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Οι εκπαιδευτζσ τθσ νζασ εποχισ κα δϊςουν αυξθμζνθ ζμφαςθ ςτθν εςωτερικι 
προςζγγιςθ και κα ωφελοφςε ίςωσ αν επιχειροφςα εδϊ να ορίςω τον Εςωτεριςμό 
με όρουσ τθσ γενικισ μζςθσ νοθμοςφνθσ τϊν ςπουδαςτϊν τοφ εςωτεριςμοφ και του 
ςθμείου τισ εξζλιξισ τουσ. Θα ικελα να ςασ υπενκυμίςω ότι ο αλθκινόσ εςωτερι-
ςμόσ είναι κάτι πολφ βακφτερο ( από τθν ςκοπιά τθσ Ιεραρχίασ ) απ’ ό,τι κα 
μποροφςατε να εκτιμιςετε. 
Ζνασ από τουσ ανεπαρκζςτερουσ οριςμοφσ τοφ εςωτεριςμοφ είναι ότι αφορά εκείνο 
που είναι ςυγκαλυμμζνο και κρυφό και το οποίο, ακόμθ και αν το υποψιαηόμαςτε, 
εξακολουκεί να παραμζνει άγνωςτο. Σο ςυμπζραςμα είναι ότι για να είναι κανείσ 
εςωτεριςτισ πρζπει ν’ ανικει ς’ εκείνουσ που ηθτοφν να ειςχωριςουν ς’ ζνα ορις-
μζνο μυςτικό βαςίλειο ςτο οποίο δεν επιτρζπεται να ειςδφςει ο κοινόσ ςπουδα-
ςτισ. Αν αυτό ιταν όλο, τότε κάκε επιςτιμονασ και κάκε μυςτικιςτισ κα αντιπρο-
ςϊπευε τθν προςζγγιςθ τοφ νοθτικοφ τφπου και του αναπτυγμζνου ςυναιςκθματι-
κοφ τφπου ςτον κόςμο τοφ εςωτεριςμοφ και των κρυμμζνων πραγματικοτιτων. 
Αυτό, ωςτόςο, δεν κα ιταν ακριβζσ. Ο μυςτικιςτισ δεν είναι ποτζ αλθκινόσ εςωτε-
ριςτισ, γιατί δεν αςχολείται ςτθν ςυνείδθςι του με ενζργειεσ και δυνάμεισ, αλλά μ’ 
εκείνο το αόριςτο «Κάτι άλλο» ( που ονομάηεται Θεόσ, Χριςτόσ, Αγαπθμζνοσ ) και 
ςυνεπϊσ αςχολείται ςτθν πραγματικότθτα με εκείνο που ικανοποιεί τθν πείνα τισ 
ψυχισ του. Ο επιςτιμονασ που τόςο γοργά αςχολείται τϊρα και ειςζρχεται ςτον 
κόςμο τϊν δυνάμεων και των ενεργειϊν, είναι ςτθν πραγματικότθτα ζνασ αλθκινόσ 
εςωτεριςτισ – μολονότι ςτθν προςπάκειά του να ελζγξει τισ ενζργειεσ που ερευνά, 
αρνείται τθν πθγι τουσ. Αυτό ζχει ςχετικά μικρι ςπουδαιότθτα· αργότερα κ’ ανα-
γνωρίςει τθν εκπορευτικι πθγι τουσ. 
Θ βαςικι προςζγγιςθ για όλουσ όςουσ προςπακοφν να ςυλλάβουν τον εςωτεριςμό 
ι να διδάξουν τουσ ςπουδαςτζσ τοφ εςωτεριςμοφ, είναι να κζςουν τθν ζμφαςθ 
ςτον κόςμο τϊν ενεργειϊν και ν’ αναγνωρίςουν ότι πίςω απ’ όλα τα ςυμβάντα τοφ 
κόςμου τϊν φαινομζνων ( και μ’ αυτό εννοϊ τουσ τρεισ κόςμουσ τισ ανκρϊπινθσ 
εξζλιξθσ ) υφίςταται ο κόςμοσ των ενεργειϊν· αυτζσ ζχουν τθν μεγαλφτερθ πολλα-
πλότθτα και πολυπλοκότθτα αλλά όλεσ τουσ κινοφνται και εργάηονται υπό το Νόμο 
τισ Αιτίασ και του Αποτελζςματοσ. υνεπϊσ, κεωρϊ ςχεδόν περιττό να ςασ υπο-
δείξω τθν πολφ πρακτικι φφςθ αυτοφ του οριςμοφ και τθν εφαρμογι του ςτθν ηωι 
τοφ ηθλωτι ατομικά, ςτθν ηωι τισ κοινότθτασ και ςτισ παγκόςμιεσ υποκζςεισ ι ςτα 
άμεςα ρυκμιςτικά επίπεδα τϊν πειραματικϊν πνευματικϊν ενεργειϊν που επι-
ηθτοφν διαρκϊσ μια κροφςθ ι μια επαφι με τον κόςμο τϊν φαινομζνων.  



