
 

ΜΤΣΙΚΟ ΔΙΔΑΚΑΛΟ – ΣΑ ΨΤΧΟΝΟΗΣΙΚΑ ΕΙΔΩΛΑ ( ΚΛΙΕ ) 

 
 Κατά τθν μφθςθ ςε 4ο βακμό-Μυςτικοφ Διδαςκάλου και κατά τθν πρϊτθ περιοδεία 
ο Τρισ Λςχυρόσ Διδάςκαλοσ λζει : 
« Δεν κα επινοιςθτε ποςϊσ πλζον Είδωλα, διά να ενεργιτε τυφλϊσ υπό τθν επιρ-  
   ροιν τοφτων, αλλά κα είςκε υπεφκυνοσ ςείσ ο ίδιοσ διά τασ πράξεισ ςασ ...» 
( τυπικό 4ου βακμοφ 1980 , ςελισ 16 ) 
Θ ανωτζρω πρόταςθ, εκ πρϊτθσ όψεωσ, ακοφγεται ςε όλουσ μασ υπερβολικά παρά-
δοξθ ! 
Κατά το λεξικό τισ ΡΩΛΑΣ :  
“ είδωλο είναι άυλοσ μορφι, πλάςμα τθσ φανταςίασ, όπωσ και θ δι’ αντανα-
κλάςεωσ ςχθματιηόμενθ πραγματικι ι φαινομενικι εικόνα αντικειμζνου ” 
Ασ δοφμε τι λζει ςχετικά ο Ραράκελςοσ ςτο ζργο του “ DE VIRTUE IMAGINATIVA ” : 
“ Ο άνκρωποσ ζχει ζνα ορατό εργαςτιριο το οποίο είναι το ςϊμα του, και ζνα 
αόρατο ποφ είναι θ φανταςία του ... Η φανταςία διεγείρει αποτζλεςμα επί τθσ 
ίδιασ αυτισ ςφαίρασ, καί προκαλεί τθ γζνεςθ μορφϊν από ςτοιχεία αόρατα. 
Όπωσ ο κόςμοσ ολόκλθροσ δεν είναι παρά αποτζλεςμα τθσ φανταςίασ τοφ παγκο-
ςμίου Πνεφματοσ, ζτςι και θ φανταςία τοφ ανκρϊπου μπορεί να δθμιουργιςει 
αόρατεσ μορφζσ καί να τισ υλοποιιςει. Η Φανταςία ζλκει όλθ τθ δφναμθ τθσ από 
τθν επικυμία. Υπάρχει προσ κάκε κατεφκυνςθ ζνασ τεράςτιοσ αρικμόσ ανκρωπί-
νων κυμάτων, με μοναδικι αιτία τθν Φανταςία των ... ” 

Ασ ενςκιψουμε όμωσ λίγο πιό προςεκτικά, ςε ότι κεωροφμε ωσ προςωπικότθτά μασ 
ι εαυτό μασ. 
Ππωσ το παχυλό υλικό ςϊμα αποτελείται από πολλά κφτταρα, οργανωμζνα ςε 
λειτουργικά ςφνολα, το ίδιο και θ προςωπικότθτάσ μασ απαρτίηεται από αλλθλο-
εξαρτθμζνα ψυχονοθτικά είδωλα. Τα κφτταρα, κα λζγαμε, τισ προςωπικότθτασ ι 
τοφ Εαυτοφ μασ είναι ακριβϊσ, ζνα προσ ζνα, τα Είδωλα ι Κλιςζ ποφ εμείσ δθμιουρ-
γοφμε και προεκτείνουμε ςαν αποτζλεςμα των ςκζψεων, των επικυμιϊν και των 
αδυναμιϊν μασ. Τα αποκαλοφμε δε ψυχονοθτικά διότι είναι ςυνδυαςμόσ φορτίςε-
ωσ τϊν ενεργειϊν τισ ςκζψεωσ και τθσ επικυμίασ. Ο Κεόσ είναι θ Ηωι με χαρακ-
τθριςτικό του τθν Αυτάρκεια. Γιά να γίνει όμωσ θ Ηωι Ζκφραςθ-Ευαρζςκεια και να 
εμφανιςκοφν τα Φαινόμενα τισ Ηωισ χρειάηεται να υπάρχει ωσ Μζςον, θ Κεία 
Ουςία, θ οποία δθμιουργικθκε με το Γενθκιτω Φωσ ( τισ Γζνεςθσ ). 



