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Η κζψη, ο Κοςμικόσ Αιθζρασ και Νοητική Λειτουργία 
Οι κρφλοι λζνε ότι ο Ταρηάν άφθςε απογόνουσ και οριςμζνοι τουσ φωνάηουν θ 
φυλι τθσ Φωτιάσ. Ρικανόν, οριςμζνοι από αυτοφσ, που μασ ακοφνε τϊρα, να 
ανικουν ςε αυτιν τθν φυλι. Ζηθςαν χρόνια μζςα ςτθν ηοφγκλα, μαηί με πίκθκουσ ι 
γορίλεσ και ωσ εκ τοφτου δεν μιλάνε πολφ. Σιμερα όμωσ, λζνε να κάνουν μία 
εξαίρεςθ. «Υπάρχει κάτι εκεί ζξω που δεν μασ αρζςει, και δεν μποροφμε να του 
γυρίςουμε τθν πλάτθ γιατί είμαςτε ςυνδθμιουργοί, με τον ζναν ι τον άλλον τρόπο. 
Και πρζπει να κάνουμε το ςωςτό, να προςπακοφμε να οικοδομιςουμε το καλφτερο 
μζλλον για μασ. Αυτι είναι θ ευκφνθ που ζχουμε ωσ ςυνδθμιουργοί. Και ςτθν δια-
δικαςία αυτιν, όλοι μασ μποροφμε να ςυνειςφζρουμε ςτθν ηωι και να τθν βελτιϊ-
ςουμε χρθςιμοποιϊντασ τισ καλφτερεσ ικανότθτεσ μασ, να κάνουμε πράγματα που 
κεωροφμε πωσ είναι τα καλφτερα που μποροφμε να κάνουμε.  
Στοχαηόμαςτε και πράττουμε, αναγνωρίηοντασ ότι όλοι οι άλλοι είναι αδζλφια μασ 
και ότι όλα όςα ςυμβαίνουν ςτθν Ανκρωπότθτα είναι οικογενειακό κζμα». Τι είναι 
μια ςκζψθ; Μια ςκζψθ, λοιπόν, είναι μια παγωμζνθ ςτιγμι ενόσ ρεφματοσ τθσ 
ςυνείδθςθσ, τθν οποία επεξεργάηεται ο εγκζφαλοσ και τθν τοποκετεί ςε ζνα πακζτο 
που ονομάηεται νευρϊνασ και, εν ςυνεχεία, προςτίκεται εκεί με τθν βοικεια τθσ 
μνιμθσ ςυςχζτιςθσ. Εν ςυνεχεία, κάνετε κάποια ςκζψθ και ρωτάτε : «Ζχει θ ςκζψθ 
αυτι ςθμαςία και δφναμθ;». Ζχει - επειδι μια ςκζψθ είναι, όντωσ, μια δομι ςτθν 
οποία θ πραγματικότθτα χρθςιμοποιείται ωσ πρότυπο. Στθν ουςία, είναι θ αρχιτεκ-
τονικι τισ πραγματικότθτασ. Ζτςι, όταν δθμιουργείσ τθν μζρα ςου, ςυντάςςεισ μζςα 
τθσ και ςκζψθ και κακϊσ παρατθρείσ τθν ςκζψθ, τθσ δίνεισ το ςχιμα του καλουπιοφ 



τθσ πραγματικότθτασ. Οπότε, οι περιπζτειεσ τθσ μζρασ είναι πράγματι βαςιςμζνεσ 
ςτθν ςκζψθ ςου. Τα μικρά μυαλά μιλοφν για ανκρωπάκια και τα φουςκωμζνα για 
επϊνυμα. Τα μεςαία μυαλά μιλοφν για ςυμβάντα και τα μζτρια για λεφτά. Τα 
μεγάλα μυαλά μιλοφν για ιδζεσ και τα πνευματικά για το Κεό που είναι μζςα μασ. 
Οι Αξίεσ, τα Λδεϊδθ, οι Αρχζσ και τα Αγακά, είναι διαφορετικά ανάλογα το επίπεδο 
ςυνείδθςθσ κάκε ανκρϊπου. Οι ιδζεσ μιμίδια, όπωσ τα γονίδια, ι τα μόρια του DNA 
ζχουν τθν καταπλθκτικι ιδιότθτα να αντιγράφουν τον εαυτό τουσ και να διαιωνί-
ηουν τθ γενετικι μεταβίβαςθ μεταξφ των γενεϊν, ομοίωσ και τα «μιμίδια» αυτοαντι-
γράφονται και μεταβιβάηουν μεταξφ των γενεϊν τα πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά των 
ανκρϊπων. Μεταβιβάηονται από γενιά ςε γενιά και από εγκζφαλο ςε εγκζφαλο οι 
ιδζεσ, οι κεωρίεσ, ιδεαλιςτικζσ ι υλιςτικζσ, οι υποκζςεισ, τα κρθςκευτικά δόγματα 
και δοξαςίεσ, ακόμα ο γραπτόσ και προφορικόσ λόγοσ, οι τζχνεσ, θ μουςικι, θ μόδα, 
θ ςυμπεριφορά. Ζχουμε προςλαμβανόμενεσ επίκτθτεσ ψυχικζσ ιδιότθτεσ και αυτζσ 
μεταβιβάηονται ( κλθρονομοφνται ) ςτουσ επιγόνουσ μασ. Θ κλθρονομιά τϊν επίκτθ-
των ςιμερα αναγεννάται και επικρατεί αντιμαχόμενθ τουσ γενετιςτζσ, οι οποίοι 
ιςχυρίηονται ότι μόνο οι κλθρονομοφμενεσ μεταβιβάηονται. Θ άμεςθ αιτία των 
μεταβολϊν που υφίςτανται οι οργανιςμοί, είναι οι εξωτερικζσ περιβαλλοντικζσ 
μεταβολζσ τϊν ςυνκθκϊν ηωισ. Ζτςι είναι αναπόφευκτθ θ κλθρονομικι μεταβίβαςθ 
των επίκτθτων ιδιοτιτων τουσ. Θ τφχθ και θ ατυχία είναι αποτζλεςμα των επιλογϊν 
μασ, είτε τισ κυμόμαςτε, είτε δεν τισ κυμόμαςτε. Οι υποςτάςεισ μασ δζχονται και 
παράγουν εικόνεσ ςυντονιςμζνεσ με τθν κζλθςι μασ. Τα φωτόνια ςυνδζονται με 
κοινι ςυνείδθςθ. Π,τι ςυμβαίνει ςτο ζνα μεταδίδεται και ςτα υπόλοιπα. Κατά 
ςυνζπεια μπορεί οι άνκρωποι να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ από απόςταςθ, χωρίσ 
τεχνθτό τρόπο. Θ ανόθτθ χριςθ τθσ τεχνθτισ επικοινωνίασ, ςκουριάηει το εςωτερικό 
μασ τθλζφωνο όπωσ και θ αλόγιςτθ χριςθ των υπολογιςτϊν αλλοιϊνει τθν λειτου-
ργία τθσ νοθμοςφνθσ. Θ τεχνολογία μασ υποβάλλει να ενεργοφμε ςφμφωνα με μια 
διαδικαςία ξζνθ προσ τθν αλθκινι ςκζψθ, αποτελεί κακζκτυπο και απομίμθςθ και ο 
άνκρωποσ που τθν αρνείται οδθγείται ςε μια απόρριψθ, με τθν τρομοκρατία ότι κα 
μείνει πίςω, εκτόσ εξζλιξθσ. Θ εξουςία των μζςων ενθμζρωςθσ είναι αναπόφευκτο 
να ςυγκρουςτεί με τθ δικαςτικι εξουςία, διότι προκαταλαμβάνει τθν κοινι γνϊμθ 
και διαμορφϊνει τθν κρίςθ τθσ. Ραρατθρϊντασ τθν λειτουργία των κομπιοφτερ 
μποροφμε να δοφμε ότι είναι ςαν να κζλει ο καταςκευαςτισ του να υποκαταςτιςει 
τθν πνευματικι μακθτεία του. Διότι παρουςιάηει τθν Νομοτζλεια, αλλά με τον δικό 
του τρόπο. Στθν πραγματικότθτα κάνει τον χειριςτι του να ςκζφτεται όπωσ αυτό, με 
αποτζλεςμα να τον δεςμεφει και να τον κάνει μζροσ του, δθμιουργϊντασ και 
διαμορφϊνοντασ ζνα «ςκζπτεςκαι» μθχανικό, ενϊ θ ζλλειψθ επικοινωνίασ με τον 
εαυτό μασ δθμιουργεί ενοχζσ. Στθν επιςτιμθ, τελευταία μόνο επικράτθςε θ ζννοια 
τθσ αντιφλθσ, του αντικόςμου και των αντιπλανθτϊν. Στθν πυρθνικι φυςικι, το 
ποηιτρόνιο κεωρείται πια τϊρα ςαν θλεκτρόνιο, που ταξιδεφει από το μζλλον προσ 
το παρελκόν. Θ αντίςτροφθ τοφτθ ροι του χρόνου, μζςα ςτον κόςμο του ατόμου, 
είναι νζα ανακάλυψθ, αλλά ςτον «Ρολιτικό» του ο Ρλάτωνασ μιλά για ζνα ταλαν-
τευόμενο Σφμπαν, που κατά περιοδικά διαςτιματα ανατρζπει το δείκτθ του χρόνου 
και κινείται από το αφριο προσ το χκεσ. Σιμερα ξζρουμε, βζβαια, πωσ οριςμζνα 
ςυςτατικά του ατόμου μποροφν να κινθκοφν αναδρομικά μζςα ςτο χρόνο, φαίνεται 
όμωσ ότι θ ιδζα αυτι ιταν πολφ οικεία ςτον μεγάλο Ζλλθνα φιλόςοφο. Ιταν θ 
ενεργειακι υπόκεςθ των «ψυχικϊν ατόμων» του Δθμόκριτου, μία φευγαλζα, 
επιςτθμονικι ματιά ςε μία ειδικι ενζργεια, τον Αικζρα, που βρίςκεται ςτθν βάςθ 



των ψυχικϊν λειτουργιϊν. Ο άιχ κεϊρθςε τισ φυςικζσ επιςτιμεσ ςαν ςυνζχεια τθσ 
ελλθνικισ φιλοςοφίασ και αςχολικθκε με το κζμα τθσ οργόνθσ που διζκρινε ιδιαί-
τερα ςτο Δθμόκριτο. Θ ζρευνά του τον οδιγθςε ςε πολφ χριςιμα ςυμπεράςματα 
για τθν «κοςμικι οργανικι ενζργεια», που γεμίηει τον αικζρα. Ζνα από τα βαςικά 
του ςυμπεράςματα είναι ότι : «Κεόσ = ηωι = κοςμικι οργανικι ενζργεια = οργο-
νομικόσ λειτουργικόσ νόμοσ τθσ φφςθσ = νόμοσ τθσ βαρφτθτασ». Το κοςμικό ρευςτό 
διαποτίηει τα πάντα. Πντασ φορζασ τθσ ηωισ είναι ταυτόχρονα ουςία και δφναμι 
τθσ, ενϊ με τθν διπλι πολικότθτά του, αποτζλεςμα τθσ διττισ φφςθσ του, δθμι-
ουργεί, ηωοποιεί και ανανεϊνει όλα τα ςϊματα. Ορμι και αντίςταςθ, φυγόκεντρεσ 
και κεντρομόλεσ δυνάμεισ: αυτόσ είναι ο δυαδικόσ κόςμοσ τθσ εκδθλϊςεωσ. Ζνα 
διπλό ςυμπαντικό ρεφμα προκφπτει: άμπωτισ και παλίρροια, τα άςτρα ζλκονται και 
απωκοφνται, και ζτςι ζχουμε τθν κεντρομόλο τάςθ των τροχιϊν. Αυτόσ ο παράγον-
τασ αποκαλφπτεται ιδιαιτζρωσ ςτο ανκρϊπινο ςϊμα δια των αναλόγων ιδιοτιτων 
που ζχει με εκείνεσ του μαγνιτθ ( μαγνθτιςμόσ ). Το νευρικό ςφςτθμα, που υπα-
κοφει ςτθ Βοφλθςθ, τον ςυςςωρεφει και τον διαμοιράηει. Ο μαγνθτιςμόσ μπορεί να 
μεταβιβαςκεί ςτα αντικείμενα –ζμβια ι άψυχα– ανάλογα με τθν δεκτικότθτα τουσ. 
Θ δράςθ αυτοφ του ρευςτοφ μπορεί να αςκθκεί ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ, χωρίσ 
ορατό ενδιάμεςο. Αυτι θ δφναμθ μπορεί να ςυςςωρευτεί, να εςτιαςκεί, να μετα-
φερκεί, αντανακλάται και πολλαπλαςιάηεται ςτον πάγο, όπωσ το φωσ και ο ιχοσ τθν 
διαχζει δυναμϊνοντάσ τθν. Θ υγεία των ζμβιων πλαςμάτων πθγάηει από τθν εξιςορ-
ρόπθςθ αυτοφ του παράγοντα. Πταν διαταράςςεται θ ιςορροπία, τότε ακολουκεί θ 
αςκζνεια. Υπό τθν επενζργεια τθσ βουλιςεωσ και τθν χριςθ των χεριϊν ( πζραςμα 
των χεριϊν πάνω από τα πάςχοντα μζρθ του αςκενοφσ ) ο άνκρωποσ μπορεί να 
διαλφςει τισ υπερβολικζσ ςυγκεντρϊςεισ, να ςυμπυκνϊςει το ρευςτό εκεί όπου ο 
φορζασ τθσ ηωισ το χρειάηεται, και να το αναγκάςει να κυκλοφοριςει ταχφτατα 
μζςα ςτον οργανιςμό … Με λίγα λόγια, ο άνκρωποσ μπορεί να κεραπεφςει τον 
ςυνάνκρωπο του, αποκακιςτϊντασ τθν ιςορροπία μζςα του. Οι ςχετικζσ μελζτεσ 
δείχνουν ότι το βιόπλαςμα αποτελείται από ιόντα, ελεφκερα θλεκτρόνια και 
πρωτόνια, με άλλα λόγια υποατομικά ςωματίδια που υπάρχουν ανεξάρτθτα από 
τον πυρινα. Τα βιοπλαςματικά ςωματίδια ανανεϊνονται ςυνεχϊσ μζςα ςτον 
οργανιςμό μζςω χθμικϊν διαδικαςιϊν ςτα κφτταρα και ειδικά ςτα μιτοχόνδρια των 
κυττάρων. Διαπιςτϊκθκε επίςθσ ότι εκτόσ από τα βιοπλαςματικά ςωματίδια που 
παράγονται ςτα μιτοχόνδρια, υπάρχει και μια απευκείασ απορρόφθςθ θλεκτρικϊν 
φορτίων από το περιβάλλον. Οι πνεφμονεσ μάλιςτα παίηουν ζνα ςθμαντικό ρόλο 
ςτθν απορρόφθςθ των φορτίων του περιβάλλοντοσ. Ππωσ δείχνουν λοιπόν τα νζα 
ευριματα ςχετικά με το βιόπλαςμα, κυριολεκτικά φορτιηόμαςτε θλεκτρικά απλϊσ 
και μόνο ειςπνζοντασ και εκπνζοντασ. Θ βακιά και πλιρθσ αναπνοι διατθρεί τα 
βιοπλαςματικά επίπεδα του ςϊματοσ εμπλουτίηοντάσ τα, με ςυνζπεια τθν καλι 
υγεία του οργανιςμοφ αλλά και του νου. Οι επιςτιμονεσ διαπίςτωςαν χαμθλότερα 
επίπεδα βιοπλαςματικισ δραςτθριότθτασ ςε ανκρϊπουσ που βρίςκονται ςε αρνθτι-
κζσ ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ. Και βζβαια δεν είναι απορίασ άξιο γιατί είμαςτε 
πιο επιρρεπείσ ςε αςκζνειεσ, όταν θ ψυχικι μασ διάκεςθ είναι πεςμζνθ και μασ 
κυριαρχοφν αρνθτικά ςυναιςκιματα και ςκζψεισ.  
Θ ψυχοςωματικι κεωρία που υποςτιριηε πωσ όςα ςυμβαίνουν ςτθν ψυχικι μασ 
ςφαίρα ζχουν άμεςθ επίδραςθ ςτο ςϊμα και ςτθν κατάςταςθ τθσ υγείασ μασ, βρίς-
κει μια επιπλζον επιβεβαίωςθ μζςω του βιοπλάςματοσ. Το μόνο που καταφζρ-
νουμε να δοφμε είναι τα αποτελζςματα που προκαλεί αυτι θ ενζργεια. Δεν υπάρχει 



ομοφωνία για το τι ακριβϊσ είναι ι για το ποφ βρίςκεται, όμωσ όλοι τθ γνωρίηουμε 
και τθν νιϊκουμε όταν τα αποτελζςματά τθσ φανερϊνονται ςτθν ηωι μασ. Θ ςκζψθ 
είναι θ τακτοποίθςθ μιασ ιδζασ, είναι θ μεταφορά μιασ ιδζασ από τθν μονάδα-
πνεφμα ςτθν πολλαπλότθτα φλθ. Με άλλα λόγια είναι θ δυνατότθτα του ανκρϊπου 
να παίρνει τθν ιδζα και να τθν μεταφζρει ςτα πεδία αντίλθψισ του. Εφόςον θ ιδζα 
είναι κάτι που ςυμβολίηεται με τθν μονάδα και χαρακτθρίηεται από απροςδιορι-
ςτία, για να τθν αντιλθφκοφμε, χρειάηεται να τθν υποβάλουμε ςε κάποιο είδοσ 
επεξεργαςίασ, μζςω τθσ οποίασ κα τθν μεταφζρουμε ςτο επίπεδο τθσ πολλαπλό-
τθτασ και κα τθσ αποδϊςουμε μορφι. Αυτό κα αποτελζςει και τθν ςφλλθψθ τθσ 
ιδζασ. Θ ςκζψθ, λοιπόν, είναι αυτι θ μεγαλειϊδθσ δυνατότθτα, που μασ επιτρζπει 
να αλιεφςουμε από το επίπεδο των ιδεϊν ό,τι καλφτερο αλλά και ό,τι χειρότερο 
ανάλογα με τον ςυντονιςμό και τθν προςωπικότθτα του κακενόσ, και να το «ςυλ-
λαμβάνουμε» φζρνοντάσ το δθλαδι ςτο πεδίο τθσ αντίλθψισ μασ. Θ ςκζψθ είναι 
δθμιουργικι-παραγωγικι ικανότθτα, κι αυτό ςθμαίνει ότι μζςω τθσ ςκζψθσ δεν 
αντιλαμβανόμαςτε απλϊσ διάφορα πράγματα, αλλά «γεννοφμε», δθμιουργοφμε 
κατά κάποιο τρόπο οντότθτεσ, ηωντανά δθμιουργιματα, για τα οποία φζρουμε 
απόλυτθ ευκφνθ. Οι οντότθτεσ αυτζσ, με τθν παρουςία τουσ και μόνο, αςκοφν 
οπωςδιποτε επίδραςθ τόςο ςε εμάσ τουσ ίδιουσ όςο και ςτουσ άλλουσ, ςυμβάλ-
λοντασ ςτον ςχθματιςμό μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςκεπτόςφαιρασ. Ο άνκρωποσ, όταν 
ειςχωρεί με τθν προςοχι του μζςα ςε αυτά τα χωροχρονικά πεδία, του παρζχεται θ 
δυνατότθτα μζςω τθσ ςκζψεωσ να μορφοποιεί ζνα αμετάπλαςτο ψυχικό και 
νοθτικό «υλικό» που ςυναντά. Πντωσ κατ’ εικόνα και κακ’ ομοίωςιν δθμιοφργθμα 
του Κεοφ-Δθμιουργοφ, ζχει κι αυτόσ τθν δυνατότθτα του δθμιουργείν. Του παρζχε-
ται ζνα αμορφοποίθτο υλικό, ζνα κομμάτι τθσ παγκόςμιασ ψυχονοθτικισ φλθσ, 
ϊςτε με τθν ικανότθτα τθσ ςκζψθσ να το μορφοποιιςει και να γίνει και εκείνοσ με 
τθν ςειρά του, Δθμιουργόσ. Ανάλογα με τθν ποιότθτα των «δομικϊν υλικϊν» που 
κα ελκφςει πάνω του, κα δθμιουργιςει γφρω του ζνα ιδιαίτερο ατομικό περιβάλλον 
που κα τον ςυνοδεφει παντοφ ςτθν ηωι του και κα χαρακτθρίηει ουςιαςτικά τθν 
ποιότθτα του ψυχικοφ και νοθτικοφ φορζα. Είναι αυτό που αλλιϊσ κα λζγαμε 
αιςκθτικι και νοθτικι κατάςταςθ. Θ ποιότθτα τθσ κατάςταςθσ αυτισ εμποτίηει τθν 
φφςθ των αιςκθμάτων, επικυμιϊν, επιδιϊξεων, όπωσ και τθν φφςθ των διανοθμά-
των μασ. Ωςτόςο, αυτά τα ψυχονοθτικά δθμιουργιματα μποροφμε να ποφμε ότι 
δεν κα είχαν και τόςθ ςθμαςία εάν επθρζαηαν μόνο τον δθμιουργό τουσ θ εάν ιταν 
απλϊσ παροδικά καταςκευάςματα. Αλλά θ ακτίνα δράςθσ τουσ είναι πολφ μεγαλφ-
τερθ, κακϊσ μεσ από αυτιν τθν αφρα που ςχθματίηουμε γφρω μασ ςαν δθμιουργοί-
βαςιλείσ αυτοφ του κόςμου επθρεάηουμε το περιβάλλον μασ. Ζτςι θ ευκφνθ μασ 
πολλαπλαςιάηεται γι’ αυτό και κάκε άνκρωποσ οφείλει να κάνει καλι χριςθ αυτοφ 
του δϊρου τθσ ςκζψθσ. Ο άνκρωποσ μπορεί να ςχθματίςει πράγματα ςτθ ςκζψθ 
του και εντυπϊνοντασ τθ ςκζψθ του ςτθν άμορφθ ουςία μπορεί να προκαλζςει τθ 
δθμιουργία αυτοφ το οποίο ςκζφτεται. Για να γίνει αυτό, ο άνκρωποσ πρζπει να 
περάςει από τον ανταγωνιςτικό ςτον δθμιουργικό νου, πρζπει να αποκτιςει μια 
ςαφι νοθτικι εικόνα των πραγμάτων που επικυμεί και να κάνει, με πίςτθ και 
πρόκεςθ, όλα όςα μποροφν να γίνουν κάκε μζρα, κάνοντασ κάκε ξεχωριςτό πράγμα 
με αποτελεςματικό τρόπο. «Ο τρόποσ που ςκεφτόμαςτε μπορεί να είναι ολογρα-
φικόσ ωσ προσ τθν φφςθ του. Θ παρατιρθςθ των ολογραμμάτων γίνεται με το μάτι 
του νου. Είναι μιά τριςδιάςτατθ (ορατι) μορφι ςκζψθσ. Βλζποντασ μζςα ςτθ 
φυςαλίδα του αρχικοφ μασ Είναι, ακοφγοντασ τουσ ιχουσ τθσ ςχεδόν ξεχαςμζνθσ 



Αρμονίασ. Κόψτε τθν άκρθ ενόσ ολογράμματοσ. Κοιτάξτε τθν. Κα δείτε ολόκλθρθ τθν 
εικόνα του αρχικοφ ολογράμματοσ… Ζτςι ακριβϊσ όπωσ ζνα τόςο δα πνεφμα που 
βρίςκεται μζςα ςτον κακζνα από μασ, είναι ολογραφικό ωσ προσ τθν φφςθ του». 
Ωςτόςο, εφόςον ςχθμάτιςε κανείσ κάποτε μια εικόνα, μια ςκζψθ, αυτι ακόμθ 
υφίςταται. Με ποιά μορφι υφίςταται; Με τθν μορφι που ο νουσ τθσ είχε δϊςει. Θ 
ψυχι παίρνει μια μορφι ς’ αυτό το φυςικό κόςμο, μια μορφι που δανείηεται απ’ 
αυτό τον κόςμο. Ζτςι και θ ςκζψθ παίρνει μια μορφι τθν οποία δανείηεται από τον 
κόςμο του νου. Ζτςι ζνασ κακαρόσ νουσ μπορεί να δϊςει μια ακριβι και ευδιάκριτθ 
μορφι και ηωι ςτθ ςκζψθ, ζνασ νουσ που είναι ςυγχυςμζνοσ, παράγει αςαφείσ 
ςκζψεισ. Αυτό αποδεικνφει ότι ο νουσ χαρίηει ζνα ςϊμα ςτθν ςκζψθ, ο νουσ παρζχει 
μορφι ςε κάκε ςκζψθ και μ’ αυτι τθ μορφι θ ςκζψθ μπορεί και υφίςταται. Θ 
μορφι μιασ ςκζψθσ δεν είναι γνωςτι μόνο ςτο άτομο που τθν ςκζφτεται αλλά και 
ςε εκείνον ςτον οποίο αντανακλάται θ ςκζψθ, ςτου οποίου τθν καρδιά αντανακ-
λάται θ ςκζψθ. Ζτςι υπάρχει μια ςιωπθλι επικοινωνία ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ, 
αφοφ οι ςκεπτομορφζσ του ενόσ αντανακλοφν ςτο νου του άλλου. Αυτζσ οι ςκεπτο-
μορφζσ είναι πιο ιςχυρζσ και πιο ςαφείσ από τα λόγια. Ρολφ ςυχνά είναι πιο 
εντυπωςιακζσ από τα προφερόμενα λόγια, επειδι θ γλϊςςα μασ είναι περιορις-
μζνθ, ενϊ θ ςκζψθ ζχει μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ ζκφραςθσ. Θ εικόνα τθσ ςκζψθσ 
δθμιουργείται μζςω των εντυπϊςεων του νου. Αν ο νουσ δεν ζχει εντυπϊςεισ, θ 
ςκζψθ δεν κα είναι κακαρι. Για παράδειγμα, ζνασ τυφλόσ που δεν ζχει δει ποτζ του 
ελζφαντα, δεν μπορεί να ςχθματίςει μια εικόνα του ελζφαντα, επειδι ο νουσ του 
δεν ζχει μια ζτοιμθ μορφι για να κάνει τθ ςφνκεςθ κατ’ εντολι τθσ κζλθςθσ. Ο νουσ 
πρζπει να γνωρίηει πρϊτα κάτι, για να το ςυνκζςει. Επομζνωσ ο νουσ είναι μια 
αποκικθ όλων των μορφϊν που ζνα άτομο ζχει δει. Θ μορφι μιασ ςκζψθσ που 
διατθρεί ο νουσ, αντανακλάται πάνω ςτον εγκζφαλο. Ο εγκζφαλοσ μπορεί να παρ-
ομοιαςτεί με μια φωτογραφικι πλάκα. Θ ςκζψθ δθμιουργείται όπωσ ςτθν φωτο-
γραφικι πλάκα. Με τι δθμιουργείται; Υπάρχει κάποιο διάλυμα ςτο οποίο πρζπει να 
ρίξουμε τθ φωτογραφικι πλάκα ; Ναι, κι αυτό είναι θ νόθςθ. Αυτό που ονομάηουμε 
«φλθ» είναι θ πλευρά που αντιλαμβανόμαςτε όταν κοιτάηουμε ζνα πρόςωπο, ζνα 
φυτό ι ζνα μόριο από ζξω. «Νόθςθ» είναι θ πλευρά που βλζπουμε όταν κοιτάηουμε 
το ίδιο πράγμα από μζςα. Πλα όςα βιϊνουμε ςτθν διάρκεια τθσ ηωισ μασ – όλεσ οι 
αντιλιψεισ, τα ςυναιςκιματα και οι ςκζψεισ μασ – ςυνδζονται με εγκεφαλικζσ λειτ-
ουργίεσ. Αυτζσ οι λειτουργίεσ ζχουν αντίςτοιχεσ κυματομορφζσ, αφοφ ο εγκζφαλοσ 
μασ, όπωσ και άλλα πράγματα ςτο χϊρο και το χρόνο, δθμιουργεί δίνεσ που μετα-
φζρουν πλθροφορίεσ –δθμιουργεί κφματα. Τα κφματα διαδίδονται ςτο κενό και 
ςυμβάλλουν με τα κφματα που δθμιουργοφνται από τα ςϊματα και τουσ εγκεφά-
λουσ άλλων ανκρϊπων, παράγοντασ πολφπλοκα ολογραφιματα. Διαδοχικζσ γενιζσ 
ανκρϊπων ζχουν αφιςει τα ολογραφικά τουσ ίχνθ ςτο πεδίο-Α. Αυτά τα ατομικά 
ολογραφιματα ολοκλθρϊνονται ςε ζνα υπερολογράφθμα, το οποίο είναι το ςυνο-
λικό ολογράφθμα μιασ φυλισ, μιασ κοινότθτασ ι μιασ κουλτοφρασ. Τα ςυλλογικά 
ολογραφιματα με τθν ςειρά τουσ διαςυνδζονται και ολοκλθρϊνονται με το υπε-
ρυπερολογράφθμα όλων των ανκρϊπων. Αυτό είναι θ ςυλλογικι δεξαμενι διαπλθ-
ροφοριϊν τθσ ανκρωπότθτασ. Μποροφμε να ςυντονίςουμε τθ ςυνειδθτότθτά μασ 
ζτςι ϊςτε να επικοινωνιςει με τα ολογραφιματα του πεδίου-Α. Θ μετάδοςθ πλθρο-
φοριϊν ςε ζνα πεδίο ολογραφθμάτων είναι γνωςτι: ςυμβαίνει όταν τα κυματικά 
πεδία που απαρτίηουν δφο (ι περιςςότερα) ολογραφιματα είναι «ςυηυγι» μεταξφ 
τουσ. Το αποτζλεςμα είναι παρόμοιο με εκείνο του πιο γνωςτοφ φαινομζνου που 



ονομάηεται ςυντονιςμόσ ι ςυνιχθςθ. Ζνα διαπαςϊν ι μια χορδι μουςικοφ οργάνου 
«ςυνθχεί» με άλλα διαπαςϊν ι χορδζσ που είναι ςυντονιςμζνεσ ςτθν ίδια ςυχνό-
τθτα (ι ςε ολόκλθρεσ οκτάβεσ ψθλότερα ι χαμθλότερα από αυτι τθν ςυχνότθτα. 
Κανονικά ο πιο άμεςοσ και εμφανισ ςυντονιςμόσ ςυμβαίνει ανάμεςα ςτον 
εγκζφαλο μασ και το ολογράφθμα που ζχουμε δθμιουργιςει εμείσ οι ίδιοι. Αυτι 
είναι θ βάςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ μνιμθσ. Αυτι θ ανάκλθςθ μπορεί να εμπεριζχει 
πολφ περιςςότερα ςτοιχεία από τισ δικζσ μασ εμπειρίεσ και μόνο.  
Ο εγκζφαλόσ μασ δεν περιορίηεται ςτο ςυντονιςμό με το δικό μασ ολογράφθμα 
αποκλειςτικά.  
Μπορεί να ςυντονίηεται με τα ολογραφιματα άλλων ανκρϊπων, ιδιαίτερα εκείνων 
με τουσ οποίουσ ζχουμε ( ι είχαμε ) ζνα ςωματικό ι ςυναιςκθματικό δεςμό.  
Υπάρχουν πολλά που δεν κατανοοφμε ακόμθ για τα απϊτατα όρια τθσ ανκρϊπινθσ 
ςυνειδθτότθτασ, αλλά ζνα πράγμα ξεχωρίηει: θ ςυνειδθτότθτα δεν εξαφανίηεται 
όταν πάψουν οι λειτουργίεσ του εγκεφάλου και του ςϊματοσ. Συνεχίηει να υπάρχει, 
μπορεί να ανακλθκεί και, για ζνα διάςτθμα τουλάχιςτον, είναι δυνατι επίςθσ θ 
επικοινωνία μαηί τθσ. Φαίνεται ότι το ολογράφθμα που κωδικοποιεί τισ εμπειρίεσ 
μιασ ηωισ διατθρεί ζνα επίπεδο ολοκλιρωςθσ που του επιτρζπει μια μορφι αυ-
τόνομθσ φπαρξθσ ακόμθ και όταν δεν ςυνδζεται πια με ζναν εγκζφαλο και ζνα 
ςϊμα. Φαίνεται να μπορεί να λάβει ερεκίςματα από τον εκδθλωμζνο κόςμο και να 
ανταποκρικεί ςε αυτά. Σφμφωνα με αυτι τθν ερμθνεία, θ πανάρχαια διαιςκθτικι 
πίςτθ ςε μια ακάνατθ ψυχι δεν είναι πλζον αςυμβίβαςτθ με αυτά που αρχίηουμε 
να κατανοοφμε τϊρα μζςα από τθν επιςτιμθ για τθν αλθκινι φφςθ τθσ πραγμα-
τικότθτασ. Οριςμζνοι επιςτιμονεσ εξετάηουν, τϊρα, τθν άποψθ ότι οι μνιμεσ δεν 
είναι, πραγματικά, αποκθκευμζνεσ ςτον εγκζφαλο. Αποκαλφφκθκε πωσ αν αποκό-
ψετε μζροσ του εγκεφάλου όπου φαινόταν να εδρεφει κάποια μνιμθ, θ μνιμθ 
μπορεί να παραμείνει! Ροφ βρίςκεται αποκθκευμζνθ, λοιπόν; Μςωσ, κάπου ςτθν 
κλίμακα Ρλανκ ι ςε αυτό που πολλοί άνκρωποι μπορεί να ονομάηουν ακαςικά 
αρχεία. Ο εγκζφαλοσ μπορεί να λειτουργεί απλϊσ ςαν ζνα όργανο που αποςπά 
μνιμεσ από το ςφμπαν. Μπορεί να είναι ο τοπικόσ χϊροσ αποκικευςθσ, ο τοπικόσ 
δίςκοσ για τον ςυμπαντικό ςκλθρό δίςκο, όπου είναι καταγεγραμμζνεσ όλεσ οι 
μνιμεσ. Κάκε είδοσ διακζτει ζνα ςυλλογικό νου, ζνα επίπεδο ςτο οποίο όλοι οι 
ενςαρκωμζνοι νόεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ. Αυτό φαίνεται και από το γεγονόσ ότι, 
μόλισ μια ομάδα μελϊν κάποιου είδουσ μάκει κάτι καινοφριο και άλλα μζλθ του 
είδουσ αυτοφ αποκτοφν τθν ίδια ικανότθτα χωρίσ καμία υπόδειξθ. Το φαινόμενο 
αυτό που ονομάηεται «Σφνδρομο του Εκατοςτοφ Ρικικου», είναι ο ςυλλογικόσ νουσ 
ςε λειτουργία. Πταν αρκετοί νόεσ αρχίςουν να ςκζφτoνται ο κακζνασ ξεχωριςτά με 
ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο, τότε τα πρότυπα ςκζψθσ τουσ ιςχυροποιοφνται μζςα ςτο 
ςυλλογικό νου και ζτςι μποροφν και άλλα άτομα να τα προςεγγίςουν. Αν ςυντο-
νιςτείτε ςυνειδθςιακά με τουσ ενεργειακοφσ κραδαςμοφσ των ςκεπτομορφϊν που 
ςυγκροτοφν τθν αιϊνια μνιμθ τθσ Δθμιουργίασ, μπορείτε να «δείτε» το παρελκόν ι 
να λάβετε και να μεταβιβάςετε πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτό. Μπορείτε να βιϊςετε 
κάτι από μια προθγοφμενθ ηωι ι να δείτε ζνα γεγονόσ που ςυνζβθ ςτο παρελκόν. 
Με το ίδιο τρόπο μπορείτε να «δείτε» και το μζλλον. Θ ςυνείδθςθ κάνει ςυνεχείσ 
προβολζσ του μζλλοντοσ, με βάςθ αυτά που ζχουν ςυμβεί ( παρελκόν ) αλλά και τα 
όςα ςυμβαίνουν (παρόν). Από τισ πθγζσ αυτζσ, θ ςυλλογικι ςυνείδθςθ προβάλλει 
αυτό που κα ςυμβεί, εφόςον οι τάςεισ και οι κατευκφνςεισ δεν αλλάηουν. Ζτςι το 
μζλλον υφίςταται, όπωσ και το παρελκόν, ςτο ενεργειακό πεδίο των ςκεπτομορφϊν 



που βρίςκεται πζρα από τθν δικι μασ ερμθνευτικι και αντιλθπτικι ικανότθτα όςον 
αφορά το χϊρο και το χρόνο. Τα μορφογενετικά πεδία δθμιουργοφνται από 
οτιδιποτε υπάρχει ςτο ςφμπαν, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των υλικϊν μορφϊν, 
των δομϊν τθσ ςκζψθσ των κοςμοειδϊλων, των προτφπων, μοντζλων ςτερεοτφπων 
ςυμπεριφοράσ, κοινζσ ιδεολογίεσ και πίςτθ. Αυτά τα πεδία, δθλαδι οι «περιοχζσ 
ενεργειακισ επιρροισ», μεταδίδονται και λαμβάνονται με μία διαδικαςία ανάλογθ 
με τθ λιψθ και τθν εκπομπι των ραδιοφωνικϊν ι τθλεοπτικϊν ςθμάτων. Υπάρχουν 
ωςτόςο και τα πεδία που ζχουν χαρακτιρα περιςςότερο μορφοποιθτικό παρά 
ενεργειακό, όντασ ζτςι «περιοχζσ μορφοποιθτικισ επίδραςθσ». Οι επιρροζσ των 
μορφογενετικϊν πεδίων δεν μειϊνονται ςε ιςχφ ανάλογα με τθν απόςταςθ ςτον 
χϊρο και τον χρόνο, αλλά μάλλον διειςδφουν αμείωτα ςε ολόκλθρο το χωροχρόνο. 
Θ επιρροι τουσ υπάρχει παντοφ και πάντα, κάπωσ ςαν μορφζσ που ζλκουν, αλλά 
και προςκζτουν πλθροφορίεσ ςε ιδθ υπάρχουςεσ δομζσ και το αντίςτροφο. Ο 
υπερφυςικόσ κόςμοσ που ζχουν επινοιςει οι άνκρωποι ςτισ ιδζεσ τουσ, ςε τελευ-
ταία ανάλυςθ, ποτζ δεν ιταν τίποτα άλλο από μια αντανάκλαςθ του πραγματικοφ 
κόςμου, τθσ κοινωνίασ, των κοινωνικϊν ςχζςεων μζςα ςτισ οποίεσ ηουν οι άνκρωποι 
τθν γιινθ ηωι τουσ. Ο υπερφυςικόσ κόςμοσ υπθρετεί πάντοτε φρουρόσ ςτθ βαςικι 
διάρκρωςθ τθσ κοινωνίασ. Θ φυλετικι κρθςκεία ςτζκεται φρουρόσ τθσ φυλισ και 
προςτατεφει τισ φυλετικζσ ςχζςεισ. Ππωσ και ς’ όλεσ τισ άλλεσ ιδεολογίεσ, θ παρά-
δοςθ είναι μια μεγάλθ ςυντθρθτικι δφναμθ. Οι αλλαγζσ που υφίςταται το υλικό 
αυτό προζρχονται από τισ ταξικζσ ςχζςεισ, δθλαδι προζρχονται από τισ οικονομικζσ 
ςχζςεισ των ανκρϊπων που επιφζρουν αυτζσ τισ αλλαγζσ. Σε κάκε εποχι κυρίαρχθ 
είναι θ ιδεολογία τθσ κυρίαρχθσ τάξθσ. Οι εκφραςτζσ και οι ιδεολόγοι των κυρί-
αρχων τάξεων, κάνουν ςυςτθματικά ςυνειδθτι προςπάκεια εξαπάτθςθσ του λαοφ. 
Ρίςω από το ςφςτθμα τθσ εςκεμμζνθσ εξαπάτθςθσ βρίςκεται πάντοτε ζνα ςφςτθμα 
αυτοεξαπάτθςθσ. Μια νζα, δθμιουργθμζνθ λοιπόν ιδεολογία γενικά ξεκινάει με μια 
βακιά ϊκθςθ προσ τθν εξζλιξθ, ςαν ζνα παγκόςμιο ςφςτθμα ιδεϊν, που ανοίγει 
καινοφριουσ ορίηοντεσ, που αντιςτοιχεί ςτισ βακφτερεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ, που 
φαίνεται να ςτθρίηεται όχι ςτα ςυμφζροντα μιασ τάξθσ, αλλά ανταποκρίνεται ςτισ 
επικυμίεσ ολόκλθρου του λαοφ. Στθν πορεία όμωσ και κακϊσ οι νζεσ κυρίαρχεσ και 
εκμεταλλεφτριεσ τάξεισ πνίγονται μζςα ςτισ ιδζεσ τουσ, τισ αντιφάςεισ, θ ιδεολογία 
τουσ χάνει τθν επαναςτατικι τθσ ορμι και γίνεται ςυντθρθτικι. Αρχίηει θ παρακμι 
τθσ και θ αποςφνδεςθ τθσ, ϊςπου τελικά κα καταλιξει ςε ζνα ςφςτθμα εξαπα-
τιςεων και οι εκπρόςωποί τθσ εκφυλίηονται, από πρωτότυπουσ αγωγοφσ ςε απλοφσ 
μιςκωτοφσ προπαγανδιςτζσ των κυρίαρχων. Κάκε δράςθ του ανκρϊπου είτε αυτι 
είναι μια ενςυνείδθτθ κατευκυνόμενθ ςκζψθ είτε είναι ζνα ψυχικό ςυναίςκθμα είτε 
είναι μια ομιλία ι μια κίνθςθ του ςϊματοσ, εκτόσ από κάποια άμεςα αποτελζςματα 
που ζχει ςτο εξωτερικό περιβάλλον ταξιδεφει μζςα ςτθν Ραγκόςμια Ψυχι ςαν 
ρεφμα επιρροισ ςτο ςφνολο τθσ ψυχισ μζςα ςτθν οποία ηει μια ομάδα ανκρϊπων.  
Αυτά αποκαλφπτει ο φωτιςμζνοσ ερευνθτισ Λ. Τςοφτςουρθσ ςτο βιβλίο του Αντινο-
μία. Θ επιρεια υποβάλλει, ευνοεί ι αποτρζπει τθν εμφάνιςθ οριςμζνων αιςκθμά-
των, ςυναιςκθμάτων, ροπϊν ι αντιλιψεων ςτα άτομα μιασ ομάδασ, ανάλογα με το 
βακμό τθσ αγνότθτάσ τουσ. Πλεσ αυτζσ οι καταςτάςεισ, από κοινοφ ςυνυπάρχουςεσ, 
νοοφνται να ςυγκροτοφν μια νοοτροπία. Πλθ θ νοοτροπία των γενεϊν μαηί με όλθ 
τθ νοοτροπία των ανκρϊπων που ηουν ςε κάκε ςτιγμι, αποτελεί το κοινό ταμείο 
των αντιλιψεων, το κατεςτθμζνο τθσ κοινωνίασ των ανκρϊπων. Επομζνωσ, αυτι θ 
επιρεια μεταφερόμενθ από τθν Ραγκόςμια Ψυχι μζςα ςτθν ψυχι του χϊρου τθσ 



κοινωνίασ, διαμορφϊνει το κατεςτθμζνο. Κακϊσ δε οι άνκρωποι δεν μποροφν να 
ηιςουν ζξω από το κατεςτθμζνο, υποχρεωτικά μετατρζπουν αντίςτοιχα τισ αντι-
λιψεισ τουσ για τθν Αλικεια. Κι αν θ επιρεια προιλκε από ατομικό ελάττωμα του 
ανκρϊπου, το κατεςτθμζνο επθρεάηεται και μετατρζπεται ςτο χειρότερο και μζςα 
ςε αυτό ηει, αναπνζει και εκφράηεται ο άνκρωποσ μιασ κοινωνίασ επθρεάηοντασ και 
τισ τφχεσ και τθν πορεία όλων των ανκρϊπων των επόμενων γενιϊν. Εδϊ παίρνει 
τϊρα τθν πραγματικι του διάςταςθ το «Αμαρτίαι γονζων παιδεφουςι τζκνα». Μία 
ελαττωματικι ζκφραςθ επθρεάηει τθν πορεία των ανκρϊπων που ηουν και τθν 
πορεία των ανκρϊπων που κα ζλκουν. Εάν κανείσ δεν γνϊριηε τθν αλικεια αυτιν, 
κα είχε μια δικαιολογία να διατθρεί τα ελαττϊματά του, κακϊσ κα ζλεγε ότι ο ίδιοσ 
φταίει και ο ίδιοσ ασ πάκει ό,τι και αν είναι. Δεν είναι ςωςτό όμωσ αυτό. Το άτομο 
δεν είναι θ Μονάδα. Οφτε θ ομάδα ςυμβιοφντων ανκρϊπων ςε κοινωνία είναι θ 
Μονάδα. Το άτομο και θ ομάδα είναι θ εικόνα των ςυμβαινόντων ςτον Κείο Κόςμο. 
Το άτομο είναι θ εικόνα τθσ Λερισ Μονάδασ και θ ομάδα είναι θ εικόνα τθσ Λερισ 
εκδίπλωςθσ τθσ Μονάδασ «Από το ζνα ςτα πολλά». Ο Κεόσ δθλαδι, προβάλλοντασ 
τθν ζννοια του ατόμου και τθν ζννοια τθσ κοινωνικισ ομάδασ, προβάλλει τθν εικόνα 
τθσ κοινωνικισ ομάδασ, προβάλλει τθν εικόνα εκείνου με το οποίο οι άνκρωποι, εάν 
το εννοιςουν, μποροφν να οδθγθκοφν ςε αυτι τθν Λδζα τθν Λερι Μονάδα και ςτθν 
εκδίπλωςι Τθσ. Το άτομο, δεν είναι εωςφορικό δθμιοφργθμα, Εικόνα τθσ Μονάδασ 
Είναι το κζλω του Κεοφ που λζει ςτον άνκρωπο: «Άνκρωπε, κζλεισ να βρεισ το 
δρόμο ςου; Δεσ τθν Λδζα Άτομο που είναι θ εικόνα τθσ Μονάδασ και δεσ τθν Λδζα 
Κοινωνία που είναι θ εικόνα τθσ εκδίπλωςθσ τθσ Μονάδασ και τότε βρικεσ τθν κφρα 
προσ τθν Ρθγι τουσ και Ρθγι ςου». Το άτομο και θ κοινωνικι ομάδα είναι εικόνα 
του Κεοφ. Αυτό το κζλω είναι Νόμοσ. Ο Νόμοσ λοιπόν του Ατόμου και ο Νόμοσ τθσ 
Ομάδασ είναι εκείνα που εκφράηουν το κζλω του Κεοφ και μποροφν να οδθγιςουν 
τον άνκρωπο από τθν ζλλειψθ ςυνείδθςθσ ςτθν ςυνείδθςθ τθσ Αλικειασ. Με άλλα 
λόγια, όλο το μυςτικό είναι να μπορζςει ο άνκρωποσ να ειςδφςει ςτθν Μονάδα, να 
ταυτιςτεί με τθ Μονάδα, να καταργιςει δθλαδι τθν υποδοφλωςθ ςτο κακό, να 
απαλλαγεί από τα ελαττϊματά του, να καταςτεί ελεφκεροσ και μζςα ςτθν ελευ-
κερία του να ταυτιςτεί με τθν Μονάδα. Να γίνει, κα λζγαμε, ο ίδιοσ ο άνκρωποσ 
Μονάδα, να γίνει Ον, γιατί το Ον είναι θ Μονάδα. Από τθν ζννοια λοιπόν του 
Ατόμου και από τθν ζννοια τθσ Κοινωνίασ ανελιςςόμεκα προσ το Κείον και αντι-
λαμβανόμεκα πϊσ το Κείον νοείται ωσ Μονάδα και θ εκδίπλωςι Τθσ. Και τοφτο 
μπορεί να μασ οδθγιςει ςε βάκθ αλικειασ μζςα ςτθν Τριαδικι Φφςθ του Κείου 
που ςχθμάτιςε τθν Τριαδικι Φφςθ τθσ Ανκρϊπινθσ Μονάδασ. Μζχρι τότε όμωσ ο 
άνκρωποσ κα επθρεάηεται από τθν ςυλλογικι εωςφορικι πλάνθ τθσ ανκρωπό-
τθτασ. Καλόν είναι, λοιπόν, να προςζξετε, διότι τα ςθμεία των καιρϊν ζχουν δϊςει 
τθν παρουςία τουσ και, εάν δεν προςζξετε και δεν τα ερμθνεφςετε ςωςτά, τότε κα 
βρεκείτε μακριά από τθν ανοδικι πορεία που πρζπει να ακολουκιςετε μετά από 
εδϊ, κα βρεκείτε ςε πολφ χαμθλά επίπεδα ηωισ. Εκεί κάτω, υπάρχουν τζτοιεσ 
λειτουργίεσ, που, όταν ο άνκρωποσ τισ γνωρίςει και βιϊςει τον άπειρο πόνο τουσ, 
κα πει «καλφτερα να είχα ςτερθκεί τα πάντα, όταν ιμουν ςτθν Γθ, παρά να 
δεςμευτϊ εδϊ κάτω, ζχοντασ χάςει πια τθν ευκαιρία μου». Τι ςυνειςφζρουμε ςε 
αυτι τθ δθμιουργία για να επιφζρει καλφτερεσ και αρμονικζσ ςυνκικεσ ςτον 
πλανιτθ, ςτον κόςμο, ςτθ γθ; Αν ενεργοφμε ζτςι, τότε γνωρίηουμε τθν ευκφνθ μασ. 
Αν δεν το ζχουμε ςυνειδθτοποιιςει, δεν ξζρουμε ακόμθ το ςκοπό τθσ φπαρξισ μασ 
εδϊ. Υπάρχει θ παιδικι θλικία, όπου το παιδί δεν ξζρει τίποτε. Χαλάει πράγματα 



αξίασ και ομορφιάσ εξαιτίασ τθσ περιζργειάσ του, τθσ φανταςιοπλθξίασ του, αλλά 
όταν το παιδί μεγαλϊςει, αρχίηει να αιςκάνεται τθν ευκφνθ του. Σθμάδι ωριμότθτασ 
είναι το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ του, ζτςι όταν μια ψυχι ωριμάηει, αρχίηει να αιςκά-
νεται τθν ευκφνθ τθσ. Ακριβϊσ από εκείνθ τθν ςτιγμι ο άνκρωποσ αρχίηει τθν ηωι 
του, από εκείνθ τθν ςτιγμι θ ψυχι αναγεννάται. Γιατί αν θ ψυχι δεν αναγεννθκεί, 
δεν κα ειςζλκει ςτθν βαςιλεία του Κεοφ. Θ βαςιλεία του Κεοφ είναι εδϊ, αλλά όςο 
ο άνκρωποσ δεν ζχει ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ του, δεν γνωρίηει τθν βαςιλεία του 
Κεοφ.  
Είναι θ επίγνωςθ τθσ ευκφνθσ του που τον αφυπνίηει ςτθ βαςιλεία του Κεοφ, ςτθν 
οποία αναγεννάται θ ψυχι. Είπε ο Χριςτόσ: «Ειςζλκετε ςτθ βαςιλεία του Κεοφ», ότι 
κάκε ψυχι ζχει μζςα τθσ τθν βαςιλεία του Κεοφ. Το να ςυνειδθτοποιιςει κανείσ 
αυτό το μυςτιριο, ςθμαίνει να ανοίξει τα μάτια του ςτθν βαςιλεία του Κεοφ. Ζπειτα 
ό,τι κάνει, αποκτάει ζνα νόθμα, ζχει μια επιρροι, δεν χάνεται ποτζ. Αν δεν υλο-
ποιείται, δεν ζχει ςθμαςία, πνευματοποιείται. Τίποτα δεν εξαφανίηεται, τίποτα δεν 
χάνεται εδϊ. Αν δεν παραχκεί ς’ αυτό το πεδίο, παράγεται ςε κάποιο άλλο πεδίο. 
Πμωσ αντανακλάται ς’ αυτό το πεδίο, επειδι υπάρχει πάντα δράςθ και αντίδραςθ 
ανάμεςα ςτα δυο πεδία. Αν ζνασ ςκζφτεται : «Δεν το υλοποίθςα», απλϊσ ςθμαίνει 
ότι θ ϊρα και οι ςυνκικεσ δεν του επιτρζπουν να υλοποιθκεί. Αλλά αν κάποτε 
εκπζμφκθκε, πρζπει τελικά να υλοποιθκεί.  
 