Αυτό το επιτελοφν κάτω από πνευματικι διεφκυνςθ για να εκτελζςουν το χζδιο. Θ 
παραπάνω διλωςθ είναι κεμελιϊδθσ ςτθν ςπουδαιότθτά τθσ· όλοι οι άλλοι οριςμοί 
υπονοοφνται ς’ αυτιν και είναι θ πρϊτθ ςθμαντικι αλικεια για τον εςωτεριςμό, 
που πρζπει να μάκει και να εφαρμόςει κάκε ηθλωτισ του μυςτθρίου και τθσ παγκο-
ςμιότθτασ εκείνου που κινεί τουσ κόςμουσ και υπόκειται τθσ εξελικτικισ διαδικα-
ςίασ. 
Σο πρϊτο χρζοσ τοφ εςωτεριςτι είναι να κατανοιςει τθν φφςθ των ενεργειϊν που 
επιηθτοφν να τον ρυκμίςουν και που εκφράηονται ςτο φυςικό πεδίο δια του μθχανι-
ςμοφ του ι των φορζων τισ εκδιλωςισ του. 
 
Ο ςπουδαςτήσ τοφ εςωτεριςμοφ πρζπει λοιπόν να ςυλλάβει ότι :  

1. Είναι ζνα άκροιςμα δυνάμεων που κλθρονομικθκαν και ρυκμίηονται από 
εκείνο που υπιρξε, ςυν μια μεγάλθ ανταγωνιςτικι δφναμθ που δεν αποτελεί 
αρχι και τθν ονομάηουμε φυςικό ςϊμα.  

2. Είναι ευαίςκθτοσ ςε οριςμζνεσ ενζργειεσ και πρζπει ν’ αποκτιςει μεγαλφ-
τερθ επίγνωςι τουσ, που, προσ το παρόν, του είναι άγνωςτεσ και δεν ζχουν 
καμιά χρθςιμότθτα γι’ αυτόν· πρζπει, τελικά, ν’ αποκτιςει τθν επίγνωςι 
τουσ, αν πρόκειται να προχωριςει βακφτερα ςτον κόςμο τϊν κρυμμζνων 
δυνάμεων. Πικανόν να είναι ενζργειεσ που γι’ αυτόν να ιταν επιηιμιεσ, αν 
εργαηόταν μαηί τουσ και αυτζσ πρζπει να τισ ξεχωρίςει και να τισ απορρίψει· 
υπάρχουν άλλεσ που πρζπει να μάκει να τισ χρθςιμοποιεί, γιατί κ’ αποδει-
κνφονταν ευεργετικζσ και κα μποροφςαν ν’ αυξιςουν τθν γνϊςθ του και 
ςυνεπϊσ κα μποροφςαν να κεωρθκοφν αγακζσ. Να ζχετε όμωσ υπόψθ ότι οι 
ίδιεσ οι ενζργειεσ δεν είναι οφτε κακζσ οφτε καλζσ. Θ Μεγάλθ Λευκι τοά, θ 
πνευματικι Ιεραρχία μασ και θ Μαφρθ τοά χρθςιμοποιοφν τισ ίδιεσ παγκό-
ςμιεσ ενζργειεσ, αλλά με διαφορετικά κίνθτρα και αντικειμενικοφσ ςκοποφσ· 
και οι δφο όμιλοι είναι όμιλοι εκγυμναςμζνων εςωτεριςτϊν.  

Ο αςκοφμενοσ εςωτεριςτήσ πρζπει ςυνεπώσ :  

1. Να αποκτιςει επίγνωςθ τισ φφςθσ των δυνάμεων που ςυνιςτοφν τον εξοπ-
λιςμό τισ προςωπικότθτάσ του και τισ οποίεσ αυτόσ ο ίδιοσ ζφερε μαγνθτικά 
ςε ζκφραςθ ςτουσ τρεισ κόςμουσ. Αυτζσ ςχθματίηουν ζνα ςυνδυαςμό ενερ-
γϊν δυνάμεων· πρζπει να μάκει να διαφοροποιεί μεταξφ τθσ αυςτθρά 
φυςικισ ενζργειασ, που είναι αυτόματθ ςτθν ανταπόκριςι τθσ προσ άλλεσ 
και εςϊτερεσ ενζργειεσ, και εκείνων που προζρχονται από ςυναιςκθματικά 
και νοθτικά επίπεδα ςυνείδθςθσ, που εςτιάηονται δια του αικερικοφ ςϊμα-
τοσ το οποίο με τθν ςειρά του κινθτοποιεί και γαλβανίηει το φυςικό του 
φορζα ςε οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ.  