Τα Είδωλα αυτά ςυντίκενται από τισ εκφράςεισ τισ Κείασ Ουςίασ ςτθν Δθμιουργία 
ποφ είναι τα τζςςερα ςτοιχεία, τοφ Ρυρόσ, τοφ Αζροσ, τοφ Φδατοσ και τθσ Γθσ, γιά 
αυτό δεν είναι άψυχα αντικείμενα, αλλά ζχουν μιά δικι τουσ ηωι γιατί και θ Κεία 
Ουςία ηεί. Κάκε τι ποφ υπάρχει ςτθν Δθμιουργία, είτε το βλζπουμε είτε όχι, ηεί και 
ζχει μιά μορφι. 
Ασ διερωτθκοφμε όμωσ. Τι είναι αυτό ποφ ςε τελικι ανάλυςθ γνωρίηουμε εμείσ ωσ 
ηωι, το φαινόμενο δθλαδι τισ ηωισ ; Δεν είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ πραγμάτων, 
καταςτάςεων, εντυπϊςεων, ποφ γίνεται μζςω τϊν διαφόρων εκφράςεων τισ 
Ουςίασ Αυτισ ποφ προζρχεται από τον Κεό ;  
Λζμε ότι τα Είδωλα τα επινοεί ο άνκρωποσ. Ναί, αλλά γιά ποιόν ςκοπό ; 
Μα αςφαλϊσ γιά να τον εξυπθρετιςουν. Από τθν άμορφθ Θεία Τπερουςία, ο 
άνκρωποσ είναι ςε κζςθ : ότι κάμνει ο Ρατιρ Κεόσ να κάνει και αυτόσ. Δθλαδι να 
χρθςιμοποιεί και να μορφοποιεί τθν Θεία Ουςία. Μορφοποιείται θ Κεία Ουςία ; 
Ναί ! Στον ανϊτερο και κατϊτερο νοθτικό Κόςμο θ Κεία Ουςία ζχει ςαν χαρακτθρι-
ςτικό τισ μορφζσ.  
Θ Φλθ ποφ αποκαλοφμε ψυχικι ( αιςκιματα ) κακϊσ και θ παχυλι φλθ, δεν ζχουν 
ωσ χαρακτθριςτικό τθν μορφι, αλλά μορφοποιοφνται. Τϊρα τα Είδωλα ποφ αφο-
ροφν τθν ηωι τοφ ανκρϊπου πωσ γίνονται ; Ρωσ μορφοποιοφνται και πωσ προικί-
ηονται με μιά δικι τουσ υπόςταςθ και ηωι ; Γιατί θ ηωι τουσ είναι ανεξάρτθτθ από 
τθν ηωι τϊν ανκρϊπων ποφ τα ζχουν προεκτείνει. Υπάρχουν δφο τρόποι με τοφσ 
οποίουσ οι άνκρωποι δθμιουργοφν τα Είδωλα. Ξεκινοφν δε και oι δφο από τθν φπα-
ρξθ κάποιου ερεκίςματοσ μζςα ςτον κόςμο τθσ φλθσ.  
Και άλλοτε μεν το ερζκιςμα δθμιουργεί μιά επικυμία, άλλοτε δε προθγείται μιά 
ςκζψθ θ οποία και προζχει.  
Στθν πρϊτθ περίπτωςθ τα αποκαλοφμε μορφζσ επικυμιϊν – ςκζψεων, ενϊ 
ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ τα αποκαλοφμε μορφζσ ςκζψεων – επικυμιϊν.  
Θ Κεία Ουςία ςτο Νοθτό κόςμο ( ιδζεσ ) και Νοθτικό κόςμο ( ςκζψθ ) τοφσ δίνει τθν 
μορφι. Τθν ενζργεια ι δφναμθ τθν παίρνουν από το μορφοποιθμζνο μζροσ τισ 
Κείασ ουςίασ ποφ ονομάηουμε ψυχικό κόςμο. Μόλισ μασ δονιςει μιά επικυμία, ζνα 
ςυναίςκθμα, γιά να γίνει φπαρξθ πρζπει να ζχει μιά ραχοκοκαλιά, κακϊσ και υλικι 
υπόςταςθ. 
Θ ραχοκοκαλιά τϊν επικυμιϊν-ςκζψεων είναι θ αχαλίνωτθ επικυμία και ηωι τουσ 
είναι ο παραλογιςμόσ. Με άλλα λόγια θ ςκζψθ ποφ ςκλαβϊνεται ςτο ςυναίςκθμα.  
Το ςϊμα τουσ είναι λεπτοφυζσ ( ενεργειακισ φφςεωσ ) και γι’ αυτό είναι αόρατα.  
Τα Είδωλα αυτά τα oνομάηει, πολφ εφςτοχα, ο Λθςοφσ ωσ “ πνεφματα άλαλα και 
κωφά ”, διότι κακϊσ δεν ζχουν λογικι μζςα τουσ, δεν ακοφν, είναι κουφά ( Μάρκοσ 
9 – 25 ). 
Ασ δοφμε όμωσ τον μθχανιςμό με τον οποίο δθμιουργοφνται τα Είδωλα αυτά μζςα 
μασ ! 
Κάποιοσ, ςαν παροφςα προςωπικότθτα, καλυμμζνοσ με τα Είδωλα επικυμιϊν και 
ςκζψεων τοφ παρελκόντοσ, ποφ είναι αποκθκευμζνα ςτο υποςυνείδθτο του, αντι-
λαμβάνεται κάτι μζςω των πζντε αιςκιςεων. Είναι ανκρϊπινο να κζλει να το γνωρί-
ςει και αργότερα να κζλει να το αποκτιςει. Βλζπει κάτι. Αυτό ςθμαίνει ότι αικζριεσ 
δονιςεισ φωτόσ απλϊνονται ςτθν επιφάνεια του και διαβιβάηουν εικόνεσ και 
μορφζσ ςτουσ οφκαλμοφσ και δθμιουργοφν ζνα ερεκιςμό ςτο οπτικό νεφρο και 
κατόπιν ςτον εγκζφαλο, ο οποίοσ τισ αποτυπϊνει ωσ « βλζπω ». Αμζςωσ το Είδωλο 
ι το Κλιςζ τοφ αντικειμζνου το ζχει μζςα του. Ρροςθλϊνεται λοιπόν ςτο Κλιςζ τοφ 



