ». 

Πφζν επηπρήο αηζζάλζεθα κε ην αηηηαηφ ζψκα κεηαζρεκαηηζκέλν. Ώθνχ 

επιφγεζα φια απηά ηα ηξπθεξά παηδηά, εγθαηέιεηςα ην βπζηζκέλν νξπθηφ βαζίιεην 

θαη εηζρψξεζα ζξηακβεπηήο ζηνλ Οπξαλφ ηεο Ώθξνδίηεο (ηνλ αηηηαηφ θφζκν). 

Έηζη μαλακπήθα ζηελ θαηάζηαζε ησλ Πξηγθηπάησλ, πνπ πξνεγνχκελα είρε 

ραζεί φηαλ ζην θεληξηθφ νξνπέδην ηεο Ώζίαο έθαλα ην ίδην ιάζνο κε ηνλ Κφκε 

Γαλφλη. 

Σν λα πέζεηο ληθεκέλνο ζηα παξαδεηζέληα πφδηα ηεο εμαίξεηεο ζειπθήο 

θαιινλήο, ην λα πηεηο ην πνηφ ηνπ Μαλδξαγφξα, ην λα θαο ηα Υξπζά Μήια απφ ηνλ 

Κήπν ησλ Βζπεξίδσλ, ήηαλ πξαγκαηηθά ην ιάζνο πνπ αλέθεξα. κσο εξγαδφκελνο 

αξγφηεξα κε ηνλ ζεμνπαιηθφ ππεξβαηηθφ ειεθηξηζκφ κπφξεζα λα επηζηξέςσ ζηνλ 

δξφκν πνπ ζε άιιε επνρή είρα εγθαηαιείςεη... 

Ώπηφο ν ζαπκάζηνο αηηηαηφο θφζκνο ή θφζκνο ηεο πλεηδεηήο ζέιεζεο, πνπ 

αλαθέξεηαη ηφζεο θνξέο απφ ηνλ Leadbeter, Anie Besant, Arthur Power, Rudoηf 

Steiner, Δ.Ρ.ΐ. θ.η.ι., πξνθαλψο είλαη ηξφκνο Ώγάπεο θαη Νφκνπ. Ώλακθίβνια ν 

Οπξαλφο ηεο Ώθξνδίηεο δελ είλαη ηνπ ρξφλνπ θαη βξίζθεηαη πην πέξα απφ ηνλ λνπ. 

Καηαιήγεη ρεηξνπηαζηφ φηη ε αθαζηθή νπζία, ζαλ θπζηθφ ζηνηρείν θαη ε 

δφλεζε ή tattwa, απνηειεί απφ κφλε ηεο ηελ δσληαλή θαη θηινζνθηθή βάζε ηνπ 

θφζκνπ ηεο θνζκηθήο αηηηφηεηαο. 



Σν βαζχ κπιε ειεθηξίθ ιάκπεη ζαπκάζηα ζ’ απηήλ ηελ πεξηνρή θαη 

ζπηλζεξνβνιεί απφ εδψ, απφ θεη, θαη πην θάησ, γεκίδνληάο καο κε κηα ππέξνρε 

πλεπκαηηθή εδνληθφηεηα, απεξίγξαπηε... 

Ο θφζκνο ησλ Φπζηθψλ Ώηηηψλ είλαη ζαλ έλαο σθεαλφο ρσξίο φξηα θαη άθξεο. 

Σν ζπλερέο θχκα Αξάζεο θαη Ώπνηειέζκαηνο, ξέεη θαη μαλα-ξέεη εθεί απφ ζηηγκή ζε 

ζηηγκή... 

Βίλαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρεη αηηία ρσξίο απνηέιεζκα, νχηε απνηέιεζκα ρσξίο 

αηηία. Κάζε δξάζε αθνινπζείηαη απφ κηα αληίδξαζε· απφ θάζε πξάμε απνζπάηαη κηα 

ζπλέπεηα..., ή θαιχηεξα ζα ιέγακε, ζεηξά απφ ζπλέπεηεο... 

Βθείλε ηελ επνρή ηεο παξνχζαο κνπ χπαξμεο, παξέιαβα πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

αληηθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ απνδεδεηγκέλσλ θαη δπλαηφλ λα απνδεηρζνχλ. 

Παξάδεηγκα: Παξνπζηάζηεθα κπξνζηά ζηνλ νκηιεηή θάπνηνπ αθξναηεξίνπ  

ζε ζηηγκή πιήξνπο απαξηίαο· δελ μέξσ λα θξαηάσ ηα πξνζρήκαηα θαη ρψλσ ηελ κχηε 

κνπ νπνπδήπνηε, θαηαξξίπησ επηρεηξήκαηα... 

Ώπνηέιεζκα: Ο νκηιεηήο, έλαο άλζξσπνο ηνπ αηηηαηνχ θφζκνπ  απνζχξεηαη 

ζπκσκέλνο... 

Ώξγφηεξα, ν νκηιεηήο εθείλνο ζρνιηάδεη κε άιινπο ηελ ζπκπεξηθνξά κνπ θαη 

απηφ κεηαηξέπεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ ζε κηα αιπζηδσηή ζεηξά ζπλεπεηψλ... 

ηνλ αηηηαηφ θφζκν είδα επίζεο, κε κπζηηθηζηηθή έθπιεμε, ην κέιινλ πνπ 

επηθπιάζζεηαη γηα ηνλ πιαλήηε Γε θαη γηα ηα αλζξψπηλα πιάζκαηα πνπ δνπλ ζε 

απηφλ ηνλ θπζηθφ θφζκν... 

Νηπκέλνο κε ηελ θνξεζηά ηνπ αηηηαηνχ ζψκαηνο βξέζεθα μαθληθά κέζα ζε 

έλαλ κεγάιν ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ... 

Ώζθαιψο ε Γλσζηηθή Κίλεζε είλαη έλα ηξέλν ζε πνξεία: επηβάηεο αλεβαίλνπλ 

ζηνλ έλα ζηαζκφ θαη θαηεβαίλνπλ ζηνλ άιιν. πάληνη είλαη εθείλνη πνπ θηάλνπλ 

κέρξη ην ηειηθφ ηέξκα... 

Ώξγφηεξα βπζίζηεθα κέζα ζην έλαζηξν άπεηξν δηάζηεκα· ρξεηαδφκνπλ λα 

εξεπλήζσ θάηη ζην ακθηζέαηξν ηεο Κνζκηθήο Βπηζηήκεο... 

Έθπιεθηνο, κε ζαπκαζκφ -δεδνκέλνπ φηη αθφκα δελ έρσ ράζεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα εθπιήζζνκαη- κπφξεζα λα ζπιιάβσ κε ην Μάηη ηνπ Dangma ή Μάηη ηνπ Shiva, 

θάηη αζπλήζηζην θαη πξσηνθαλέο... 

Μπξνζηά ζηα πλεπκαηηθά κάηηα κνπ εκθαλίζηεθε ε Γε ζαλάζηκα 

πεξηθπθισκέλε απφ δψδεθα πειψξηνπο γίγαληεο, καχξνπο, ηξνκεξνχο, 

απεηιεηηθνχο... (νη δψδεθα δσδηαθνί αζηεξηζκνί, πξαθηνξεχνληαο ηελ νξηζηηθή 

θξπζηαιινπνίεζε ηνπ παγθφζκηνπ Κάξκα). 

Άλζξσπνη απφ άιινπο θφζκνπο δελ αγλννχλ ηελ κεγάιε θαηαζηξνθή πνπ ζα 

επέιζεη θαη ζα πιεζηάζνπλ κε ηα δηαζηεκφπινηά ηνπο γηα λα θαηαγξάςνπλ ή λα 

θσηνγξαθίζνπλ ηνλ θαηαθιπζκφ. Καη λα ε Ώπνθάιπςε ηνπ Ώγίνπ Εσάλλε ζε πιήξε 

πνξεία. 

χγθξνπζε ησλ Κφζκσλ. Ώρ! Ώρ! Ώρ! 

Με ηελ επθαηξία ζα αλαθέξνπκε εδψ κεξηθά εμαηξεηηθά εδάθηα απφ ην 

Κνξάλη: 

«Μεηαμύ ησλ ζεκαδηώλ πνπ πξέπεη λα πξνεγεζνύλ από ηελ άθημε ηεο 

ηειεπηαίαο ώξαο, ππάξρεη θαη ην όηη ε ειήλε ζα ρσξηζηεί ζηα δύν. Αιιά παξ’ 

όια απηά νη δύζπηζηνη δελ ζα πηζηεύνπλ ζηα κάηηα ηνπο». 

(Βίλαη θαλεξφ φηη κε θαλέλα ηξφπν δελ κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε γεσινγηθφ ή 

θπζηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ γεηηνληθνχ δνξπθφξνπ καο. Να εξκελεχεηαη κε πνιηηηθφ ή 

ζηξαηησηηθφ ηξφπν. Οη κεγάιεο δπλάκεηο ζα δηεθδηθνχλ ηελ ειήλε). 



«Όηαλ ζα ερήζεη ε ζάιπηγγα γηα πξώηε θνξά... Όηαλ ε Γε θαη ηα βνπλά 

ζα κεηαθεξζνύλ ζηνπο αέξεδεο θαη ζπληξηκκέλα από έλα κόλν ρηύπεκα... Όηαλ ν 

νπξαλόο ζα ζθηζηεί θαη ζα πέζεη θνκκάηηα.... 

Απηή ε κέξα ζα είλαη ε αλαπόθεπθηε εκέξα!». 

(χγθξνπζε! Βίλαη ν αθξηβήο φξνο. Ο πιαλήηεο Γε ζα ζπγθξνπζζεί κε άιινλ 

θφζκν πνπ πιεζηάδεη επηθίλδπλα). 

«Σν ρηύπεκα πνπ είλαη! Θα είλαη ε εκέξα ηεο Σειηθήο Κξίζεο. Απηνί πνπ 

έρνπλ θάλεη έξγα πνπ δπγίδνπλ ζηελ Επγαξηά, ζα έρνπλ δσή επράξηζηε. Απηώλ 

πνπ δελ δπγίδνπλ, ζα έρνπλ γηα θαηνηθία ηνλ θαπηό ιάθθν» (ηνπο θφζκνπο ηεο 

θφιαζεο). 

«Όηαλ ε γε ηξέκεη κε ην ηξέκνπιν πνπ ηεο επηθπιάζζεηαη... 

Όηαλ ζα έρεη μεξάζεη ηνπο λεθξνύο πνπ αλαπαύνληαη ζηα ζπιάρλα ηεο... ν 

άλζξσπνο ζα πξνεηνηκαζηεί γηα λα θξηζεί». 

«Ο Ήιηνο ζα θνκκαηηαζηεί, η’ άζηξα ζα πέζνπλ, ηα βνπλά ζα είλαη ζε 

θίλεζε θαη ζα ζσξηαζηνύλ ζηελ Γε. Ο νπξαλόο ζα εθξαγεί ζε ρίιηα θνκκάηηα θαη 

νη ζάιαζζεο θαη νη πνηακνί ζα αλαθαηέςνπλ ηα λεξά ηνπο. Οη ηάθνη ζ’ αλνίμνπλ 

θαη ζ’ αλαζηεζνύλ νη λεθξνί. Απηνί πνπ έθαλαλ ην θαιό ζα έρνπλ απεξηόξηζηε 

επηπρία, αιιά θαη νη ακαξησινί ζα ηηκσξεζνύλ αιύπεηα». 

Ώλαληίξξεηα πξηλ απφ ηελ αλαπφθεπθηε ζχγθξνπζε, ην ππεξβνιηθφ 

πιεζίαζκα απηήο ηεο πιαλεηηθήο κάδαο ζα πξνθαιέζεη ηξνκεξέο ειεθηξνκαγλεηηθέο 

θαηαηγίδεο. 

Βίλαη θαλεξφ φηη ε παξνπζία εθείλνπ ηνπ δηαζηεκηθνχ θφζκνπ, εμαζθεί έιμε 

επάλσ ζην πγξφ ππξ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ πιαλήηε καο· ηφηε ην πχξηλν ζηνηρείν ζα 

ςάμεη γηα δηέμνδν αλνίγνληαο ακέηξεηα εθαίζηεηα. 

Βθείλεο ηηο εκέξεο ε Γε ζα ηξέκεη απφ ηξνκαθηηθνχο ζεηζκνχο ζε γε θαη 

ζάιαζζα. 

Υσξηά θαη πφιεηο ζα γθξεκίδνληαη ζαλάζηκα ζαλ κίδεξνη πχξγνη απφ 

ηξαπνπιφραξηα, γηλφκελεο εξείπηα. 

Κχκαηα ηεξαηψδε πνπ πνηέ δελ έρνπκε δεη ζα καζηηγψλνπλ κε καλία ηηο 

αθξνζαιαζζηέο θαη έλα βνπεηφ πνιχ παξάμελν ζα αθνχγεηαη απφ ηνπο βπζνχο ηεο 

ζάιαζζαο. 

Ώλακθίβνια ε εμαηξεηηθή αθηηλνβνιία απηνχ ηνπ πιαλήηε ζα ζθνηψζεη 

εθαηνκκχξηα πιάζκαηα θαη φια ζα ιηψζνπλ ζε απνθαιππηηθφ νινθαχησκα. 

Ο Πέηξνο ή Patar, ν Μεγάινο Εεξνθάληεο είπε: 

«Όκσο ε εκέξα ηνπ Κπξίνπ ζα έξζεη όπσο ν θιέθηεο ηελ λύρηα· ζηελ 

νπνία ηα νπξάληα ζα εμαθαληζηνύλ κε κεγάιν πάηαγν, θαη ηα ζηνηρεία θιεγόκελα 

ζα γίλνπλ θνκκάηηα, θαη ε Γε θαη ηα έξγα επάλσ ζ’ απηήλ ζα θανύλ». 

ηνλ αηηηαηφ θφζκν εγψ θνίηαδα κε κπζηηθηζηηθή έθπιεμε ηελ κεγάιε 

θαηαζηξνθή πνπ πιεζηάδεη θαη θαζψο νπσζδήπνηε απηή είλαη ε πεξηνρή ηεο Άθαηεο 

Μνπζηθήο, ε φξαζε εηθνλνγξαθήζεθε ζην ξεχκα ηνπ ήρνπ. 

Κάπνηα εμαίζηα ηξαγηθή ζπκθσλία αληερνχζε ζηα βαζηά πέξαηα ηνπ Οπξαλνχ 

ηεο Ώθξνδίηεο. 

Βθείλε ε παξηηηνχξα εμέπιεηηε γεληθά, γηα ην κεγαιείν ηεο θαη ηελ 

κεγαιεηφηεηα, ηελ έκπλεπζε θαη νκνξθηά ηνπ ζρεδίνπ ηεο, γηα ηελ αγηφηεηα ησλ 

γξακκψλ ηεο θαη γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ ηεο ζνθίαο ηεο θαη ηελ γιπθηά θαη απζηεξή 

ελνξρήζηξσζε, κεγαιεηψδε θαη ηξνκαθηηθή, δξακαηηθή θαη ζαγελεπηηθή ζπγρξφλσο. 

Σα κεισδηθά θνκκάηηα πνπ αθνχζηεθαλ ζηνλ αηηηαηφ θφζκν, ζηηο δηάθνξεο 

πξνθεηηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη κεγάιεο εθθξαζηηθήο δχλακεο θαη ζε ζηελή ζρέζε κε 

ην κεγάιν γεγνλφο θαη κε ηα ηζηνξηθά ζπκβάληα πνπ αλαπφθεπθηα ζ’ αθνινπζήζνπλ 

κε ηνλ θαηξφ... 



Τπάξρνπλ ζηελ παξηηηνχξα απηήο ηεο κεγάιεο θνζκηθήο πεξαο, θνκκάηηα 

ζπκθσληθά ζπζρεηηζκέλα κε ηνλ ηξίην παγθφζκην πφιεκν· κεισδίεο γιπθέο θαη 

πέλζηκεο, ζπκβάληα αλαηξηρηαζηηθά, αηνκηθέο βφκβεο, ηξνκαθηηθή ξαδηελέξγεηα ζε 

φιε ηελ Γε, πείλεο, νιηθή θαηαζηξνθή ησλ κεγάισλ κεηξνπφιεσλ, άγλσζηεο 

αζζέλεηεο, αζηακάηεηεο κάρεο εδψ, εθεί θαη πην εθεί θ.η.ι. 

Ώλαθαηεκέλα κε κηα πξσηνθαλή ηέρλε, αθνχζηεθαλ ηα ζέκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο Ν. Τφξθεο, Παξηζηνχ, Λνλδίλνπ, Μφζραο θ.η.ι. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 37  

Ο ΟΤΡΑΝΟ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ  

Ο επφκελνο Άζινο ηνπ Δξαθιή, ηνπ Διηαθνχ Ήξσα, είλαη αζθαιψο ν 

εμαηξεηηθφο θαζαξηζκφο ησλ πεξίθεκσλ ζηάβισλ ηνπ Ώπγεία, ΐαζηιηά ηεο Ήιηδαο, 

ηνπ νπνίνπ ε θφξε, πνπ γλψξηδε ηηο ηδηφηεηεο ησλ θπηψλ, έθηηαρλε καγηθά πνηά κε 

απηά.  

ε απηνχο ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηάβινπο (δσληαλή ζπκβνιηθή παξάζηαζε 

ησλ δηθψλ καο ππνζπλείδεησλ βαζηψλ ππφγεησλ ρψξσλ) πνπ ζηέγαδαλ ηα αλαξίζκεηα 

δψα ηνπ (απηά ηα πνιιαπιά θηελψδε ςπρηθά επηπξφζζεηα πνπ απνηεινχλ ην Βγψ) 

θαη κεηαμχ απηψλ δψδεθα απινχο ηαχξνπο, πνπ ζπκβνιίδνπλ ην δσδηαθφ Κάξκα, είρε 

καδεπηεί θνπξηά απφ αξθεηέο γεληέο δψσλ.  

Ώζθαιψο ν Δξαθιήο έπξεπε λα θαζαξίζεη απηνχο ηνπο ζηάβινπο ζε κία 

εκέξα. Λέλε παιηέο παξαδφζεηο πνπ ράλνληαη ζηα ζθνηάδηα ησλ αηψλσλ, φηη ην 

θαηφξζσζε θάλνληαο κηα ηξχπα ζηνλ ηνίρν θαη εθηξέπνληαο ηελ ξνή ελφο πνηακνχ, 

έηζη ψζηε λα πεξάζνπλ ηα λεξά ηνπ θαη λα πιεκκπξίζεη.  

Ώπηή ε αζπλήζηζηε εξγαζία κπνξεί, γη’ απηφ, λα ηαπηηζηεί κε ηνλ Τδξνρφν, 

δσδηαθφ νίθν ηνπ Οπξαλνχ, Ur-Aεas, ηελ Φσηηά θαη ηα πξσηφγνλα Νεξά, 

ζπκβνιίδνληαο θαζαξά ηα ζεμνπαιηθά ξεχκαηα ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ.  

Ο Οπξαλφο ζαλ πξψηνο Θετθφο ΐαζηιηάο ηεο πξσηφγνλεο Ώηιαληίδνο είλαη ν 

θπβεξλήηεο ησλ ζεμνπαιηθψλ καο αδέλσλ.  

Ο Οπξαλφο, ν Asura-Maya, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν πξψηνο πνπ 

απνθάιπςε ηα Μπζηήξηα ηεο Γσήο θαη ηνπ Θαλάηνπ.  

Βίλαη αζθαιψο ν Ur-Aεas, ε Φσηηά θαη ην Νεξφ ηα πξσηφγνλα, ν νπνίνο 

θαζνξίδεη βαζηθά ηελ πξψηε ιαηξεία ζειήλεο-ήιηνπ ηεο Ώλδξφγπλεο ΕΟ... (ηηηηη 

ννννν).  

Ο Pitar είλαη ν Ήιηνο. Meεes ή Maεi είλαη ε ειήλε.  

«Om Maεi Padme Hum» ζαλ κάληξακ απέξαληεο εζσηεξηθήο δχλακεο, έρεη 

ηηο αληηζηνηρίεο ζηνπο Θενχο Ήιην θαη ειήλε, ζην ζηήζνο ηνπ Εεξνχ Λσηνχ 

θπηξσκέλνπ ζαπκαηνπξγά απφ ηα ζπεξκαηηθά λεξά ηεο πξψηεο ζηηγκήο...  

Λέεη ε κπζνινγία ησλ αηψλσλ, φηη ν Οπξαλφο είρε ζαξάληα πέληε γηνπο απφ 

δηάθνξεο γπλαίθεο, θαη επί πιένλ είρε θαη απφ ηελ Σηηαέα άιινπο δέθα νθηψ γηνπο. 

Ώπηνί νη ηειεπηαίνη έιαβαλ ην θνηλφ φλνκα Σηηάλεο εμαηηίαο ηεο κεηέξαο ηνπο.  

Πξνζζέηνληαο κεηαμχ ηνπο, μερσξηζηά, θάζε κηα απφ απηέο ηηο Καβαιηζηηθέο 

πνζφηεηεο, ζα έρνπκε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα:  

45:4 ζπλ 5 ίζνλ 9. Ο Βξεκίηεο ηνπ Tarot. Δ Έλαηε θαίξα, ην εμ.  

18:1 ζπλ 8 ίζνλ 9. Σν Μπζηηθφ (Arcaεo) 18 είλαη ην Λπθφθσο ηνπ Tarot. 

πκπεξηιακβάλεη ην Μπζηηθφ (Arcaεo) 9, δχν θνξέο: ζεκαίλεη ηνπο κπζηηθνχο, 

θξπθνχο ερζξνχο, ηελ ππφγεηα πάιε ζηα βαζίιεηα ηεο Έλαηεο θαίξαο, ην 

ζθνηαδηζηηθφ...  

Ώζθαιψο ν Οπξαλφο είλαη ν απφιπηνο βαζηιηάο ησλ ζεμνπαιηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, ν αθέληεο ηεο Νέαο Βπνρήο ηνπ Τδξνρφνπ.  



πσο ε Σηηαέα ππεξίζρπζε απφ φιεο ηηο γπλαίθεο ζε νκνξθηά θαη πξνζφληα, 

ηελ έβαιαλ επίζεο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ Θεψλ. Μαο έρεη εηπσζεί φηη νη πηζηνί 

επζεβείο ηεο απφ επγλσκνζχλε γηα ηα θαιά πνπ ηνπο έθαλε ηελ νλφκαζαλ Γε.  

η’ φλνκα ηεο αιήζεηαο πξέπεη λα νκνινγήζσ εηιηθξηλά θαη απεξίθξαζηα, φηη 

ν Σέηαξηνο Άζινο ήηαλ γηα κέλα ηξνκαθηηθά εχθνινο, φκσο αλαγθάζηεθα 

πξνεγνπκέλσο λα πεξάζσ κηα πνιχ ιεπηή δνθηκαζία.  

’ έλα παιηφ πάξθν ηεο πφιεο είδα ηνλ εαπηφ κνπ λα ζπδεηψ κε κηα επγεληθή 

θπξία’ θάπνηα, πνπ ρσξίο πεξηζψξην γηα ακθηβνιίεο ήηαλ πξαγκαηηθά κηα κεγάιε 

θίιε.  

Πνιχ θνληά θαζίζακε ζ’ έλα παγθάθη, αηζζαλφκελνη θαη νη δχν κηα κεγάιε 

αγάπε. Γηα κηα ζηηγκή θαλήθακε δχν εξσηεπκέλνη. Ώιιά...  

Ξαθληθά ζπκήζεθα ηελ Θετθή κνπ Μεηέξα Κνπληαιίλη! Καη ηφηε εμέηξεςα 

απηφ ην ξεχκα ηεο Ώγάπεο πξνο ηα κέζα θαη πξνο ηα επάλσ, πξνο ηελ ιαηξεπηή κνπ 

Μεηέξα...  

Βθείλε ηελ ζηηγκή θψλαμα κε φιε ηελ δχλακε ηεο ςπρήο κνπ: «Ώπηή ε αγάπε 

είλαη γηα ηελ Μεηέξα κνπ!... ».  

Έηζη έγηλε θαη ν Δξαθιήο εμέηξεςε ηελ ξνή ελφο πνηακνχ, έηζη ψζηε ηα λεξά 

ηνπ λα πιεκκπξίζνπλ ηνπο ζηάβινπο ηνπ Ώπγεία. (Ώπηφο πνπ έρεη θαηαλφεζε αο 

θαηαλνήζεη γηαηί εδψ ππάξρεη ζνθία).  

Ώλαληίξξεηα ήκνπλ ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζηα εζσηεξηθά νξπθηά ηνπ Ήιηνπ, 

ζηηο Διηαθέο Κνιάζεηο...  

Πφζν θαζαξνί κνπ θαίλνληαλ νη βπζηζκέλνη θφζκνη ηνπ ΐαζηιηά Ώζηεξηνχ! 

Κνιάζεηο ρσξίο ςπρέο πνλεκέλεο, ρσξίο Ααηκφληα. Ση ζαχκαηα!  

Βίλαη θαλεξφ φηη κέζα ζην δσληαλφ εζσηεξηθφ ηνπ αζηξαθηεξνχ Ήιηνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα δήζνπλ ηα Ααηκφληα’ πνηέ δελ ζα κπνξνχζαλ λ’ αληέμνπλ απηά ηα 

ηειεπηαία ηηο δπλαηέο δνλήζεηο απηνχ ηνπ άζηξνπ.  

ηαλ βξέζεθα θιεηζκέλνο κέζα ζ’ έλαλ απφ ηνπο ζπκβνιηθνχο ζηάβινπο ηνπ 

Ώπγεία, ηνλ βξήθα ηειείσο θαζαξφ θαη ρσξίο θαλελφο είδνπο δψα, ηφηε θαηάιαβα...  

Θέιεζα λα βγσ, αιιά ε πφξηα ήηαλ εξκεηηθά θιεηζκέλε. «νπζάκη άλνημε!», 

θψλαμα κε φιεο κνπ ηηο δπλάκεηο.  

Βθείλε ηελ ζηηγκή νη πφξηεο άλνημαλ ζαλ απφ ζαχκα θαη ηφηε κπήθα ζ’ έλαλ 

δεχηεξν ζηάβιν, ηνλ βξήθα ηφζν θαζαξφ φζν ηνλ πξψην...  

«νπζάκη άλνημε! μαλαθψλαμα θαη φηαλ άλνημαλ νη πφξηεο κπήθα ζε έλαλ 

ηξίην ζηάβιν. Καη απηφο ήηαλ θαζαξφο θαη φκνξθνο...  

«νπζάκη άλνημε!», θψλαμα γηα ηέηαξηε θνξά. Καη φηαλ άλνημε ε ηέηαξηε 

πφξηα, πέξαζα ην θαηψθιη ελφο ιακπξνχ ειηαθνχ ζπηηηνχ...  

Ώπηφ πνπ είδα ζην βάζνο ηνπ Εεξνχ ήηαλ θάπσο αζπλήζηζην θαη απξφζκελν. 

Χ Θενί! Καζηζκέλνη ζηνπο ζξφλνπο ηνπο κε πεξίκελαλ Osiris, Isis, Horus...  

Πξνρψξεζα κέρξη εθεί θαη γνλαηίδνληαο, ηνπο πξνζθχλεζα.  

Βθείλεο ηηο ζηηγκέο αηζζάλζεθα ηηο επινγίεο ηνπο.  

Σξεηο κνξθέο ηνπ Βίλαη κνπ, αιιά πξντφλ. Έηζη ην θαηάιαβα θαη απηφ αμίδεη 

κηα εμήγεζε:  

Μηα απφ ηηο γλσζηηθέο εζσηεξηζηηθέο ηειεηνπξγίεο ιέεη θαηά γξάκκα ην εμήο:  

ζηξηο: Ο Ώξρη-ηεξνθάληεο θαη ν Ώξρηκάγνο, ε Εδηαίηεξε Μνλάδα καο, ε 

αηνκηθή, δπλαηφο απηνθξάηνξαο, απαληάεη ζηνλ ηθέηε γην....  