2. Να γίνει ευαίςκθτοσ ςτισ ωκοφςεσ ενζργειεσ τθσ ψυχισ, που εκπορεφονται 
από τα ανϊτερα νοθτικά επίπεδα. Αυτζσ επιηθτοφν να ελζγξουν τισ δυνάμεισ 
του τριπλοφ ανκρϊπου, όταν προςεγγιςκεί κάποιο ςυγκεκριμζνο ςθμείο 
εξζλιξθσ.  

3. Να αναγνωρίςει τισ ρυκμιςτικζσ ενζργειεσ του περιβάλλοντόσ του, κεωρϊ-
ντασ τισ όχι ςαν γεγονότα ι περιςτατικά, αλλά ςαν ενζργεια ςε δράςθ· μ’ 
αυτό τον τρόπο μακαίνει να βρίςκει το δρόμο του πίςω απ’ τθν ςκθνι των 



εξωτερικϊν ςυμβάντων ςτον κόςμο των ενεργειϊν και ζτςι να επιδιϊκει 
επαφι και να γίνεται ικανόσ για τθν επιτζλεςθ οριςμζνων δραςτθριοτιτων. 
Ζτςι, ειςζρχεται ςτον κόςμο τθσ ζννοιασ. Γεγονότα, περιςτατικά, ςυμβάντα 
και φυςικά φαινόμενα κάκε είδουσ είναι απλϊσ ςφμβολα εκείνου που ςυμ-
βαίνει ςτουσ εςϊτερουσ κόςμουσ και ς’ αυτοφσ τουσ κόςμουσ πρζπει να 
ειςζλκει ο εςωτεριςτισ, όςο του επιτρζπει θ αντίλθψι του· αργότερα κ’ 
ανακαλφψει κόςμουσ που κ’ απαιτιςουν τθν επιςτθμονικι του διείςδυςθ.  

4. Για τθν πλειοψθφία των ηθλωτϊν θ ίδια θ Ιεραρχία παραμζνει ζνα εςω-
τερικό βαςίλειο που απαιτεί ν’ ανακαλυφκεί και που επιδζχεται διείςδυςθ. 
Διαλζγω τισ λζξεισ μου με προςοχι ςε μια προςπάκεια να εφελκφςω τθν 
εςωτερικι ανταπόκριςι ςασ.  

Δεν επιηθτϊ να προχωριςω πζραν απ’ αυτό το ςθμείο τοφ προκακοριςμζνου 
ςτόχου τισ ανκρωπότθτασ· για τουσ μυθμζνουσ και τουσ μακθτζσ που δεν ζχουν 
ακόμθ λάβει τθν Μφθςθ τισ Μεταμόρφωςθσ, τα ανϊτερα βαςίλεια επίγνωςθσ και ο 
«μυςτικόσ Σόποσ του Τψίςτου» ( θ Αίκουςα υμβουλίου τοφ ανάτ Κουμάρα ) 
παραμζνουν βακιά εςωτερικά. Είναι ζνα ανϊτερο βαςίλειο ενεργειϊν – πλανθτι-
κϊν, εξωπλανθτικϊν και ενδοπλανθτικϊν· αυτζσ δεν αφοροφν τουσ εκπαιδευτικοφσ 
και το διδακτικό προςωπικό μιασ εςωτερικισ ςχολισ δεν καλείται ν’ αςχολθκεί μαηί 
τουσ. Ζχει κακικον να εκγυμνάςει τουσ ςπουδαςτζσ ν’ αναγνωρίηουν τθν ενζργεια 
και τθ δφναμθ· να διακρίνουν ανάμεςα ςτουσ διάφορουσ τφπουσ ενζργειασ, τόςον 
ςε ςχζςθ με τον εαυτό τουσ όςον και με τισ παγκόςμιεσ υποκζςεισ και ν’ αρχίςουν 