αντικειμζνου, ενϊ νομίηει ότι προςθλϊνεται ςτο αντικείμενο. Από τθν ςτιγμι αυτιν 
γεννιζται το Είδωλο τοφ αντικειμζνου μζςα του ! Μζνει τϊρα να το εμποτίςει με 
ενζργεια, με δφναμθ. Ρωσ ; Το κζλω ! Πχι μόνο να το γνωρίςω, αλλά να το ζχω, να 
γίνει κτιμα μου. Αρχίηει το νοθτικό Είδωλο να εμποτίηεται με τθν επικυμία. Ώςτε τα 
πνεφματα τα άλαλα και κωφά ζχουν ωσ Ουςία ΗΩΘ τουσ τθν επικυμία τϊν 
ανκρϊπων. Μετά πρζπει να πάρουν επιπρόςκετθ δφναμθ, να ενεργοποιθκοφν πιό 
πολφ από ότι ζχουν ενεργοποιθκεί με τθν επικυμία, ϊςτε να αποκτιςουν πιό 
μόνιμο χαρακτιρα. Ρωσ κα το ζχω δικό μου ; Ρωσ κα το αποκτιςω ; Ρωσ κα το 
γνωρίςω ; Και τότε υποτάςςεται ο Νοφσ, θ Σκζψθ, ςτο Είδωλο ποφ δθμιοφργθςε. 
Και όταν θ ζντονθ δφναμθ και ηωι τοφ Ειδϊλου είναι θ επικυμία, θ οποιαδιποτε 
επικυμία, τότε ζχουμε τα λεγόμενα « πνεφματα, τα άλαλα και κωφά », τισ μορφζσ 
δθλαδι επικυμιϊν - ςκζψεων, όπου ο Νοφσ κα επινοιςει τρόπουσ για να εξυπθρε-
τεί, δεν κα είναι ο Κφριοσ. Μθ νομίςετε ότι αυτά ποφ ςασ λζω, όπωσ και αυτά ποφ 
κα αναφζρω πιό κάτω ζχουν δόςθ φανταςίασ ι είναι υπερβολικά. Μπορεί ο κακ-
ζνασ πολφ εφκολα διαλογιηόμενοσ και με λίγθ ενδοςκόπθςθ να πειραματιςκεί και 
να διαπιςτϊςει πωσ λειτουργοφν όλα αυτά μζςα του. Στθν ουςία είναι μιά ανα-
παράςταςθ τισ φωτογραφικισ διαδικαςίασ, θ οποία μιμείται λειτουργίεσ τισ 
Φφςεωσ. Το Φωσ ποφ προςπίπτει διά τοφ φακοφ ςτο φωτογραφικό Κλιςζ ποφ βρί-
ςκεται ςε ζνα ςκοτεινό περιβάλλον είναι ανάλογο με το Φωσ ποφ μζςω τοφ ματιοφ 
καταγράφει το είδωλο τοφ αντικειμζνου ςτον εγκζφαλο και ςτθν ςυνεχεία ςτθν 
μνιμθ και ςτο υποςυνείδθτο. Θ αναπαραγωγι από το Κλιςζ τϊν φωτογραφιϊν 
μζςω τϊν υγρϊν εμφάνιςθσ και ςτθν ςυνζχεια θ ζκκεςθ τουσ ςτο φυςικό φωσ 
αντιςτοιχεί με τισ προβολζσ τϊν ειδϊλων τοφ υποςυνειδιτου μζςω τισ επικυμίασ ( 
υγρά εμφάνιςθσ ) και τθσ ςκζψεωσ ( το φυςικό Φωσ τοφ τελικοφ ςταδίου τισ εμφά-
νιςθσ τϊν φωτογραφιϊν ).  
Ασ τα δοφμε όμωσ καλφτερα, βιμα προσ βιμα, ςε ζνα αναλυτικό παράδειγμα.  
Ασ υποκζςουμε ότι κάποιοσ βλζπει ζνα αντικείμενο ποφ το κεωρεί πολφτιμο.  
Ασ ποφμε ζνα ωραίο πολυτελζσ αυτοκίνθτο γιά το οποίο ζχει μεγάλθ επικυμία.  
Τι ςυμβαίνει τότε ; 
Ψυχικι φλθ μαηεφεται γφρω από τθν εικόνα τοφ αυτοκινιτου.  
Θ επικυμία ςχθματίηεται. 
Είναι ακριβϊσ θ ψυχικι φλθ ποφ κάνει δυνατι τθν γζννθςθ μιάσ επικυμίασ θ οποία 
ακολουκείται από ςκζψεισ γιά το πϊσ κα τθν ικανοποιιςουμε, δθλαδι ςτθν περίπ-
τωςθ μασ να αποκτιςουμε το αυτοκίνθτο. Μιά γνϊςθ τισ υπάρξεωσ, και θ επικυμία 
γιά γνϊςθ και κατοχι τοφ αυτοκινιτου δεν είναι από μόνα τουσ επαρκι. Το άτομο 
υπο-ςυνείδθτα αρχίηει τθν διαδικαςία τισ « οραματοποίθςθσ ». Ασ υποκζςουμε ότι 
παίρνουμε αυτό το άτομο μακριά από το επικυμθτό αυτοκίνθτο και τοφ ηθτοφμε να 
το φζρει ςτο μυαλό του. Ρικανότατα κα το αναπαραγάγει με τθν πιό μεγάλθ 
λεπτομζρεια. Κάποιοσ άλλοσ ποφ είδε το ίδιο αυτοκίνθτο, αλλά ποφ δεν εντυπω-
ςιάςτθκε από αυτό, δεν κα μπορζςει να το αναπαραγάγει ςτο μυαλό του με τόςθ 
λεπτομζρεια. Συνεπϊσ θ ςυγκζντρωςθ και θ επικυμία μασ οδθγοφν ςτθν καταςκευι 
νοθτικϊν εικόνων. Είναι αυτό ποφ αποκαλοφμε ςκζψθ, δθλαδι θ ςυμπφκνωςθ και 
κίνθςθ τισ νοθτικισ ουςίασ. Αρχίηουμε να βλζπουμε το αντικείμενο μζςω τοφ 
νοθτικοφ φωτόσ. Τϊρα ασ προςζξουμε ! Ροιά είναι τα αλθκινά αντικείμενα ποφ κατ-
ζχουμε ; Είναι αυτά ποφ ο πολφσ κόςμοσ κεωρεί πραγματικά ... ;  
Ι είναι τα Είδωλα ποφ ζχουμε καταςκευάςει μζςα μασ ; Ασ υποκζςουμε ότι 
κλειδϊνουμε το αυτοκίνθτο ποφ κατζχουμε ςε ζνα κλειςτό υπόςτεγο.  