Ίζηο: Ώλαδίπισζε ηνπ ζηξη, ε κπζηηθή Απάδα, Νηέβη Κνπληαιίλε, αμηφηαηε 

Μεηέξα, απαληάεη ζηνλ ηθέηε.  

ξνο: O Eζψηεξoο Υξηζηφο, απαληάεη ζηνλ ηθέηε πξνζθπλεηή!  

Ώπηνί κε ππνδέρζεθαλ θαη κπήθα ζξηακβεπηήο ζηνλ Οπξαλφ ηνπ Ήιηνπ, ζηνλ 

Οίθν ησλ Ώγγειηθψλ Απλάκεσλ, ζηνλ θφζκν ηνλ βνπδηθφ ή δηαηζζεζηαθφ. Καη ηφηε 



αλάθηεζα ηελ ζέζε κνπ κεηαμχ απηψλ ησλ Θετθψλ πιαζκάησλ, δνμαζκέλε 

ζπλεηδεηή θαηάζηαζε πνπ ζε άιιε επνρή είρα ράζεη...  

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 38  

Ο ΟΤΡΏΝΟ ΣΟΤ ΏΡΔ  

Ο Πέκπηνο Άζινο ηνπ Δξαθιή, ηνπ Διηαθνχ Ήξσα, ήηαλ ην θπλήγη θαη ε 

θαηαζηξνθή ησλ αλζξσπνθάγσλ θαη ζθνηαδηζηηθψλ πνπιηψλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 

ηπκθαιία ιίκλε θαη πνπ ζθφησλαλ ηνπο αλζξψπνπο κε ηα κπξνχηδηλα θηεξά ηνπο, 

πνπ ηα εθηφμεπαλ ζαλ βέιε ζαλαηεθφξα ελάληηα ζη’ απξνζηάηεπηα ζχκαηά ηνπο.  

Βίλαη θαλεξφ φηη απηή ε δνπιεηά βξίζθεηαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνλ 

αζηεξηζκφ ηνπ Ερζχ, ζπίηη ηνπ Πνζεηδψλα, ηνπ Κπξίνπ ηεο Πξαθηηθήο Μαγείαο.  

Ώζθαιψο εθείλα ηα αλζξσπνθάγα πνπιηά είλαη νη ζθιεξέο Άξππηεο πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ην ΐηξγίιην, ηνλ πνηεηή απφ ηελ Μάληνπα.   

Γηα ην θαιφ ηνπ Μεγάινπ θνπνχ, γηα ηνλ νπνίν φινη εκείο νη αδειθνί ηνπ 

Γλσζηηθνχ Κηλήκαηνο παιεχνπκε, ζα κεηαγξάςσ ηψξα κεξηθέο παξαγξάθνπο απφ 

ηελ Ώηλεηάδα...  

«Πιεζηάδνπκε ηα λεζηά Σηξνθάδεο, πνπ βξίζθνληαη ζην Ιόλην πέιαγνο, θαη ζηα 

νπνία δνπλ νη ηξνκεξέο Άξππηεο (ηξνκαθηηθέο καύξεο κάγηζζεο Χίλαο), ηέξαηα κε 

θεθάιη θαη ιαηκό γπλαίθαο πνπ πξηλ ήηαλ όκνξθεο θνπέιεο, αιιά ηώξα 

κεηακνξθώζεθαλ ζε Γνξγόλεο, θαη ην άγγηγκά ηνπο θαηαζηξέθεη ηα πάληα. Τηο δηνηθεί ε 

ζηρακεξή Kειαηλώ θαη είλαη εθνδηαζκέλεο κε καθξηά λύρηα, έρνπλ πάληα ζην πξόζσπν 

ηελ ρινκάδα ηεο πείλαο. Χσξίο λα ηηο ζθεθηνύκε θαζόινπ, θζάζακε ζ’ εθείλε ηελ γε 

θαη κόιηο βγήθακε ζηελ ζηεξηά ζπλαληήζακε έλα θνπάδη αγειάδεο όκνξθεο θαη 

θαζαξέο, πνπ βνζθνύζαλ ρσξίο θαλείο λα ηηο πξνζέρεη. Καη πεηλαζκέλνη θαζώο 

είκαζηε, δελ αξγήζακε λα ηηο ζπζηάζνπκε γηα λα ρνξηάζνπκε ηελ πείλα καο κε ην 

θξέζθν θξέαο ηνπο. Αιιά ελώ είκαζηε ζην θαιύηεξν κέξνο ηνπ θαγεηνύ, θαηέβεθαλ από 

ην βνπλό νη Άξππηεο (κάγηζζεο) κνπγθξίδνληαο ζαλ ειάθηα θαη ρηππώληαο ηα θηεξά θαη 

πιεζίαζαλ ζην θαγεηό καο ηα αθάζαξηα ζηόκαηά ηνπο. Τν θξέαο απνζπληέζεθε θαη ε 

κπξσδηά κόιπλε ηνλ αέξα.  Πηζηεύακε όηη ζα ήηαλ αδύλαηνλ λα ηνπο μεθύγνπκε θαη 

αιιάμακε κέξνο γηα λα θξπθηνύκε ζε θάηη ζπειηέο παξάκεξεο από ηελ παξαιία. Αιιά 

γηα δεύηεξε θνξά ελώ εηνηκαδόκαζηε λα θάκε, αθνύ ζθάμακε άιιεο αγειάδεο, 

μαλαγύξηζαλ εθείλα ηα ηέξαηα (εθείλα ηα αλζξσπνθάγα πνπιηά) θαη καο μαλαράιαζαλ 

ην θαγεηό. Γεκάηνη ζάξξνο, σ άλδξεο κνπ εηνηκάζηεθαλ λα επηηεζνύλ, εηνηκάδνληαο 

βέιε θαη δόξαηα γηα λα εμνληώζνπλ ηα ηόζν ηξνκεξά όληα. Όκσο ην δέξκα ηνπο δελ ην 

πεξλνύζαλ ηα όπια καο θαη ηα πιεπξά ηνπο ήηαλ αδηαπέξαζηα. Τόηε ε ηξνκεξή 

Κειαηλώ, θώλαμε ελώ πεηνύζε επάλσ από ηα θεθάιηα καο: Γηαηί καο πνιεκάηε, θνπηνί; 

νη ζενί καο έρνπλ θάλεη αζάλαηεο. Δελ έρνπκε πξνζβιεζεί ρσξίο αηηία, γηαηί εζείο έρεηε 

ζπζηάζεη πνιιέο αγειάδεο από ην θνπάδη καο. Γηα ηηκσξία, ζα ζαο δώζσ κηα θαηάξα: 

Ο Αηλείαο θαη ε γεληά ηνπ ζα γπξίδνπλ ρακέλνη ζηελ ζάιαζζα κέρξη λα ζπλαληήζνπλ ηελ 

γε πνπ ςάρλνπλ θαη ζα πεξάζνπλ πείλα. Δελ ζα κπνξέζεηε λα ζεθώζεηε ηα ηείρε ηεο 

λέαο ζαο πόιεο κέρξη πνπ, από ηελ κεγάιε πείλα, ζα αλαγθαζηείηε λα θάηε ηα ίδηα ζαο 

ηα ηξαπέδηα. Απηά ηα παξάμελα ιόγηα καο γέκηζαλ ηξόκν. Παξαθαιώληαο ηνπο Θενύο 

λα πάξνπλ από καο απηέο ηηο απεηιέο, εγθαηαιείςακε εθείλε ηελ ζιηβεξή γε θαη 

μαλακπαξθάξακε».  

Μέρξη εδψ απηή ε εζσηεξηζηηθή θαη απφθξπθε δηήγεζε. Θα ζπλερίζνπκε 

ηψξα κε ηηο επεμεγήζεηο.  

Πνιιέο απφ απηέο ηηο Άξππηεο ηεο αβχζζνπ, αηθληδηαζκέλεο, πηάζηεθαλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο...  



Μεξηθέο παιηέο παξαδφζεηο ιέλε: «Δάλ βάινπκε ζην πάησκα ςαιίδηα 

αηζαιέληα, αλνηγκέλα ζε ζρήκα ζηαπξνύ θαη αλ ξίμνπκε έλα γύξν από απηό ην 

κεηαιιηθό αληηθείκελν καύξν ζηλάπη νπνηαδήπνηε κάγηζζα κπνξεί λα πηαζηεί».  

Πξνθαιεί έθπιεμε φηη νξηζκέλνη κνξθσκέλνη απνθξπθηζκφο αγλννχλ φηη 

απηέο νη κάγηζζεο κπνξνχλ λ’ απνθεχγνπλ ην λφκν ηεο παγθφζκηαο βαξχηεηαο!  

Παξ’ φιν πνπ θαίλεηαη πξσηάθνπζηε ε είδεζε, εκείο βεβαηψλνπκε κε πνιιή 

επηζεκφηεηα φηη απηφ είλαη δπλαηφλ βάδνληαο ην ζψκα, απφ ζάξθα θαη νζηά, κέζα 

ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε.  

Αελ είλαη, θαηά θαλέλα ηξφπν, παξάμελν ην φηη απηέο νη calchoonas κε ηνπο 

zanganos ηνπο βαικέλεο κε ην θπζηθφ ηνπο ζψκα κέζα ζηελ ηέηαξηε θάζεην (ην 

ππεξδηάζηεκα), κπνξνχλ λα ππεξπςσζνχλ θαη λα ηαμηδέςνπλ ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα 

ζ’ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ.  

Βίλαη θαλεξφ φηη έρνπλ κπζηηθέο ζπληαγέο γηα λα μεθεχγνπλ «θπζηθά» απφ 

απηφλ ηνλ ηξηζδηάζηαην θφζκν ηνπ Βπθιείδε.  

ε φξνπο απζηεξά απφθξπθνπο, κπνξνχκε θαιά λα θαηαηάμνπκε απηέο ηηο 

αξηζηεξέο θαη ζθνηαδηζηηθέο Άξππηεο κε ηνλ ηίηιν Jinas καχξεο, γηα λα ηηο 

δηαθνξνπνηήζνπκε απφ ηνπο Jinas ιεπθνχο.  

Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο ηνπνζεηεκέλνο ζηελ ηέηαξηε δηάζηαζε, αληίζεηα 

κε φηη ιέεη ε επίζεκε επηζηήκε, κπνξεί λα πάξεη νπνηνδήπνηε ζρήκα θαη λα αιιάμεη 

ζρήκα...  

Θπκεζείηε, αγαπεηνί αλαγλψζηεο ηελ ζηρακεξή Κειαηλψ θαη ηηο βξσκεξέο 

Άξππηέο ηεο, ηξνκεξά πνπιηά ησλ λεζηψλ ηξνθάδσλ ηνπ Ενλίνπ Πειάγνπο.  

Έλα νπνηνδήπνηε απνκεζήκεξν, δελ ελδηαθέξεη ε εκεξνκελία, νχηε ε κέξα, 

νχηε ε ψξα, θαζηζκέλνο θνληά ζηα θάγθεια ελφο πακπάιαηνπ θειηνχ, κειεηνχζα έλα 

εζσηεξηζηηθφ έξγν. 

Ο ήιηνο θξπβφηαλ κέζα ζηα θαηαθφθθηλα ρξψκαηα ηεο θσηηάο ηνπ 

ειηνβαζηιέκαηνο θαη ην θσο εμαρληδφηαλ αξγά...  

Ξαθληθά, θάηη αζπλήζηζην ζπκβαίλεη: αθνχσ θνληά κνπ έλα γέιην πνπ 

μεθνχθαηλε, ζαξθαζηηθφ, πεξηπαηρηηθφ, ραξαθηεξηζηηθά γπλαηθείν...  

Πξφθεηηαη γηα έλα απφ θείλα ηα αλζξσπνθάγα πνπιηά πνπ θαηνηθνχλ ζηελ 

ηπκθαιία ιίκλε· κηα calchona, κηα κάγηζζα θαθνχ καληάηνπ, κία γπλαίθα απφ 

αξηζηεξνχο aquelarres...  

Δ δηεζηξακκέλε θεχγεη θαη θξχβεηαη ζηα ηξνκαθηηθά ζθνηάδηα ηνπ θφζκνπ 

ηεο θφιαζεο... .  

Έηζη αξρίδεη ην ηνικεξφ κνπ ηαμίδη ζηα δσληαλά ζσζηθά ηνπ 

θαηαπνληηζκέλνπ νξπθηνχ βαζηιείνπ ηνπ Άξε.  

Πξηλ λ’ αλεβείο είλαη απαξαίηεην λα θαηεβείο: απηφο είλαη ν Νφκνο. ε θάζε 

αλάηαζε πξνεγείηαη κηα ηξνκεξή θαη θνβεξή ηαπείλσζε.  

Σν λα εμνινζξεχζσ κέζα κνπ απηά ηα απάλζξσπα καγηθά ζηνηρεία, απηά ηα 

πνπιηά ησλ θαθψλ νησλψλ, ήηαλ αζθαιψο ε δνπιεηά κνπ ζηα ζθνηεηλά Σάξηαξα.  

Παξ’ φιν πνπ κνηάδεη απίζηεπην -γηα ην πξσηάθνπζην ηεο είδεζεο- είλαη 

επείγνλ λα μέξεηε φηη φια ηα αλζξψπηλα φληα, ρσξίο εμαίξεζε θακία, έρνπλ ζηα 

αζπλείδεηα θαηάβαζά ηνπο δηάθνξα καγγαληθά ζηνηρεία.  

Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ζηνλ θφζκν ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ, ρσξίο λα ην 

μέξνπλ εμαζθνχλ αζπλείδεηα ηελ Μαχξε Μαγεία.  

Ώλακθηζβήηεηα αθφκα θαη νη ίδηνη νη Άγηνη φισλ ησλ ζξεζθεηψλ ππνθέξνπλ 

ηα πάλδεηλα φηαλ απην-απνθαιχπηνληαη· ηφηε κπνξνχλ λα εμαθξηβψζνπλ κφλνη ηνπο 

ηνλ σκφ ξεαιηζκφ απηψλ ησλ απάλζξσπσλ ζηνηρείσλ, πνπ νπσζδήπνηε είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα εμαιείςνπλ απφ ηνλ ςπρηζκφ ηνπο.  



Κάζε Μχζηεο ή Μπζηηθηζηήο ή Άγηνο, εθ’ φζνλ δελ έρεη πεζάλεη ξηδηθά ζ’ 

φια θαη ζε θάζε έλα απφ ηα ζαξάληα ελλέα δηακεξίζκαηα ηνπ ππνζπλείδεηνπ, είλαη 

πεξίπνπ καχξνο.  

Να εδψ έλαο απφ ηνπο κεγάινπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη ζσζηφ λα 

θαηαδηθάδνπκε θαλέλαλ. «πνηνο αηζζάλεηαη θαζαξφο απφ ακάξηεκα λα ξίμεη ηελ 

πξψηε πέηξα».  

Βθείλε ηελ επνρή ηεο δσήο κνπ κνχ επηηέζεθαλ αζηακάηεηα θη αιχπεηα ηα 

γξνπζνχδηθα πνπιηά πνπ δνπλ ζηελ ηπκθαιία Λίκλε.  

ηα mandingos, ζαιφληα ησλ ζθνηεηλψλ κάγσλ, κέζα ζηηο Κνιάζεηο ηνπ Άξε 

έθπιεθηνο αλαθάιπςα πνιινχο αδειθνχο ηνπ πέηξηλνπ κνλνπαηηνχ...  

Βπξφθεηην γηα «ςπρηθά αθφινπζα καχξεο καγείαο», αζθαιψο αγλννχκελα 

απφ ηηο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηεο.  

Ώθνχ ηειείσζα ηηο εξγαζίεο κνπ ζηηο νξπθηέο αβχζζνπο ηνπ Άξε, αλέβεθα 

ζξηακβεπηήο ζηνλ Πέκπην Οπξαλφ, ζηνλ θφζκν ηνπ Άηκαλ, ηνλ ιακπξφ νίθν ησλ 

Ώξεηψλ.  

Έηζη έγηλε θαη γχξηζα ζηνλ Οπξαλφ ηνπ Άξε· ηφηε μαλα-θαηέθηεζα ηελ ζέζε 

κνπ κεηαμχ απηψλ ησλ χςηζησλ φλησλ, ζετθή ζέζε πνπ ζε άιιε επνρή είρα ράζεη...  

Ο ζθνπφο ησλ εξγαζηψλ κνπ ζηηο Κνιάζεηο ηνπ Άξε είρε εθπιεξσζεί. Με 

εμαιεηκκέλα απ’ ηνλ ςπρηζκφ κνπ ηα απάλζξσπα  ζηνηρεία, ε ζπλείδεζή κνπ έκελε 

ειεχζεξε...  

Σα δηαλνεηηθά ζίδεξα είραλ εμαιεηθζεί θαη ε ζπλείδεζή κνπ ειεπζεξσκέλε, 

έμσ απφ ην θνβεξφ κπνπληξνχκη ηνπ λνπ, φπνπ γηα ηφζνλ θαηξφ δνχζε θπιαθηζκέλε 

είρε θαηαθέξεη λα ελσζεί, λα αλακηρζεί κε ηνλ Άηκαλ, ηνλ Άθαην, ην Πξαγκαηηθφ 

κνπ Βίλαη.  

Ώ! Ώλ νη άλζξσπνη κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ηη ζεκαίλεη κπνπληξνχκη ηεο 

λφεζεο... Βάλ θαηαιάβαηλαλ φηη δνπλ θπιαθηζκέλνη κέζα ζηελ θπιαθή ηνπ λνπ...  

ε πιήξε επηπρία, ζαλ Άλζξσπνο-Πλεχκα ζηνλ Ώξηαλφ Οπξαλφ, καθξηά απφ 

ην ζψκα ησλ αηζζεκάησλ θαη ηνπ λνπ, πξνρψξεζα ζπλεηδεηά ζαλ έλα πνπιί απφ 

αζηξαθηεξφ θσο, αληίζεζε ξηδηθή απηψλ ησλ άιισλ γξνπζνχδηθσλ πνπιηψλ ηεο 

ηπκθαιίαο Λίκλεο...  

ε ηέηνηεο ζηηγκέο εμαίξεηεο επηπρίαο, πέξαζα θνληά απφ πνιιά ζπκβνιηθά 

έξγα θαηαζθεπαζκέλα απφ θαζαξφ ζίδεξν, ηελ πεξηνρή ηνπ Άηκαλ, ηνπ Άθαηνπ, ηνπ 

θφζκνπ ηνπ πην ζθιεξνχ ξεαιηζκνχ, ηεο δηάζηαζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ.  

ηνλ ηξηζδηάζηαην θφζκν ηνπ Βπθιείδε πνηέ δελ έρνπκε ζπιιάβεη έλα ζηεξεφ 

ζε νινθιεξσηηθή κνξθή, ζπλνιηθή· εδψ βιέπνπκε ζε κνξθή αληηθεηκεληθή κφλν 

γσλίεο, επηθάλεηεο θ.η.ι.  

κσο ζηελ ιακπξή πεξηνρή ηνπ Άηκαλ, φρη κφλν ζπιιακβάλνπκε ζηεξεά ζε 

νινθιεξσηηθή κνξθή, αιιά επηπιένλ ππεξ-ζηεξεά, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αθξηβή 

πνζφηεηα αηφκσλ, πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ ην ζχλνιν νπνηνπδήπνηε 

ζψκαηνο.  

Ώζθαιψο ζηνλ Οπξαλφ ηνπ Άξε απνιακβάλνπκε πξαγκαηηθά ηελ 

αληηθεηκεληθή ζχιιεςε ζηελ πην πιήξε κνξθή.  

Πφζν επηπρήο αηζζαλφκνπλ ζ’ απηή ηελ πεξηνρή κε ηηο αηειείσηεο ραξέο!  

κσο ε δσή δελ είλαη πάληα γηνξηή· ππάξρνπλ επίζεο ηαιαηπσξίεο. Βζχ ην 

μέξεηο...  

Δ έδξα ηεο Οπξάληαο Κξίζεο, φπνπ δηνηθείηαη ε Ώληηθεηκεληθή Αηθαηνζχλε, 

πάληα παξεκβαίλεη.  

Μηα νπνηαδήπνηε κέξα, επηπρηζκέλνο ζηνλ Κφζκν ηνπ Άηκαλ, ήξζε ζε κέλα 

έλαο Αηθαζηήο ηνπ Νφκνπ ηεο Καηάλζηα (ην αλψηεξν Κάξκα).  



Βθείλνο θάζηζε κπξνζηά ζ’ έλα ηξαπέδη θαη εγψ κε πνιχ ζεβαζκφ θαη 

επιάβεηα αλαγθάζηεθα λα απαληήζσ ζε θαηεγνξίεο.  

«Βζείο έρεηε θξίλεη πνιινχο ζηα βηβιία ζαο» είπε ν Εεξάξρεο.  

«Βίκαη καρεηηθφο απφ ηελ θχζε κνπ», απάληεζα κε έκθαζε.  

«Καηαδηθάδεζηε ζε επηά κέξεο θπιάθηζε» (απηή ήηαλ ε θαηαδίθε).  

Πξέπεη λα νκνινγήζσ εηιηθξηλά θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο φηη αθνχγνληαο ηελ 

θαηαδίθε ήκνπλ ιίγν θπληθφο.  

Μνπ θάλεθε απηή ε πεξίπησζε ζαλ κηα θνπηή πεξίπησζε ηεο αζηπλνκίαο, 

φπσο φηαλ έλα παηδάθη καιψλεη κ’ έλα άιιν ζπλνκήιηθφ ηνπ θαη ηα βάδνπλ γηα 

κεξηθέο ψξεο ζηελ θπιαθή...  

κσο φηαλ βξέζεθα λα πιεξψλσ ηελ θαηαδίθε κνπ αηζζάλζεθα φηη απηή ε 

ηηκσξία ήηαλ ηξνκεξά νδπλεξή.   

Βπηά κέξεο κέζα ζην ηξνκεξφ κπνπληξνχκη ηνπ λνπ, φηαλ πηα είρα 

απειεπζεξσζεί απ’ απηφλ...  

Βπηά ζπκβνιηθέο κέξεο πίθξαο κέζα ζηελ θπιαθή ηνπ ηξνκαθηηθνχ 

δηαλνεηηθνχ...  

Ώρ! Ώρ! Ώρ!  
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Ο ΟΤΡΏΝΟ ΣΟΤ ΑΕΏ  

ρεδφλ ζπλέρεηα ζην ιακπξφ αζηεξηζκφ ησλ Ερζχσλ βξίζθεηαη ν αζηεξηζκφο 

ηνπ Σαχξνπ, πνπ αλαληίξξεηα βξίζθεηαη άκεζα ζπζρεηηζκέλνο κε ηελ εζσηεξηθή 

ππεξβαηηθή δνπιεηά: «Σελ ζχιιεςε ηνπ Σαχξνπ ηεο Κξήηεο».  

Ώπηφλ ηνλ είρε ζηείιεη ζην βαζηιηά Μίλσα ν Θεφο Πνζεηδψλαο γηα λα ηνλ 

πξνζθέξεη ζαλ νινθαχησκα, αιιά ν βαζηιηάο, άπιεζηνο, ηνλ θξάηεζε παξάηππα γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γη’ απηφλ ην ιφγν ην δψν έγηλε ηξνκεξφ θαη απεηιεηηθφ, 

ηξνκνθξαηψληαο φιε ηελ ρψξα.  

Λέεη ε παξάδνζε ησλ αηψλσλ, φηη ν Δξαθιήο, ν Διηαθφο Ήξσαο, πήξε 

εχθνια ηελ άδεηα λα ηνλ ζπιιάβεη, λα ηνλ αιπζνδέζεη θαη λα ηνλ ζχξεη απφ ηελ 

ζάιαζζα ζηηο Μπθήλεο.  

Βίλαη αλαληίξξεην φηη ε δνπιεηά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο Κνιάζεηο ηνπ Αία, 

βξίζθεηαη ζε πιήξε αιιεγνξία κε ηνλ Έθην Άζιν ηνπ Δξαθιή.  

Αελ είλαη πεξηηηφ ζε απηέο ηηο γξακκέο λα ζπκίζνπκε ηνλ πξψην Αία ηεο 

Βιιεληθήο ζενγνλίαο, Παηέξα φισλ ησλ Θεψλ, Κχξην ηνπ χκπαληνο θαη αδειθφ ηνπ 

Οπξαλνχ, Ur-Anas, δειαδή ησλ πξσηφγνλσλ Φσηηά θαη Νεξφ· δηφηη είλαη γλσζηφ φηη 

ζην Βιιεληθφ Πάλζενλ παξίζηαληαη πεξίπνπ ηξηαθφζηνη Αίεο.  

ηελ άιιε φςε ηνπ Jove ή Iod-Eve, είλαη ν Εερσβάο Άλδξαο ή Γπλαίθα ή 

Ώλδξφγπλα θαη ζπιινγηθά ΒινΎκ ησλ βηβιίσλ ηνπ Μσπζή, ν Adam-Kadmon ησλ 

Καβαιηζηψλ, ν Iacho ή Inacho ηεο Ώλαηνιήο, πνπ επίζεο είλαη ν ΐάθρνο ή ν 

Αηφλπζνο ησλ Φνηλίθσλ ζπλερηζηψλ ηεο πξσηφγνλεο ζενγνλίαο ηνπ Sanchoniaton. 

Ο ραξαθηήξαο πνπ δηλφηαλ πάληα ζηνλ Αία, ηνλ Ώμηνζέβαζην Παηέξα ησλ 

ζεψλ, ζαλ Οπξάληνο Άλζξσπνο έδσζε ζέζε ζε φρη ιίγα Ννξδηθά νλφκαηα, ηέηνηα 

φπσο Herr-Man θαη Δer-Μanas ή Hermes, ινγνηερληθά ν Θετθφο Άλζξσπνο ή ν 

Κχξηνο Άλζξσπνο, Alcides ή ΒΕ Cid, Θενγνληθφ πξφδξνκν ησλ δηθψλ καο 

πξντζηνξηθψλ Cides ηνπ Romancero. 

Ώλαληίξξεηα ν Αίαο, ζην Punjab θαη ζην Registan, είλαη ν Hari-KuIas ή 

Δξαθιήο, ν Διηαθφο Κχξηνο, ην πξσηφηππν ηεο θπιήο ηνπ Ήιηνπ, ν Harl Mukh ηνπ 

Cachemira δειαδή ν Ήιηνο ζηνλ νξίδνληα ηεο δσήο. 

Ο Αίαο ή IO-Pitar, δειαδή ν παηέξαο ηεο ΕΟ, είλαη ην Θετθφ Πλεχκα φιεο 

εθείλεο ηεο αξραίαο νξδήο δεκηνπξγψλ, πνπ κε ηελ κεηελζάξθσζε ζε ζψκαηα 



αληηζέηνπ θχινπ, έδσζαλ επθαηξία ζηνλ Βιιεληθφ κχζν γηα ηνπο έξσηεο ηνπ Αία κε 

ηελ Παξζέλα ΔΧ (ηηηη 0000), ε νπνία κεηακνξθψζεθε ζε νπξάληα αγειάδα ή Εεξή 

Ώγειάδα ησλ Ώλαηνιηηψλ, γηα λα γιπηψζεη απφ ηνλ ζπκφ ηεο Ήξαο. 

Ο Αίαο θαη ε Ώγειάδα ΔΧ (ηηηη νννν) καο δηεπθνιχλνπλ ζηελ ζεκαζία κηαο 

άιιεο πνζφηεηαο νλνκάησλ αξρατθψλ, φπσο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γεξπφλε (Gerlon ή Ferlon) 

-εθείλνπ πνπ νδεγεί ηηο αγειάδεο- απηφ ηνπ Hyperion Bosphoro -ινγνηερληθά «Ο 

νδεγφο ηεο Ώγειάδαο»- ην ίδην κε ηνλ Gauthama ΐνχδα. 