να ςχετίηουν εκείνο που βλζπεται και βιϊνεται μ’ εκείνο που είναι αόρατο, 
ρυκμιςτικό και κακοριςτικό. Αυτό είναι το εςωτερικό χρζοσ. 
Τπάρχει μια τάςθ μεταξφ τϊν ςπουδαςτϊν τοφ εςωτεριςμοφ, ιδιαίτερα εκείνων που 
ανικουν ςτισ παλιότερεσ Ιχκυακζσ ομάδεσ, να κεωροφν κάκε ενδιαφζρον για τισ 
ενζργειεσ που δθμιουργοφν τα παγκόςμια γεγονότα ι αφοροφν τθν διακυβζρνθςθ 
και τθν πολιτικι, ςαν ανταγωνιςτικό προσ τθν εςωτερικι και πνευματικι προςπά-
κεια. Ο νεότεροσ όμωσ εςωτεριςμόσ που κα υποςτθριχκεί από τισ πιο ςφγχρονεσ 
ομάδεσ και τουσ περιςςότερο νοθτικοφσ τφπουσ, βλζπει όλα τα γεγονότα και τα 
παγκόςμια κινιματα και τισ εκνικζσ διακυβερνιςεισ κακϊσ κι όλα τα πολιτικά 
περιςτατικά, ςαν εκφράςεισ των ενεργειϊν που βρίςκονται ςτον εςϊτερο κόςμο τθσ 
εςωτερικισ ζρευνασ· ςυνεπϊσ δε βλζπουν κανζνα βάςιμο λόγο για ν’ αποκλείςουν 
μια τόςο ςθμαντικι όψθ των ανκρϊπινων υποκζςεων απ’ το λογιςμό και τθν ςκζψθ 
τουσ και από εκείνεσ τισ νζεσ αλικειεσ και τεχνικζσ που θ ανακάλυψι τουσ μπορεί 
να φζρει τθν νζα εποχι των ορκϊν ανκρϊπινων ςχζςεων. Ρωτοφν: Γιατί να παρα-
λείψουμε τθν πολιτικι ζρευνα απ’ το πνευματικό πρόγραμμα; Φρονοφν ότι θ 
ζρευνα αυτι ζχει ίςθ αν όχι μεγαλφτερθ ςπουδαιότθτα από τθν δραςτθριότθτα των 
εκκλθςιϊν· οι κυβερνιςεισ κακορίηουν τουσ λαοφσ και βοθκοφν ςτθν δθμιουργία 
κάκε ςφγχρονου πολιτιςμοφ, επιβάλλοντασ ςτισ μάηεσ των ανκρϊπων οριςμζνεσ 
αναγκαίεσ γραμμζσ ςκζψθσ. Οι εκκλθςίεσ και οι άνκρωποι παντοφ οφείλουν να 
μάκουν ότι δεν υπάρχει τίποτα ς’ ολόκλθρο τον κόςμο των φαινομζνων, των 
δυνάμεων και των ενεργειϊν που να μθν μπορεί να περιζλκει υπό τον ζλεγχο 
εκείνου που είναι πνευματικό. Κακετί που υπάρχει, είναι ςτθν πραγματικότθτα 
πνεφμα ς’ εκδιλωςθ. Οι μάηεσ ςιμερα ενδιαφζρονται για τθν πολιτικι και αυτό 
κεωρείται απ’ τουσ Διδαςκάλουσ ςαν ζνα μεγάλο βιμα προσ τα μπροσ. Όταν οι 
πνευματικά προςανατολιςμζνοι άνκρωποι του κόςμου περιλάβουν ςτο πεδίο τθσ 