Το Είδωλο τοφ αντικείμενο είναι μζςα μασ, είναι τμιμα τοφ εαυτοφ μασ. Υπάρχει 
ςτθν αποκικθ τισ μνιμθσ και μποροφμε να το φζρουμε ςτο ςυνειδθτό μασ ότι ϊρα 
το επικυμοφμε. Είναι δικό μασ. Μασ φαίνεται όμωσ ότι δεν είναι πραγματικό. Και 
όμωσ αν δεν μποροφμε να το επαναφζρουμε ςτθν μνιμθ μασ πωσ κα μποροφςαμε 
να ζχουμε γνϊςθ τοφ αυτοκινιτου ποφ βρίςκεται ςτο υπόςτεγο ; 
Ασ το κζςουμε λίγο διαφορετικά. Ασ υποκζςουμε ότι ζνα πολφ πλοφςιο άτομο ποφ 
γνωρίηει ότι ςε ζνα κρυφό χρθματοκιβϊτιο ιδιοκτθςίασ του υπάρχουν πολφτιμα 
είδθ ( χριματα, κοςμιματα, μετοχζσ κλπ ) πακαίνει αμνθςία. 
Κάκε τι μζςα ςτθν μνιμθ του καταρρζει και διαλφεται. Τι αξία νομίηετε ότι κα ζχουν 
τα αντικείμενα ζξω από το μυαλό του ; Ασ προςζξουμε διότι αυτά τα ςθμεία χρειά-
ηονται μελζτθ. Τι είναι θ ηωι ςτθν πραγματικότθτα από το να δεχόμαςτε εντυπϊ-
ςεισ και να τισ ερμθνεφουμε ; Ασ δοφμε τον κόςμο γφρω μασ. Μποροφμε να τον 
αντιλθφκοφμε χωρίσ αυτά τα Είδωλα ; Τίποτε απολφτωσ δεν ζχει καμιά αξία ςτον 
κόςμο των τριϊν διαςτάςεων αν δεν ζχει επίςθσ αξία μζςα μασ. Γιά παράδειγμα, τι 
ςθμαίνει θ φράςθ « φπαρξθ ενδιαφζροντοσ » ; Πταν ζνα αντικείμενο ζξω από εμάσ 
δεν ζχει το αντίςτοιχο του μζςα μασ, τότε είναι άνευ αξίασ. Από ποφ όμωσ ζχει προ-
κφψει αυτι θ κατάςταςθ ; Από το αντικείμενο ι από μζςα μασ ; Πλα είναι μζςα μασ 
! Ακόμθ και όταν ζνα υλικό αντικείμενο καταςτραφεί ι ζνα γεγονόσ παρζλκει, 
παραμζνει ςτθν μνιμθ και ςτο υποςυνείδθτο μασ ! Πταν ζνα Είδωλο δθμιουργείται, 
θ εικόνα του κα εμφανιςκεί ςτθ νοθτικι μασ οκόνθ, ςτθ βάςθ τισ μφτθσ, ςτο κζντρο 
μεταξφ τϊν δφο οφκαλμϊν ( τρίτο μάτι ►).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΟ ΣΡΙΣΟ ΜΑΣΙ 
Είναι το ςθμείο ποφ τοποκετείται ο Αργυροφσ Γνωμϊν L κατά τθν μφθςθ τοφ 4ου 
βακμοφ - Μυςτικόσ Διδάςκαλοσ. 
Τθν ςτιγμι ποφ εξζρχεται από το ενεργειακό πεδίο τοφ υλικοφ ςϊματοσ, αρχίηει να 
αποκτά το φυςικό του μζγεκοσ.  
Κα μετακινθκεί τότε ςτοφσ ψυχικοφσ κόςμουσ και κα πραγματοποιιςει μιά κυκλικι 
κίνθςθ το μζγεκοσ τισ οποίασ εξαρτάται από τθν δφναμθ τισ επικυμίασ. Κατόπιν κα 
επιςτρζψει πίςω ςτο άτομο.  
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Κατά τθν παράδοςθ, θ ψυχικι ενζργεια ειςζρχεται ςτον άνκρωπο από το πίςω 
μζροσ τισ κεφαλισ. Από το γεγονόσ αυτό επικράτθςε ςτο παρελκόν οι γυναίκεσ να 
καλφπτουν με μανδφλα τον τράχθλο γιά να προςτατευκοφν από τθν ενζργεια παρ-
όμοιων ψυχικϊν επικζςεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Συμβαίνει ζτςι, γιατί τζτοια Είδωλα ψάχνουν μιά νζα παράταςθ ηωισ, με τον ίδιο 
τρόπο ποφ ζνα ζμβρυο αναηθτά τροφι. Κα εμφανιςκοφν ξανά πάλι ςτο κζντρο 
μεταξφ τϊν δφο ματιϊν και κα ψάξουν γιά μιά ζξοδο. Οι ανάλογοι κραδαςμοί τοφ 
ψυχικοφ ςϊματοσ κα αρχίςουν ξανά. Κα κυμθκεί το αντικείμενο και θ επικυμία κα 
γίνει τότε δυνατότερθ. Το Είδωλο κα αποςπαςτεί γιά μιά ακόμθ φορά και κα κινθ-
κεί ςτθν κυκλικι τροχιά του. Ο κοινόσ άνκρωποσ δεν αντιλαμβάνεται τι ςυμβαίνει. 
Το Είδωλο τείνει να τον κυβερνιςει ! Μπορεί να γίνει τόςο ιςχυρό ϊςτε να μθν 
μπορεί να το ελζγξει. Στθν περίπτωςθ αυτιν το άτομο είναι ςκλάβοσ τισ επικυμίασ, 
θ οποία μερικζσ φορζσ μπορεί να είναι τόςο ζντονθ ϊςτε να οδθγθκεί ςτο άςυλο. 
Ρολλζσ άλλεσ αρρωςτθμζνεσ καταςτάςεισ εμφανίηονται με τθν μορφι τϊν Ειδϊλων 
αυτϊν, ωσ αποτζλεςμα του εγωϊςμοφ μασ, όπωσ κυμόσ, επίδειξθ, μίςοσ, αιςκιματα 
ευκιξίασ, φιλαρζςκειασ κ.λ.π.. Να ςθμειϊςουμε ότι και ο Εγωϊςμόσ είναι ο ίδιοσ ζνα 
είδωλο ποφ ιδθ ζχει ςχθματιςκεί μζςα ςτθν προςωπικότθτα. Είναι προϊόν επανα-
λιψεωσ πολλϊν άλλων Ειδϊλων παρόμοιασ φφςεωσ. Είναι τόςο ευαίςκθτο, ϊςτε θ 
παραμικρι πρόκλθςθ το βάηει ςε κίνθςθ και μπορεί να δθμιουργιςει μιά ποικιλία 
άλλων Ειδϊλων. Πλοι ανεξαιρζτωσ οι άνκρωποι δθμιουργοφν και προεκτείνουν 
Είδωλα, είτε υποςυνείδθτα είτε ςυνειδθτά. Υποςυνείδθτα κα λζγαμε οι περιςςότε-
ροι τϊν ανκρϊπων προεκτείνουν πνεφματα άλαλα και κωφά.  
Συνειδθτά είναι τα Εγϊ-Ρνεφματα, ποφ ζχουν εξελιχκεί και χειρίηονται πλζον τθν 
Κεία Ουςία ςτον νοθ-τικό κόςμο, και μζςα απ’ αυτόν δθμιουργοφν όχι είδωλα αλλά 
κζψεισ Δθμιουργικζσ.  
Κυμίηω τθν δυςεξιγθτθ περικοπι από το τυπικό τοφ μακθτι, θ οποία τϊρα πρζπει 
να αποκτά για εμάσ ζνα νόθμα :  

« Είκε αί αγακαί και πλιρεισ αγάπθσ προσ τον νεόφυτο ςκζψεισ 
απάντων θμϊν  να επενεργιςουν ευεργετικϊσ επ’ αυτοφ » 