Έηζη ε νξδή ησλ Κπξίσλ ή ΒινΎκ Αίαο, βξίζθεηαη ζπκβνιηθά ζην ζεμνπαιηθφ 

ηεξφγξακκα ηεο ΔΧ (ηηηη 0000)· είλαη θαλεξφ φηη ππάξρνπλ δσδεθάδεο απφ νλφκαηα 

ζε θάζε γιψζζα θαη εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο κχζνη γηα θάζε φλνκα απφ απηά ζηελ 

αληίζηνηρε γιψζζα. 

ιε απηή ε άθαηε ζηξαηηά ησλ Θετθψλ λησλ, φινη απηνί νη ΒινΎκ, 

απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ηνλ Μνλαδηθφ Θεφ θαη ρσξίο φλνκα ησλ Tarteslos, ηνλ 

απζεληηθφ θαη χςηζην Αία ησλ αξραίσλ θαηξψλ. 

Ώθνχ αλαπηχμακε πνιχ πξνζεθηηθά απηφ ην κεηαβαηηθφ ζέκα, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε επίζεκα ην παξαθάησ: Ο Οπξαλφο ηνπ Αία είλαη ε θαηνηθία ησλ 

ΒινΎκ, ν Νηξβάλα... 

Βθείλνη νη επζεβείο ηνπ Μνλνπαηηνχ πνπ θζάλνληαο ζηελ Πέκπηε Μχεζε ηεο 

Φσηηάο δηαιέγνπλ ηνλ ειηθνεηδή δξφκν κπαίλνπλ ζην Νηξβάλα.  

Δ νινθιεξσηηθή εμέιημε είλαη δηαθνξεηηθή. ην φλνκα ηεο Ώιήζεηαο πξέπεη 

λα εμνκνινγεζψ κε εηιηθξίλεηα θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο φηη απηή ήηαλ πάληα ν 

κεγαιχηεξνο πφζνο κνπ... 

Δ πιήξεο αλάπηπμε φισλ κνπ ησλ ππεξζεηηθψλ δπλαηνηήησλ, ησλ 

Νηξβαληθψλ, ζ’ φιε ηελ παξνπζία ηνπ Κνζκηθνχ κνπ Βίλαη ήηαλ ν πφζνο κνπ... 

κσο είλαη αλακθηζβήηεην φηη πξηλ αλεβνχκε πξέπεη λα θαηεβνχκε. ε θάζε 

αλάηαζε πξνεγείηαη πάληα κηα ηξνκαθηηθή θαη θνβεξή ηαπείλσζε... 

Σν αιπζζφδεκα ηνπ ζπκβνιηθνχ Σαχξνπ ηεο Κξήηεο ήηαλ πξαγκαηηθά ε 

εξγαζία πνπ έπξεπε λα θάλσ θαη απηή θαζ’ εαπηή κνπ θάλεθε ηξνκεξή... 

Βθείλε ηελ επνρή ηεο ζεκεξηλήο κνπ χπαξμεο πνιιέο ζεμνπαιηθέο 

πξνθιήζεηο κε ηξηγχξηδαλ αιχπεηα ζηα ζθνηεηλά Σάξηαξα... 

Ώπην-εμεξεπλήζεθα ςπρνινγηθά θαη αλαθάιπςα ζηα βάζε, ηα πην ζθνηεηλά 

ηνπ ίδηνπ κνπ ηνπ λνπ, ηνλ πεξίθεκν Σαχξν ηεο Κξήηεο. 

Σνλ είδα, λαη, καχξν πειψξην, γηγάληην, απεηιεηηθφ θαη νπιηζκέλν κε κπηεξά 

θέξαηα... 

Φαλεξφ ήηαλ φηη εθδεισλφηαλ ζηνλ Φπρηζκφ κνπ κε δπλαηνχο ζεμνπαιηθνχο 

παικνχο, παζεηηθνχο, αλεμέιεγθηνπο... 

Ήηαλ επείγνλ λα αιπζνδέζσ ην ζθνηεηλφ ζεξίν· ήηαλ απαξαίηεην λα ην 

απνζπλζέζσ, λα ην κεηαηξέςσ ζε θνζκηθή ζθφλε. Ώλακθίβνια κε βνήζεζε ε Θετθή 

κνπ Μεηέξα Κνπληαιίλη, ην πχξηλν θίδη ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ. Ώπηφ ην κεγάιν 

θνζκηθφ γεγνλφο γηνξηάζηεθε κε ιακπξφηεηα ζηνλ ζαπκαζηφ Ναφ ηνπ Αία... 

Σφηε πνιινί ΐαζηιείο θαη Εεξείο ηεο Φχζεο, ληπκέλνη κε ηελ ηεξή πνξθχξα κε 

θαισζφξηζαλ... 

Έηζη μαλακπήθα ζηνλ Οπξαλφ ηνπ Αία, ζηελ θαηνηθία ησλ Βπηθξαηεηψλ, ζηελ 

επηπρία ηνπ Νηξβάλα... 

Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, εμνινζξεχνληαο παξαλζξψπηλα ζηνηρεία, μαλα-

θαηέθηεζα ηελ ζέζε κεηαμχ ησλ άθαησλ Εεξαξρηψλ, θαηάζηαζε ζπλεηδεηή πνπ ζε 

άιιε επνρή είρα ράζεη, φηαλ ζην θεληξηθφ νξνπέδην ηεο Ώζίαο, πξηλ απφ πεξίπνπ έλα 

εθαηνκκχξην ρξφληα έθαλα ην ιάζνο λα θάσ ην απαγνξεπκέλν θξνχην... 
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Ο ΟΤΡΑΝΟ ΣΟΤ ΚΡΟΝΟΤ 

Ο Έβδνκνο Άζινο ηνπ Δξαθιή, ηνπ Διηαθνχ Ήξσα ήηαλ ε ζχιιεςε ησλ 

θνξάδσλ ηνπ Αηνκήδε, γηνπ ηνπ Άξε θαη βαζηιηά ηνπ πνιεκηθνχ ιανχ ησλ 

Bηζζoλίσλ, πνπ ζθφησλαλ θαη έηξσγαλ ηνπο λαπαγνχο, πνπ έθηαλαλ ζε απηέο ηηο 

αθηέο. 

Ο Δξαθιήο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ θαηάθεξαλ λα πάξνπλ εθείλα ηα δψα κεηά 

απφ άγξηα κάρε κε ηνπο Bηζζoλίoπο, νη νπνίνη κε ηνλ Αηνκήδε είραλ ηξέμεη λα 

ππεξαζπίζνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο, ηνπο νπνίνπο λίθεζαλ, κέλνληαο ν ΐαζηιηάο 

ηξνθή ζε απηά ηα αλζξσπνθάγα ζειπθά. 

ηηο Κνιάζεηο ηνπ Κξφλνπ έπξεπε λα πηάζσ θαη λα θαηαζηξέςσ ηηο θνξάδεο 

ηνπ Αηνκήδε, παξαλζξψπηλα εκπαζή ζηνηρεία, βαζεηά βπζηζκέλα ζηηο ίδηεο κνπ ηηο 

αζπλείδεηεο αβχζζνπο. 

πκβνιηθά θηήλε καδί κε ηα ζπεξκαηηθά λεξά ηεο πξψηεο ζηηγκήο, 

δηαηεζεηκέλα πάληα λα θαηαζπαξάμνπλ ηνπο απνηπρεκέλνπο... 

Βθείλε ηελ επνρή ηεο ζεκεξηλήο χπαξμήο κνπ, δέρζεθα αθαηάπαπζηεο 

επηζέζεηο ζηα ζθνηεηλά Σάξηαξα. 

Οη Μχζηεο ηεο θαθήο καγείαο ησλ Ώηιάλησλ, απνθάζηζαλ λα κε πνιεκήζνπλ 

κε πξσηνθαλή αγξηφηεηα θαη εγψ αλαγθάζηεθα λα ππεξαζπηζηψ γελλαία... 

κνξθεο ιαηξεπηέο γπλαίθεο, θάθηζηεο νκνξθηέο, εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο, κε 

πεξηθχθισζαλ απφ παληνχ... 

Ώλακθίβνια ζηηο Κνιάζεηο ηνπ Κξφλνπ πεηξακαηηδφκαζηε, βηψλνπκε, 

μαλαδσληαλεχνπκε ηνπο Ώηιάληεηνπο ηξφκνπο... 

Ο Δξαθιήο, φπσο ιέεη ν Ώηιηαλφο (Αηάθνξεο Εζηνξίεο, βηβιίν V, Κ3) 

θαζάξηζε ηελ Γε θαη ηηο ζάιαζζεο απφ θάζε κνξθή ζεξησδίαο, φρη απφ ηα ζεξία, 

ληθψληαο ην λεθξνκάληε ΐξηάξεσ απηφλ κε ηα εθαηφ ρέξηα, ζ’ έλαλ απφ ηνπο 

δηάζεκνπο άζινπο ηνπ ή ζξηάκβνπο επί ηεο θαθήο Ώηιάληεηαο καγείαο, πνπ είρε 

θπξηεχζεη φιε ηελ Γε. 

Ο Δξαθιήο, ν πξαγκαηηθφο Άξεηνο Κrishna ηεο Mahabharata, 

πξναηζζαλφκελνο ηελ ηειηθή θαηαζηξνθή ηεο Ώηιαληίδνο πνπ επεξρφηαλ θαη καδί ηεο 

ηελ εμαθάληζε ηνπ ζείνπ Κήπνπ ησλ Βζπεξίδσλ, κεηαθχηεπζε φπνπ θαη λα πήγε, 

δειαδή ζ’ φιν ην Penjab, ηελ Μηθξά Ώζία, ηελ πξία, ηελ Ώίγππην, Βιιάδα, Εηαιία, 

Γεξκαλία, ηα ΐξεηαληθά λεζηά, Εζπαλία, Μαπξηηαλία θαη αθφκε θαη ζηελ Ώκεξηθή κε 

ην φλνκα Quetzalcoatl (ην Φσηεηλφ Άζπξν Φίδη) ην ζπκβνιηθφ Μπεηηθφ Αέλδξν, πνπ 

ζα ζψζεη φιεο απηέο ηηο ρψξεο απφ ηελ θαηαζηξνθή. 

κσο, γξακκέλν είλαη: «Ώπ’ φια ηα Αέληξα ηνπ Κήπνπ κπνξείο λα θαο· απ’ 

ην Αέληξν ηεο Γλψζεο ηνπ Καινχ θαη ηνπ Καθνχ φκσο δελ ζα θαο, γηαηί ηελ εκέξα 

πνπ ζα θαο, ζα πεζάλεηο». 

Σν λα κεζχζνπκε κε ην εμαίξεην άξσκα ηνπ απαγνξεπκέλνπ θαξπνχ είλαη 

απαξαίηεην, έηζη δίδαμε ν Δξαθιήο... 

ηελ ζέα ηνπ ηνίρνπ, ηνπ αδηαπέξαζηνπ σθεαλνχ γηα ηνλ άλζξσπν, ν 

Δξαθιήο, γεκάηνο απφ Σηηάληα αληαξζία, ηέλησζε ην ηφμν ηνπ ελάληηα ζηνλ Ήιην 

ζαλ λα επξφθεηην λα ηνλ ηξαπκαηίζεη γηα λα ζηακαηήζεη ηνλ γξήγνξν δξφκν ηνπ ζην 

καθξηλφ Χθεαλφ, ζηνλ νπνίν πήγαηλε λα ζαθηεί θαη φπνπ δελ κπνξνχζε λα ηνλ 

θπλεγήζεη, αιιά ν ζεφο Ώπφιισλαο ηνλ δηέηαμε λα θαζίζεη ήζπρνο θαη ππνκνλεηηθφο 

(γηαηί κφλν κε ππνκνλή αηέιεησηε κπνξείο λα πξαγκαηνπνηήζεηο ην Magnus Opus, ην 

Μεγάιν Έξγν) γηα επηβξάβεπζε δε, ηνπ έζηεηιε έλα Υξπζφ Πνηήξη, ην Άγην Grial, 

αζηξαθηεξφ αηψλην ζχκβνιν ηεο Μήηξαο ή ζειπθνχ yoni. 

Βίλαη αλαληίξξεην φηη ε αΎηα ηνπ Δξαθιή δελ είλαη άιιν απφ ηελ Piedra 

Magnes, ηνλ θαιιφ, ηελ Λφγρε ηνπ Longinus, ηνπ Ρσκαίνπ εθαηφληαξρνπ, κε ηελ 



νπνία εθείλνο ηξαπκάηηζε ηα πιεπξά ηνπ Κπξίνπ, ε ίδηα Άγηα Λφγρε κε ηεο νπνίαο 

ηελ κπζηηθή δχλακε ν Parcifal ζεξάπεπζε ηελ πιεγή ηνπ πιεπξνχ ηνπ Amforta... 

Με ηηο ζαπκαηνπξγέο δπλάκεηο απηψλ ησλ ζεβάζκησλ θεηκειίσλ, 

θαηαηξφπσζα ζε ζθιεξέο κάρεο ηνλ βαζηιηά ησλ ΐηζζνλίσλ, ηνπο Εππφηεο ηνπ 

Μαχξνπ Grial, ηνλ Klingsor, ην δσψδεο Βγψ... 

Σειεηψλνληαο ηελ εξγαζία ζηνλ Κξφλν, ηελ θαηνηθία ηνπ Πινχησλα, 

κεηαθέξζεθα κε ην είδσιν ζηελ Διηαθή Υψξα ησλ Τπεξβφξεησλ... 

Ώπηή είλαη ην λεζί Avallon· ε Μαγηθή πεξηνρή Jinas, φπνπ θαηνηθνχλ νη Άγηνη 

Θενί. .. 

Πεξίθεκν Νεζί ηνπ Ώπφιισλα· ζηεξεή γε ζηελ κέζε ηνπ Χθεαλνχ ηεο 

κεγάιεο δσήο ειεχζεξεο ζηελ θίλεζή ηεο... 

Ώ! Ναη ν Ώπηνθξάηνξαο Φξεηδεξίθνο ζην Μεζαίσλα ζα είρε πξαγκαηνπνηήζεη 

ζηνλ εαπηφ ηνπ ην Μπζηήξην ηνπ Αηζθνπφηεξνπ, ην Τπεξβφξεην Μπζηήξην... Βίλαη 

αλακθίβνιν φηη ηφηε ζα είρε μαλαλζίζεηI ιακπξά ην μεξφ δέληξν ηεο 

Ώπηνθξαηνξίαο... Βίλαη απηαπφδεηθην φηη ην ΐαζίιεην ηνπ Grial ζα είρε 

μαλαεκθαληζηεί ζαπκάζην, κέζα ζηελ ίδηα Άγηα Ρσκατθή Ώπηνθξαηνξία. 

Σν κνλνπάηη ηεο δσήο είλαη θηηαγκέλν κε ηα ίρλε ησλ νπιψλ ηνπ αιφγνπ ηνπ 

Θαλάηνπ... 

Αελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηήζεηο κέζα ζνπ ην Τπεξβφξεην Μπζηήξην 

ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηο θξηζεί ζηελ κεγάιε Ώίζνπζα ηεο Ώιήζεηαο-

Αηθαηνζχλεο... 

Αελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηήζεηο κέζα ζνπ ην Μπζηήξην ηνπ Grial, 

ρσξίο λα έρεηο πξνεγνπκέλσο δπγηζηεί ελψπηνλ ηεο θαξδηάο ηνπ Νεθξνχ ζηελ 

Γπγαξηά πνπ έρεη ε Ώιήζεηα - Αηθαηνζχλε... 

Αελ είλαη δπλαηή ε Βζσηεξηθή Ώπηνπξαγκάησζε ηνπ Βίλαη, ρσξίο λα έρεηο 

αλαθεξπρζεί «λεθξφο» ζηελ Ώίζνπζα ηεο Ώιήζεηαο-Αηθαηνζχλεο. 

Λέεη ε παξάδνζε ησλ αηψλσλ φηη πνιινί Μπεκέλνη ηαμίδεςαλ ζην παξειζφλ 

κέρξη ηελ ρψξα ηνπ Ώδειθνχ Εσάλλε -ηελ Διηαθή Γε- γηα λα ιάβνπλ θάπνηνλ 

Βζσηεξηζηηθφ Καζαγηαζκφ, καγηθφ, πνιχ εηδηθφ... 

Ώπηνί νη Ώδειθνί ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Ώγίνπ Εσάλλε ζην λεζί ηνπ Διηαθνχ 

Ώπφιισλα, είλαη εληειψο «λεθξνί»... 

Αελ είλαη ινηπφλ παξάμελν φηη θαη εγψ επίζεο ζα έπξεπε λα ηαμηδέςσ ζηελ Γε 

ηνπ Φσηφο ή Διηαθή Γε. 

ηνλ έλδνμν πξνζάιακν ηνπ ΐσκνχ ηνπ Κξφλνπ, κπξνζηά ζηα εμαίξεηα 

ληα, θαζηζκέλνο έπξεπε λα απαληήζσ ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο. Οη Άγηνη Θενί 

θξαηνχζαλ ζεκεηψζεηο ζ’ έλα κεγάιν βηβιίν... 

ε απηέο ηηο κπζηηθηζηηθέο ζηηγκέο μεπήδεζαλ, ζε φιν κνπ ην Κνζκηθφ Βίλαη 

κεξηθέο αλακλήζεηο... 

Ώ! Βγψ είρα μαλαβξεζεί εθεί θαη πξηλ θαη ζην ίδην άγην κέξνο, κπξνζηά ζηνπο 

εβάζκηνπο Θξφλνπο, πάλε πνιιά εθαηνκκχξηα ρξφληα, ηελ επνρή ηεο επείξνπ Mu ή 

Λεκνπξίαο. 

Σψξα γχξηδα ζξηακβεπηήο αθνχ είρα ππνθέξεη πνιιά. Ώρ! Ώρ! Ώρ! 

Ώθνχ ζπκπιεξψζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηαηππψζεηο εζσηεξηζκνχ, βγήθα απφ 

ηνλ πξνζάιακν θαη κπήθα ζην Ναφ. Ώλαληίξξεηα ν Ναφο ηνπ Κξφλνπ ζηελ Διηαθή 

Υψξα, Jina, ζηηο κεζεκβξηλέο πεξηνρέο, ήηαλ γεκάηνο ππθλή νκίριε... 

Βίλαη θαλεξφ φηη ν Ήιηoο θαη ν Κξφλνο αιιάδνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο ζηελ 

Κπβέξλεζε ηνπ Κφζκνπ.  

Καη είδα Θξφλνπο. Καη θάζηζαλ… oη Άγγεινη ηνπ Θαλάηνπ πεγαηλνέξρνληαλ, 

απφ δσ, απφ θεη θαη πην θάησ... 



Θετθά πξφζσπα έθηαζαλ ζην Ναφ. Ήξζαλ απφ δηάθνξα κέξε ηνπ καγηθνχ 

Νεζηνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ θφζκνπ... 

Thule ultima a Sole nomen habens». Ajryanem-Vaejo, ε Μεζεκβξηλή Υψξα 

ησλ αξραίσλ Πεξζψλ, φπνπ βξίζθεηαη καγηθά ην Παιάηη ηνπ ΐαζηιηά Ώξζνχξνπ, 

φπσο ην Midgard, ε αζηξαθηεξή θαηνηθία ε Sacrosanta de los Ases, ησλ Άθαησλ 

Κπξίσλ ηνπ ΐνξξά . 

-Ω, Maat! Να ‘καη εδώ πνπ θηάλσ ζ’ εζέλα! Άζε κε λα ζαπκάζσ ηελ 

αθηηλνβόια ζνπ νκνξθηά! Κνίηα, ην κπξάηζν κνπ ζεθώλεηαη γηα λα ιαηξέςεη ην 

αγηόηαην όλνκά ζνπ. 

-Ω! Αιήζεηα-Γηθαηνζύλε, άθνπζε! Έξρνκαη ζην κέξνο πνπ ηα δέληξα δελ 

θαξπνθνξνύλ θαη πνπ ε γε δε θπηξώλεη θπηά... 
Δ ζθειεηψδεο κνξθή ηνπ Θενχ ηνπ Θαλάηνπ, ζηελ αίζνπζα ηνπ Νανχ, δχγηζε 

ηελ θαξδηά κνπ ζηελ δπγαξηά ηεο Κνζκηθήο Αηθαηνζχλεο κπξνζηά ζηελ Θετθή 

Ώλζξσπφηεηα. 

Βθείλνο ν Λφγνο ηεο Αχλακεο κπξνζηά ζηα ιακπξά φληα ηα ληπκέλα κε ηα 

ζψκαηα ηα έλδνμα ηνπ Kam-Ur κε αλαθήξπμε λεθξφ. ηνλ ρψξν ηνπ Νανχ ππήξρε 

έλα ζπκβνιηθφ θέξεηξν, κέζα ζην νπνίν θαηλφηαλ ην πηψκα κνπ... 

Έηζη έγηλε θαη γχξηζα ζηνλ Οπξαλφ ηνπ Κξφλνπ, ζηελ Paranηrvana, ζηελ 

θαηνηθία ησλ Θξφλσλ... 

Έηζη έγηλε θαη μαλα-θαηάθηεζα ηελ Εεξαξρηθή θαηάζηαζε πνπ ζε άιιε επνρή 

είρα ράζεη, φηαλ είρα θάλεη ην βαξχ ιάζνο λα θάσ απφ ηα ρξπζά κήια απφ ηνλ Κήπν 

ησλ Βζπεξίδσλ... 

Ώξγφηεξα πέξαζα απφ ηελ Σειεηή ηνπ Θαλάηνπ: ηνλ γπξηζκφ κνπ ζην ζπίηη, 

ζπλάληεζα θάηη ην αζπλήζηζην... 

Βίδα λεθξψζηκεο αγγειίεο ζηνπο ηνίρνπο ηνπ ζπηηηνχ κνπ, πνπ αλάγγειιαλ ην 

ζάλαηφ κνπ θαη πνπ πξνζθαινχζαλ γηα ηελ θεδεία κνπ... 

ηαλ πέξαζα ην θαηψθιη αληίθξηζα κε κπζηηθηζηηθή έθπιεμε έλα θέξεηξν 

ρξψκαηνο άζπξνπ θαη πνιχ φκνξθν... 

Βίλαη θαλεξφ φηη κέζα ζ’ εθείλν ην θνπηί ήηαλ ην πηψκα κνπ, εληειψο θξχν 

θαη άςπρν... 

Πνιινί ζπγγελείο ηξηγχξσ απφ ην θέξεηξν εθείλν, έθιαηγαλ πηθξά... 

Βμαίζηα ινπινχδηα γέκηδαλ κε ην άξσκά ηνπο ην πεξηβάιινλ εθείλνπ ηνπ 

δσκαηίνπ... 

Πιεζίαζα ηελ κεηέξα κνπ, πνπ εθείλε ηελ ζηηγκή ζηέγλσλε κ’ έλα καληήιη ηα 

δάθξπά ηεο... 

Φίιεζα κε απέξαληε αγάπε ηα ρέξηα ηεο θαη είπα: «’ επραξηζηψ, σ Μεηέξα! 

γηα ην θπζηθφ ζψκα πνπ κνπ έδσζεο. Πνιχ κνπ ρξεζίκεπζε απηφ ην φρεκα, ήηαλ 

πξαγκαηηθά έλα ζαπκάζην φξγαλν, αιιά φια ζηελ δσή έρνπλ κηα αξρή θαη έλα 

ηέινο». 

ηαλ βγήθα απφ εθείλν ην πιαλεηηθφ ζπίηη, επηπρηζκέλνο απνθάζηζα λα 

αησξεζψ ζηελ αχξα ηνπ χκπαληνο... 

Βίδα ηνλ εαπηφ κνπ κεηακνξθσκέλν ζ’ έλα κσξφ, ρσξίο Βγψ, απαιιαγκέλν 

απφ ηα ππνθεηκεληθά ζηνηρεία ησλ αληηιήςεσλ... 

Σα κηθξά κνπ παπνπηζάθηα δελ κνπ θαίλνληαλ πνιχ σξαία. Γηα κηα ζηηγκή 

ζέιεζα λα ηα βγάισ, αιιά κεηά είπα ζηνλ εαπηφ κνπ: 

-Απηόο ζα κε ληύζεη όπσο ζέιεη... 

ε απνπζία ηνπ νδπλεξνχ δηαλνεηηθνχ, πνπ θαλέλαλ δελ θάλεη επηπρηζκέλν, 

ην κφλν πνπ ππήξρε ζε κέλα ήηαλ ηα πην θαζαξά ζπλαηζζήκαηα... 

Καη φηαλ ζπκήζεθα ην γέξν παηέξα κνπ θαη ηνλ αδειθφ κνπ ηνλ German, 

είπα: Ώπηνί πηα πέζαλαλ... 



Καη ζηελ ζχκεζε φισλ απηψλ ησλ πνλεκέλσλ πνπ άθελα ζηελ θνηιάδα ηνπ 

πφλνπ ηνπ Samsara, αλαθψλεζα: Οηθνγέλεηα; Πνηα; Αελ έρσ νηθνγέλεηα...». 

Ώηζζαλφκελνο εληειψο απαιιαγκέλνο απφ ην ζαξθίν κνπ, απνκαθξχλζεθα κε 

πξφζεζε λα θηάζσ ζ’ έλα απνκαθξπζκέλν κέξνο φπνπ ζα έπξεπε λα βνεζήζσ 

άιινπο... 

ε ηέηνηεο ζηηγκέο κπζηηθηζηηθήο επραξίζηεζεο, είπα: Γηα πνιχλ θαηξφ δελ ζα 

απνθηήζσ θπζηθφ ζψκα... 

Ώξγφηεξα αηζζάλζεθα φηη ε Ώζεκέληα Κισζηή, ην πεξίθεκν Antakarana, ε 

Κισζηή ηεο Γσήο, αθφκα δελ είρε θνπεί. Σφηε έπξεπε λα γπξίζσ ζην θπζηθφ ζψκα 

γηα λα ζπλερίζσ ηελ ζθιεξή δνπιεηά ηεο θάζε ζηηγκήο... 
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Ο ΟΤΡΑΝΟ ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ 
Λέεη ν κχζνο ησλ ακέηξεησλ αηψλσλ φηη ν Ώηλείαο -ν ηθαλνπνηεκέλνο Σξψαο- 

θάζηζε κε ηνλ βαζηιηά Βχαλδξν θαη ηνπο ζεβάζκηνπο θπξίνπο ζην ηξαπέδη ηεο 

γηνξηήο... 

«Οη ζθιάβνη ηνπ ζεξβίξηδαλ θάζε είδνπο θαγεηά θαη ην γιπθφ θξαζί θαη φηαλ 

ρφξηαζαλ ηελ πείλα θαη ηελ δίςα ηνπο, ν βαζηιηάο Βχαλδξνο εμήγεζε ζην 

θηινμελνχκελφ ηνπ φηη εθείλε ε γηνξηή πξνο ηηκή ηνπ Δξαθιή, πνπ κφιηο είρε γίλεη 

φηαλ εθείλνη έθζαζαλ, δελ ήηαλ θακηά πξφιεςε παξά κφλνλ ε ηειεηή πνπ νθεηιφηαλ 

ζηνλ Θεφ, γηαηί βξηζθφηαλ εθεί θνληά ν ηφπνο ηνπ πην κεγάινπ άζινπ (ηνπ φγδννπ): ε 

ζπειηά φπνπ ζαλάησζε ηνλ ιεζηή Κάθν. 