Η Δημιουργία τϊν κεπτομορφϊν, τα είδη και οι λειτουργίεσ τουσ 
Θ ςτακερι ςκζψθ ενόσ ανκρϊπου και θ εςτίαςι τθσ πάνω ςε ζνα αντικείμενο 
παράγει ζνα καλοφπι, ζνα μοντζλο, κατάλλθλο για να δεχκεί τθν νοθτικι ενζργεια 
του ατόμου. Αυτό το καλοφπι πραγματοποιείται και ςχθματίηεται ςτα λεγόμενα 
μορφογεννθτικά πεδία ι νοθτικά πεδία. Θ ςυντιρθςθ αυτισ τθσ ςκζψθσ ςε χρόνο, 
ςυμπυκνϊνει αυτι τθν αικζρια ενζργεια ςκζψθσ κακϊσ ψφχεται και γίνεται κατά 
κάποιο τρόπο πάλι νερό, χφνεται μζςα ςτο μοντζλο που ζχει δθμιουργιςει ςτα 
μορφονοθτικά πεδία με αποτζλεςμα να παρουςιαςτεί μία οντότθτα. Ζτςι όταν δια-
λφεται το καλοφπι παρουςιάηεται ςκεπτομορφι. Κάκε ςκζψθ παράγει μια ακτινο-
βολοφμενθ δόνθςθ και μια αιωροφμενθ μορφι. Αυτι θ ςκζψθ εμφανίηεται ςαν 
παλμόσ μζςα ςτον νοθτικό ςϊμα και μπορεί να είναι απλι ι ςφνκετθ. Αν είναι 
απλι, τότε εμπεριζχει μια ποιότθτα δόνθςθσ και κα επιδράςει ιςχυρά ςε μια και 
μοναδικι ποιότθτα νοθτικισ φλθσ. Το νοθτικό και ςυγκινθςιακό ςϊμα ςυνκζτονται 
από διάφορεσ ποιότθτεσ ενζργειασ του νοθτικοφ και ςυγκινθςιακοφ πεδίου αντί-
ςτοιχα, που κινοφνται ςε διάφορεσ ςυχνότθτεσ και κφματα. Πταν ξαφνικά ζνα 
τζτοιο κφμα, νοθτικό ι ςυναιςκθματικό ι, τισ περιςςότερεσ φορζσ, θ από κοινοφ 
εκπόρευςι τουσ, επιδράςει ςε ζνα ςϊμα, επιφζρει μια παροδικι αλλαγι. Πμωσ 
κάκε παροδικι διζλευςθ επιφζρει ςταδιακά ζνα μόνιμο αποτζλεςμα, π.χ. αν ζνασ 
άνκρωποσ ηει ςε ζνα κορυβϊδεσ δυςαρμονικό περιβάλλον, προκαλείται ςταδιακά 
ςτα ςϊματά του μια μόνιμθ διαταραχι. Αλλά και κάκε φορά που ο άνκρωποσ ενδί-
δει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςυναίςκθμα ι ςκζψθ, γίνεται ευκολότερο να το αναπα-
ράγει ςτο μζλλον, επειδι το ςϊμα του ςυνθκίηει τθν ιδιαιτερότθτα του κραδας-
μοφ, προςδίδοντάσ του μια τάςθ και μια ροπι ςυντονιςμοφ προσ αυτι τθν ςυχνό-
τθτα. Αυτζσ οι ακτινοβολοφςεσ δονιςεισ χάνουν τθν ιςχφ τουσ ανάλογα με τθν 
απόςταςθ από τθν πθγι που εκπορεφτθκαν, όμωσ τείνουν να αναπαραχκοφν οπο-
τεδιποτε παρουςιαςτεί κάποιο ερζκιςμα ι κάποιοσ ςυνειρμόσ, οπότε τίκενται ξανά 
ςε ενεργοποίθςθ. Μια ςυναιςκθματικι ι νοθτικι εκπόρευςθ όταν προςκροφςει ςε 



άλλο ςϊμα το επθρεάηει ανάλογα. Δθμιουργεί δθλαδι ςκζψεισ και ςυναιςκιματα 
ανάλογθσ ποιότθτασ. Θ απόςταςθ επιρροισ, θ δφναμθ και θ διάρκεια του απο-
τελζςματοσ εξαρτάται από τθν δφναμθ και τθν κακαρότθτα τθσ αρχικισ εκπόρευ-
ςθσ, γι’ αυτό και θ κακαρότθτα, θ προφορά, θ ζνταςθ, το φψοσ και θ χροιά τθσ 
φωνισ ενόσ ομιλθτι είναι βαςικοί παράγοντεσ τθσ επίδραςισ του ςε ζνα ακροα-
τιριο. Πμωσ θ κακαρότθτα και θ αποφαςιςτικότθτα που εκπορεφονται όλεσ οι 
ενζργειεσ είναι πιο ςπουδαία από τθν δφναμθ με τθν οποία μεταφζρονται. Θ 
εκπεμπόμενθ δόνθςθ μεταφζρει το χαρακτιρα τθσ ςκζψθσ και όχι απαραίτθτα το 
κζμα τθσ. Κακϊσ αυτι θ εντφπωςθ των επικυμιϊν ςασ εξαπλϊνεται, όλα τα 
πράγματα βαδίηουν προσ τθν υλοποίθςι τουσ. Κάκε ζμβιο ον, κάκε άψυχο ον, 
ακόμα και τα πράγματα που δεν ζχουν ακόμα δθμιουργθκεί, οδθγοφνται ςτο να 
υλοποιιςουν αυτό που επικυμείτε. Κάκε δφναμθ αρχίηει να αςκείται προσ αυτι τθν 
κατεφκυνςθ. Πλα τα πράγματα αρχίηουν να κινοφνται προσ το μζροσ ςασ. Ο νουσ 
των ανκρϊπων, παντοφ, επθρεάηεται προσ τθν κατεφκυνςθ του να κάνει τα 
πράγματα που απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςθ των επικυμιϊν ςασ και εργάηεται 
για εςάσ, αςυνείδθτα. Πλεσ οι υποςχζςεισ απευκφνονται ςε αυτοφσ που πιςτεφουν 
και μόνο ςε αυτοφσ. Ραρατθρείςτε πόςο επίμονα αναφερόταν ο Λθςοφσ ςτο ηιτθμα 
τθσ πίςτθσ. Τϊρα ξζρετε τον λόγο. Θ ςκεπτομορφι ηει ωσ θμινοιμον ον, τόςο χρόνο 
όςο και θ αιτία που τθν δθμιοφργθςε. Θ δφναμθ τθσ ςκζψθσ αποτελεί τθν ψυχι τθσ 
ςκεπτομορφισ και θ ηωογονθμζνθ φλθ που τθ ςυνκζτει το ςϊμα τθσ. Αν θ ςκζψθ ι 
το ςυναίςκθμα ςυνδζεται με πρόςωπο, αντικείμενο ι χϊρο, θ ςκεπτομορφι 
κινείται άμεςα προσ αυτό και επιδρά επάνω του ανάλογα. Αν θ ςκζψθ αφορά τον 
ίδιο τον άνκρωπο, τότε τον τυλίγει ςαν ζνα ενεργειακό πζπλο, ζτοιμθ να δράςει 
όποτε εκείνοσ βρεκεί ςε πακθτικότθτα, π.χ. όταν κάποιοσ ενδίδει ςε ακάκαρτεσ 
ςκζψεισ κατά τθν εργαςία του, όταν πάει ςπίτι του να ξεκουραςτεί, τότε ενεργο-
ποιοφνται. Οι πειραςμοί είναι δθμιουργιματά μασ και οφείλονται ςτισ υποδοχζσ 
τθσ πλάνθσ που επιτρζπουμε ςτο νου, ςτθν καρδιά και τθν ςυνείδθςι μασ. Πμωσ το 
γεγονόσ ότι οι ςκεπτομορφζσ που δθμιουργεί ο άνκρωποσ τον τυλίγουν ςαν πζπλα, 
ςθμαίνει και κάτι άλλο. Π,τι αντιλαμβάνεται ο άνκρωποσ το αντιλαμβάνεται δια 
μζςω αυτϊν των πζπλων-φίλτρων και επομζνωσ αδυνατεί να το δει ι να το αντιλθ-
φκεί αυτό κακ’ αυτό, διότι το βλζπει δια μζςω των περιοριςμζνων ιδεϊν και επι-
κυμιϊν του. Αυτά τα καλφμματα τθσ πλάνθσ χρωματίηουν τθν αλικεια και τθν 
διαςτρζφουν και γι’ αυτό θ επίγνωςθ τθσ αλικειασ ςε κάκε άνκρωπο είναι τόςθ 
όςθ και θ κακαρότθτά του, όςο παραμζνει αδζςμευτοσ από επικυμίεσ και ιδεο-
λθψίεσ τθσ προςωπικότθτάσ του. Κάκε ςκζψθ γεννά μια ομάδα δονιςεων ανάλογθσ 
ποιότθτασ με τθν αρχικι. Το νοθτικό ςϊμα τότε εκδθλϊνει ζνα δονοφμενο τμιμα 
του, που ςχθματίηεται ςφμφωνα με τθν φφςθ των δονιςεων. Ζρχεται ςε επαφι με 
τθν ενζργεια του περιβάλλοντοσ και ςυςςωρεφει ενζργεια αντίςτοιχθσ υφισ από 
τθν ενζργεια του νοθτικοφ κόςμου. Ζτςι δθμιουργείται μια ςκεπτομορφι, θ οποία 
είναι τόςο ιςχυρι όςο λεπτοφυι είναι τα ςυςτατικά που τθν ςυνκζτουν και που 
οφείλονται ςτθν ποιότθτα των ιδεϊν και τθ ςτακερότθτα τθσ κζλθςθσ του ανκρϊ-
που που εκπόρευςε τθν αρχικι ςκζψθ. Από δονθτικζσ εικόνεσ διαμορφϊνονται 
ςτθν φλθ τθσ αφθρθμζνθσ ςκζψθσ τα ςυμπεράςματά μασ, δθλαδι ιδζεσ. Με τθ 
δφναμθ τθσ κζλθςθσ προβάλλουμε μια ιδζα μζςω του νου, αποκτά ςχιμα ςαν 
αικεροαςτρικι μορφι, ζλκοντασ το νοθτικό υλικό από τθν περιοχι τθσ ςυγκεκρι-
μζνθσ ςκζψθσ. Ο νουσ μοιάηει με το φακό προβολισ του ςτερεοςκοπίου. Ρροβάλει 
τθν εικόνα ςφμφωνα με τθν κζλθςθ του διανοθτι που εμψυχϊνει τθ ςκεπτομορφι. 



Μπορεί να προβλθκεί προσ το κυμικό ςϊμα ςε μια προςπάκεια διζγερςθσ ι 
ςυναιςκιματοσ που κα καταλιξει ςε άμεςθ δράςθ. Αν θ ςκζψθ προκαλζςει το 
ενδιαφζρον, κα τεκεί ςε εγριγορςθ μια από τισ δίδυμεσ δυνάμεισ τθσ ζλξθσ ι τθσ 
απϊκθςθσ. Αν διεγερκεί θ ζλξθ, θ κεντρομόλοσ δφναμθ ςυλλαμβάνει τθ ςκζψθ, τθν 
ςτροβιλίηει ςτο κυμικό ςϊμα, εφοδιάηει τθν εικόνα με περιςςότερθ ηωι και τθν 
ντφνει με κυμικι φλθ. Τότε θ ςκζψθ μπορεί να επιδράςει ςτον αικερικό εγκζφαλο 
και να κατευκφνει τθ ηωτικι δφναμθ διαμζςου των κατάλλθλων εγκεφαλικϊν 
κζντρων και νεφρων προσ τουσ εκοφςιουσ μυσ που εκτελοφν τθν απαραίτθτθ 
δραςτθριότθτα. Ζτςι θ ενζργεια του νου αναλίςκεται και θ εικόνα παραμζνει ςτον 
αικζρα του ηωτικοφ ςϊματοσ ςαν ανάμνθςθ τθσ πράξθσ και του ςυναιςκιματοσ που 
τθν προκάλεςε. Σε μια δεφτερθ περίπτωςθ, θ απϊκθςθ είναι φυγόκεντροσ δφναμθ 
και αν ενεργοποιθκεί από τθν ςκζψθ, κα υπάρξει ανταγωνιςμόσ μεταξφ τθσ 
πνευματικισ δφναμθσ τθσ κζλθςθσ του ανκρϊπου που ενυπάρχει ςτθ ςκεπτομορφι 
και του ςϊματοσ των επικυμιϊν και των ςυναιςκθμάτων, το λεγόμενο αςτρικό 
ςϊμα. Ρρόκειται για τθ μάχθ τθσ ςυνείδθςθσ με τθν επικυμία, τθσ ανϊτερθσ με τθν 
κατϊτερθ φφςθ. Οι καταςτάςεισ που βριςκόμαςτε ςε διλιμματα και εςωτερικζσ 
τριβζσ και ςυγκροφςεισ, θ πάλθ με τον εαυτό μασ. Αυτό είναι το βακφτερο νόθμα 
του Λεροφ Ρολζμου JI HANT ςτο Κοράνι κι όχι αυτό που κθρφττουν οι Μουλάδεσ ωσ 
κατά γράμμα ερμινευςθ του Νόμου, όπωσ οι Φαριςαίοι, οι πάπεσ και οι επίςκοποι 
των Σταυροφοριϊν και τθσ Λεράσ Εξζταςθσ. Θ πνευματικι δφναμθ, παρά τθν αντί-
ςταςθ κα προςπακιςει να ενδφςει τθν ςκεπτομορφι με τθν αςτρικι φλθ που 
χρειάηεται για το χειριςμό του εγκεφάλου και των μυϊνων. Θ δφναμθ τθσ απϊκθ-
ςθσ κα προςπακιςει να ςκορπίςει τα υλικά και να αποβάλει τθν ςκζψθ. Αν θ 
πνευματικι ενζργεια είναι ιςχυρι, κα φτάςει δυναμικά ςτα εγκεφαλικά κζντρα, κα 
ςυγκρατιςει το κυμικό ζνδυμα με ταυτόχρονο χειριςμό τθσ ηωτικισ ενζργειασ, και 
ζτςι εξαναγκάηει προσ δράςθ. Κα αφιςει ςτθν μνιμθ ζντονθ τθν εντφπωςθ του 
αγϊνα και τθσ νίκθσ. Αν όμωσ θ πνευματικι ενζργεια εξαντλθκεί πριν υπάρξει 
αποτζλεςμα, κα κατανικθκεί από τθν απϊκθςθ και κα αποκθκευτεί ςτθ μνιμθ, 
όπωσ όλεσ οι άλλεσ ςκεπτομορφζσ μόλισ ξοδζψουν τθν ενζργειά τουσ. Σε μια τρίτθ 
περίπτωςθ, αν θ ςκεπτομορφι αντιμετωπίςει τθν αδφναμθ αίςκθςθ τθσ αδιαφο-
ρίασ, εξαρτάται από τθν πνευματικι ενζργεια που περιζχει, αν κα καταφζρει να 
προκαλζςει δράςθ ι αν κα αφιςει μια αμυδρι εντφπωςθ ςτον αικζρα του ηωτικοφ 
ςϊματοσ μόλισ εξαντλθκεί θ κινθτικι του ενζργεια. Αν οι νοθτικζσ εικόνεσ των 
εξωτερικϊν εντυπϊςεων δεν προκαλζςουν άμεςθ δράςθ, μπορεί να προβλθκοφν 
κατευκείαν ςτον αικζρα μαηί με τισ ςκζψεισ που προκάλεςαν, για μελλοντικι 
χριςθ. Το πνεφμα εργαηόμενο μζςω του νου ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτθν αποκικθ 
τθσ ςυνειδθτισ μνιμθσ και μπορεί οπωςδιποτε να αναβιϊςει όποια εικόνα υπάρχει 
εκεί, να τθν εφοδιάςει με νζα πνευματικι ενζργεια και προβάλλοντάσ τθν ςτο 
αςτρικό ςϊμα, να προκαλζςει δράςθ. Κάκε φορά που μια εικόνα χρθςιμοποιείται 
με αυτό τον τρόπο, κερδίηει ςε ευκρίνεια, δφναμθ, αποτελεςματικότθτα και προ-
τρζπει ευκολότερα από ότι προθγουμζνωσ ςε δράςθ, διότι δθμιουργεί διόδουσ και 
παρουςιάηεται το φαινόμενο τθσ ςκζψθσ που με τθν επανάλθψθ επικρατεί ι μασ 
κατακλφηει, κάτι που χρθςιμοποιοφνε οι διαφθμιςτζσ. Ζχουμε επομζνωσ πζντε 
κατθγορίεσ ςκεπτομορφϊν:  
α) προςωπικζσ, αναγκϊν 
β) επικυμιϊν και πακϊν  
γ) ςκζψεων  



δ) ομαδικζσ, ιδεολογθμάτων προπαγάνδασ και ςυλλογικζσ όπωσ ςτρατόσ, φυλι, 
κρθςκεία, πολιτιςμόσ, γλϊςςα, επάγγελμα, ομάδα, φφλλο, άκλθμα, χόμπυ κ.λπ. 
ε) υπερςυμπαντικζσ ιερϊν Ουράνιων Αρχετφπων  
Θ πρϊτθ κατθγορία, λζει χαρακτθριςτικά ο φωτιςμζνοσ ερευνθτισ-κεραπευτισ και 
Δάςκαλοσ τθσ Κφπρου Στυλιανόσ Αττεςλισ, ξεκινάει από μία φυςικι μασ ανάγκθ 
που θ ικανοποίθςι τθσ προβάλλεται ςαν ιδζα ςτθν νόθςι μασ. Ενιςχφεται, επεν-
δφεται από επικυμία προσ ικανοποίθςθ και δεςμεφει και ζνα τμιμα νοθτικισ φλθσ 
το οποίο κυςιαςτικά κα περιζχει τθν ίδια διαδικαςία αυτισ τθσ ανάγκθσ. Θ ιδζα 
μόνθ τθσ δεν μπορεί να αποτελζςει ςτοιχείο χωροχρονικϊν επιπζδων. Μόνθ τθσ δεν 
μπορεί να ζχει κανζνα αποτζλεςμα. Για να γίνει κάτοικοσ των επιπζδων αυτϊν κα 
πρζπει να ενδυκεί με το αντίςτοιχο υλικό. Το πρϊτο που χρειάηεται είναι να ενδυ-
κεί με ζνα ψυχικό ςϊμα το οποίο κα τθσ επιτρζψει να επιβιϊςει μζςα ςτα παγκό-
ςμια ψυχικά πεδία. Θ φφςθ τθσ ςκζψθσ κακορίηει τθν μορφι τθσ και θ ςαφινεια 
τθσ ςκζψθσ, τθν κακαρότθτα του περιγράμματοσ τθσ ςκεπτομορφισ. Μια πνευμα-
τικι ςκζψθ χωρίσ ιδιοτζλεια ζχει ιςχυρι επίδραςθ ςε όλα τα νοθτικά ςϊματα που 
αγγίηει, αν όμωσ ζχει ιδιοτζλεια ι προςωπικζσ επικυμίεσ, τότε ζχει μια ςυναιςκθ-
ματικι επίςτρωςθ, θ οποία λειτουργεί δεςμευτικά ςτο ςϊμα των επικυμιϊν με το 
οποίο ζρχεται ςε επαφι. Είναι οι περιπτϊςεισ των ανκρϊπων που παρακινοφν ι 
ξεςθκϊνουν τουσ άλλουσ ςυναιςκθματικά. Υπάρχουν ςκεπτομορφζσ που ζχουν τθν 
μορφι του δθμιουργοφ τουσ, αυτζσ που παίρνουν τθν εικόνα των αντικειμζνων που 
επικυμεί ο δθμιουργόσ και άλλεσ που λαμβάνουν μορφζσ από μόνεσ τουσ, εκφρά-
ηοντασ τισ ενυπάρχουςεσ ποιότθτεσ ςτθν φλθ που είναι αντίςτοιχεσ με τθν ποιότθτα 
τθσ αρχικισ ιδζασ που τισ δθμιοφργθςαν. Αν θ ςκεπτομορφι δεν είναι προςωπικι, 
αιωρείται ςτθν ατμόςφαιρα, δονοφμενθ ϊςπου να ζρκει ςε επαφι με το νοθτικό 
ςϊμα ενόσ άλλου ανκρϊπου ι ςε χϊρο ανάλογθσ ενζργειασ, οπότε απορροφάται 
από αυτό. Διαφορετικά αν δε ςυμβεί αυτό, μετά από κάποιο διάςτθμα χρόνου δια-
λφεται. Μζχρι τότε όμωσ όςο υφίςταται ςαν δόνθςθ, ενεργοποιεί ςκζψεισ ανάλογθσ 
ποιότθτασ με αυτιν που τθν δθμιοφργθςε, μοιάηοντασ να αναηθτά μθχανικά, 
ενςτικτωδϊσ το δθμιουργό τθσ, όπωσ ςτο μφκο του Φράγκεςταϊν. Θ αρνθτικι επί-
δραςθ μιασ ςκεπτομορφισ δεν είναι μόνο θ δυςαρμονικι επίδραςθ που ζχει ςε 
χϊρουσ ι υποςτάςεισ αλλά και θ δυνατότθτά τθσ να ενεργοποιεί και να αναπαράγει 
με ακρίβεια τθν αρχικι ιδζα πλάνθσ που τθν δθμιοφργθςε. Θ ποιότθτα τθσ ςκζψθσ 
και των ςυναιςκθμάτων κακορίηει το χρϊμα μιασ ςκεπτομορφισ, όπωσ οι εναλ-
λαγζσ των χρωματιςμϊν ςτθν αφρα του ανκρϊπου φανερϊνουν τθν μεταβολι τθσ 
κατάςταςισ του. Το αςτρικό ςϊμα κα ςυγκροτιςει αυτό που ονομάηουμε επικυμία, 
δθλαδι, κακϊσ θ ιδζα κα ζρκει ςτθν αντίλθψι μασ, κα δθμιουργιςει μια ψυχικι 
κραδαςμικότθτα θ οποία κα δϊςει τθν δυνατότθτα να ςυγκεντρωκεί μια ποιότθτα 
ψυχικισ φλθσ γφρω από αυτιν τθν ιδζα και για τθν ικανοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ανάγκθσ. Πλθ αυτι θ ςυγκρότθςθ που αποτελείται τϊρα από ζναν νοθτικό πυρινα 
και από ζνα αςτρικό περίβλθμα-ςϊμα είναι ιδθ μια ηωντανι φπαρξθ που αντλεί 
από εμάσ ενζργεια και θ οποία μπορεί να αποςπαςτεί ςαν μια αυτάρκθσ και ανε-
ξάρτθτθ από εμάσ φπαρξθ, να ςτζκεται μζςα ςτθν αικερικότθτά μασ και να επθ-
ρεάηει, να κάνει διάλογο με εμάσ και να μασ υποχρεϊνει να κινθκοφμε προσ ικανο-
ποίθςθ του αιτιματόσ τθσ. Ρρόκειται για μία ςκεπτομορφι περιβεβλθμζνθ με ςϊμα 
επικυμίασ, που υπαγορεφεται όμωσ από μία φυςικι ανάγκθ. Δεν διαφζρει από τθν 
δεφτερθ κατθγορία παρά ςτο ότι εδϊ θ επικυμία ςτθρίηεται ςε ικανοποίθςθ 
φυςικισ ανάγκθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι εφόςον πρόκειται να ικανοποιιςουμε μια 



φυςικι ανάγκθ, πρζπει να κεωριςουμε ότι αυτζσ οι ςκεπτομορφζσ είναι χριςιμεσ 
για τθν οικονομία τθσ ίδιασ μασ τθσ φπαρξθσ. Oι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ 
προςωπικζσ ςκεπτομορφζσ ικανοποιοφνται με τθν φροντίδα των πνευματικϊν 
δυνάμεων αφοφ κάποτε το υλικό μασ ςϊμα το καταςκεφαςαν τζτοιεσ δυνάμεισ οι 
οποίεσ κατά αποκλειςτικότθτα ζχουν αναλάβει και τθν ςυντιρθςι του. Επομζνωσ, 
τα μορφϊματα αυτά που ςτθρίηονται ςε ικανοποίθςθ φυςικϊν αναγκϊν, ςτα όρια 
του μζτρου, τα περιςςότερα δεν χρειάηεται καν να τα κεωριςουμε βλαβερά. Πταν 
όμωσ αρχίςουν να γίνονται απαιτθτικά και αρχίςει να διογκϊνεται το ψυχικό τουσ 
ςϊμα, κακϊσ ςυντθροφνται από το δικό μασ ψυχικό ςϊμα τότε θ επικυμία δεν 
ςταματά με τθν άμεςθ ικανοποίθςθ αλλά επανζρχεται γιατί το ςτοιχειακό αυτό 
εξακολουκεί να υπάρχει και ςυντονιηόμαςτε με τθν κραδαςμικότθτα του ςυναιςκθ-
ματικοφ τουσ ςϊματοσ. Αναγκαηόμαςτε να ςυνεργαηόμαςτε μαηί του. Αυτό ςθμαίνει 
ότι το τροφοδοτοφμε, ενιςχφοντασ το διαρκϊσ όχι μόνο ςε ζνταςθ αλλά και ςε 
ζκταςθ, ςε μζγεκοσ. Τότε πια αρχίηει να επιβάλλεται ςτο ίδιο το αςτρικό μασ ςϊμα 
και να γίνεται ςυχνότερθ ι υπόμνθςθ από αυτό ότι πρζπει να ικανοποιιςουμε τθν 
ανάγκθ που μασ υπαγορεφει. Βζβαια ςε μια ςχζςθ τζτοιου είδουσ προζχουςα κζςθ 
κατζχει για μασ θ απόλαυςθ τθσ ικανοποιιςεωσ, αυτό είναι που κα ςυντθριςει, κα 
διογκϊςει και κα ενκαρρφνει το ςτοιχειακό να μεγαλϊνει ςυνεχϊσ μπροςτά μασ 
οδθγϊντασ μασ ςε υπερβολικι ικανοποίθςθ μιασ φυςικισ ανάγκθσ, ξεπερνϊντασ το 
μζτρο, και γεννϊντασ ζνα πάκοσ. Θ δεφτερθ κατθγορία ςκεπτομορφϊν ξεκινάει όχι 
από ικανοποίθςθ μιασ φυςικισ ανάγκθσ αλλά από οποιαδιποτε επικυμία ι 
ςυναίςκθμα. Από τθν επικυμία να αποκτιςει κανείσ ζνα αυτοκίνθτο μζχρι τθν 
επικυμία να εξοντϊςει κάποιον που δεν ςυμπακεί. Θ επικυμία αυτι ςθμαίνει 
ςυγκζντρωςθ ψυχικισ φλθσ κάτω από μια ςυγκεκριμζνθ κραδαςμικότθτα, ζχοντασ 
ωσ πυρινα μια νοθτικι φλθ που αςχολείται με το πϊσ κα ικανοποιθκεί αυτι θ 
επικυμία. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, τον πρϊτο ρόλο τον ζχει θ επικυμία και τον 
δεφτερο ρόλο θ ςκζψθ. Ζτςι δθμιουργοφμε ζνα ςτοιχειακό οποφ όςο ανταποκρινό-
μαςτε ςτθν παρουςία του και δεν του αρνοφμαςτε τον διάλογο, το τροφοδοτοφμε 
με ψυχικό ςϊμα και το ενεργοποιοφμε όλο και περιςςότερο. Πςο περιςςότερο αυτό 
ενεργοποιείται τόςο και πιο πολφ μασ επθρεάηει ϊςτε να μθν είναι δυνατόν να 
αντιςτακοφμε ςτθν πίεςι του. Πλεσ αυτζσ οι επικυμίεσ που ςταδιακά γίνονται πάκθ 
και μανίεσ, ουςιαςτικά είναι υπερτροφικά ςτοιχειακά του παραπάνω είδουσ τα 
οποία αποτελοφν ξεχωριςτζσ υπάρξεισ. Ξεκινοφν από μία επικυμία θ οποία ςυνεχϊσ 
τροφοδοτοφμενθ καταλιγει να γίνει μια αχαλίνωτθ δφναμθ, που δρα ανεξζλεγκτα 
πάνω μασ και γφρω μασ. Μια υπερτροφικι ςκεπτομορφι κατευκφνεται ςε άλλα 
άτομα εφόςον ζχει τθν μορφι ι κραδαςμικότθτα αυτϊν των ατόμων. Ρροςπίπτει 
επάνω τουσ, επιςτρζφει ζνα αποτζλεςμα ςε αυτά ανάλογα με τθν κατάςταςθ ςτθν 
οποία βρίςκονται και ανάλογα με το δυναμικό του ίδιου του ςτοιχειακοφ και τζλοσ, 
κα επιςτρζφει πάντα και κα παραμζνει γφρω από τον δθμιουργό του μζςα ςτο 
αικερικό του ςϊμα. Επιςτρζφει και μπαίνει μζςα από τα επτά αικερικά κζντρα-
κφρεσ που διακζτει το ςϊμα μασ. Λειτουργεί μζςα μασ με τόςθ αρνθτικότθτα όςθ 
ζχει καταςκευαςτεί, και ακόμα πολλαπλαςιαςμζνθ. Ζνα ςτοιχειακό, ςτθν πρϊτθ 
φάςθ τθσ δθμιουργίασ του ζχει το μζγεκοσ μιασ κεφαλισ καρφίτςασ. Θ ζξοδόσ του 
από το αικερικό ςϊμα γίνεται από το κζντρο του μετϊπου, ταχφτατα, διογκϊνεται 
και παίρνει το μζγεκοσ του περιεχομζνου τθσ επικυμίασ. Για να βλάψει ζναν 
άνκρωπο, κα πάρει το μζγεκοσ του ανκρϊπου, για να αποκτιςει ζνα αυτοκίνθτο κα 
πάρει το μζγεκοσ του αυτοκινιτου. Δθλαδι αποκτά το φυςικό μζγεκοσ του πυρινα 



τθσ επικυμίασ. Ζνασ ενορατικόσ, λοιπόν, κα μποροφςε να δει αυτό το αρχικό 
ςτοιχειακό να ξεπροβάλλει ςε μικρό μζγεκοσ από τθν εςτία παραγωγισ του και 
μεγενκυνόμενο να κατευκφνεται προσ τον άνκρωπο με τον οποίο ςχετίηεται το 
αρνθτικό ςυναίςκθμα, να τον προςβάλλει ειςχωρϊντασ μζςα από κάποιο αικερικό 
του κζντρο –ανάλογα με τθν ποιότθτα αιςκθμάτων εκείνου του ανκρϊπου– και να 
επιςτρζφει πίςω ςτο δθμιουργό του μεγενκυμζνο. Αν είναι ςυναίςκθμα οργισ ο 
ενορατικόσ κα το δει να μπαίνει από τθν αικερικι κφρα του κζντρου τθσ καρδιάσ 
προκαλϊντασ ζνα βάροσ κάπου ςτο ςτικοσ και λίγο πιο κάτω, ζνα ςφίξιμο, ζνα 
άγχοσ. Κα βλζπει ζνα φίδι να χτυπιζται, να κουλουριάηεται, να τεντϊνεται και να 
ςφαδάηει μζςα ςτθν ίδια τθν καρδιά του. Λζγεται ότι αν ο άνκρωποσ μποροφςε να 
δει τθν μορφι του ςτοιχειακοφ που τον βαςανίηει, αυτό κα ζχανε για πάντα τθν 
‘’γοθτεία του’’ και ο ίδιοσ δεν κα τολμοφςε ποτζ ςτθν ηωι του να ξαναλειτουργιςει 
μζςα από αυτό, τόςο φρικτό είναι το κζαμα! Είναι τα άλαλα και κωφά ‘’πνεφματα’’ 
όπωσ τα χαρακτθρίηουν τα ευαγγζλια. Είναι άλαλα και κωφά, όπωσ τα ονόμαςε ο 
Λθςοφσ, ακριβϊσ γιατί δεν ζχουν ξεκινιςει από μία νοθτικι ςφλλθψθ θ οποία να 
ζχει επενδυκεί από ψυχικό ςϊμα ( κατά Ματκαίον 9,25 ). Στα ευαγγζλια λζγεται 
«όταν δε το ακάκαρτο πνεφμα εξζλκει από του ανκρϊπου, διζρχεται δι’ άνυδρων 
τόπων ηθτοφν ανάπαυςθ και ουχ ευρίςκει… τότε πορεφεται και παραλαμβάνει μεκ’ 
εαυτοφ επτά ζτερα πνεφματα πονθρότερα εαυτοφ, και ειςελκόντα κατοικεί εκεί, και 
γίγνεται τα ζςχατα του ανκρϊπου εκείνου χείρωνα των πρϊτων» (κατά Ματκαίον 
12,43 και κατά Λουκά 11,24). Ζνα ςτοιχειακό ςεξουαλικότθτασ, κα ειςχωριςει από 
το κζντρο των γεννθτικϊν οργάνων και κα διεγείρει τθν γενετιςια λειτουργία μασ θ 
οποία κακϊσ κα διεγείρεται κα τρζφει το ίδιο το ςτοιχειακό με το ανάλογο αίςκθμα 
που δθμιουργεί αυτι θ λειτουργία. Τζλοσ, αυτό κα επιςτρζψει πάλι με μεγαλφτερθ 
ενίςχυςθ τθσ δφναμισ του, βάηοντασ μασ μζςα ςε ζναν φαφλο κφκλο. Γι’ αυτό οι 
άνκρωποι που υπζκυψαν κάποτε ςε ζνα πάκοσ το υπθρζτθςαν και κάποια ςτιγμι 
κατάφεραν να το ξεπεράςουν, μπορεί εφκολα να υποκφψουν εκ νζου ςε αυτό όταν 
οι ςυνκικεσ τθσ ηωισ προκαλζςουν ζνα ερζκιςμα που κα το επαναφζρει ςτθ μνιμθ. 
Εάν εκείνθ τθν ςτιγμι δεν αντιμετωπιςκεί με τον κατάλλθλο τρόπο, ενεργοποιείται 
και διογκϊνεται το ψυχικό του ςϊμα επαναφζροντασ πάλι αυτά τα άτομα ςτθν ίδια 
κατάςταςθ δουλείασ ζναντι των ςτοιχειακϊν. Από δθμιουργοί κάποιων υπάρξεων, 
δθλαδι, γινόμαςτε τελικά δοφλοι τουσ… Οι επικυμίεσ και τα ςυναιςκιματα, προκα-
λοφν δονιςεισ ςτο ςυγκινθςιακό ςϊμα, το οποίο εκδθλϊνει ζνα δονοφμενο τμιμα 
του, ανάλογθσ ποιότθτασ με τθν αρχικι φφςθ τθσ δόνθςθσ. Αυτό προςελκφει αντί-
ςτοιχθ ενζργεια από τον αςτρικό κόςμο, δθμιουργϊντασ εντυπϊματα, εικόνεσ που 
ζχουν τόςθ κακαρότθτα και διάρκεια όςο και θ ποιότθτα τθσ επικυμίασ και το 
πάκοσ του ανκρϊπου που το εξεπόρευςε. Επειδι όμωσ οι επικυμίεσ και οι ςκζψεισ 
ενόσ ανκρϊπου δεν είναι παρά τα αποτελζςματα τθσ ποιότθτασ των ιδεϊν του και 
φανερϊνουν αντίςτοιχα αιςκθςιακι, υλικι ι Κεία ςυνείδθςθ, παράγουν ανάλογα 
αποτελζςματα. Επομζνωσ οι ςκεπτομορφζσ που δθμιουργεί κάκε άνκρωποσ είναι 
ανάλογεσ με τθ ςυνείδθςι του και είναι αποτζλεςμα τθσ δραςτθριότθτάσ του ςαν 
ηωντανι οντότθτα. Αυτό κακιςτά τισ ςκζψεισ οντότθτεσ που ηουν, ενϊ ζχουν ζναν 
οριςμζνο ςκοπό να εκπλθρϊςουν. Γεννιοφνται από τον άνκρωπο και πίςω απ’ αυτά 
υπάρχει ζνασ ςκοπόσ που κατευκφνει τθ ηωι τουσ. Αν ζνασ άνκρωποσ εκφράςει τθν 
οργι του, το πάκοσ του, το μίςοσ του, γιατί ζνασ λόγοσ εκφραςμζνοσ ςε μια τζτοια 
ςτιγμι, πρζπει να ηιςει και να εκτελζςει το ςκοπό του. Είναι ςαν να δθμιουργεί μια 
εχκρικι ςτρατιά γφρω του. Μςωσ μια ςκζψθ να μθν ζχει μεγαλφτερθ ηωι από μια 



άλλθ, αυτό εξαρτάται από τθν ηωι που ζχει δοκεί ς’ αυτιν. Αν το ςϊμα είναι 
ιςχυρότερο, τότε ηει περιςςότερο. Θ δφναμθ του ςϊματοσ εκείνθσ τθσ ςκζψθσ 
εξαρτάται από τθν ενζργεια του νου. Οι ςκεπτομορφζσ που δθμιουργοφνται από 
βρόμικεσ ςκζψεισ, υλιςτικζσ επικυμίεσ ι κακζσ ιδζεσ, είναι βαριζσ και ςκοτεινζσ και 
δεν μποροφν να εκτοξευτοφν μακριά από αυτόν που τισ παράγει. Ρεριβάλλουν το 
ςϊμα του ςαν βαρφ μαφρο ςφννεφο, περιφζρονται γυρω από αυτό και τελικά 
επικάκονται πάνω του. Θ ςυςςϊρευςθ πολλϊν αρνθτικϊν και ρυπαρϊν ςκεπτο-
μορφϊν, αποςυντονίηουν τελείωσ τον εγκζφαλο που τισ δθμιουργεί, κυριεφουν τθν 
ψυχι και το πνεφμα και ο άνκρωποσ αρρωςταίνει ψυχικά, γίνεται παράλογοσ και 
τότε λζμε ότι μπικε ςτον πειραςμό ι κατά τθ λαϊκι φράςθ «Μπικε ο διάβολοσ 
μζςα του» και ζκανε τισ όποιεσ κακζσ πράξεισ. Πταν κάνουμε κακζσ ςκζψεισ για 
κάποιον που βρίςκεται κοντά μασ, οι ςκεπτομορφζσ που του αποςτζλλονται είναι 
άςχθμεσ και αποκρουςτικζσ. Πταν ο δζκτθσ είναι πιο ιςχυρόσ από τον πομπό τότε 
αυτζσ προςκροφουν με ορμι ςτον δζκτθ και επιςτρζφουν με μεγαλφτερθ ορμι 
πίςω ςτον ίδιο τον πομπό, που αρχίηει να υφίςταται τα καταςτροφικά αποτελζς-
ματά τουσ. Με βάςθ αυτιν τθν ομάδα των ςκεπτομορφϊν που δθμιουργιςαμε κα 
λειτουργιςει ο Νόμοσ τθσ ειμαρμζνθσ που κα κακορίςει τουσ όρουσ τθσ επόμενθσ 
ενςάρκωςθσ (για όςουσ πιςτεφουν ςε αυτό). Τίποτε δεν διαγράφεται. Κάκε 
ενςάρκωςθ ζχει ζνα ςφνολο ςτοιχειακϊν, μία ςφνκεςθ που αποτελεί μια καρμικι 
ςκεπτομορφι. Θ αξία τθσ λθςμοςφνθσ από τθν μία ενςάρκωςθ ςτθν άλλθ είναι το 
να μθν είμαςτε κάτω από τθν ςυνεχι επιρροι αυτοφ του ςτοιχειακοφ που αποτελεί 
ουςιαςτικά όλεσ τισ κετικζσ και κυρίωσ τθσ αρνθτικζσ τάςεισ τθσ παλαιότερθσ ενςά-
ρκωςθσ. Φανταςτείτε, κάτω από τθν δουλικι επίδραςθ βρίςκεται κανείσ, όταν ζχει 
δθμιουργιςει και κρζψει ζνα ςτοιχειακό αλκοολιςμοφ κ.λπ. με τόςεσ δυςκολίεσ 
μπορεί να απαλλαγεί ς’ αυτιν τθν ίδια τθν ενςάρκωςθ και που πάντα ζχει τον 
κίνδυνο ςε μία ςφγκρουςθ με τισ ςυνκικεσ τθσ ηωισ να ξαναβρεκεί κάτω από τθν 
επιρεια αυτοφ του ςτοιχειακοφ δαίμονα; Ζχουμε να παλζψουμε όχι μόνο με 
τρομακτικζσ αρνθτικζσ καταςτάςεισ του παρελκόντοσ, αλλά και με ανάλογεσ κατα-
ςτάςεισ που αφελϊσ και εν αγνοία μασ δθμιουργοφμε και τρζφουμε ςτο παρόν. Θ 
αντιπάκεια, το μίςοσ, θ οργι, ο φκόνοσ είναι τζτοια ςτοιχειακά, όπωσ το παράπονο 
και θ γκρίνια απζναντι ςε ζναν άλλον άνκρωπο και αποτελοφν ξεχωριςτζσ οντό-
τθτεσ. Ωςτόςο, από εμάσ εξαρτάται να βγοφμε και να ακολουκιςουμε τον δρόμο 
τθσ απελευκζρωςθσ και τθσ εξζλιξθσ. Στθν τρίτθ κατθγορία, οι ςκεπτομορφζσ 
ξεκινοφν πρϊτα από μια νοθτικι ςφλλθψθ τθν οποία ενδεχομζνωσ να τθν απορ-
ρίψουμε. Αν κάποια από τισ νοθτικζσ μασ ςυλλιψεισ μασ ικανοποιεί τότε τθν 
επενδφουμε με ψυχικό ςϊμα και δθμιουργοφμε αυτά τα ςτοιχειακά τα οποία ζχουν 
δφναμθ όχι όμωσ τόςο ιςχυρι. Και αυτό διότι είναι υπό τον ςχετικό ζλεγχο τθσ 
νόθςισ μασ, τθσ λογικισ μασ. Επομζνωσ είναι πολφ πιο εφκολο να τα αδρανο-
ποιιςουμε. Από τθν ςτιγμι που λειτουργοφμε καταυτόν τον τρόπο ζχουμε μετα-
τρζψει το αμετάπλαςτο ψυχονοθτικό μασ ςϊμα ςε ζναν αρικμό, μικρό θ μεγάλο 
ςτοιχειακϊν δθλαδι ψυχονοθτικϊν δθμιουργθμάτων ι ςκεπτομορφϊν που το 
κακζνα αποτελεί μία ξεχωριςτι φπαρξθ ενϊ όλα μαηί αποτελοφν το υποςυνείδθτό 
μασ. Κάποια δεν είναι ενεργοποιθμζνα τϊρα αλλά τα είχαμε δθμιουργιςει και μασ 
επθρζαηαν ςτο παρελκόν. Και μπορεί μεν να μθν είναι ενεργοποιθμζνα αλλά δεν 
ζχουν φφγει ποτζ από εμάσ. Ραραμζνουν και αποτελοφν τα δυο τρίτα του υπο-
ςυνειδιτου μασ και υπάρχει το ενδεχόμενο κάποτε να ενεργοποιθκοφν και να μασ 
οδθγιςουν ςε νζα προβλιματα. Οι κραδαςμοί ςκζψθσ ςτουσ οποίουσ προςτίκενται 