εςωτερικισ τουσ ζρευνασ αυτι τθ ςχετικά νζα περιοχι τισ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ και 
τθν διεκνι τθσ δραςτθριότθτα, κα επιτελεςτεί πολφ μεγάλθ πρόοδοσ. 
Ασ ςασ δϊςω ζνα απλό παράδειγμα : Ο πόλεμοσ είναι πραγματικά μια μεγάλθ 
ζκρθξθ ενεργειϊν και δυνάμεων που παράγονται ςτα εςϊτερα πεδία όπου οφείλει 
να εργάηεται ο εςωτεριςτισ ( αλλά ςπάνια βρίςκεται εκεί ) και που βρίςκουν τθν 
φρικτι και καταςτροφικι τουσ ζκφραςθ ςτο φυςικό πεδίο. Αυτό υποδεικνφεται 
ςιμερα από τθν ςυνεχι χριςθ των όρων «Δυνάμεισ τοφ Φωτόσ» και «Δυνάμεισ τοφ 
Κακοφ». Όταν οι εςϊτερεσ, οι εςωτερικζσ και οι προδιακζτουςεσ αιτίεσ του πολζ-
μου ανακαλυφκοφν με τθν εςωτερικι ζρευνα, τότε ο πόλεμοσ και οι πόλεμοι κα 
τερματιςτοφν. Αυτό είναι ςτθν φφςθ του αλθκινοφ εςωτερικοφ ζργου, αλλά κατα-
φρονείται απ’ τουσ ςθμερινοφσ εςωτεριςτζσ που αυτοκεωροφνται ςαν πνευματικά 
ανϊτεροι για τζτοια ηθτιματα και – ςτον φιλντιςζνιο πφργο τουσ– ςυγκεντρϊνονται 
ςτθν δικι τουσ ανάπτυξθ, προςκζτοντασ και λίγθ φιλοςοφία. 
Εδϊ πρζπει να δθλωκεί ζνα ςθμείο: Ο εςωτεριςμόσ ςε καμιά περίπτωςθ δεν ζχει 
μυςτικιςτικι και αόριςτθ φφςθ. Είναι μια επιςτιμθ –ουςιαςτικά θ επιςτιμθ τθσ 
ψυχισ όλων των πραγμάτων– και ζχει τθν δικι τθσ ορολογία, τα πειράματα, τα 
πορίςματα και τουσ νόμουσ. Όταν λζω «ψυχι», αναφζρομαι ςτθν εμψυχϊνουςα 
ςυνείδθςθ που βρίςκεται ς’ ολόκλθρθ τθν φφςθ και ς’ εκείνα τα επίπεδα που 
βρίςκονται ζξω απ’ τθν περιοχι που ονομάηουμε, ςυνικωσ, φφςθ. Οι ςπουδαςτζσ 
τείνουν να λθςμονοφν ότι κάκε επίπεδο επίγνωςθσ, απ’ το ψθλότερο ωσ το χαμθ-
λότερο, είναι μια όψθ του κοςμικοφ φυςικοφ πεδίου και ςυνεπϊσ ζχει ( απ’ τθν 
ςκοπιά τθσ εξελικτικισ διαδικαςίασ ) υλικι φφςθ και ( απ’ τθν ςκοπιά ι τθν άποψθ 
οριςμζνων κείων Παρατθρθτϊν ) είναι ςαφϊσ απτό και ςχθματιςμζνο από δθμιου-
ργικι ουςία. Ο εςωτεριςτισ αςχολείται ςυνεχϊσ με τθν ουςία· αςχολείται μ’ αυτιν 
τθν ηωντανι, παλλόμενθ ουςία απ’ τθν οποία ζγιναν οι κόςμοι και θ οποία –κακϊσ 
ζχει κλθρονομθκεί από ζνα προθγοφμενο θλιακό ςφςτθμα– είναι χρωματιςμζνθ 
από περαςμζνα γεγονότα και (όπωσ ειπϊκθκε) είναι «ιδθ διαποτιςμζνθ με κάρμα». 
Πρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι όπωσ ακριβϊσ το φυςικό πεδίο, που μασ είναι τόςο 
οικείο, δεν κεωρείται ςαν αρχι από το ςπουδαςτι του εςωτεριςμοφ, ζτςι και το 
κοςμικό φυςικό πεδίο ( απ’ τθν ςκοπιά των κοςμικϊν ηωϊν ) κεωρείται επίςθσ ςαν 
«μθ αρχι». ασ δίνω εδϊ πολλι τροφι για ςκζψθ. 
Πρζπει να δθλωκεί ότι ο εςωτεριςτισ αςχολείται ν’ ανακαλφψει και να εργαςκεί με 
εκείνεσ τισ αρχζσ που ενεργοποιοφν κάκε επίπεδο του κοςμικοφ φυςικοφ πεδίου και 
που είναι ςτθν πραγματικότθτα όψεισ τθσ εξειδικευμζνθσ ηωικισ ενζργειασ θ οποία 
εργάηεται μζςα και διαμζςου τισ άναρχθσ ουςίασ. Σο κακικον του είναι να μετα-
τοπίςει τθν εςτία τθσ προςοχισ του πζρα απ’ τθν πλευρά τθσ μορφικισ ουςίασ τθσ 
φπαρξθσ και ν’ αποκτιςει επίγνωςθ εκείνου που υπιρξε θ πθγι τθσ δθμιουργίασ 
τθσ μορφισ πάνω ςε οποιοδιποτε ειδικό επίπεδο. Είναι κακικον του ν’ αναπτφξει 
μζςα του τθν απαιτοφμενθ ανταποκριτικότθτα κι ευαιςκθςία προσ τθν ποιότθτα τθσ 
ηωισ που κυριαρχεί ςε κάκε μορφι, μζχρι να φτάςει τελικά ςτθν ποιότθτα τθσ ΜΙΑ 
ΗΩΘ που εμψυχϊνει τον πλανιτθ και μζςα ςτθν δραςτθριότθτα τθσ Οποίασ ηοφμε 
και κινοφμαςτε και υπάρχουμε. 
Για να το κάνει αυτό πρζπει, πρϊτα απ’ όλα, να ανακαλφψει τθν φφςθ των δικϊν 
του εξειδικευμζνων ενεργειϊν ( και εδϊ ειςζρχεται θ φφςθ των κυβερνϊντων 
ακτίνων ) που εκφράηονται μζςω των τριϊν κατϊτερων φορζων τθσ εκδιλωςισ του 
και αργότερα μζςω τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτάσ του. Εφόςον φτάςει ςε 
κάποιο μζτρο αυτισ τθσ γνϊςθσ και ζχει προςανατολιςκεί ςτθν εξειδικευμζνθ ηωικι 