Φαηλφηαλ, εθεί θνληά, έλα νξνπέδην ηεξάζηην ζθεπαζκέλν κε πέηξεο πνπ 

θαίλνληαλ ζαλ λα είραλ γθξεκηζηεί απφ θάπνηνλ ζεηζκφ. Κάησ απ’ απηέο ππήξρε ην 

άλνηγκα, πνπ νδεγνχζε ζην άληξν, φπνπ ν Κάθνο είρε θαηαθχγεη θαη φπνπ ν γηνο ηνπ 

Αία ηνλ πεξηθχθισζε ξίρλνληάο ηνπ πέηξεο θαη θνξκνχο, γηα ηηκσξία, γηαηί εθείλνο 

είρε πξνζπαζήζεη λα ηνπ θιέςεη ηα θνπάδηα. 

Μεηά απ’ απηήλ ηελ εμήγεζε ηνπ βαζηιηά Βπάλδξνπ, κηα ρνξσδία απφ 

έθεβνπο έδσζε ρξψκα ζην εγθψκην ηνπ Δξαθιή θαη ησλ κεγάισλ ηνπ 

θαηνξζσκάησλ. 

Ώπαξηζκνχζε φια ηνπ ηα θαηνξζψκαηα: πψο ζηξαγγάιηζε ηελ Λεξλαία Όδξα· 

πψο ζθφησζε ην ιηνληάξη ηεο Νεκέαο θαη έβγαιε απφ ηα ζθνηάδηα ζην θσο ηνλ 

Κέξβεξν, ηνλ ζθχιν ηεο θφιαζεο (ην ζεμνπαιηθφ έλζηηθην πνπ πξέπεη λα καο 

θαζνδεγεί κέρξη ηελ ηειηθή απειεπζέξσζε). 

Ώθνχ ηειείσζαλ ηα άζκαηα θαη νη ηειεηνπξγίεο, ν γέξνληαο ΐαζηιηάο 

πεξπαηψληαο κε αξγφ βήκα, ιφγσ ειηθίαο, θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ πφιε Palantia, 

φπνπ είρε ην ζξφλν ηνπ, πεξπαηνχζε ζπγθξαηνχκελνο απφ δχν λένπο: Σνλ Παιάδην, 

ην γην ηνπ θαη ηνλ Ώηλεία. 

Βλψ νη ηξεηο ηνπο πεξπαηνχζαλ ζηακαηνχζαλ γηα λα δσληαλέςνπλ ηελ 

ζπδήηεζε θαη ν ΐαζηιηάο εμήγεζε ζηνλ Ώηλεία, φηη ην φλνκα ηνπ Λαηίνπ, φπνπ 

ρηηδφηαλ ε πφιε ηνπ Λαηίνπ (Latium) πξνεξρφηαλ απφ ηα καθξηλά ρξφληα φηαλ ν 

Κξφλνο, ν παηέξαο ηνπ Αία, θαηέθπγε εθεί γηα λα μεθχγεη απφ ηνπο ερζξνχο, πνπ 

πξνζηάηεπαλ ηνλ ζθνπφ ηνπ γηνπ ηνπ φηαλ ηνλ είρε εθζξνλίζεη. 

Σφηε άξρηζε ε Υξπζή Βπνρή, ηελ νπνία αθνινχζεζε ε Βπνρή ηνπ ηδήξνπ, 

φπνπ θπξηαξρνχζε ε ιχζζα ηνπ πνιέκνπ θαη ε καλία ηεο θαηάθηεζεο. 

Δ ρψξα άξρηζε λα δέρεηαη επηζέζεηο απφ αλζξψπνπο δηαθφξσλ πξνειεχζεσλ. 

Πεξπαηψληαο ν Βχαλδξνο έδεημε ζηνλ Ώηλεία ην δάζνο θαη ηα κέξε φπνπ ζα 

ζπλέβαηλαλ ζην κέιινλ, ηα γεγνλφηα ηεο λέαο Ρψκεο· ην κέξνο φπνπ ν νξκεηηθφο 

Ρσκχινο ζα πξαγκαηνπνηνχζε ηα θαηνξζψκαηά ηνπ· ην Καπηηψιην, ‘Jήκεξα πιαηεία 

ζθεπαζκέλε κε ρξπζάθη θαη κάξκαξα, ηφηε έλα μέθσην ζην δάζνο γεκάην απφ 



αγθάζηα θαη ζάκλνπο, θαη ηνλ βξάρν Σαξπήηα απ’ φπνπ ε Ρσκατθή δηθαηνζχλε ζα 

γθξέκηδε ηνπο πξνδφηεο ηεο παηξίδαο. 

Βξείπηα ζθφξπηα έδεηρλαλ εθεί αγάικαηα-κλεκεία άιισλ επνρψλ θαη κεξηθέο 

φξζηεο πέηξεο γηα ηνλ Εαλφ θαη άιιεο γηα ηνλ Κξφλν έδηλαλ ηα νλφκαηα ζε δχν κέξε: 

ην Saturno θαη ην Janiculo». 

ια απηά είλαη αθξηβήο αληηγξαθή απφ ηελ Ώηλεηάδα ηνπ ΐηξγηιίνπ, ηνπ 

πνηεηή ηεο Μάληνπα, ηνπ θαινχ Αάζθαινπ ηνπ Αάληε ηνπ Φισξεληηαλνχ. 

Ο Εεζνχο, ν Μεγάινο Καβίξ, ζηαπξψζεθε αλάκεζα ζε δχν ιεζηέο, έλαλ ζηα 

δεμηά ηνπ θαη άιινλ ζη’ αξηζηεξά ηνπ... 

Ο ΏΓΏΘΟ, ν θαιφο ιεζηήο ζην εζσηεξηθφ καο θιέβεη ην εμνπαιηθφ 

Τδξνγφλν Si12 ησλ δεκηνπξγηθψλ νξγάλσλ κε ηνλ θαλεξφ ζθνπφ λα 

θξπζηαιινπνηεζεί ζην Άγην Πλεχκα, ηνλ Μεγάιν Παξεγνξεηή κέζα ζε καο ηνπ 

ίδηνπο, εδψ θαη ηψξα... 

Ο ΚΏΚΟ, ν θαθφο ιεζηήο, θξπκκέλνο ζηελ ζθνηεηλή ζπειηά ηεο 

αλζξψπηλεο παξαζπλείδεζεο, ιεειαηεί ην ζεμνπαιηθφ θέληξν ηνπ νξγαληζκνχ γηα 

ηθαλνπνίεζε θηελσδψλ αλζξψπηλσλ παζψλ... 

Ο ηαπξφο είλαη ζεμνπαιηθφ ζχκβνιν εθπιεθηηθφ, ζαπκάζην, ιακπξφ. Σν 

θάζεην μχιν είλαη αξζεληθφ, ην νξηδφληην ζειπθφ, ζηελ δηαζηαχξσζε ησλ δχν 

βξίζθεηαη ην θιεηδί φισλ ησλ εμνπζηψλ. 

Σν lingam ην καχξν, βαικέλν κέζα ζην ζειπθφ yoni, ζρεκαηίδεη ηαπξφ. 

Ώπηφ ην μέξνπλ πνιχ θαιά νη Θενί θαη νη Άλζξσπνη... 

Μπνξνχκε θαη πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην παξαθάησ: Ο ΏΓΏΘΟ θαη ν ΚΏΚΟ 

ζηαπξσκέλνη ζηνλ ηφπν ηνπ Κξαλίνπ, αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ Μεγάινπ Kabir, 

θάλνπλ ηελ εκθαηηθή αιιεγνξία ηνπ ιεπθνχ ηαληξηζκνχ θαη ηνπ καχξνπ ηαληξηζκνχ, 

ηελ θαιή θαη ηελ θαθή εμνπαιηθή Μαγεία. 

Δ ΐίβινο, απφ ηελ Γέλεζε κέρξη ηελ Ώπνθάιπςε, δελ είλαη παξά κηα ζεηξά 

απφ ηζηνξηθά ρξνληθά ηεο κεγάιεο πάιεο αλάκεζα ζηνπο νπαδνχο ηνπ ΏΓΏΘΟΤ θαη 

ηνπ ΚΏΚΟΤ, ηεο Λεπθήο Μαγείαο θαη ηεο Μαχξεο· ηνπο Μχζηεο ηνπ Μνλνπαηηνχ 

ηεο Αεμηάο, ηνπο πξνθήηεο θαη απηνχο ηεο Ώξηζηεξάο, ηνπο Λεβίηεο... 

ηηο Ώβχζζνπο ηνπ Οπξαλνχ έπξεπε λα κεηαηξέςσ ζε θνζκηθή ζθφλε ηνλ 

Καθφ Λεζηή, ηνλ ζθνηεηλφ ΚΏΚΟ, απηφλ πνπ πξηλ ιεειαηνχζε ην εμνπαιηθφ 

Κέληξν ηεο νξγαληθήο κνπ κεραλήο, γηα ηελ επηειή ηθαλνπνίεζε ησλ δσσδψλ 

παζψλ... 

ηαλ εηζρψξεζα ζηνλ πξνζάιακν ηνπ Νανχ, ζπκήζεθα φηη είρα μαλαβξεζεί 

εθεί ζηνπο αξραίνπο θαηξνχο... 

Με ην Μάηη ηνπ Shiva είδα ζην κέιινλ δηάθνξα ηαληξηθά θηλήκαηα ηνπ 

Τδξνρφνπ απφ ηα νπνία εμείρε εθείλν ηνπ Γλσζηηθνχ Κφζκνπ, ηνπ νπνίνπ νη ζεκαίεο 

θπκάηηδαλ ζξηακβεχνπζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Γεο... 

Ώλαληίξξεηα ν Οπξαλφο, ν Τδξνρφνο, είλαη ζεμνπαιηθφο, καγηθφο, 

επαλαζηαηηθφο, εθαηφ ηνηο εθαηφ... 

Έηζη μαλακπήθα ζηνλ Οπξαλφ ηνπ Οπξαλνχ, ηνλ Mahaparanirvana, ηελ 

θαηνηθία ησλ Υεξνπβίκ... 

Έηζη μαλα-θαηέθηεζα εθείλε ηελ ιακπξή ζπλεηδεηή θαηάζηαζε πνπ ζε άιιε 

επνρή είρα ράζεη, φηαλ έπεζα παξαδνκέλνο ζηα πφδηα ηεο ζαπκάζηαο Βχαο ηεο 

Ββξατθήο Μπζνινγίαο... 
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Ο ΟΤΡΑΝΟ ΣΟΤ ΠΟΔΗΓΩΝΑ 



Ώλαληίξξεηα θαηαιήγεη πνιχπινθνο ν Έλαηνο Άζινο ηνπ Δξαθιή, ηνπ 

Διηαθνχ Ήξσα: Δ θαηάθηεζε ηεο Γψλεο ηεο Εππνιχηεο, βαζίιηζζαο ησλ Ώκαδφλσλ, 

ηεο ςπρηθήο άπνςεο ηνπ ζειπθνχ ηεο ηδίαο καο ηεο εζσηεξηθήο θχζεο... 

Μπαίλνληαο ζηα πινία καδί κε άιινπο κπζηθνχο ήξσεο, πξέπεη λα παιέςεη 

πξψηα κε ηνπο γηνχο ηνπ Μίλσα -ηνπο Μαχξνπο Μάγνπο- κεηά κε ηνπο ερζξνχο ηνπ 

βαζηιηά Λχθνπ ηνπ νπνίνπ ην εμσηηθφ φλνκα καο ζπκίδεη ηελ αλαινγία κεηαμχ ιχθνπ 

θαη θσηφο -πξφθεηηαη δειαδή γηα ηνπο Κπξίνπο ηνπ Κάξκα, κε ηνπο νπνίνπο ζα 

πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε ινγαξηαζκνχο- θαη ηειηθά κε ηηο ακαδφλεο -ηξνκεξά 

πξνθιεηηθέο γπλαίθεο- μεζεθσκέλεο απφ ηελ Ήξα, παξ’ φιν πνπ ε Εππνιχηε είρε 

δερζεί λα ηνπ παξαδψζεη ηελ δψλε ηεο εηξεληθά. ε απηφ νθείιεηαη ην φηη ε 

ΐαζίιηζζα ζπζηάζηεθε άζθνπα απφ ηελ αλδξηθή αγξηφηεηα, πνπ πξνζπαζεί λα 

θπξηεχζεη κε ηελ βία ηελ άζηρηε αξεηή ηεο. 

Ώπηή ε ζαπκαηνπξγή δψλε, αλάινγε κε ηεο Ώθξνδίηεο θαη έκβιεκα ηεο 

ζειπθφηεηαο, ράλεη θάζε ζεκαζία θαη αμία φηαλ απνρσξηζηεί απφ ηελ γλήζηα θάηνρφ 

ηεο. Δ Ώγάπε θαη φρη ε βία θάλεη, ζπλεπψο, ηελ θαηάθηεζή ηεο πξαγκαηηθά 

ζεκαληηθή θαη αιεζηλή... 

Έρνληαο θαηαθηήζεη ν Θεφο Πνζεηδψλαο ηελ ήπεηξν Ώηιαληίδα, ηψξα 

βπζηζκέλε ζηα θνπξηνπληαζκέλα λεξά ηνπ Χθεαλνχ πνπ έρεη ην φλνκά ηεο, ιέλε νη 

παξαδφζεηο φηη έθαλε αξθεηνχο γηνχο κε κηα ζλεηή γπλαίθα... 

Κνληά ζην λεζί φπνπ ζα έκελαλ ππήξρε φιν πεδηάδα, αιιά ζην κέζνλ ηεο 

ππήξρε έλαο θάκπνο πνιχ εηδηθφο, κ’ έλα κηθξφ βνπλφ ζην θέληξν πνπ απείρε πελήληα 

ζηάδηα απφ ηελ ακκνπδεξή παξαιία... 

ε απηφ ην βνπλφ δνχζε έλα απ’ απηά ηα κεγάια φληα πνπ γελλήζεθαλ ζηελ 

γε, νλνκαδφκελνο Έβελνξ, ν νπνίνο απφ ηελ γπλαίθα ηνπ, ηελ Λεπθίππε, είρε 

απνθηήζεη ηελ Clitone, ηελ κνλαδηθή ηνπ θφξε. 

ηαλ πέζαλαλ νη γνλείο ηεο Clitone, ν Πνζεηδψλαο ηελ παληξεχηεθε θαη 

έθηηαμε γχξσ απφ ην κέξνο πνπ δνχζε δηάθνξεο ηάθξνπο κε λεξφ, απφ ηηο νπνίεο, 

θαζψο ιέεη ε παξάδνζε ησλ αηψλσλ, νη ηξεηο έξρνληαλ απφ ηελ ζάιαζζα θαη απείραλ 

ην ίδην απφ ηνλ Χθεαλφ, θάλνληαο ηείρνο γχξσ απφ ηνλ ιφθν γηα λα ηνλ θάλεη 

απξφζβιεην θαη αδηαπέξαζην. 

Ώπηή ε Clitone ή Minerλa-Neith έρηηζε ζηελ Βιιάδα ηελ Ώζήλα θαη ηελ 

αΎδα ζην πεξίθεκν Αέιηα ηνπ Νείινπ. 

ε αλάκλεζε φισλ απηψλ, νη Άηιαληεο έρηηζαλ ηνλ ζαπκάζην Ναφ ηνπ 

Πνζεηδψλνο θαη ηεο Clitone... 

’ απηφλ ηνλ Ναφ ελαπνηέζεθαλ ηα πηψκαηα ησλ Αέθα Γησλ ηνπ Πνζεηδψλα, 

ζπκβνιηθφο καγηθφο αξηζκφο... 

Αελ κπνξνχκε λα αθήζνπκε ηελ κειέηε ηνπ αξηζκνχ 10 ρσξίο λα 

αζρνιεζνχκε κε ηελ ΐηβιηθή ππνρξέσζε ηνπ diezmo (Αεθάηεο), ζηελ νπνία 

βαζίζηεθε ζειεκαηηθά ν Ώβξαάκ, ζε ζρέζε κε ηνλ κπεκέλν ΐαζηιηά Μειρηζεδέθ... 

Καζψο ιέεη ην θεθάιαην 14 ηεο Γέλεζεο: «ΐγήθε ν ΐαζηιηάο ησλ νδφκσλ λα 

ηνλ ππνδερηεί (ηνλ Ώβξαάκ)... Σφηε ν Μειρηζεδέθ ΐαζηιηάο ηνπ αιέκ -ν νπνίνο 

ήηαλ Εεξέαο ηνπ Όςηζηνπ Θενχ- έβγαιε ςσκί θαη θξαζί θαη ηνλ επιφγεζε, θαη είπε: 

Βπινγεκέλνο λα είλαη ν Ώβξαάκ ηνπ Όςηζηνπ Θενχ, θάηνρνο ηεο Γεο θαη ησλ 

Οπξαλψλ θαη επινγεκέλνο αο είλαη ν Όςηζηνο Θεφο, πνπ παξέδσζε ηνπο ερζξνχο ζνπ 

ζηα ρέξηα ζνπ. Καη ηνπ έδσζε ν Ώβξαάκ ηηο Αεθάηεο φισλ». 

ηελ εμσηεξηθή ή δεκφζηα κνξθή ηνπ, ε ππνρξέσζε ηεο Αεθάηεο ζηελ 

εβξατθή λνκνζεζία, είλαη παγθφζκηα ππνρξέσζε, πνπ φινη νη αδειθνί ηνπ 

Μνλνπαηηνχ πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ πηζηά έλα κέξνο απφ ηα εηζνδήκαηά ηνπο -πνπ 

δελ πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξν απφ ην δέθαην- ζ’ εθείλε ηελ κνξθή πνπ ειεχζεξα είραλ 



εθιέμεη θαη θξίλνπλ πην επίθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή γηα λα ζπληεξήζνπλ ηνλ θνπφ 

ηεο Ώιήζεηαο θαη ηεο Αηθαηνζχλεο… 

ηελ εζσηεξηθή ή κπζηηθή κνξθή, ε Αεθάηε ζπκβνιίδεη ηελ δπγαξηά 

πιεξσκήο ζηελ ζθαίξα ηνπ Πνζεηδψλα... 

Βίλαη αλαληίξξεην φηη εδψ πξέπεη λα ινγαξηαζηνχκε κε ηνπο ερζξνχο ηνπ 

βαζηιηά Λχθνπ (ηνπο Κχξηνπο ηνπ Κάξκα). 

Βίλαη αλακθίβνιν φηη φινη εκείο δνινθνλνχκε ηνλ Θεφ Βξκή, ηνλ Hiram, θαη 

δελ είλαη δπλαηφλ λα ηνλ αλαζηήζνπκε κέζα ζε καο ηνπο ίδηνπο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο 

λα έρνπκε πιεξψζεη ην απαίζην έγθιεκα... 

Καηά ζπλέπεηα, ε Αεθάηε γίλεηαη κηα ππνρξέσζε πξαθηηθή θαη απαξαίηεηε 

ηεο δπλακηθήο αξρήο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ κειέηε ηεο Αεθάηεο Βληνιήο, δειαδή: 

Να ζεσξείηε ζαλ πεγή, πεγή θαη πλεπκαηηθή πξφλνηα φινπ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ζείνπ 

θέληξνπ ηεο δσήο καο, ην κπζηεξηψδεο Iod πνπ θξχβεηαη ζην κέζνλ ηνπ θεληξηθνχ 

δέιηα ηνπ Νανχ ηνπ Βίλαη καο. 

Σα ιφγηα ηνπ Βπαγγειίνπ (Μαηζαίνο, θεθ 6, παξ 20) μεθαζαξίδνπλ ην ζεκείν 

απηφ ηεο Αεθάηεο: «κσο απνθηήζηε ζεζαπξνχο ζηνπο Οπξαλνχο... γηαηί φπνπ 

βξίζθεηαη ν ζεζαπξφο, εθεί ζα βξίζθεηαη θαη ε θαξδηά ζαο...». 

Σν θεθάιαην 3 ηνπ Μαιαρία ιέεη: «Φέξηε φιεο ηηο Αεθάηεο ζην Πηζάξη, θαη 

γηα λα ππάξρεη ηξνθή ζην ζπίηη κνπ· θαη δνθηκάζηε κε ηψξα ζ’ απηφ, εάλ δελ ζαο 

αλνίμσ ηα παξάζπξα ηνπ νπξαλνχ θαη δελ ζ’ αδεηάζσ πξνο εζάο επινγίεο κέρξη λα 

πεξηζζέςνπλ». 

θάβνληαο κέζα ζηα βαζεηά έγθαηα ηεο Κφιαζεο, εξγαδφκελνο εληαηηθά ζηελ 

Έλαηε θαίξα, εγψ έςαρλα κε αηέιεησηε αλεζπρία ηνλ ζεζαπξφ ηνπ Οπξαλνχ, ην 

Υξπζφκαιιν Αέξαο ησλ αξραίσλ... 

Οη γηνη ηνπ Μίλσα, νη Μχζηεο ηνπ Ώξηζηεξνχ Υεξηνχ, νη παληνηηλνί Λεβίηεο, 

νξγηζκέλνη κνπ επεηίζελην αζηακάηεηα ζηηο ηξνκεξέο Ώβχζζνπο ηνπ Πνζεηδψλα... 

ηελ ζθιεξή δνπιεηά πνζνχζα λα θαηαθηήζσ ηελ δψλε ηεο Εππνιχηεο, αιιά 

νη ακαδφλεο, ππνθηλνχκελεο απφ ηελ Ήξα, κε ελνρινχζαλ ζπλερψο κε ηα ραξηησκέλα 

ηνπο θάιιε ηεο Ώβχζζνπ... 

Κάπνην νπνηνδήπνηε βξάδπ, δελ ελδηαθέξεη ηψξα ε εκεξνκελία, νχηε ε κέξα, 

νχηε ε ψξα, κεηαθέξζεθα ζηνλ Πχξγν ηνπ Klingsor, ηνπνζεηεκέλν αθξηβψο ζηελ 

αιακάλθα ηεο Εζπαλίαο... 

Αελ είλαη πεξηηηφ λα ζπκίζσ ηψξα κε κεγάιε έκθαζε, φηη ζ’ απηφ ην παιηφ 

θάζηξν πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνλ ΐάγθλεξ ζην έξγν ηνπ «Πάξζηθαι», ιεηηνπξγεί «ε 

αίζνπζα ηεο Μαχξεο Μαγείαο»... 

Ώπηφ πνπ είδα ηφηε ζηελ ζιηβεξή θαηνηθία ησλ Ώξππτψλ, ήηαλ πξαγκαηηθά 

αλαηξηρηαζηηθφ... 

Γξνπζνχδεο κάγηζζεο, απφ αξηζηεξνχο aquelares, ζθνηαδηζηηθέο, κνπ 

επηηέζεθαλ πνιιέο θνξέο κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Πχξγνπ· φκσο ππεξαζπίζηεθα 

ζαξξαιέα κε ην ππξνγελέο ζπαζί... 

Ο παιηφο κνπ θίινο, ν Άγγεινο ΏδσλαΎ -ν νπνίνο απηφλ ηνλ θαηξφ έρεη 

θπζηθφ ζψκα- κε ζπλφδεπζε ζε απηήλ ηελ πεξηπέηεηα... 

Αελ ήηαλ κάηαηεο, φρη, νη θνπηψδεηο εξγαζίεο ησλ κεγάισλ δηνξαηηθψλ γηα ηα 

πξάγκαηα ηνπ αζηξηθνχ, πνπ νλνκάζηεθαλ αιρεκηζηέο, θαββαιηζηέο, απνθξπθηζηέο 

θ.η.ι. Ώπηφ, πνπ βιέπακε ηψξα κέζα ζην άληξν απηφ, ήηαλ αζθαιψο ηξνκαθηηθφ... 

Πνιιέο θνξέο μεζεθάξσζα ην ππξνγελέο κνπ ζπαζί γηα λα ξίμσ θσηηέο 

ελάληηα ζηελ ζαλάζηκε θαηνηθία ηνπ Νεθξνκάληε Klingsor... 

Με αζπλήζηζην ηξφπν, ν ΏδσλαΎ θαη εγψ πιεζηάζακε πξνο θάηη κάγηζζεο πνπ 

εηνίκαδαλ ην ηξαπέδη γηα ηελ γηνξηή... 



Μάηαηα, δηαπέξαζα κε ην ζπαζί κνπ ην ζηήζνο κηαο απ’ απηέο ηηο κάγηζζεο· 

απηή παξέκεηλε αηάξαρε. Ώζθαιψο ήηαλ αθππληζκέλε ζην θαθφ θαη γηα ην θαθφ. 

Βίλαη θαλεξφ φηη ζέιεζα λα θάλσ λα βξέμεη βξνρή απφ ηνλ νπξαλφ επάλσ ζ’ 

εθείλν ην θξηρηφ Ώιθαδάξ... 

Έθαλα ππέξηαηεο πξνζπάζεηεο, αηζζάλζεθα λα ιηπνζπκψ· εθείλε ηελ ζηηγκή ν 

Άγγεινο ΏδσλαΎ πιεζίαζε ζην παξάζπξν ησλ καηηψλ κνπ γηα λα θνηηάμεη ηη 

ζπλέβαηλε κέζα ζε κέλα ηνλ ίδην... 

Φαληαζηείηε γηα κηα ζηηγκή έλα νπνηνδήπνηε πξφζσπν λα ζηακαηά κπξνζηά 

ζ’ έλα παξάζπξν θάπνηνπ ζπηηηνχ, γηα λα θνηηάμεη κέζα απφ ηα ηδάκηα θαη λα δεη ηη 

ζπκβαίλεη κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

Βίλαη θαλεξφ φηη ηα κάηηα είλαη ηα παξάζπξα ηεο Φπρήο θαη νη Άγγεινη ηνπ 

Οπξαλνχ κπνξνχλ λα βιέπνπλ κέζα απφ απηά ηα ηδάκηα απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζην 

εζσηεξηθφ θάζε ελφο απφ καο... 

Ώθνχ έγηλε ε πξσηφηππε παξαηήξεζε, ν ΏδσλαΎ απνζχξζεθε 

ηθαλνπνηεκέλνο. Σν ίδην κνπ ην εζσηεξηθφ θάζηξν, ε θαηνηθία ηνπ Klingsor είρε γίλεη 

ζηάρηε κε ηελ Βζψηεξε Φσηηά... 

Κάζε έλαο απφ καο έρεη κέζα ηνπ έλα Κάζηξν, κε αξηζηεξνχο aquelares· απηφ 

δελ ην αγλννχλ πνηέ νη καράηκαο... 

Ώξγφηεξα επηβεβαίσζα μεθάζαξα ηελ ζθνηεηλή άπνςε ηεο χπαξμεο. Βίλαη 

θαλεξφ φηη ν αηαλάο έρεη ην ράξηζκα λα είλαη παληαρνχ παξψλ: βιέπεη κέζα ζνπ, 

εδψ εθεί θαη παξαθεί... 

Ώθνχ ηειείσζαλ νη εζσηεξηζηηθέο εξγαζίεο ζηηο Κνιάζεηο ηνπ Πνζεηδψλα, 

αλέβεθα ηφηε ζηνλ Έκπεηξν, ηελ πεξηνρή ησλ εξαθείκ, πιαζκάησλ ηεο Ώγάπεο, 

εθθξάζεηο άκεζεο ηεο Μνλάδαο. 

Έηζη μαλα-θαηάθηεζα απηήλ ηελ Εεξαξρηθή θαηάζηαζε ζηνλ Οπξαλφ ηνπ 

Πνζεηδψλα. Ώπηφ είλαη ην χκπαλ ησλ Θετθψλ Μνλάδσλ... 

Ώζθαιψο είρα θαηνξζψζεη λ’ απνθηήζσ ηελ δψλε ηεο Εππνιχηεο. 

Κάπνην απφ απηά ηα βξάδηα ην δηαπίζησζα ζε κηα θνζκηθή γηνξηή· ηφηε 

ρφξεςα κε άιινπο Άθαηνπο... 