Ηοφμε μζςα ςε μια ψυχονοθτικι ατμόςφαιρα γφρω από τον πλανιτθ μασ περιβαλ-
λόμενοι από διάφορα Είδωλα ι « πνεφματα άλαλα και κωφά ». Είναι τα ψυχο-
νοθτικά καυςαζρια. Κακθμερινά ο άνκρωποσ προεκτείνει εκατοντάδεσ τζτοιων 
Ειδϊλων. Καί φυςικά ζχουν αποτζλεςμα ςε όςουσ γφρω του δονοφνται με τον ίδιο 
τρόπο ποφ δονείται και αυτόσ λόγω ςυντονιςμοφ. Τα Είδωλα παίρνουν μορφι, τθν 
οποία ι τοφσ τθν δίνουμε εμείσ ι τθν παίρνουν μόνα τουσ, ανάλογα με τθν φφςθ 
τουσ. Ο κοινόσ άνκρωποσ δεν βλζπει τθν μορφι τϊν Ειδϊλων αυτϊν ποφ προ-
εκτείνει, γιατί τοφ ζχει αφαιρεκεί θ ενόραςθ. Ωσ τόςο τα είδωλα ποφ δθμιουργεί 
παίρνουν μορφι, και προ παντόσ αυτά ποφ τα αποκαλοφμε ωσ « πνεφματα άλαλα 
και κωφά ». Αυτά παίρνουν μορφζσ ςαν κατϊτερα ηϊα και ερπετά.  
Γιά παράδειγμα ζνα Είδωλο μοχκθρίασ παίρνει τθν μορφι φιδιοφ με ςκοφρα 
χρϊματα πθγαίνει να χτυπιςει το ςϊμα ενεργείασ τοφ άλλου. Γιατί κάκε Είδωλο 
κατευκφνεται πάντα προσ το πρόςωπο ι το πράγμα προσ το οποίο το ςτζλνουμε. 
Τελικά επιςτρζφουν ςε εμάσ. Καμιά φορά αποκτοφν το μζγεκοσ ενόσ ανακόντα και 
όταν επιςτρζφουν νιϊκουμε ζνα ςφίξιμο ςτθν καρδιά.  
Ζχουμε άραγε διανοθκεί πόςα τζτοια Είδωλα δθμιουργεί ο κόςμοσ κακθμερινά ;  
Αν ιταν ςε κζςθ να δοφν το ςχιμα τϊν Ειδϊλων ποφ προεκτείνουν κα γζμιηαν με 
τρόμο. Είναι αυτό ποφ κοινϊσ ονομάηεται Κακό Μάτι ι Βαςκανία ►. Αυτά απο-
ςτζλνονται από άλλουσ ι είναι δικά μασ καταςκευάςματα. Είναι επίςθσ πικανό να 
τα ζχουμε πάρει κατά τθν διάρκεια τοφ φπνου από τον ωκεανό τϊν Ειδϊλων ποφ 
επιπλζουν ςτο ενεργειακό επίπεδο. Ραίρνουν ςχιματα όπωσ φίδια, αρκοφδεσ και 
άλλα ηϊα. Ρολλζσ φορζσ τα μικρά παιδιά, ποφ είναι ελαφρϊσ ενορατικά, τθν νφκτα 
βλζπουν αυτζσ τισ εικόνεσ και ςθκϊνονται και φωνάηουν. Ζχουν λζμε εφιάλτεσ! 
Είδωλα μίςουσ και ηιλειασ ζχουν ςυνικωσ το ςχιμα φιδιϊν, γιατί ςτον δικό μασ 
πολιτιςμό ζχουμε κάνει αυτιν τθν ςφνδεςθ δθλαδι να τα κεωροφμε βλαβερά. Δεν 
υπάρχει τίποτε το ζμφυτο κακό ςτα φίδια ι ςτα υπόλοιπα ηϊα. Ο τρόποσ ποφ 
εμφανίηεται ζνα Είδωλο εξαρτάται από τθν γλϊςςα και τον τόπο τοφ κάκε ατόμου. 
Επειδι τα Είδωλα είναι φορτίςεισ ψυχονοθτικισ ενζργειασ μποροφν να προςλάβουν 
κάκε ςχιμα που εξαρτάται από αυτόν ποφ τα δθμιουργεί. Θ επίδραςθ τϊρα τοφ 
κάκε Ειδϊλου πάνω ςε αυτόν ποφ το ςτζλνουμε εξαρτάται από τθν ψυχικι του 
κατάςταςθ. Αν βρίςκεται ςε κακι κατάςταςθ, τότε ζνα Είδωλο κακίασ επιδρά πάνω 
του. Αν όμωσ βρίςκεται ςε πολφ υψθλζσ δονιςεισ, γεμάτοσ αγάπθ, μοιάηει να ζχει 
ζνα κϊρακα και το Είδωλο δεν επιδρά επάνω του.  
Θ επινόθςθ και χριςθ τϊν τυπικϊν με τθν ςυχνι επανάλθψθ των, ςτον Τεκτονιςμό, 
ςτθν Εκκλθςία κλπ, δθμιουργεί μια ψυχολογικι επιρεια/επενζργεια που βαςίηεται 
ςτον μθχανιςμό ενεργείασ τϊν Κλιςζ. Από όλα τα Είδωλα γφρω μασ το μεγαλφτερο 
μζροσ είναι πνεφματα άλαλα και κωφά. 
Τίκεται τϊρα το ερϊτθμα ; Πλα τα Είδωλα είναι κακά ; Δεν μποροφμε να το ποφμε 
αυτό. Κα τα δοφμε ςε διάφορουσ βακμοφσ ποιότθτασ. Από τα πολφ κακά μζχρι τα 
μθ χριςιμα. Υπάρχουν και ψυχονοθτικά Είδωλα ποφ δθμιουργοφνται από τισ 
ανάγκεσ τοφ ανκρϊπου. Και πρζπει να ξεχωρίςουμε τθν ανάγκθ από τθν επικυμία. 
Αν θ ανάγκθ τοφ ανκρϊπου δθμιουργεί μιά επικυμία και θ ανάγκθ είναι πιό μεγάλθ 
από τθν επικυμία και χρθςιμοποιιςει τον Νοφ ωσ ςκζψθ, κα δθμιουργθκεί ζνα 
Είδωλο. Πμωσ αυτό δεν κα το ποφμε άλαλο και κωφό. Άρα τα Είδωλα αυτά ποφ 
ζχουν ςαν αρχι, ςαν αιτία, τθν ανάγκθ τοφ ανκρϊπου είναι καλφτερθσ ποιότθτασ. 
Ζπειτα ζχουμε τα Είδωλα ποφ ζχουν μια μικρι δόςθ επικυμίασ και πιό πολφ ςκζψθ, 
ζντονθ ςκζψθ. Αυτά τα ονομάηουμε μορφζσ κζψεων – επικυμιϊν. Τϊρα, ποιά από 
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τα Είδωλα ποφ ζχουμε περιγράψει ζχουν τθν πιό πολλι δφναμθ ; Ρρϊτα ζρχονται 
τα Είδωλα Επικυμίασ - ςκζψθσ, μετά τα Είδωλα Ανάγκθσ - επικυμίασ ςκζψθσ και 
τζλοσ τα Είδωλα κζψεων - επικυμιϊν. Αλλά ασ επανζλκουμε ςτισ μορφζσ επικυ-
μιϊν – ςκζψεων. Ο μυθμζνοσ ςιγά – ςιγά κα πρζπει να γνωρίςει και δαμάςει τισ 
διάφορεσ επικυμίεσ. Ροιζσ επικυμίεσ ; Είναι όλεσ οι επικυμίεσ κακζσ, τυραννικζσ ; 
Αςφαλϊσ όχι ! αλλά κα πρζπει ο άνκρωποσ να τισ ελζγξει. Να δεί τθν ποιότθτα τουσ, 
να δεί τι δθμιουργοφν μζςα του υπό μορφι κραδαςμϊν και τότε μζςω τοφ Νοφ – 
κζψεωσ να τισ κυβερνιςει. Ρϊσ να τισ κυβερνιςει ; Να είναι κάτω από τθν κυρι-
αρχία του, να υπακοφν ςτισ διαταγζσ του και να μθν αποτελοφν ανεξάρτθτεσ οντό-
τθτεσ. Διότι τα πνεφματα τα άλαλα και κωφά ποφ δθμιουργοφνται ςαν επικυμίεσ-
ςκζψεισ είναι μεν εξυπθρετικά γιά τον άνκρωπο, αλλά είναι όμωσ ταυτόχρονα και 
τυραννικά γι’ αυτόν.  
Και παίρνουν μιά δικι τουσ ανεξάρτθτθ υπόςταςθ ποφ δεν είναι πολφ εφκολο ο 
άνκρωποσ να τθν αλλάξει. Ζχουν δε και μία υποςυνείδθτθ νοθμοςφνθ, παρόμοια με 
τοφ ανκρϊπου Εκείνου ποφ τα δθμιοφργθςε. 
Διαβάηω μιά περικοπι τοφ Ευαγγελίου, απόλυτα ςχετικι κατά τθν γνϊμθ μου με το 
κζμα μασ. Ρολφ δε κα επικυμοφςα να τθσ ζδιδε κάποιοσ μία διαφορετικι ερμθνεία, 
τθν οποίαν ευχαρίςτωσ κα κοινοποιιςω : 