όψθ, αρχίηει ν’ αναπτφςςει το λεπτοφυι εςϊτερο μθχανιςμό δια του οποίου μπορεί 
να γίνει επαφι με τισ γενικότερεσ και ςυμπαντικζσ όψεισ. Μακαίνει να διαφο-
ροποιεί ανάμεςα ςτθν ποιότθτα ι τισ καρμικζσ προδιακζςεισ τθσ «άναρχθσ» ουςίασ 
απ’ τθν οποία ζγιναν θ δικι του μορφι και όλεσ οι μορφζσ και ςτισ εξειδικευμζνεσ 
αρχζσ που επιηθτοφν ζκφραςθ μζςω αυτϊν των μορφϊν και παρεμπιπτόντωσ να τισ 
απολυτρϊςουν, να τισ ςϊςουν και να τισ εξαγνίςουν, ζτςι ϊςτε, θ ουςία του επόμε-
νου θλιακοφ ςυςτιματοσ να είναι ανϊτερθσ τάξθσ απ’ αυτιν του τωρινοφ και 
επομζνωσ ν’ ανταποκρίνεται πλθρζςτερα ςτθν όψθ κζλθςθ του Λόγου. 
Από τθν άποψθ αυτι ο εςωτεριςμόσ είναι θ επιςτιμθ τθσ απολφτρωςθσ και όλοι οι 
Παγκόςμιοι ωτιρεσ είναι τα αιϊνια ςφμβολα και οι ερμθνευτζσ τθσ. Για να 
απολυτρϊςει τθν ουςία και τισ μορφζσ τθσ ιλκε ς’ εκδιλωςθ ο πλανθτικόσ Λόγοσ 
και, ολόκλθρθ θ Ιεραρχία με το μεγάλο Αρχθγό τθσ, τον Χριςτό ( το τωρινό παγκό-
ςμιο φμβολο ), μπορεί να κεωρθκεί ςαν μια ιεραρχία λυτρωτϊν, εξαςκθμζνων 
ςτθν επιςτιμθ τισ απολφτρωςθσ. Όταν κατακτιςουν αυτιν τθν επιςτιμθ, κα 
μπορζςουν τότε να περάςουν ςτθν Επιςτιμθ τισ Ηωισ και ν’ αςχολθκοφν με τισ 
ενζργειεσ οι οποίεσ, τελικά, κα διατθριςουν και κα χρθςιμοποιιςουν τθν εξειδικευ-
μζνθ, απολυτρωμζνθ και ζναρχθ πλζον ουςία και μορφζσ. τόχοσ Σουσ είναι θ απο-
λφτρωςθ τθσ άναρχθσ ουςίασ, θ δθμιουργικι τθσ αποκατάςταςθ και θ πνευματικι 
τθσ ολοκλιρωςθ· οι καρποί του μόχκου Σουσ κα φανοφν ςτο τρίτο και τελικό θλιακό 
ςφςτθμα. Θ δραςτθριότθτά Σουσ κα δθμιουργιςει μια μεγάλθ πνευματικι και 
πλανθτικι ςυγχϊνευςθ τθσ οποίασ θ ςυγχϊνευςθ προςωπικότθτασ και ψυχισ ( ς’ 
ζνα οριςμζνο ςθμείο πάνω ςτθν ατραπό τισ εξζλιξθσ ) αποτελεί το ςφμβολο ςε 
μικροκοςμικι ζννοια. Μπορείτε να διαπιςτϊςετε απ’ αυτό τθ ςτενι ςχζςθ μεταξφ 
τοφ ζργου τοφ ηθλωτι ατομικά ι του μακθτι κακϊσ απολυτρϊνει, ςϊηει και εξαγνί-
ηει το τριπλό ςϊμα τισ εκδιλωςισ του και του ζργου τοφ πλανθτικοφ Λόγου κακϊσ 
επιτελεί ζνα παρόμοιο κακικον ςε ςχζςθ με τουσ «τρεισ περιοδικοφσ φορείσ» δια 
των οποίων εργάηεται : το φορζα τισ Προςωπικότθτάσ Σου, τθν ζκφραςθ τθσ ψυχισ 
Σου και τθν εναδικι Σου όψθ. 
Μ’ όλα όςα είπα κα ζχετε αντιλθφκεί ότι προςπακϊ να εξαλείψω από τθ λζξθ 
εςωτεριςμόσ τθν αοριςτία και να ςασ υποδείξω τθν τελείωσ επιςτθμονικι και πρακ-
τικι φφςθ του εγχειριματοσ που ζχουν αναλάβει όλοι οι εςωτεριςτζσ. 
Όταν θ εςωτερικι μελζτθ ςυνδυαςκεί με τθν εςωτερικι ηωι, αποκαλφπτει, με τον 
καιρό, τον κόςμο τθσ ζννοιασ και οδθγεί τελικά ςτον κόςμο τθσ ςθμαςίασ. Ο 
εςωτεριςτισ αρχίηει προςπακϊντασ ν’ ανακαλφψει το λόγο, το γιατί· αγωνίηεται με 
το πρόβλθμα των ςυμβάντων, των γεγονότων, των κρίςεων και των περιςτάςεων 
για να οδθγθκεί ςτθν ζννοια που πρζπει να ζχουν γι’ αυτόν· όταν διακριβϊςει τθν 
ζννοια οποιουδιποτε ειδικοφ προβλιματοσ, τθ χρθςιμοποιεί ςαν πρόςκλθςθ για να 
ειςδφςει βακφτερα ςτο νεοαποκαλυφκζντα κόςμο τθσ ζννοιασ· τότε μακαίνει να 
ενςωματϊνει τα μικρά προςωπικά του προβλιματα μζςα ςτο πρόβλθμα του 
μεγαλφτερου Όλου, χάνοντασ ζτςι τθν κζα του μικροφ εαυτοφ και ανακαλφπτοντασ 
το μεγαλφτερο Εαυτό. Θ αλθκινι εςωτερικι ςκοπιά είναι πάντα αυτι του μεγαλφ-
τερου Όλου. Ανακαλφπτει τον κόςμο τθσ ζννοιασ απλωμζνο ςαν ζνα περίπλοκο 
δίχτυ πάνω από κάκε δραςτθριότθτα και κάκε όψθ του φαινομενικοφ κόςμου. Αυτό 
το δίχτυ ζχει ςαν ςφμβολο και ςχζδιο τον αικερικό ιςτό· και ο αικερικόσ ιςτόσ που 
βρίςκεται μεταξφ τϊν κζντρων τισ ςπονδυλικισ ςτιλθσ του ατόμου, είναι θ μικρο-
κοςμικι αντιςτοιχία του ςαν μια ςειρά από κφρεσ ειςόδου προσ το μεγαλφτερο 
κόςμο τθσ ζννοιασ. Αυτό ςτθν πραγματικότθτα αφορά τθν αλθκινι Επιςτιμθ των 