Άιιν βξάδπ αησξνχκελνο ζηνλ Έκπεηξν, ζε θαηάζηαζε εξαθείκ, δήηεζα 

απφ ηελ Θετθή κνπ Μεηέξα Κνπληαιίλη ηελ ιχξα· θαη ηφηε ήμεξα λα ηελ παίδσ κε 

καεζηξία... 
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Ζ ΑΝΑΣΑΖ 

Βίλαη αλαληίξξεην φηη γηα ηνλ Ρηράξδν ΐάγθλεξ, φπσο θαη γηα φιεο ηηο 

Υξηζηηαληθέο γεληθά ρψξεο, ην Grial είλαη ην Εεξφ Πνηήξη απφ ην νπνίν ν Κχξηνο ηεο 

Σειεηφηεηαο είρε πηεη ζην ηειεπηαίν ηνπ δείπλν, ην Θετθφ Αηζθνπφηεξν ην νπνίν 

έιαβε ην πξαγκαηηθφ ηνπ αίκα πνπ έηξεμε απφ ην ζηαπξφ ζην φξνο ησλ 

Νεθξνθεθαιψλ θαη πνπ ην κάδεςε κε επιάβεηα ν Ρσκαίνο ζπγθιεηηθφο Εσζήθ ηεο 

Ώξηκαζαίαο. 

Σν Μεγάιν Αηζθνπφηεξν ην απφθηεζε ν Παηξηάξρεο Ώβξαάκ. Ο Μειρηζεδέθ, 

ην πιαλεηηθφ Πλεχκα ηνπ θφζκνπ καο, ην κεηέθεξε κε απέξαληε αγάπε απφ ηελ ρψξα 

ηεο εκίξακεο ζηελ γε ηεο Υαλαάλ, φηαλ άξρηζε νξηζκέλεο ζεκειηψζεηο ζηνλ ηφπν 

φπνπ αξγφηεξα έγηλε ε Εεξνπζαιήκ, ε αγαπεκέλε απφ ηνπο πξνθήηεο πφιε. Σν 

ρξεζηκνπνίεζε ζνθά φηαλ γηφξηαζε ηελ ζπζία φπνπ πξφζθεξε ςσκί θαη θξαζί ηεο 

κεηνπζίσζεο παξνπζία ηνπ Ώβξαάκ θαη ην άθεζε ζε απηφλ ην Αάζθαιν. Βπίζεο απηφ 

ην Εεξφ Πνηήξη ππήξμε θαη ζηελ Κηβσηφ ηνπ Νψε. 



Μαο έρεη εηπσζεί φηη απηφ ην εβαζηφ Πνηήξη κεηαθέξζεθε θαη ζηελ άγηα 

πφιε ησλ Φαξαψ, ηελ ειηφινπζηε ρψξα ηνπ Κεκ απ’ φπνπ ν Μσπζήο, ν αξρεγφο ησλ 

Ββξατθψλ Μπζηεξίσλ, ν Μεγάινο Εεξνθάληεο, ν θσηηζκέλνο, ην απφθηεζε... 

Παιηφηαηεο ρηιηφρξνλεο παξαδφζεηο, πνπ ράλνληαη ζηελ λχρηα φισλ ησλ 

επνρψλ, ιέλε φηη απηφ ην Μαγηθφ Πνηήξη ήηαλ θηηαγκέλν απφ κηα εηδηθή χιε, ζηεξεή 

ζαλ κηαο θακπάλαο θαη δελ θαηλφηαλ λα είλαη επεμεξγαζκέλν ζαλ ηα κέηαιια· 

πεξηζζφηεξν έκνηαδε λα είλαη πξντφλ ελφο είδνπο θπηνχ. 

Σν Άγην Γθξηάι είλαη ην ζαπκαηνπξγφ πνηήξη ηνπ ππέξηαηνπ πνηνχ, ην πνηήξη 

φπνπ πεξηέρεηαη ην Μάλλα πνπ έζξεθε ηνπο Εζξαειίηεο ζηελ έξεκν, ην yoni, ε κήηξα 

ηνπ Ώηψληνπ Θειπθνχ... 

ε απηφ ην πνηήξη ησλ απνιαχζεσλ πεξηέρεηαη ην ζαπκάζην Κξαζί ηεο 

ππεξβαηηθήο πλεπκαηηθφηεηαο... 

Δ θαηάθηεζε ηνπ Ultra-Mare-Vitae ή θφζκνπ superliminal θαη ππεξ-γήηλνπ, ε 

εζσηεξηζηηθή Ώλάζηαζε, ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ αδχλαηε ρσξίο ηελ εμνπαιηθή 

Μαγεία, ρσξίο ηελ γπλαίθα, ρσξίο ηνλ έξσηα... 

Ο εμαίζηνο Λφγνο ηεο Ίζηδαο αλαβιχδεη κέζα απφ ην βαζχ ζηήζνο φισλ ησλ 

ειηθηψλ, πεξηκέλνληαο ηελ ζηηγκή λα πξαγκαηνπνηεζεί .. 

Οη άθαηεο ιέμεηο ηεο Θεάο Neith έρνπλ ζθαιηζηεί κε ρξπζά γξάκκαηα, ζηνπο 

ιακπξνχο ηνίρνπο ηνπ Νανχ ηεο νθίαο... 

«Βγψ είκαη απηή πνπ ππήξμε, είλαη, θαη ζα είλαη θαη θαλέλαο ζλεηφο δελ κνπ 

έρεη αλαζεθψζεη ην πέπιν». 

Δ πξσηφγνλε πεξηνρή ηνπ Jano ή Jaino, δειαδή ε αχξα, ειηαθή, quiritaria, θαη 

ππεξαλζξψπηλε δηδαζθαιία ησλ Jinas, είλαη απφιπηα ζεμνπαιηθή. 

Μέζα ζην άθαην κπζηηθηζηηθφ εηδχιιην θνηλψο νλνκαδφκελν «Βπραξηζηίεο 

ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο», αηζζαλφκαζηε ζην βάζνο ηεο θαξδηάο καο φηη ζηα 

ζεμνπαιηθά φξγαλα ππάξρεη κηα δχλακε ηξνκεξά Θετθή... 

Δ Πέηξα ηνπ Φσηφο, ην Άγην Αηζθνπφηεξν έρεη ηελ δχλακε λα αλαζηαίλεη ηνλ 

Hiram Abif, ηνλ Μπζηηθφ Αάζθαιν, ηνλ ΐαζηιηά Ήιην κέζα ζε καο ηνπο ίδηνπο, εδψ 

θαη ηψξα... 

Σν Grial δηαηεξεί ην ραξαθηήξα ελφο misterium tremendum (ηξνκεξνχ 

κπζηήξηνπ). Βίλαη ε πεζκέλε πέηξα απφ ην ηέκκα ηνπ Lucifer... 

αλ ηξνκεξή δχλακε, ην Grial ηξαπκαηίδεη θαη θαηαζηξέθεη ηνπο πεξίεξγνπο 

θαη ηνπο αθάζαξηνπο, αιιά ηνπο δίθαηνπο θαη εηιηθξηλείο ηνπο πξνζηαηεχεη θαη ηνπο 

δίλεη δσή... 

Ώζθαιψο ην Grial απνθηάηαη κφλν κε ηελ Λφγρε ηνπ Έξσηα, πνιεκψληαο 

ελάληηα ζηνπο αηψληνπο ερζξνχο ηελ λχρηα... 

Σν λα πξαγκαηνπνηήζεηο κέζα ζνπ ην Τπεξβφξεην Μπζηήξην είλαη θαηνξζσηφ 

κφλν θαηεβαίλνληαο ζηνπο θφζκνπο ηεο θφιαζεο... 

Δ ιεγφκελε Ώλάζηαζε είλαη ε αιεζηλή απνζέσζε ή αλάηαζε ηνπ πςεινχ θαη 

δσληαλνχ πνπ ππάξρεη ζηνλ άλζξσπν: Δ Θετθή ηνπ Μνλάδα, αηψληα θαη αζάλαηε, 

πνπ βξηζθφηαλ λεθξή, απφθξπθε... 

Ώλακθίβνια εθείλε είλαη, ε ίδηα, ν Λφγνο, ην θσηεηλφ θαη ζπεξκαηηθφ Βίλαη 

ηεο πξψηεο ζηηγκήο, ν Κχξηνο Shiva, ν Όςηζηνο χδπγνο ηεο Θετθήο καο Μεηέξαο 

Κνπληαιίλεο, ν Ώξρη-ηεξνθάληεο θαη ν Ώξρηκάγνο, ε ηδηαίηεξε ππεξ-αηνκηθφηεηα ηνπ 

θαζελφο... 

Βίλαη γξακκέλν κε πχξηλα γξάκκαηα ζην ΐηβιίν ηεο Γσήο: «ε απηόλ πνπ 

μέξεη, ν Λόγνο δίλεη δύλακε. Καλέλαο δελ ηνλ πξόθεξε, θαλέλαο δελ ζα ηνλ 

πξνθέξεη, παξά κόλν απηόο πνπ ηνλ έρεη ελζαξθσκέλν...». 



Με ηελ Ώλάζηαζε ηνπ Μπζηηθνχ Αάζθαινπ ζε θάζε έλαλ απφ εκάο, 

θηάλνπκε ηελ Σειεηφηεηα ζηελ Μαεζηξία... Σφηε έρνπκε θαζαξηζηεί απφ θάζε 

αθαζαξζία θαη ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα έρεη θχγεη εληειψο... 

Βγψ εξγάζηεθα εληαηηθά ζην ππεξ-ζθνηάδη ηεο ζησπήο θαη ζην ππέξνρν 

κπζηηθφ ησλ ζνθψλ... 

Βγψ βπζίζηεθα ζηα Εεξά Μπζηήξηα ηεο Minna, ηα ηξνκαθηηθά ζθνηάδηα κηαο 

Ώγάπεο, πνπ είλαη απφ ηνλ Θάλαην δίδπκνπ αδειθνχ... 

Ξαλα-θαηάθηεζα ηελ ζέζε κνπ ζηνλ Πξψην Οπξαλφ ή ηεο ειήλεο, φπνπ ν 

Αάληεο είρε ην φξακα ησλ θαιφηπρσλ θαη αλαγλψξηζε εθζηαηηθφο ηνλ Piccarda 

Donati θαη ηελ Ώπηνθξάηεηξα Constanza... 

Γχξηζα ζηνλ ηφπν κνπ, ζηνλ Αεχηεξν Οπξαλφ ή ηνπ Βξκή, θαηνηθία ησλ 

Βλεξγψλ θαη Βπεξγεηηθψλ Πλεπκάησλ... 

Γχξηζα ζηνλ Σξίην Οπξαλφ ή ηεο Ώθξνδίηεο, πεξηνρή ησλ Ώγαπεηψλ 

Πλεπκάησλ, εθεί φπνπ ν Αάληεο αζρνιήζεθε κε ηνλ Ρνκπέξην, ηνλ βαζηιηά ηεο 

Νάπνιεο... 

Γχξηζα ζηνλ Σέηαξην Οπξαλφ ή ηνπ Ήιηνπ, θαηνηθία ησλ νθψλ Πλεπκάησλ, 

θεθάιαην φπνπ ν Αάληεο αλαθέξεη ηνλ Άγην Φξαγθίζθν ηεο Aζiδεο. 

Ξαλα-θαηάθηεζα ηνλ Πέκπην Οπξαλφ ή ηνπ Άξε, πεξηνρή ησλ καξηχξσλ ηεο 

Πίζηεο, θεθάιαην φπνπ ν Αάληεο αλαθέξεη ηνλ Cacciaguida θαη ηνπο αλσηέξνπο ηνπ, 

ηελ αξραία θαη ηελ λέα Φισξεληία... 

Γχξηζα ζηνλ Έθην Οπξαλφ ή ηνπ Αία, πεξηνρή ησλ Πξηγθίπσλ, νθψλ θαη 

Αηθαίσλ... 

Βπέζηξεθα ζηνλ Έβδνκν Οπξαλφ ή ηνπ Κξφλνπ, πεξίθεκε θαηνηθία ησλ 

Ώηεληζηηθψλ Πλεπκάησλ, ππέξνρν θεθάιαην φπνπ ν Αάληεο, ν Φισξεληηλφο αλαθέξεη 

κε κεγάιε έκθαζε ηνλ Pedro Danian θαη κηιά ελαληίνλ ηεο πνιπηέιεηαο ησλ 

Ώξρηεξέσλ... 

Ξαλαήξζα ζηνλ γδνν Οπξαλφ ή Έλαζηξν, πεξηνρή ηνπ Οπξαλνχ· αζάλαηεο 

παξάγξαθνη φπνπ ν Αάληεο ζα αλαθέξεη ηνλ ζξίακβν ηνπ Βζσηεξηθνχ Υξηζηνχ θαη 

ηελ ηέςε ηεο Θετθήο Μεηέξαο Κνπληαιίλεο, παξάδεηζνο ησλ Θξηακβεπηηθψλ 

Πλεπκάησλ... 

Ξαλαγχξηζα ζηνλ Έλαην Οπξαλφ ή Κξπζηάιιηλν, ηελ πεξηνρή ηνπ 

Πνζεηδψλα, θεθάιαην εμαίξεην ζην νπνίν ν Αάληεο ζα εμαπνιχζεη ηελ επηλφεζή ηνπ 

ελαληίνλ ησλ θαθψλ ηεξνθεξχθσλ... 

Ώξγφηεξα παξαβξέζεθα ελψπηνλ ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ, Shiva, ηνπ Πξαγκαηηθνχ 

κνπ Βίλαη, ηεο ίδηαο κνπ ηεο ππεξαηνκηθφηεηαο, ηνπ Samael ζηνλ εαπηφ ηνπ... Σφηε ν 

Βπινγεκέλνο πήξε κηα δηαθνξεηηθή κνξθή, αιιηψηηθε απφ ηελ δηθή κνπ, ζαλ λα 

επξφθεηην γηα έλα άγλσζην πξφζσπν· είρε ηελ εκθάληζε ελφο Κπξίνπ πνιχ 

αμηνζέβαζηνπ... 

Ο εβάζκηνο κνπ δήηεζε λα θάλσ κία ρεηξνζνθηθή κειέηε ζηηο γξακκέο ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ... 

Δ γξακκή ηνπ Κξφλνπ ζην παλίζρπξν δεμί ηνπ κνπ θάλεθε πνιχ ίζηα, 

εθπιεθηηθή, ζαπκάζηα· φκσο ζε θάπνην ζεκείν κνπ θάλεθε θνκκέλε, ζπαζκέλε... 

«Κχξηε! Βζείο έρεηε πεξάζεη θάπνηα πάιε, ζηελνρψξηα...».  

«Κάλεηε ιάζνο· είκαη έλαο πνιχ ηπρεξφο άλζξσπνο, εκέλα πάληα φια κνπ 

πάλε θαιά...». 

«Καιά. ΐιέπσ μέξεηε θάπνηα κηθξή δηαθνπή ζηελ γξακκή ηνπ Κξφλνπ». 

«Μεηξήζηε θαιά απηήλ ηελ γξακκή: ε ηη ειηθία βιέπεηε απηήλ ηελ βιάβε;» 

«Κχξηε! Ώλάκεζα ζηελ ειηθία ησλ (53) πελήληα ηξηψλ θαη ησλ (61) εμήληα 

έλα πεξάζαηε κηα ζθιεξή επνρή... ». 

«Ώ! Ώπηφ είλαη ζηελ αξρή... Ώιιά κεηά ηη γίλεηαη;» 



«Οθηψ ρξφληα πεξλνχλ γξήγνξα θαη κεηά... ν ζξίακβνο ζε πεξηκέλεη... ». 

Ώθνχ ηειείσζε απηή ε κειέηε, ν εβάζκηνο ζεθψζεθε θαη είπε: 

«Βκέλα κνπ αξέζνπλ απηέο νη ρεηξνζνθηθέο κειέηεο αιιά ζπνξαδηθά. Καη 

ζηελ γπλαίθα κνπ (Devi Kundalini) επίζεο αξέζνπλ θαη ζα ηελ θέξσ. Ώ! κσο 

πξέπεη λα πιεξψζσ ηελ εξγαζία ζαο. Πεξηκέλεηε εδψ θαη ζα γπξίζσ λα ζαο 

πιεξψζσ...». 

Ο Βπινγεκέλνο έθπγε θαη εγψ έκεηλα λα ηνλ πεξηκέλσ... Ώπφ καθξηά είδα δχν 

θφξεο κνπ, ηψξα κεγάιεο ζηελ ειηθία· φκσο θαίλνληαλ αθφκα κηθξέο. Βίρα ηελ 

έλλνηα ηνπο θαη ηηο θψλαμα... 

Βίλαη αλακθίβνιν φηη εθείλε ηελ επνρή ηεο ζεκεξηλήο κνπ χπαξμεο εγψ είρα 

πελήληα ηξία (53) ζνθά ρξφληα... ην ρέξη ηνπ Βπινγεκέλνπ είρα δεη ην ίδην κνπ ην 

κέιινλ... 

Πξνθαλψο νη Οθηψ Μπήζεηο πνπ είρα ιάβεη ζα έπξεπε λα βαζκνινγεζνχλ· 

ζθιεξφηαηε εξγαζία: έλαλ ρξφλν γηα θάζε Μχεζε... 

Σν λα μαλαδήζσ ηψξα ζε νθηψ ρξφληα φιν ην ΐηβιίν ηνπ Παηξηάξρε Εψβ, λα 

πιεξψζσ ηηο Αεθάηεο ηνπ Πνζεηδψλα πξηλ απφ ηελ Ώλάζηαζε... 

Σν ΐηβιίν ηνπ Εψβ είλαη κηα πιήξεο αλαπαξάζηαζε ηεο αξραίαο Μχεζεο θαη 

ησλ ιαψλ πνπ πξνεγήζεθαλ απφ ηελ κεγάιε ηεξνηειεζηία. 

Ο λεφθπηνο, βιέπεηαη απνγπκλσκέλνο απφ φια, σο θαη απφ ηα παηδηά ηνπ θαη 

ρηππεκέλνο απφ κηα αθάζαξηε αξξψζηηα. 

Δ γπλαίθα ηνπ ηνλ ζηελνρσξάεη θνξντδεχνληάο ηνλ γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

έρεη ζε έλαλ Θεφ πνπ ηνλ κεηαρεηξίδεηαη έηζη, θαη νη ηξεηο θίινη ηνπ Eliphas, Bildad, 

Zophaz, ηνλ θξίλνπλ ζαλ άζξεζθν, ζίγνπξα φηη ηελ αμίδεη ηέηνηα ηηκσξία... 

Ο Εψβ ηφηε δεηά έλαλ ειεπζεξσηή, έλαλ πξσηαζιεηή, γηαηί απηφο, μέξεη φηη 

απηφο (ν Shiva) είλαη αηψληνο θαη ζα ηνλ ειεπζεξψζεη απφ ηελ ζθιαβηά ηεο Γεο (κέζσ 

ηεο Βζσηεξηθήο Ώλάζηαζεο) απνθαζηζηψληαο ην πεηζί ηνπ... 

Ο Εψβ κε Θεία άδεηα, θαίλεηαη ζηελαρσξεκέλνο, γπκλφο, άξξσζηνο, θάησ απφ 

ηελ ζθιεξή επίδξαζε απηψλ ησλ θάθηζησλ φλησλ, πνπ ν Ώξηζηνθάλεο απνθάιεζε ηα 

«καχξα πνπιηά»· ν άγηνο Παχινο, «νη ζθιεξέο δπλάκεηο ηνπ αέξα»· ε Βθθιεζία, «ηα 

δαηκφληα»· ε Θενζνθία θαη ε Καββάια, «ηα ζηνηρεηψδε» θ.η.ι. 

κσο, θαζψο ν Εψβ είλαη δίθαηνο θαη ηνλίδεη ην ζέκα ηεο δηθήο ηνπ δηθαίσζεο 

απέλαληη ζε ηέηνηα απζηεξφηεηα ηνπ πεπξσκέλνπ, ληθά ηειηθά κε ην Άγην «Σ» ηεο 

ηαχξσζήο ηνπ ζην πιεγηαζκέλν θνξκί, θαη ν Εερσβάο (ν Iod-Heve, ν Βζψηεξνο ηνπ 

θαζελφο) επηηξέπεη λα πάλε ζ’ απηφλ νη Άγγεινη ηεο ζεξαπείαο ή Jinas, ησλ νπνίσλ ν 

θιαζζηθφο αξρεγφο ζ’ άιια βηβιία, φπσο ηνπ Σνβία, είλαη Ώξράγγεινο Ραθαήι. 

Έλα βξάδπ, κεηά απφ κηα θνζκηθή γηνξηή, πνπ γηνξηαδφηαλ πξνο ηηκήλ κνπ 

γηα ην φηη είρα βαζκνινγεζεί θαιά ζηελ Πξψηε Μχεζε, θαζνδεγήζεθα ζσζηά... 

 «Πξέπεη λα πιεξψζεηο γηα ην έγθιεκα ηεο δνινθνλίαο ηνπ Βξκή», κνπ 

είπαλ... 

«πγρσξέζηε κνπ απηφ ην Κάξκα...». 

«Ώπηφ δελ ζπγρσξείηαη θαη κπνξείο κφλν λα ην πιεξψζεηο εξγαδφκελνο κε 

ηελ ειήλε...». 

Σφηε είδα πσο ε ειήλε ζε θάζε εξγαζία πιεζίαδε πεξηζζφηεξν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ πιαλήηε Βξκή, κέρξη πνπ ελψζεθε ηειηθά καδί ηνπ... 

Σν Πξαγκαηηθφ Βζψηεξν Βίλαη κνπ, ν Θεφο Βξκήο, Shiva, ε Μνλάδα κνπ, 

πιεζηάδνληάο κε κνπ είπε: «Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηηο κπφηεο ηνπ Θενχ Βξκή». 

Ώξγφηεξα κνπ θφξεζε απηέο ηελ κπφηεο... 

πγθινληζηηθή θαη εμαίξεηε ήηαλ γηα κέλα ε ζηηγκή εθείλε πνπ ν Μεγάινο 

Εεξνθάληεο ηνπ Νανχ κνπ έδεημε έλα αζιεηηθφ γήπεδν... 



«Κνίηα! -κνπ είπε- εζχ κεηέηξεςεο ηνλ Ναφ ηνπ Βξκή ζ’ έλα αζιεηηθφ 

γήπεδν...». 

Ώζθαιψο φινη δνινθνλνχκε ηνλ Hiram (ην Θεφ Βξκή, ηελ Μνλάδα καο) φηαλ 

ηξψκε απφ ηνλ απαγνξεπκέλν θαξπφ ηνπ Κήπνπ ηεο Βδέκ... Γη’ απηφ καο 

πξνεηδνπνίεζε: «Βάλ θάηε απφ απηά ηα θξνχηα ζα πεζάλεηε». 

Ώξγφηεξα ν Αξφκνο έγηλε ηξνκεξά δχζθνινο θαη εγψ ππέθεξα έληνλα... 

Βίλαη θαλεξφ φηη ην Μνλνπάηη ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ είλαη απφιπηα 

ζεμνπαιηθφ. Βζχ ην μέξεηο... 

«Γηε κνπ! Πξέπεη λα ππνθέξεηο ππνκνλεηηθά ηηο ζπλέπεηεο ησλ ιαζψλ ζνπ», 

θψλαμε ε Θετθή Μεηέξα κνπ Κνπληαιίλη... 

Άιιν βξάδπ, γεκάηε πφλν ε Μεηέξα κνπ αλαθσλεί δπλαηά, ιέγνληαο: 

«Γηε κνπ! Μ’ έρεηο αιιάμεη εθεί ζηνλ θπζηθφ θφζκν κε άιιεο γπλαίθεο...» . 

«Ώπηφ έγηλε ζην παξειζφλ Μεηέξα κνπ. Σψξα δελ ζε αιιάδσ κε θακία». 

«Βζχ κε άιιαμεο κε άιιεο γπλαίθεο». 

«Σν παξειζφλ είλαη παξειζφλ, απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη ην παξφλ. Βγψ δσ 

ζηηγκή πξνο ζηηγκή· θάλσ θαθφ πνπ ζπδεηψ καδί ζνπ... ». 

«Παξειζφλ, παξφλ ή κέιινλ, εζχ είζαη ν ίδηνο...». 

«Έρεηο δίθην, Μεηέξα κνπ... ».  

Πψο λα αξλεζψ, ινηπφλ, φηη είρα κεηαηξέςεη ην Ναφ ηνπ Βξκή ζε αζιεηηθφ 

γήπεδν;  

Καη ζπλέβε φηαλ είρα πάεη γηα δηαθνπέο ζην Ώθαπνχιθν ζηηο αθηέο ηνπ 

Βηξεληθνχ, ζην Μεμηθφ, λα δηδαρζψ επί ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ηνπ αζηξηθνχ ζψκαηνο...  

Έμσ απφ ην θπζηθφ ζψκα, έλαο άγηνο θαιφγεξνο, έλαο εξεκίηεο, πξνζπάζεζε 

λα δηαπεξάζεη ηηο παιάκεο ησλ ρεξηψλ κνπ κε ζθνπφ ηνλ ζηηγκαηηζκφ. ηελ ζηηγκή πνπ 

εθείλνο ν αζθεηήο ρηππνχζε ην θαξθί γηα λα ηξππήζεη ηα ρέξηα κνπ, μεπεδνχζαλ 

ζετθνί θεξαπλνί ..  

Βθείλεο ηηο ζηηγκέο πξνζεπρήζεθα ζηνλ Παηέξα κνπ, πνπ βξίζθεηαη «ελ 

θξππηψ», δεηψληαο ηνπ βνήζεηα. Δ πξνζεπρή έθηαζε ζηνλ Κχξην...  

Βίλαη αλαληίξξεην φηη ζηελ Μχεζε είρα ιάβεη ηέηνηα ζηίγκαηα αιιά κε κνξθή 

ζπκβνιηθή...  

ην ΐνπλφ ηεο Ώλάζηαζεο ζα έπξεπε λα ηνπο δψζσ κνξθή, λα ηα θάλσ ζην 

Κακίλη ησλ Κπθιψπσλ...  

Ο αλαρσξεηήο κ’ νδήγεζε σο ηελ Γλσζηηθή Βθθιεζία· ν Shiva, ε Άγηα κνπ 

Μνλάδα, ήξζε καδί...  

Μέζα ζηνλ Ναφ είδα έλα ζξεζθεπηηθφ αληξφγπλν, ληπκέλν κε ηνλ πνξθπξφ 

ρηηψλα, θνληά ζηελ πχιε ηεο ΐάθηηζεο...  

«Βίλαη πνιχ δπλαηφο θαη απνθξίλεηαη πνιχ θαιά, αιιά ηνπ ιείπεη λα 

εθπιεξψζεη θαιχηεξα ην Μπζηήξην ηεο Βθθιεζίαο ηεο Roma (Amor)...», είπε ν 

Μαράηκα απεπζπλφκελνο ζηελ Μνλάδα κνπ...  

Ώπφ ηφηε θαηάιαβα ηελ αλάγθε ηνπ εθιεπηπζκνχ αθφκα πεξηζζφηεξν ηεο 

δεκηνπξγηθήο ελέξγεηαο. Έηζη ήηαλ πνπ έθαλα ην Maithuna κηα κνξθή πξνζεπρήο...  

Δ είζνδνο ηνπ θάζεηνπ θαιινχ ζηελ νξηδφληηα κήηξα, θάλνπλ ηαπξφ. 

Ώλαληίξξεηα ηα πέληε ρξηζηηθά ζηίγκαηα ζην αζηξηθφ ζψκα, ζρεκαηίδνληαη κε ηνλ 

Άγην ηαπξφ...  

Αελ είλαη δπλαηή ε Ώλάζηαζε ρσξίο λα έρεηο, πξνεγνπκέλσο, ζρεκαηίζεη ηα 

ζηίγκαηα ηνπ Λαηξεπηνχ ζην αζηξηθφ ζψκα...  

Έηζη ζρεκάηηζα εγψ ν ίδηνο ηα ζηίγκαηά κνπ, έηζη ηα ζρεκάηηζαλ νη 

κπζηηθηζηέο φισλ ησλ επνρψλ...  