προφερόμενα λόγια διπλαςιάηουν τθ δφναμι τουσ και με μια φυςικι προςπάκεια θ 
δφναμθ τριπλαςιάηεται. Θ λογικι είναι ςαν τθ φωτιά, χαρίηει φωσ ςτθ ςκζψθ. Αλλά 
θ υπερκερμαςμζνθ ςκζψθ χάνει τθ δφναμι τθσ. Θ λογικι δθμιουργεί τθν αμφιβολία 
θ οποία καταςτρζφει τθ δφναμθ τθσ ςκζψθσ, πριν μπορζςει να εκπλθρϊςει τον 
προοριςμό τθσ. Θ ιςχφσ τθσ δφναμθσ τθσ ςκζψθσ ςυνίςταται ςτθν εμπιςτοςφνθ ι 
τθν πίςτθ. Θ λογικι μπερδεφει και θ αμφιβολία διαςκορπίηει τα κφματα των κραδ-
αςμϊν τθσ ςκζψθσ, τα οποία διαλφονται και φεφγουν προσ διάφορεσ κατευκφνςεισ 
εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ ςυνδετικισ δφναμθσ. Ο άνκρωποσ δεν πρζπει ποτζ να 
ςκζπτεται ι να μιλάει αντίκετα από τθν επικυμία του, γιατί αποδυναμϊνει τουσ 
κραδαςμοφσ τθσ ςκζψθσ και ςυχνά επιφζρει αντίκετα αποτελζςματα. Μια ποικιλία 
ςκζψεων που ξεπθδοφν τθν ίδια ςτιγμι κατά φυςικό τρόπο αδυνατίηουν τθ δφναμθ 
του νου, επειδι καμιά τουσ δεν ζχει τθν ευκαιρία να ωριμάςει, ακριβϊσ όπωσ τα 
δίδυμα είναι κατά κανόνα ατελι και τα τρίδυμα ςπανίωσ ηουν. Θ μορφοποιθμζνθ 
ςκεπτομορφι όταν δεν αποςτζλλεται ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο άτομο, ςαν δθμιοφ-
ργθμα νιονικοφ φωτόσ και αικερικισ ουςίασ, αποςπάται, αιωρείται ςτον αζρα και 
πλανάται ςτον χϊρο, εκπζμποντασ δονιςεισ. Αν δεν ζρκει ςε επαφι με άλλο 
νοθτικό ςϊμα για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, διαλφεται. Εάν όμωσ προκαλζςει 
κραδαςμό ςε κάποιο άλλο νοθτικό ςϊμα, αυτό ενεργοποιεί τθν ελκτικι δφναμι του 
και τθν απορροφά. Μπορεί όμωσ να ςυλλθφκεί από κάποιον άλλον εγκζφαλο, ο 
οποίοσ τθν αντιλαμβάνεται από μακρινζσ αποςτάςεισ με τθ φυςικι του όραςθ ι με 
τθ διόραςθ που επίςθσ τθν απορροφά. Σιμερα θ επιςτιμθ μπορεί και τισ φωτο-
γραφίηει πριν βγουν από τον εγκζφαλο, όταν βρίςκονται ςτο ςτάδιο διαμόρφωςισ 
τουσ, όμωσ δεν τθν ικανοποιεί το επίτευγμα αυτό. Ρροςπακεί με τεχνικά μζςα να 
ςυλλαμβάνει τισ πλανϊμενεσ ςκεπτομορφζσ ςε δζκτεσ, όπωσ ςυλλαμβάνονται οι 
εικόνεσ τθσ τθλεόραςθσ από τθν τθλεοπτικι ςυςκευι. Μια τζτοια τεχνολογία κα 
υποβακμίςει τελείωσ τθν ανκρϊπινθ προςωπικότθτα και κα κάνει τον άνκρωπο να 
μθ κζλει να ςκζπτεται, υποςτθρίηουν «οριςμζνοι». Πταν ζχουμε τθ ςκζψθ μασ 
προςθλωμζνθ ςε γνωςτά μασ πρόςωπα, θ ζνταςθ τθσ ςκζψθσ που αποςτζλλουμε 
είναι ανάλογθ με τθν ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ μασ. Θ ςκεπτομορφι εξερχόμενθ 
από τθ νόθςι μασ κινείται προσ το πρόςωπο που ςκεπτόμαςτε, επικάκεται ςτο 
νοθτικό του πεδίο και ενεργοποιείται όταν το κελιςει. Θ ςκζψθ τθσ μάνασ όταν 
προςεφχεται ςτον κεό για να προςτατεφει το παιδί τθσ, δθμιουργεί ςκεπτομορφζσ 
που αποςτζλλονται ςε αυτό, επικάκονται γφρω του ςε κφκλουσ προςταςίασ, που 
είναι ορατοί από τισ ουράνιεσ οντότθτεσ αλλά και υπερευαίςκθτα άτομα. Τα 
τεχνθτά ςτοιχειακά ςκζψθσ μποροφμε να τα ελζγξουμε με τθν λογικι μασ πιο 
εφκολα και να τα πεικαρχιςουμε και ενδεχομζνωσ να επιβάλουμε ςτον εαυτό μασ 
τθν κζςθ εκείνθ, κα τα αδρανοποιιςει. Πςα όμωσ ξεκίνθςαν από επικυμία – ςκζψθ 
δεν ελζγχονται, δεν ζχουν καν ‘’ςυηιτθςθ’’ μαηί μασ, δεν μασ μιλοφν, δθλαδι δεν 
μποροφμε να ςυνδιαλαγοφμε με τθν λογικι μαηί τουσ. Οφτε μασ ακοφνε, γι’ αυτό 
λζγονται ‘’άλαλα και κωφά’’ και ενεργοφν ςαν ανεξάρτθτεσ υπάρξεισ και προσ το 
περιβάλλον μασ και προσ εμάσ τουσ ίδιουσ. Το άμεςο αποτζλεςμα τθσ δθμιουργίασ 
τζτοιων ςτοιχειακϊν δεν ελζγχεται. Σαφϊσ δεν μζνει ανεπθρζαςτο ζνα άτομο με το 
οποίο ςυγκατοικοφμε. Μάλιςτα είναι το πρϊτο το οποίο κα προςβλθκεί. Αν 
μποροφςαμε να δοφμε το μζγεκοσ τθσ προςβολισ που υφίςτανται τα κοντινά και 
αγαπθμζνα μασ πρόςωπα από αυτά τα ςτοιχειακά, δεν κα τολμοφςαμε ςε καμία 
περίπτωςθ να παραμζνουμε δθμιουργοί και ςυντθρθτζσ τουσ. Εάν πρόκειται για 
επικυμίεσ από μια λογικι ςκζψθ ( λ.χ. να αποκτιςω ζνα αυτοκίνθτο γιατί μου 



χρειάηεται ςτθν δουλειά μου) ζχουμε τθν τρίτθ κατθγορία. Συνικωσ, ξεκινά από 
αιςκιματα ςε ςχζςθ με το περιβάλλον και δεν ζχει ςχζςθ με ικανοποίθςθ κάποιασ 
πραγματικισ ανάγκθσ. Ζνασ άλλοσ τρόποσ λειτουργίασ μιασ ςκεπτομορφισ, είναι 
όταν ο διανοθτισ τθν προβάλλει ςε κάποιον άλλο νου, ϊςτε να δράςει ςαν 
υποβολι. Μεταφζρει πλθροφορίεσ όπωσ ςτθν μεταβίβαςθ ςκζψθσ, μπορεί ακόμα 
να κατευκυνκεί ςτο αςτρικό ι κυμικό ςϊμα κάποιου, να το παροτρφνει ςε δράςθ, 
όπωσ ςτθν περίπτωςθ του υπνωτιςτι που επθρεάηει το κφμα από απόςταςθ. Τότε 
κα επιδράςει με τον ίδιο τρόπο, ςα να ιτανε θ ςκζψθ του κφματοσ. Αν ςυμφωνεί με 
τθν ςτάςθ του, κα ενεργιςει ςφμφωνα με τθν πρϊτθ περίπτωςθ. Σε αντίκετθ περί-
πτωςθ, όπωσ περιγράφεται ςτθν δεφτερθ ι τρίτθ περίπτωςθ. Πταν το ζργο που 
ανατίκεται ςε μια τζτοια προβαλλόμενθ ςκεπτομορφι ολοκλθρωκεί, ι αν θ 
ενζργειά τθσ δαπανθκεί ςε μάταιεσ προςπάκειεσ επίτευξθσ, ζρχεται ξανά ςτο δθμι-
ουργό, φζρνοντασ μαηί ανεξίτθλο το αρχείο του ταξιδιοφ τθσ. Θ επιτυχία ι θ αποτυ-
χία τθσ εντυπϊνεται ςτα αρνθτικά άτομα του ανακλαςτικοφ αικζρα του ηωτικοφ 
ςϊματοσ του δθμιουργοφ, όπου διαμορφϊνει το τμιμα του αρχείου τθσ δράςθσ και 
ηωισ του διανοθτι που μερικζσ φορζσ ονομάηεται υποςυνείδθτοσ νουσ. Στθν πρϊτθ 
και ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ, θ νοθτικι ενζργεια του ανκρϊπου δθμιουργεί απο-
μιμιςεισ μορφϊν που ανικουν ςτο φυςικό πεδίο. Στθν τρίτθ κατθγορία όμωσ 
απεικονίηονται μορφζσ του αςτρικοφ ι νοθτικοφ πεδίου. Μια εγωιςτικι ςκζψθ που 
εκπορεφεται με το ανάλογο ςυναίςκθμα, ςχθματίηει μια κλειςτι καμπφλθ που 
επιςτρζφει ςτθν πθγι από όπου εκπορεφτθκε, δθλαδι εκτονϊνεται ςτο δικό τθσ 
επίπεδο. Πταν όμωσ ζνασ άνκρωποσ εκπορεφει μια Κεία Λδζα, ζνα λόγο Αλθκείασ, 
μια Κεία ςκζψθ κατά τθν προςευχι ι τθ Κεία ζμπνευςι του, τότε αυτι θ εκπό-
ρευςθ ςχθματίηει μια ανοιχτι καμπφλθ που ειςχωρεί ςτα ανϊτερα πνευματικά 
πεδία, ανοίγοντασ αγωγό Κείασ ζνωςθσ, ενϊ ταυτόχρονα μετουςιϊνει κάκε αρνθ-
τικι εκπόρευςθ που υπάρχει ςτα πεδία που διαπερνά. Θ μετουςίωςθ κάκε ςκεπτο-
μορφισ λειτουργεί ςαν φωτεινό μπόλιαςμα ςε κάκε ομοιοκραδαςτικι ςκεπτο-
μορφι που ςυνδζεται. Στθν τζταρτθ κατθγορία οι ςκεπτομορφζσ δθμιουργοφν 
δυναμικά πεδία τα οποία εξελίςςονται ςε πεποικιςεισ ι βεβαιότθτεσ με μια 
οντολογικι υπόςταςθ που φτάνει τα όρια του υπαρκτοφ. Μεγάλοσ αρικμόσ ατόμων 
παράγει μεγάλα καλοφπια, εκπζμπει μεγάλα ποςά ενζργειασ, άρα και μεγάλεσ 
ςκεπτομορφζσ υψθλισ πυκνότθτασ και δυναμιςμοφ. Τζτοια είδθ ςκεπτομορφϊν 
ζχουμε εκνικά, φυλετικά, φφλου, κ.ο.κ. άνδρεσ-γυναίκεσ, πολιτιςμικζσ, κρθςκευ-
τικζσ, δογματικζσ, πολιτικζσ, κομματικζσ, οικονομικζσ, ταξικζσ, επαγγελματικζσ, 
ςυνδικαλιςτικζσ, εργαςιακζσ, ακλθτικζσ, τοπικιςτικζσ κ.λπ. Ζνα ςτοιχειακό το οποίο 
βρίςκεται ςτον χϊρο και πάντα κοντά ςτον δθμιουργό του ζχει τθν δυνατότθτα 
μζςω του φαινομζνου του ςυντονιςμοφ να ςυνενϊνεται με παρόμοια ςτοιχειακά 
του ίδιου περιεχομζνου που ζχουν καταςκευάςει άλλοι άνκρωποι. Τότε ζχουμε τθν 
δθμιουργία μεγάλθσ μάηασ, ακροίςματοσ ςτοιχειακϊν που αφορά ζναν ςυγκε-
κριμζνο χϊρο. Είναι μάηεσ ςυνενωμζνων ςτοιχειακϊν που αφοροφν ςε μια πόλθ. 
Αυτζσ οι μάηεσ εξαςκοφν μια πολλαπλάςια επίδραςθ ςτουσ ανκρϊπουσ γενικά. 
Στοιχειακά βίασ, εγκλθματικότθτασ, ςεξουαλικότθτασ κ.λ.π. τα οποία αποτελοφν 
ςυνζνωςθ των ατομικϊν ςτοιχειακϊν που δθμιοφργθςαν άτομα ςε ζναν χϊρο 
αιωροφνται ςαν νζφοσ πάνω από αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ. Εν ςυνεχεία επθρεάηουν 
τουσ αδφναμουσ, δθλαδι τισ επιρρεπείσ προςωπικότθτεσ και ζρχονται και επιβάλ-
λονται τυρρανικά, υποχρεϊνοντάσ τουσ να ςυντονιςτοφν με αυτά τα ςτοιχειακά 
δθμιουργϊντασ καταςτάςεισ δουλείασ ςε ζνα ςφνολο ανκρϊπων. Αυτι είναι θ 



δεφτερθ φάςθ του κινδφνου που διατρζχει ο ευρφτεροσ χϊροσ από τουσ κατα-
ςκευαςτζσ αρνθτικϊν ςτοιχειακϊν. Υπάρχει και θ τρίτθ φάςθ όταν μαηευτεί πάνω 
από μία πόλθ ι χϊρα ζνα τεράςτιο τζτοιο νζφοσ από όμοια ςτοιχειακά, τότε 
αςφαλϊσ κα κινθκεί το ενδιαφζρον κάποιασ αρνθτικισ οντότθτασ και πικανόν 
κάποιοσ κακόσ δαίμων να επιχειριςει να κάνει κατάλθψθ αυτισ τθσ μάηασ. Από 
εκείνθ τθν ςτιγμι τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δφςκολα για αυτιν τθν περιοχι 
και κανείσ ςυνθκιςμζνοσ άνκρωποσ δεν μπορεί να βοθκιςει αποτελεςματικά ςτθν 
αντιμετϊπιςθ αυτοφ του νζφουσ. Μόνο κάποιο φωτιςμζνο ον μπορεί να βοθκιςει 
αποτελεςματικά ςτθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του νζφουσ. Μόνο κάποιο φωτιςμζνο ον 
μπορεί να δράςει εδϊ και να κατευκφνει τα πράγματα ςε αίςιο τζλοσ. Πποιοι 
γνωρίηοντασ μόνο οριςμζνεσ τεχνικζσ που διδάχκθκαν, αλλά χωρίσ να ζχουν τθν 
απαιτοφμενθ ςυγκρότθςθ τθσ προςωπικότθτασ, επιχείρθςαν να διαλφςουν τζτοιεσ 
μάηεσ ςτοιχειακϊν βρζκθκαν ςε μεγάλουσ κινδφνουσ. Φςτερα από όλα αυτά που 
βλζπουμε ότι ζχουμε ευκφνεσ για το κακετί που ςυμβαίνει γφρω μασ, ευκφνεσ που 
ξεκινοφν από τθν δθμιουργία των προςωπικϊν ςτοιχειακϊν και ευκφνεσ οι οποίεσ 
προχωροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ παρόμοιων ςτοιχειακϊν των άλλων ανκρϊπων. Τα 
μεγάλα ρεφματα αρετϊν ι των διαςτροφϊν του φανατιςμοφ ι τθσ πίςτεωσ των 
οποίων γενεςιουργόσ ςυςςωρευτισ είναι θ λίγο πολφ εντζχνωσ τεταμζνθ μαγικι 
άλυςοσ διζπονται από τισ ςυλλογικζσ εξουςίεσ του αόρατου κόςμου, τουσ αγγζλουσ 
των ανκρωπίνων κρθςκειϊν. Σε αυτά τα απόρρθτα ςτθρίηεται θ δθμιουργία των 
μεγάλων κρθςκειϊν όπωσ και θ γζνεςθ των ςκοτεινϊν οργανϊςεων. Οι κετικοί και 
αρνθτικοί δθμιουργικοί λόγοι όπωσ ευλογίεσ, ανακζματα αντλοφν από εκεί τθ 
δφναμθ και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ. Δεν ευλογεί κανείσ και δεν ανακεματίηει 
παρά εν ονόματι κάποιασ αρχισ και βάςει κάποιασ ιςχφοσ που αποτελεί τθν 
ηωντανι ζκφραςθ τθσ αφθρθμζνθσ αρχισ. Με αυτζσ τισ μεγαλόπρεπεσ πράξεισ 
προςκολλά κανείσ ςτο αντικείμενο αυτισ τθσ ενζργειασ τθν προςταςία ι τθν 
εκδίκθςθ του εγρθγορότοσ που είναι ο εκπρόςωποσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυλλογικό-
τθτασ εν ονόματι τθσ οποίασ ενεργεί. Ο αφοριςμόσ είναι κατά γράμμα θ πράξθ τθσ 
αποπομπισ ενόσ ατόμου από το ηωντανό ςφνολο ςτο οποίο ςυμμετείχε μζχρι 
πρότινοσ: κοινωνία αγίων ι ςφνολο διεςτραμμζνων. Ρρόκειται για τθν απόρριψθ 
ενόσ ηωντανοφ κυττάρου από τον οργανιςμό ςτον οποίο ανικε. Γκόλεμ (Γκόλουμ), 
είναι μια Γερμανοεβραϊκι λζξθ που δθλϊνει ζνα πνεφμα δθμιουργθμζνο από 
ψυχονοθτικά ρευςτά που ζχει ςυνκζςει μια ολόκλθρθ φυλι. Μπορεί να λάβει 
μορφι και να παρουςιαςτεί ςτθ ςυνείδθςθ ενόσ μζλουσ τθσ ομάδασ όταν κάτι 
ςοβαρό πρόκειται να ςυμβεί. Άτομα που ανικουν ςε κρθςκεφματα, πολιτικζσ 
οργανϊςεισ και γενικά ιδεολογικζσ και κρθςκευτικζσ ομάδεσ, ζχουν ςφνδεςθ ςτο 
αςτρικό πεδίο και αποτζλεςμα των επί γθσ δραςτθριοτιτων τουσ είναι να δομοφν 
ςυλλογικζσ ςκεπτομορφζσ, οντότθτεσ, ςτο αςτρικό πεδίο. Δθλαδι τεχνθτά ςτοιχεια-
κά τα οποία ςτο Βυηάντιο τα ονόμαηαν γρθγοράτα, ςτο Μεςαίωνα ζγκρεγκορσ και 
ςτισ ινδικζσ γραφζσ Devatak (ντεβάτακ) από το όνομα Deva (Ντζβα) που ςθμαίνει 
άγγελοσ. Λζγεται ότι οι ετοιμοκάνατεσ γυναίκεσ που ανθςυχοφν για τθν ευτυχία των 
παιδιϊν τουσ ςχθματίηουν ςυχνά, δίχωσ επίγνωςθ με τον ψυχοδυναμιςμό τουσ 
κάποιουσ φφλακεσ αγγζλουσ. Τεχνθτό ςτοιχειακό φτιάχνει κανείσ πλάκοντασ ςτθ 
φανταςία του μια ςαφι εικόνα του πλάςματοσ που κζλει να δθμιουργιςει, που ζχει 
ηωι ανάλογθ με τθν τροφοδοςία που του παρζχεται. Τεχνθτά ςτοιχειακά δθμιουρ-
γοφςαν και οι Αιγφπτιοι και οι Λνδιάνοι για να φυλάνε τουσ τάφουσ ι τισ πυραμίδεσ 
τουσ, όπωσ και οι μάγοι αποκρυφιςτζσ, τα οποία χρθςιμοποιοφςαν για αςτρικζσ 



επικζςεισ. Τζτοιεσ οντότθτεσ μπερδεφουν πολλζσ φορζσ τα μζντιουμ που νομίηουν 
πωσ είναι πνεφματα, ανκρϊπινεσ ψυχζσ. Από αυτά είναι δυνατόν να ζλξουν 
ενζργεια και γνϊςεισ άνκρωποι μζςω διαλογιςμοφ ι επίκλθςθσ. Αυτι θ ςυνδιαλ-
λαγι όμωσ δεςμεφει τισ ψυχζσ με το ανάλογο ζγκρεγκορ με το οποίο ςυνδζονται και 
ςταδιακά γίνονται μζροσ του, ζωσ ότου μετά κάνατον προςκολλθκοφν ςε αυτό, 
όπωσ ςυμβαίνει και ςτουσ οπαδοφσ κάκε ψευδοδιδαςκάλου που οδθγεί το ποίμνιό 
του ςε φυςικι ι πνευματικι αυτοκτονία. Ζτςι, εκατομμφρια άνκρωποι οργανϊνον-
ται ιεραρχικά, για πολιτικοφσ, κοινωνικοφσ ι κρθςκευτικοφσ λόγουσ, με βάςθ 
κάποιον αυςτθρό κανόνα, με αποτζλεςμα να δθμιουργοφν –είτε ςυνειδθτοποιοφν 
είτε όχι το ζργο τουσ (καλό ι κακό) ςτον αόρατο κόςμο– δυνθτικά Πντα, ςυλλογικζσ 
Οντότθτεσ (Εγρθγορότα), με μια λζξθ καλζσ ι κακζσ Εξουςίεσ με ιςχφ και διάρκεια 
ηωισ ανυπολόγιςτθ. «Πταν ο Άνκρωποσ διαπότιςε με τθν βοφλθςι του οριςμζνα 
ςτοιχεία του αόρατου κόςμου, ςυνζλαβε, κζλθςε και δθμιοφργθςε όχι μόνο μια 
ορατι Εξουςία, αλλά –χωρίσ να το ξζρει– και ζνα δυνθτικό ον, απόκρυφο, που 
μποροφςε να το επικαλεςκεί, το οποίο εκδθλωνόταν μζςω των κεςμϊν. Αυτό 
λοιπόν το ον αν ιταν γεμάτο από ζνςτικτα και πάκθ, τότε κα ζπρεπε να ηει κατα-
ςτρζφοντασ. Ρολεμά και καταβροχκίηει τα άλλα ςυλλογικά Πντα αυτισ τθσ Γθσ, 
τόςο ςτον αόρατο κόςμο όςο και ςτον ορατό. Τρζφεται με αίμα και ςάρκα, που 
παίρνει από τα μζλθ του (τουσ οπαδοφσ του). Αποβλζπει ςτισ πφρινεσ ενζργειεσ 
αυτισ τθσ ςφαίρασ (του αςτρικοφ) και των κατϊτερων περιοχϊν τθσ αόρατθσ ατμό-
ςφαιράσ τθσ. Τισ αναπνζει και τισ ειςάγει ςτα κυρίαρχα ζνςτικτα τθσ ανκρϊπινθσ 
Εξουςίασ που ςτοιχειϊνει, κακϊσ και ςτα άτομα που ςυντονίηονται μαηί του. 
Ανκρϊπινεσ υπάρξεισ ενωμζνεσ ςε οποιαδιποτε ομάδα με κοινι ιδεολογία διαμο-
ρφϊνουν ζνα ςϊμα που ςχθματίηει τθ ςυλλογικι του οντότθτα. Το ςυναιςκθματικό 
αντίςτοιχο του ςυλλογικοφ όντοσ είναι το ςφνολο των ςυγκινιςεων, οι αςτρικζσ 
ηωζσ των ατόμων και ο ςυλλογικόσ νουσ είναι το ςφνολο των ιδεϊν, των ςκζψεων 
και τθσ νοθμοςφνθσ αυτισ και τθσ ομάδασ. Γνωρίηουμε ότι κάκε ζκνοσ ζχει το δικό 
του επικρατοφντα χαρακτιρα αν και μπορεί να υπάρχουν μερικά ζκνθ χωρίσ πολφ 
ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά. Πμωσ ο μζςοσ Νορβθγόσ διαφζρει ςθμαντικά από 
τον μζςο Κινζηο, όχι μόνο ςτθ φυςικι εμφάνιςθ, αλλά και ςυναιςκθματικά και 
διανοθτικά. Υπάρχουν ακόμα ιδιομορφίεσ ψυχοςφνκεςθσ και νοοτροπίασ που ξεχω-
ρίηουν τα διάφορα ζκνθ. Κατά τον ίδιο τρόπο οι ςυλλογικζσ οντότθτζσ τουσ είναι 
διαφορετικζσ. Βζβαια θ ηωι τουσ υπερβαίνει τα όρια τθσ ηωισ των μεμονωμζνων 
ατόμων, όπωσ ακριβϊσ θ ηωι ενόσ ανκρϊπου υπερβαίνει τα όρια τθσ ηωισ ενόσ 
ατομικοφ κυττάρου, γιϋ αυτό και όταν πεκαίνει ζνα παράγονται άλλα να το 
αντικαταςτιςουν. Το ςφνολο αυτϊν των υπάρξεων –που είναι δθμιουργιματά μασ, 
ζργα μασ– κα αποτελζςει ζνα ιδιαίτερο είδοσ πρόςβαςθσ το οποίο κα μασ κατα-
τάξει μετά τον κάνατό μασ ςτο ανάλογο ψυχονοθτικό επίπεδο. Θ ποιότθτα του 
ψυχονοθτικοφ ςϊματοσ είναι ουςιαςτικά θ ςυνιςταμζνθ των ποιοτιτων των 
ςτοιχειακϊν τα οποία το ςυντάςςουν. Εκεί αυτά αποτελοφν τθν πραγματικότθτα, 
κακϊσ τα ςϊματα με τα οποία ηοφμε εκεί είναι ψυχονοθτικά. Αυτά κα δουν εκεί οι 
‘’φφλακεσ των κατωφλίων’’ και κα κρίνουν τον κακζνα ανάλογα με τθν φφςθ των 
ςτοιχειακϊν του για να τον κατατάξουν ςτο ανάλογο επίπεδο. Διάφορεσ αιρζςεισ, 
πολιτικά κόμματα, μυςτικζσ εταιρίεσ, κράτθ ακόμα και ςτρατοί, όλα αυτά ζχουν τθν 
ψυχι τουσ ι τθ ςυλλογικι οντότθτά τουσ με τα ορατά υλικά τθσ αντίςτοιχα, τα ίδια 
όπωσ του ανκρϊπου που υπάρχει ςτα τρία πεδία. Θ καταςτροφι του φυςικοφ 
ςϊματοσ τθσ ςυλλογικισ οντότθτασ δε ςθμαίνει πάντοτε το κάνατό τθσ, με τθν 



προχπόκεςθ ότι το αςτρικό και νοθτικό τμιμα, ψυχι, παραμζνει υγιζσ. Μεγάλοι 
ςτρατιωτικοί ι πολιτικοί θγζτεσ τθσ ιςτορίασ που διζκεταν αυτιν τθν εςωτερικι 
γνϊςθ, νικοφςαν τον αντίπαλο ευκολότερα ςτο φυςικό πεδίο, αφοφ πρϊτα τον 
ζπλθτταν ςτο αςτρικό και νοθτικό, αυτι ιταν και θ πρϊτθ μορφι προπαγάνδασ. 
Πταν τα ιδανικά και οι ςκοποί τθσ ςυλλογικισ οντότθτασ δεν ζχουν καταςτραφεί, το 
υλικό ςϊμα κα ενςαρκωκεί ςτον κατάλλθλο χρόνο και κα εμφανιςτεί μια νζα 
οργάνωςθ, κόμμα ι κάτι παρόμοιο ςτθν υλικι μορφι, αν και το νζο όνομά τθσ 
μπορεί να είναι διαφορετικό. Ο πιο κανάςιμοσ εχκρόσ τθσ είναι εκείνο που μπορεί 
να αποδείξει ότι οι ιδζεσ τθσ και οι ςκοποί τθσ είναι απαρχαιωμζνεσ και εςφα-
λμζνεσ. Αυτι είναι κατά κάποιο τρόπο θ ψυχι τθσ ςυλλογικισ οντότθτασ, και αν 
επθρεαςτεί, τότε θ ςυλλογικι οντότθτα χάνει τθν ικανότθτά τθσ να προςελκφει νζα 
κφτταρα ι ανκρϊπινεσ διάνοιεσ και καρδιζσ και ενδεχομζνωσ ςβινει. Εκτόσ από το 
ατομικό κάρμα που διαμορφϊνει τθ ηωι του ανκρϊπου, επθρεάηεται και από το 
κάρμα του ζκνουσ ι τθσ ιδιαίτερθσ ομάδασ όπου ανικει. Κάκε ανκρϊπινθ φπαρξθ 
ςυνδζεται με κάποιεσ ςυλλογικζσ οντότθτεσ και μόνο αν ο άνκρωποσ αγωνιςτεί ςε 
ενςυνείδθτθ πνευματικι πορεία για να ενωκεί με το Λόγο Κεό και να φανερϊςει το 
Κείο Εαυτό του, αποδεςμεφεται από τισ ςυνδζςεισ του με κάκε ομάδα που τον 
επθρεάηει αρνθτικά και ταυτόχρονα ςυντείνει ςτθν αποδζςμευςθ και άλλων. Αυτό 
ςυμβαίνει διότι ο Κείοσ Εαυτόσ κάκε ανκρϊπου είναι ελεφκεροσ από κάκε υποταγι 
και κάκε χωριςτικότθτα και περιοριςμό. Επομζνωσ όλεσ οι κρθςκείεσ και τα ιδεο-
λογικά ρεφματα υπάρχουν και κα υπάρχουν όςο ο άνκρωποσ αρνείται τθν Αλικεια 
πωσ είναι ζνα με το Κεό. Πμωσ οι ςυλλογικζσ οντότθτεσ δεν είναι αιϊνιεσ. Θ 
ςυλλογικι οντότθτα τθσ άλλοτε παντοδφναμθσ ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ, ζπαψε να 
υπάρχει. Οι ςυλλογικζσ οντότθτεσ μποροφν να γεννθκοφν, να αναπτυχκοφν, να παρ-
ακμάςουν και να πεκάνουν. Μπορεί ακόμθ να πολεμιςουν και να αλλθλο-
ςκοτωκοφν, όπωσ θ ϊμθ ζπειτα από εκατοντάδεσ χρόνια ςκλθρϊν μαχϊν νίκθςε 
τθν Καρχθδονιακι αυτοκρατορία. Το ίδιο οι άνκρωποι μποροφν και να πλθγωκοφν 
όχι μόνο ςτο φυςικό, αλλά και ςτο αςτρικό και νοθτικό επίπεδο, θ φυςικι ιςχφσ 
όμωσ δεν αποφαςίηει πάντοτε το πεπρωμζνο. Θ ωμαϊκι αυτοκρατορία ιταν 
απεριόριςτα ιςχυρότερθ και διζκετε περιςςότερα υλικά μζςα από κάκε άλλο 
πολιτιςμζνο ζκνοσ ι ομάδα εκνϊν. Ρολζμθςε με όλα τθσ τα μζςα τθν οντότθτα του 
νεογζννθτου Χριςτιανιςμοφ ςκοτϊνοντασ και βαςανίηοντασ ανελζθτα τθν νζα 
αίρεςθ, όπωσ καλοφνταν οι Χριςτιανοί. Αλλά θ οντότθτα του Χριςτιανιςμοφ είχε 
απζραντθ υπεροχι ςτα άλλα δφο πεδία. Τα ιδανικά και τα αιςκιματα των πρϊτων 
Χριςτιανϊν ιταν γεμάτα από πφρινθ ηωντάνια νεότθτασ και ο γεραςμζνοσ ωμαϊκόσ 
κόςμοσ δεν είχε τίποτα να αντιπαρατάξει. Αυτό είναι ζνα μόνο από τα αναρίκμθτα 
παραδείγματα που κα μποροφςαν να βρεκοφν. Πταν ζνασ ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ 
ικανϊν, αποφαςιςτικϊν και ςτακερϊν ςτισ αρχζσ τουσ πολιτϊν, ςυνενϊνονται για 
να απαρτίςουν ζνα ςτζρεο πυρινα, ζνα ακροιςτικό κζντρο, ζνα ςτακερό ςθμείο 
μζςα ςτο δυναμικό χάοσ, τότε ζνα κακό από αντίκετεσ βουλιςεισ ι ενάντια πάκθ 
εκδθλϊνεται αχαλίνωτα και χωρίσ εμπόδια. Τότε, όλεσ οι ατομικζσ αξίεσ αλλθλο-
εξοντϊνονται, οδθγϊντασ ςτθν μθδενικότθτα του ςυνόλου, καταλιγοντασ ςτθν 
περίοδο τθσ ανοικτισ ριξθσ και ςτον αμοιβαίο ςτραγγαλιςμό, ενϊ κατά τθν περίοδο 
φαινομενικισ θρεμίασ ζχουμε τθν τζλεια ςτειρότθτα. Θ ςφνοδοσ των δίκαιων και 
ικανϊν πολιτϊν μπορεί να γίνει ζνα ιςτορικό μοντζλο ςυλλογικισ αςωτίασ, 
βαρβαρότθτασ και αδικίασ. Ο Τάκιτοσ δεν το αγνοοφςε αυτό, όταν με γλαφυρζσ 
εικόνεσ μασ περιζγραψε τθ Γερουςία τθσ εποχισ του: «Senatores boni νίΓί, Senatus 



vero mala bestia». «Οι Συγκλθτικοί είναι αγακοί άνδρεσ, αλλά βεβαίωσ θ Σφγκλθτοσ 
(δθλαδι, θ ίδια θ εξουςία από μόνθ τθσ) κακό ηϊο (δθλαδι, θ εξουςία τουσ κάνει 
κακοφσ)». Θ ψυχι του πλικουσ είναι παντοφ θ ίδια, τυφλι και εφπιςτθ, επθρε-
αηόμενθ εφκολα ςτο καλό και ςτο κακό, ικανι για απίκανεσ μεταςτροφζσ. Ο 
λαϊκιςμόσ (που είναι για τθν πραγματικι δόξα ό,τι θ φευγαλζα ςτιγμι ςε ςχζςθ με 
τθν αιωνιότθτα), θ άμεςθ επιτυχία, θ μόδα τζλοσ για να χρθςιμοποιιςουμε μια λζξθ 
που τα λζει όλα, είναι ιδιοτροπίεσ τθσ ψυχισ του πλικουσ. Κα δοφμε πϊσ πρζπει να 
ενοποιθκεί αυτι θ πολλαπλι και διαφοροποιθμζνθ ψυχι, ζτςι ϊςτε να επωφελθκεί 
από τισ δυνάμεισ που χρθςιμοποιεί, οι οποίεσ γίνονται ακαταμάχθτεσ αν ςυνενω-
κοφν αςτραπιαία. Ρρόκειται για το μυςτιριο τθσ μαγικισ αλυςίδασ. Ραρενκετικά 
αναφζρουμε ότι θ παραγόμενθ διάνοιά τθσ μπορεί να οδθγιςει ςτο Μεγάλο 
Απόρρθτο. Θ άψογθ χρθςιμοποίθςι τθσ εξαςφαλίηει παντοδυναμία ςτον μφςτθ, 
που βλζπει ψυχρά τον κίνδυνο, αλλά δεν διςτάηει να τθν ενεργοποιιςει, αν και ποτζ 
δεν πρόκειται να τθν καταχραςτεί. Κλείνοντασ αυτι τθν παρζνκεςθ, κα αρκεςκοφμε 
να προςκζςουμε ότι θ μαγικι αλυςίδα είναι ζνα ςίγουρο μζςον δθμιουργίασ 
(αοράτων) ςυλλογικϊν Δυνθτικϊν Πντων, ςτα οποία δεν αντιςτζκεται τίποτε. Αν οι 
δθμιουργοί τθσ αλυςίδασ χρθςιμοποιιςουν τθν επιμονι και τθ βοφλθςι τουσ, τότε 
θ φπαρξθ του κολοςςοφ που επικαλοφνται, που ςτθν αρχι είναι τυχαίοσ και ακακ-
όριςτοσ, ςυγκεκριμενοποιείται και επιβεβαιϊνεται αναλογικά. Γίνεται μια υπο-
χείρια δφναμθ, ενεργθτικά προςαρμόςιμθ, μια Εξουςία του ανκρϊπινου Ουρανοφ. 
Στον Αόρατο Κόςμο, καταβροχκίηει και απορροφά για τον εαυτό τθσ, τισ Δυνάμεισ 
που τθν παρεμποδίηουν, χωρίσ να εξαςφαλίηουν τθν αυτονομία τθσ. Στον φυςικό 
κόςμο, ενεργεί δια των μελϊν τθσ, εμπνζοντασ ςτουσ ανκρϊπουσ που ςυνακροί-
ηονται, για να ςυνκζςουν το κοινωνικό τθσ ςϊμα, τάςεισ, παρορμιςεισ, πάκθ και 
ιδζεσ, ενϊ οι ίδιοι οφτε καν ςκζφτονται να αντιταχκοφν ςε όλα αυτά, πιςτεφοντασ 
ότι είναι δικά τουσ. Αυτό μεταφράηεται ςε πράξεισ με επακόλουκο τθν υποδοφ-
λωςθ, τθν καταςτροφι και τον κάνατο των οπαδϊν μίασ ομάδασ με αντίκετθ 
βοφλθςθ. Ασ αναλογιςκοφμε τθ δυναμικι ανάπτυξθ ςτθν οποία αναγκαςτικά 
φκάνουν αυτά τα Συλλογικά Πντα των απρόςωπων ςυνακροίςεων, Συνκετικζσ 
Εξουςίεσ, για παράδειγμα, κρθςκευτικά Τάγματα, Μυςτικζσ Εταιρείεσ, όλοι οι 
όμιλοι που υπθρετοφν μια αρχι, μια ιδζα, μια βοφλθςθ, ζνα ςυναίςκθμα, με τρόπο 
αμετάβλθτο, απαράγραπτο, απόλυτο! Θ οργάνωςθ τζτοιων ςυλλόγων με τουσ 
δικοφσ τουσ μθχανιςμοφσ δράςθσ και τα κατάλλθλα γρανάηια, πλάκει (αόρατα) 
ηωντανά ςϊματα που μάχονται διθνεκϊσ για τθν απόκτθςθ νζων μελϊν. Ρρόκειται 
κυριολεκτικά για γιγαντιαίουσ φυςικοφσ οργανιςμοφσ, όπου ενςαρκϊνεται μια 
γεμάτθ πάκθ ηϊςα και ηωοποιόσ ψυχι, εφοδιαςμζνθ με αναμφιςβιτθτθ βοφλθςθ 
και ακάνατο Ρνεφμα. Τζτοιοι ανκρϊπινοι κεςμοί, που ςτον Αόρατο Κόςμο 
διακζτουν και μια ανάλογθ οντολογικι βάςθ, γίνονται ςυχνά ανίκθτα φροφρια των 
αιρζςεων ςτισ χρόνιεσ μάχεσ των ιδεϊν. Υπό τθ ςκζπθ αυτϊν των προμαχϊνων, τα 
γθραςμζνα μζρθ παρατείνουν τον αγϊνα, αν και μοιάηει χαμζνοσ. Και ςε ακραίεσ 
περιπτϊςεισ, όταν τα ςυλλογικά κοινωνικά ςϊματα μοιάηουν να ζχουν καταςτραφεί 
λόγω διαςκορπιςμοφ ι ςφαγισ των ςυςτατικϊν μελϊν τουσ, θ ςυλλογικι ψυχι 
παραμζνει πιο ηωντανι από ποτζ. Επιβιϊνει και ςτισ χειρότερεσ ακόμθ κατα-
ςτροφζσ, ζτοιμθ να ξαναποκτιςει ζνα νζο ςϊμα, κάτω από οποιοδιποτε όνομα, δια 
τθσ ςυνακροίςεωσ των ακμαίων και υγιϊν ατόμων, που εμπνζει και διακατζχει, 
αφοφ βζβαια πρϊτα τα επιλζξει. Με αυτό τον τρόπο, επανενςαρκοφμενθ ανανεϊ-
νεται, μεταβάλλεται, αποκτά νζο ςφρίγοσ και εδραιϊνει ζνα νζο κφκλο γιινθσ 



κυριαρχίασ. Το πζμπτο είδοσ Ουράνιων ςκεπτομορφϊν είναι οι αντανακλάςεισ των 
Λερϊν Αρχετφπων, που προςεγγίηονται μόνον από μία οριςμζνθ τάξθ πνευμάτων 
Λόγων-Δθμιουργϊν, που φζρουν ειδικι αποςτολι τθσ αποκατάςταςθσ τθσ Αλικειασ 
για τθν Κζωςθ του Ανκρϊπου. Οι ςκεπτομορφζσ ανικουν ςτθν κατθγορία των αό-
ρατων αικερικϊν πραγματικοτιτων. Θ νόθςθ ςε ϊρεσ λειτουργίασ είναι μια διεργα-
ςία απείρου ομορφιάσ. Δθμιουργεί ιριδίηοντεσ χρωματιςμοφσ που οφείλονται ςτθν 
ακαριαία κίνθςθ των νιονίων του εγκεφάλου. Πςο οι ςκζψεισ ανζρχονται ςε 
υψθλότερα επίπεδα, τόςο τα χρϊματα γίνονται πιο ζντονα και ακτινοβολοφν. Θ 
νόθςθ παράγει δονιςεισ και κραδαςμοφσ, που αποςτζλλονται με νοθτικά κφματα 
ςτα κφτταρα του εγκζφαλου. Ο εγκζφαλοσ τα μετατρζπει ςε ςκζψθ. Κάκε ςκζψθ 
προκαλεί και αυτι ςυχνότθτεσ, ταλαντϊςεισ και κραδαςμοφσ που μορφοποιοφνται 
και μετατρζπονται ςε ςκεπτομορφζσ. Θ εκπεςοφςα – ςτθν φυλακι του ςϊματοσ – 
ψυχι μασ διθγείται τθν Οδφςςεια τθσ ατομικισ τθσ πτϊςθσ. Να ‘τθν λοιπόν ςτθ γθ. 
Ζτςι αυτι θ ψυχι που γεννικθκε ςτον κόςμο των ειδϊλων και των δοκιμαςιϊν 
κραυγάηει. Στοιχείο τθσ ιταν το ουράνιο ρευςτό το εςωτερικό φωσ του ςφμπαντοσ ο 
πνευματικόσ αικζρασ το ζςωκεν και θ περιοχι τθσ κοςμογονικισ υπόςταςθσ. Να 
‘τθν όμωσ ανεςτραμμζνθ ζξωκεν μζςα ςε πλιρεσ ςκότοσ. Δεν βλζπει πλζον το 
ουράνιο ςϊμα τθσ αφοφ καλφπτεται. Ζχαςε τθν γνϊςθ, τθ ςυνείδθςθ, τθν 
πραγματικι ηωι. Θ διάνοια τθσ κλείνει, θ άμεςθ διορατικότθτά τθσ δεν λειτουργεί, θ 
αντίλθψι τθσ δεν κατανοεί πλζον θ ψυχουργικι τθσ αιςκαντικότθτα, από παντοφ 
καταπλακϊνεται. Μεταξφ αυτισ και του ςφμπαντοσ παρεμβάλλεται ζνα φοβερό 
εμπόδιο: Ρρόκειται για το ςϊμα. Πταν το ςϊμα φωνάηει είναι γιατί θ ψυχι υπο-
φζρει. Κζλει να ξεφφγει αλλά υποκφπτει εκ νζου ςτθν επιρροι τθσ ακτινοβολίασ 
που τθσ κυμίηει το ηων φϊσ, το ιόναχ, τθν ουράνια ουςία. Μζςα ςε κάκε κφτταρό 
μασ υπάρχουν απειροελάχιςτα άτομα και υποατομικά ςωματίδια. Πταν βάηουμε 
ςτθ ςειρά ζναν οριςμζνο αρικμό θλεκτρονίων μζςα ς’ ζνα άτομο ενόσ μορίου, 
παράγουμε μια μυςτθριϊδθ δφναμθ. Ασ υποκζςουμε κεωρθτικά ότι ζνα άτομο 
περιζχει ζνα διςεκατομμφριο θλεκτρόνια. Πταν εμείσ, με τεχνθτό τρόπο, τα 
ςτοιχίςουμε το ζνα κάτω από το άλλο, ςταδιακά κα φτάςουμε ς’ εκείνο που οι 
φυςικοί ονομάηουν κρίςιμθ μάηα. Κεωρθτικά ςτοιχίηουμε 375 εκατομμφρια θλεκ-
τρόνια, ενϊ τα υπόλοιπα 625 εκατομμφρια εξακολουκοφν να περιφζρονται. Τθν 
ϊρα που ςτοιχίηουμε και το τελευταίο από τα 375 εκατομμφρια θλεκτρόνια, μια 
δφναμθ μζςα ςτθν δομι του ατόμου ωκεί και τα υπόλοιπα θλεκτρόνια να 
ευκυγραμμιςτοφν με τα άλλα. Αυτό το ςτάδιο ονομάηεται «μεταβολι φάςεωσ» και 
είναι το ςτάδιο ςτο οποίο θ ευγενισ δφναμθ που υπάρχει μζςα ςτο κφτταρο, ςτο 
μόριο, ςτο άτομο ι ςτο υποατομικό ςωματίδιο ενεργοποιείται για να δθμιουργιςει 
αυτιν τθν νζα κατάςταςθ. Θ αγάπθ είναι θ ςυνάφεια που ζλκει και ςυνδζει τα 
ςτοιχεία του κόςμου. Τϊρα ςκεφτείτε ότι είςτε ζνα κφτταρο ςτο ςϊμα τθσ ανκρω-
πότθτασ, θ οποία αποτελείται από ζξι διςεκατομμφρια κφτταρα. Πταν ο κακζνασ 
μασ ευκυγραμμίηεται με ζναν οριςμζνο τρόπο, τότε φτάνουμε και εμείσ ςτο ςθμείο 
τθσ κρίςιμθσ μάηασ. Το ενεργειακό πεδίο που δθμιουργείται από αυτι τθν κρίςιμθ 
μάηα είναι θ αγάπθ. Στο μακρόκοςμο, όπωσ και ςτο μικρόκοςμο, θ αγάπθ παράγει 
αποτελζςματα, δθλαδι παράγει τον υλικό κόςμο όπωσ τον βλζπουμε. Πλθ αυτι θ 
διαδικαςία ξεκινάει από τα πρόςωπα, τα οποία ευκυγραμμίηονται με τουσ τρόπουσ 
που ζχουν δείξει οι πνευματικοί δάςκαλοι όλων των εποχϊν. Θ Αγάπθ μασ 
απελευκερϊνει ςτο βίωμα μιασ Υπερςυμπαντικισ Αλικειασ τθσ Κείασ Συνείδθςθσ 
ςτθν Βαςιλεία των Ουρανϊν, των Ουράνιων Αρχετφπων.  



