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Ο ΑΝΘΡΩΠΟ 
 «… Και είπεν ο Θεόσ. ποιιςωμεν άνκρωπον κατ’ εικόνα θμετζραν και κακ’ ομοίω-
ςιν, και αρχζτωςαν τϊν ιχκφων τθσ καλάςςθσ και των πετεινϊν τοφ ουρανοφ και 
των κτθνϊν και πάςθσ τθσ γθσ και πάντων των ερπόντων επί τθσ γθσ. Και εποίθςεν 
ο Θεόσ τον άνκρωπον, κατ’ εικόνα Θεοφ εποίθςεν αυτόν...! ». 
Θ περικοπι αυτι τθσ Αγίασ Γραφισ είναι πολφ Πριν ακόμα δθμιουργθκεί οτιδιποτε, 
είχε κυοφορθκεί μζςα ςτον Κείο Διαλογιςμό του ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΕΛΝΑΛ και είχε αποτυ-
πωκεί ςτον υπερνοθτό κόςμο των ΛΔΕΩΝ. Οι Λδεεσ αυτζσ, ζργο τθσ Κείασ Πανςο-
φίασ, Παντοδυναμίασ και Παναγακότθτασ, είναι τα υπερτζλεια πρότυπα, βάςει των 
οποίων δθμιουργοφνται τα πάντα. Ο Κεόσ, με μόνο τον λόγο Σου, δθμιουργεί τα 
φμπαντα. Όλουσ τουσ κόςμουσ τουσ νοθτοφσ, τουσ νοθτικοφσ, τουσ ψυχικοφσ και 
τουσ υλικοφσ.  
Όλα δε τα είδθ του φαινομζνου τθσ ηωισ, δθμιουργοφνται δια μόνου του Λόγου ! 
Όλα εκτόσ από τον άνκρωπο! Ο άνκρωποσ δεν δθμιουργείται, γεννιζται! 
Ο Κεόσ ο ίδιοσ ςχθμάτιςε τθν υλικι μορφι του ανκρϊπου, από πθλό που ζπλαςε με 
το ςάλιο Σου. Και δεν είπε ςτθν άψυχθ μορφι απλϊσ ηιςε, αλλά τθσ μετάγγιςε 
πνοιν, εκ τθσ πνοισ Σου, ηωιν εκ τθσ Ηωισ Σου ! Γι’ αυτό ο άνκρωποσ είναι λιγότερο 
πλάςμα και περιςςότερο γζννθμα. Είναι ο υιόσ ο αγαπθτόσ, που προόριςται από 
τον Πατζρα να γευκεί το καλό και το κακό και να αναπτφξει δικι του κρίςθ αποδο-
χισ και απόρριψθσ ! 
Ο άνκρωποσ - μικρόκοςμοσ, πιςτό ομοίωμα του Μακρόκοςμου, είναι εικόνα και 
ομοίωςθ του ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΕΛΝΑΛ ! 
Είναι μια από τισ άπειρεσ Κείεσ Μονάδεσ που ενυπάρχουν μζςα ςτο ΑΠΟΛΤΣΟ 
ΕΛΝΑΛ, ωσ ςτοιχεία τθσ Πολλαπλότθτάσ του και προεκτείνονται για να εκφραςκοφν, 
ςαν αποτζλεςμα τθσ Κείασ Ευαρζςκειασ. 
αν Κεία Μονάδα ο άνκρωποσ, ςε τίποτα δεν διαφζρει :από ζνα Αρχάγγελο. Είναι 
και ο Άνκρωποσ Αρχάγγελοσ ! Προεκτείνεται, όμωσ, μζςα από τθν Λδζα του Ανκρϊ-
που και από τθν ςτιγμι εκείνθ, παίρνει ζνα ξεχωριςτό, δικό του φωσ μζςα ςτο 
ΑΠΟΛΤΣΟ ΕΛΝΑΛ. Ειςζρχεται ςε μιά ξεχωριςτι Πανςοφία, Παντοδυναμία και Πανα-
γακότθτα και προεκτείνει τον Εαυτό του, δια τθσ Λδζασ του Ανκρϊπου, ςαν Ψυχι 
Αυτοεπίγνωςθ. Σϊρα ζχουμε δφο υποςτάςεισ του Εςϊτερου Εαυτοφ μασ : ΑΤΣΟΝ, 
όλο κεφαλαία γράμματα μζςα ςτο ΑΠΟΛΤΣΟ ΕΛΝΑΛ, και τθν προζκταςθ του, διά 
ΜΖΟΤ τθσ Λδζασ του Ανκρϊπου, ςαν Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ.  