INRI... Ignis Natura Renovatur Integram. Δ Φσηηά Ώλαλεψλεη Ώδηάθνπα ηελ 

Φχζε...  
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Αεπηέξα 12 Ενπλίνπ, έηνο 1972 (100 Έηνο ηνπ Τδξνρφνπ).  

-Χξαία Υνπάθν (ρατδεπηηθφ ηνπ Εσαθείκ), ζήκεξα πάκε θαηά ην θέληξν ηεο 

πφιεο...  

-Γηαηί Αάζθαιε; Σν άββαην ηεο πεξαζκέλεο εβδνκάδαο πήξακε ηελ 

αιιεινγξαθία πνπ ππήξρε ζην ηαρπδξνκείν. Ση κπνξεί λα έρεη ηψξα;».  

-Οπσζδήπνηε, εγψ πξέπεη λα πάσ ζην θέληξν. Έρσ ζηα ρέξηα κνπ κηα επηηαγή 

θαη πξέπεη λα ηελ εμαξγπξψζσ· δελ πξφθεηηαη γηα κεγάιν πνζφλ αιιά ζα κνπ 

ρξεζηκεχζεη γηα λα θάσ· έηζη ζ’ απνθχγσ λα μνδέςσ ηα ιίγα ρξήκαηα πνπ έρσ 

καδέςεη γηα ην ελνίθην ηνπ ζπηηηνχ... Βπί πιένλ πξέπεη λα βάισ ζην ηαρπδξνκείν 

πνιιά γξάκκαηα· κνπ αξέζεη λα έρσ ηελ αιιεινγξαθία απζεκεξφλ.  

ηηγκέο αξγφηεξα ν Joaquin Amortegui V, δηεζλήο γλσζηηθφο απεζηαικέλνο 

θαη κεγάινο ηεξνθήξπθαο απηήο ηεο ηξνκεξήο ζηαπξνθνξίαο γηα ηελ Νέα Βπνρή ηνπ 

Τδξνρφνπ, θαη ην αζήκαλην πξφζσπφ κνπ, πνπ αμίδεη θάηη ιηγφηεξν απφ ηελ ζηάρηε 

ελφο ηζηγάξνπ, θαηεπζπλφκαζηε πξνο ην θέληξν ηεο πφιεο ηνπ Μεμηθνχ...  

Αελ είλαη πεξηηηφ λα πσ, ρσξίο λα πεξηαπηνινγψ φηη κνπ αξέζεη λα νδεγψ ην 

φρεκά κνπ. Έηζη ινηπφλ πνιχ επραξηζηεκέλνη γιηζηξνχζακε γξήγνξα κε ην 

απηνθίλεην απφ ηελ Calzada de Tlalpan πξνο ηελ Πιαηεία ηνπ πληάγκαηνο (el 

Zocalo φπσο ιέκε νη Μεμηθάλνη).  

 -Ώπηή είλαη ε επνρή ηνπ απηνθηλήηνπ, αγαπεηέ κνπ Υνπάθν, φκσο ζνπ 

νκνινγψ εηιηθξηλά θαη ρσξίο πεξηζηξνθέο φηη αλ είρα λα δηαιέμσ δσή ζ’ έλαλ θφζκν 

κε κηα ηερλνινγία ζαλ θη απηή, ή ζε άιινλ ζηελ πέηξηλε επνρή, αιιά απηφ λαη, εμ 

νινθιήξνπ πλεπκαηηθή, ζα πξνηηκνχζα ηελ δεχηεξε, αζθαιψο, θαη αο έπξεπε αληί γηα 

απηνθίλεην λα ηαμηδεχσ κε γατδνχξη ή αθφκα θαη κε ηα πφδηα...  

-Χ! Καη εγψ ην ίδην ιέσ... Σαμηδεχσ ηψξα κε ζπζία, απφ αγάπε ζηελ 

αλζξσπφηεηα, γηα λα δηδάμσ ηελ Αηδαζθαιία, αιιά πξνηηκψ λα κεηαθηλνχκαη κε ηα 

γατδνχξηα θαη ηα άινγα ηνπ ρηεο. Αελ κε επραξηζηεί θαζφινπ ν θαπλφο απηψλ ησλ 

κεγάισλ πφιεσλ νχηε απηή ε κεραληθή δσή...  

Έηζη ζπδεηψληαο, ν Υνπάθν θη εγψ θαηά κήθνο ελφο δξφκνπ, πνπ έκνηαδε 

πεξηζζφηεξν κε πνηάκη απφ αηζάιη θαη ηζηκέλην, θηάζακε ζην Zocalo, θάλακε ηνλ 

γχξν πεξάζακε απφ ηελ Μεηξφπνιε θαη κεηά κπήθακε ζηελ ιεσθφξν ηεο Πέκπηεο 

ΜαΎνπ ςάρλνληαο λα ζηαζκεχζνπκε.  

Μεξηθέο ζηηγκέο αξγφηεξα κπήθακε ζ’ έλα κεγάιν θηίξην.  

-Θέιεηε λα ζαο πιχλνπκε ην απηνθίλεην;  

-ρη, φρη, φρη! Βίλαη ε επνρή ησλ βξνρψλ. Γηα πνηφλ ιφγν; 

-Να ζαο γπαιίζνπκε ην απηνθίλεην θχξηε;  

-ρη παηδί κνπ. ρη. Ώθήζηε πξψηα λα ην πάσ ζην θαλνπνηείν θαη λα ην 

βάςσ! 

πκπέξαζκα: ΐγήθακε απφ ην θηίξην εθείλν κε θαηεχζπλζε γηα ην 

ηαρπδξνκείν αθνχ παξθάξακε ην απηνθίλεηφ καο.  

ην ηαρπδξνκείν κεηά είρα αζθαιψο κηα επράξηζηε έθπιεμε ιακβάλνληαο έλα 

αληίηππν ηεο έθηεο έθδνζεο ηνπ Σέιεηνπ Γάκνπ. Μνπ ην έζηεηιε απφ ηελ Κνχθνπηα, 

ηεο Κνινκβία, Ννη. Ώκεξηθή, ν γλσζηηθφο δηεζλήο απεζηαικέλνο Efrain Villegas 

Quintero...  

Έιαβα αθφκα θαη κεξηθά γξάκκαηα, έξημα απηά πνπ έθεξλα απφ ην ζπίηη κνπ 

θαη κεηά θαηεπζπλζήθακε ζε κηα Σξάπεδα...  



Ο ππάιιεινο εθείλνο κε ηελ ζπλείδεζε εληειψο θνηκηζκέλε, ήηαλ πνιχ 

απαζρνιεκέλνο ζην γξαθείν ηνπ.  

Σνλ είδα κε δχν ηειέθσλα, έλα ζην δεμί ηνπ ρέξη θαη έλα ζην αξηζηεξφ.  

Ώζθαιψο εμππεξεηνχζε ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν ηειέθσλα θαη κέρξη πνπ 

ζπδεηνχζε θαηά δηαζηήκαηα κε έλαλ ηξίην πειάηε, πνπ βξηζθφηαλ κπξνζηά ζην 

γθηζέ...  

Πξνθαλψο εθείλν ην «θησρφ δηαλνεηηθφ αλζξσπνεηδέο» κε ππνθεηκεληθή 

ςπρή, βξηζθφηαλ φρη κφλν ηαπηνπνηεκέλνο κε φια, αιιά επί πιένλ, ηξνκεξά 

γνεηεπκέλνο... θαη νλεξεπφκελνο βαζεηά φξζηνο.  

Μηινχζε απηφ ην «homunculo racional» (ινγηθφ αλζξσπάξην) γηα αμίεο, 

δφζεηο, ρξήκαηα, ρξπζφ, κεγάια πνζά, επηηαγέο, πινχηε θ.η.ι.  

Βπηπρψο δελ ρξεηάζηεθε λα πεξηκέλσ πνιιή ψξα· ν γξακκαηέαο ηνπ κ’ 

εμππεξέηεζε ηαρχηαηα...  

Λίγν αξγφηεξα βγήθακε απφ θείλν ην κέξνο κε κεξηθά ρξήκαηα ζηελ ηζέπε· 

δελ ήηαλ πνιιά, αιιά αξθεηά γηα ην θαΎ κεξηθψλ εκεξψλ...  

Πεξπαηψληαο μαλά ζηελ πεξηβφεηε ιεσθφξν ηεο Πέκπηεο ΜαΎνπ, 

αηζζάλζεθα ηελ αλάγθε λα πξνζθαιέζσ ηνλ Υνπάθν λα πηνχκε έλα κηθξφ 

αλαςπθηηθφ. Ώπηφο, παξ’ φιν πνπ είλαη ιηγφθαγνο, απφ ζεβαζκφ πξνο εκέλα δελ 

αξλήζεθε ηελ πξφζθιεζε.  

πλαληήζακε έλα φκνξθν κέξνο αλαθέξνκαη ζην Cafe Parηs. Μηα θνκςή 

ζεξβηηφξα καο πιεζηάδεη:  

«Ση ζα παξαγγείινπλ νη θχξηνη;»  

«Φέξηε κνπ, δεζπνηλίο -ηεο είπα- κηα γξαλίηα θξάνπια θαη έλα θνκκάηη 

ηπξφπηηηα».  

«Βγψ -ηεο είπε ν Υνπάθν- ζέισ κφλν κηα γξαλίηα απφ πεπφλη...».  

Ώθνχ πήξε ηελ παξαγγειία ησλ θπξίσλ, ε θνπέια θεχγεη γηα λα εκθαληζηεί 

χζηεξα απφ ιίγν κε ηελ παξαγγειία...  

Ώπνιακβάλνληαο πνιχ ζηγά ην πνηφ, βγάδνληαο απφ απηά ηα πνηά ηελ 

πλεπκαηηθή ηνπο νπζία, θαη νη δχν, ν Υνπάθν θη εγψ, αξρίζακε ηνλ εμήο δηάινγν:  

-νπ ιέσ, Υνπάθν φηη πιεζηάδσ ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ κνπ κε ηίηιν Σα Σξία 

ΐνπλά. Σν κφλν πνπ ιείπεη κηα εηζαγσγή ζην Σξίην ΐνπλφ, ηξία θεθάιαηα ηεο 

Ώλάιεςεο θαη ν επίινγνο...  

-Σφηε ήδε θνληεχεηε λα ηειεηψζεηε απηήλ ηελ δνπιεηά...  

-Ναη, Υνπάθν, λαη, λαη!!... Σν ζπνπδαίν απ’ φιν απηφ είλαη φηη ζήκεξα πξέπεη 

λα γπξίζσ ζηελ Λεκνπξία.  

-Πψο; ζηελ Λεκνπξία; Γηαηί;...  

-Βίλαη θαλεξφ φηη ζ’ απηή ηελ κεηελζάξθσζε έρσ θηάζεη κφλν ζηελ θνξπθή 

ηνπ Αεχηεξνπ ΐνπλνχ... κσο ζ’ απηήλ ηελ αξρατθή Ήπεηξν Μνπ ή Λεκνπξία, 

ηνπνζεηεκέλε ζε άιιε επνρή ζηνλ απέξαλην Βηξεληθφ Χθεαλφ, πέξαζα απφ ηα Σξία 

ΐνπλά.  

Σφηε αζθαιψο θαηάθεξα ηελ Ώπειεπζέξσζε, φκσο παξαηηήζεθα απφ θάζε 

επηπρία θαη έκεηλα ζ’ απηήλ ηελ πεδηάδα ησλ δαθξχσλ γηα λα βνεζήζσ ηελ 

αλζξσπφηεηα... Βίλαη θαλεξφ φηη ε θαηνρή ηνπ Βιημηξίνπ ηεο καθξνδσίαο κνχ 

επέηξεςε λα δηαηεξήζσ εθείλν ην Λεκνπξηαθφ ζψκα γηα εθαηνκκχξηα ρξφληα....  

Έηζη ινηπφλ, αγαπεηέ κνπ Υνπάθν, ζνπ ιέσ φηη ήκνπλ απηφπηεο κάξηπξαο 

φισλ απηψλ ησλ εθαηζηεηαθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ εμαθάληζαλ ηελ Ήπεηξν Mu. Βίλαη 

απηαπφδεηθην ην φηη δηά κέζνπ πεξηζζφηεξσλ απφ δέθα ρηιηάδσλ ρξφλσλ 

αθαηάπαπζησλ ζεηζκψλ, εθείλε ε αξραία γε βπζίζηεθε ζηα ηαξαγκέλα λεξά ηνπ 

Βηξεληθνχ... Βίλαη θάηη ην θνβεξφ, θαζαξφ θαη νξηζηηθφ, φηη ζχκθσλα κ’ εθείλε ηελ 



παιηά ήπεηξν πνπ βπζίζηεθε αξγά ζηα ζπκσκέλα θχκαηα ηνπ Χθεαλνχ, ε Ώηιαληίδα, 

εθείλε ηνπ Πιάησλα, μεπεηάρηεθε απφ ηα βαζεηά λεξά ηνπ Ώηιαληηθνχ...  

Ώλαληίξξεηα εγψ έδεζα επίζεο κε ην Λεκνπξηαθφ ζψκα ζηελ «ρψξα ησλ 

ιφθσλ απφ πειφ», γλψξηζα ηνπο δπλαηνχο πνιηηηζκνχο, πνιχ αλψηεξνπο απφ ηνλ 

ησξηλφ, θαη ηελ είδα λα βπζίδεηαη ζηα ζπκσκέλα θχκαηα ηνπ Χθεαλνχ πνπ έρεη ην 

φλνκά ηεο...  

«Σν έηνο 6 ηνπ Καλ, ζηηο 11 Muluc, ηνλ κήλα Zrc, έγηλαλ ηξνκεξνί ζεηζκνί 

πνπ εμαθνινύζεζαλ ρσξίο δηαθνπή κέρξη ηiο 13 Chuen. Ζ «ρώξα ησλ ιόθσλ ηνπ 

πεινύ» ε Αηιαληίδα, ζπζηάζηεθε. Μεηά από δύν ηαξαθνπλήκαηα εμαθαλίζηεθε 

ζηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο, ελώ ηαξαδόηαλ από ηηο ππόγεηεο θσηηέο, πνπ έθαλαλ 

ηελ γε λα βπζηζηεί θαη λα μαλαθαλεί αξθεηέο θνξέο θαη ζε δηαθνξεηηθά κέξε. 

Σέινο ε επηθάλεηα ππνρώξεζε θαη δέθα ρώξεο ρσξίζηεθαλ θαη εμαθαλίζηεθαλ. 

Βπζίζηεθαλ 64 εθαηνκκύξηα θάηνηθνη, 8.000 ρξόληα πξηλ γξαθηεί απηό ην 

βηβιίν».  

Ώπηφ είλαη θαηά ιέμε απφ έλα ρεηξφγξαθν Maya, πνπ είλαη κέξνο απφ ηελ 

πεξίθεκε ζπιινγή ηνπ Le Plongeon, «Σα Υεηξφγξαθα ηνπ Troano», θαη κπνξείο λα 

ηα δεηο ζην ΐξεηαληθφ Μνπζείν.  

Πξηλ ην άζηξν Bal πέζεη ζην κέξνο, πνπ ηψξα ππάξρεη κφλν ζάιαζζα θαη 

νπξαλφο, πξηλ νη επηά πφιεηο κε ηηο ρξπζέο πφξηεο θαη ηνπο δηάθαλνπο λανχο λα 

ηξεκνπιηάζνπλ φπσο ηα θχιια ελφο δέληξνπ απφ ηελ θαηαηγίδα, εγψ βγήθα απφ εθεί 

κε θαηεχζπλζε ην θεληξηθφ νξνπέδην ηεο Ώζίαο, ζ’ εθείλν ην κέξνο πνπ ζήκεξα 

βξίζθεηαη ην Θηβέη...  

’ εθείλε ηελ πεξηνρή ηεο Γεο αλαθαηεχηεθαλ νη επηδψληεο Άηιαληεο κε ηνπο 

ΐφξεηνπο: έηζη ζρεκαηίζηεθε ε πξψηε ππνθπιή ηεο ησξηλήο Άξηαο θπιήο καο...  

Ο νδεγφο ζσηήξαο ησλ εθιεθηψλ Ώηιάλησλ, απηφο πνπ ηνπο έβγαιε απφ ηελ 

«ρψξα ησλ ιφθσλ απφ πειφ», ήηαλ ν ΐηβιηθφο Νψε, ν Manu Vaivasvata, ν ηδξπηήο 

ηεο Άξηαο θπιήο...  

Ώθφκα ζπκάκαη, καθξηά -ζηνλ ρξφλν θαη ζηνλ ρψξν- εθείλεο ηηο θνζκηθέο 

γηνξηέο πνπ ηφηε γηνξηάδνληαλ ζην κνλαζηήξη καο... Ώλαθέξνκαη κε έκθαζε ζην Εεξφ 

Σάγκα ηνπ Θηβέη, παιηφ εζσηεξηζηηθφ ίδξπκα... Βίλαη ζαθέο φηη εθείλν ην αξραίν 

ηάγκα αξηζκεί δηαθφζηα έλα (201) κέιε. Δ Plana Mayor απνηειείηαη απφ εβδνκήληα 

δχν (72) Brahamanes. Ώλαληίξξεηα απηή ε θαιή κπζηηθηζηηθή νξγάλσζε 

δηαθπιάζζεη ηνλ ζεζαπξφ ηνπ Aryabarta Ahsram. Βθείλνλ ηνλ θαηξφ κε ππνδέρνληαλ 

εθεί κε πνιχ ζεβαζκφ. Καηάιεγε εμσηηθφ λα δεηο κε Λεκνπξηαθφ ζψκα ζηνλ ηειείσο 

Άξεην Κφζκν...  

Απζηπρψο «ν δηάβνινο ρψλεη παληνχ ηελ νπξά ηνπ» θαη ζπλέβε δπζηπρψο 

θάηη αζπλήζηζην. Γχξηζα ζηα παιηά κνπ ζηέθηα, ππνηξνπή ζ’ έλα έγθιεκα. 

Βξσηεχζεθα μαλά ηελ ζαγελεπηηθή Βχα ηεο Ββξατθήο Μπζνινγίαο θαη θαηάπηα απφ 

ηνλ Ώπαγνξεπκέλν Καξπφ... Ώπνηέιεζκα: Ο Μεγάινο Νφκνο κνπ αθαίξεζε ην ηφζν 

πνιχηηκν φρεκα θαη απφ δσή ζε δσή, έκεηλα ζαλ ηνλ πεξηπιαλψκελν Ενπδαίν επάλσ 

ζηνλ θινηφ ηεο Γεο...   

-Σψξα λαη, Αάζθαιε, αηζζάλνκαη πην κηθξφο απφ έλα κπξκήγθη, ζαλ ηίπνηα. 

Αελ θαηαιαβαίλσ· εάλ εζείο δηαιχζαηε ην Βγψ, ηνλ θάζε εαπηφ, πνηνο κπνξνχζε λα 

ζαο πξνθαιέζεη; Με πνηνλ ηξφπν πέζαηε;  

-Χ, Υνπάθν... ην φλνκα ηεο Ώιήζεηαο ζέισ λα μέξεηο φηη φηαλ ην Βγψ 

δηαιχεηαη, κέλεη ζηελ ζέζε ηνπ ν λνπο, Ώζθαιψο απηή ήηαλ ε «αηηία ησλ αηηηψλ» ηεο 

πηψζεο κνπ.  

-Ώπηφ είλαη θάπσο παξάδνμν· δελ θαηαιαβαίλσ...  

-Τπνζέζεηο πάζνπο· εξσηεχζεθα, έπεζα ζην ίδην ιάζνο κε ηνλ Κφκε Γαλφλη· 

απηφ είλαη φιν...  



Ώπηή ε θνπέια κε ηα κπζηεξηψδε ζέιγεηξα, γηα κέλα ήηαλ απαγνξεπκέλε· 

φκσο πξέπεη λα πσ φηη παξαδνκέλνο έπεζα ζηα πφδηα ηεο φκνξθεο γπλαίθαο.  

Δ Θετθή κνπ Μεηέξα Κνπληαιίλε κε πήξε αξγφηεξα ζην εζσηεξηθφ κηαο 

ζπειηάο, ζην βάζνο ηνπ βνπλνχ θαη ηφηε είδα βξνρέο, δάθξπα θαη θαηαθιπζκνχο απφ 

ζνιά λεξά, πίθξεο θαη ιάζπε, θαθνκνηξηά θ.η.ι. 

-Βιέπεηο ην κέιινλ πνπ ζε πεξηκέλεη! θψλαμε ε Μεηέξα.  

Άδηθα ηα παξαθάιηα κνπ· δελ άμηδα ηελ ζπγρψξεζε· ήκνπλ έλαο ππφηξνπνο 

ζε έγθιεκα· ηέινο ηελ είδα λα θιείλεηαη κέζα ζην chacra Muladhara ζην θνθθπγηθφ 

νζηνχλ θαη ηφηε Ώρ! αιινίκνλφ κνπ! Ώρ! Ώρ!  

Βίρα θάλεη ην ίδην ιάζνο φπσο ζηελ αξραία ήπεηξν Mu αηηηνινγήζεθε ε 

αγγειηθή πηψζε... Βίλαη αλακθίβνιν φηη πξηλ κπσ ζηα Λεκνπξηαθά Μπζηήξηα είρα 

ππνπέζεη ζην ίδην έγθιεκα...  

Δ αιιεγνξία ηνπ βηβιηθνχ Ώδάκ, ζεσξεκέλε ρσξηζηά απφ ην Αέληξν ηεο 

Γσήο, ζεκαίλεη θαζαξά φηη εθείλε ε Λεκνχξηα θπιή, πνπ είρε ρσξηζηεί ζε αληίζεηα 

θχια, έθαλε θαηάρξεζε ηνπ ζεμ θαη βπζίζηεθε ζηελ πεξηνρή ηεο θηελσδίαο θαη ηεο 

ζεξησδίαο...  

Ο Zohar δίδαζθε φηη Matromethah (Shekinah, ζπκβνιηθά ε ζχδπγνο ηνπ 

Metraton) είλαη ν δξφκνο πξνο ην Μεγάιν Αέληξν ηεο Γσήο, ην Απλαηφ Αέληξν θαη 

Shekinah είλαη ε Θεία Υάξε. Αελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη απηφ ην Αέληξν ην ζαπκάζην 

θηάλεη ζηνλ Οπξάλην Κάκπν θαη βξίζθεηαη θξπκκέλν αλάκεζα ζηα Σξία ΐνπλά. Ώπφ 

απηά ηα Σξία ΐνπλά αλεβαίλεη ην Αέληξν πξνο ηα πάλσ θαη κεηά γπξίδεη γηα λα 

θαηεβεί θάησ. Σν Αέληξν ηεο Γλψζεο ηνπ Καινχ θαη ηνπ Καθνχ θπηξψλεη απφ ηηο 

ξίδεο ηνπ Αέληξνπ ηεο Γσήο. Οη Dhyanis Boddhisattwas κεηελζαξθσκέλνη ζε 

Λεκνπξηαθά ψκαηα αλαπαξάγνληαλ κε ηελ δχλακε ηνπ Kriya Shakti (ε δχλακε ηεο 

ζέιεζεο θαη ηνπ Yoga).  

Εδηφηεηεο ηνπ Shiva: ην καχξν Lingam ηνπνζεηεκέλν κέζα ζην yoni. 

Ώζθαιψο ν Ώξρη-ηεξνθάληεο θαη Ώξρηκάγνο δελ ζθνξπά πνηέ ην Πνηήξη ηνπ Βξκή.  

ηαλ νη Dyanis -κεηαμχ ηνπο ήκνπλ θη εγψ ν ίδηνο- έθαλαλ ην έγθιεκα λα 

ζθνξπίζνπλ απηφ ην πγξφ γπαιί, εχθακπην, εχπιαζην ηεο Ώιρεκείαο, 

απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ Θετθή ηνπο Μνλάδα (δνινθφλεζαλ ην Θεφ Βξκή), έπεζαλ 

ζηελ δσψδε γέλλεζε...».  

-Βίκαη έθπιεθηνο...  

-Γηαηί Υνπάθν; Γηαηί ήκνπλα ν πξψηνο ή ν ηειεπηαίνο πνπ έπεθηα; Δ H.P. 

Blavatsky ιέεη ζηελ «Μπζηηθή Αηδαζθαιία» φηη ν ακαέι ήηαλ ν πξψηνο πνπ έπεζε, 

φκσο απηφ είλαη ζπκβνιηθφ. Βίλαη θαλεξφ φηη είκαη ν Dhyani Boddhisattwa ηνπ 

Πέκπηνπ απφ ηνπο Βπηά θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ιέγεηαη φηη ν ακαέι ήηαλ ν πξψηνο 

πνπ έπεζε. Βπηπρψο είκαη πηα φξζηνο, παξ’ φηη δηέπξαμα ην ίδην έγθιεκα...  

Πφζν δηαθνξεηηθέο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο πνιιψλ απφ απηνχο ηνπο Dhyanis 

ηνπο πεζκέλνπο ζηελ δσψδε γέλλεζε. Ώο ζπκεζνχκε ηνλ Μνιψρ, ην κεγάιν 

εγθιεκαηία, ηψξα ζηελ ηξνκαθηηθή θαζνδηθή εμέιημε ζηνπο θφζκνπο ηεο θφιαζεο. 

Να ζπκεζνχκε ηνλ Andramelek θαη ηνλ αδειθφ ηνπ Asmodeo, δχν ζξφλνπο 

γθξεκηζκέλνπο ζηελ Άβπζζν...  

-Βγψ πίζηεπα φηη κεηά ηελ Βιεπζέξσζε θάζε πηψζε ζα ήηαλ αδχλαηε...  

-Κάλεηο ιάζνο, αγαπεηέ Υνπάθν· ζηνλ θφζκν πάληα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 

πέζεηο. Μφλν κπαίλνληαο ζηνλ Ώλεθδήισην Sat, ην Ώθεξεκέλν Ώπφιπην Αηάζηεκα 

εμαθαλίδεηαη θάζε θίλδπλνο.  

Ώθνχ ηειείσζε ε ζπδήηεζε ηνπ ηξαπεδηνχ, θσλάμακε ηελ δεζπνηλίδα, πνπ 

ηαπεηλά εμππεξεηνχζε ην ηξαπέδη ησλ θπξίσλ.  

-Σνλ ινγαξηαζκφ δεζπνηλίο  

-Ναη, θχξηνη... είλαη ηφζν.  



-Οξίζηε θαη ην θηινδψξεκά ζαο.  

ησπεινί βγήθακε απφ απηφ ην πνιπηειέο θέληξν γηα ην απηνθίλεηφ καο...  

Σξηγπξίδνληαο μαλά, θάησ απφ ην θσο ηνπ Ήιηνπ απφ ηελ πεξίθεκε ιεσθφξν 

ηεο Πέκπηεο ΜαΎνπ, κνπ ήξζε λα πσ:  

-Σν ζνβαξφ, Χ Υνπάθν, είλαη ε απερζήο αλάζηαζε ηνπ δσψδνπο Βγψ κεηά 

ηελ πηψζε. Ώλαληίξξεηα ην Βγψ ν Ίδηνο αλαζηαίλεηαη ζαλ ηνλ Φνίληθα απφ ηηο ίδηεο 

ηνπ ηηο ζηάρηεο. Σψξα εζχ θαηαιαβαίλεηο βαζεηά θαη ζ’ νινθιεξσηηθή κνξθή, πνηνο 

είλαη ν εζψηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν φιεο νη ζενγνλίεο νη ζξεζθεπηηθέο δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ ηδέα φηη νη πεζκέλνη Άγγεινη κεηαηξάπεθαλ ζε Ααηκφληα...  

-Ώ! Ναη! Ώπηφ είλαη πνιχ θαλεξφ.  

Λίγν αξγφηεξα γιηζηξνχζακε ηξέρνληαο απφ ηελ Calzada de Tlaplan 

γπξίδνληαο ζην ζπίηη...  