Κζντρων ςτθν οποία ςυχνά ζχω αναφερκεί. Αποτελοφν τρόπουσ ςυνειδθτισ ειςό-
δου ( όταν αναπτυχκοφν και λειτουργοφν ) ς’ ζνα κόςμο υποκειμενικϊν πραγματι-
κοτιτων και ςτισ άγνωςτεσ μζχρι τϊρα φάςεισ τθσ κείασ ςυνείδθςθσ. 
Ο εςωτεριςμόσ ωςτόςο δεν αςχολείται με τα ίδια τα κζντρα και δεν αποτελεί 
επιςτθμονικι προςπάκεια αφφπνιςθσ των κζντρων, όπωσ νομίηουν πολλοί ςπουδα-
ςτζσ. Ο εςωτεριςμόσ είναι ςτθν πραγματικότθτα εκγφμναςθ τθσ ικανότθτασ να 
λειτουργεί κανείσ ελεφκερα ςτον κόςμο τθσ ζννοιασ· δεν αςχολείται με καμιά όψθ 
τθσ μθχανικισ μορφισ· αςχολείται ολοκλθρωτικά με τθν ψυχικι όψθ –τθν όψθ του 
ωτιρα, του Λυτρωτι και του Ερμθνευτι– και με τθν μεςολαβθτικι αρχι μεταξφ 
τθσ ηωισ και τθσ ουςίασ. Αυτι θ μεςολαβθτικι αρχι είναι θ ψυχι του ηθλωτι ι του 
μακθτι ατομικά ( αν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μια τζτοια παραπλανθτικι φραςεο-
λογία )· είναι επίςθσ θ ψυχι του κόςμου ςαν ςφνολο. 
Ο εςωτεριςμόσ ςυνεπϊσ περιλαμβάνει μια ηωι που βιϊνεται ςε αρμονία με τισ 
εςϊτερεσ υποκειμενικζσ πραγματικότθτεσ· είναι εφικτόσ μόνον όταν ο ςπουδαςτισ 
ζχει νοιμονα πόλωςθ και είναι εςτιαςμζνοσ νοθτικά· είναι χριςιμοσ μόνο όταν ο 
ςπουδαςτισ μπορεί να κινείται μεταξφ των εςϊτερων αυτϊν πραγματικοτιτων με 
επιδεξιότθτα και κατανόθςθ. Ο εςωτεριςμόσ περιλαμβάνει, επίςθσ, κατανόθςθ τθσ 
ςχζςθσ μεταξφ των δυνάμεων και των ενεργειϊν και τθν ικανότθτα να χρθςιμοποιεί 
ενζργεια για τθν ενίςχυςθ και ζπειτα τθν δθμιουργικι χριςθ των δυνάμεων με τισ 
οποίεσ ζγινε επαφι· απ’ όπου και θ απολφτρωςι τουσ. Ο εςωτεριςμόσ χρθςιμοποιεί 
τισ δυνάμεισ τθσ τρίτθσ όψθσ ( αυτισ τισ νοιμονοσ ουςίασ ) ςαν υποδοχείσ τϊν 
ενεργειϊν των δφο ανϊτερων όψεων και κάνοντασ ζτςι ςϊηει τθν ουςία. Ο εςω-
τεριςμόσ είναι θ τζχνθ να «φζρνει κάτω ςτθν γθ» εκείνεσ τισ ενζργειεσ που 
εκπορεφονται απ’ τισ φψιςτεσ πθγζσ και εκεί να τισ «γειϊνει» ι να τισ αγκυροβολεί.  
Για παράδειγμα: ιταν μια εςωτερικι δραςτθριότθτα μιασ παγκόςμιασ ομάδασ 
ςπουδαςτϊν αυτι που ζφερε ςαν αποτζλεςμα τθν διάδοςθ τθσ διδαςκαλίασ για το 
Νζο Όμιλο Τπθρετϊν του Κόςμου και κατά ςυνζπεια γείωςε και ςτακεροποίθςε 
ςτθν ςυνείδθςθ τθσ ανκρωπότθτασ το γεγονόσ τθσ φπαρξθσ και του ζργου αυτοφ 
του βαςικά υποκειμενικοφ ομίλου· ζτςι το ζργο του ομίλου αυτοφ εςτιάςκθκε και θ 
λυτρωτικι του δραςτθριότθτα εντάκθκε. 
Κάκε αλθκινι εςωτερικι δραςτθριότθτα παράγει φωσ και φϊτιςθ· καταλιγει ςτθν 
τόνωςθ του κλθρονομθμζνου φωτόσ τθσ ουςίασ και ςτον εμποτιςμό του με τθν 
ποιότθτα του ανϊτερου φωτόσ τθσ ψυχισ – για τθν περίπτωςθ τισ ανκρωπότθτασ 
που λειτουργεί ςυνειδθτά. υνεπϊσ είναι δυνατό να ορίςουμε τον εςωτεριςμό και 
τθν δραςτθριότθτά του με όρουσ φωτόσ, αλλά αποφεφγω να το κάνω λόγω τθσ 
αοριςτίασ και τθσ μυςτικιςτικισ εφαρμογισ που ζγινε ωσ τϊρα από τουσ εςωτερι-
ςτζσ τϊν περαςμζνων δεκαετιϊν. Αν οι εςωτεριςτζσ αποδζχονταν, ςτθν απλοφς-
τερθ μορφι τθσ, τθν εξαγγελία τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ ότι ουςία και φωσ είναι 
όροι ςυνϊνυμοι και επίςθσ αναγνϊριηαν ότι το φωσ που μποροφν να κομίςουν ςτθν 
ουςία ( θ εφαρμογι τθσ ενζργειασ ςτθν δφναμθ ) είναι εξίςου ουςιϊδεσ ςε φφςθ, 
κα γινόταν μια πολφ πιο νοιμων προςζγγιςθ. Ο εςωτεριςτισ αςχολείται πράγματι 
με το φωσ ςτισ τρεισ του όψεισ, αλλά είναι προτιμότερο ςιμερα να επι-χειριςουμε 
μια διαφορετικι προςζγγιςθ μζχρι να γνωρίςει ο εςωτεριςτισ –με τθν ανάπτυξθ, τθ 
δοκιμι και το πείραμα– τισ τριπλζσ αυτζσ διαφοροποιιςεισ κατά μια πρακτικι 
ζννοια και όχι μόνο κεωρθτικά και μυςτικιςτικά. Πρζπει ν’ απαλλαγοφμε από 
μερικά λάκθ τοφ παρελκόντοσ. 