“ Oταν δε το ακάκαρτον πνεφμα εξζλκει από τοφ ανκρϊπου, διζρχεται δι’ ανφ-
δρων τόπων ηθτοφν ανάπαυςιν, και οφχ ευρίςκει. τότε λζγει εισ τον οίκο μου επι-
ςτρζψω όκεν εξιλκον. και ελκόν ευρίςκει ςχολάηοντα ςεςαρωμζνον και κεκος-
μθμζνον. τότε πορεφεται και παραλαμβάνει μεκ’ εαυτοφ επτά ζτερα πνεφματα 
πονθρότερα εαυτοφ, και ειςελκόντα κατοικεί εκεί, και γίνεται τα ζςχατα τοφ 
ανκρϊπου εκείνου χείρονα τϊν πρϊτων ” ( Ματκ. 12 , 43-46 ). 

Τα Είδωλα ποφ δθμιουργοφνται από τισ δονιςεισ, τοφσ κραδαςμοφσ, μιάσ ςυγ-
κεκριμζνθσ επικυμίασ, εκπζμπονται και πλανιοφνται, ςε « άνυδρουσ τόπουσ ». 
Δθλαδι ςε χαμθλισ κραδαςμικότθτασ ψυχο-νοθτικοφσ κόςμουσ, εκεί όπου οι επι-
κυμίεσ και οι ςκζψεισ είναι πολφ χαμθλζσ και εγωιςτικζσ και επιςτρζφουν φζρνον-
τασ μαηί τουσ επτά ( 7 ) πονθρότερα πνεφματα. Γιατί επτά ;  
Διότι κα ειςζλκουν μζςα μασ από τισ επτά πφλεσ - κζντρα, και κα μασ δονιςουν. 
Το μζςα μασ είναι το υποςυνείδθτο και ςυμβολικά ο τάφοσ τοφ Χιράμ, ενϊ το 
δρφφακτο κακoρίηει το περιβάλλον όπου τα ψυχο-νοθτικά Είδωλα είναι περι-
χαρακωμζνα και πολφ δφςκολα μπορεί κανείσ να τα ελζγξει. Κάκε φορά ποφ 
ςτζλνουμε ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα τα Κλιςζ αυτά, εκείνα πάλι επιςτρζφουν. Και 
κάκε φορά ποφ ζρχονται φζρνουν πιό πολφ ενζργεια και γίνονται αυτά τα πνεφματα 
γιά μασ τυραννικά όπωσ ζμμονεσ ιδζεσ, και τελικά με τισ δονιςεισ τουσ κάνουν τον 
άνκρωπο να μθν ζχει ανεξάρτθτθ δικι του βοφλθςθ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Στον 4ο βακμό-Μυςτικόσ Διδάςκαλοσ, τοφ ΑΑΣΤ., ο υποψιφιοσ φζρει ςτο πρόςωπο 
του μαφρθ θμιδιαφανι ταινία.  
Επί πλζον επάνω ςτθν ταινία τοποκετείται ζνασ μικρόσ αργυροφσ γνϊμων.  
Ο γνϊμων είναι ζνα από τα βαςικά ςφμβολα τοφ Τεκτονιςμοφ καί υποδθλϊνει 
αυτόν ποφ γνωρίηει, τον ζμπειρο. Ταυτόχρονα ςυμβολίηει και τθν μορφι. Ο άργυροσ 
είναι μζταλλο ποφ ςυμβολίηει τθν επικυμία, τον ψυχιςμό, και τθν Σελινθ. Να λά-
βουμε υπ’ όψιν μασ, ότι ςτον παρόντα βακμό ο φωτιςμόσ γίνεται από εννζα φϊτα. 
Το εννζα είναι ο αρικμόσ τισ Σελινθσ και τοφ ενεργειακοφ επιπζδου τισ μορφο-
ποίθςθσ. Ο Διδάςκαλοσ, ποφ εργαηόταν ςτο επίπεδο τϊν αποτελεςμάτων, πρζπει να 
αρχίςει, να ειςχωρεί ςτο επίπεδο τϊν αιτίων. Ζτςι γνωρίηοντασ τα αίτια, θ αποτε-
λεςματικότθτα τισ δράςθσ του ςτο φανερό πεδίο είναι μεγαλφτερθ. Ρρζπει λοιπόν 
να διαπεράςει το πζπλο τισ Μςιδοσ, να ανοίξει διάπλατα τθν πόρτα τϊν Μυςτθρίων 
και τθσ απόκρυφθσ γνϊςεωσ και να γνωρίςει τα μυςτικά τισ Φφςεωσ, και από 
Διδάςκαλοσ να γίνει Μυςτικόσ Διδάςκαλοσ. Ρρζπει με το κλειδί από ελεφαντόδοντο 
ποφ τοφ αποκαλφπτεται να μπεί ςτο Δρφφακτο τοφ Υποςυνειδιτου του, το οποίο 
ςτζκεται εμπόδιο ςτθν εξζλιξθ του. 
[ Δρφφακτο = ξφλινο κιγκλίδωμα, παραπζτο-ςτθκαίο που απαγορεφει/φράηει τθν 
διζλευςθ - Balustrade ( φράκτθσ ) before the Sanctum Sanctorum ( πριν από τα Άγια 
τϊν Αγίων ι Δεβίρ )-εγκυκλοπαίδεια τοφ Albert Gallatin Mackey ].  
 