-Οπσζδήπνηε εγψ είρα αλεβεί θαη έρσ θαηεβεί θαη έρσ μαλαλεβεί, είλαη 

θαλεξφ φηη έρσ πείξα ζ’ απηέο ηηο ππνζέζεηο εζσηεξηζηηθνχ ηχπνπ.  

-Χ, Αάζθαιε! Βζείο έρεηε ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα πείξα πνιχ εηδηθή!  

Ώζθαιψο, αγαπεηέ αλαγλψζηε: Βγψ δελ είκαη ηίπνηε άιιν απφ έλα 

θαθφκνηξν ζθνπιήθη ηεο γεο· έλαο νπνηνζδήπνηε ρσξίο θακία αμία· φκσο, θαζψο έρσ 

δηαηξέμεη ηελ δηαδξνκή, κπνξψ λα ηελ ππνδείμσ κε πιήξε ζαθήλεηα, θαη απηφ δελ 

είλαη έγθιεκα...  

Θα θιείζνπκε ην θεθάιαην απηφ κε εθείλε ηελ θξάζε ηνπ Γθαίηε:  

«Κάζε ζεσξία είλαη γθξίδα θαη κόλν ην δέληξν ησλ ρξπζώλ θξνύησλ, πνπ 

είλαη ε δσή, είλαη πξάζηλν».  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 45  

Ο ΓΔΚΑΣΟ ΑΘΛΟ ΣΟΤ ΖΡΑΚΛΖ  

Ο Αέθαηνο Άζινο ηνπ Δξαθιή, ηνπ Μεγάινπ Διηαθνχ Ήξσα, ππήξμε ε 

θαηάθηεζε ηνπ θνπαδηνχ ηνπ Γεξπφλε, ζθνηψλνληαο ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο, ηνλ νπνίν 

αληηκεηψπηζε κεηά ηνπο θχιαθέο ηνπ, ηνπο ζθχινπο ξζξν θαη Βπξπηίσλα.  

Ώπηφ ην αζπλήζηζην πεξηζηαηηθφ είρε γηα ζθεληθφ ην λεζί Βξχζεηα (ε 

θφθθηλε), ζηα βάζε ηνπ Χθεαλνχ, ην νπνίν κνηάδεη λα αλαθέξεηαη ζ’ έλα λεζί ηνπ 

Ώηιαληηθνχ Χθεαλνχ θαηνηθεκέλν απφ γηγάληηα φληα, πξνζσπνπνηεκέλα θαζαξά απφ 

ηνλ ίδην ηνλ Tricipite Gerion, (Σξηθέθαιν Γεξπφλε), ν νπνίνο πέζαλε απφ ηα 

ζαλαηεθφξα βέιε, κεηά απφ ηνλ βνζθφ ηνπ θαη ηνλ ζθχιν, ρηππεκέλνο απφ ην 

ξφπαιφ ηνπ.  

Δ ζπγθξηηηθή κπζνινγία, παξνκνηάδεη ην δηθέθαιν ζθχιν ξζξν, αδειθφ ηνπ 

Κέξβεξνπ, κε ην ΐξίηξα, ην βεδηθφ Πλεχκα ηεο θαηαηγίδαο.  

ην ηαμίδη ηνπ πεξλά ν Δξαθιήο απφ ηελ Βπξψπε ζηελ Ώθξηθή, γηα λα 

δηαζρίζεη κεηά ηνλ Χθεαλφ ζηελ Υξπζή θνχπα (ην θαζαγηαζκέλν Πνηήξη), ν νπνίνο 

έμππλα ηελ ρξεζηκνπνηεί ζην λπρηεξηλφ ηνπ ηαμίδη...  

Ώπηφ ζεκαίλεη θαζαξά φηη ν ιακπξφο Ήιηνο έπξεπε λα πεξηκέλεη ελψ δελ 

γχξηδε, ζηακαηψληαο ζηελ ηζεκεξία γηα ην θαιφ ηνπ Ήξσα...  

Ώλακθίβνια ν Άλζξσπνο-Θεφο πέξαζε κε ην απνθηεκέλν θνπάδη ζην ίδην 

Πνηήξη ή Άγην Γθξηάι, γηα λα γπξίζεη κεηά απφ ηνλ δξφκν ηεο γεξαηάο Βπξψπεο, ζ’ 

έλα ηαμίδη γεκάην αηέιεησηεο πεξηπέηεηεο...  

Λέεη ε παξάδνζε ησλ αηψλσλ, φηη ηφηε ν Διηαθφο Ήξσαο αλέγεηξε ηηο ηήιεο 

J θαη Β ηνπ Ώπφθξπθνπ Μαζνληζκνχ ζην ζηελφ ηνπ Γηβξαιηάξ, πηζαλφλ γηα λα 

επραξηζηήζεη ηνπο Αηφζθνπξνπο, πνπ ηνλ έθαλαλ λα βγεη ζξηακβεπηήο απφ ηελ 

επηρείξεζε...  

ηνλ γπξηζκφ ζηηο Μπθήλεο, νη αγειάδεο ζπζηάζηεθαλ ζηελ Ήξα γηα λα ηελ 

εμεπκελίζνπλ γηα ηνλ αδειθφ ηεο Βπξπζζέα.  



Πξνθεηκέλνπ γηα ηα Ώξρατθά Μπζηήξηα δελ είλαη πεξηηηφ λα πνχκε φηη απηά 

γηνξηάδνληαλ πάληα ζε κεγαινπξεπείο Νανχο...  

ηαλ πέξαζα ην θαηψθιη εθείλνπ ηνπ Νανχ Mu ή Λεκνπξηαθνχ, φπνπ 

παιηφηεξα είρα δηδαρζεί ηα Μπζηήξηα ηεο Ώλάιεςεο ηνπ θπξίνπ, κε απέξαληε 

ηαπεηλφηεηα δήηεζα απφ ηνλ ηεξνθάληε κεξηθέο εμππεξεηήζεηο, πνπ κνπ 

παξαρσξήζεθαλ...  

Βίλαη αλακθίβνιν -θαη απηφ ην μέξεη θάζε Μπεκέλνο- φηη ζε θάζε αλάηαζε 

πξνεγείηαη πάληα κηα ηξνκεξή ηαπείλσζε...  

Καζαξά έρνπκε ηνλίζεη κε έκθαζε φηη ζε θάζε αλέβαζκα πξνεγείηαη έλα 

θαηέβαζκα...  

Ο Αέθαηνο Άζινο ηνπ Δξαθιή, ηνπ Διηαθνχ Ήξσα ηνπ εζσηεξηζκνχ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο θφζκνπο ηεο θφιαζεο ηνπ πιαλήηε Πινχησλα...  

Πνλεκέλα ζπλαηζζήκαηα μέζθηζαλ ηελ ςπρή κνπ φηαλ βξέζεθα ζην 

βαζαληζηήξην ηνπ απνρσξηζκνχ...  

Βθείλεο νη θπξίεο ησλ θαιψλ θαηξψλ, ελσκέλεο καδί κνπ απφ ηνλ Νφκν ηνπ 

Κάξκα, κε ηελ θαξδηά ζθηζκέλε κε πεξίκελαλ ζηελ θφιαζε...  

ιεο απηέο νη πξνθιεηηθέο νκνξθηέο, επηθίλδπλα φκνξθεο αηζζάλνληαλ φηη 

έρνπλ απφιπην δηθαίσκα επάλσ κνπ...  

Γηα θαιφ ή γηα θαθφ κνπ, εθείλεο σ ηξνκεξά απνιαπζηηθέο γπλαίθεο ππήξμαλ 

ζχδπγνί κνπ ζε πξνεγνχκελεο κεηελζαξθψζεηο, ζαλ θπζηθή ζπλέπεηα ηεο κεγάιεο 

αληαξζίαο θαη ηεο αγγειηθήο πηψζεο...  

Οη ζθχινη ξζξνο θαη Βπξπηίσλ, ζχκβνια δσληαλά ηνπ δσψδνπο πάζνπο, κνπ 

επηηέζεθαλ αλειέεηα κε πξσηνθαλή ζθιεξφηεηα· πνιιαπιαζηάζηεθαλ κέρξη ην 

άπεηξν νη πξνθιήζεηο...  

κσο, κε βάζε ηελ Θέιεζε θαη βαζεηά θαηαλφεζε θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο 

Θετθήο κνπ Μεηέξαο Κνπληαιίλεο, λίθεζα ηνλ θχξην ηνπ Υξφλνπ, ηνλ ηξηθέθαιν 

Γεξπφλε...  

Βίλαη αλακθίβνιν φηη έηζη απφθηεζα ην θνπάδη θαη έγηλα γλήζηνο βνζθφο, φρη 

αγειάδσλ φπσο ιέλε, αιιά αξληψλ...  

Γηα ην θαιφ ηνπ Μεγάινπ θνπνχ ζπκθέξεη ζηελ ζπλέρεηα λα κειεηήζνπκε 

κεξηθά εδάθηα απφ ην δέθαην θεθάιαην ηνπ Εσάλλε:  

«Αιήζεηα, αιήζεηα ζαο ιέσ: Απηόο πνπ δελ κπαίλεη από ηελ Πόξηα (ην 

εμ) ζην καληξί ησλ αξληώλ, αιιά αλεβαίλεη από άιιε κεξηά (πξνθεξχηηνληαο 

δηάθνξεο δηδαζθαιίεο πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ Λεπθή εμνπαιηθή 

Μαγεία), απηόο είλαη θιέθηεο θαη ιεζηήο (αξπάδεη ηα πξφβαηα θαη ηα νδεγεί ζηελ 

Άβπζζν)».  

Βκείο βγαίλνπκε απφ ηελ Βδέκ, απφ ηελ Πφξηα ηνπ εμ· κφλνλ απφ απηήλ ηελ 

Πφξηα κπνξνχκε λα γπξίζνπκε ζηελ Βδέκ. Δ Βδέκ είλαη ην ίδην ην εμ.  

«Όκσο απηόο, πνπ κπαίλεη από ηελ Πόξηα (ην εμ), ν Βνζθόο ηνπ 

θνπαδηνύ είλαη. ’ απηόλ αλνίγεη ν θύιαθαο θαη ηα πξόβαηα αθνύλε ηελ θσλή 

ηνπ· θαη ηα πξόβαηά ηνπ ηα θσλάδεη κε ην όλνκά ηνπο (κε ηνλ Βζσηεξηθφ Λφγν) 

θαη ηα βγάδεη έμσ (ηα νδεγεί ζην Μνλνπάηη ηεο Κφςεο ηνπ Ξπξαθηνχ). Καη όπσο 

έρεη βγάιεη έμσ όια ηα δηθά ηνπ, πεγαίλεη κπξνζηά ηνπο θαη ηα πξόβαηα ηνλ 

αθνινπζνύλ, γηαηί γλσξίδνπλ ηελ θσλή ηνπ (ηνλ Λφγν ηνπ). Όκσο ηνλ μέλν δελ ζα 

ηνλ αθνινπζήζνπλ, ζα θύγνπλ απ’ απηόλ, γηαηί δελ γλσξίδνπλ ηελ θσλή ησλ 

μέλσλ (νη ςεχηηθνη βνζθνί δελ θαηέρνπλ ηνλ Λφγν). Απηή ηελ παξαβνιή ηνπο είπε ν 

Ηεζνύο (ηνπ νπνίνπ ε ζεκαζία είλαη σηήξαο), όκσο απηνί δελ θαηάιαβαλ ηη ήζειε 

λα ηνπο πεη (είλαη θαλεξφ φηη πίζσ απφ ην γξάκκα πνπ ζθνηψλεη βξίζθεηαη ην 

Πλεχκα πνπ δσνγνλεί. Καη ηνπο μαλαείπε ν Ηεζνύο (ν Βζσηεξηθφο σηήξαο): 



Αιήζεηα, αιήζεηα ιέσ: Δγώ είκαη ε Πόξηα ησλ πξνβάησλ (Αελ είλαη ε δχλακε 

ζην κπαιφ νχηε ζε θαλέλα άιιν κέξνο ηνπ ζψκαηνο, παξά κφλν ζην εμ)».  

Με άιια ιφγηα ηνλίδνπκε ην αθφινπζν: Δ δχλακε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Λφγνπ 

ζπλαληηέηαη απνθιεηζηηθά ζην εμ. Βίλαη εχθνιν ηψξα λα θαηαιάβνπκε γηαηί Ώπηφο 

είλαη ε Πφξηα ησλ πξνβάησλ: ην λα ςάρλεηο λα δηαθχγεηο είλαη ζαλ λα ηξέρεηο, λα 

θχγεηο απφ ηελ Πφξηα ηεο Βδέκ.  

«Όινη πνπ πξηλ από κέλα ήξζαλ (γηαηί δελ κπήζεθαλ ζηα ζεμνπαιηθά 

κπζηήξηα) θιέθηεο θαη ιεζηέο είλαη. Δγώ είκαη ε Πόξηα: Απηόο πνπ ζα πεξάζεη 

από κέλα, ζσζεί (δελ ζα πέζεη ζηελ άβπζζν ηεο απψιεηαο) θαη ζα κπεη θαη ζα βγεη 

θαη ζα βξεη βνζθή (πινχζηα πλεπκαηηθή ηξνθή)».  

Ο Υξηζηφο, ρσξίο ην εμνπαιηθφ Φίδη δελ ζα κπνξνχζε λα θάλεη ηίπνηα: Βίλαη 

γη’ απηήλ ηελ αηηία πνπ ν Αεχηεξνο Λφγνο, ν Κχξηνο ηεο Σειεηφηεηαο, ν Βζσηεξηθφο 

Λφγνο ηνπ θαζελφο, θαηεβαίλεη απφ ηελ πςσκέλε ηνπ ζθαίξα θαη γίλεηαη γηνο ηεο 

Θετθήο Μεηέξαο Κνπληαιίλεο, ηνπ Πχξηλνπ Φηδηνχ ησλ καγηθψλ καο δπλάκεσλ (απφ 

έξγν θαη ράξε ηνπ Σξίηνπ Λφγνπ).  

Οη Setηanos ιάηξεπαλ ην Μεγάιν Φσο θαη έιεγαλ φηη ν Ήιηνο ζηηο 

αθηηλνβνιίεο ηνπ ζρεκαηίδεη θσιηά ζε καο θαη απνηειεί ην Φίδη.  

Βίλαη θαλεξφ φηη εθείλε ε γλσζηηθή αίξεζε είρε ζαλ ηεξφ αληηθείκελν έλα 

Αηζθνπφηεξν, έλα Τνni, ην Άγην Γθξηάι, ζην νπνίν έπηλαλ ην πέξκα ηνπ ΐεληακίλ. 

Ώπηφ ην ίδην ήηαλ έλα κίγκα Κξαζηνχ θαη Νεξνχ...  

Ώζθαιψο θαη πνηέ δελ έιεηπε απφ ην βσκφ ησλ Ναδαξελψλ Γλσζηηθψλ, ην 

άγην ζχκβνιν ηνπ εμνπαιηθνχ Φηδηνχ...  

Δ δχλακε, ε ηζρχο, πνπ ζπλφδεπζε ηνλ Μσπζή, ήηαλ ην Φίδη επάλσ ζηελ 

Ράβδν πνπ αξγφηεξα κεηαηξάπεθε ην ίδην ζε Ραβδί.  

Σν θίδη ήηαλ απηφ πνπ κίιεζε ζηα ππφινηπα θίδηα θαη πνπ πξνθάιεζε ηελ 

Βχα...  

ην ηξαγνχδη ηνπ κεξνπ ζηελ Αήκεηξα, πνπ βξέζεθε ζε κηα ξσζηθή 

βηβιηνζήθε, θαίλεηαη φηη φια γχξηδαλ γχξσ απφ έλα θπζηνινγηθφ-θνζκηθφ γεγνλφο 

κεγάιεο ππέξβαζεο.  

«Δγώ είκαη ν θαιόο Βνζθόο· ν θαιόο Βνζθόο (απηφο πνπ ήδε έθηαζε απηφλ 

ηνλ εζσηεξηζηηθφ βαζκφ ηνπ Υξηζηνχ) δίλεη ηελ δσή ηνπ γηα ηα πξόβαηα. Όκσο ν 

έκκηζζνο (ν ηαληξηθφο εζσηεξηζηήο πνπ αθφκα δελ έρεη θαηνξζψζεη ηελ 

Υξηζηηθνπνίεζή ηνπ) θαη ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ηα πξόβαηα δηθά ηνπ, βιέπεη ην 

ιύθν πνπ έξρεηαη θαη αθήλεη ηα πξόβαηα θαη ηξέρεη, θαη ν ιύθνο ηα ηξνκάδεη θαη 

ζθνξπίδεη ηα πξόβαηα. Δπίζεο έρσ άιια πξόβαηα πνπ δελ είλαη ζ’ απηό ην 

θνπάδη (πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο ζρνιέο), θαη εθείλα κε ζπκθέξεη λα θέξσ θαη λα 

αθνύζνπλ ηελ θσλή κνπ θαη λα ππάξρεη έλα θνπάδη, έλαο Βνζθόο. Γη’ απηό κε 

αγαπά ν Παηέξαο, γηαηί εγώ βάδσ ηελ δσή κνπ γηα λα ηελ μαλαπάξσ (ν 

Βζσηεξηθφο Υξηζηφο απνθξπζηαιιψλεηαη κέζα καο θαη καο ιπηξψλεη φηαλ είκαζηε 

άμηνη). Καλείο δελ κνπ ηελ παίξλεη, όκσο εγώ ηελ βάδσ από κόλνο κνπ (ζαλ λα 

ιέκε: απνθξπζηαιιψλνκαη ζην αλζξψπηλν άηνκφ κνπ φηαλ ην ζέισ). Έρσ δύλακε 

γηα λα ηελ βάισ θαη έρσ δύλακε γηα λα ηελ μαλαπάξσ. Απηήλ ηελ εληνιή πήξα 

από ηνλ Παηέξα κνπ».  

Μεηά απ’ απηφ ην Υξηζηηθφ, εζσηεξηζηηθφ ζρφιην, είλαη απαξαίηεην λα 

ζπλερίζνπκε κε ην παξφλ θεθάιαην.  

Ση απιή, ηη αθίβδειε πξσηφγνλε νκνξθηά έρνπλ ζη’ αιήζεηα φια απηά ηα 

Πιαησληθά θνκκάηηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο αξραίνπο Θενχο θαη Θεέο, Θεία φληα 

ηνπ Λεκνπξηαθνχ παξειζφληνο· απζεληηθνί ηαληξηθνί βνζθνί ηεο εμνπαιηθήο Βδέκ!  

Όςηζηα πιάζκαηα πνπ ρηίδνπλ πφιεηο θπθιψπεηεο, εθπαηδεχνπλ ιανχο, ηνπο 

δίλνπλ αλππέξβιεηε λνκνζεζία θαη βξαβεχνπλ ηνπο εξσηζκνχο ηνπο.  



Σν λα πξαγκαηνπνηήζεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ ην Τπεξβφξεην Μπζηήξηα, ην 

Μπζηήξηα ηνπ Γθξηάι, είλαη επείγνλ φηαλ πνζνχκε λα κεηαηξαπνχκε ζε απζεληηθνχο 

πξνθήηεο, ζε γλήζηνπο ρξηζηηθνπνηεκέλνπο βνζθνχο...  

Πξέπεη λα «πεξάζνπκε ηελ Βξπζξά Θάιαζζα», λα δηαζρίζνπκε ηνλ 

θνπξηνπληαζκέλν σθεαλφ ηεο δσήο, λα πεξάζνπκε ζηελ άιιε φρζε, ζην Υξπζφ 

Πνηήξη, ζην ηεξφ Πνηήξη πνπ ν Ήιηνο, ν ηεξφο Ώπφιπηνο Ήιηνο, καο δαλείδεη...  

Σειεηψλνληαο ηηο εζσηεξηζηηθέο εξγαζίεο ζηηο θνιάζεηο ηνπ πιαλήηε 

Πινχησλα, ρξεηάζηεθε λα ζηήζσ ηήιεο...  

Plus Ultra, Adam-Kadmon, Οπξάληνο Άλζξσπνο: απηέο είλαη oη κπζηηθηζηηθέο 

ζεκαζίεο, πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηηο δχν ηήιεο ηνπ Δξαθιή...  

Ώπφ εθείλν ην θνζκηθφ-αλζξψπηλν γεγνλφο πξνεγήζεθε ν ζάλαηνο ηεο 

ζπδχγνπ κνπ ηέξεηαο Ληηειάληεο...  

Ώλακθίβνια εθείλε, κε ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ, ήηαλ αζθαιψο ν κφλνο κνπ 

θαξκηθφο ζχλδεζκνο πνπ κνπ έκελε ζ’ απηήλ ηελ νδπλεξή θνηιάδα ηνπ Samsara...  

Βγψ ηελ είδα λα απνκαθξχλεηαη απφ ην βγαικέλν Λεκνπξηαθφ φρεκα, 

ληπκέλε βέβαηα κε βαξχ πέλζνο...  

Ώδάκ-Βχα είλαη αλακθίβνια ε πην κπζηηθή ζεκαζία ησλ δχν ηειψλ ηνπ 

Δξαθιή...  

Δ επαλαζπκθηιίσζε κε ην Θετθφ θαηαιήγεη επείγνπζα, ρσξίο αλαβνιή, 

ακεηάζεηε, εζχ ην μέξεηο...  

Σν λα ζεθψζεηο ηήιεο είλαη επαλαζπκθηιίσζε, επηζηξνθή ηνπ πξσηφγνλνπ 

δεπγαξηνχ, μαλά ζηελ Βδέκ. Πξέπεη λα γπξίζνπκε ζην ζεκείν αξρηθήο εθθίλεζεο, λα 

γπξίζνπκε ζηελ πξψηε αγάπε· απηφ είλαη αλαληίξξεην, αδηαθηινλίθεην, 

αλακθίβνιν...  

ηα Ώξρατθά Μπζηήξηα ηεο επείξνπ Mu ή Λεκνπξίαο, εγψ ρξεηάζηεθε λα 

βηψζσ ηνλ σκφ ξεαιηζκφ απηνχ ζε Παξαδεηζηαθνχο Γάκνπο, Βδεκηθνχο...  

Σφηε πήξα γηα ζχδπγν κηα κεγάιε Μπεκέλε. Θέισ λ’ αλαθεξζψ κε εκθαηηθφ 

ηξφπν γηα ην άιιν κηζφ ηνπ πνξηνθαιηνχ, ηελ ηδηαίηεξή κνπ Βχα, ηελ πξσηνγέλλεηε. 

Έηζη έζηεζα ηηο δχν ηήιεο ηνπ Δξαθιή...  

ην ηξαπέδη ηεο γηνξηήο βξηζθφκνπλ επηπρήο, ζπλνδεπφκελνο απφ ηελ 

θαηλνχξγηα κνπ ζχδπγν θαη πνιινχο Τςεινχο Εεξείο...  

Δ Ληηειάληεο ηφηε δηέζρηζε ην θαηψθιη ηεο κεγαιεηψδνπο ζάιαο· ήξζε ρσξίο 

ζαξθίν λα παξαζηεί ζηελ γηνξηή...  

Έηζη... Χ, Θενί! ήηαλ ζαλ λα απνθαηέζηεζα ηνλ Αεχηεξν Λφγν, ηνλ Κνζκηθφ 

Υξηζηφ, ζηνλ Ναφ ηεο Φπρήο κνπ...  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 46  

Ο ΔΝΓΔΚΑΣΟ ΑΘΛΟ ΣΟΤ ΖΡΑΚΛΖ  

Ο Βλδέθαηνο Άζινο ηνπ Δξαθιή, ηνπ Διηαθνχ Ήξσα, έγηλε ζε ππεξαηιαληηθφ 

βαζίιεην, γηα λα απνθηήζεη ηα Μήια ησλ Βζπεξίδσλ, ησλ Νπκθψλ ζπγαηέξσλ ηνπ 

Έζπεξνπ, δσληαλφηαηε αληηπξνζψπεπζε ηνπ πιαλήηε Ώθξνδίηε, ηνπ ππέξνρνπ 

άζηξνπ ηεο Ώγάπεο...  

Ώγλνψληαο ηνλ δξφκν, ρξεηαδφηαλ πξψηα λ’ απνθηήζεη ηνλ Νεξέα, πνπ ηα 

μέξεη φια, θαη κεηά ζηελ Ώθξηθή λ’ αληηκεησπίζεη ζε κηα πάιε ζψκα κε ζψκα ηνλ 

ηξνκαθηηθφ γίγαληα Ώληαίν, γην ηνπ Πνζεηδψλα.  

Βπίζεο ζπλδπάδεηαη απηφ ην ηαμίδη κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Πξνκεζέα-

Lucίfer, ζθνηψλνληαο ηνλ αεηφ πνπ ηνλ βαζάληδε, θαζψο θαη ηελ πξνζσξηλή 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θεκηζκέλνπ Άηιαληα, θνξηψλνληαο ζηηο ηηηάληεο πιάηεο ηνπ ηνλ 

θφζκν, γηα λα έρεη ηελ βνήζεηά ηνπ...  



Σειηθά, ηα ζπκβνιηθά Υξπζά Μήια ηνχ παξαδφζεθαλ απφ ηηο ίδηεο ηηο 

Βζπεξίδεο, αθνχ ζθφησζε πξνεγνπκέλσο ηνλ Αξάθνληα πνπ ηηο θχιαγε...  

Ώζθαιψο, απηφο ν άζινο έρεη ζηελή ζρέζε κε ην ΐηβιηθφ θνκκάηη ζρεηηθά κε 

ηνπο θαξπνχο ηνπ Αέληξνπ ηεο Γλψζεο ηνπ Καινχ θαη ηνπ Καθνχ, ζηνλ θήπν ηεο 

Βδέκ, ζηνλ νπνίνλ φκσο ν Αξάθνληαο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ έλα Φίδη, ην νπνίν 

πξνζθαιεί λα θφςνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ απηνχο ηνπο ζαπκάζηνπο θαξπνχο, πνπ ν 

Δξαθιήο κεηά παξαδίλεη ζηελ Ώζελά, ηελ Θεά ηεο νθίαο θαη ηελ Θεία πξνζηάηηδά 

ηνπ...  

Σν ηνικεξφ θαηέβαζκα ζηα γέξηθα Σάξηαξα ηνπ ελδέθαηνπ πιαλήηε ηνπ 

ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο, έγηλε επείγνλ, αλαληηθαηάζηαην, ακεηάζεην, πξηλ απφ ηελ 

άλνδν ζηνλ Παηέξα (ηνλ Πξψην Λφγν).  

Ώπφηνκνο, ζπαζκέλνο θαη αλψκαινο ν δξφκνο ηεο θαζφδνπ, κε νδήγεζε 

ζαλάζηκα κέρξη ηα ηξνκεξά ζθνηάδηα ηεο πφιεο ηνπ Dite...  

Ο «Νεξέαο» κνπ, ή θαιχηεξα ζα ιέγακε ν guruji, Αάζθαινο ή Οδεγφο, 

ππνκνλεηηθά κνπ έδεημε φινπο ηνπο θηλδχλνπο...  

Καη ήηαλ βεβαίσο ζ’ εθείλεο ηηο ηξνκεξέο αβχζζνπο ηνπ πφλνπ, ζ’ εθείλνλ ηνλ 

πιαλήηε πνπ είλαη πην θεη απφ ηελ ηξνρηά ηνπ Πινχησλα, φπνπ ζπλάληεζα ηνλ 

Ώληαίν, ηνλ πειψξην γίγαληα, πην ηξνκαθηηθφ απφ ηνλ πειψξην ΐξηάξεσ.  