Ομαδική υνείδηςη και υλλογικζσ κεπτομορφζσ 
Για να ζχουμε μια ανϊτερθσ ποιότθτασ ςκεπτομορφι, απαιτείται θ ενεργι ςυμ-
μετοχι τθσ ψυχισ, του πνεφματοσ και τθσ νόθςθσ που δθμιουργοφν ζναν διαυγζ-
ςτατο τριπλό κραδαςμό. Θ ςκεπτομορφι είναι ηωντανι λεπτοφυισ αικερικι φλθ, 
φωτίηεται από το πνεφμα, εμψυχϊνεται από τθν ψυχι, ηωογονείται από τθν νόθςθ, 
κινείται ςτο νοθτικό και αςτρικό πεδίο και εμφανίηεται πολφχρωμθ. Τα χρϊματα 
των ςκεπτομορφϊν ιριδίηουν, γιατί δθμιουργοφνται από νιονικι ενζργεια και είναι 
ορατά από τισ ουράνιεσ οντότθτεσ, κακϊσ και από υπερευαίςκθτα άτομα, τα οποία 
μποροφν να τισ ηωγραφίςουν, και από τθν ςφγχρονθ τεχνολογία θ οποία μπορεί και 
τισ φωτογραφίηει. Είναι ελάχιςτεσ οι χρονικζσ ςτιγμζσ που ο νουσ μασ δεν παράγει 
ςκζψεισ. Θ νοόςφαιρα του πλανιτθ βρίκει από ιδζεσ, φόβουσ, πόκουσ, όνειρα και 
φανταςιϊςεισ. Ρόςθ όμωσ είναι θ διάρκεια κάκε ςκζψθσ που κάνουμε, πόςο ςτακε-
ρι μζνει, πόςο ςυγκεκριμζνθ είναι και το κυριότερο πόςο ςυχνά γίνεται πραγματι-
κότθτα;. Βρίςκει ςυμμάχουσ για να βοθκθκεί ι εξουδετερϊνεται από τισ αντίπαλεσ 
ιδζεσ των άλλων; Εδϊ ερχόμαςτε ςτθ διαφορά μεταξφ ςκζψθσ και ςκεπτομορφισ, 
αφοφ θ τελευταία ζχει ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά. Αν κζλουμε να δϊςουμε ζνα 
ςαφι οριςμό, ςκεπτομορφι είναι ζνα όνειρο που καταςκευάηουμε ςυνειδθτά, ςε 
πλιρθ εγριγορςθ, με ςαφι πρόκεςθ και ξεκάκαρο ςενάριο, μορφοποιθμζνο με 
εικόνεσ ςτακερζσ και διαυγείσ και εμψυχωμζνο από τθν ηωτικότθτα και τθ μεγάλθ 
επικυμία υλοποίθςθσ του δθμιουργοφ του. Το πρϊτο πράγμα που οφείλουμε να 
μάκουμε είναι ότι αναηθτεί ζνα ςϊμα, ζνα φορζα ςτον οποίο να λειτουργιςει. Μια 
ςκζψθ είναι ςαν ζνα ςϊμα, είναι μια ςκζψθ που προζρχεται από τθν πθγι ςαν 
ακτίνα εκείνου του πνεφματοσ, το οποίο μπορεί να παρομοιαςτεί με τον ιλιο. Είναι 
απαραίτθτο όμωσ ο άνκρωποσ να ςυνειδθτοποιιςει τθ λανκαςμζνθ του πορεία, να 
πάψει να δθμιουργεί πλάνθ και περιοριςμοφσ και να απελευκερωκεί από τθ μορφι 
ςτο άμορφο. Είναι απαραίτθτο να ςυνειδθτοποιιςει τουσ λανκαςμζνουσ χειριςμοφσ 
τθσ δθμιουργικισ δφναμθσ που του δόκθκε και να εκπαιδευτεί ςτθ ςωςτι χριςθ τθσ 
Χάρθσ και του Φωτόσ. Ο νουσ χρθςιμοποιεί τθν αρχικι Κεία Ενζργεια, το Φωσ. Το 
διεργάηεται και ανάλογα με τθν ποιότθτα των ιδεϊν ςου εκπορεφεισ ςκζψεισ 
δθλαδι ακτινοβολίεσ ενεργείασ και ςυναιςκιματα που διαμορφϊνουν ανάλογα τθν 
ηωι μασ. Κάκε ςκζψθ δεν είναι μόνο μια ενζργεια, ζνα θλεκτρικό φορτίο, μια μάηα 
που μπορεί ακόμα και να ηυγιςτεί, αλλά είναι και μια δφναμθ που μορφοποιείται. 
Κα διειςδφςουμε ςτα απόρρθτα τθσ διανοθτικισ ηωισ των κοινωνιϊν. Κα εξθγι-
ςουμε καλφτερα όχι μόνο τον τεράςτιο απόθχο μιασ μεμονωμζνθσ πράξθσ ενόσ 
βιβλίου ι ενόσ δθμόςιου λόγου που χαράηονται ςτθν κοινι γνϊμθ και ςτα ικθ και 
ςτα ζκιμα αλλά ακόμθ και ςτθν αυκόρμθτθ ανάδυςθ νζων ιδεϊν που γονιμο-
ποιοφνται ξαφνικά μζςα ςτα κεφάλια χιλιάδων ανκρϊπων ταυτόχρονα. Κείμενα 
άλλων εποχϊν, ανζκδοτεσ ςκζψεισ, νζεσ οπτικζσ γωνίεσ αναδφονται ξαφνικά. Από 
όλα τα χείλθ από όλεσ τισ πζνεσ εκφράηονται παρόμοιεσ ςκζψεισ χωρίσ κανείσ να 
ξζρει γιατί μζχρι τότε είχαν αγνοθκεί. Κεωρείται ουςιαςτικισ ςθμαςίασ κάτι που 
μζχρι τότε είχε παραμελθκεί και όλοι ςχεδόν επαναλαμβάνουν κάτι που τθν 
προθγοφμενθ οφτε κάν τουσ απαςχολοφςε. Και ςτοχαςτζσ που αγνοεί ο ζνασ τθν 
φπαρξθ του άλλου μαρτυροφν απρόοπτα τα ίδια πράγματα προωκοφν παρόμοιεσ 
λζξεισ και γεγονόσ ακόμθ πιο παράξενο χρθςιμοποιοφν ςχεδόν τουσ ίδιουσ όρουσ. 
Μοιάηει πωσ ςτθν υπθρεςία των νζων ιδεϊν που τόςο ξαφνικά αναδφκθκαν 
διακρίνεται μια νζα γλϊςςα. Αυτζσ οι ιδζεσ υπάρχουν ςτον αζρα λζγει θ κοινι 
γνϊμθ. Και ο λαόσ δεν ζχει άδικο αφοφ ακόμθ και οι πλζον αφελείσ ριςεισ του 



περικλείουν μεγάλεσ αλικειεσ. Ο Εςωτεριςτισ κεωρεί τισ απότομεσ μεταςτροφζσ 
τθσ κοινισ γνϊμθσ ωσ αποτζλεςμα απόκρυφων επιρροϊν. Μιπωσ γνωρίηει ότι οι 
Αδελφότθτεσ του Φωτόσ και οι κφκλοι των μαφρων μάγων ςυγκροφονται αςταμά-
τθτα ςτον αόρατο κόςμο κακϊσ και ότι θ πολιτικι κακοδιγθςθ δεν εξαρτάται 
άμεςα από τθν καρδία των πρωτεργατϊν τθσ αλλά από τθν διακυβζρνθςθ των 
Νοϊν; Είναι πάρα πολλοί οι άνκρωποι που κεωροφν ότι βαδίηουν ςτθν τφχθ χωρίσ 
να γνωρίηουν ότι κακοδθγοφνται. Πλοι αυτοί αγνοοφν διπλά το ποφ πάνε αλλά αυτό 
όμωσ δεν ςθμαίνει ότι εκείνοσ που τουσ κακοδθγεί αγνοεί προσ τα ποφ τουσ 
κατευκφνει. Μπορεί κανείσ να επθρεάςει τθν ςυνολικι πορεία του πλικουσ όμωσ 
επθρεάηει και τθν πορεία του ατόμου. Ρροςδιορίηει τα ρεφματα των ιδεϊν και 
πλάκει κφκλουσ εικόνων… Μια άλλθ μορφι ομαδικισ δράςθσ, που ωςτόςο είναι 
ςχετικά παροδικι, δθμιουργείται όταν αρκετά άτομα πολϊνονται ςε ζναν κοινό 
ςτόχο, ζργο, ςκοπό, ειδικά όταν αυτόσ ο ςτόχοσ εγείρει ζντονεσ ςυγκινιςεισ ςτα 
άτομα αυτά. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται να δομείται μια ομάδα που τα μζλθ τθσ 
δρουν ςυντονιςμζνα ςαν να αποτελοφν ζνα και μόνο πρόςωπο. Στθν εςωτερικι 
παράδοςθ, αυτι θ διαδικαςία είναι γνωςτι ωσ δόμθςθ Ομαδικισ Συνείδθςθσ, μια 
διαδικαςία που ςε αρχικά ςτάδια δομεί αυτό που αναφζρεται ωσ Ομαδικόσ Νουσ ι 
Εγρθγορόσ. Στα πρϊτα αυτά ςτάδια ο ομαδικόσ Νουσ μπορεί να δομείται αυτόματα, 
κακϊσ αρκεί να ςυγκεντρϊνονται κάποια άτομα με κοινό ςκοπό. Για παράδειγμα, 
ζνασ τζτοιοσ Ομαδικόσ Νουσ μπορεί να δθμιουργθκεί ςτθ διάρκεια μιασ διαδι-
λωςθσ ι ςτα πλαίςια μιασ ερευνθτικισ επιςτθμονικισ ομάδασ. Οι ενζργειεσ του 
Ομαδικοφ Νου, ο οποίοσ ουςιαςτικά αποτελεί μια ςυνειδθτι, ευρφτερθ μονάδα 
φπαρξθσ εςτιαςμζνθσ ςε ζναν κοινό ςκοπό, είναι τόςο ιςχυρζσ που κυριολεκτικά τα 
μζλθ του κατακλφηονται από αυτζσ και εκδθλϊνουν ςυμπεριφορζσ που δφςκολα κα 
εκδιλωναν ωσ μεμονωμζνα άτομα. Μια άλλθ περίπτωςθ εκδιλωςθσ ομαδικοφ νου 
είναι θ καταςτροφικι μανία του όχλου ςε αγϊνεσ ποδοςφαίρου. Για να κατανοιςει 
κάποιοσ με τον καλφτερο τρόπο τθν ιςχφ των Εγρθγορότων δεν ζχει παρά να πάει 
ωσ ουδζτεροσ παρατθρθτισ ςε ζναν ποδοςφαιρικό αγϊνα όπου κα κρίνεται θ τφχθ 
δυο μεγάλων ομάδων ( τελικό κυπζλλου ). Κα πρζπει να παρατθριςει τισ αντι-
δράςεισ των απλϊν ανκρϊπων που δεν ζχουν κανζνα οικονομικό όφελοσ από τον 
αγϊνα και ςτθ ςυνζχεια όςο είναι εφικτό να παρατθριςει τθν ιςχφ τθσ βουλιςεϊσ 
τουσ και πϊσ τθν εφαρμόηουν ςτθν κακθμερινότθτα. Ραρατθρϊντασ πωσ ζνασ 
απλόσ κακθμερινόσ άνκρωποσ μπορεί να αλλοιωκεί ςε υπερκετικό βακμό επι-
δεικνφοντασ ζναν χαρακτιρα πρωτόγονου και άξεςτου ατόμου ιδιαίτερα όταν χάνει 
θ ομάδα του κα κατανοιςει το εάν αυτό το άτομο είναι εκείνεσ τισ ςτιγμζσ κφριοσ 
του εαυτοφ του ι εάν κάποιοσ άλλοσ ελζγχει το νευρικό του ςφςτθμα. Ρρόκειται για 
τθν αςυνείδθτθ και μθχανικι ςκλαβιά τθν υποδοφλωςθ του μζρουσ ςτο όλον του 
μεμονωμζνου μζλουσ ςτθν βοφλθςθ που κυβερνά το ςφνολο των ανκρϊπων που 
υπόκεινται ςτθν εξουςία του Εγρθγορότοσ. Σε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να ανα-
φζρουμε τθ διάκριςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτθν ζννοια τθσ Ομαδικισ Συνείδθςθσ 
και τθν ζννοια που είναι γνωςτι ωσ Ομαδικι Ψυχι. Διότι ωσ Ομαδικι Ψυχι ορίηεται 
το ςφνολο των κοινϊν χαρακτθριςτικϊν και εμπειριϊν που ζχουν ςυςςωρευτεί από 
τθν αυγι τθσ φπαρξθσ όλων των βαςιλείων τθσ φφςθσ και ςτα οποία είναι κοινωνά 
όλα τα μζλθ τουσ, ανεξαρτιτωσ από το εάν ζχουν επίγνωςθ τθσ φπαρξισ τουσ ι όχι. 
Μια Ομαδικι Ψυχι αποτελεί ουςιαςτικά μια κοινι δεξαμενι εμπειριϊν για όλα τα 
μζλθ τθσ. Κάκε ςυνειδθςιακι κατάκτθςθ ενόσ μζλουσ εναποτίκεται ςτθν κοινι αυτι 
δεξαμενι, τθν εμπλουτίηει και γίνεται διακζςιμθ και ςε όλα τα άλλα μζλθ τθσ 



ομάδασ. Και ενϊ τα μζλθ μιασ Ομαδικισ Ψυχισ μποροφν να είναι μθ ςυνειδθτά ςε 
ατομικό επίπεδο ( όπωσ π.χ. ςυμβαίνει με τα ηϊα ι τα φυτά ), θ ίδια θ Ομαδικι 
Ψυχι φαίνεται να κατζχει αυτοςυνείδθςθ και να χαρακτθρίηεται από μια εντυπω-
ςιακι νοθμοςφνθ που κακοδθγεί τα μζλθ τθσ με ακρίβεια και αίςκθςθ ςκοποφ. Ο 
Γιοφνγκ μελζτθςε το κζμα τθσ Ομαδικισ Ψυχισ ςτθν οποία απζδωςε τθν ψυχο-
λογικι ονομαςία, Συλλογικό Αςυνείδθτο. Μια επιςτθμονικι προςζγγιςθ του 
κζματοσ ζχει κάνει ο οφπερτ Σελντρζικ που αναφζρεται ςτθν φπαρξθ των Μορφο-
γενετικϊν Ρεδίων, τα οποία ουςιαςτικά ςυνιςτοφν ζνα είδοσ κοινισ δεξαμενισ από 
τθν οποία μπορεί κάποιοσ να αντλεί ςυνειδθςιακό δυναμικό. Τα Μορφογενετικά 
Ρεδία κατά τον Σελντρζικ αποτελοφν ζναν τρόπο μζςω του οποίου μεταφζρονται 
πλθροφορίεσ χωρίσ να υπάρχει άμεςθ επικοινωνία ςτο φυςικό κόςμο. Ζχει παρα-
τθρθκεί πωσ όταν μια ομάδα ανκρϊπων με κοινοφσ ςτόχουσ και ιδανικά ςυν-
εργάηονται ςυνειδθτά για αρκετό καιρό πάνω ςε ζνα κοινό ζργο, τότε ςυμβαίνει 
κάτι παράξενο. Κάκε μζλοσ μιασ τζτοιασ ομάδασ φαίνεται να βιϊνει ζνα είδοσ 
ςυνείδθςθσ που υπερβαίνει τα ατομικά του όρια και θ οποία του προςδίδει μια 
μεγάλθ εςωτερικι ϊκθςθ και τθν εκπλιρωςθ του κοινοφ ςκοποφ. Ρλζον ωσ 
ςυνείδθςθ, αυτό το άτομο δεν προςδιορίηεται από το «εγϊ είμαι» αλλά από το 
«εμείσ είμαςτε». Ειδικά θ ςυνειδθτι προςπάκεια πάνω ςε ζναν υψθλά πολωμζνο 
ςκοπό ςε ςυνδυαςμό με τθν φπαρξθ τθσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ και τθν κατανόθςθ 
κάνουν το άτομο να ξεπεράςει τα προςωπικά του όρια και φραγμοφσ και να γίνει 
ςυνειδθτά ςυμμζτοχοσ ςε μια πραγματικι κοινωνία αδελφοςφνθσ. Σε αυτιν τθν 
περίπτωςθ θ Ομαδικι Συνείδθςθ αφινει ανεξίτθλο αποτφπωμα ςε κάκε μζλοσ τθσ 
ομάδασ. Ζτςι, ακόμθ και όταν θ ομάδα αυτι πάψει να υπάρχει ςτο φυςικό πεδίο, οι 
δεςμοί αδελφοςφνθσ που ζχουν ςφυρθλατθκεί μετά από ςυνειδθτό μόχκο και 
ειλικρινι αφοςίωςθ ςτο κοινό πνευματικό ζργο που επιτελείται, παραμζνουν 
αναλλοίωτοι περιμζνοντασ να εκδθλωκοφν και πάλι τθν κατάλλθλθ χωροχρονικι 
ςτιγμι. Τα μορφογενετικά πεδία ανιχνεφονται από τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ τουσ 
και από τθ «ςυντονιςμζνθ» δραςτθριότθτα των μελϊν που περιλαμβάνουν, ενϊ θ 
εξζλιξι τουσ φαίνεται να ακολουκεί ζνα προκακοριςμζνο «ςχζδιο», ζναν προ-
οριςμό, τον οποίο ονομάηει ελκυςτι ( attractor ). To ενδιαφζρον είναι ότι παρου-
ςιάηει εκπλθκτικζσ ομοιότθτεσ με τθν αριςτοτελικι κεωρία τθσ ενδελζχειασ. Θ 
αρχικι διαπίςτωςθ των ιδιοτιτων των μορφογενετικϊν πεδίων φανερϊνει ότι θ 
φπαρξθ ενόσ και μόνο «πρωτοτφπου» κρυςτάλλου επαρκοφςε για να επιταχφνει τισ 
διαδικαςίεσ δθμιουργίασ και των υπολοίπων κρυςτάλλων από το ίδιο υλικό. Θ 
παρατιρθςθ αυτι οδιγθςε τον Σελντρζικ ςτο ςυμπζραςμα ότι μια από τισ κεμελιϊ-
δεισ αρχζσ μορφογζνεςθσ ςτο Σφμπαν είναι θ ςυνικεια, θ οποία εκφράηεται μζςα 
από τθν τάςθ τθσ φφςθσ να επαναλαμβάνεται και να τελειοποιείται, αφομοιϊνον-
τασ όλα τα εκάςτοτε νζα δεδομζνα. Θ επιβεβαιωμζνθ επιτάχυνςθ τθσ διαμόρφω-
ςθσ των κρυςτάλλων ςτάκθκε αδφνατο να εξθγθκεί με οποιαδιποτε άλλθ επιςτθμο-
νικι κεωρία. Στα πεδία του Σζλντρζικ δίνεται και μια πικανι εξιγθςθ ςτο πολυ-
ςυηθτθμζνο φαινόμενο του εκατοςτοφ πικικου. Σε ζνα πείραμα μυςτικότθτασ από 
ιάπωνεσ επιςτιμονεσ ςτο νθςί Koshima ζνασ πίκθκοσ εκπαιδεφτθκε να πλζνει τισ 
γλυκοπατάτεσ ςε καλαςςινό νερό πριν τισ φάει. Σφντομα όλο και περιςςότεροι 
πίκθκοι του ίδιου νθςιοφ άρχιςαν να κάνουν το ίδιο, ϊςπου ο αρικμόσ των πικικων 
φορζων τθσ νζασ αυτισ γνϊςθσ αυξικθκε ςε ζναν ςυγκεκριμζνο οριακό αρικμό. 
Μόλισ ο αρικμόσ αυτόσ, γνωςτόσ και ωσ κρίςιμθ μάηα, ξεπεράςτθκε κατά ζναν 
ακόμα πίκθκο, άρχιςαν να κάνουν το ίδιο και οι πίκθκοι ςε γειτονικά νθςιά. Ροτζ 



δεν ζγιναν γνωςτζσ περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. Σε μια ςειρά πειραμάτων με βρετα-
νοφσ φοιτθτζσ, φάνθκε ξεκάκαρα ότι οι επιδόςεισ τουσ ςτο λφςιμο ςταυρολζξων 
αυξάνονταν ςθμαντικά όταν, εν αγνοία τουσ, τουσ δίνονταν ςταυρόλεξα τθσ 
προθγοφμενθσ θμζρασ, τα οποία είχαν προθγουμζνωσ λυκεί από χιλιάδεσ άλλουσ 
ανκρϊπουσ. Σε άλλο πείραμα αποκαλφφτθκε ότι άγγλοι φοιτθτζσ χωρίσ καμία 
γνϊςθ ιαπωνικϊν μποροφςαν να απομνθμονεφουν με ςαφϊσ μεγαλφτερθ ευκολία 
παραδοςιακά ιαπωνικά ποιιματα, από ό,τι άλλα, τα οποία είτε δεν είχαν νόθμα, 
είτε είχαν ςυνταχκεί για τουσ ςκοποφσ των ερευνϊν του Sheldrake από τουσ ςυν-
εργάτεσ του. Θ εκμάκθςθ των παραδοςιακϊν ποιθμάτων από πολλά εκατομμφρια 
Λάπωνεσ για διάςτθμα αρκετϊν αιϊνων διευκόλυνε, ςφμφωνα με τον βρετανό 
βιολόγο, μζςω τθσ «μνιμθσ» των μορφικϊν πεδίων, τθν απομνθμόνευςι τουσ από 
τουσ άγγλουσ φοιτθτζσ. Ο Sheldrake παρατθρεί: «Φαίνεται ότι, μετά από τθν 
ςυμπλιρωςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ ατόμων τα οποία γίνονται “μζτοχοι” 
κάποιου είδουσ γνϊςθσ, ςαν να “ςπάει” ζνα φράγμα και θ γνϊςθ αυτι γίνεται μζςω 
των μορφικϊν πεδίων αυτομάτωσ διακζςιμθ και ςτα υπόλοιπα μζλθ του ςυνόλου». 
Συγκεκριμζνα αναφζρεται ότι εάν μια γνϊςθ, δεξιότθτα, ι ςυμπεριφορά υιοκετθκεί 
από το 1/10 τθσ τετραγωνικισ ρίηασ ενόσ πλθκυςμοφ, τότε ολόκλθροσ ο πλθκυςμόσ 
υιοκετεί αυτόματα τθ ςυγκεκριμζνθ ιδιότθτα. Αν ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ αλθκεφει, 
τότε για τθν Ελλάδα των 11 περίπου εκατομμυρίων αρκοφν, 333 άτομα για να 
υιοκετιςουν μια απόλυτα ςυντονιςμζνθ μεταξφ τουσ νοοτροπία και μζςω των 
μορφογενετικϊν πεδίων, να ςυμπαραςφρουν ςε αυτιν όλουσ τουσ Ζλλθνεσ, ενϊ για 
ολόκλθρθ τθ Γθ γφρω ςτα επτά χιλιάδεσ εννιακόςια άτομα, αν λάβουμε υπ’ όψιν 
μασ τα 7 διςεκατομμφρια πλθκυςμοφ τθσ Γθσ. Το γεγονόσ αυτό, βζβαια, φανερϊνει 
και τισ τεράςτιεσ προεκτάςεισ που μπορεί να ζχει κάτι τζτοιο ςτον τομζα του 
ελζγχου των μαηϊν και ςτθν τεχνολογία ελζγχου του νου που αναπτφςςουν τα 
εξουςιαςτικά κζντρα του πλανιτθ. Κάκε ιδεολογία παράγει ςκεπτομορφζσ, εφόςον 
επικεντρϊνεται ςε μορφζσ. Από αυτι τθν γνϊςθ προιλκε ο ςφγχρονοσ όροσ «Think 
Tank» (δθλαδι Δεξαμενι Σκζψθσ). Πταν ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ατόμων, για μεγάλο 
χρονικό διάςτθμα ςυγκεντρϊνει ςυχνά και τακτικά τισ ςκζψεισ του πάνω ςε κάποια 
δεδομζνα ιδεϊν ι ςτόχων ι αντικειμζνων, τότε αυτζσ οι ςκεπτομορφζσ διαποτί-
ηονται με τθν ψυχονοθτικι προβολι τόςο πολφ ϊςτε αποκτοφν διόγκωςθ και 
πυκνότθτα ςυμπφκνωςθσ, προκαλϊντασ από μόνεσ τουσ πλζον ςτουσ ανκρϊπουσ 
τισ ςκζψεισ που τισ δθμιοφργθςαν. Ζτςι ζχουμε τα εγρθγορότα, θ λζξθ προζρχεται 
από το ριμα εγείρω που ςθμαίνει οικοδομϊ και φρουρϊ. Άρα το γρθγορϊ ςθμαίνει 
και οικοδόμθμα και φρουρόσ, είναι κάτι ςτακερό, ογκϊδεσ που προςτατεφει και 
φυλάςςει μια ιδζα, ζνα ςκοπό. Για τθν δθμιουργία ενόσ εγρθγορότοσ απαιτείται 
πολφσ χρόνοσ ακόμα και αιϊνεσ. Εγρθγορότα ζχουμε ςυμβολικά πάνω ςε κθρεοφσ, 
οικόςθμα και αςπίδεσ, όπωσ ο δικζφαλοσ αετόσ για το Βυηάντιο και ςφμβολο για 
τθν Ορκοδοξία, οι κρίνοι για τουσ Βουρβϊνουσ τθσ Γαλλίασ, θ αρκοφδα για τθν 
ωςία, ο αετόσ για τθσ ΘΡΑ, το περιςτζρι τθσ ειρινθσ κ.λπ. Κάκε ςυλλογικι οντό-
τθτα δθμιουργεί τα δικά τθσ ςφμβολα, επθρεάηοντασ καρμικά κάκε άτομο που 
ςυνδζεται με αυτά. Το ηϊο αποςυμβολίηεται από το οριηόντιο ςκζλοσ του ςταυροφ. 
Βρίςκεται ανάμεςα ςτο φυτό και ςτον άνκρωπο. Θ ςπονδυλικι του ςτιλθ βρίςκεται 
ςε οριηόντια κζςθ και μζςω αυτισ διζρχονται τα ρεφματα του ηωικοφ ομαδικοφ 
πνεφματοσ που περικλείουν τθ γθ. Κανζνα ηϊο δεν μπορεί να ςτακεί όρκιο μόνιμα, 
επειδι ςε αυτι τθν περίπτωςθ τα ρεφματα του ομαδικοφ πνεφματοσ δε κα 
μποροφςαν να το κατευκφνουν. Και αν δεν ιταν επαρκϊσ εξατομικευμζνο ϊςτε να 



αντζξει τα ρεφματα που ειςάγονται ςτθν κάκετθ ανκρϊπινθ ςπονδυλικι ςτιλθ, κα 
πζκαινε. Το όρκιο λοιπόν βάδιςμα των ηϊων υποδθλϊνει και μια ανάλογθ εξζλιξθ 
περιςςότερθ από άλλα ηϊα του είδουσ. Με το βάδιςμα ο άνκρωποσ μετακινεί το 
υλικό ςϊμα ςτο φυςικό πεδίο. Θ μετακίνθςθ αυτι ςυνοδεφεται από μετάκεςθ 
ροϊκϊν ςτρωμάτων ςτο αςτρικό πεδίο. Σε κάκε βιμα του ο άνκρωποσ εγκλείει ι 
απωκεί τα ρευςτά που διαςταυρϊνονται ςυνεχϊσ ςτο διαμορφωτικό πεδίο τθσ 
φφςθσ. Οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν ζχουν καμία ςυνείδθςθ αυτισ τθσ δράςθσ. 
Εκείνοσ που καλλιζργθςε τθν κζλθςι του εκτελεί ζνα ςυγκεκριμζνο βθματιςμό, 
αφινει ζνα ίχνοσ τθσ διζλευςισ του από δυναμικά ρευςτά. Με όμοιο τρόπο, ο 
μάγοσ που διαγράφει ζνα κφκλο και βεβαιϊνει τθν κζλθςι του επανερχόμενοσ 
πολλζσ φορζσ από το ίδιο ςθμείο, ανεγείρει ςτο χϊρο ζνα πραγματικό φροφριο 
απρόςβλθτο από τα όντα του αςτρικοφ πεδίου. Και ο χορόσ είναι ςυνυφαςμζνοσ με 
το τελετικό βάδιςμα. Για να εκφράηει το εξατομικευμζνο εγϊ ζνασ φορζασ, χρειά-
ηονται τρεισ ιδιότθτεσ. Πρκιο βάδιςμα για να ζρχεται ςε επαφι με τα ρεφματα που 
αναφζραμε. Πρκιο λάρυγγα γιατί μόνο αυτόσ μπορεί να μιλιςει. Οι παπαγάλοι και 
τα ψαρόνια είναι παραδείγματα τθσ ιδιότθτασ του ορκοφ λάρυγγα. Και εξαιτίασ των 
θλιακϊν ρευμάτων είναι απαραίτθτο να ζχει κερμό αίμα, κζμα μεγάλθσ ςθμαςίασ 
για το εγϊ. Ζτςι θ ουρά-τιμόνι, που είναι φυςιολογικι για τα ηϊα που θ ςπονδυλικι 
τουσ ςτιλθ είναι πολωμζνθ οριηόντια προσ το μαγνθτικό πεδίο τθσ Γθσ μετατζκθκε 
ςτο κεφάλι, ϊςτε να επιτευχκεί ο ολοκλθρωμζνοσ άνκρωποσ που ςθμαίνει άνω 
κρϊςκων και ζχει τθν ςπονδυλικι του ςτιλθ κάκετθ προσ το γεωμαγνθτικό πεδίο. 
Το μυςτικό βρίςκεται εδϊ κρυμμζνο, ότι οι άγγελοι των ηϊων τθσ αγελαίασ ςυλ-
λογικισ ςυνείδθςθσ ζχουν επιρροι μόνο όταν θ ςπονδυλικι ςτιλθ είναι οριηόντια, 
παράλλθλα με τθν Γθ ι εάν υπάρχει ουρά. Επομζνωσ αν δεν ζχετε ουρά, αρκεί να 
ξζρετε και να ζχετε τον ζλεγχο του φπνου ςασ. Τϊρα καταλαβαίνετε ποιοι «Κεοί» 
κακιζρωςαν το επίςθμο μπροφμυτα προςκφνθμα ι ςτα τζςςερα των κεϊν ι βαςι-
λζων (ίχνθ του ςτον Λςλαμιςμό) ι το οριηόντιο ηευγάρωμα. Αν διατθροφμε μια 
κετικι και ςυνειδθτι παρουςία ςτο περιβάλλον μασ, μποροφμε να ζχουμε και 
ανάλογα αποτελζςματα. Δεν ευκφνεται ο άνκρωποσ μόνο ωσ τθν ςτιγμι εκείνθ που 
ζρχεται ςτθν αντίλθψι του μία εικόνα, μια ςφλλθψθ, μια ιδζα που ζχει μορφο-
ποιθκεί και θ οποία δείχνει πωσ αν εκτελεςτεί κα ζχει δυςμενι επίδραςθ ςε εμάσ 
και ςτο ευρφτερο περιβάλλον. Για να ζχει επίδραςθ πάνω ςε εμάσ και ςτουσ 
άλλουσ, κα πρζπει να επικυμιςουμε τθν εκτζλεςθ αυτισ τθσ ςφλλθψθσ. Πλεσ οι 
οντότθτεσ που κυκλοφοροφν ςτα ψυχονοθτικά πεδία πρζπει να είναι ντυμζνεσ για 
να ζχουν φπαρξθ ςε ψυχικό ςϊμα. Εάν παραμείνουμε ςτο νοθτικό πεδίο ςε κατά-
ςταςθ εγριγορςθσ και εξετάςουμε τισ ιδζεσ και τισ ςυλλιψεισ μασ, πολφ πικανόν να 
ςυμπεράνουμε ότι οριςμζνεσ από αυτζσ δεν υπάρχει λόγοσ ι δεν πρζπει να 
εκτελεςκοφν, γιατί κάτι τζτοιο είναι δυνατόν να βλάψει εμάσ και το περιβάλλον 
μασ. Αν ςτθν ςυνζχεια, καλλιεργοφμε μζςα μασ και ηοφμε τθν ευχαρίςτθςθ τθσ εκτζ-
λεςθσ, τθν ικανοποίθςθ μιασ τζτοιασ ςφλλθψθσ, από εκείνθ τθν ςτιγμι πλάκουμε το 
ςϊμα αυτοφ του ςτοιχειακοφ. Εάν θ ευχαρίςτθςι μασ προχωριςει ςε περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ με οραματιςμό, τότε το ςτοιχειακό ντφνεται και με αικερικό ςϊμα, το 
φζρνουμε πιο κοντά ςτο υλικό πεδίο. Θ γνϊςθ τεχνικϊν και θ ζμφυτθ ικανότθτα 
οριςμζνων ανκρϊπων να κάνουν καλοφσ οραματιςμοφσ δίνει μεγάλεσ δυνατότθτεσ 
ςτα ςτοιχειακά που δθμιουργοφν. Το να ντυκεί με αικερικό ςϊμα ζνα ςτοιχειακό, 
αυτό ςθμαίνει μία πολφ ηωντανι παρουςία. Κάποιοι που είναι ευαίςκθτοι βλζπουν 
κάτι ςαν ςκιά να περνά μζςα ςτο ςπίτι τουσ, ακοφνε κάποιον ιχο θ μπορεί να πζςει 



και κάποιο αντικείμενο. Ο μζςοσ άνκρωποσ όμωσ δεν μπορεί να το υλοποιιςει γιατί 
ζχαςε αυτιν τθν δυνατότθτα, ευτυχϊσ. Φανταςτείτε ότι κα μποροφςε να υλο-
ποιιςει όλεσ αυτζσ τισ αρνθτικζσ ςυλλιψεισ. Κάποιοι που αποκτοφν ι ζχουν τθν 
ικανότθτα τθσ υλοποίθςθσ μποροφν να δθμιουργοφν ακόμα και πραγματικά ηϊα ι 
αντικείμενα. Ροιοί ζχουν τθν δυνατότθτα να δθμιουργοφν και να υλοποιοφν 
ςτοιχειακά; Οι Αγιοπνευματικζσ δυνάμεισ ι Αρχάγγελοι. Θ φυςικι δθμιουργία γφρω 
μασ είναι υλοποιθμζνα ςτοιχειακά. Κάκε φυτό, ηϊο, πτθνό, κ.λπ. είναι ζνα ςτοιχει-
ακό ςκζψθσ-επικυμίασ που ζνασ Αρχάγγελοσ υλοποίθςε. Στουσ Αρχάγγελουσ ι 
Κεοφσ ζχει παραμείνει αυτι θ δυνατότθτα, κακϊσ ενεργοφν από τα πεδία τθσ 
δθμιουργίασ. Ο άνκρωποσ, ωσ κεία εκπόρευςθ και αυτόσ, είχε αρχικά τθν δυνατό-
τθτα αυτι αλλά ςτθν ςυνζχεια τθν ζχαςε. Λζγεται από τθν παράδοςθ ότι τθν εποχι 
τθσ Ατλαντίδασ χάκθκε θ δυνατότθτα τθσ υλοποίθςθσ από τουσ περιςςότερουσ 
ανκρϊπουσ γιατί οι Άτλαντεσ ζκαναν κακι χριςθ τθσ δυνατότθτασ αυτισ. Θ 
ανκρϊπινθ φπαρξθ αποτελείται από μια αντικειμενικι διάςταςθ που αντανακλά 
πιςτά τθν Αλικεια του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ κόςμου και μια υποκειμενικι 
διάςταςθ που διαςτρεβλϊνει τον κόςμο μζςα από ζνα νεφζλωμα ψεφτικων 
ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων που επθρεάηουν τθν Αλικεια. Αυτά τα μζρθ ζχουν 
πολλά ονόματα όπωσ: α) ΕΓΩ ΕΛΜΛ, ΜΟΝΑΔΛΚΟΤΘΤΑ, ΑΛΩΝΛΟ, ΑΡΟΛΥΤΟ, ΑΛΘΚΕΛΑ 
β) ΕΛΝΑΛ, ΑΤΟΜΛΚΟΤΘΤΑ, ΑΛΘΚΛΝΟ, ΑΜΕΤΑΒΛΘΤΟ, ΣΧΕΤΛΚΟ γ) ΕΓΩ, ΡΟΣΩΡΛ-
ΚΟΤΘΤΑ, ΜΘ ΡΑΓΜΑΤΛΚΟ, ΜΕΤΑΒΛΘΤΟ, ΡΛΑΝΘ (Θ αντανάκλαςθ τθσ ουςίασ του 
απολφτου που προβάλλεται ςτο ςχετικό ανκρϊπινο πεδίο, το πεδίο τθσ πλάνθσ των 
αιςκιςεων. Ζνα νοθτικό ολόγραμμα, που αποτελείται από ζνα κράμα ομαδικϊν και 
ατομικϊν ςκεπτομορφϊν ). Αυτό το εγϊ, που διαρκϊσ μεταβάλλεται και αλλάηει 
μάςκεσ, χαρακτθρίηεται απ’ τισ τρζλεσ, τα πάκθ, τισ επικυμίεσ, τθν πονθριά, τον 
εγωιςμό, τθν αςυνειδθςία. Θ κατεφκυνςθ προσ ζνα ςτακερό και μόνιμο ΕΓΩ, είναι 
δφςκολθ γιατί υπάρχει διαςκόρπιςθ ενζργειασ ςτο κάκε παροδικό ΕΓΩ που 
παρουςιάηεται και ςτισ μεταξφ τουσ διαμάχεσ. Τα εγϊ μασ που εγκλωβίηουν τθν 
ψυχι μασ είναι τα κόκκινα δαιμόνια, ο Σεκ τθσ αιγυπτιακισ μυκολογίασ που το 
κακζνα κρατάει εγκλωβιςμζνο ζνα κομμάτι του Πςιρι. Τα εγϊ είναι το πλικοσ, είναι 
λεγεϊνα. Πταν ο Λθςοφσ ρϊτθςε τον δαιμονιςμζνο ποιο είναι το όνομά του εκείνοσ 
απάντθςε «Λεγεϊν», μια ξεκάκαρθ υπόμνθςθ τθσ κατάςταςθσ του ςυνθκιςμζνου 
ανκρϊπου. Ο άνκρωποσ είναι ταυτόχρονα το μάρμαρο κι ο γλφπτθσ. Θ αλθκινι του 
εικόνα (το είναι του) είναι ζμφυτθ ςτο μάρμαρο και μπορεί να τθν αποκαλφψει 
ςμιλεφοντάσ το (καλλιεργϊντασ τθν προςωπικότθτα, το εγϊ του. Αυτό το εγϊ είναι 
το ςφνολο των ΕΓΩ μια και είναι μεταβλθτό). Είναι το «κατ’ εικόνα και κακ’ 
ομοίωςθ» δθλαδι θ αλθκινι Κεία υπόςταςθ που ς’ αυτιν τείνει να φτάςει το εγϊ 
με τθν εξζλιξι του. Ρρϊτο βιμα θ ςτακερότθτα και θ ιςορροπία, θ εςτίαςθ τθσ 
κζλθςθσ ς’ ζνα ςκοπό, θ ςφηευξθ όλων των ΕΓΩ ςε ζνα μόνο, το Εγϊ Ειμί. 
 
Η Μεγάλη Παράςταςη 
Οι εκνικζσ ςυλλογικζσ οντότθτεσ ςε κρίςιμεσ περιόδουσ ενεργοποιοφνται και περις-
ςότερο από κάκε άλλθ φορά ςιμερα, ςτθν αλλαγι τθσ χιλιετίασ, όπου παρουςιά-
ηεται και θ μεγαλφτερθ εκνικιςτικι ζξαρςθ ςε παγκόςμια κλίμακα, ενςαρκϊνονται 
πνεφματα ιδιαίτερα ςυνδεδεμζνα με τθν εξζλιξθ τθσ φυλισ και του ζκνουσ και το 
ενιςχφουν, το εμψυχϊνουν, το ενϊνουν και το προωκοφν ςε κυριαρχία. Θ μουςικι 
και τα τραγοφδια είναι μια διεκνισ γλϊςςα και ςυχνά αποτελεί τον αγωγό τθσ 
εμψφχωςθσ ενόσ λαοφ, τθσ δθμιουργικισ του ζκφραςθσ αλλά και τθσ επιρροισ του 



προσ τουσ άλλουσ. Αρχαίοι Δρυίδεσ Κζλτεσ, ιερείσ και ιζρειεσ αφρικανικϊν, αςιατι-
κϊν και γενικά όλων των φυλϊν, ενςαρκϊνονται με φωνθτικά χαρίςματα και με τθν 
μουςικι και τα τραγοφδια τουσ διευρφνουν, εξαπλϊνουν τα όρια επιρροισ τθσ 
φυλισ και του ζκνουσ τουσ. Αν παρατθριςει κανείσ τθν δραςτθριότθτα των μουςι-
κϊν ρευμάτων ςτισ διάφορεσ χρονικζσ περιόδουσ, μπορεί να κατανοιςει ότι τίποτε 
δεν είναι τυχαίο και να δει τι κινείται πζρα και κάτω από αυτό που φαίνεται. Θ 
μουςικι χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςιμερα εξάλλου, για τθν εκπομπι υποςυνειδιτων 
μθνυμάτων που ο εγκζφαλοσ δεν είναι ςε κζςθ να ελζγξει και ζτςι υποβάλλεται και 
επθρεάηεται εν αγνοία του. Υποςυνείδθτα μθνφματα μζςω μουςικισ ειςάγονται και 
τεχνθτά από τον άνκρωπο αλλά και από τθν επιρροι ιςχυρϊν ςυλλογικϊν αρνθτι-
κϊν οντοτιτων. Θ ςθμερινι κατάςταςθ τθσ ανκρωπότθτασ όμωσ είναι περιςςότερο 
ςοβαρι από όςο μποροφμε να φανταςτοφμε. Αλλά μεταξφ τθσ δοκιμαςίασ που 
δζχεται αυτι θ παραςιτικι ιεραρχία και τθσ κρίςεωσ τθσ επί τθσ γθσ ανκρωπότθτασ, 
υπάρχει μια περίοδοσ που κα χαρακτθριςτεί από φοβερά γεγονότα. Αυτζσ οι 
ιεραρχίεσ ςυλλογικϊν οντοτιτων πλάνθσ αςκοφν ςιμερα μεγάλο ζλεγχο και 
επιρροι ςτθν γθ, ςτισ ςυνειδιςεισ των μαηϊν. Οι ςθμαντικοί ςυνεργάτεσ τθσ ιερα-
ρχίασ ςτο αςτρικό πεδίο, είναι όλοι οι αποκρυφιςτζσ, θ κάκε μυςτικιςτικι ομάδα θ 
οποία λειτουργεί τεχνικζσ και μυιςεισ κατά τισ οποίεσ παρατείνεται θ ηωι τουσ, 
μζςα από τθν κατάςταςθ του φπνου ι τθν ςυνειδθτι εκςωμάτωςθ, είτε με διά-
φορεσ διαλογιςτικζσ καταςτάςεισ, κλζβοντασ φωτεινι ενζργεια από τουσ υπόλοι-
πουσ ανκρϊπουσ που ηουν κανονικά. Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ανκρωπότθτασ, 
διαμζςου ολόκλθρθσ τθσ υλικισ του φπαρξθσ, είναι απαςχολθμζνο με τθν 
προετοιμαςία γι’ αυτι τθν χϊρα πζρα από το παραπζταςμα. Ρολλοί νομίηουν ότι 
αυτό το πεδίο ι χϊρα πζρα από το παραπζταςμα, είναι ο ζνασ και μζγασ ςτόχοσ τθσ 
ανκρϊπινθσ φπαρξθσ, ο μζγασ ςτόχοσ που ζχει δϊςει ο Κεόσ για το μζλλον τθσ 
ανκρωπότθτασ. Επιπλζον οι άνκρωποι είτε νομίηουν ότι θ ηωι ςτθν υλικι ςφαίρα 
είναι μόνο για μια φορά και ότι ςτθ χϊρα πζρα από το κάνατο υπάρχει παράδειςοσ 
και κόλαςθ, είτε ότι θ ηωι ςτθ γθ είναι ζνα ατζλειωτο κυκλικό μαρτφριο μετενςαρ-
κϊςεων, ςτθν υλικι ςφαίρα αποφαςιςτικό για μια αιϊνια κατοικία, ςτο υπερπζραν. 
Το κρθςκευτικό ακόμα τμιμα τθσ ανκρωπότθτασ που διατθρεί ςτακερά το νου τθσ 
ςτο Νιρβανικό πεδίο, λειτουργεί ςυνειδθτά για τθν μετάβαςι του εκεί, όπωσ εκείνοι 
που περιμζνουν τουσ εξωγιινουσ ι τουσ Ολφμπιουσ να τουσ ςϊςουν. Οι ορκολο-
γιςτζσ και οι ςκεπτικιςτζσ και άλλοι πολλοί άνκρωποι που κα ικελαν αποδείξεισ 
αναφορικά με αυτό το χϊρο, με αυτό το πεδίο, αυτι τθ μελλοντικι αιϊνια ηωι και 
επικυμοφν να βεβαιωκοφν για τθν αλικεια, δεν κα ικελαν να περιμζνουν μζχρισ 
ότου να πεκάνουν για να μπορζςουν να φτάςουν εκεί. Κα προτιμοφςαν να χρθςι-
μοποιιςουν τθν γνϊςθ για να το πετφχουν όςο ηουν. Για να γίνει κάτι τζτοιο, 
εφαρμόηονται δεκάδεσ μυιςεισ και τεχνικζσ ενταγμζνεσ ςτο όραμα τθσ Νζασ Εποχισ 
και προωκοφνται με τισ πιο ακϊεσ και λογικζσ επιχειρθματολογίεσ, με αποτζλεςμα 
ζναν πνευματικό εκφυλιςμό. Συγκεκριμζνα κάκε άςκθςθ ι τεχνικι ενεργοποιεί 
ιδιαίτερα κάποιεσ λειτουργίεσ του εγκεφάλου, επιφζροντασ εντυπωςιακά αποτελζ-
ςματα, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι ατροφοφν κάποιεσ άλλεσ πολφ ςπουδαιότερεσ για τθν 
πνευματικι εξζλιξθ του ανκρϊπου. Ο άνκρωποσ προςπακεί να κάνει το ςϊμα του 
να ηιςει πολφ περιςςότερο από ότι κανονικά κα ιταν δυνατό, επθρεάηοντασ τισ 
χρονικζσ διαδικαςίεσ γιρανςθσ ι ακόμα επιφζροντασ ςτον οργανιςμό του μεταλ-
λάξεισ ϊςτε να αποκτιςει ιδιαίτερεσ δυνάμεισ.  