 
 
 
 
 
Ο Μυςτικόσ διδάςκαλοσ ζχει πλζον διζλκει από τον Γνϊμονα ςτον Διαβιτθ, ο 
οποίοσ είναι ςφμβολο τοφ Ρνεφματοσ 
καί κατ' επζκταςθ τοφ Αοράτου Κόςμου. Συνεπϊσ χρθςιμοποιεί τον γνϊμονα ςτο 
πεδίο τοφ αοράτου κόςμου ςαν μζςο με το οποίο ελζγχει τθν πλάνθ τοφ ενδιαμζ-
ςου επιπζδου μεταξφ τοφ πνευματικοφ καί υλικοφ κόςμου ι μζςου Δϊματοσ, αλλά 
μορφοποιεί τα Είδωλα τϊν ςυλλιψεων του ατελϊσ επθρεαςμζνοσ ακόμθ από τισ 
τυφλζσ επικυμίεσ όπωσ υποδθλϊνει θ μαφρθ θμιδιαφανισ ταινία, και το ςφμβολο 
τοφ αργφρου. 
Πταν όμωσ ζλκει θ ϊρα, ςτο τζλοσ τισ μυιςεωσ, ο Tρισ Λςχυρόσ Διδάςκαλοσ ( πρό-
εδροσ τοφ Εργαςτθρίου ) λζει : 
« αφαιρϊ το παρεμποδίηον τθν όραςιν κάλυμμα, το υποχρεοφν υμάσ να Ευρίςκε- 
ςτε μζχρι τοφδε εισ το θμίφωσ και απομακρφνω τον γνϊμονα » 
Τον τάφο τοφ Χιράμ (κατά το τυπικό τοφ 4ου βακμοφ) περιοδικά επιςκεπτόταν ο 
Λεροβοάμ ► και οι ζξθ Διδάςκαλοι, ποφ αναπαριςτοφν τισ επτά αυτζσ πφλεσ- κζντρα 
τοφ ανκρϊπινου οργανιςμοφ και φρόντιηαν τα εργαλεία, δθλαδι τον Γνϊμονα και 
τον Διαβιτθ ι Εξάκτινο Αςτζρα, ο οποίοσ ςυμβολίηει τθν Παγκόςμιο Ουςία / Ενζρ-
γεια.  
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Ο Λεροβοάμ καταςκεφαςε δφο χρυςοφσ μόςχουσ. 
 
 
 
 
 
 
 