Ο Αάληεο ν Φισξεληίλνο, ζηελ Θεία θσκσδία ηνπ, αλαθσλεί:  

«, εζχ, πνπ ζηελ ηπρεξή πεδηάδα, φπνπ ν θηπίσλ θιεξνλφκεζε ηφζε δφμα, 

φηαλ ν Ώλλίβαο θαη νη δηθνί ηνπ γχξηζαλ ηηο πιάηεο, πήξεο ρίιηα ιηνληάξηα γηα ιάθπξα 

θαη πνπ, αλ είρεο παξαζηαζεί ζην κεγάιν πφιεκν ησλ αδειθψλ ζνπ, αθφκε ππάξρεη 

θάπνηνο πνπ πηζηεχεη φηη ζα είρεο εμαζθαιίζεη ηελ λίθε ζηνπο Γηνπο ηεο Γεο!. .. Βάλ 

δελ ην παο γηα θαθφ, νδήγεζέ καο ζηνλ βπζφ εθεί φπνπ ην θξχν ζθιεξαίλεη ηνλ 

Κσθπηφ. Μελ κε ππνρξεψλεηο λα απεπζπλζψ ζηνλ Ticio νχηε ζηνλ Tifeo· απηφο πνπ 

βιέπεηο, κπνξεί λα δψζεη απηφ, πνπ εδψ είλαη επηζπκεηφ· γη’ απηφ ζθχςε θαη κε 

ζηξαβψλεηο ην ζηφκα. Ώθφκα κπνξεί λα ζνπ αλαλεψζεη ηελ θήκε ζνπ ζηνλ θφζκν, 

γηαηί δεη θαη ειπίδεη λα ραξεί αθφκα καθξηά δσή, αλ ε ράξε δελ ηνλ θαιέζεη ελψπηφλ 

ηεο πξηλ ηελ ψξα. Έηζη ηνπ είπε ν Αάζθαινο θαη ν γίγαληαο βηαδφκελνο λα απιψζεη 

εθείλα ηα ρέξηα πνπ ηφζν ζθιεξά έζθημαλ ηνλ Δξαθιή, έπηαζε ηνλ Οδεγφ κνπ. ηαλ 

ν ΐηξγίιηνο έλνησζε πηαζκέλνο, κνπ είπε: Πιεζίαζε γηα λα ζε πηάζσ. Καη ακέζσο κ’ 

αγθάιηαζε κε ηξφπν πνπ θαη νη δπν απνηεινχζακε έλα κφλν δέκα. πσο θνηηάδνληαο 

ηελ Corisenda απφ ηελ κεξηά πνπ είλαη γεξκέλε, φηαλ πεξλά έλα ζχλλεθν απφ πάλσ 

απ’ εθείλε ζ’ αληίζεηε θαηεχζπλζε, θαίλεηαη έηνηκε λα γθξεκηζηεί, έηζη κνπ θάλεθε 

ν Ώληαίνο φηαλ ηνλ είδα λα γέξλεη· θαη ήηαλ γηα κέλα ηφζν ηξνκεξή εθείλε ε ζηηγκή, 

πνπ ζα ήζεια λα είρα θχγεη απνηπγράλεη άιιν δξφκν. Ώιιά εθείλνο καο νδήγεζε 

απαιά πξνο ηνλ βπζφ ηεο αβχζζνπ πνπ θαηαηξψεη ηνλ Lucifer θαη ηνλ Ενχδα· θαη 

ρσξίο ρξνλνηξηβή ζηακάηεζε ηελ θιίζε ηνπ, μαλαζεθσκέλνο ζαλ ην άικπνπξν ελφο 

πινίνπ».  

Ώπηφ είλαη αθξηβήο αληηγξαθή απφ ηελ Θεία θσκσδία.  

Ώληαίνο: Ώιιεγνξηθφ πξφζσπν ηεο Μαγείαο, αληηπξνζσπεπηηθφο Σηηάλαο απφ 

ηηο ζθνηεηλέο νξδέο ηεο Ώβχζζνπ.  

Έγηλαλ πνιχ ζθιεξέο κάρεο ελάληηα ζηα δαηκφληα ηεο πφιεο Dite, έπξεπε λα 

ειεπζεξσζεί ν Lucίfer-Πξνκεζέαο. Βγψ είδα λ’ αλνίγεη ε αηζαιέληα πφξηα ηνπ 

ηξνκεξνχ κπνπληξνπκηνχ· ν θχιαθαο ηνπ έθαλε δξφκν.  

Σξνκεξέο ζθελέο απφ ηελ ζθνηεηλή θαηνηθία, πεξηπηψζεηο αζπλήζηζηεο, 

αλχπνπηεο· απηφ πνπ νη θάηνηθνη ηεο Γεο αγλννχλ...  

Ο Lucifer είλαη ν Φχιαθαο ηεο Πφξηαο ησλ θιεηδηψλ ηνπ Νανχ, γηα λα κε 

κπαίλνπλ ζ’ απηφλ παξά νη ρξηζκέλνη πνπ θαηέρνπλ ην Μπζηηθφ ηνπ Βξκή...  



Ο Υξηζηφο-Lucίfer ησλ γλσζηηθψλ είλαη ν Θεφο ηεο νθίαο θάησ απφ 

δηαθνξεηηθά νλφκαηα, ν Θεφο ηνπ πιαλήηε καο Γε ρσξίο θακηά ζθηά θαθίαο, δειαδή 

είλαη έλα κε ηνλ Πιαησληθφ Λφγν...  

Πξνκεζέαο-Lucίfer είλαη ν Τπνπξγφο ηνπ Διηαθνχ Λφγνπ θαη θχξηνο ησλ 

Βπηά θαηνηθηψλ ηνπ Άδε...  

Ο Lucifer αζθαιψο είλαη ην Πλεχκα ηεο πλεπκαηηθήο θψηηζεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο εθινγήο θαη, κεηαθπζηθά, ε δάδα ηεο 

αλζξσπφηεηαο· ν Λφγνο ζηελ αλψηεξε κνξθή ηνπ θαη ν αληίπαινο ζηελ θαηψηεξε 

κνξθή ηνπ· ν Θετθφο αιπζνδεκέλνο Πξνκεζέαο· ε δξαζηηθή ελέξγεηα ε θπγφθεληξε 

ηνπ χκπαληνο· θσο, θσηηά, δσή, πάιε, πξνζπάζεηα, ζπλείδεζε, ειεπζεξία, 

αλεμαξηεζία θ.η.ι. 

ηνλ Lucifer έρνπλ επηδνζεί ην παζί θαη ε Γπγαξηά ηεο θνζκηθήο 

Αηθαηνζχλεο, γηαηί απηφο είλαη ηα ζηαζκά θαη ηα κέηξα θαη ν αξηζκφο...  

Μέζα ζε θάζε έλαλ απφ καο, ν Lucifer είλαη ν ζπιινγηζκφο ηνπ Βζσηεξηθνχ 

Λφγνπ, ζθηά ηνπ θπξίνπ πξνβεβιεκέλε ζην βάζνο ηνπ δηθνχ καο Βίλαη...  

Σηο ζηηγκέο πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο κνπ έξρεηαη ζηελ ζχκεζή κνπ έλα 

αζπλήζηζην πεξηζηαηηθφ...  

Έλα νπνηνδήπνηε βξάδπ, αδηάθνξν πνην, έπξεπε λα ζπλαληήζσ ην ηξνκαθηηθφ 

πξφζσπν κέζα ζ’ έλα φκνξθν δσκάηην. Βπηβιεηηθφο, ν Πξνκεζέαο-Lucίfer, 

ζπγθξαηνχκελνο απφ πφδηα δψνπ αληί πφδηα αλζξψπνπ κε θνίηαδε απεηιεηηθφο. Αχν 

ηξνκεξά θέξαηα γπάιηδαλ ηξνκαθηηθά ζην θνχηειφ ηνπ, φκσο ήηαλ ληπκέλνο ζαλ 

θνκςφο θχξηνο. Πιεζηάδνληάο ηνλ γαιήληα ηνπ έδσζα κεξηθά ρηππεκαηάθηα ζηελ 

πιάηε ελψ ζπγρξφλσο ηνπ έιεγα:  

-Βζχ εκέλα δελ κε ηξνκάδεηο· ζε γλσξίδσ πνιχ θαιά, δελ κπφξεζεο λα κε 

ληθήζεηο, είκαη ζξηακβεπηήο.  

Ο θνινζζφο απνκαθξχλζεθε θη εγψ θάζηζα ζην καιαθφ θαη αξσκαηηζκέλν 

θξεβάηη, πεξίκελα έλα ιεπηφ...  

Ώξγφηεξα κπήθε ζην δσκάηην κηα θαιινλή επηθίλδπλα φκνξθε· γπκλή 

μάπισζε ζην θξεβάηη. ρεδφλ ιηπφζπκε απφ ιαγλεία, ε θαιινλή κε ηχιημε ζηα 

μεδηάληξνπα κπξάηζα ηεο, πξνζθαιψληαο κε ζηηο εδνλέο ηεο ζάξθαο...  

Ξαπισκέλνο θνληά ζηελ θαιινλή έδεημα ηηο δπλαηφηεηέο κνπ ζην Αηάβνιν· 

θπξηάξρεζα ζηνλ εαπηφ κνπ...  

Μεηά ζεθψζεθα απφ ην θξεβάηη ησλ απνιαχζεσλ· ε θαιινλή εθείλε ζρεδφλ 

λεθξή απφ εδνλή, αηζζαλφκελε απνγνεηεπκέλε κε αηέληδε αδίθσο...  

ηελ ζπλέρεηα κπήθε ζην δσκάηην έλα ιακπξφ κσξφ· αθηηλνβφιν πιάζκα 

ηξνκεξά ζετθφ...  

Σν άθαην παηδί, πινχζηα ληπκέλν κε φκνξθν ηεξαηηθφ ρηηψλα ζε ρξψκα 

καχξν πνιχ εηδηθφ, πέξαζε ην εμσηηθφ θαηψθιη...  

Βγψ ην γλψξηζα ακέζσο θαη πιεζηάδνληάο ην πνιχ ήζπρα, ηνπ είπα:  

-Άδηθα εμαθνινπζείο λα κεηακθηέδεζαη· ζε αλαγλσξίδσ πάληα, Χ, Λνχζηθεξ! 

Βζχ πνηέ δελ κπνξείο λα κε ληθήζεηο.  

Βθείλν ην άθαην πιάζκα, ηξφκνο γηα ηνπο αγλννχληεο, γέιαζε ηφηε κε 

ακέηξεηε γιπθχηεηα...  

Ώλαληίξξεηα, απηφο είλαη ν Θείνο Ααίκσλ  ηνπ σθξάηε· ν εηδηθφο 

πξνπνλεηήο καο ζην ςπρνινγηθφ γπκλαζηήξην ηεο δσήο...  

Αίθαηε είλαη ε ειεπζεξία κεηά απφ ηελ ζθιεξή δνπιεηά· ν Λφγνο ηνλ 

θαηαπίλεη, ηνλ απνξξνθά...  

Χο εδψ απηή ε δηήγεζε, ζα ζπλερίζνπκε κε ην ζπνπδαίν ζέκα απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ...  



Δ θαηλνχξγηα κνπ ηέξεηα ζην ΐνπλφ ηεο Ώλάιεςεο, απνδείρζεθε αζθαιψο 

εμαηξεηηθή...  

ΐέβαηα επηηαρχλζεθε ε εζσηεξηθή πξφνδφο κνπ θαη, ζαλ ζπλέπεηα, 

θαηφξζσζα λ’ απνθηήζσ ηα Υξπζά Μήια ηνπ θήπνπ ησλ Βζπεξίδσλ...  

Οη Νχκθεο ηεο Ώθξνδίηεο, εμαηξεηηθά φκνξθεο, έπεζαλ ζηα πφδηα κνπ, δελ 

κπφξεζαλ λα κε ληθήζνπλ...  

Ώθνχ ηειείσζαλ Οη καγηθέο εξγαζίεο ζ’ εθείλε ηελ θφιαζε, αλέβεθα 

ζξηακβεπηήο ζηνλ Παηέξα...  

Βίλαη θαλεξφ φηη απηφ ην κπζηηθηζηηθφ θαη ππεξβαηηθφ γεγνλφο, κε θαλέλα 

ηξφπν δελ κπνξνχζε λα πεξάζεη απαξαηήξεην...  

Βθείλν ην θνζκηθφ γεγνλφο γηνξηάζηεθε ηφηε κε άπεηξε ραξά ζηνλ Ναφ...  

ε ιακπξφ ζξφλν, θαζηζκέλνο κπξνζηά ζηελ κεγαιφπξεπε νκήγπξε, 

αηζζάλζεθα εληειψο κεηακνξθσκέλνο...  

Ώπηέο ηηο απεξίγξαπηεο ζηηγκέο ν Γέξνο ησλ Δκεξψλ, ν Παηέξαο κνπ ν ελ 

θξππηψ, ε Eπζπιαρλiα ησλ Βπζπιαρληψλ, ν Keter ηεο Ββξατθήο Καββάια έιακςε 

κέζα κνπ· απνθξπζηαιιψζεθε νξηζηηθά ζ’ φιε ηελ παξνπζία ηνπ Βίλαη κνπ.  

ε ηέηνηεο ζηηγκέο, νη Ώδειθνί ηεο Παγθφζκηαο Λεπθήο Ώδειθφηεηαο, κε 

κεγάιν ζεβαζκφ κε θνίηαμαλ... Σν πξφζσπφ κνπ πήξε ηελ κνξθή ηεο γέξηθεο 

ειηθίαο...  

Ώλακθίβνια είρα θαηαθέξεη λα θξπζηαιιψζσ ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ Βίλαη 

κνπ ηηο Σξεηο Πξσηνγελείο Απλάκεηο ηνπ χκπαληνο...  
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Ο Ασδέθαηνο Άζινο ηνπ Δξαθιή, ηνπ Διηαθνχ Ήξσα, ηνπ επηβιήζεθε 

αζθαιψο απφ ηνλ αδειθφ ηνπ, δειαδή απφ ηνλ ιακπξφ Θετθφ Πξσηφηππν, ζηνλ 

Ώπφιπην ηεξφ Ήιην...  

Ώλακθίβνια απηφο ν άζινο ήηαλ λα βγάιεη απφ ην πινπησληθφ βαζίιεην ηνλ 

Σξηθέθαιν θχιν πνπ ην θχιαγε...  

Έρνληαο κπεη ζηελ ππφγεηα θαηνηθία ησλ λεθξψλ, πξνζπαζεί πξψηα λα 

θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ Ώτδσλέα, ν νπνίνο ηνπ επηηξέπεη λα πάξεη ηνλ θχιν 

κε ηνλ φξν φηη ζα ηνλ ληθνχζε ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλέλα φπιν, ην νπνίν έθαλε 

αξπάδνληάο απφ ηελ νπξά ηνλ δξάθνληα θαη κεηά απφ ην ιαηκφ κέρξη ζρεδφλ λα ηνλ 

πλίμεη.  

Ο Βξκήο ηνλ νδεγεί ζην δξφκν ηνπ γπξηζκνχ, θαη κεηά αθνχ ν Κέξβεξνο 

επηδείρζεθε ζηηο Μπθήλεο, ηνλ αθήλεη ειεχζεξν λα γπξίζεη ζηνλ ηφπν ηνπ...  

Ώλαληίξξεηα ην ιακπξφ καο ειηαθφ ζχζηεκα Ors έρεη δψδεθα πιαλήηεο θαη 

απηφ έξρεηαη λα καο ζπκίζεη ηνπο Αψδεθα σηήξεο...  

Καηαιήγεη ρεηξνπηαζηφ θαη ζαθέο φηη ν ηειηθφο άζινο ηνπ Δξαθιή πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί πάληα ζηνλ δσδέθαην πιαλήηε ηεο ειηαθήο νηθνγέλεηαο...  

Οκνίσο, κφλν κε ηνλ θνξπηφ, ηνπ νπνίνπ ν αζηεξηζκφο είλαη ν πην 

θαηάιιεινο γηα λα ηνλ παξαζηήζνπκε, κπνξνχκε θαη πξέπεη λα ζπζρεηίζνπκε ηνλ 

ηειεπηαίν απφ ηνπο δσδηαθνχο άζινπο, πνπ ζπλίζηαηo ζην λα βγάιεη ηνλ Σξηθέθαιν 

θχιν απφ ηνλ δειηάξε ππφγεην θφζκν, ηνπ βαζηιείνπ ησλ ζθνηαδηψλ, φπνπ ε 

αιήζεηα κεηακθηέδεηαη ζε ζθνηάδηα...  

Φπζηθά κπνξνχζε λα επηηειέζεη απηφλ ηνλ άζιν κφλνλ κε ηελ ζπγθαηάζεζε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ Άδε ή Πινχησλα, θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ Βξκή θαη ηεο Ώζελάο 

ζπγρξφλσο (εμ-Γηφγθα θαη νθία).  

Με απεξηφξηζην ζεβαζκφ πέξαζα ην θαηψθιη ηνπ Νανχ. Πνζνχζα ηελ ηειηθή 

απειεπζέξσζε.  



ηελ πεξηηεηρηζκέλε απιή ησλ ηεξέσλ, έιακςαλ έλδνμα ηα ζπεξκαηηθά λεξά 

ηεο άγηαο πηζίλαο...  

Δ κπεηηθή ιίκλε ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ Ώξραίσλ Μπζηεξίσλ, αηψλην 

ζθεληθφ φισλ ησλ Ναψλ, δελ κπνξνχζε λα ιείπεη απφ εθεί. ..  

Ώπηφ πνπ ηφηε δήηεζα ζ’ εθείλν ηνλ Λεκνπξηαθφ Ναφ, αζθαιψο κνπ 

παξαρσξήζεθε...  

Άξρηζε ε εξγαζία κνπ κε ηελ θάζνδφ κνπ ζηα Σάξηαξα εθείλνπ ηνπ 

δσδέθαηνπ πιαλήηε ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο...  

Σξεηο θηιήδνλεο θαιινλέο, επηθίλδπλα φκνξθεο, άδηθα πξνζπάζεζαλ κε ηα 

αθαηακάρεηα θάιιε ηνπο.  

Πξνθιεηηθέο δηαβφιηζζεο, πάιεςαλ κέρξηο εζράησλ, ζέιεζαλ λα κε θάλνπλ 

λα πέζσ, φκσο εγψ κπφξεζα λα επηβιεζψ ζηνλ εαπηφ κνπ...  

Σν δσδηαθφ ζεκάδη ηνπ θνξπηνχ απνδέζκεπζε ζηα δεκηνπξγηθά κνπ φξγαλα 

φιεο ηηο παζηαζκέλεο δέζεηο, φκσο θέξδηζα φιεο ηηο κάρεο ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ κνπ.  

Ο θχινο Οδεγφο (ην ζεμνπαιηθφ έλζηηθην) νδεγεί πάληα ηνλ ηππφηε απφ ηνλ 

ζηελφ δξφκν πνπ πάεη απφ ηα ζθνηάδηα ζην θσο, απφ ην ζάλαην πξνο ηελ αζαλαζία...  

Ο θχινο ηξαβά ην ινπξί ηνπ αθέληε ηνπ, πεγαίλνληάο ηνλ απφ ην δχζβαην 

κνλνπάηη κέρξη ην ηέξκα. Ώξγφηεξα ν θχινο πξέπεη λα μεθνπξαζηεί: ηφηε έξρεηαη ε 

Μεγάιε Παξαίηεζε.  

ε αξκνληθή ξπζκηθή ζπκθσλία κε απηφ ην θνζκηθφ γεγνλφο, επέξρεηαη 

αλαπφθεπθηνο ν αλψηεξνο απνρσξηζκφο απφ φια ηα πιηζηηθά πξάγκαηα θαη ε ξηδηθή 

εμάιεηςε ηεο επηζπκίαο ηεο χπαξμεο...  

Δ ππεξβαηηθή ηδέα ηεο αλάζαο ησλ ζθνηαδηψλ, θηλνχκελε επάλσ ζηα 

θνηκηζκέλα λεξά ηεο Γσήο, πνπ είλαη ε Πξσηεχνπζα Όιε κε ην Πλεχκα ην 

παιιφκελν ζ’ απηήλ, καο πξνζθαιεί ζε ζηνραζκφ...  

ε φιεο ηηο Κνζκνγνλίεο «ην λεξφ» (ν ens seminis), παίδεη ηνλ ίδηα 

ελδηαθέξνληα ξφιν· είλαη ε βάζε θαη ε πξνέιεπζε ηεο πιηθήο χπαξμεο θαη ην 

μεθίλεκα θάζε απζεληηθήο εζσηεξηθήο απηνπξαγκάησζεο.  

κσο, είλαη επείγνλ, ακεηάζεην, ρσξίο αλαβνιή, λα κελ αγλννχκε πνηέ φηη 

κεηαμχ ηεο πξσηφγνλεο αβχζζνπ, ζηα βάζε ησλ λεξψλ, δνπλ πάξα πνιιά επηθίλδπλα 

θηήλε...  

Βάλ νη Θετθνί Σηηάλεο ηεο παιηάο επείξνπ Mu, εθείλνη νη Άγγεινη νη πεζκέλνη 

ζηελ δσψδε γέλλεζε, δελ είραλ μεράζεη απηήλ ηελ ηξνκεξή αιήζεηα, εάλ είραλ 

παξακείλεη ζε ζπλαγεξκφ θαη εγξήγνξζε φπσο ν θξνπξφο ζε θαηξφ πνιέκνπ, ζα 

βξίζθνληαλ αθφκα ζε Παξαδεηζηαθή θαηάζηαζε...  

Σν λα γίλεηο θχξηνο απφιπηνο ηνπ Σξηθέθαινπ θχινπ ρσξίο θαλέλα φπιν, 

ζεκαίλεη απηαπφδεηθηα, πιήξε έιεγρν επάλσ ζην εμ...  

ηαλ εγψ έγηλα θχξηνο απηνχ ηνπ θχινπ, αλέβεθα ζξηακβεπηήο απφ ηνλ 

βπζφ ηνπ καχξνπ θαη ηξνκεξνχ βαξάζξνπ...  

Σφηε ελζαξθψζεθε κέζα κνπ ην Βίλαη ηνπ Βίλαη κνπ· απηφ πνπ είλαη πην πέξα 

απφ ηνλ Brahama, Vishnu θαη Shiva, εθείλν ην Πξσηφηππν Θείν Διηαθφ Ώπφιπην...  

ηαλ απηφ ην Μπζηηθηζηηθφ γεγνλφο ζπλέβε, κπήθα επηπρηζκέλνο ζ’ έλαλ 

κηθξφ Ναφ ηνπ Εεξνχ Ώπφιπηνπ Ήιηνπ...  

Ώπφ εθείλε ηελ εμαίξεηε ζηηγκή κπφξεζα λα ηξαθψ κε ηα θξνχηα ηνπ 

Αέληξνπ ηεο Γσήο, πην πέξα απφ ην Καιφ θαη ην Καθφ...  

Βίρα γπξίζεη ζην ζεκείν εθθίλεζεο· αλακθίβνια είρα γπξίζεη ζην ζπίηη κνπ...  

Κάζε έλαο απφ εκάο έρεη ζ’ απηήλ ηελ αθηηλνβφια ζθαίξα ηνπ θσηφο θαη ηεο 

ραξάο, ην Θετθφ Πξσηφηππν...  



Σα ηεξά Άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ θεληξηθφ Ήιην, πξνεηνηκάδνληαη γηα λα 

κπνπλ ζην Ώπφιπην Ώθεξεκέλν Αηάζηεκα· απηφ ζπκβαίλεη πάληα ζην ηέινο ηνπ 

mahamvatara (Κνζκηθήο Δκέξαο).  

Κάζε ζχκπαλ ηνπ άπεηξνπ δηαζηήκαηνο θαηέρεη ηνλ δηθφ ηνπ θεληξηθφ Ήιην 

θαη ην γεληθφ άζξνηζκα απηψλ ησλ πλεπκαηηθψλ Ήιησλ, απνηειεί ηνλ Πξσηφθνζκν.  

Δ πξνέιεπζε ηνπ Πoιπεχζπιαρvoχ καο θαη Εεξνχ Διηαθνχ Ώπφιπηνπ είλαη 

εθείλν πνπ ε Δ.Ρ.ΐ. νλνκάδεη «Μεγάιε Πλνή», γηα ηελ ίδηα βαζεηά άγλσζηε...  

Πξνθαλψο απηή ε δξαζηηθή θαη παληαρνχ παξνχζα αξρή, παξ’ φιν πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ δεκηνπξγία ησλ θφζκσλ, δελ αλαθαηεχεηαη κ’ απηνχο· παξακέλεη 

αλεμάξηεηε, παληαρνχ παξνχζα θαη παληαρνχ εηζρσξνχζα...  

Καηαιήγεη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε φηη ε αλάπιαζε ηνπ Διηαθνχ Ώπφιπηνπ 

εθηπιίζζεηαη ζηηο Σξεηο Πξσηνγελείο Απλάκεηο Brahama, Vishnu, Shiva, κε ηνλ 

θαλεξφ ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη θαη λα μαλαδεκηνπξγήζεη...  

ηαλ ηειεηψλεη νπνηαδήπνηε θνζκηθή εθδήισζε, Οη Σξεηο Πξσηνγελείο 

Απλάκεηο νινθιεξψλνληαη γηα λα αλακηρζνχλ κε ηελ αζηακάηεηε Πλνή, γηα ηελ ίδηα 

βαζεηά άγλσζηε...  

Ώπηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ Μαθξφθνζκν επαλαιακβάλεηαη ζηνλ Μηθξφθνζκν 

Άλζξσπν· απηή ήηαλ ε ηδηαίηεξή κνπ πεξίπησζε...  

Έηζη ζπλέβε θαη θαηάθεξα λα γπξίζσ ζηνπο θφιπνπο ηνπ Εεξνχ Διηαθνχ 

Ώπφιπηνπ· φκσο, ζπλέρηζα κε ην θπζηθφ Λεκνπξηαθφ ζψκα δψληαο εθαηνκκχξηα 

ρξφληα... Μεηαηξάπεθα ζε κηα πέηξα αθφκα ηνπ Πξνζηαηεπηηθνχ Σείρνπο.  

Ώπηφ ην ηείρνο ζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο Ααζθάινπο ηεο πκπφληαο, εθείλνπο 

πνπ παξαηηήζεθαλ απφ θάζε επηπρία απφ Ώγάπε γηα ηελ αλζξσπφηεηα...  

Δ Βηξήλε αο είλαη καδί ζαο  

ακαέι Ώνχλ ΐεφξ  

 

Λίγα ιφγηα γηα ηνλ πγγξαθέα...  

Ο ΏΜΏΒΛ ΏΟΤΝ ΐΒΟΡ (1917-1977) είλαη έλαο ζχγρξνλνο θηιφζνθνο, 

ςπρνιφγνο θαη εζσηεξηζηήο. Ώθηέξσζε ηελ δσή ηνπ ζε απηφ πνπ νη Έιιελεο 

θιαζζηθνί πξψηνη δίδαμαλ: «ΓΝΧΘΕ ’ ΏΤΣΟΝ». θνπφο ηεο δσήο ηνπ ε 

απηνγλσζία θαη είλαη κεγάιε ε πξνζθνξά ηνπ πξνο ηελ αλζξσπφηεηα, ζηελ νπνία 

εθηφο απφ ηηο δηαιέμεηο ηνπ θιεξνδφηεζε θαη έλα έξγν πεξίπνπ εβδνκήληα βηβιίσλ. 

ε φιε ηελ έθηαζε απηνχ ηνπ έξγνπ δίλνληαη, φρη κφλν ζεσξεηηθά αιιά θαη πξαθηηθά, 

νη ηξφπνη γηα ηηο απαληήζεηο βαζηψλ ππαξμηαθψλ εξσηεκάησλ, έηζη ψζηε ν άλζξσπνο 

πέξα απφ πίζηεηο θαη ζεσξίεο λα κπνξεί κφλνο ηνπ λα αλαθαιχπηεη θαη λα βαδίδεη ηνλ 

δξφκν ηεο ΏΤΣΟΓΝΧΕΏ.  

 

 

 

 

 

 