Ο αλθκινόσ Χριςτιανόσ όμωσ δεν επιδιϊκει να ζχει μια μακρφτερθ ηωι από ό,τι του 
επιτρζπεται, βάςει τθσ ςυνειδθςιακισ του κατάςταςθσ. Τα ενεργειακά του κζντρα 
και οι ιδιαίτερεσ δυνάμεισ παρζχονται κατά χάριν Κεοφ, ανάλογα με τθν πνευματικι 
του εξζλιξθ και όχι βάςει τθσ δικισ του προςωπικισ επιδίωξθσ, διότι ζχει επίγνωςθ 
τθσ Νομοτζλειασ τθσ εκπαίδευςισ του, για πνευματικι τελειοποίθςθ αφενόσ και 
αφετζρου διότι γνωρίηει ότι θ Βαςιλεία Του δεν είναι εκ του κόςμου τοφτου. Πλεσ οι 
οντότθτεσ τθσ υλικισ ςφαίρασ παράγουν ενζργεια όπωσ και δζχονται. Τθν ενζργεια 
αυτι των τεςςάρων αικζρων, τθν μεταςχθματίηουν διαμζςου του αίματοσ, των 
εκκρίςεων των ενδοκρινϊν αδζνων, του νευρικοφ ρευςτοφ, του οφιοειδοφσ πυρόσ 
και του ςυνειδθςιακοφ ρευςτοφ. Το Κείο Φωσ όμωσ είναι θ αλθκινι τροφι του 
Ανκρϊπου όπωσ και το φωτεινό Σϊμα τθσ Δόξθσ, το αλθκινό του ςϊμα και όπωσ το 
Κείο Φωσ περιλαμβάνει τουσ τζςςερισ αικζρεσ ςε πλιρθ Αρμονία και Ενότθτα, ζτςι 
και το Σϊμα τθσ Δόξθσ αποτελεί το Μακάριο Σϊμα του και υφαίνεται ςταδιακά. 
Χρειάηεται ενςυνείδθτοσ πνευματικόσ αγϊνασ, για τθν εκπλιρωςθ του Κείου προ-
οριςμοφ του ανκρϊπου, τθν Χριςτοποίθςθ και Κζωςι του. Οποιοςδιποτε ςτόχοσ 
μικρότεροσ από αυτόν, πολϊνει τον άνκρωπο ςε μονομζρειεσ και προςκολλιςεισ, 
με αποτζλεςμα να ανακυκλϊνει δεςμεφςεισ. Συντονίηεται με κάποιεσ ποιότθτεσ, 
τροφοδοτείται με τουσ ανάλογουσ αικζρεσ και με τθν ςειρά του γίνεται τροφι και 
τροφοδότθσ όςο διακζτει υλικό ςϊμα, για να καταλιξει όταν πεκάνει να γίνει 
ενεργειακό βαμπίρ, επειδι δεν κα ζχει πλζον υλικό ςϊμα για να μεταςχθματίηει 
μόνοσ του τουσ αικζρεσ. Ο αλθκινόσ χριςτιανόσ ςυνεπϊσ δεν προςκολλάται μετά 
κάνατον ςε οριςμζνα μακάρια πεδία και ςυμβάλλει ςτο άνοιγμα του δρόμου τθσ 
ανκρωπότθτασ. Το μακάριοι οι πτωχοί τω πνεφματι, ςθμαίνει όχι ζξαψθ πνευμα-
τικι, λιτότθσ, διαφορετικά γίνεςαι υποχείριο παραςιτιςμοφ. Αυτό εκμεταλλεφονται 
ςιμερα. Εδϊ και δεκαετίεσ προετοιμάηουν τθν ανκρωπότθτα για μια νζα 
πραγματικότθτα, εμφυτεφοντασ ςτο ςυλλογικό τθσ νου διάφορα ςενάρια εξζλιξθσ 
για τθν ηωι τθσ. Απϊτεροσ ςκοπόσ αυτϊν είναι να τθν κάνουν να ςυμμετάςχει 
ενεργά ςτθν Μεγάλθ Ραράςταςθ και να τθν αποδεχτεί πλιρωσ. Ωςτόςο κακθμερινά 
οι αποδείξεισ πλθκαίνουν για τθ ςυνεργαςία τθσ πλειονότθτασ ςτθν πραγματο-
ποίθςθ τθσ Μεγάλθσ Ραράςταςθσ, που κα λειτουργιςει ςαν δραςτικό παυςίπονο 
ςτισ οδφνεσ τθσ ανκρωπότθτασ. Οι ζνοικοι του αςτρικοφ πεδίου, που προςπακοφν 
να ςυντθριςουν τουσ εαυτοφσ τουσ παραςιτϊντασ ενεργειακά, νομίηουν ότι είναι 
ιδθ πολίτεσ του Ουρανοφ και ότι εργάηονται για τθν εξζλιξθ του ανκρϊπου. Αυτό 
ςυμβαίνει διότι και εν ηωι ακολοφκθςαν τθν πλάνθ, τα κεαματικά αποτελζςματα 
των τεχνικϊν και των μυιςεων που ζλαβαν. Για το χριςτιανό το ηθτοφμενο όμωσ 
είναι θ αλθκινι δεφτερθ Γζνεςθ, θ Χριςτογζνεςθ, όπου ο άνκρωποσ γεννιζται 
άνωκεν, όπωσ λζει ο Χριςτόσ ςτο Νικόδθμο. Τα κφρια χαρακτθριςτικά των 
ςφγχρονων καιρϊν, θ εκνικιςτικι ζξαρςθ, οι κρθςκευτικζσ διαμάχεσ, τα κοινωνικο-
οικονομικά προβλιματα κακϊσ και οι οικολογικοί κίνδυνοι, αποτελοφν τθν ςκθνι 
όπου κα διεξαχκεί θ Μεγάλθ Ραράςταςθ. Ο χωριςμόσ των προβάτων και των 
εριφίων τθσ Αποκάλυψθσ, κα ςθμαίνει ςτθν γθ το χωριςμό των ανκρϊπων ςτουσ 
υπθκόουσ μιασ παγκόςμιασ κεοκρατικισ κοινωνίασ, όπου τα πάντα κα ελζγχονται 
και ςτθν μικρι ελεφκερθ κοινωνία των Χριςτοφόρων πνευμάτων, που αρχικά κα 
διϊκονται. Κα ακολουκιςει ο Αρμαγεδϊνασ, κατά τθν Γραφι, όπου κα εκτονωκοφν 
οι ςυγκεντρωμζνεσ εντάςεισ. Κατά Νόμον ςτο ίδιο μζροσ όπου αρχίηει μια περίοδοσ 
εκεί και τελειϊνει. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, το επίκεντρο των γεγονότων κα 
είναι οι χϊρεσ τθσ Μεςογείου. Οι προφθτείεσ βρίκουν. Ρζρα όμωσ από αυτά που 



κανείσ δεν μπορεί να εγγυθκεί ότι είναι πικανόν να ςυμβοφν ι να μθ ςυμβοφν, 
γεννιϊνται και κάποια άλλα ςοβαρά ερωτιματα. Αυτά τα ερωτιματα ζχουν να 
κάνουν με τθν απαρχι τθσ δθμιουργίασ, τον άνκρωπο και τθν εξζλιξι του. Θ 
παραχάραξθ και θ απόκρυψθ τθσ αλικειασ γι’ αυτιν τθν ιςτορία τθσ πορείασ του 
ανκρϊπου, κάνει τθν αναηιτθςθ τθσ άκρθσ του νιματοσ να μοιάηει ουτοπία. Είναι οι 
χρόνοι των αποςυμβολιςμϊν, των απομυκοποιιςεων και των αποκαλφψεων. Το 
ξετφλιγμα τθσ ςπειροειδοφσ τροχιάσ που διζνυςε ο άνκρωποσ που πολλοί αντιλαμ-
βάνονται ςαν το τζλοσ τθσ ιςτορίασ ι ςαν οριακι ςυμπφκνωςθ του χρόνου, τθν 
προπαραςκευι του ανκρϊπου για μια νζα κατάςταςθ ηωισ και φπαρξθσ.  
Αποκαλφφκθκε ςε πολλζσ πνευματικζσ εςτίεσ ότι εκατομμφρια ανκρϊπων προετοι-
μάηονται προςεκτικά για μια δικεν Δευτζρα Ραρουςία του Χριςτοφ ςτισ νεφζλεσ, 
που κα μποροφν να τθν δουν και να τθν ακοφςουν. Τα κακεςτϊτα όλων των χωρϊν 
κα επζμβουν και κα εγκακιδρφςουν μια παγκόςμια κυβζρνθςθ. Στο μεταξφ τα 
αλθκινά χριςτοφόρα πνεφματα τθσ γθσ κα υβριςτοφν και κα καταδιωχκοφν. Τα 
τεχνολογικά μζςα γι’ αυτό το μοναδικό υπερκζαμα υπάρχουν ιδθ και ςτθν ςυν-
είδθςθ του ανκρϊπου, οι ςφγχρονοι μάγοι, φοράνε λευκζσ μπλοφηεσ επιςτθμόνων. 
Το μόνο που κακυςτερεί τθν εκδιλωςθ αυτοφ του ςχεδίου είναι ο αγϊνασ μιασ 
μικρισ μειονότθτασ που φωτίηεται από το Άγιο Ρνεφμα κακοδθγοφμενθ από τον 
Ραράκλθτο. Κάκε ιδεαλιςτικι ομάδα χωροχρονικισ φφςθσ, αδιάφορα ποιοσ ςκοπόσ 
τθν παρακινεί, κρθςκευτικόσ, πολιτικόσ, οικονομικόσ, κοινωνικόσ, πολιτιςτικόσ ι και 
ακλθτικόσ ακόμα, αρχζγονοσ ι καλλιεργθμζνοσ, προςελκφει και ενεργοποιεί 
δυνάμεισ. Αυτζσ οι ενζργειεσ, που λζγονται και αικζρεσ, προςελκφονται από τθν 
ομάδα και κάκε άτομο που ανικει ςε αυτιν τροφοδοτείται και ανακυκλϊνει 
ενζργεια. Οι ςυλλογικζσ οντότθτεσ που δθμιουργοφν οι ομάδεσ ςυντθροφνται από 
τθν ενζργεια που οικειοκελϊσ κζτουν ςτθν διάκεςι τουσ ι που κλζβουν από 
εκείνουσ τουσ πιςτοφσ που τισ λατρεφουν. Πλεσ οι μεγάλεσ κρθςκευτικζσ, ιδεα-
λιςτικζσ και αποκρυφιςτικζσ ομάδεσ ςτο υλικό πεδίο, εφοδιάηουν τουσ ςυλλογικοφσ 
Κεοφσ που ζχουν δθμιουργιςει ςτο αςτρικό πεδίο, ςυνειδθτά ι μθ, με όλθ τθν 
δφναμθ τθν οποία παράγουν δια μζςω των δραςτθριοτιτων τουσ. Ταυτόχρονα 
όμωσ εκοφςια ι ακοφςια τροφοδοτοφν και ςυντθροφν τα αςτρικά υπολείμματα των 
προςωπικοτιτων των μελϊν τθσ ομάδασ που ζχουν αποβιϊςει, με αποτζλεςμα να 
δεςμεφονται ςτθν αςτρικι ςφαίρα, ςτο πεδίο των επικυμιϊν, των ςυναιςκθμάτων, 
ςαν μια γιγαντιαία παραςιτικι ομάδα. Κάκε κρθςκεία, ςχολι ι αποκρυφιςτικι 
ομάδα ζχει ζνα ενεργειακό κανάλι που μπορεί κανείσ να το φανταςτεί ςαν ζνα 
ενεργειακό τοφνελ που ςυνδζει το υλικό πεδίο με τα υπεράνω αυτοφ πεδία, μζςω 
του οποίου ςυναλλάςςονται τα εν ηωι και τα αποβιϊςαντα μζλθ του και οι ανά-
λογεσ οντότθτεσ επίςθσ με τισ οποίεσ βρίςκονται ςε ςυνεργαςία. Πλα αυτά τα κανά-
λια μοιάηουν με δζντρα που το μζροσ που φαίνεται, τα κλαδιά τουσ, βρίςκονται ςτθ 
γθ και το μζροσ που δεν φαίνεται, οι ρίηεσ τουσ ςτα αςτρικά και νοθτικά πεδία. Οι 
αςτρονοθτικζσ εκπορεφςεισ ομάδων διαλογιςμοφ, που εν αγνοία τουσ κατά κανόνα 
ανοίγουν πφλεσ ειςόδου ςτθ ςτρατόςφαιρα. Ζνασ πόλεμοσ ιδεϊν π.χ. είναι δυνατόν 
να ενεργοποιθκεί από ψθλά ςτισ ρίηεσ και να φανερωκεί με ανάλογεσ εκδθλϊςεισ 
ςτα πεδία τθσ γθσ, ςτα κλαδιά. Θ ςυςςωρευμζνθ αρνθτικότθτα του ανκρϊπου 
χρθςιμοποιϊντασ άςαρκεσ και ζνςαρκεσ οντότθτεσ εκδθλϊνεται πολφ δυναμικά 
ςιμερα μζςω μιασ ομάδασ αντί-Λόγων που κινοφν διαχρονικά τα νιματα τθσ 
πορείασ των λαϊν, φροντίηοντασ να εκτονϊνουν τισ πιζςεισ, εξαποςτζλλοντασ κάκε 
τόςο ςτθν ςτρατόςφαιρα μερικά εκατομμφρια ανκρωπίνων ψυχϊν μζςω πολζμων, 



εγκλθμάτων και ατυχθμάτων, φαρμάκων και «πειραγμζνων τροφίμων». Μζςω των 
αςτρικϊν πεδίων με τα οποία διατθροφν ανοιχτοφσ αγωγοφσ απορροφοφν ενζργεια 
ςαν βαμπίρ από τουσ μαηικοφσ κανάτουσ που προξενοφν. Αυτιν τθν ενζργεια τθν 
χρθςιμοποιοφν για να ελζγχουν τισ ςυνειδιςεισ των ενςαρκωμζνων οπαδϊν των 
διαφόρων αδελφοτιτων και ομάδων που ελζγχουν, εμπνζοντασ και κακοδθγϊντασ 
τον ανκρϊπινο νου με νοςθρζσ ιδζεσ πλάνθσ, εφαρμοςμζνεσ και ςαν καταςτροφο-
λογικι τεχνολογία. Θ χριςθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ πρόκειται να ξεπεράςει 
όςα φαντάηονται ςιμερα οι άνκρωποι. Εκείνοι που χαμογελοφςαν ειρωνικά με τισ 
φανταςτικζσ ιςτορίεσ του Λουλίου Βερν, διαπίςτωςαν αργότερα ότι είχε εμπνευςτεί 
από ιδζεσ και εικόνεσ που είχαν ςχθματιςτεί ιδθ, για τθν μελλοντικι πορεία του 
ανκρϊπου. Οι ςυμπτϊςεισ είναι υπερβολικά πολλζσ για να είναι τυχαίεσ, όπωσ και 
ο ρόλοσ των πολζμων ςτθν ανκρωπότθτα. Ο πλανιτθσ Άρθσ ςυνδζκθκε με τον 
ελλθνικό Κεό του Ρολζμου, με το μζταλλο του ςιδιρου, όπωσ ονομάηεται θ παρ-
οφςα περίοδοσ ( Σιδθρό γζνοσ-Σιδερά εποχι-Καλιγιοφγκα ) και το κόκκινο χρϊμα. Ο 
ςίδθροσ είναι ςτοιχείο ηωτικισ ςθμαςίασ ςτο ανκρϊπινο αίμα και τα εγκεφαλικά 
κφταρα και ζχει αποδειχκεί επίςθσ ότι ο πλανιτθσ γθ δομικθκε με κφριο ςυςτατικό 
το ςίδθρο. Οι επιςτιμονεσ ςιμερα λζνε ότι ο ιλιοσ είναι τελικά ςφαίρα διάπυρου 
ςιδιρου. Σε ειδικι αίκουςα διαλογιςμοφ ςτο κτιριο του ΟΘΕ υπάρχει ζνασ βωμόσ 
από ατόφιο ςίδθρο, διότι ο ςίδθροσ ζχει τθν ιδιότθτα να λειτουργεί ςαν ςυςςωρευ-
τισ τθσ νοθτικισ ενζργειασ. Θ νοθτικι ενζργεια και θ ιδιότθτά τθσ να παράγει μορ-
φζσ, χρόνο, πλάνθ, είναι ο μοχλόσ ςυντιρθςθσ τθσ αυτοκαταςτροφικισ βίασ του αν-
κρϊπου, όπωσ εκδθλϊνεται μζςω φυλετικϊν, εκνικϊν και κρθςκευτικϊν πολζμων. 
Οι τελετζσ και οι κυςίεσ με αποκορφφωμα τισ εκατόμβεσ των πολζμων, ςυντθροφν 
τθν ανκρωπότθτα ςε μια κλιβερι ανακφκλωςθ υποδοφλωςθσ ςτθν φρίκθ, τον τρόμο 
και τον φόβο. Είναι γνωςτό πλζον ότι εκατομμφρια παιδιά εξαφανίηονται κάκε 
χρόνο και δεν ξαναεμφανίηονται ποτζ. Θ αγία Κεουργία, τθσ οποίασ τα τυπικά και 
τισ φόρμουλεσ μασ μεταβίβαςαν ο Ρoρφφριoσ και ο Λάμβλιχοσ, κλθρονόμοι των πιο 
ζνδοξων παραδόςεων του Μυςτικιςμοφ είναι διαφωτιςτικά. Σε όλεσ τισ ςελίδεσ τθσ 
τόςο αποκαλυπτικισ «Νθςτείασ» ( Αποχισ ) του Ρoρφφριoυ, διακρίνουμε τθν περι-
φρόνθςι του για τα απόρρθτα τθσ ςάρκασ και του αίματοσ, που είναι άρρθκτα 
ςυνδεδεμζνα με τθν επίκλθςθ των κακϊν Ρνευμάτων: «Αυτά τα πνεφματα, λζει, 
αςχολοφνται μόνο με κάκε είδουσ εξαπάτθςθ και παραπλάνθςθ. Τα ερωτικά φίλτρα 
επινοικθκαν από αυτά, θ ακολαςία, θ επικυμία του πλουτιςμοφ, θ αλαηονεία, προ-
ζρχονται από αυτά, αλλά πάνω απ’ όλα θ τζχνθ τθσ εξαπάτθςθσ, γιατί το ψζμα τουσ 
είναι πολφ οικείο. Φιλοδοξία τουσ είναι να κεωρθκοφν κεοί, ενϊ ο αρχθγόσ τουσ 
κζλει να πιςτζψουν πωσ είναι ο Φπατοσ Κεόσ. Τζρπονται με τισ αιμοςταγείσ κυςίεσ, 
επειδι ό,τι ςωματικό υπάρχει πάνω τουσ τρζφεται ζτςι, γιατί ηουν με τισ ανακυμι-
άςεισ και τθν αποφορά, και ενδυναμϊνουν με τουσ ατμοφσ του αίματοσ και τθσ 
ςάρκασ. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο ςϊφρων και ςυνετόσ άνκρωποσ απζχει από αυτζσ τισ 
κυςίεσ, που προςελκφουν τα πνεφματα. Επιηθτά μονάχα να εξαγνίςει ολοκλθρωτικά 
τθν Ψυχι του, ςτθν οποία δεν κα επιτεκοφν, επειδι δεν υπάρχει κανενόσ είδουσ 
ςυμπακθτικόσ δεςμόσ μεταξφ μιασ αγνισ ψυχισ και αυτϊν». Αν λοιπόν αναρωτθ-
κοφμε ςε ποιουσ ςυνεργοφσ ςτθρίηονταν αυτοί οι μφςτεσ τθσ ιερατικισ κεουργίασ 
για να δικαιολογιςουν τθν πίςτθ τουσ και να εδραιϊςουν τθν ιςχφ τουσ, ο Εςωτερι-
ςμόσ κα μασ απαντιςει: ςτθρίηονταν ςτθν ςυνεργαςία των ςυλλογικϊν Οντοτιτων, 
που αποκαλοφςαν κεοφσ τουσ. Ρράγματι, αυτοί οι ιερείσ ςυγχϊνευαν τθν ψυχι 
τουσ με τθν ψυχι του πλικουσ, χρθςιμοποιϊντασ το καλοφπι τθσ ςυνειδθτισ 



βουλιςεωσ ι του ενςτικτϊδουσ φανατιςμοφ, πλάκοντασ ζναν Ουρανό κατ’ εικόνα 
του κοινοφ τουσ ιδεϊδουσ. Και το πιο ςθμαντικό λειτοφργθμα του Λερατείου ιταν να 
δθμιουργεί, να τρζφει και να ςυντθρεί αυτοφσ τουσ «κεοφσ». Ωσ προσ αυτό, θ 
Αρχαιότθτα είναι ομόφωνθ και θ Βίβλοσ επιβεβαιϊνει τον Θρόδοτο, τον Ραυςανία, 
τον Ρλοφταρχο και τον Τίτο Λίβιο. Δεν διαβάηουμε ςτουσ Ψαλμοφσ ότι όλοι οι κεοί 
των εκνϊν είναι δαίμονεσ; «Omnes dii gentium doemonia» «ότι πάντεσ οι κεοί των 
εκνϊν δαιμόνια…» (Ψαλ. 95, 5); Δεν υπάρχει πιο ακαταμάχθτα αποτελεςματικι 
μαγικι αλυςίδα από εκείνθ των λατρευτικϊν βουλιςεων, οι οποίεσ ενδυναμϊ-
νονται και ενεργοποιοφνται από τθν Ρίςτθ. Με αυτόν τον τρόπο ο ανκρϊπινοσ 
Λόγοσ πραγματοποιεί δια μιασ ό,τι ιςχυρίηεται. Ππωσ είδαμε, ςτα αρχαία ιερατεία, 
ο νόμοσ των αιμοςταγϊν κυςιϊν είχε ςχεδόν παγκόςμια και ολοκλθρωτικι εξουςία. 
Ωσ προσ αυτό το κζμα ο Μωυςισ δεν αποτελοφςε εξαίρεςθ. Θ λατρεία του, ιταν 
λατρεία αίματοσ, με όλθ τθν ιςχφ του όρου. Ο μεγάλοσ ιερζασ του Νόμου δεν 
προςζφερε ςτον Λεχωβά μονάχα λάδι και φυτικό αλεφρι, αλλά κακθμερινά 
κυςιάηονταν ςτον βωμό ολοκαυτϊματα με πάμπολλεσ αγελάδεσ, αμζτρθτα κριάρια 
και περιςτζρια. Το ιερό πυρ κατζτρωγε το λίποσ και τα εντόςκια, ενϊ το αίμα δια-
ςκορπιηόταν παντοφ. άντιηαν το πζπλο του ναοφ με αυτιν τθν ηωντανι πορφφρα. 
Το αίμα εξ άλλου παρουςιάηεται ωσ Νζκταρ, που μόνο ο Αντωνάϊ ζχει δικαίωμα να 
πιει. Το αίμα γίνεται αποκλειςτικι και απαραβίαςτθ ιδιοκτθςία του Κυρίου και κάκε 
άνκρωπο που ζτρωγε τθν ςάρκα των ηϊων μαηί με το αίμα τουσ, ο Μωυςισ τον 
καταδίκαηε ςε κάνατο. Αυτόσ ο δρακόντειoσ νόμοσ αναφζρεται κατ’ επανάλθψθ 
ςτθν Βίβλο. Ραρακζτουμε δφο εδάφια από το Λευιτικό, κεφ. Ηϋ, ςτ. 27: «Ράςα ψυχι 
ιτισ ικελε φάγει οποιονδιποτε αίμα, και εκείνθ θ ψυχι κζλει απολεςκεί εκ του 
λαοφ αυτισ». Και επίςθσ, κεφ. ΛΗϋ, ςτ, 14: «Διότι θ ηωι πάςθσ ςαρκόσ είναι το αίμα 
αυτισ, δια τθν ηωιν αυτισ είναι, όκεν είπα προσ τουσ υιοφσ Λςραιλ, δεν κζλετε 
φάγει αίμα ουδεμιάσ ςαρκόσ, διότι θ ηωι πάςθσ ςαρκόσ είναι το αίμα αυτισ, πασ ο 
τρϊγων αυτό, κζλει εξολοκρευκι». Δεν λείπουν όμωσ και οι ανκρωποκυςίεσ από το 
Λςραιλ. Σε όλεσ τισ ςελίδεσ τθσ Βίβλου, ο Κφριοσ διατάςςει ςφαγζσ και ολοκαυτϊ-
ματα. Θ ευλαβισ βαρβαρότθτα είναι μακραίωνθ παράδοςθ. Στουσ απογόνουσ του 
Αβραάμ, που κάποτε κα γίνουν πιο πολυάρικμοι «και από τα άςτρα του ουρανοφ 
και τουσ κόκκουσ τθσ άμμου», αυτόσ ο άγιοσ Ρατριάρχθσ εμφανίηεται ςυνεχϊσ μζςα 
ςε μία δόξα, με τθν ιερατικι ρομφαία ανυψωμζνθ πάνω ςτο ίδιο του το αίμα 
(Γζνεςισ, ΚΒϋ, 17). Άλλοτε, κατόπιν διαταγισ του Αντωνάϊ, ο Μωυςισ διατάςςει τθ 
ςφαγι τριϊν χιλιάδων Λςραθλιτϊν, που λάτρευαν τον χρυςό μόςχο, και ςυγχαίρει 
τα παιδιά του Λευί που «αφιζρωςαν τα χζρια τουσ ςτον Κφριο, ςκοτϊνοντασ τον γιο 
ι τον αδελφό τουσ, ϊςτε να τουσ δοκεί θ ευλογία του Κεοφ». «και λζγει αυτοίσ (ο 
Μωυςισ ςτουσ γιουσ του Λευί) τάδε λζγει Κφριοσ ο Κεόσ Λςραιλ∙ κζςκε ζκαςτοσ τθν 
εαυτοφ ρομφαίαν επί τον μθρόν και διζλκατε και ανακάμψατε από πφλθσ επί πφλθν 
δια τθσ παρεμβολισ και αποκτείνατε ζκαςτοσ τον αδελφόν αυτοφ και ζκαςτοσ τον 
πλθςίον αυτοφ και ζκαςτοσ τον ζγγιςτα αυτοφ. Και εποίθςαν οι υιοί Λευί κακά 
ελάλθςεν αυτοίσ Μωυςισ, και ζπεςαν εκ του λαοφ εν εκείνθ τθ θμζρα εισ τριςχιλί-
ουσ άνδρασ. Και είπεν αυτοίσ Μωυςισ∙ επλθρϊςατε τασ χείρασ υμϊν ςιμερον 
Κυρίω, ζκαςτοσ εν τω υιϊ ι εν τω αδελφϊ αυτοφ, δοκιναι εφ’ υμάσ ευλογίαν ( 
Ζξοδοσ, ΛΒϋ, 27-29 ). Ζτςι, ζκτοτε, θ ιερατικι εξουςία αποδίδεται κατ’ αποκλει-
ςτικότθτα πλζον ςτουσ Λευίτεσ, οι οποίοι εχρίςκθκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο! Άλλοτε 
πάλι, ο Λεφκζ που νίκθςε τουσ Αμμωνίτεσ, εκπλθρϊνοντασ μια ευχι του, κυςιάηει 
τθν κόρθ του ςτον κεό του Λςαάκ και του Λακϊβ. Πςον αφορά τουσ νικθμζνουσ 



εχκροφσ, ο Κφριοσ απαιτεί τθν ολοκλθρωτικι εξόντωςι τουσ! Χαναναίοι, Μαδια-
νίτεσ, Αμαλθκίτεσ, κτλ, όλοι τουσ κα εξοντωκοφν. Ο Μωυςισ διατάηει τθν εκτζλεςθ 
του νόμου ςτο όνομα του Αντωνάϊ και επιτθρεί με ηιλο τθν εφαρμογι του.  
Ο διάδοχοσ του κεοκράτθ δεν είναι πιο ανεξίκακοσ. Οι κάτοικοι τθσ Λεριχοφσ, τθσ 
Αηϊρ και άλλων πόλεων που κατζκτθςαν τα όπλα του, πζραςαν από τθ ρομφαία, 
ενϊ ο Λθςοφσ του Ναυί κυςιάηει προσ τιμιν του Λεχωβά και πάντα υπό τισ διαταγζσ 
του, μια εκατόμβθ τριάντα ενόσ μοναρχϊν! Τόςο επιτακτικι είναι θ προγραφι να 
κομματιάςουν τουσ Αμαλθκίτεσ, ςκοτϊνοντασ τουσ πάντεσ, ϊςτε δεν άφθςαν 
κανζναν «από τον άνδρα μζχρι τθν γυναίκα, μζχρι και τα μικρά παιδιά, ακόμθ και 
αυτά που κθλάηουν», ϊςτε ο Σαμουιλ πζντε αιϊνεσ αργότερα ςτζλνει το ανάκεμά 
του ςτον βαςιλιά Σαοφλ, τον οποίο ο Κφριοσ, απζρριψε επειδι λυπικθκε τον 
φυλακιςμζνο βαςιλιά των Αμαλθκιτϊν, τον Αγάγ. Μετά από αυτό, ο επιφανισ και 
άγιοσ Ναμπί, χωρίσ να επθρεαςκεί από τουσ κρινουσ του δφςτυχου Αγάγ, τον 
«τεμαχίηει μπροςτά ςτον Κφριο, ςτθν Γαλγάλ». Οι οντότθτεσ αυτζσ ςτισ οποίεσ 
ενςωματϊνονται ανκρϊπινεσ ψυχζσ και που πολλζσ φορζσ ςυνδζονται με αρνθτικά 
ακάκαρτα πνεφματα, επθρεάηουν κινιςεισ και γεγονότα επί του υλικοφ πεδίου και 
πολλζσ από αυτζσ ελζγχουν και διευκφνουν τα δρϊμενα. Τζτοιεσ αδελφότθτεσ ςτον 
κόςμο του αοράτου μποροφν να εμπνεφςουν ι να επθρεάςουν κάποιον, όπωσ ζναν 
επιςτιμονα να ςυλλάβει κάποια ιδζα ι ζναν φιλόςοφο, ζναν πολιτικό ι κρθςκευ-
τικό θγζτθ που ζχει τισ ανάλογεσ υποδοχζσ ζτςι ϊςτε να γίνει ζνασ κακοδθγοφμενοσ 
κακοδθγθτισ. Αν και θ γθ ζχει το βζτο τθσ κίνθςθσ των Νόμων, μζςω ζνςαρκων 
οντοτιτων ο κόςμοσ του αοράτου ελζγχει και κατευκφνει ζμμεςα ι άμεςα τθν 
πλειονότθτα. Πλεσ οι αδελφότθτεσ πρεςβεφουν μζςα από τισ οργανϊςεισ τουσ επί 
τθσ γθσ, ότι πανίςχυρα πνεφματα ςτουσ αόρατουσ κόςμουσ περιβάλλουν τθν 
ανκρωπότθτα και ότι ζχουν φτάςει ςτθν τελειότθτα και τθν απελευκζρωςθ και είναι 
χρζοσ όλων να τουσ υπθρετοφν για να γίνουν δεκτοί από αυτοφσ μετά κάνατον για 
περαιτζρω εξζλιξθ. Υπάρχουν όμωσ τόςεσ πολλζσ ομάδεσ ι αδελφότθτεσ με τα ανά-
λογα ςφμβολά τουσ, με αποτζλεςμα να παράγονται τριβζσ λόγω των αντικζςεων ι 
των διαφορετικϊν επιδιϊξεϊν τουσ. Αποτζλεςμα είναι μια αδιάκοπθ πολεμικι τόςο 
ςτο ορατό όςο και ςτο αόρατο, με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ όποιασ κυριαρχίασ. Πλεσ 
μαηί όμωσ αναλογοφν με κυγατρικζσ μιασ μοναδικισ πολυεκνικισ που μζςα από 
αυτόν τον επιφανειακό ανταγωνιςμό των υπομονάδων τθσ ςυντθρεί τθν παγκόςμια 
χειραγϊγθςθ και ζλεγχο των μαηϊν. Πποιοσ λατρεφει μια κεότθτα ζχοντασ τθν 
τοποκζτθςθ ότι είναι κάτι άλλο και ο εαυτόσ του κάτι άλλο, αυτόσ δε γνωρίηει, όπωσ 
ζνα ηϊο, πωσ χρθςιμοποιείται από αυτοφσ τουσ Κεοφσ για τθ ςυντιρθςι τουσ και 
αυτό γίνεται ανάλογα με το πόςο τροφοδοτεί τθν υποκειμενικι και ιδιαίτερθ 
προςωπικότθτα των Κεϊν του με τθν λατρεία που τουσ χαρίηει. Δθλαδι κατά πόςο 
ενεργοποιείται θ προςωπολατρία. Οι Κιβετιανοί Λάμα ζχουν γνϊςθ τθσ φφςθσ των 
χαρακτιρων που επικαλοφνται, αλλά βεβαιϊνουν ότι με αυτόν τον τρόπο, κατά τθν 
τελετουργία, εςτιάηοντασ τθν ςκζψθ τουσ πάνω ςε αυτζσ τισ Κεότθτεσ, ταυτίηουν 
τον εαυτό τουσ μαηί τουσ και ζτςι ςυνδζονται με μια ςυςςϊρευςθ ενζργειασ πολφ 
πιο ιςχυρι, πιο υψθλι από εκείνθ που κα μποροφςαν να δθμιουργιςουν με τισ 
δικζσ τουσ μόνο προςπάκειεσ. Σε όλεσ όμωσ τθσ περιπτϊςεισ πλάνθσ, βλζπουμε τον 
άνκρωπο να χρθςιμοποιεί ζνςαρκα ι άςαρκα διάμεςα. Μπορεί λοιπόν κανείσ να 
αναλογιςτεί τι ζχουν δθμιουργιςει εδϊ και χιλιάδεσ χρόνια οι άνκρωποι ϊςτε να 
καταλάβει το βακφτερο νόθμα τθσ ζνωςισ του κατευκείαν με τθν πθγι, με τον 
Ρατζρα Κεό, με το Λόγο, όπωσ μόνο ο Χριςτόσ δίδαξε αφαιρϊντασ τον κίνδυνο κάκε 



προςωπολατρίασ. Να γιατί ο Λωάννθσ ο Ευαγγελιςτισ επιμζνει ςτθν ζνωςι μασ με 
το Λόγο Χριςτό και χρειάηεται θ πίςτθ μασ ςε Αυτόν, τον εν υμίν υπάρχοντα Κεό, ωσ 
προχπόκεςθ αλλά και βεβαιότθτα, ότι βαδίηουμε ςτο ςωςτό δρόμο. Καμία 
μπαταρία δε μπορεί να υποκαταςτιςει τθν πθγι. Κακζνασ πρζπει να μάκει να 
ενϊνεται απ’ ευκείασ με αυτιν, και αυτι βρίςκεται μζςα του, ςτον άνκρωπο. Χωρίσ 
αυτιν τθν επίγνωςθ ο άγριοσ που λατρεφει ζναν δαίμονα ι ο Χριςτιανόσ που 
λατρεφει ζνα Κεό απρόςιτο, τρομερό και απλθςίαςτο, ζξω από τον εαυτό του, δε 
διαφζρουν ςε τίποτα. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, μια ματιά ςτθν ιςτορία των 
εκκλθςιϊν είναι αρκετι για να βεβαιϊςει τον οποιονδιποτε για τουσ κινδφνουσ των 
επίςθμων ιερατείων, όχι μόνο γιατί τροφοδοτοφν τισ δογματικζσ και περιοριςμζνεσ 
αντιλιψεισ περί Κεοφ, αλλά και για ζναν άλλο ρόλο που ζχουν παίξει και παίηουν τα 
μοναςτιρια και θ μοναςτικι ηωι. Χιλιάδεσ πλανθμζνοι ιερείσ, μοναχοί και καλό-
γριεσ όλων των κρθςκειϊν, παραςιτοφν ςτα αςτρικά πεδία αντιμετωπίηοντασ 
μεγάλο πρόβλθμα επιβίωςθσ, γιατί οι άνκρωποι πλζον ζχουν γίνει άπιςτοι και δεν 
καταφεφγουν ςτθν μοναςτικι ηωι, όπωσ ςτα χρόνια τουσ. Τροφοδοτοφν λοιπόν το 
φανατιςμό τουσ μζςα ςτον κλιρο, τθν πολεμικι κατά παντόσ αιρετικοφ, βρίςκοντασ 
ι εφευρίςκοντασ κατά ανάγκθ, δικεν εχκροφσ του δόγματοσ που πρεςβεφουν, ανα-
κυκλϊνοντασ το ςκοταδιςμό που ζηθςαν επί τθσ γθσ. Αυτοί λοιπόν οι δικεν υπζρ-
μαχοι του όποιου δόγματοσ, αλλά και οι κατ’ όνομα Χριςτιανοί κάκε εκκλθςίασ, 
ζχουν καταντιςει να είναι εμπόδιο και τροχοπζδθ ςε κάκε αλθκινό Χριςτιανό που 
κζλει να γνωρίςει το Χριςτό, τθν Αλικεια και τθν Αγάπθ Του δίχωσ ςφνορα, 
ελεφκεροσ από δογματιςμοφσ. Αυτοί λοιπόν οι δικεν κεματοφφλακεσ τθσ Αλικειασ 
είναι αναπόφευκτο να βρεκοφν ςτθν πορεία κάκε ελεφκερου πνεφματοσ.  
Αιςκιματα αφόρθτων ενοχϊν, βαςανιςτικϊν πειραςμϊν, κατάκλιψθσ, αυτοτιμω-
ρίασ και φόβων είναι μερικά μόνο από τα δείγματα που μπορεί να ζχει κάποιοσ ο 
οποίοσ ζχει ςυνδεκεί με τζτοιεσ αδελφότθτεσ λόγω τθσ περιοριςμζνθσ ιδζασ του για 
το Κεό, τθσ περιοριςμζνθσ αγάπθσ του για τον άνκρωπο. Πλεσ οι ςυλλογικζσ 
οντότθτεσ πλάνθσ προςπακοφν με κάκε τρόπο να ανακυκλϊνεται ο άνκρωποσ ςτα 
πεδία τθσ φλθσ για να μποροφν να τρζφονται από αυτόν. Τον τελευταίο αιϊνα οι 
εκκλθςίεσ αδειάηουν, ο άνκρωποσ γίνεται ρεαλιςτισ, άκρθςκοσ και άπιςτοσ και ζτςι 
αυτζσ οι ςυλλογικζσ οντότθτεσ υποςιτίηονται. Θ ςθμερινι ανκρωπότθτα παράγει 
υπερβολικά ηωικό και χθμικό αικζρα και μια μεγάλθ ποςότθτα αςτρικοφ αικζρα, 
πολφ αμφίβολθσ ποιότθτασ αλλά πολφ λίγο, ελάχιςτο φωτεινό αικζρα, αυτόν 
δθλαδι που κυρίωσ αποηθτοφν αυτζσ οι ςυλλογικζσ οντότθτεσ. Κα μποροφςαμε να 
ποφμε ότι αυτζσ οι ενζργειεσ ιταν το νζκταρ και θ αμβροςία των Ολυμπίων Κεϊν. 
Τα κρθςκευτικά πάκθ, ο δογματιςμόσ, ο φανατιςμόσ, θ κρθςκευτικι μιςαλλοδοξία, 
αποφαςίςτθκε πϊσ είναι απαραίτθτο να ενεργοποιθκοφν για να παραχκεί φωτεινόσ 
αικζρασ και να ςυντθρθκοφν αυτοί οι ψεφτικοι Κεοί οι οποίοι ενεργοποιοφν μαηικά 
κινιματα και τυφλό πάκοσ για γνϊςθ και υπερφυςικζσ δυνάμεισ ςε εκατομμφρια 
ανκρϊπουσ. Αυτοί οι άςαρκοι ζνοικοι του αςτρικοφ πεδίου αποτελοφν μια ιεραρχία 
που για να ςυντθρθκεί χρειάηεται φωτεινό αικζρα που μόνο θ ανκρωπότθτα ςε 
ςάρκα μπορεί να παράγει. Είναι επόμενο λοιπόν να δθμιουργοφν εμπόδια ςε 
οποιονδιποτε κινείται ςε ενςυνείδθτθ πορεία πνευματικισ εξζλιξθσ, με ςκοπό να 
ματαιϊςουν τθν αποδζςμευςι του από τθν φλθ και τθ ςάρκα. Με τισ δυνάμεισ που 
διακζτουν, μποροφν ακόμα και να τον τρελάνουν, να τον ςπρϊξουν ςε πάκθ, 
αυτοκτονία, και ζπειτα να κακορίςουν τον τόπο, χρόνο και ςϊμα που κα επανα-
γεννθκεί, ϊςτε να κακθλωκεί και να ματαιωκεί θ εξζλιξι του. Οι δφο κατϊτεροι 