Δθλαδι είδωλα, τοφσ οποίουσ και κακιζρωςε ωσ ςτοιχείο λατρείασ. Ο χρυςόσ 
ςυμβολίηει το ΡΝΕΥΜΑ. Ο μόςχοσ ι ο ταφροσ ςυμβολίηει τθν Γθ και τθν επικυμία. 
Άρα υποδοφλωςε το πνεφμα, τθν ςκζψθ ςτθν επικυμία γιά τθν απόκτθςθ και απο-
λαβι υλικϊν αγακϊν και υλικισ κυριαρχίασ. Ο ζνασ εκ των ταφρων ςυμβολίηει τα 
είδωλα ςτα οποία προζχει θ επικυμία και ο άλλοσ εκείνα ποφ προζχει θ ανάγκθ. Γι’ 
αυτό ξθράκθκε μόνο το ζνα χζρι του και εν ςυνεχεία πζκανε ο υιόσ του Αβιά ( Βας. 
Γ’, 13- 4 ). Το χζρι ςυμβολίηει τθν απϊλεια τϊν ηωτικϊν δυνάμεων, διότι τα αρνθτικά 
Είδωλα τισ επικυμίασ απορροφοφν πολφ μεγάλο μζροσ από τθν ενζργεια ( ηωικό-
τθτα - αικερικότθτα ) τοφ οργανιςμοφ. Συμβολικά ο Υιόσ είναι ο Ερμισ, ο Χιράμ. 
Είναι θ ςυνείδθςθ θ οποία δεν αφυπνίηεται, δεν εξελίςςεται, μοιραία δε περιπίπτει 
ςε αδράνεια και οδθγείται ( ςυμβολικά ) ςτον τάφο.  
Ρολλά Είδωλα ποφ δονοφνται ςτθν ίδια ςυχνότθτα ζχουν μία τάςθ ομαδοποίθςθσ 
οπότε θ δφναμθ τουσ γίνεται πολφ μεγάλθ.  
Ππωσ αναφζρεται ςτα Ευαγγζλια, μιά τζτοια ομάδα Ειδϊλων ι  Άνκρωποδαιμόνων 
ποφ είχε κάνει κατάλθψθ ςε κάποιον άνκρωπο ωσ ζμμονεσ ιδζεσ, αποκαλφπτει ςτθν 
ερϊτθςθ τοφ Λθςοφ το όνομα τθσ ( Μάρκοσ, κεφάλαιο 5:9 ) : « και επθρϊτα · τί 
ονομά ςοι, καί απεκρίκθ λζγων · Λεγεϊν όνομά μοι, ότι πολλοί εςμζν » 
Είναι ο νόμοσ τισ Φφςεωσ ότι μιάσ και ζνα Είδωλο ζχει προεκτακεί προσ τα ζξω, 
τελικά επιςτρζφει ςτο υποςυνείδθτο τοφ ανκρϊπου ποφ το δθμιοφργθςε. Ππωσ δε 
ακριβϊσ από ζνα φωτογραφικό Κλιςζ μποροφν να παραχκοφν ι να δοφν το Φωσ 
πολλά αντίτυπα, με όμοιο τρόπο τότε αναδφεται από τον ωκεανό τισ μνιμθσ του 
ςτο ςυνειδθτό μζροσ τοφ εαυτοφ του, με ςκοπό να πάρει νζα ενζργεια και να 
αποςυρκεί ξανά. Ο ίδιοσ κφκλοσ επαναλαμβάνεται ζωσ ότου τζτοια είδωλα επιτυγ-
χάνουν να παραμείνουν ςτο υποςυνείδθτο τοφ ατόμου ςε μιά πιό μόνιμθ βάςθ. 
Τότε απορροφοφν ηωτικότθτα από τθν ενζργεια τοφ υλικοφ ςϊματοσ και ζτςι δια-
τθροφν τθν ηωι τουσ. Αυτό είναι ο τρόποσ με τον οποίο πάκθ, ςυνικειεσ, και μανίεσ 
όπωσ θ χαρτοπαιξία, το κάπνιςμα και θ οινοποςία ςχθματίηονται. 
Θ τάςθ τϊν Ειδϊλων να επιςτρζφουν ςτισ πθγζσ τουσ είναι ποφ κάνει δυνατι τθν 
εφαρμογι τοφ νόμου τοφ Κάρμα ► ι Αντιπεπονκϊτοσ ►. Πλεσ οι επικυμίεσ, 
παράλογεσ ι λογικζσ, τείνουν να εκπλθρωκοφν, αν όχι αμζςωσ κάποτε. Γιατί κανζνα 
ποτζ είδωλο δεν απενεργοποιικθκε πριν ικανοποιιςει εκείνον ποφ το δθμιοφργθςε 
και το ζχει προεκτείνει. Ρρζπει λοιπόν να προςζχουμε το τι επικυμοφμε, το τι 
δθμιουργοφμε, αυτά ποφ αποκαλοφμε ςτον Τεκτονιςμό μζταλλα, διότι εξαπατοφμε 
τον εαυτό μασ πιςτεφοντασ ότι απαλλαχτικαμε από αυτά, ενϊ βάηουμε ςυνεχϊσ 
ογκόλικουσ ςτα πόδια μασ.  
Αυτό ποφ ςιμερα μασ γοθτεφει, το κζλουμε, είναι το παν γιά εμάσ, αφριο κα είναι 
τίποτε και κα ζχουμε πλζον άλλεσ επικυμίεσ. Αλλά τότε κα το βροφμε μπροςτά μασ 
! Κα βροφμε μπροςτά μασ τθν ικανοποίθςθ τϊν επικυμιϊν εκείνων, οι οποίεσ τότε 
κα είναι εμπόδιο για τθν εξζλιξθ μασ.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6462_38dad0ef934640eb9dfa61352067ed05.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6462_bff8426ee2e24926a92647d74859a58c.doc


Αυτι είναι ουςιαςτικά θ κάκαρςθ τοφ φδατοσ και τοφ πυρόσ ποφ ςυμβολικά υφις-
τάμεκα ςτθν μφθςθ ςτο βακμό τοφ μακθτι.  
Να ξζρουμε τι κζλουμε, τι πρζπει να επικυμοφμε και να γνωρίηουμε το μζλλον 
κακαρίηοντασ τον δρόμο μπροςτά μασ.  
Οι Θκικζσ εφαρμογζσ από τθν αναφορά τοφ τυπικοφ τοφ Μυςτικοφ Διδαςκάλου και 
τθν ανάλυςθ ποφ ακολοφκθςε, αν κατανοθκοφν και εφαρμοςκοφν ςωςτά είναι 
τεράςτιεσ.  

Διότι δεν μποροφμε να γίνουμε καλφτεροι μόνον υποςχζςεισ και Ευχολόγια. 
Αλλά μποροφμε να αντιςτακοφμε ςτθν εμφάνιςθ νζων ι παλαιϊν Ειδϊλων  

ι να υποκφψουμε ςε αυτά δθμιουργϊντασ όμοια και ενιςχφοντασ τα παλαιά. 
Πωσ μποροφμε ςυνεπϊσ να αντιμετωπίςουμε αυτά τα Ψυχονοθτικά Είδωλα ; 
Πρϊτα απ’ όλα δεν πρζπει να τα αντιμετωπίηουμε πολεμϊντασ τα μζςα μασ. 

Διότι ο εχκρόσ είναι αόρατοσ και προοριςμζνοσ να μασ νικιςει. 
Κάνοντασ πόλεμο εναντίον τϊν Ειδϊλων τα ενεργοποιοφμε. 

Ο μόνοσ τρόποσ γιά να αφαιροφμε από τα Είδωλα τθν δφναμι τουσ και να 
τα " εξουδετερϊςουμε ", είναι να τα ΑΓΝΟΗΟΤΜΕ ! Με τθν αδιαφορία 

τοφσ αφαιροφμε τθν δφναμθ που όπωσ είπαμε είναι θ επικυμία. 
( Τα χαρακτθριςτικά ενόσ Μφςτθ είναι : θ αδιαφορία, θ απάκεια και θ ςτοϊκότθτα ) 
Δεν είναι τυχαίο ποφ ο Θεάνκρωποσ Ιθςοφσ μασ ζδωςε ςτο Ευαγγζλιο τθν 
προτροπι :  « Γρθγορείτε και προςεφχεςκε ίνα μθ ειςζλκετε εισ πειραςμόν » 
Γιά αυτό θ πιό κατάλλθλθ ςυνταγι και μυθτικι προτροπι είναι :  
Να είμαςτε πάντα ςε εγριγορςθ ϊςτε όταν δεχόμαςτε επιρειεσ αυτοφ τοφ είδουσ 
να ελζγχουμε τισ ςκζψεισ – επικυμίεσ – πράξεισ και λόγουσ μασ εν τθ γενζςει τουσ.  
Ϊςτε να κρίνουμε και τελικά να αποφαςίςουμε το τι κα δεχκοφμε, το τι κα απορ-
ρίψουμε, και ςτθν ςυνζχεια το τι κα πράξουμε, ςτοχεφοντασ πάντοτε προσ το 
Καλό και τθν Αρετι. 

14-5-2019 
Ιόλαος 

 