ασ ζδωςα πολλοφσ άλλουσ οριςμοφσ ςτα διάφορα βιβλία μου και μερικοί απ’ 
αυτοφσ ιταν εντελϊσ απλοί· μποροφν να ζχουν κάποια ζννοια για ςασ ςιμερα κι 
αργότερα κα καταλιξουν να ζχουν εμβρικζςτερεσ ςθμαςίεσ για ςασ. 
Θα ικελα να προκαλζςω όλουσ τουσ εςωτεριςτζσ να επιχειριςουν τθν πρακτικι 
προςζγγιςθ που ςκιαγράφθςα εδϊ. Θα ικελα να τουσ ηθτιςω να ηουν μια ηωι 
λυτρωτικι, ν’ αναπτφςςουν τθν ζμφυτθ νοθτικι τουσ ευαιςκθςία και να εργάηονται 
ςυνεχϊσ με τθν ζννοια που βρίςκεται πίςω απ’ όλεσ τισ ατομικζσ, κοινοτικζσ, 
εκνικζσ και παγκόςμιεσ υποκζςεισ. Αν γίνει αυτό, τότε το φωσ κα λάμψει αιφνίδια 
και ςυνεχϊσ πιο ζντονα ςτουσ δρόμουσ ςασ. Θα μπορζςετε να γίνετε κομιςτζσ τοφ 
φωτόσ, γνωρίηοντασ τότε ότι «εν τω φωτί οψόμεκα Φωσ» – και το ίδιο και οι 
ςυνάνκρωποί ςασ. 

Αλίκθ Μπζχλθ 