αικζρεσ, ο χθμικόσ και ο ηωικόσ που παράγει θ ανκρωπότθτα δεν είναι κατάλλθλθ 
τροφι γι’ αυτοφσ, αλλά για εκείνεσ τισ οντότθτεσ των κατωτζρων πεδίων τθσ γθσ ι 
των υποπεδίων τθσ με τα οποία ζχουν ςυνεργαςία ςτθν παρεμπόδιςθ τισ απο-
δζςμευςθσ τθσ ανκρωπότθτασ, ϊςτε να ανακυκλϊνεται ςτθν φλθ. Τα ιερατεία όλων 
των εποχϊν γνϊριηαν ότι ςτθν προςευχι ςυγκεντρϊνονται οι μεγαλφτερεσ δυνατό-
τθτεσ των ανκρϊπων. Θ προςευχι λοιπόν αποτζλεςε και αποτελεί ακόμα και 
ςιμερα ζναν τρόπο, ζνα μζςο εξζλιξθσ όλων των κζντρων δυνατοτιτων του 
ανκρϊπου και ενεργοποίθςθσ των δυνάμεων που υπάρχουν μζςα του. Μπορεί 
λοιπόν κανείσ να φανταςτεί τα τεράςτια φορτία ενζργειασ τα οποία μπορεί να 
ςυςςωρευτοφν από μαηικζσ προςευχζσ ανεξάρτθτα από τθ κρθςκεία ςτθν οποία 
ανικουν. Το ερϊτθμα που προκφπτει είναι ςε τι ςυντελοφν αυτζσ οι ενζργειεσ, ποφ 
κατευκφνονται, τι ενεργοποιοφν, τι παράγουν, και τι μορφοποιοφν. Το πρόβλθμα 
βρίςκεται ςτθν ιδζα που ζχει ο άνκρωποσ για το Κεό. Πςοι πιςτεφουν ςε ζνα Κεό 
βλοςυρό, εκδικθτικό, ςκλθρό και ανελει, άδικο, που φροντίηει μόνο τθ φυλι ι το 
ζκνοσ του και που είναι ζτοιμοσ να κατακεραυνϊςει τθν ανκρωπότθτα, το μόνο που 
καταφζρνουν με τισ προςευχζσ τουσ είναι να ςυντθροφν αυτοφσ τουσ κυρίουσ οι 
οποίοι ςε αντάλλαγμα αλλά και ωσ επζνδυςθ, τουσ παρζχουν καφματα. Κάκε 
προςευχόμενοσ άνκρωποσ ςτο Χριςτό που αλθκινά κινείται με ανιδιοτελι Αγάπθ, 
Ρροςφορά και Ζλεοσ, κακοδθγοφμενοσ από το Άγιο Ρνεφμα και ενεργοποιεί τθν 
υιότθτά του, το Χριςτό που φζρει μζςα του, τθ Κεία του ουςία, ζχει επίγνωςθ ότι θ 
Δευτζρα Ραρουςία του Χριςτοφ ςυμβαίνει μζςα ςτισ ψυχζσ των ανκρϊπων και όχι 
ςαν υπερκζαμα ςτα ςφννεφα. Ζλκει και εκπζμπει Φωσ, Κεία Ενζργεια δθλαδι, μζςα 
ςτθν οποία ενυπάρχουν και οι ενζργειεσ των αικζρων, αλλά ςε τζτοια ποιότθτα 
ζνωςθσ που όχι μόνο είναι αδφνατον να αποτελζςει τροφι για τθν ιεραρχία των 
ψεφτικων Κεϊν, αλλά ςυντείνει και ςτθν διάλυςι τουσ. Βαςικι προχπόκεςθ για τον 
προςευχόμενο, είναι θ προςευχι του να μπορεί να φτάνει κατευκείαν ςτθν Ρθγι 
όπωσ δίδαξε ο Χριςτόσ. Οι προςευχζσ δθλαδι των φανατικϊν, των κρθςκόλθπτων, 
των γεμάτων φόβο, θμιμάκεια και ιδιοτζλεια, ανεξαρτιτωσ κρθςκεφματοσ, προς-
φζρουν ςτουσ ψευτοκεοφσ τα καλφτερα γεφματα. Το ίδιο ςυμβαίνει και με όλουσ 
όςουσ διαλογίηονται για να εφθςυχάςουν τθν ςυνείδθςι τουσ ότι κάτι κάνουν, που 
παρουςιάηουν φοβίεσ και ψυχολογικά προβλιματα ι «παραξενιζσ» που δεν τουσ 
επιτρζπουν τθν ανακφκλωςθ τθσ Αγάπθσ. Με τθν πάροδο των αιϊνων, όλεσ αυτζσ οι 
ςυςςωρευμζνεσ ενζργειεσ τθσ ανκρωπότθτασ που απζκτθςαν οντότθτα, τθν χειρα-
γωγοφν, τθν περιορίηουν, τθν κατευκφνουν και μορφοποιοφν ανάλογα ανακυκλϊ-
ςεισ τθσ φπαρξισ τουσ ςτθν φλθ. Ανάλογα με τθν διαςτρζβλωςθ τθσ Αλικειασ, τθν 
οποία μποροφμε να ςυναντιςουμε ςτθν ιςτορία του Ανκρϊπου μζχρι και ςτον 
κόςμο των ιδεϊν του, ζχουμε ανάλογα αποτελζςματα ςτισ ίδιεσ του τισ λειτουργίεσ. 
Πλεσ αυτζσ λοιπόν οι ενζργειεσ οι παραγόμενεσ από τισ προςευχζσ και τα λατρευ-
τικά των ανκρϊπων, του παρζχουν καφματα, δικεν πνευματικά βιϊματα, μποροφν 
ακόμα να του δθμιουργιςουν οράματα αγγζλων ι προςϊπων που λατρεφει, ι και 
τα πρόςωπα των Κεοτιτων που λατρεφει. Από αυτόν τον κανόνα δεν εξαιροφνται 
και οι κατ’ όνομα Χριςτιανοί, οι οποίοι είναι δυνατόν να ζχουν οράματα αγγζλων ι 
ακόμα οράματα του Χριςτοφ και τθσ Ραναγίασ και αποκαλφψεισ, με αποτζλεςμα να 
πιςτεφουν όλο και βακφτερα ότι βρίςκονται ςτο ςωςτό δρόμο. Οι εκατοντάδεσ των 
δικεν πνευματικϊν Δαςκάλων που ολοζνα και αυξάνονται και που παρζχουν 
ευδαιμονία ςτουσ οπαδοφσ τουσ, ανικουν ςτουσ επί γθσ ςυνεργάτεσ αυτισ τθσ 
ιεραρχίασ των φυλετικϊν Κεϊν. Τουσ τροφοδοτοφν όλουσ και ταυτόχρονα κινοφν τα 



νιματα των φυλετικϊν, εκνικϊν και κρθςκευτικϊν πολζμων, ϊςτε να δυναμο-
ποιείται θ φόρτιςθ όλων των οπαδϊν. Πμωσ θ παροφςα κρίςθ ςτθν ανκρωπότθτα 
τουσ ζχει φζρει ςτα πρόκυρα υποςιτιςμοφ. Το δικό τουσ νζκταρ λιγοςτεφει και ζτςι 
για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ επιβίωςισ τουσ παίηεται ζνα ολόκλθρο κζ-
ατρο. Υπάρχει ζνα πρόγραμμα που πραγματοποιείται με πολφ γριγορουσ ρυκμοφσ, 
ϊςτε θ κρίςθ τθσ ανκρωπότθτασ να εκτονωκεί με τζτοιο τρόπο, ϊςτε όλοι να εφ-
θςυχαςτοφν ηϊντασ ςε ζνα προβατοποιθμζνο τρόπο ηωισ. Αν ολόκλθρθ θ Ανκρωπό-
τθτα ζπεφτε ςε κατάςταςθ κρθςκευτικϊν και νοθτικϊν, μαηικϊν εκςταςιαςμϊν, 
μζςα από μεγάλεσ ςυνακροίςεισ, κθρφξεισ ευαγγελίου ι άλλεσ κρθςκευτικζσ 
τελετζσ και όλεσ οι ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα, ςυντονίηονταν προσ τα εκεί, κα 
παραγόταν τζτοια ποςότθτα αικζρων που κα ζλυνε οριςτικά το πρόβλθμα τθσ 
ςυντιρθςισ τουσ. Οι κομματικζσ και ακλθτικζσ ςυνακροίςεισ ςυντθροφνται, διότι 
λειτουργοφν ςαν προπαίδεια. Γι’ αυτό το λόγο το επιςτθμονικά εκπαιδευμζνο και 
υψθλά διανοθτικά προςανατολιςμζνο τμιμα τθσ Ανκρωπότθτασ κα ζπρεπε να 
χρθςιμοποιθκεί και ςε ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ για το ηθτοφμενο, μαηί με τουσ 
εκπροςϊπουσ και θγζτεσ των εκνϊν και κρθςκειϊν και ταυτόχρονα με τθ ςυμβολι 
των δυνάμεων επιρροισ του κόςμου των καλλιτεχνϊν και των μζςων μαηικισ 
ενθμζρωςθσ. Γίνεται επομζνωσ μια προςπάκεια να βρεκοφν ςιμερα όλεσ οι ομάδεσ 
τθσ ανκρωπότθτασ κάτω από τθ μαγεία αυτισ τθσ μεγάλθσ παράςταςθσ, που οργα-
νϊνεται εδϊ και δεκαετίεσ, ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει καμία ομάδα που να μπορεί 
να τθν αντικροφςει. Ζνασ αντίπαλοσ είναι πάντα απαραίτθτοσ για να υπάρχει το 
αντίπαλο δζοσ και να ενεργοποιεί μαχθτικότθτα. Σταδιακά κάκε άνκρωποσ κα κζλει 
να ςϊςει τον κόςμο δια τθσ βίασ ςτο όνομα ενόσ Χριςτοφ Κίβδθλου που παρουςι-
άηεται με πραότθτα και καλοςφνθ, με ανκρωπιςτικζσ προκζςεισ. Ζτςι κζλει το 
Χριςτό θ ανκρωπότθτα και γι’ αυτό ξεχνοφν εκείνο που γράφτθκε ότι ςτθ Δευτζρα 
Του Ραρουςία ζρχεται ωσ Λζων για να κρίνει. Από τθν ιεραρχία των ψευτοκεϊν και 
των δικεν μεγάλων Δαςκάλων, προωκείται θ εικόνα ενόσ Χριςτοφ ςτισ νεφζλεσ, 
ςφμφωνα με τισ γραφζσ, ϊςτε να παραςυρκοφν όλοι. Από αυτζσ τισ δυνάμεισ και 
όχι κάποιεσ άλλεσ δικεν ςκοτεινζσ προπαγανδίηεται και ο Αντίχριςτοσ, ϊςτε ςτο 
τζλοσ να εδραιωκεί θ πίςτθ των ανκρϊπων ςτο «Χριςτό» που κα φανερωκεί ςε μια 
μεγάλθ παράςταςθ. Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα και θ εκτζλεςι του κα 
εμφανιςτοφν ότι είναι τζλεια, λογικά και κα περάςουν ικανοποιθτικά και τθν πιο 
λεπτομερι εξζταςθ, ϊςτε θ μάηα των ανκρϊπων να πιςτζψει ςτο τζλοσ ολοκλθρω-
τικά ςτθ μεγάλθ παράςταςθ και να τθν υπθρετιςει με απόλυτθ αφοςίωςθ. Θ 
προετοιμαςία τθσ ανκρωπότθτασ λειτουργείται με πολλοφσ τρόπουσ αν και 
ιδιαίτερθ αποτελεςματικότθτα ζχουν διάφορεσ ςυνακροίςεισ Ευαγγελίου ςε ςτάδια 
και τεράςτια κτίρια, όπου ενεργοποιείται θ ιδιαίτερθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ, ςαν 
μαηικι ψφχωςθ ςυντονιηόμενθ και κακοδθγοφμενθ από ειδικά εκπαιδευμζνουσ 
ομιλθτζσ. Σε μια ςυγκζντρωςθ 10.000 ανκρϊπων με ζνα μικρό τζχναςμα τίκεται 
κάτω από ψυχικό ζλεγχο τουλάχιςτον το 50% και το δυναμικό τουσ κα παραςφρει 
και άλλο ζνα 25% κι ζτςι ζχουμε διαφορά τάςθσ τρία προσ ζνα. Αυτοί είναι δυνατόν 
να οδθγθκοφν από ζκςταςθ, ςε κρθςκευτικι υςτερία, επικλιςεισ, ψαλμωδίεσ και οι 
ίδιοι ςαν φορείσ τθσ επιδθμίασ, μιασ πνευματικισ υποδοφλωςθσ από τθν οποία 
ζχουν προςβλθκεί. Θ κινδυνολογία, ο φόβοσ κάποιου Αντίχριςτου, τα προβλιματα 
που παρουςιάηει θ ανκρωπότθτα είναι τα κφρια ςθμεία που χρθςιμοποιεί ο κάκε 
κακοδθγοφμενοσ κακοδθγθτισ για να ενεργοποιιςει το ςυναιςκθματικό μζροσ του 
ακροατθρίου του. Σχεδόν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ο ίδιοσ ο ομιλθτισ δε γνωρίηει 



από ποφ κακοδθγείται, πιςτεφει ότι κακοδθγείται από τθν Αλικεια, τον αλθκινό 
Κεό και από Αγάπθ. Κάκε εκκλθςία ζχει δθμιουργιςει και ζνα διαφορετικό Χριςτό. 
Πλεσ οι απομιμιςεισ Του όμωσ, ελζγχονται και τροφοδοτοφν τθν ίδια αςτρικι 
πολυεκνικι. Το κλειδί τθσ απελευκζρωςθσ το ζχει ο αλθκινόσ Χριςτόσ τθσ Αγάπθσ.  
 
Αποδζςμευςη, χειριςμοί, επζμβαςη Λόγου 
Θ εςτίαςθ τθσ ςυνείδθςθσ προκαλεί καμπφλωςθ, ςτισ διαςτάςεισ χϊρου και χρόνου, 
δθλαδι πφκνωςθ ενζργειασ και ςχθματιςμοφσ μορφϊν. Θ ςκζψθ παράγει χρόνο και 
ο χρόνοσ μορφι, πράγμα που αποτελεί μακθματικι απόδειξθ ότι ο νουσ παράγει 
και δθμιουργεί ςκεπτομορφζσ. Τι είδουσ και τι ποιότθτασ; Ανάλογεσ με το φψοσ και 
τθν ποιότθτα των ιδεϊν που διακατζχουν κάκε νου. Επομζνωσ, αν δεν ελζγχουμε τισ 
ιδζεσ μασ, δεν ελζγχουμε οφτε τθν δθμιουργικι δφναμθ, οφτε και τα μορφϊματα-
δθμιουργιματά μασ. Ρότε ςυμβαίνει αυτό; Ρότε δεν ορίηουμε δθλαδι τθν ηωι μασ; 
Πταν επιτρζπουμε να τθν ελζγχουν άλλοι. Θ ςυνείδθςθ τθσ φπαρξθσ είναι περιορι-
ςμζνθ ςτο χωρόχρονο, ευνουχιςμζνθ και ςτείρα από το δρεπάνι του Κρόνου Χρόνου 
-Χάρου. Θ ςυνείδθςθ τθσ φπαρξθσ δθλαδι, είναι βρϊςιμθ, τρζφει τον Κρόνο που 
τρϊει τα παιδιά του και τουσ αγγζλουσ του, οι οποίοι ζχουν κάκε ςυμφζρον να μασ 
ανακυκλϊνουν ςτθν μορφι. Από τθν άλλθ, αυτό ςθμαίνει ότι μόνο όταν απελευκε-
ρωνόμαςτε από το χωρόχρονο παφουμε να αποτελοφμε τροφι για κάποιουσ 
άλλουσ. Θ ςφγχρονθ φυςικι μασ λζει ότι ςε μια μελανι οπι του διαςτιματοσ, θ 
αντίλθψι μασ αντιςτρζφεται. Το τετραξονικό ςφςτθμα, τρεισ διαςτάςεισ χϊρου ςυν 
χρόνοσ, μετατρζπεται ςε ζνα άλλο τετραξονικό ςφςτθμα τριϊν διαςτάςεων χρόνου 
ςυν χϊροσ. Θ μάηα αυξάνεται και ο χρόνοσ επιταχφνεται. Επομζνωσ, όςο αυξάνει θ 
ςυνειδθτότθτα, αυξάνει θ επιτάχυνςθ χρόνου και όπωσ ζνα άςτρο τελικά ι κα 
ςβιςει ι κα εκραγεί για να γεννιςει χιλιάδεσ άλλα, ςαν ςοφπερ νόβα, όμοια και ο 
άνκρωποσ μπορεί να πεκάνει ι να αναςτθκεί. Αλλά, όπωσ ζλεγε και θ παραβολι 
του Χριςτοφ «ο κόκκοσ του ςίτου», ι κα αλεςτεί και κα ανακυκλωκεί ωσ τροφι ι κα 
καφτεί θ πνευματικι ςυνείδθςθ ενόσ ανκρϊπου μεσ ςτθν υλικι ςυνείδθςθ τθσ 
μάηασ και ζτςι μζςα από αυτόν τον κάνατο, βγαίνει θ ηωι. Είναι θ Κυςία που 
επιφζρει ηωι και όχι θ ανακφκλωςθ. Ροιόσ είναι ο παράγοντασ που κακορίηει αν 
ζνα άςτρο κα γίνει ςοφπερ νόβα ι απλά κα ςβιςει ; Ρρζπει να μπορεί ι αλλιϊσ να 
κζλει, δθλαδι γίνεται ενςυνείδθτα και όχι τυχαία. Ροια είναι θ ιερι τριάδα που 
νικάει τθν δυάδα του χωρόχρονου ; Είναι θ Συνείδθςθ-Κζλθςθ-Μνιμθ. Πταν και 
όςο δεν ςυμβαίνει αυτό, τότε χειραγωγεί τθν ςυνείδθςι μασ κάκε ςτιγμι ςτο 
παρόν, τθν κζλθςι μασ ςτο μζλλον και τθν μνιμθ μασ ςτο παρελκόν. Σχετικό με τθν 
γζνεςθ τθν ουςία και τον ρόλο αυτϊν των μεγάλων ανκρϊπινων Συλλογικϊν Πντων 
είναι ο Τροχόσ του Γίγνεςκαι. Θ γνϊςθ για τθν φφςθ του αςτρικοφ ρευςτοφ και τισ 
κινθτιριεσ δυνάμεισ των ρευμάτων του δεν επιτρζπει να ςυγχζουμε τα αυτενεργά 
κοςμικά ρεφματα με τα τεχνθτά ρεφματα που δροφν δια μζςου των ςυμπακθτικϊν 
αλφςων, δθλαδι των αςτρικϊν ςυνδζςεων. Αν αψθφιςει τα κοςμικά ρεφματα ο 
κίνδυνοσ που διατρζχει είναι ο κατακερματιςμόσ θ μερικι ι θ ολικι αποςφνκεςθ. 
Αν διειςδφςει ςτο ρεφμα μιασ ιςχυρισ αλφςου ο κίνδυνοσ που τον απειλεί είναι θ 
υποδοφλωςθ θ απορρόφθςθ ( ενίοτε και αςυνείδθτθ ) τθσ προςωπικότθτασ του από 
το Εγρθγορόσ που διζπει τθν Άλυςο. Αν όμωσ απερίςκεπτα αντιταχκεί ςτο ρεφμα 
για να το πολεμιςει χωρίσ να ζχει φροντίςει εκ των προτζρων να δθμιουργιςει μια 
αντιτικζμενθ μαγνθτικι άλυςο που ςυνδζει ανκρϊπουσ ταγμζνουσ ςτον ίδιο ςκοπό, 
με μια δφναμθ που να μπορεί να εξουδετερϊςει τθν πρϊτθ, τότε κινδυνεφει να 



κεραυνοβολθκεί με τθν κυριολεκτικι ζννοια του όρου. Πταν αντιλθφκοφμε μια 
ςκεπτομορφι τθν οποία δθμιουργιςαμε τϊρα ι ςτο παρελκόν και κζλουμε να 
απαλλαγοφμε από τθν επίδραςι τθσ, τι μποροφμε να κάνουμε ι τι δεν πρζπει να 
κάνουμε; Ρρϊτον δεν ςτινουμε πόλεμο, διότι αντιπαράκεςθ με αυτιν ςθμαίνει ότι 
τθν προπονοφμε, τθν ενιςχφουμε. Ο ψυχικόσ κραδαςμόσ μασ να απαλλαγοφμε από 
τθν επίδραςι τθσ, επιφζρει ενίςχυςθ του δικοφ τθσ ψυχικοφ ςϊματοσ. Ζνασ τρόποσ 
να απεμπλακοφμε είναι θ αδιαφορία. Εφκολα λζγεται και αρκετά δφςκολα εκτε-
λείται. Ζνασ δεφτεροσ τρόποσ είναι θ ςτρατθγικι ικανοποίθςθ τθσ ςκεπτομορφισ. 
Κάποια ςτιγμι κα τθν ικανοποιιςουμε για να μθν ςτιςουμε πόλεμο, ςαν μια ανα-
γκαία κατάςταςθ. Ππωσ δίνουμε λίγο φαγθτό ςε ζνα αγριεμζνο ηϊο, περιςςότερο 
για να το καλμάρουμε και όχι να το κρζψουμε. Κα το ταΐςουμε μια – δφο φορζσ 
αλλά δεν κα του δίνουμε πολφ φαγθτό. Αργότερα κα το κάνουμε πιο αραιά, όλο και 
πιο αραιά. Ζνασ άλλοσ τρόποσ αδρανοποίθςθσ αρνθτικϊν ςτοιχειακϊν είναι θ 
δθμιουργία ενόσ αντιςτοιχεικοφ. Δθλαδι, αν ζχουμε ζνα ςτοιχειακό επικυμίασ που 
μασ ωκεί ςε μία κατεφκυνςθ που κζλουμε να αποφφγουμε, κα δθμιουργιςουμε 
ζνα ςτοιχειακό ςκζψθσ τροφοδοτϊντασ το επί μία ςειρά θμερϊν και τότε κα το 
αφιςουμε μόνο του να τα βάλει με εκείνο το οποίο μασ απαςχόλθςε. Ρολλοί ζχουν 
απαλλαγεί με αυτόν τον τρόπο από πολλζσ τάςεισ, ροπζσ, πάκθ κ.λ.π. Θ βιολζ 
ενζργεια, πράγματι αποτελεί μια καλι αςπίδα και ζνα δυνατό όπλο, με τθν 
προχπόκεςθ ότι ο μακθτισ γνωρίηει να διαχειρίηεται όλο το «φάςμα» τθσ. Κάποια 
τυχαία όμωσ διακοπι τθσ χριςθσ τθσ φλόγασ –αν φυςικά ο μακθτισ ζχει καταφζρει 
να τθν ενεργοποιεί κακθμερινά ςωςτά– τον αφινει τελείωσ ακάλυπτο και 
ξεςθκϊνει από τθν αντίπαλθ αρνθτικι αςτρικι παράταξθ, κφελλα αντιδράςεων/ 
επιδράςεων, που διαταράςςουν με μορφι κακοτυχιϊν και ςυμφορϊν τθ ηωι του, 
διότι αν τα αρνθτικά ςτοιχειά αντιλθφκοφν ότι «κάποιοσ» πειράηει το «φαΐ» τουσ, 
ςτρζφονται να καταςπαράξουν αυτόν που τουσ επιτίκεται. Αποτζλεςμα: ο καλό-
πιςτοσ χριςτθσ τθσ Βιολζ ενζργειασ/φλόγασ, γίνεται απόλυτα εξαρτθμζνοσ από τθ 
δφναμι τθσ, αφοφ είναι ‘αςφαλισ’, μόνο αν τθ χρθςιμοποιεί διαρκϊσ (κακθμερινά), 
αυξάνοντασ ολοζνα τθν ζνταςι τθσ. Μ’ αυτό τον τρόπο όμωσ, ςπαταλά όλθ του τθν 
ενζργεια/δφναμθ ςε ζναν ξζνο αγϊνα, με τθν ελπίδα πωσ ςτο ςφμπαν τθσ 
διττότθτασ, κα επικρατιςει μόνο το κετικό. Πμωσ καλό κα είναι ο άνκρωποσ να μθν 
επεμβαίνει …ςε «ξζνεσ υποκζςεισ», αλλά όςο κα βρίςκεται μζςα ς’ αυτόν τον 
κόςμο, να διαςφαλίηει τθν ιςορροπία του, χωρίσ να διεγείρει καμιά από τισ δφο 
αντίκετεσ δυνάμεισ. Για προςταςία, να ΝΤΥΝΕΤΑΛ τθν Αλικεια μαηί με το Φωσ το 
Αλθκινό που αυτι φζρνει μαηί τθσ, το οποίο χωρίσ μάχθ ΑΚΥΩΝΕΛ κάκε κακόβουλθ 
επίδραςθ. Επίςθσ κόβοντασ υλικοφσ δεςμοφσ και εξαρτιςεισ, να προετοιμάηει τον 
εαυτό του για τθν αποχϊρθςθ από το ςφμπαν τθσ πλάνθσ και τθν επιςτροφι του 
ςτθν Λερι Ρατρίδα. Και για να υπογραμμίςω τισ δυνατότθτεσ του Αλθκινοφ Φωτόσ 
ςε αντίκεςθ με τθν πάςθσ φφςεωσ φωταφγεια ι λυκόφωτθ φλόγα τθσ Εωςφορικισ 
Ανταυγισ, όπωσ το Ρυρ τθσ Λεραρχίασ των Δαςκάλων τθσ Λευκισ Αδελφότθτασ, 
υπενκυμίηω το απόςπαςμα από το Ευαγγζλιο του Φιλίππου : ΕΥΑΓΓΕΛΛΟ ΦΛΛΛΡΡΟΥ 
(ΜΕΤΑΦΑΣΘ ΑΡΟ ΚΟΡΤΛΚΑ PATERSON BROWN, ΕΛΛΘΝΛΚΑ: ΑΝΔ. ΚΑΛΟΓΕΑΣ), 
www.metalog.org/files/philip.html «§143. Αυτόσ που ζχει λάβει αυτό το Φωσ, οφτε 
κα ιδωκεί (δεν κα μπορζςει να γίνει αντιλθπτόσ από τισ ςκοτεινζσ δυνάμεισ), οφτε 
κα αιχμαλωτιςκεί, οφτε κα μπορζςει κανείσ να τον ταράξει, ακόμθ και αν κοινωνι-
κοποιείται μζςα ςτον κόςμο. Και επιπλζον (όταν) αυτόσ αφιςει τον κόςμο, κα ζχει 
ιδθ λάβει τθν Αλικεια». Μια παλαιότερθ αναφορά από τον Ερμι τον Τριςμζγιςτο, 



υποςτθρίηει τθν ίδια κζςθ : ΕΜΘ ΤΟΥ ΤΛΣΜΕΓΛΣΤΟΥ ΕΜΘΤΛΚΑ ΚΕΛΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α 
ΛΟΓΟΛ I-XVIII, Ρ. ΟΔΑΚΘΣ & ΑΡ.ΤΗΑΦΕΟΡΟΥΛΟΣ: λογοσ ιστ’ «§ 16.  
Σ’ όποιον λοιπόν το Λογικό ( ο Ανϊτεροσ Νουσ ) λάμπει ςαν ακτίνα ιλιου ( και αυτοί 
είναι λίγοι ), ο δαίμονασ καταργείται. Γιατί κανζνασ οφτε από τουσ δαίμονεσ οφτε 
από τουσ κεοφσ δεν ιςοδυναμεί ςε τίποτα με μια ακτίνα του Κεοφ ( με το Φωσ το 
Αλθκινό ) όλοι οι υπόλοιποι ( άνκρωποι ) κατευκφνονται ανάλογα με τισ διακζςεισ 
των δαιμόνων και ωσ προσ τισ ψυχζσ και ωσ προσ τα ςϊματα και μζνουν ευχαριςτθ-
μζνοι και δζχονται τισ ενζργειεσ εκείνων ( των δαιμόνων )». Τελικά όταν αποφαςί-
ςουμε να βαδίςουμε ςυνειδθτά είμαςτε υπεφκυνοι όχι μόνο να μθν καταςκευά-
ςουμε αρνθτικά ςτοιχειακά αλλά και να ζχουμε κετικι ςτάςθ προσ τθν ηωι. Θ 
κετικι μασ ςτάςθ περιλαμβάνει τθν προςταςία μασ από τα αρνθτικά ςτοιχειακά των 
άλλων ανκρϊπων. Κατ’ αρχιν κα μποροφςε κανείσ να ηθτιςει για τον εαυτό του μία 
διαρκι κατάλλθλθ αποτελεςματικι αςπίδα ϊςτε να μθν τον αγγίηουν τα αρνθτικά 
ςτοιχειακά των άλλων που είτε απευκείασ ςτζλνονται για εκείνον, είτε ςαν ομαδικά 
ςτοιχειακά τον επθρεάηουν και αυτόν. Κάποιοσ που ζχει ςυνειδθτοποιιςει τθν 
ευκφνθ τθσ ίδιασ του τθσ φπαρξθσ δεν περιορίηεται μόνο ςτα όρια του εαυτοφ του. 
Δεν αρκεί να δθμιουργιςει μία αςπίδα όπου να πζφτει και να αναπθδάει το 
ςτοιχειακό επιςτρζφοντασ πίςω ςτθν πθγι τθσ προζλευςισ του. Θ ςυναίςκθςθ ότι 
όλοι ζχουμε τθν ίδια ευκφνθ για τουσ άλλουσ πρζπει να μασ κάνει να ςκεφτοφμε 
πωσ μποροφμε να δθμιουργιςουμε μια τζτοια αςπίδα θ οποία κα είναι άμυνα για 
εμάσ και μετατροπζασ τϊν αρνθτικϊν κραδαςμϊν ςε ευλογία για τον αποςτολζα. 
Αυτό που κα μασ ςτείλει κάποιοσ για να μασ βλάψει εμείσ κα πρζπει να το επιςτρζ-
ψουμε ωσ ευλογία για εκείνον. Ζτςι, ζρχεται ςτο προςκινιο θ αλχθμικι μζκοδοσ τθσ 
μεταςτοιχείωςθσ και όχι τθσ ςτείρασ άμυνασ. Οι ςυγκεντρωμζνεσ αρνθτικζσ μάηεσ 
ςτοιχειακϊν τοφτο τον καιρό ζχουν ςκεπάςει τθν Ελλάδα και ευρφτερεσ περιοχζσ 
ςτον κόςμο. Ο κακζνασ μασ βζβαια, άλλοσ πολφ άλλοσ λίγο, ζχει ςυμμετάςχει με 
τον δικό του τρόπο ςτθν καταςκευι τουσ. Μποροφμε να προςπακιςουμε να 
κάνουμε καλι χριςθ του κείου δϊρου τθσ ςκζψθσ ϊςτε δθμιουργϊντασ ςκζψεισ 
που εκφράηουν τισ Κείεσ Λδζεσ δια λόγου θ οποιωνδιποτε άλλων εκφραςτικϊν 
μζςων διακζτουμε, να τισ εκπζμψουμε δυναμικά ςτον χϊρο αφινοντάσ τεσ να 
δρουν με τον δικό τουσ τρόπο. Πταν τζτοιεσ κετικά ςτοιχειακά – ςκεπτομορφζσ 
ομαδοποιθκοφν και ξεπεράςουν το πρόβλθμα τθσ κρίςιμθσ μάηασ, ςχθματίηουν 
αικερικό ςϊμα ( ςϊηονται μζςα ςε αυτό ) και τείνουν να υλοποιθκοφν άμεςα μζςα 
από ανάλογουσ δζκτεσ.  
Τότε μόνο μποροφμε να ελπίηουμε ξανά ςτθν δυνατότθτα μασ να δθμιουργιςουμε 
ζναν πραγματικά πολιτιςμζνο και καυμαςτό κόςμο γφρω μασ και να κινθκοφμε από 
τα κατϊτερα πεδία που τϊρα είμαςτε βυκιςμζνοι, ςε άλλα ανϊτερα. Αν θ κραδα-
ςμικι δραςτθριότθτα ελεγχκεί καταλλιλωσ, ο άνκρωποσ κα είναι ςε κζςθ να βιϊνει 
όλθ τθν χαρά τθσ ηωισ και ταυτόχρονα να μθν ςκλαβϊνεται απ’ αυτιν. Είναι πολφ 
πιο δφςκολο να ελεγχκεί θ δραςτθριότθτα από τθ ςτιγμι που ζχει αρχίςει και 
βρίςκεται ςε αφξθςθ. Θ ςυναναςτροφι με καλοφσ ι κακοφσ, με άτομα ανϊτερθσ ι 
κατϊτερθσ τάξθσ ζχει μεγάλθ επίδραςθ πάνω ςτθν ηωι και το χαρακτιρα του 
ανκρϊπου. Οι ςκζψεισ τϊν ςοφϊν επεξεργάηονται το πεπρωμζνο τουσ, ανάλογα με 
τθν δφναμθ, τθν ιςχφ και τθν αγνότθτα του νου τουσ. Ζνασ οριςμζνοσ χρόνοσ 
απαιτείται για το ψιςιμο ενόσ φαγθτοφ. Ο βακμόσ δφναμθσ τθσ ςκζψθσ και θ 
διάρκεια του χρόνου, ορίηουν το αποτζλεςμα και τθν ολοκλιρωςι τθσ. Θ υπομονι 
εξαςφαλίηει τθν διαδικαςία τθσ προετοιμαςίασ. Αν ο χρόνοσ επιςπευςκεί, το 



φαγθτό κα μείνει άψθτο, ενϊ εξαιτίασ υπερβολικισ κερμοκραςίασ κα καεί. Αν ο 
χειριςτισ των νοθτικϊν κραδαςμϊν δεν ζχει υπομονι, τότε θ δφναμθ τθσ ςκζψθσ 
κα ςπαταλθκεί, ακόμα και αν ζχει διανφςει τθν μιςι απόςταςθ ωσ τθν εκπλιρωςι 
τθσ. Αν δοκεί υπερβολικι δφναμθ ςκζψθσ ςτθν επίτευξθ ενόσ οποιουδιποτε 
πράγματοσ, τότε αυτι το καταςτρζφει κακϊσ το προετοιμάηει. Ρροκειμζνου να 
μεταδϊςει ςκζψθ και αίςκθμα ςε κάποιον άλλο, ο άνκρωποσ πρζπει να τθρεί τουσ 
ίδιουσ κανόνεσ που ιςχφουν για τθν φωνι και το λόγο. Πςο πιο δυνατά μιλάει 
κανείσ ςε μια ςυγκζντρωςθ, τόςο περιςςότερο ελκφει τθν προςοχι και όλοι οι 
παρόντεσ αναγκαςτικά τον ακοφνε. Ππωσ θ γλυκφτθτα τθσ φωνισ ζχει μια ελκτικι 
δφναμθ, το ίδιο και θ λεπτότθτα τθσ ςκζψθσ και του αιςκιματοσ. Οι κραδαςμοί του 
Μυθτι Δαςκάλου, όπωσ ιταν θ Αρχαία παράδοςθ, επενεργοφςαν ςτουσ κραδα-
ςμοφσ του εγκεφάλου των μυςτϊν και προκαλοφςαν πνευματικι και ψυχικι διζ-
γερςθ, που αφξανε τθν κραδαςμιακι τουσ ικανότθτα. Ζτςι μποροφςαν να ςυλλαμ-
βάνουν ςκεπτομορφζσ οι οποίεσ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ κα ξζφευγαν ι δεν κα 
μποροφςαν να τισ ςυλλάβουν μόνοι τουσ. Τα κφματα ςυναιςκθμάτων των ανκρϊ-
πων προκαλοφν ςυναιςκθματικζσ δονιςεισ και κυρίωσ τθν ϊρα τθσ προςευχισ. Θ 
ςυγκζντρωςθ των ςκζψεων των προςευχομζνων ςτο πρόςωπο του κεοφ ι κάποιου 
αγίου, διεγείρουν ςυναιςκιματα και αφυπνίηουν ςκεπτομορφζσ, που γίνονται πολφ 
ζντονεσ και ορατζσ από τισ ουράνιεσ οντότθτεσ. Οι ςκεπτομορφζσ που μεταδίδουν 
οι άνκρωποι, παραμζνουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιoχι μζχρι να εξιςορροπθκοφν από 
άλλεσ ςκεπτομορφζσ. Θ προςωπικότθτά μασ είναι το ενεργειακό όχθμα εκδιλωςθσ 
των εγϊ, ζνα όχθμα που επιηεί και μετά το κάνατο του φυςικοφ ςϊματοσ για 
διάςτθμα ανάλογο με τθν ενζργεια που ζχει απορροφιςει κατά τθν διάρκεια τθσ 
ηωισ. Αν θ ενζργεια αυτι είναι αρκετι μπορεί ακόμα να γίνει ορατό ςτον τριςδιά-
ςτατο κόςμο μασ πολλά χρόνια μετά το φυςικό κάνατο, είναι αυτό που αποκαλοφμε 
φάνταςμα. Οι ψυχζσ των νεκρϊν πολλζσ φορζσ παραμζνουν εκεί ςτθ ςτρατόςφαιρα 
και ιονόςφαιρα. Το χειρότερο όμωσ είναι ότι τα εγϊ αυτά εγκλωβίηουν μζςα τουσ 
ουςία, θ οποία είναι το μόνο αλθκινό και πραγματικό που ζχουμε, θ μοναδικι μασ 
ςφνδεςθ με κεϊκι ςπίκα. Τα εγϊ ςαν θλεκτρόνια βομβαρδίηουν τον πυρινα τθσ 
ατομικότθτασ τθσ ψυχισ μασ και οδθγοφμαςτε ςτθν εςωτερικι διάςπαςθ, ςτθν 
εςωτερικι μόλυνςθ, μιασ ακτινοβολίασ που ενεργοποιιςαμε οι ίδιοι αυτοκατα-
ςτροφικά. Θ αναγζννθςι μασ μοιάηει αντίςτοιχα με τθν από μζςα προσ τα ζξω 
κελθματικι κυςία τθσ ατομικότθτασ ςτο όλον, πράγμα που αντιςτοιχεί ςτο αςτρικό 
φαινόμενο SUPER NOVA, δθλαδι μεταμόρφωςθ του όντοσ που γεννά από μζςα του 
νζουσ κόςμουσ. Οι ψεκαςμοί και οι ακτινοβολίεσ ζχουν ςτόχο το μοφδιαςμα και τον 
ζλεγχο του πανανκρϊπινου νου, όπωσ ςυμβαίνει με τθν τεχνικι τθσ εφαρμογισ το 
δόγμα του ςοκ. Θ ςφγχυςθ και ο πόνοσ τθσ εμπειρίασ τοφσ εμποδίηει να επιςτρζ-
ψουν ςτθ ςυχνότθτα του χϊρου όπου ανικουν. Θ ςυλλογικι ςυνείδθςθ τθσ 
ανκρωπότθτασ βρίςκεται διχαςμζνθ. Το ζνα κομμάτι τθσ πλθγϊνει το άλλο και το 
εξαναγκάηει να αφυπνιςτεί με τθν ίδια κζλθςθ που ζχει το άλλο να το αγκαλιάςει 
και να το μετουςιϊςει. Διότι δεν πρόκειται να τελειϊςει με τον κάνατο του αρνθ-
τικοφ τμιματοσ, του ςφετεριςτι οικειοποιθτι, αλλά με τθν μετουςίωςι του, δια-
φορετικά θ ιςτορία επαναλαμβάνεται και θ ανκρωπότθτα αυτοκαταςτρζφεται, 
αυτοκτονεί και ζτςι ζχουμε μία ςυλλογικι κατάςταςθ Λοφδα. Οι ραδιενεργοί πυρι-
νεσ είναι κνθτοί ( Λοφδασ ), επειδι τα νετρόνια ζγιναν πρωτόνια και το αντίςτροφο, 
όπωσ ακριβϊσ οι μυςτικιςτικζσ και αποκρυφιςτικζσ λειτουργίεσ πακαίνουν εκπό-
λωςθ λόγω τθσ παρεμβολισ του εγϊ, οδθγϊντασ ςτθν κατάςταςθ τθσ πνευματικισ 



αυτοχειρίασ. Σιμερα παρακολουκοφμε τθν αυτοκτονία τθσ αυτοκρατορίασ τθσ φλθσ, 
παρακολουκοφμε τθν αυτοκτονία του βαςιλζα τθσ υλικισ ςυνείδθςθσ, τον βαςιλζα 
τθσ γθσ και τθν Ανάςταςθ του Ανκρϊπου ςτθ Βαςιλεία των Ουρανϊν. Ανάλογα με 
τθν ατομικι αντίδραςθ τθσ ςχάςθσ του πυρινα όταν βομβαρδίηεται με θλεκτρόνια 
ζχουμε το δεφτερο κάνατο τθσ Ψυχισ που καίγεται λόγω τθσ ακατάςχετθσ τριβισ 
που ζχει από μία ολόκλθρθ λεγεϊνα διαφόρων εγϊ.  
 
Η Βοφληςη μετουςιϊνει, όταν η Αλήθεια μασ απελευθερϊςει 
Σφμφωνα με το Ρυκαγόρειο κεϊρθμα, το άκροιςμα των τετραγϊνων των δφο 
κάκετων πλευρϊν ενόσ ορκογωνίου τριγϊνου ιςοφται με το τετράγωνο τθσ υπο-
τείνουςασ. Θ μία κάκετθ πλευρά αντιςτοιχεί ςτον Νόμο τθσ βοφλθςθσ, θ δεφτερθ 
ςτον Νόμο τθσ ανταπόδοςθσ και θ υποτείνουςα ςτον Νόμο τθσ Κείασ Ρρόνοιασ. 
Ζτςι θ Ρρόνοια διαπλάκει το Μζλλον με ςοφία, απαξιϊνοντασ να δεςμεφςει τθν 
ανκρϊπινθ βοφλθςθ όπωσ και να παραβεί τον Νόμο τθσ ανταπόδοςθσ. Σε περί-
πτωςθ διαμάχθσ, θ τελευταία λζξθ ανικει, πάντοτε ςτθν Ρρόνοια. Οι δφο άλλεσ 
δυνάμεισ μπορεί ςτιγμιαία να αντιταχκοφν ςτα ςχζδια Τθσ και να κακυςτεριςουν 
τθν εξζλιξθ τουσ. Τι είναι όμωσ ο χρόνοσ για τθν Κεία Σοφία; Τίποτε δεν υπεριςχφει 
ςε τελικι ανάλυςθ του «Ρρονοιακοφ ςυμβάντοσ», κυρίωσ επειδι είναι αςτακζσ ωσ 
προσ τθν εκδιλωςι του και εκπλθρϊνει πάντοτε τον ςκοπό του με οποιονδιποτε 
τρόπο. Μόνον ο χρόνοσ και θ μορφι ποικίλουν. Πμωσ θ Ρρόνοια δεν αλυςοδζνεται 
οφτε ςτο ζνα οφτε ςτο άλλο. Ο πραγματικόσ μφςτθσ, όπωσ ο Γκάντι, είναι ταυτό-
χρονα άνκρωποσ τθσ βοφλθςθσ και τθσ πίςτθσ, και δεν αγνοεί ότι ςτθν εξιςορ-
ροπθμζνθ αρμονία αυτϊν των δφο ιςχφων ζγκειται θ φπατθ μαγικι δφναμθ.  
Εξ άλλου, το εςωτερικό και απόκρυφο Magnes ( άλλθ ονομαςία τοφ Μεγάλου 
Μαγικοφ Παράγοντα ή του Αςτρικοφ Φωτόσ ή Οργονοενζργειασ ή Αιθζροσ ή 
Ιόχρωοσ Πυρόσ ► ) δεν είναι τίποτε διαφορετικό. Μια τζτοια αρμονικι ιδιο-
ςυγκραςία ειςζρχεται ςε ζναν κφκλο ενωμζνων βουλιςεων χωρίσ να παραιτείται ςε 
τίποτε από τθν δικι τθσ. Ρροςκζτοντασ τθν δφναμι του ςτθν δφναμθ των αδελφϊν 
του, διατάςςει εν ονόματι του, όπωσ και εν ονόματι τουσ. Κυριαρχεί επί των αςτρι-
κϊν ρευςτϊν και παρεμποδίηει τισ αντίκετεσ βουλιςεισ. Ο Μφςτθσ ςτθν πραγμα-
τικότθτα ενεργεί τόςο αφ’ εαυτοφ όςο και παρακινοφμενοσ από τθν ςυλλογικι 
βοφλθςθ των υπολοίπων αδελφϊν του που είναι ςυντονιςμζνοι με το Κείο Κζλθμα, 
δθλαδι τουσ Κείουσ Νόμουσ. Λζγεται ότι θ Ρίςτθ μετακινεί βουνά, αλλά είναι εξ 
ίςου ςίγουρο ότι τίποτε δεν αντιςτζκεται ςτθν Βοφλθςθ. Τι να πει κανείσ για τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ Βουλιςεωσ των Μυςτϊν, που εμπεριζχει αρμονικά και τα 
δφο; Και θ Επικυμία επίςθσ είναι δθμιουργικι, επειδι πθγάηει ζμμεςα και από τθν 
μια και από τθν άλλθ. Σχετίηεται με τθν Βοφλθςθ, όςον αφορά τον αςυνείδθτο 
δεςποτιςμό τθσ ορμθτικότθτασ τθσ και με τθν Ρίςτθ, όςον αφορά τθν αδικαιολό-
γθτθ και ενίοτε παράλογθ εμπιςτοςφνθ που ζχει για τθν ικανοποίθςθ τθσ.  
Το κλειδί τθσ ςκλαβιάσ και τθσ ελευκερίασ μασ όμωσ, κρφβεται ςτθν μνιμθ. «Θ 
επζμβαςθ ςτθν μνιμθ είναι το κλειδί για τον ζλεγχο τθσ κζλθςθσ». Μόνον όποιοσ 
φωτίηεται από το Άγιο Ρνεφμα δεν παράγει δεςμευτικζσ ςκεπτομορφζσ, διότι 
ςυνδζεται με τα Λερά Ουράνια Αρχζτυπα του Χριςτοφ που ςκινωςε εν υμίν. Είναι 
αξιοςθμείωτο ότι κανζνασ κεόσ μεσ τουσ αιϊνεσ τθσ ανκρϊπινθσ Λςτορίασ δεν ζκανε 
κάτι τζτοιο, όπωσ επίςθσ και κανζνασ Μφςτθσ ι Δάςκαλοσ (επειδι γνϊριηαν τισ 
ςυνζπειεσ των Κείων Νόμων) δεν τόλμθςε να πει «Εγϊ Ειμί το Φωσ και θ Αλικεια 
και θ Ηωι θ Αιϊνια», παρά μόνο ο Χριςτόσ. Ο καμπαλιςτικόσ Αδάμ εμφανίηεται ςτθν 
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εξορία του Μαλκοφτ ωσ ζνασ ουράνιοσ εκκρονιςμζνοσ μονάρχθσ ςτον οποίο ωσ 
εμπαιγμόσ δόκθκε θ εξουςία του κάτω κόςμου. Αλλά το πραγματικό βαςίλειο του 
ανκρϊπου κα του δοκεί αργότερα… Ιδθ οριςμζνεσ ενδείξεισ γίνονται αντιλθπτζσ 
και κυμίηουν τον λόγο του Ευαγγελίου που λζει ότι το βαςίλειό του δεν είναι αυτοφ 
του κόςμου. Αυτι κα είναι θ κριαμβεφουςα Βοφλθςθ και ο Μονάρχθσ που κα 
αποκαταςτακεί ςτθν νόμιμθ κλθρονομιά του κα αναλάβει κατά τθν μεταμόρφωςι 
του τθν ςυμπαντικά αναγεννθμζνθ Φφςθ. Κατανοοφμε βζβαια ότι ο διαμελιςμζνοσ 
από τουσ Γίγαντεσ ( οι άγριεσ δυνάμεισ τθσ αντικειμενικισ φφςεωσ δθλαδι του 
γιινου υλικοφ κόςμου ) είναι θ οντολογικι αρχι του ανκρϊπου, που αποςυντίκεται 
ςε υποπολλαπλάςια δια μζςω του χϊρου και του χρόνου. Θ κεά που προςτρζχει να 
τον βοθκιςει και που ετοιμάηει τθν αποκζωςι του ςυγκεντρϊνοντασ τα διάςπαρτα 
μζλθ του, είναι θ ουράνια και προνοιακι ανκρωπότθτα που κατιλκε να βοθκιςει 
τθν πάςχουςα γιινθ ανκρωπότθτα αποςτζλλοντάσ τθσ Μεςςίεσ και διδάςκοντάσ τθσ 
τθν κοινωνικι ολοκλιρωςθ κατά τθν διάρκεια του γιινου βίου κακϊσ και τθν επαν-
ενςωμάτωςθ με τθν ουράνια ανκρωπότθτα μετά τον κάνατο. Τζλοσ θ ανάςταςθ 
του, είναι θ επιςτροφι των υποπολλαπλαςίων του ανκρϊπου ςτθν ενότθτα, τθσ 
διαφοροποιθμζνθσ φλθσ ςτθν πρωταρχικι ουςία, του χρόνου ςτθν αιωνιότθτα, του 
διαςτιματοσ ςτο άπειρο. Είναι ο άνκρωποσ που ζχει επαναςυνδεκεί και που κατζ-
κτθςε τθν δόξα του κείου του πεπρωμζνου, ο Άνκρωποσ Λόγοσ Λωάννθσ Χριςτόσ, το 
Κείο Ρνεφμα Αδάμ Θλίασ Μελχιςεδζκ Βαςιλεφσ Δικαιοςφνθσ και Αρχιερεφσ Ειρινθσ 
του Εαυτοφ Του. Ο άνκρωποσ είναι μια πθγι δονιςεων που με τουσ λόγουσ, τισ 
ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά του αφυπνίηει και ενεργοποιεί ανάλογεσ ποιότθτεσ 
παλμοδονιςεων με αυτζσ που εκπορεφει. Γι’ αυτό όταν κάποιοσ ςυντονίηεται ςε 
υψθλά επίπεδα Κείων Λδεϊν λειτουργεί ωσ ηωντανό ζργο. Θ Φανταςία τθσ Φφςθσ 
είναι ο Αςτρικόσ Κόςμοσ, δθλαδι δθμιουργία που φαντάηεται ( ςυλλαμβάνει ) και 
ςτθν ςυνζχεια εκδθλϊνει ο Φπατοσ Νουσ. Θ πρϊτθ εκδιλωςθ λαμβάνει χϊρα ςτον 
Κόςμο των Αρχετφπων ( ι των Λδεϊν ), θ δεφτερθ ςτον Αςτρικό Κόςμο και θ τρίτθ 
ςτον Φυςικό ι ςτον Αιςκθτό Κόςμο. Ο άνκρωποσ δια του νου και τθσ βουλιςεωσ 
δθμιουργεί υλικά αντικείμενα τα οποία δεν προχπάρχουν ςτισ μορφζσ του Αςτρικοφ 
Φωτόσ που τείνουν να υλοποιθκοφν, αλλά ωσ καινοφρια δθμιοφργθματα αντανα-
κλοφν με τθν ςειρά τουσ τισ μορφζσ τουσ ςτο Αςτρικό Φωσ. Αναπτφςςει και 
χρθςιμοποιεί τισ πλζον διαφορετικζσ και ενεργζσ δυνατότθτεσ ταυτόχρονα.  
Ρρόκειται για μια πραγματικά μεγάλθ κλίμακα διαβακμιηόμενων ρευςτϊν. 
Φτάςαμε λοιπόν ςτθν κεωρία των ςθμείων αναφοράσ που χρειάηεται θ ανκρϊπινθ 
Βοφλθςθ για να ενεργιςει προσ το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτι θ κεωρία 
ςυμπλθρϊνει εκείνθ των αυτενεργϊν ςφραγίδων που λζει ότι: θ Φφςθ εκπίπτοντασ 
παράλλθλα με τον άνκρωπο κατά τθν διαςπορά των Αδαμικϊν υποπολλαπλαςίων 
ςφραγίδεσ-νόμουσ αποτυπϊνει –από πάνω προσ τα κάτω– ςτθν κλίμακα των 
ομοιωμάτων. Στο κάτοπτρο των φυςικϊν ςφραγίδων μπορεί κανείσ να μελετιςει 
τθν ίδια τθν ουςία των πραγμάτων και να ςυλλάβει τθν ςκζψθ που επόπτευε τθν 
υλοποίθςθ τουσ. Ζτςι νόμοσ αυτοφ του ενςϊματου κόςμου είναι, ότι οι ουςίεσ 
μποροφν να εκδθλωκοφν μονάχα χάρθ ςτισ κατάλλθλεσ μορφζσ που τουσ χρθςι-
μεφουν ωσ κάλυμμα και προφφλαξθ. Από αυτό λοιπόν προκφπτει ότι θ βουλθτικι 
υπόςταςθ του ανκρϊπου μπορεί να γίνει δθμιουργόσ ζξω από τθν ςωματικι 
φυλακι, βαςιηόμενθ ςε ζνα ςθμείο αναλογικά αντίςτοιχο με τθν εκφραςμζνθ 
βοφλθςθ. Στθριηόμενθ ςε ζνα ςθμείο ανάλογο τθσ φφςεωσ τθσ, που τθν εκφράηει 
τζλεια και τθν ςυμβολίηει απόλυτα, θ Βοφλθςθ γίνεται Λόγοσ και θ Εδεμικι 



δυνθτικότθτα φαίνεται ότι τθσ παραχωρείται εκ νζου. Συνεπϊσ ςε αυτό το ςθμείο 
κα χαρακτθρίηαμε τον ανκρϊπινο Λόγο ωσ τθν ςυγκεκριμενοποιθμζνθ και ακριβι 
βοφλθςθ, θ οποία ςτθρίηεται ςε ζνα ζμβλθμα που τθν ιςχυροποιεί. «Το ςθμείο ι και 
το ςφμβολο, εκφράηει το πράγμα (ι το ον). Το πράγμα είναι θ ιδιότθτα τον ςθμείου. 
Υπάρχει αναλογία ανάμεςα ςτο ςθμείο και το ςθμαινόμενο πράγμα. Πςο πιο τζλειο 
είναι το ςθμείο, τόςο πιο ολοκλθρωμζνθ είναι θ αναλογία. Αλλά δεν είναι μόνο, θ 
αυτοτελισ μελωδία θ οποία μπορεί να εκφράςει μια πνευματικι (κοςμολογικι π.χ.) 
αρχι ι νόμο, αλλά κυρίωσ και προπαντόσ τα ςυςτατικά ςτοιχεία (οι τόνοι) που 
αποτελοφν κάκε μελωδία, τα οποία χαρακτθρίηουν πάντα μια οριςμζνθ βακμίδα 
ςτθν νοθτικι κλίμακα και από τθν αρχαιότθτα ζχουν ςχζςθ με τα πλανθτικά ςϊματα 
του ςυςτιματόσ μασ, με τα φωνιεντα των αλφαβιτων, με τα χρϊματα και με όλεσ 
γενικά τισ αντιςτοιχίεσ του ιεροφ αρικμοφ 7. Θ μουςικι δθμιουργεί και αυτι 
ςκεπτομορφζσ ανάλογθσ ποιότθτασ με τθ ςφλλθψθ τθσ αρχικισ ιδζασ, αλλά και τθσ 
ζκφραςθσ του δθμιουργοφ τθσ. Οι καλλιτζχνεσ φζρουν ευκφνθ για τθν επίδραςθ 
κετικι ι αρνθτικι των ζργων τουσ ςτον άνκρωπο. Πταν ο ιχοσ μιασ καμπάνασ 
δθμιουργεί μια γιγάντια ςκεπτομορφι θ οποία δονείται αιωροφμενθ μζχρι και δφο 
ϊρεσ μετά το χτφπθμά τθσ, κατανοείτε τι ςυμβαίνει ςε μια ςυναυλία ι κατά τθν 
επανάλθψθ τθλεοπτικϊν μουςικϊν εκπομπϊν χαμθλισ ποιότθτασ. Ο λόγοσ επενε-
ργεί επί των ψυχϊν και οι ψυχζσ επενεργοφν επί των ςωμάτων. Ζτςι, μπορεί κανείσ 
να τρομοκρατιςει κάποιον, να τον παρθγοριςει, να τον αρρωςτιςει, να τον κερα-
πεφςει, να τον ςκοτϊςει, αλλά και να τον αναςτιςει μζςω των λόγων. Ρροφζροντασ 
ζνα όνομα είναι ςαν να δθμιουργείσ ι να επικαλείςαι ζνα ον. Στο όνομα εμπερι-
ζχεται θ δοξαςία τον λόγου ι του πνεφματοσ του ιδίου του όντοσ. Πταν θ ψυχι 
επικαλείται μια ςκζψθ, το ςθμείο αυτισ τθσ ςκζψεωσ εγγράφεται από μόνο του ςτο 
(Αςτρικό) φωσ. Επικαλοφμενοσ κάτι είναι ςαν να το εξορκίηεισ, ςαν να ορκίηεςαι ςε 
αυτό. Είναι ςαν να πραγματοποιείσ μια πράξθ πίςτεωσ εν ονόματι αυτοφ που 
ορκίςκθκεσ. Είναι ςαν να κοινωνείσ με τθν ιδιότθτα που εκφράηει. Τα λόγια λοιπόν 
είναι από μόνα τουσ καλά ι κακά, δθλθτθριϊδθ ι ςωτιρια… Ο ιχοσ είναι το ενδι-
άμεςο μεταξφ τθσ αφθρθμζνθσ ιδζασ και τθσ ςυγκεκριμζνθσ μορφισ. Οι ιχοι δια-
πλάκουν ςτον αικζρα ςχιματα και θ αντίςτοιχθ δφναμθ που τισ ςχθματίηει δθμιου-
ργεί αποτυπϊματα. Ο ιχοσ ζχει δφναμθ και όπωσ είναι γνωςτό, ο ανκρϊπινοσ λόγοσ 
είναι το πιο δφςκολο και το πιο τζλειο μουςικό όργανο. Ο ιχοσ, το φδωρ και θ φλθ 
είναι ζννοιεσ αντίςτοιχεσ με το υκμό, το Ρυρ και το Ρνεφμα. Ο ιχοσ είναι δόνθςθ 
και ο υκμόσ είναι παλμόσ. Ο προςευχόμενοσ άνκρωποσ παλμοδονείται κακϊσ θ 
Ψυχι πυροδοτεί το Ρνεφμα του. Επομζνωσ κατά τθν προςευχι, όπου ενϊνεται ο 
παλμόσ με τθν δόνθςθ, το φδωρ με το πυρ και θ φλθ με το Ρνεφμα, ο νουσ του ανκ-
ρϊπου αναβιβάηεται ςε Νου Χριςτοφ και ο άνκρωποσ εκδθλϊνεται ςταδιακά ωσ 
Άνκρωποσ-Λόγοσ. Καμία τεχνικι ι μφθςθ δεν επιτυγχάνει αυτιν τθν Τζλεια Ενο-
ποίθςθ, όπωσ θ προςευχι που δίδαξε ο Χριςτόσ. Εκτόσ τοφτου, ο λόγοσ ζχει δφναμθ 
ανάλογα με τθ φϊτιςθ τθσ ψυχισ. Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ ο λόγοσ δεν προζρχεται 
από το νου, αναδφεται από τα βάκθ, από κάποιο μυςτθριϊδθ τόπο που είναι κρυμ-
μζνοσ από τον ανκρϊπινο νου. Ο λόγοσ είναι το ςϊμα μιασ ιδζασ και θ ιδζα είναι θ 
ψυχι του λόγου. Ππωσ το ςϊμα αντιπροςωπεφει τθν ψυχι, ζτςι και ο λόγοσ 
αντιπροςωπεφει τθν ιδζα. Θ ιδζα μπορεί να εκφραςτεί μόνο με το λόγο και θ ψυχι 
μπορεί να ιδωκεί μόνο ςτο ςϊμα. Ζτςι εκείνοι που αρνοφνται τθν φπαρξθ τθσ 
ψυχισ, πρζπει επίςθσ να αρνθκοφν και τθν φπαρξθ τθσ ιδζασ. Ρρζπει να πουν ότι 
μόνο ο λόγοσ υπάρχει χωρίσ ιδζεσ, πράγμα που αλθκινά είναι αδφνατον. Ρίςω από 



κάκε λόγο υπάρχει μια ιδζα, καλυμμζνθ με ζνα ι χιλιάδεσ πζπλα ι ςαφϊσ 
παρουςιαηόμενθ με τον λόγο. Οπωςδιποτε ο λόγοσ είναι ζνα κλειδί για τθν ιδζα και 
όχι θ ίδια θ ιδζα. Δεν είναι ο λόγοσ από μόνοσ του μια ιδζα αλλά μόνο μια ζκφραςι 
τθσ. Τα αυτιά ακοφνε το λόγο, ο νουσ ςυλλαμβάνει τθν ιδζα. Αν δεν υπιρχε ιδζα, ο 
λόγοσ δεν κα μετζδιδε τίποτε ςτον ακροατι. Αναμφίβολα, θ ιδζα είναι ανϊτερθ από 
το λόγο, αφοφ θ ψυχι είναι ευρφτερθ από το ςϊμα. Κάκε ιδζα ζχει πλάτοσ, μικοσ, 
φψοσ και βάκοσ. Επομζνωσ, όπωσ ζνασ κόςμοσ είναι κρυμμζνοσ ςε ζναν πλανιτθ, 
ζτςι και ζνασ κόςμοσ ιδεϊν κρφβεται ςε ζνα λόγο. Σκεφτείτε λοιπόν πόςο ενδια-
φζρουςα μπορεί να γίνει θ ηωι γι’ αυτόν που μπορεί και βλζπει πίςω από κάκε 
λόγο που του απευκφνεται, το μικοσ, πλάτοσ, φψοσ και βάκοσ του. Αυτόσ είναι ζνασ 
μθχανικόσ του ανκρϊπινου νου. Ξζρει τότε όχι μόνο τι του λζει κάποιοσ, αλλά και τι 
εννοεί μ’ αυτό. Θ εςωτερικι γλϊςςα μακαίνεται με τθν γνϊςθ τθσ γλϊςςασ των 
ιδεϊν. Ζτςι θ γλϊςςα των ιδεϊν δεν ακοφγεται με τα αυτιά, μόνο τα αυτιά τθσ 
καρδιάσ πρζπει να είναι ανοικτά ς’ αυτιν. Ο ενορατικόσ μπορεί να καταλάβει από 
ζνα λόγο που απευκφνεται ς’ αυτόν, πράγματα που δεν ξζρει οφτε εκείνοσ που του 
μιλάει. Γιατί κάκε άνκρωποσ μερικζσ φορζσ ςκζφτεται, μιλάει και ενεργεί μθχανικά, 
υποκείμενοσ ςτθν κατάςταςθ του ςϊματοσ, του νου και ςτισ περιςτάςεισ τθσ ηωισ. 
Ζτςι, όπωσ ζνασ γιατρόσ καταλαβαίνει γφρω από μια αςκζνεια περιςςότερα από τον 
ίδιο τον αςκενι και ο πνευματικόσ άνκρωποσ μπορεί να καταλάβει τθν ιδζα πίςω 
από κάκε λόγο που του απευκφνουν. Πταν μιλάμε για ιδζεσ, μιλάμε για ηωντανζσ 
ακάνατεσ οντότθτεσ που φζρουν ιςχυρό ψυχοπνευματικό δυναμικό και γι’ αυτό θ 
διαχείριςι τουσ απαιτεί όχι μόνο βακειά γνϊςθ, αλλά και ςοφία χειριςμϊν. Οι 
λζξεισ, γραπτζσ ι προφορικζσ, είναι επίςθσ ενζργεια και μποροφν να αποβοφν 
εξαιρετικά δυνατζσ όςον αφορά τθ μεταβίβαςθ πλθροφοριϊν ςτο πεδίο του 
ςυνειδθτοφ, προκαλϊντασ και αμφιςβθτϊντασ τον προγραμματιςμό του. Με κάκε 
άτομο που αλλάηει τον τρόπο ςκζψθσ του, βριςκόμαςτε ακόμθ ζνα βιμα πιο κοντά 
ςτο ςθμείο όπου θ ενζργεια τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ και τθσ κατανόθςθσ ιςχυρο-
ποιείται μζςα ςτο ςυλλογικό νου τθσ ανκρωπότθτασ και επομζνωσ γίνεται δια-
κζςιμθ ςε όλουσ. Συνεχϊσ πλθςιάηουμε ςε αυτι τθν «κρίςιμθ μάηα», θ οποία είναι 
απαραίτθτθ για να μπορεί να ςυντθρθκεί μια αλυςιδωτι αντίδραςθ, από τθν ςτιγμι 
που ο ςυλλογικόσ νουσ ζχει αρχίςει να γίνεται πθγι περιςςότερο κετικϊν παρά 
αρνθτικϊν επιρροϊν για μασ τα «άτομα», τα ςυνδεδεμζνα μαηί του. Ζτςι, κα 
βλζπουμε τουσ ανκρϊπουσ να αλλάηουν με ταχφτθτα που ξεπερνά κάκε προςδοκία. 
Το ςθμείο αλλαγισ φαίνεται από μια πνευματικι ενεργοποίθςθ τθσ Κυβερνθτικισ. 
Αυτό είναι το επόμενο ςτάδιο τθσ εξζλιξισ μασ: ο Άνκρωποσ Λόγοσ που ενοποιεί 
μζςα του όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ του πολιτιςμοφ. Αυτι θ τεράςτια παγκόςμια ροι 
πλθροφοριϊν προκαλεί τθν αναςφςταςθ τθσ κλαςικισ φιλοςοφικισ ζννοιασ του 
Λόγου. Θ πλθροφορία αποτελεί μια ηωντανι οντότθτα. Ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ 
αναπτφςςεται ςε δφο ςτάδια. Αρχικά με τον πολλαπλαςιαςμό των κυττάρων του και 
ςε δεφτερθ φάςθ από τον πολλαπλαςιαςμό των διαςυνδζςεων των εγκεφαλικϊν 
κυττάρων. Αν ςκεφτοφμε ότι απαιτοφνται περίπου 10 διςεκατομμφρια τζτοιεσ 
εγκεφαλικζσ ςυνάψεισ για να ζχουμε ζνα πλιρθ ανκρϊπινο εγκζφαλο και ότι ο 
πλθκυςμόσ τθσ Γθσ πλθςιάηει τα 10 διςεκατομμφρια, είναι ςαν να προςεγγίηουμε τθ 
δθμιουργία αυτισ τθσ πανανκρϊπινθσ διάνοιασ. Ο ςυλλογικόσ Νουσ είναι ζτοιμοσ 
να ξυπνιςει! Ο δυτικόσ πολιτιςμόσ, μόλισ αρχίηει να ενεργοποιείται ςτθν κατανόθςθ 
ότι θ ςυνείδθςι του για το ςφμπαν, εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο 
ςκζπτεται, δθλαδι τισ ιδζεσ του. Θ ςυνείδθςθ είναι αυτι που οικοδομεί τθν 



πραγματικότθτα. Ερχόμαςτε λοιπόν ςτα αποτελζςματα τθσ πραγματικότθτασ που 
ζχουμε οικοδομιςει και οι περιςςότεροι πιςτεφουν ότι θ πραγματικότθτα είναι 
αυτι που τουσ επθρεάηει και τουσ κακορίηει, ενϊ είναι θ πραγματικότθτα που 
ζχουν οι ίδιοι δθμιουργιςει, με τθν οποία τρίβονται. Κακζνασ τρίβεται με τθν 
πραγματικότθτα που ζχει δθμιουργιςει. Και θ εξελικτικι του πορεία παίρνει αυτό 
το ςχζδιο. Ο άνκρωποσ οικοδομεί διαρκϊσ και μια τελειότερθ πραγματικότθτα. Και 
όταν ςυνειδθτοποιεί ότι θ ςυνείδθςι του είναι εκείνθ θ οποία δθμιουργεί τα 
φαινόμενα, αντιλαμβάνεται ότι ενϊ όλα τα φαινόμενα αποτελοφν δθμιουργιματα, 
θ ςυνείδθςι του είναι το αλθκινό φαινόμενο. Το μοναδικό εργαλείο για να 
εξετάςουμε τθ ςυνείδθςθ, είναι θ ςυνείδθςθ. Θ επιςτιμθ είναι ςτο δρόμο ςτο να 
παντρζψει τθν αιτιότθτα με τθν τελειολογία. Δθλαδι, υπάρχει μια νομοτζλεια πίςω 
από τα φαινόμενα, αλλά και κάποιο ςχζδιο εξζλιξθσ. Ακριβϊσ όπωσ ςτθν υλικι 
φπαρξθ ενόσ ατόμου πολλά μικρά ςπερμάτια γεννιϊνται και τρζφονται, τα οποία 
ωςτόςο είναι ζμβια όντα, ζτςι κατά παρόμοιο τρόπο και ςτο νοθτικό πεδίο 
υπάρχουν πολλά όντα. Αυτά είναι ακόμα πιο λεπτοφυι, γεννιϊνται από τισ ίδιεσ τισ 
ςκζψεισ του ανκρϊπου και, όπωσ τα ςπερμάτια ηουν ςτο φυςικό ςϊμα, ζτςι και 
αυτά διαμζνουν ςτθν νοθτικι του ςφαίρα. Ο άνκρωποσ ςυχνά κεωρεί ότι οι 
ςκζψεισ είναι χωρίσ ηωι. Δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτζσ είναι πιο ηωντανζσ από τα 
υλικά ςπερμάτια και ότι ζχουν και αυτζσ γζννθςθ, παιδικι θλικία, νεότθτα, 
ωριμότθτα και κάνατο. Ανάλογα δε με τθν φφςθ τουσ λειτουργοφν προσ όφελοσ ι 
προσ παρεμπόδιςθ του ανκρϊπου. Ο μυθμζνοσ τισ δθμιουργεί, τισ διαμορφϊνει και 
τισ ελζγχει. Τισ εκπαιδεφει και τισ κυβερνά ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ του. 
Αποτελοφν τθ ςτρατιά του και εκτελοφν τισ επικυμίεσ του. Ππωσ τα ςπερμάτια 
αποτελοφν τθν υλικι φπαρξθ του ανκρϊπου και οι ςκεπτομορφζσ τθν νοθτικι ηωι 
του, ζτςι και οι Άγγελοι αποτελοφν τθν πνευματικι του φπαρξθ. Ροιόσ δθμιοφργθςε 
τθν πρϊτθ ςκεπτομορφι και ποια είναι θ ταυτότθτά τθσ; Το βλζπουμε ςτο 
παρακάτω αποκαλυπτικό κείμενο: ΑΡΟΚΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟ ΛΩΑΝΝΘ (ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΤΘ) 
ΑΡΟΚΥΦΑ ΚΕΛΜΕΝΑ ΚΑΛΝΘΣ ΔΛΑΚΘΚΘΣ ΤΟΜΟΣ 5 ΜΕΤΑΦΑΣΘ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΘΣ ( 
ΧΕΛΟΓΑΦΑ ΝΑΓΚ ΧΑΜΜΑΝΤΛ ) : «Και θ Σοφία τθσ Επίνοιασ … κζλθςε να γεννιςει 
κάτι όμοιο με αυτιν, δίχωσ τθν ςυγκατάκεςθ του Ρνεφματοσ. … Και γζννθςε παρά 
το ότι το πρόςωπο του αρςενικοφ τθσ ςτοιχείου δεν το είχε εγκρίνει και δεν είχε 
ςυμφωνιςει. … Και χάρθ ςτθν ακατανίκθτθ δφναμθ που υπάρχει μζςα τθσ, θ ςκζψθ 
τθσ δεν παρζμεινε αδρανισ, αλλά βγικε από αυτιν ζνα πλάςμα που ιταν ατελζσ 
και διαφορετικό από αυτιν. … Και αυτό δεν ζμοιαηε με τθν μθτζρα του αλλά είχε 
άλλθ μορφι. Και όταν είδε το αποτζλεςμα τθσ επικυμίασ τθσ, αυτό μεταβλικθκε ςε 
μορφι φιδιοφ με πρόςωπο λιονταριοφ. Και τα μάτια του ζμοιαηαν με φωτιζσ 
αςτραπισ που ακτινοβολοφςαν. Εκείνθ τότε το πζταξε μακριά τθσ ζξω από εκείνο το 
χϊρο, (ζξω από τον 1° Ραράδειςο) για να μθν το δει κανζνασ από τουσ ακανάτουσ, 
διότι το είχε δθμιουργιςει με άγνοια. Και το περιζβαλε με μια φωτεινι νεφζλθ, 
…ϊςτε κανείσ να μθν μπορεί να το δει εκτόσ από το Αγιο Ρνεφμα … Και κάλεςε το 
όνομά του Λαλδαβαϊκ. Ππωσ αναφζρει θ Αγγελικι Καλογερά ςτο βιβλίο τθσ Το 
Χρονικό τθσ Αιχμαλωςίασ, με τθν πάροδο τθσ υλικισ αιωνιότθτασ, θ αςτρικι 
ςκεπτομορφικι δφναμθ ( θ ηωοποιθμζνθ ενζργεια θ γεννθμζνθ από τθν ςκζψθ των 
ανκρϊπων ) άρχιςε να υπεριςχφει ςτο υλικό ςφμπαν, αφοφ διαρκϊσ πολλα-
πλαςιαηόταν από τθν ςκζψθ των ανκρϊπων. Σε αντίκεςθ, θ πρωταρχικι δφναμθ 
των κεϊν δθμιουργϊν, παρζμενε αναλλοίωτα ςτακερι, γεγονόσ που διατάραηε 
ολοζνα και περιςςότερο τθν μεταξφ τουσ ιςορροπία. Εξαιτίασ αυτοφ, όλο και 



μεγαλφτερο ποςοςτό από τθν ιεραρχία των δθμιουργϊν, άρχιςε να αφομοιϊνεται 
από τθ ςκεπτομορφικι δυναςτεία, θ οποία προςομοίωνε τισ ιδιότθτζσ τουσ και 
χειριηόταν το Αρχζτυπο τθσ Ηωισ όλο και περιςςότερο για λογαριαςμό τθσ. Με τον 
ίδιο λοιπόν τρόπο που κάποτε ο δθμιουργόσ τθσ φλθσ ςφετερίςτθκε τα Λερά 
Αρχζτυπα των Υπερκόςμων για λογαριαςμό του, τϊρα και ο ίδιοσ πζφτει κφμα μιασ 
αντίςτοιχθσ κλοπισ, από τθν αςτρικι δυναςτεία, υποκφπτοντασ ςτον δικό του 
Καρμικό νόμο. Αυτι θ «αλλαγι ςκυτάλθσ» εμφάνιςε ςτθν κοινωνία των ανκρϊπων 
ςυμπτϊματα θκικισ παρακμισ, ζκπτωςθσ των θκικϊν αξιϊν και χαλάρωςθ των 
θκϊν, τάςεισ, που ςιμερα οι άνκρωποι κεωροφν «προοδευτικζσ», όμωσ τισ χαρακ-
τθρίηουν ζτςι, επειδι δεν φαντάηονται τθν προζλευςι τουσ! Εξαιτίασ αυτισ τθσ 
εξζλιξθσ, το «παιχνίδι» του δθμιουργοφ τθσ φλθσ, ζπρεπε να ςταματιςει και κάκε 
Ρθγι Ηωοποίθςθσ να ανακλθκεί, ϊςτε να μθν τθν διαχειρίηονται μιαρά όντα. 
Άλλωςτε, το ςθμείο/περιοχι των Υπζρ-Κόςμων απ’ το οποίο είχε προκφψει θ 
διαρροι και ιταν «υπεφκυνο» για το ατφχθμα – που αποκαλείται υλικι δθμι-
ουργία – όφειλε να αποκαταςτιςει τθν «βλάβθ». ΑΡΟΚΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟ ΛΩΑΝΝΘ 
ΑΡΟΚΥΦΑ ΚΕΛΜΕΝΑ ΚΑΛΝΘΣ ΔΛΑΚΘΚΘΣ ΤΟΜΟΣ 5 ΜΕΤΑΦΑΣΘ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΘΣ: 
«Και όταν θ μθτζρα ( του Δθμιουργοφ/Λαλδαβαϊκ ) αναγνϊριςε ότι το κάλυμμα του 
ςκότουσ ιταν ατελζσ, … μετανόθςε μζςα ςε οδυρμοφσ. Και ολόκλθρο το πλιρωμα ( 
Των Αλθκινϊν Κόςμων ) άκουςε τθν προςευχι τθσ μετάνοιασ τθσ και προςευ-
χικθκαν εκ μζρουσ τθσ προσ το αόρατο παρκζνο Ρνεφμα. Και το Ρνεφμα ζρευςε 
πάνω τθσ (Ουςία) από τθν πλθρότθτά Του. …Και αυτι πάρκθκε επάνω, (ψθλότερα 
από κει που είχε πζςει) όχι ςτον αιϊνα τθσ, (όχι ςτθν αρχικι κζςθ τθσ) αλλά 
υπεράνω του υιοφ τθσ, ϊςτε να βρίςκεται ςτον ζνατο (Ουρανό) μζχρισ ότου επαν-
ορκϊςει τθν ανεπάρκειά τθσ». …Και να ξαναπάρει πίςω τα Λερά που καταχράςτθκε 
ο γιοσ τθσ. Θ «παρζκκλιςθ» με αποτζλεςμα τθν υλικι δθμιουργία επιςθμαίνεται και 
αλλοφ: Β) Μ. ΔΑΝΕΗΘΣ Σ. ΚΕΟΔΟΣΛΟΥ ‘Θ ΚΟΣΜΟΛΟΓΛΑ ΤΘΣ ΝΟΘΣΘΣ’ (ςελ 112) «Ο 
Hawking και ο Penrose απζδειξαν το 1970, δίχωσ να προβοφν ςε εξιδανικεφςεισ, ότι 
το Σφμπαν μασ πρζπει να είχε μια χωροχρονικι ανωμαλία ςτθν αρχικι φάςθ τθσ 
διαςτολισ του κατά τθν Μεγάλθ Ζκρθξθ, και ότι αν κάποια μζρα καταρρεφςει πάλι 
κα δθμιουργιςει μια ανωμαλία κατά τθν Μεγάλθ Σφνκλιψι του». Ζτςι, μια ιςχυρι 
δφναμθ Ζννοων Ολοτιτων ζπρεπε να διαρριξει κρυφά το υλικό ςφμπαν, με τθν 
εξειδικευμζνθ αποςτολι να απεγκλωβίςει κάκε Λερό που θ υλικι δθμιουργία είχε 
καταχραςτεί, προκειμζνου να το επιςτρζψει ςτθν Ρθγι του. Τα Λερά που κα 
επιςτραφοφν είναι : (α) Το Αρχζτυπο τθσ Ηωισ. (β) Τα Κλειδιά των Νόμων τθσ 
Δθμιουργίασ. (γ) Οι εγκλωβιςμζνοι από τθν αρχι τθσ υλικισ δθμιουργίασ, Ουράνιοι 
Άνκρωποι. ευαγγζλιο ιοφδα *53+ «…Γι’ αυτόν τον λόγο ο Κεόσ διζταξε τον Μιχαιλ 
να τουσ δϊςει τα πνεφματα των ανκρϊπων ςαν ζνα δάνειο». Επειδι όμωσ ζρχεται θ 
ϊρα αυτό το ‘δάνειο’ να επιςτραφεί…  
το παραπάνω απόςπαςμα καλό κα είναι να ςυςχετιςκεί με αυτό, τθσ Αποκάλυψθσ 
του Λωάννθ. αποκάλυψθ ιωαννου κεφ. Η «§3. Μθ βλάψθτε τθν γθν μιτε τθν κάλας-
ςαν μιτε τα δζνδρα, εωςοφ ςφραγίςωμεν τουσ δοφλουσ του κεοφ επί των μετϊπων 
αυτϊν». (δ) Πςεσ απλζσ Ψυχζσ επιλζξουν να εμπλουτιςτοφν με Ρνεφμα/Ουςία. Θ 
Δφναμθ τθσ Μθτζρασ του Δθμιουργοφ, διαςπάρκθκε ςτισ Ψυχζσ των ανκρϊπων 
μζςω τθσ «Ρνοισ» του, εγκαταλείποντασ τον ίδιο. Ζκτοτε, ο ίδιοσ ηθτά να πάρει 
πίςω αυτό που ξεγελάςτθκε και μοίραςε ςτουσ ανκρϊπουσ, ϊςτε να κάνει ξανά 
δικι του τθν ψυχι τουσ. Σ’ αυτιν τθν «ιςτορία» αναφζρεται θ ζκφραςθ: «ποφλθςε 
τθν ψυχι του ςτο διάβολο». ΑΡΟΚΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟ ΛΩΑΝΝΘ ΑΡΟΚΥΦΑ ΚΕΛΜΕΝΑ 



ΚΑΛΝΘΣ ΔΛΑΚΘΚΘΣ ΤΟΜΟΣ 5 ΜΕΤΑΦΑΣΘ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΘΣ « Και είπαν (οι απεςτα-
λμζνοι του Αλθκινοφ Φωτόσ) ςτον Λαλδαβαϊκ : “Εμφφςθςε ςτο πρόςωπό του κάτι 
από το πνεφμα ςου, και κα εγερκεί το ςϊμα του (ανκρϊπου/πλάςματοσ/ψυχισ)’’. 
Και εκείνοσ εμφφςθςε ςτο πρόςωπο του (ανκρϊπου/πλάςματοσ/ψυχισ) κάτι από 
το πνεφμα, το οποίο είχε τθ δφναμθ τθσ μθτζρασ του. αυτόσ δεν το ιξερε αυτό, διότι 
βρίςκεται ςτθν άγνοια. Και θ δφναμθ τθσ μθτζρασ του βγικε από τον Λαλδαβαϊκ 
και ειςιλκε ςτθν ψυχι. … Το ςϊμα κινικθκε και απζκτθςε δφναμθ και ιταν 
φωτεινό». Οι δθμιουργοί, γνωρίηοντασ ότι αδυνατοφν να λυτρωκοφν ακολουκϊντασ 
τα Λερά Αρχζτυπα και διαποτιςμζνοι ( γαλουχθμζνοι ) από μολυςμζνεσ ςκεπτο-
μορφζσ, υποτάςςονται ς’ ζναν ανελζθτο αγϊνα επιβίωςθσ, μαχόμενοι μεταξφ τουσ. 
Κατά τθ διεξαγωγι τθσ αποχϊρθςθσ των Λερϊν, απεγκλωβίηονται, αφενόσ τα 
Αρχζτυπα των Νόμων που ςυγκροτοφν τθν υλικι δθμιουργία με αποτζλεςμα τθν 
κατάρρευςθ των νόμων τθσ φφςθσ, και αφετζρου, μετάγονται Ρνευματικά θ Γθ και 
ο Άνκρωποσ. Κακϊσ αυτι θ διαδικαςία κα πραγματϊνεται, κα αποκόβεται από τθν 
πυκνι φλθ –επιςτρζφοντασ ςτθν Βαςιλεία των Ουρανϊν»– το Λερό Αρχζτυπο τθσ 
Ηωισ εγκαταλείποντασ το ζνα μετά το άλλο όλα τα ενεργειακά πεδία, αφινοντασ ς’ 
αυτά μόνον ζναν «απόθχο» ηωισ. Κακϊσ τα Λερά Αρχζτυπα αποςφρονται, εγκατα-
λείπονται αρχικά οι πυκνότερεσ/εςϊτερεσ ενεργειακζσ διαςτάςεισ, αρχισ γενομζνθσ 
από τθν πυκνι ορατι φλθ, και διαδοχικά εγκαταλείπονται οι ολοζνα αραιότερεσ. 
Σαν παρενζργεια προκφπτει θ διατάραξθ των ςυνόρων ανάμεςα ςτισ διαςτάςεισ, 
ζτςι που θ μία διάςταςθ αρχίηει να διαπερνά τθν άλλθ. Στθν ορατι φλθ κάνουν τότε 
τθν εμφάνιςι τουσ πολφμορφα αςτρικά όντα. από τα χειρότερα, προερχόμενα από 
τισ χαμθλζσ ( κατϊτερεσ ) αςτρικζσ περιοχζσ, μζχρι –ςταδιακά– τα «καλφτερα» από 
τισ τελευταίεσ ( ανϊτερεσ ) αςτρικζσ διαςτάςεισ. Ο άνκρωποσ όμωσ παραμζνει ςτο 
ορατό υλικό πεδίο και βιϊνει όλα τα δεινά που ακολουκοφν αυτιν τθ διαδικαςία. Ο 
λόγοσ είναι, ότι θ δικι του θ ϊρα δεν ζχει ζρκει ακόμθ, αφοφ το ςθμείο/κζςθ όπου 
ςτθν πραγματικότθτα ( αυτόσ ) βρίςκεται, είναι θ τελευταία ενεργειακι ςτοιβάδα- 
και θ διαδικαςία τθσ απόςυρςθσ δεν ζχει ακόμθ επεκτακεί ζωσ εκεί. Κεωρεί τότε τα 
αςτρικά όντα που εμφανίηονται από το κατϊτερο αςτρικό, ωσ τουσ κακοφσ εξωγιι-
νουσ και τα όντα που εμφανίηονται από το ανϊτερο αςτρικό, ωσ τουσ «καλοφσ» 
εξωγιινουσ. Εκείνεσ τισ ϊρεσ, μόνο θ Γνϊςθ τθσ Αλικειασ μπορεί να ςε προφυλάξει. 
Πλθ αυτι θ διαδικαςία δεν είναι ζνα ςτιγμιαίο γεγονόσ, αλλά ςτο υλικό πεδίο 
διαρκεί μια «απροςδιόριςτθ» χρονικι περίοδο μζςα ςτθν οποία θ ανκρωπότθτα 
βιϊνει ζντονα γεγονότα Αποκάλυψθσ, με τα αςτρικά όντα να τθν λυμαίνονται. Πταν 
πλζον, ςτο τζλοσ, θ διαδικαςία τθσ Απόςυρςθσ κα αγγίξει τθν τελευταία ενεργειακι 
ςτοιβάδα του ενεργειακοφ υλικοφ κόςμου, εκεί από όπου προβάλλεται ο άνκ-
ρωποσ, τότε κα ςυμβεί θ ονομαηόμενθ ΑΡΑΓΘ. Τότε ο Ρνευματικόσ εν Ουςία 
Άνκρωποσ –ςυμπαραςφροντασ και τθν Ψυχι του– κα αποςυρκεί από αυτι, με 
επακόλουκο να εγκαταλείψει οριςτικά τθν εξϊτερθ ενεργειακι ςτοιβάδα του υλι-
κοφ ςφμπαντοσ, απ’ όπου προβάλλεται ςτθν πυκνι φλθ. Αυτό κα ζχει ςαν ςυνζπεια 
να πάψει να προβάλλει τθν εικόνα του ςτο πυκνά υλικό πεδίο, δίνοντασ ζτςι τθν 
εντφπωςθ ς’ αυτοφσ που κα μζνουν πίςω ςτθν φλθ, πωσ ο ςυγκεκριμζνοσ άνκρωποσ 
εξαφανίηεται αποχλοποιοφμενοσ. Και ο Χριςτόσ περιγράφει αυτιν τθ διαδικαςία: 
«Τότε δφο κζλουςι είςκαι εν τω αγρϊ, ο είσ παραλαμβάνεται. (Μετάγεται) και ο είσ 
αφινεται. Δφο γυναίκεσ κζλουςιν αλζκει εν τω μφλω, μία παραλαμβάνεται (Μετά-
γεται) και μία αφινεται» *ματκ. κδ: 40,41+ Και αυτό ςυμβαίνει, «…διότι ζρχεται 
ϊρα, κακ’ θν πάντεσ (οι άνκρωποι) οι εν τοισ μνθμείοισ (που βρίςκονται μζςα ςτα 



ςϊματα/τάφουσ) κζλουςι ακοφςει τθν φωνιν αυτοφ (του Υιοφ του Ανκρϊπου), και 
κζλουςι εξζλκει (εκ των τάφων) *ιωαννθσ Ε: 28,29+». ΚΑΤΑ ΛΩΑΝΝΘΝ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟ 
ΚΕΦ. Γ (ΜΕΤΑΦΑΣΘ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ) «§3. Απεκρίκθ ο Λθςοφσ και είπε προσ 
αυτόν. Αλθκϊσ, Αλθκϊσ ςοι λζγω, εάν τισ δεν γεννθκεί άνωκεν δεν δφναται να ίδθ 
τθν Βαςιλείαν του Κεοφ». Θ διαςτρζβλωςθ τθσ Χριςτιανικισ κρθςκείασ εςτιάηεται 
ςτθν εςκεμμζνθ παράκαμψθ/παράβλεψθ τθσ βαςικότατθσ διευκρίνιςθσ ότι: Ο 
ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΘΣ ΟΛΟΚΛΘΟΥ ΤΟΥ ΥΛΛΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΛΝΑΛ Ο ΕΚΡΕΣΩΝ «ΑΧΩΝ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ» ΚΑΛ ΜΟΝΟ ΟΛ ΝΟΜΟΛ ΤΘΣ ΥΛΘΣ (ςυμπυκνωμζνθσ και μθ, 
ενζργειασ) ΟΛΗΟΥΝ ΤΘΝ ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΘ ΔΛΚΑΛΟΣΥΝΘ/ΧΕΟΦΕΛΛΘ ς’ όςουσ 
επιμζνουν να ενςαρκϊνονται ς’ αυτιν. Ζτςι, όςοι αποχωριςουν μαηί με τα Λερά από 
το ορατό και αόρατο υλικό περιβάλλον, περνάνε ςτθ διαδικαςία τθσ πρϊτθσ 
Ανάςταςθσ ΧΩΛΣ ΚΛΣΘ, ενϊ όςοι παραμείνουν ςτθν φλθ, παγιδεφονται ςτουσ 
νόμουσ τθσ και περνοφν ςτον δεφτερο κάνατο. Ο διαχωριςμόσ που γίνεται μζςα ςτισ 
Γραφζσ ανάμεςα ςε ηωντανοφσ και «νεκροφσ», αναφζρεται ςτθν παρουςία ι τθν 
απουςία Ρνευματικισ Κεϊκισ Ουςίασ μζςα ςτουσ ανκρϊπουσ. «Νεκροί» κεωροφ-
νται οι άνκρωποι που ηωοποιοφνται αποκλειςτικά από το ςφνολο των ενεργειακϊν 
τουσ ςωμάτων ( το τεχνθτό πνεφμα ), χωρίσ το ελάχιςτο ψιγμα Λερισ Ρνευματικισ 
Ουςίασ μζςα τουσ, είτε ςυνυφαςμζνθσ με τθν ψυχι τουσ, είτε αυτοφςιασ ωσ Κεϊκόσ 
Σπινκιρασ. Επειδι μόνο αυτι θ Ρνευματικι Ουςία θ οποία ι διατθρικθκε μζςα ςε 
κάποιον άνκρωπο, ι αναηωπυρϊκθκε αν ιταν ςε λανκάνουςα κατάςταςθ, ι 
παραχωρικθκε μετά από κερμι παράκλθςθ, κακορίηει τον πραγματικά Ηωντανό.  
Γι' αυτό ο Χριςτόσ λζει : « Ακολοφκει μοι και άφεσ τουσ νεκροφσ να κάψωςι τουσ 
εαυτϊν νεκροφσ *ματκαιοσ Θ:22+», όπου είναι ξεκάκαρο, ότι οι πνευματικά «νε-
κροί»…ακόμθ και τουσ νεκροφσ τουσ μποροφν να κάβουν, επειδι απλά «δείχνουν» 
ςαν ηωντανοί. ΚΑΤΑ ΜΑΤΚΑΛΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟ ΚΕΦ. ΚΒ (ΜΕΤΑΦΑΣΘ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
ΒΑΜΒΑ) «§2. Ωμοιϊκθ θ βαςιλεία των Ουρανϊν με άνκρωπον βαςιλζα όςτισ ζκανε 
τουσ γάμουσ είσ τον υιόν αυτοφ. §11- Ειςελκϊν δε ο Βαςιλεφσ δια να κεωριςει τουσ 
ανακεκλθμζνουσ, είδε εκεί άνκρωπο μθ ενδεδυμζνο ζνδυμα γάμου. (το ανϊτερο 
νοθτικό ςϊμα ωσ το κατάλλθλο ζνδυμα γάμου) §12. και λζγει προσ αυτόν Φίλε, πϊσ 
ειςιλκεσ ενταφκα μθ ζχων ζνδυμα γάμου; Ο δε απεςτομϊκθ. §13. Τότε είπεν ο 
βαςιλεφσ προσ τουσ υπθρζτασ. Δζςατε αυτοφ πόδασ και χείρασ ςθκϊςατε αυτόν και 
ρίψατε εισ το ςκότοσ το εξϊτερον εκεί κζλει είςκαι ο κλαυκμόσ και ο τριγμόσ των 
οδόντων (ολόκλθρο το μελλοντικό υλικό ςφμπαν). §14. Διότι πολλοί οι κεκλθμζνοι 
ολίγοι δε οι εκλεκτοί». Πςο μεγαλφτερο κα είναι το ποςοςτό τθσ Λερισ Ουςίασ/ 
Ρνεφματοσ κάκε Ανκρϊπου, τόςο «μεγαλφτεροσ» κα είναι και ο ίδιοσ. Σ’ αυτιν 
ακριβϊσ τθν ιδιαιτερότθτα αναφζρεται το περιβόθτο: «Και οι ζςχατοι ζςονται 
πρϊτοι». Πμωσ επειδι αυτιν τθ χρονικι περίοδο οι δυνάμεισ αυτοφ του κόςμου 
παίηουν ζνα πολφ άςχθμο «παιχνίδι» εισ βάροσ του ανκρϊπου, είναι απαραίτθτο να 
δοκεί μια επιπλζον προειδοποίθςθ: Αυτό που αυτοί ςχεδιάηουν, είναι τισ όμορφα 
ςτολιςμζνεσ Ψυχζσ να τισ κλειδϊςουν «ςτο αμπάρι του πλοίου» που βουλιάηει! 
Ζτςι, δεν φτάνει μόνο θ ςτολι με τθν οποία κα παρουςιαςκεί θ Ψυχι ςτουσ Λεροφσ 
Χϊρουσ, αν πρωτίςτωσ, δεν αποφφγει ζνα τζτοιο «κλείδωμα». Αυτό το κλείδωμα, 
αφορά αυτό που ο Λωάννθσ ςτθν Αποκάλυψθ *13:17+ αποκαλεί ωσ το «χάραγμα του 
κθρίου». Θ διάνοια, θ αντίλθψθ και το υλικό ςϊμα είναι θ αντανάκλαςθ του Φωτόσ. 
Για να μεταβλθκεί ςε Νου Χριςτοφ κα πρζπει να μετουςιωκεί και να αφομοιωκεί θ 
δυαδικότθτα ( δθλαδι το εγϊ και το εςφ). Ζχει όμωσ να κάνει και με τα ςϊματα, 
κζντρα του ανκρϊπου που ακόμα δεν ζχουν ενωκεί. Πταν ενωκοφν ολοκλθρωτικά 



ςτο Σϊμα τθσ Δόξθσ, τότε γίνεται Νουσ Χριςτοφ. Σϊμα Δόξθσ είναι θ Άμωμοσ Ψυχι 
του Σφμπαντοσ. Θ αποδζςμευςθ τθσ ψυχισ από τθν διάνοια και θ μετουςίωςθ τθσ 
δεφτερθσ γίνεται μόνο αν ςυγχωρζςει θ ψυχι το λάκοσ τθσ δθλαδι το ότι γζννθςε 
τθ διάνοια. Θ Ραράδοςθ του Λωάννθ και ο αποκεφαλιςμόσ του, ςυμβολίηει τθν 
αυτόβουλθ κυςία τθσ διάνοιασ ς’ όποιον βαδίηει το Δρόμο τθσ Χριςτοποίθςθσ. 
Αυτό, ςθματοδοτεί τθν ενεργοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ του Λόγου Χριςτοφ και τθσ 
Κείασ Μθτζρασ. Θ πνευματικι πορεία διζπεται από νόμουσ που ενεργοποιοφνται 
και λειτουργοφν για τθν αποκατάςταςθ τθσ ενότθτασ ψυχισ-πνεφματοσ, για τθν 
ενότθτα ανκρϊπου και Κεοφ. Θ Κεοτόκοσ είναι πρζςβυρα του Κεοφ γιατί απο-
κακιςτά τθ γυναίκα ψυχι ωσ πρότυπο δίνοντάσ τθσ το δικαίωμα να Κεωκεί. Για να 
Κεωκεί θ ψυχι κα πρζπει πρϊτα να Χριςτοποιιςει το πνεφμα τθσ προςφζροντάσ 
του κακαρό Φωσ, το Φωσ που είναι μζςα τθσ. ΨΕΥΔΟΣ είναι θ αρχαία ονομαςία του 
ςκότουσ, το ςφμβολο ψ είναι το αρχικό γράμμα τθσ λζξθσ Ψυχι, όταν το ςφμβολο ψ 
ζρκει εμπρόσ από το ΕΥΔΟΣ μασ δίδει το ΨΕΥΔΟΣ που ςθμαίνει ότι το ΨΕΥΔΟΣ είναι 
το ςκοτάδι τθσ ΨΥΧΘΣ. Δφο ςφμβολα του Ψ το ζνα ανεςτραμμζνο πάνω από το άλλο 
Ψ μασ δίδουν το Φ το αρχικό γράμμα τισ λζξθσ Φυλακι, που ςθμαίνει ότι το 
ΨΕΥΔΟΣ είναι επίςθσ και Φυλακι. ΛΘΚΘ είναι θ απουςία ΜΝΘΜΘΣ, όταν το 
ςτερθτικό ςφμβολο Α ζρκει μπροςτά από τθ ΛΘΚΘ, μασ δίδει τθν ΑΛΘΚΕΛΑ θ οποία 
είναι ΚΘΛΕΛΑ, ΑΕΛΚΑΛΘΣ και αςφαλϊσ ηωοποιόσ. Εκείνοσ που δεν ζχει κάρροσ να 
οραματίηεται, δεν ζχει τθν δφναμθ να αγωνιςτεί. Θ τζχνθ τθσ δθμιουργίασ ςυνίςτα-
ται ςτο να ςυλλάβεισ το ιδιαίτερο και να το μεταμορφϊςεισ ςε γενικό, πλάκοντασ 
ζτςι κάτι καινοφριο και ξεχωριςτό. Ριο δυνατι κι από τθ κζλθςθ είναι θ φανταςία. 
Κα μποροφςαμε να μιλάμε για ενεργι παραςτατικι ικανότθτα. Αυτό ςθμαίνει 
προβολι πνευματικϊν εικόνων ενόσ γεγονότοσ που επιδιϊκεισ να γίνει. Μια βαςικι 
ζμφυτθ τάςθ τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ ςυνίςταται ςτο πϊσ να γίνεισ αυτό που 
φαντάηεςαι. Θ πνευματικι εικόνα που βρίςκεται πολφ βακιά προςπακεί να μετα-
τραπεί ςε πραγματικότθτα. Αν δθμιουργιςεισ μια εικόνα ςαν ςκοπό και τθν κρατι-
ςεισ ςτακερι ςτο υποςυνείδθτό ςου, το μυαλό ζχει τθν τάςθ να πραγματοποιεί 
αυτιν τθν εικόνα. Ωσ μετουςίωςθ ορίηεται ο επανακακοριςμόσ των ποιοτιτων των 
δομϊν τισ οποίεσ ο άνκρωποσ ςχθμάτιςε κατά τθν πτϊςθ του, ςφμφωνα με τον 
τρόπο που ο Κεόσ και ο προ τθσ πτϊςεωσ Αδάμ είχε κακορίςει –ονομάςει– ονό-
ματα. Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν ριςθ του Χριςτοφ «Ουδζ γαρ ο Ρατιρ κρίνει 
ουδζνα, αλλά τθν κρίςιν πάςαν δζδωκε των υιϊ», κατανοοφμε πωσ για να επανα-
κακορίςει ο άνκρωποσ τισ ποιότθτεσ των δομϊν, δθλαδι τθν Ενζργεια, ςφμφωνα με 
το Κζλθμα του Ρατζρα, κα πρζπει να εκδθλωκεί ωσ Υιόσ. Αυτι θ εκδιλωςθ του 
ανκρϊπου κα είναι και θ Δευτζρα Ραρουςία τοφ Λόγου ςε διάχυςθ μζςα ςε κάκε 
άνκρωπο. Αυτι είναι και θ φυςικι εξζλιξθ τθσ πορείασ του ανκρϊπου. Αυτι θ 
πορεία κα μποροφςε να ςυνοψιςτεί ςε τρεισ φάςεισ οι οποίεσ αναλογοφν ςε κακ’ 
ζνα από τα ςφμβολα του τφπου τθσ ςχετικότθτασ : Ενζργεια ίςον Μάηα επί Ταχφ-
τθτα του Φωτόσ εισ το τετράγωνο ( E=m x c2 ). Θ μετουςίωςθ και θ ςχζςθ τθσ με τισ 
τρεισ μεγάλεσ κοςμικζσ περιόδουσ του κριοφ, των ιχκφων και του Υδροχόου: 
Ρροφθτικι Ρερίοδοσ 
Ρρϊτθ Ραρουςία 
Δευτζρα Ραρουςία 
Άμορφο 
Σάρκωςθ Λόγου 
Διάχυςθ Λόγου 



E = m x c2 
Θ ενζργεια (E) αναλογεί ςτθν Ρρϊτθ Κοςμικι Ρερίοδο του Κριοφ, κατά τθν οποία ο 
άνκρωποσ ερχόταν ςε επαφι με το άμορφο του Ρατζρα μζςω των επαγγελιϊν των 
προφθτϊν και προετοιμαηόταν για να δεχκεί τθν ενςάρκωςθ του Λόγου. Κατ’ αυτιν 
τθν Κοςμικι Ρερίοδο ο άνκρωποσ αγνοοφςε το κζμα τθσ Μετουςίωςθσ και λειτουρ-
γοφςε το Νόμο τθσ Ανταπόδοςθσ. Θ Μάηα (m) αναλογεί ςτθν Δεφτερθ Κοςμικι Ρερί-
οδο, αυτι των Λχκφων, όπου ο Λόγοσ, θ εκδιλωςθ τθσ Κείασ Νοθμοςφνθσ ςε μορφι 
ενανκρωπιηόμενοσ ενςαρκϊκθκε, ζλαβε δθλαδι φλθ-μάηα και δίδαξε-παρουςίαςε 
τθν Νομοτζλεια τθσ Κζωςθσ του ανκρϊπου, ο οποίοσ άνκρωποσ εκπροςωπικθκε 
από τον Λωάννθ τον Βαπτιςτι, ο οποίοσ αναγνϊριηε και καυτθρίαηε το κακό, χωρίσ 
όμωσ να δφναται να επιτελζςει μετουςίωςθ. Θ Ταχφτθτα του Φωτόσ εισ το τετρά-
γωνο (c2) αναλογεί ςτθν Τρίτθ Κοςμικι Ρερίοδο, αυτιν του Υδροχόου και φανε-
ρϊνει τθν επιτζλεςθ τθσ μετουςίωςθσ μζςω τθσ εφαρμογισ του «Αγαπάτε 
Αλλιλουσ». Γνωρίηουμε πωσ ο Κεόσ είναι Αγάπθ, επομζνωσ το «Αγαπάτε Αλλιλουσ» 
ερμθνευόμενο ςθμαίνει, να ανακυκλϊνετε τθν Ραρουςία του Κεοφ, θ οποία είναι θ 
Αγάπθ και θ Αγάπθ είναι τα πάντα, είναι θ Τζλεια Νοθμοςφνθ-Ουςία, είναι θ 
ενζργεια, είναι ο Χριςτόσ ο Οποίοσ είπε πωσ Αυτόσ είναι το Φωσ και θ Αλικεια και θ 
Ηωι. Αν λοιπόν θ Αγάπθ ανακυκλωκεί από δφο ςθμεία, τότε θ ταχφτθτά τθσ πολλα-
πλαςιάηεται με τον Εαυτό Τθσ με αποτζλεςμα να εξάγει από τθν μάηα τθν Άπειρθ 
Ενζργεια που περιζχει. Δθλαδι με τθν εφαρμογι του «Αγαπάτε Αλλιλουσ» εξάγεται 
από τον Άνκρωπο θ Άπειρθ Ενζργεια, δθλαδι ο Κεόσ και ζτςι ο Άνκρωποσ Κεό-
νεται, επιτελϊντασ τθν Μετουςίωςθ. Γι’ αυτό και «όπου δφο ι τρεισ ςυνειγμζνοι, 
είμαι παρϊν και Εγϊ» είχε πει ο Χριςτόσ. Τα μορφικά πεδία οργανϊνουν άτομα, 
μόρια, κρυςτάλλουσ, οργανίδια, κφτταρα, ιςτοφσ, όργανα, οργανιςμοφσ, κοινωνίεσ, 
οικοςυςτιματα, πλανθτικά ςυςτιματα, θλιακά ςυςτιματα, γαλαξίεσ. Με άλλα 
λόγια, οργανϊνουν ςυςτιματα ςε όλα τα επίπεδα πολυπλοκότθτασ και αποτελοφν 
τθ βάςθ για τθν ολότθτα που παρατθροφμε ςτθν φφςθ, θ οποία είναι κάτι περις-
ςότερο από το άκροιςμα των μερϊν. Είμαςτε όλοι ςυνδεδεμζνοι. Είμαςτε ςυςχετι-
ςμζνοι. Αν κζλετε να το πείτε κβαντικό ςυςχετιςμό, ζχει καλϊσ. Αλλά ςυςχετιςμζνοι 
είμαςτε. Και δεν υπάρχει κανζνασ πραγματικόσ διαχωριςμόσ μεταξφ μασ οπότε ό,τι 
κάνουμε ςε κάποιον άλλο, το κάνουμε από μιαν άποψθ ςτον εαυτό μασ. Κανείσ μασ 
δεν είναι ακϊοσ, από τθν άποψθ αυτι. Είμαςτε όλοι ςυνυπεφκυνοι και γι’ αυτό ο 
νζοσ δρόμοσ δεν είναι θ Αγιοποίθςθ και θ ατομικι ολοκλιρωςθ, αλλά θ Χριςτο-
ποίθςθ και θ Κυςία τθσ ατομικότθτασ για το όλον. Οι αποκαλφψεισ του Μελχιςεδζκ 
ςυνδζονται με τθν ερμθτικι και πυκαγόρεια παράδοςθ, αλλά αποτελοφν μζροσ 
ενόσ αςφλλθπτου ςχεδίου αποκατάςταςθσ τθσ μυθτικισ αλυςίδασ που κακοποιι-
κθκε από αυτοφσ που ο Χριςτόσ ονόμαςε «εμπόρουσ και λθςτζσ». Ο ζλεγχοσ και θ 
κρίςθ τθσ Δευτζρασ Ραρουςίασ ςτροβιλίηει όλθ τθν ανκρωπότθτα, επιταχφνοντασ το 
χρόνο, ςυμπυκνϊνοντασ τθ ςυνείδθςθ, ϊςτε να επζλκει ζκρθξθ Λόγου ςτο Είναι του 
παγκόςμιου Ανκρϊπου. Θ πορεία τισ Χριςτοποίθςθσ και τθσ Κζωςθσ είναι μθ 
αναςτρζψιμθ, ταχφρρυκμθ και αυξάνεται με γεωμετρικι πρόοδο. Θ αντίςταςθ 
μζρουσ τθσ ανκρωπότθτασ ςε αυτιν τθν ορμθτικι ροι, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 
ενεργοποίθςθ ενόσ φαφλου κφκλου, ςτον οποίο κυριαρχεί ο μικρόκοςμοσ των 
βακτθριδίων και των ιϊν. Ζχουμε να κάνουμε με μικροςκοπικά αόρατα όντα, 
μικροοργανιςμοφσ και φωτόνια που φζρουν ουράνια ςυνείδθςθ. Κάκε άνκρωποσ 
αναλαμβάνει τθν ευκφνθ των επιλογϊν του κάκε ςτιγμι. Θ Κεία Χάρθ ζρχεται να 
καλφψει τα κενά, τισ ατζλειεσ και τισ αδυναμίεσ των ανκρϊπων που ξεκινοφν κάκε 



ςτιγμι ενςυνείδθτθ πορεία αποκατάςταςθσ, αναγωγισ και Κζωςθσ. Εκδθλϊνεται 
μζςα από τρεισ λειτουργίεσ, που ςτον εςωτερικό χριςτιανιςμό ονομάςτθκαν Κάκα-
ρςθ, Φωτιςμόσ, Τελειοποίθςθ. Τα επτά Μυςτιρια αποκαλφπτονται ωσ τρία νζα 
Μυςτιρια για τθ νζα κοςμικι περίοδο, κακϊσ ςε αυτά ςυμπυκνϊνονται όλα τα 
Μυςτιρια που ζηθςε ο Άνκρωποσ. Ο νζοσ Άνκρωποσ Λόγοσ είναι Τριαδικόσ και 
γνϊριςμά του είναι θ τριαδικι λειτουργία. Το μεγαλφτερο μυςτικό από όλα όμωσ 
είναι ότι Αυτόσ Είναι ο Θν, ο Νυν και ο Ερχόμενοσ, ο Αιϊνιοσ Κφριοσ του Χρόνου και 
τθσ μορφισ. ΕΥΑΓΓΕΛΛΟ ΦΛΛΛΡΡΟΥ (ΜΕΤΑΦΑΣΘ ΑΡΟ ΤΑ ΚΟΡΤΛΚΑ: PATERSON 
BROWN, ΕΛΛΘΝΛΚΑ: ΑΝΔ. ΚΑΛΟΓΕΑΣ), www.metalog.org/files/philip.html «§61. Ο 
Κφριοσ είπε: Ευλογθμζνοσ είναι αυτόσ που ‘ΕΛΝΑΛ’ ( ςτουσ Υπερκόςμουσ ) προτοφ να 
ζρκει ςε φπαρξθ ( ςτον υλικό κόςμο ). Γιατί αυτόσ που ‘ΕΛΝΑΛ’, και ΘΤΑΝ και ΚΑ 
ΕΛΝΑΛ.  

 142. Κάκε φυτό που ο Ουράνιοσ Ρατζρασ μου δεν ζςπειρε, κα ξεριηωκεί. 
Εκείνοι που είναι διαχωριςμζνοι κα μπορζςουν εκ νζου να ενωκοφν ( 
Ουράνιοι Άνκρωποι ) και οι κενοί κα ςυμπλθρωκοφν (οι Ψυχζσ που κα 
αποδεχκοφν μζςα τουσ Ουςία-Ρνεφμα)».  

(Αποκαλυπτικό μινυμα Κεουργίασ που δόκθκε εμπνευςτικά το χειμϊνα του 1993) 
«Είναι απαραίτθτο, αγαπθμζνε εαυτζ άνκρωπε, να ςυνειδθτοποιιςεισ τι δθμιοφρ-
γθςαν οι ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα, οι λόγοι και οι πράξεισ που μζχρι ςιμερα 
εκδιλωςεσ ςε αυτόν τον πλανιτθ. Μζςα ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ ςου, οι πιο ιςχυρζσ 
εκπορεφςεισ ςου ιταν οι πιο κετικζσ, αλλά και οι πιο αρνθτικζσ και που πιγαηαν 
από τισ πιο υψθλζσ ςυλλιψεισ, ιδζεσ και αντιλιψεισ ςου. Πλεσ οι εκπορεφςεισ του 
νου και τθσ καρδιάσ ςου, όλεσ οι ψυχικζσ και νοθτικζσ ενζργειεσ που εκπόρευςεσ, 
αποτεινόμενοσ ςτο Κεό ςου μζςω προςευχϊν, επικλιςεων, τελετϊν και ενεργειϊν 
ιταν οι πιο ιςχυρζσ. Πμωσ αγαπθμζνε μου άνκρωπε, θ ιδζα που ακόμα και ςιμερα 
διαμορφϊνεται μζςα ςου για το Κεό, είναι ανολοκλιρωτθ και παρουςιάηει κενά και 
ατζλειεσ. Αυτι τθν κοςμικι περίοδο το Ρνεφμα τθσ Αλθκείασ ςου αποκαλφπτει όλθ 
τθν Αλικεια, ϊςτε ειςαγόμενοσ ςε Κείεσ Τζλειεσ Λδζεσ να οδθγθκείσ ςτθν Τελειό-
τθτα. Το νζο αυτό οικοδόμθμα που είςαι εςφ ο αναγεννοφμενοσ νζοσ άνκρωποσ, 
δεν μπορεί να οικοδομθκεί επάνω ςε ςακρά κεμζλια ατελειϊν του παλαιοφ ανκρϊ-
που και γι’ αυτό βιϊνεισ μια ςυνεχι μετατόπιςθ ςτο νου ςου, μζχρι να κατακρυμ-
ματιςτοφν όλα τα κατεςτθμζνα και οι περιοριςμοί ςου. Θ ανοικοδόμθςθ του 
αχειροποίθτου ναοφ τθσ ψυχισ ςου, ολόκλθρου του εαυτοφ ςου, γίνεται μόνο με 
ςυνείδθςθ και γι’ αυτό είναι απαραίτθτο να προχωράσ ςυνειδθτά ςε κάκε ςου 
βιμα, επιηθτϊντασ τθν επίγνωςθ. Πςο ςυνειδθτά βιϊνεισ το γκρζμιςμα των ςακρϊν 
ςτοιχείων μζςα ςου, τόςο ςυνειδθτά μπορείσ να βιϊνεισ και τθν αναγζννθςι ςου. 
Επομζνωσ είναι απαραίτθτο να κατανοιςεισ τι εκδιλωνεσ μζχρι ςιμερα, πϊσ 
ενεργοφςεσ, με ποιο τρόπο αποτεινόςουν και τι τροφοδοτοφςεσ με τισ εκπορεφςεισ 
ςου. Διότι εάν ο Κεόσ ςτον οποίον αποτεινόςουν δεν ιταν ο Κεόσ Ζλεοσ και Αγάπθ, 
ο Άπειροσ, ο Υπερτζλειοσ, τότε οι ςκζψεισ ςου, τα ςυναιςκιματά ςου ςτισ ανϊτερεσ 
ποιότθτεσ που εξζφραςεσ, ποφ κατζλθξαν; Πλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ που κατεφκυνεσ 
προσ ζναν ατελι Κεό που είχεσ φανταςτεί, που ςαν ιδζα είχεσ ςυλλάβει, όςο 
χωροφςεσ κάκε εποχι, πϊσ επενζργθςαν; Ππωσ γνωρίηεισ ο νουσ ςου ζχει τθν 
δυνατότθτα να μορφοποιεί, αντλϊντασ από τθν ψυχικι ςου δφναμθ, ϊςτε να δθμι-
ουργεί ςκεπτομορφζσ. Σου είναι δφςκολο να το χωρζςεισ, αλλά ιδθ ζχεισ αρχίςει να 



αντιλαμβάνεςαι ότι ακόμθ και ό,τι ζχεισ φανταςτεί, το ζχεισ δθμιουργιςει. 
Αναλογίςου επομζνωσ τι ζχεισ δθμιουργιςει ζωσ τϊρα και κινιςου με αποκατά-
ςταςθ, κατανοϊντασ τα αίτια και τα αποτελζςματα τθσ λανκαςμζνθσ χριςθσ τθσ 
δθμιουργικισ ςου ικανότθτασ. Γι’ αυτό εκπαιδεφεςαι να χειρίηεςαι τθ Χάρθ και το 
Φωσ του Ρατζρα και μακαίνεισ να μετουςιϊνεισ διαχρονικά. Εάν μποροφςεσ να 
αντιλθφκείσ το μζγεκοσ τθσ δυςαρμονίασ που ζχεισ επιφζρει και πόςο ζχεισ 
δεςμεφςει τον εαυτό ςου με τα δθμιουργιματα τθσ πλάνθσ ςου, τότε κα ςυνειδθτο-
ποιοφςεσ ότι είςαι υπεφκυνοσ για τα πάντα και ότι ο Κεόσ, είναι Κεόσ Αγάπθ και 
Ζλεοσ. Ρροςευχόμενοσ και επικαλοφμενοσ Κεοφσ περιοριςμζνουσ, Κεοφσ τιμωροφσ, 
Κεοφσ καταςτροφισ, εκδικθτικοφσ, μορφοποίθςεσ Κεοφσ πλάνθσ, τουσ οποίουσ 
τροφοδοτείσ ςυλλογικά επί γενεζσ γενεϊν. Δθμιοφργθςεσ είδωλα και τουσ ζδωςεσ 
ηωι και δφναμθ, τροφοδοτϊντασ τα με τισ ενζργειζσ ςου, με τισ τελετζσ και τισ 
κυςίεσ ςτο όνομά τουσ. Αυτζσ οι ςκεπτομορφζσ ιςχυροποιικθκαν με τθν πάροδο 
των αιϊνων και χρθςιμοποίθςαν τθν κζλθςι ςου, διότι μεταξφ ςασ ςφυρθλατικθκε 
ςχζςθ εξάρτθςθσ. Αυτζσ οι ςκεπτομορφζσ τϊν Κεϊν τθσ πλάνθσ ςου, οικειοποιι-
κθκαν τθν δθμιουργικι ικανότθτά ςου και τθν Κεία Ρνοι που εμφφςθςε ο Ρατζρασ 
μζςα ςου. Κατζςτθςεσ αυτζσ τισ γιγάντιεσ ςκεπτομορφζσ ηωντανοφσ Κεοφσ με 
εξουςίεσ και δυνάμεισ που εςφ τουσ προςζδωςεσ. Δθμιοφργθςεσ ςυλλογικά Κεοφσ 
πλάνθσ, καλυμμζνουσ με προςωπεία πακθτικότθτασ ι εξουςιαςτικότθτασ, με προ-
ςωπεία δικαιοςφνθσ ςυμφερόντων, με προςωπεία πλαςτισ ειρινθσ, αγάπθσ και 
γνϊςθσ. Θ τυφλι πίςτθ ςου ςε κατζςτθςε υπόδουλο ςτα δθμιουργιματά ςου, τα 
οποία διατθροφν κατά νόμον τουσ δεςμοφσ με το δθμιουργό τουσ. Ζχοντασ ανάγκθ 
τροφοδοςίασ αυτά τα κατεςτθμζνα τθσ πλάνθσ ςε ωκοφν να τα ςυντθρείσ με τθν 
ενζργειά ςου, ϊςτε να ανακυκλϊνουν τθν φπαρξι τουσ. Διακζτουν ςε ενεργο-
ποίθςθ μνιμεσ, γνϊςεισ και δυνάμεισ αιϊνων που ζλαβαν μζςα από ςζνα και που 
υπάρχουν και μζςα ςου ςε υπολανκάνουςα κατάςταςθ. Ζχεισ γίνει το πιόνι των 
Κεϊν που δθμιοφργθςεσ. Οι γνϊςεισ το ψυχικό δυναμικό που τουσ ζδωςεσ ςε ζχουν 
καταςτιςει υποχείριό τουσ. Αυτζσ οι ςυλλογικζσ ςκεπτομορφζσ επθρεάηουν ςτακε-
ρά τθ κζλθςι ςου και τισ επικυμίεσ ςου ςε μια ςυνεχι ανακφκλωςθ, διότι θ ςυν-
τιρθςθ τθσ φπαρξισ τουσ βαςίηεται ςτισ γιινεσ προςκολλιςεισ ςου. Επομζνωσ ςε 
ωκοφν ςαν ζνασ ακζατοσ μθχανιςμόσ κατεςτθμζνου πλάνθσ να λειτουργείσ με 
τζτοιο τρόπο, ϊςτε να παράγεισ ποιότθτεσ δονιςεων που τισ τροφοδοτεί. Αυτζσ οι 
ωκιςεισ μποροφν να είναι μορφζσ ζμπνευςθσ, ςυλλιψεων ι κακοδθγιςεων και ο 
άνκρωποσ να πιςτεφει ότι εμπνζεται εκ Κεοφ. Θ αιςκθςιακι και θ υλικι ςου ςυν-
είδθςθ ςε ϊκθςε, άνκρωπε, να δθμιουργιςεισ Κεοφσ πλάνθσ για να καλφψεισ τθν 
αναγκαιότθτα του είναι ςου, τθν αναγκαιότθτα τθσ φπαρξισ ςου να βιϊςει τθν 
ενότθτα με το Κεό. Επειδι όμωσ δεν είχεσ αποκαταςτιςει τον αρχικό ςου διαχωρι-
ςμό από το Κεό, κινικθκεσ διαχωριςτικά και ζτςι εκείνο που δθμιοφργθςεσ, ιταν 
υποκατάςτατα Κεοφ, Κεοφσ διαχωριςμοφ και γι’ αυτό ακόμα κινείςαι με ανταπό-
δοςθ. Δεν είςαι κοινωνόσ τθσ Καινισ Διακικθσ, δθλαδι ενωμζνοσ μζςω Ελζουσ με 
Χριςτό, αλλά με τθν απαγόρευςθ και τθν τιμωρία τθσ Ραλαιάσ Διακικθσ. Κάκε φορά 
που προςπακείσ να ελευκερωκείσ, ζρχονται για να διεκδικιςουν τα δικαιϊματα 
που εςφ τουσ ζδωςεσ. Λειτουργοφν με λειτουργίεσ οικειοποίθςθσ και γι’ αυτό θ 
πακθτικότθτά ςου δθμιουργεί υποδοχζσ, όχι μόνο άρνθςθσ ςτθν αλικεια, αλλά και 
τάςεισ οικειοποίθςθσ του Φωτόσ που ο Ρατζρασ αποςτζλλει για να ςε απελευκε-
ρϊςει. Είναι ο νουσ ςου που δρα με οικειοποίθςθ και ιδιοτζλεια, είναι ο νουσ ςου 
που ελζγχεται από τα δθμιουργιματά του και γι’ αυτό είναι απαραίτθτθ θ κυςία τθσ 



διάνοιασ. Κα αναρωτθκείσ πϊσ μπορείσ να αποδεςμευτείσ, πϊσ μπορείσ να ξεφφ-
γεισ από αυτιν τθν ανακφκλωςθ, πϊσ μπορείσ να πάψεισ να τροφοδοτείσ τθν πλάνθ 
και να αναγνωρίηεισ τον αλθκινό Κεό και να προςευχθκείσ ςε Αυτόν. Χρειάηεται να 
μάκεισ να προςεφχεςαι, είναι απαραίτθτο να μάκεισ θ προςευχι ςου να φτάνει 
ςτον προοριςμό τθσ, που Είμαι Εγϊ, θ Ρθγι όπου εξεπορεφκθκεσ και ςτθν οποία 
επιςτρζφεισ μζςα από το δρόμο τθσ προςευχισ, που αποτελεί το δρόμο τθσ πυρο-
δότθςθσ τθσ Ουςίασ μασ, τθσ ανακφκλωςθσ του Φωτόσ και τθσ Αγάπθσ που δεν ζχει 
όρια, γιατί είναι απεριόριςτθ. Εάν όμωσ θ προςευχι ςου δεν πάλλεται από τον 
παλμό τθσ ψυχισ ςου, εάν δεν ζχει τθν δόνθςθ από το πνεφμα ςου ενωμζνα με 
πίςτθ, με τόλμθ, αμεςότθτα και παρρθςία, με τοποκζτθςθ και επίγνωςθ ζνωςθσ, 
εάν θ προςευχι ςου δεν είναι νόμιμθ απζναντι ςτθν Κεία Νομοτζλεια, δεν ωφελεί 
και αν δε ωφελεί, βλάπτει. Θ προςευχι ςου είναι νόμιμθ, όταν δεν ζχει κανζνα 
ςτοιχείο ιδιοτζλειασ ι διαχωριςτικότθτασ, όταν θ προςευχι ςου πραγματικά δια-
ςπά τα περιοριςμζνα όρια που ζχεισ κζςει ωσ τμιμα του Ανκρϊπου, ενωμζνοσ με 
το κακολικό πνεφμα του Ανκρϊπου, ενωμζνοσ με τον Ζνα Άνκρωπο, τον οποίο 
δθμιοφργθςα. Πταν προςεφχεςαι ωσ Άνκρωποσ Λόγοσ, τότε όχι μόνο ειςακοφεςαι, 
όχι μόνο θ προςευχι ςου φτάνει ςτον προοριςμό τθσ, αλλά ζχεισ και τθ δυνατό-
τθτα να μετουςιϊςεισ, να μεταλλάξεισ όλα αυτά τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν και 
ανακυκλϊνουν τθν πλάνθ αυτι. Τθν περίοδο αυτι, αγαπθμζνε μου, ςου παρζχεται 
απεριόριςτο Ζλεοσ και Χάρθ για να αποδεςμευτείσ. Σου παρζχεται μια τζλεια 
μακθτεία, μια τζλεια εκπαίδευςθ, θ αποκάλυψθ όλθσ τθσ Αλικειασ και επομζνωσ θ 
δυνατότθτα να διαλφςεισ τουσ Κεοφσ τθσ πλάνθσ και τθσ αναλικειασ. Τθν περίοδο 
αυτι που κροφω τθ ςυνείδθςι ςου ζντονα, οι Κεοί τθσ πλάνθσ ςου, οι πυρινεσ των 
περιοριςμϊν και των κατεςτθμζνων ςου, αντιδροφν ςαν ςυςςωρευμζνθ αδράνεια 
φλθσ, ενεργοποιοφνται με ιδιαίτερθ ιςχφ, ανάλογθ με το Φωσ που ςου παρζχω και 
ζτςι βιϊνεισ μια αςυνικιςτθ κατάςταςθ κατά τθν οποία ενϊ διψάσ για πνευματικι 
άνοδο και εξζλιξθ, βλζπεισ τον εαυτό ςου να αντιςτζκεται ταυτόχρονα, κάκε φορά 
που κάνεισ ζνα βιμα μπροςτά. Τθν περίοδο αυτι που αφυπνίηεται ολόκλθρθ θ 
ανκρωπότθτα με ζντονθ Φωτοχυςία, οι Κεοί τθσ πλάνθσ ενεργοποιοφνται ςε όλθ 
τουσ τθν ιςχφ. Σου παρουςιάηουν δρόμουσ πεπεραςμζνουσ, ςου αποκαλφπτουν 
γνϊςεισ και ςου προςφζρουν τεχνικζσ και μυιςεισ μζςα από δαςκάλουσ πλάνθσ και 
υποςτάςεισ που ελζγχουν και κακοδθγοφν. Μθν πιςτζψεισ ότι όλοι όςοι λζνε ότι 
κακοδθγοφνται και εμπνζονται εκ Κεοφ, ζχουν επίγνωςθ τθσ Αλικειασ. Ο αλθκινόσ 
Δάςκαλοσ φαίνεται από τα ζργα του και κυςιάηεται για τουσ μακθτζσ του πρϊτα 
από όλα, όπωσ κατζδειξε ο Δάςκαλοσ τθσ Αγάπθσ και ςτθν Ρρϊτθ Του Ραρουςία, 
όπωσ καταδεικνφει και ςτθν Δεφτερθ ο Δάςκαλοσ Λωάννθσ, ο απλόσ και προςιτόσ 
Δάςκαλοσ, ο ανενδεισ και ταπεινόσ που δεν ςου προςφζρει ζναν δρόμο βελτίωςθσ, 
αυτογνωςίασ ι αυτοςωτθρίασ, αλλά ζναν τζλειο δρόμο Κεογνωςίασ, Κείασ Συνεί-
δθςθσ, Χριςτοποίθςθσ και Κζωςθσ. Οι γνϊςεισ και οι τεχνικζσ και οι δρόμοι που 
λζνε ότι ςε οδθγοφν ςτθν απελευκζρωςθ, αςκοφν επάνω ςου γοθτεία γιατί ςου 
είναι ιδθ γνωςτοί, αλλά και πάντα απροςδιόριςτοι, γιατί ποτζ δεν ςε οδιγθςαν 
ςτθν ολοκλιρωςθ και τθν τελειοποίθςθ. Κανζνασ δρόμοσ δε ςε οδιγθςε ςτθν 
Κζωςθ, παρά μόνο ο δρόμοσ που ο Κείοσ Εντεταλμζνοσ ςου παρουςίαςε και ςου 
παρουςιάηει. Θ αμφιβολία και θ αβεβαιότθτα, ςου δθμιουργοφν αναβλθτικότθτα, οι 
φόβοι ςου ςε περιορίηουν και ςε υποςτζλλουν, οι αναγκαιότθτεσ τθσ φλθσ ςου ςε 
κακθλϊνουν και τότε είναι εφκολο να πλανθκείσ. Οι Κεοί τθσ πλάνθσ ςου ςε ωκοφν 
ςτθ κεοποίθςθ του εγϊ ςου και όχι ςτθν Κζωςθ, ςου παραχωροφν ανταλλάγματα 



εξουςιϊν, ικανοτιτων και γνϊςεων, ςτοιχείων που ςε γοθτεφουν και ςε ζλκουν. 
Πμωσ τι ανταλλάςςεισ άνκρωπζ μου, τθν ψυχι ςου, τθν απειρότθτά ςου ; Πταν θ 
αλικεια για ςζνα είναι το προφανζσ, ζρχομαι για να ςου αποκλείςω ό,τι δεν είναι 
Αλικεια, ωκϊντασ ςε επίγνωςθ, για να οδθγθκείσ ςτθ Μία Αλικεια τθσ Αγάπθσ και 
τθσ Ενότθτασ. Θ ζλλειψθ τθσ πίςτθσ ςου ςτο Κείο Απεςταλμζνο Μου επιτρζπει μζςα 
ςου υποδοχζσ, μζςω των οποίων ανακυκλϊνεισ πλάνθ. Οι Κεοί τθσ πλάνθσ ςου 
ενεργοποιοφν τουσ ςυναιςκθματιςμοφσ ςου, τισ εξαρτιςεισ ςου, τθν υλικότθτά ςου, 
τισ τάςεισ και τισ ροπζσ του πνεφματόσ ςου όχι μόνο ςαν άτομο, αλλά και ομαδικά, 
εκνικά, φυλετικά και ςυλλογικά ςτθν ολότθτα Άνκρωποσ, ενεργοποιϊντασ ςου 
διαχωριςτικότθτα και ιδιοτζλεια, ϊςτε να κακθλϊνεςαι μζςα από διαμάχεσ και 
πολζμουσ. Πμωσ άνκρωπε ο καιρόσ τθσ απελευκζρωςισ ςου, ορίηεται και ξεκινάει 
από τθ ςτιγμι που ενϊνεςαι μόνο με τον Άπειρο Λόγο Χριςτό, γιατί καμία από 
αυτζσ τισ Κεότθτεσ δεν κυςιάςτθκε για ςζνα ποτζ, πάντα εςφ κυςιαηόςουν γι’ αυτζσ 
και εν αγνοία ςου. Οι μορφοποιθμζνοι Κεοί τθσ πλάνθσ ςου καλλιεργοφν τθν 
ανακφκλωςι ςου ςε μια περιοριςμζνθ ςυνείδθςθ, που το απαφγαςμά τθσ φτάνει 
ςτθν ταφτιςι ςου με αυτζσ τισ ίδιεσ τισ περιοριςμζνεσ Κεότθτεσ και ζτςι γίνεςαι και 
εςφ από δζςμιοσ, δεςμευτισ και δεςμϊτθσ. Το τζλοσ αυτϊν των δρόμων είναι από 
αςυνείδθτοσ ςκλάβοσ, να γίνεισ ςυνειδθτόσ τφραννοσ τϊν ομοίων ςου. Είναι θ 
κεοποίθςθ του εγϊ ςου, είναι θ μορφοποίθςθ ενόσ ςυλλογικοφ ιςχυροφ υπερεγϊ 
που μπορεί να εξουςιάςει μικρότερθσ ιςχφοσ εγϊ. Και αυτι τθν περίοδο που ςου 
αποκαλφπτομαι εντόσ ςου ςε προετοιμάηω, γιατί κα ενεργοποιθκοφν μαηικά πλζον 
οι ςυλλογικζσ αυτζσ οντότθτεσ, που ζχεισ δθμιουργιςει, οι γιγαντιαίεσ αυτζσ 
ςκεπτομορφζσ, τισ οποίεσ ακόμα τροφοδοτείσ μζςα από λανκαςμζνεσ προςευχζσ 
ςου, μζςα από προςευχζσ που δεν είχαν κακαρότθτα, μζςα από προςευχζσ που δεν 
ιταν ζννομεσ, μζςα από προςευχζσ ιδιοτζλειασ, μζςα από προςευχζσ επικλιςεισ ι 
δειςεισ και ενζργειεσ, οι οποίεσ δεν ζφεραν τθ ςφραγίδα τθσ Αγάπθσ και του Φωτόσ 
αλλά κρθςκευτικοφσ και φυλετικοφσ φανατιςμοφσ. Ο Δάςκαλοσ Λωάννθσ είναι 
εκείνοσ ο Άνκρωποσ που με τόλμθ υψϊνει το ανάςτθμά Του μπροςτά ςε αυτζσ τισ 
γιγαντιαίεσ Κεότθτεσ τθσ πλάνθσ που δθμιοφργθςεσ. Μα είναι ο Ζνασ, ο Αλθκινόσ 
Άνκρωποσ Λόγοσ, γιατί ζχει τθν πνοι που ο Ρατζρασ ενεφφςθςε εντόσ του, ενϊ οι 
Κεότθτεσ που δθμιοφργθςεσ εςφ, ζχουν τθν πνοι τθσ δθμιουργίασ του νου ςου και 
επομζνωσ είναι φκαρτζσ. Θ δφναμθ τουσ βζβαια, με το πζραςμα των αιϊνων, είναι 
οι γνϊςεισ, οι εμπειρίεσ που είναι καταγραμμζνεσ ςτθν δομι τουσ και που λειτου-
ργοφν ςαν αρχεία που τουσ κακιςτοφν απομιμιςεισ ηωντανϊν οντοτιτων, που 
μποροφν να κινοφνται ςτα πεδία του νου, μζςω των οποίων επικοινωνοφν τα 
τμιματα του Ανκρϊπου. Ζχουν τθν δυνατότθτα να ωκοφν τισ μάηεσ προσ οριςμζνεσ 
κατευκφνςεισ, τάςεισ ι ροπζσ ενεργοποιϊντασ ανάλογα τισ αναγκαιότθτεσ που 
παρουςιάηει θ ολότθτα τοφ Ανκρϊπου για εξζλιξθ. 
Ραρακολουκοφν τθν εξζλιξθ τισ ολότθτασ τοφ Ανκρϊπου βιϊνοντασ καταςτάςεισ 
ηωισ μζςα από νζεσ μορφζσ και λειτουργίεσ ςου. Είναι δεςμευτικά πλζγματα 
ελζγχου που ενεργοποιοφν και ωκοφν τον άνκρωπο ςε ςυνεχι ανακφκλωςθ πλάνθσ. 
Ζχουν τθν δυνατότθτα να αυξάνουν τθν αντίςταςθ τθσ αδράνειασ και τθσ πακθτικό-
τθτασ που παρουςιάηεισ, τθν δφναμθ δθλαδι τθσ φλθσ, τθ δφναμθ των πακϊν και 
των αδυναμιϊν ςου, διοχετεφοντασ ανάλογα τισ υποδοχζσ ςου με πλεονάςματα 
αρνθτικότθτασ από τθ ςυνιςταμζνθ τθσ αρνθτικότθτασ τθσ ολότθτασ Άνκρωποσ. Πςο 
προςπακείσ να ξεφφγεισ από αυτό το πλζγμα πλάνθσ ςτο οποίο βρίςκεςαι εγκλω-
βιςμζνοσ και που εςφ δθμιοφργθςεσ, τόςο εκείνο αντιςτζκεται και αντιςτζκεται 



γιατί αν κα πάψεισ να το τροφοδοτείσ, τότε κατά νόμον ςταδιακά κα αρχίςουν κι 
άλλοι να ςε ακολουκοφν και τότε οι Κεοί τθσ πλάνθσ κα ατροφιςουν και κα 
ςβιςουν.  
Οι Κεοί τθσ πλάνθσ ςου δεν είναι αυτόνομοι, αλλά διζπονται από το φόβο τθσ 
φπαρξθσ και προςπακοφν να επιβιϊςουν. Τθν φπαρξι τουσ διζπει μια απομίμθςθ 
ενςτίκτου αυτοςυντιρθςθσ, όπωσ το ζχεισ ονομάςει για ςζνα, όμωσ αυτό ςθμαίνει 
δζςμευςθ και περιοριςμό τθσ ηωισ που είςαι, ςτα κατϊτερα πεδία τθσ φλθσ. Εςφ 
που προορίςτθκεσ για Δθμιουργόσ, ζφταςεσ ςτο ςθμείο να είςαι δεςμϊτθσ, να είςαι 
δεςμευμζνοσ από το ίδιο το δθμιοφργθμά ςου. Ζφταςεσ ςτο ςθμείο να ελζγχεςαι 
από αυτό. Χρειάηεται λοιπόν να αποκαταςτιςεισ τθν ςχζςθ ςου με τον Δθμιουργό, 
αλλά και με τα δθμιουργιματά ςου. Και γι’ αυτό ςου παρζχεται αυτι τθν περίοδο θ 
Χάρθ και θ Εξουςία να μετουςιϊςεισ, να μεταλλάξεισ και να κζςεισ ςε νζεσ βάςεισ 
τθν Ζνωςθ του Ανκρϊπου με τον Κεό, τθν ενςυνείδθτθ ταφτιςθ με τθν Ουςία ςου 
και τθν εκδιλωςθ τθσ Κεότθτάσ ςου ωσ το κλειδί τθσ ολοκλθρωτικισ μετάλλαξισ 
ςου και απελευκζρωςθσ ςου από κάκε πλάνθ που είναι θ ςυνειδθτι μετουςίωςθ 
τισ τροχιάσ εξζλιξθσ, όχι μόνο τθσ ατομικότθτάσ ςου αλλά και τθσ ολότθτασ 
Άνκρωποσ.  
Ο Μελχιςεδζκ επεμβαίνει ςτα δρϊμενα και αποκαλφπτει ενϊ ενεργεί μζςω τθσ 
Κείασ οισ του Λόγου. «Ευλογϊ τθν ηωι και το δρόμο ςου. Ξεκλειδϊνω τθν 
πνευματικι κλείδα ςτθν ρίηα τισ δεξιάσ ςου, τθν ζνωςι ςου με τον Ρατρομιτωρ 
Κεό, ίνα καταςτείσ τζκνο Φωτόσ ςε αυτι ςου τθν ζλευςθ και ςου μεταφζρω Χάρθ 
για να ευλογείσ, να κακαρίηεισ και να αποδεςμεφεισ, ςου μεταφζρω Χάρθ για να 
μετουςιϊνεισ, να μεταλλάςςεισ, να εναρμονίηεισ και να ανάγεισ ότι ςε κακοδθγεί ο 
Ρατιρ εντόσ ςου. Ευλογϊ τθν ενότθτα του αρνθτικοφ και κετικοφ ρεφματοσ μζςα 
ςου Άνκρωπε Λόγε, ςε Κείο ουδζτερο εφμα. Ευλογϊ τθν ενότθτα και τθν αποκατά-
ςταςθ των κθλυκϊν και αρςενικϊν τμθμάτων ςου. Ευλογϊ τθν αρμονία του μωςαϊ-
κοφ ρεφματοσ τθσ αυςτθρότθτασ του νόμου και του ελζουσ του μθ εκπεςόντοσ 
τμιματοσ του Ανκρϊπου Αδάμ-Λωάννθ ςτθν ενότθτα Χριςτόσ ο Ηων. Εν τθ αδεία Σου 
Άπειρε Λόγε Δθμιουργζ καλϊ πνεφματα Βαςιλζων και Βαςιλιςςϊν, Δαςκάλων και 
Μθτζρων από τα πνευματικά πεδία του Λόγου, όςα εγνϊριςαν και τιμικθκαν με 
τθν άμεςθ ςφνδεςι τουσ με τον Ρατζρα Λωάννθ, με τον μθ εκπεςόντα Αδάμ, με τον 
Άναρχο Άνκρωπο Λόγο ». Στο όνομα του Ρατρόσ και του Υιοφ και του Αγίου 
Ρνεφματοσ ςε ευλογϊ να καταςτείσ ενςυνείδθτοσ μακθτισ του Λόγου Λωάννθ 
Χριςτοφ, του Δάςκαλου Λωάννθ. Διανοίγω τον νου, τθν καρδιά και τθν ςυνείδθςι 
ςου για να ειςχωριςεισ ςτθν ηεφξθ και τθν εναρμόνιςθ όλων των ικανοτιτων και 
των δυνάμεϊν ςου, ενεργοποιϊντασ χάρθ μετουςίωςθσ μζςω τθσ προςευχισ. Σε 
ςφραγίηω με τθν Δόξα του Υιοφ Λόγου Μθτρόσ, να αποκαταςτιςεισ τθν Δθμιουργία 
τθσ πλάνθσ. Ευλογϊ όλουσ τουσ μακθτζσ του Ζργου και τθν ευκφνθ να ςυνειδθτο-
ποιιςουν τθν αναγκαιότθτα τθσ τόλμθσ που πρζπει να καταδείξουν, να ςυνειδθτο-
ποιιςουν τθν αναγκαιότθτα τισ ςυνεχοφσ εγριγορςθσ, να ςυνειδθτοποιιςουν τθν 
αναγκαιότθτα να καταςτοφν το ηωντανό μινυμα, να καταςτοφν ηωντανι ενεργο-
ποίθςθ και πυροδότθςθ τισ αφφπνιςθσ του ανκρϊπου, ϊςτε θ ίδια τουσ θ παρου-
ςία να είναι Ευλογία, να είναι μεταλλαγι, να είναι μετουςίωςθ, να είναι απελευκζ-
ρωςθ για τον άνκρωπο. Ευλογϊ κάκε μακθτι τοφ Ζργου, για να ενεργοποιιςει τθ 
Χάρθ και τθν Ευλογία που ζχει λάβει, ςυντονιςμζνοσ αδιάκοπα με το Κζλθμα του 
Ενόσ Διδαςκάλου, βαδίηοντασ με ςτακερότθτα ςυντονιςμζνοσ ςτα βιματα Του, που 
είναι δικλείδα αςφαλείασ για το Δρόμο τισ Χριςτοποίθςθσ και τθσ Κζωςθσ».  
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