Ο Εαυτόσ μασ- Κεία Μονάδα, παίρνει πλζον μια ξεχωριςτι δικι του υπόςταςθ, που 
δεν τθν ζχουν οι Αρχάγγελοι, όταν και αυτοί διζρχονται μζςα από τθν Λδζα που 
πρόκειται να εκφράςουν. 
Θ Λδζα του Ανκρϊπου και ο Αρχάγγελοσ Άνκρωποσ δίνουν ςτον άνκρωπο πλεο-
νεκτιματα που δεν τα ζχουν οι Αρχάγγελοι. Ζχουμε, τϊρα, τθν Λδζα Άνκρωπο, ζνα 
καλοφπι, τρόπον τινά, μζςα ςτο οποίο μορφοποιείται θ Κεία Μονάδα, αν και, 
ουςιαςτικά, αυτό που μορφοποιείται δεν είναι θ Κεία Μονάδα, θ οποία παραμζνει 
αναλλοίωτθ, αλλά θ προζκταςι τθσ. Σθν προζκταςθ αυτι, τθν ονομάηουμε Μόνιμθ 
Προςωπικότθτα και είναι το Εςϊτερο Εγϊ μασ. 
Αυτό το Εγϊ, το ζχει προεκτείνει, κατά τθν πρϊτθ, κα λζγαμε, ενςάρκωςθ, ο Εαυτόσ 
μασ Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ μζςα ςτουσ τοποχρονικοφσ κόςμουσ, ςτουσ κόςμουσ του 
φαινομζνου τθσ ηωισ. 
Σο Εγϊ αυτό, που λζγεται Μόνιμθ Προςωπικότθτα, είναι αιϊνιο και ζχει κτιςκεί από 
ακάνατθ υπεροφςια. 
Θ Μόνιμθ αυτι Προςωπικότθτα, κατεβαίνοντασ μζςα ςτουσ κόςμουσ των εμπειρι-
ϊν, κα λάβει ζνα δικό τθσ χρϊμα και κα δθμιουργιςει τθν δικι τθσ προζκταςθ. Κα 
πάρει δε, ενόςω παραμείνει ςτουσ τοποχρονικοφσ κόςμουσ πολλά ονόματα, κα 
φορζςει πολλά προςωπεία και κα εκφράςει, με πολλοφσ και διάφορουσ τρόπουσ, 
τον εαυτό τθσ μζςα ςτουσ κόςμουσ αυτοφσ. 
Ασ προςπακιςουμε να αντιλθφκοφμε το ςθμείο αυτό. 
Όπωσ ο Εαυτόσ μασ Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ ζχει προεκτείνει από Κεία, ακάνατθ ουςία, 
το μζροσ που ονομάηουμε Μόνιμθ Προςωπικότθτα, ζτςι και θ Μόνιμθ Προςωπικό-
τθτα προεκτείνει, μζςα ςτουσ κόςμουσ, τθν ςκιά τθσ, θ oποία ςκιά τθσ είναι προικι-
ςμζνθ με το φαινόμενο τθσ ηωισ ( όχι με τθν Ηωι ) και μασ δίνει τον εαυτό μασ 
προςωρινι προςωπικότθτα. Όμωσ, ο εαυτόσ μασ Μόνιμθ Προςωπικότθτα δεν είναι 
ολοκλθρωτικά μζςα ςτουσ κόςμουσ τθσ χωριςτικότθτασ. Μζροσ του μόνον είναι. 
Ωςτόςο θ Μόνιμθ Προςωπικότθτα κάπου κα πρζπει να καταγράψει τισ εντυπϊςει 
και τισ εμπειρίεσ που ζχει πάρει από τουσ τοποχρονικοφσ κόςμουσ. χθματίηει, 
λοιπόν, με τθν φλθ-ουςία από τθν οποία ζχει κτιςκεί και θ ίδια ςαν παχυλό υλικό, 
ψυχικό και νοθτικό ςϊμα, ζνα κζντρο. Σο κζντρο αυτό εδρεφει ςτθν αικερικι μασ 
καρδιά, τθσ οποίασ θ κζςθ, πάνω ςτο ςϊμα, είναι ταυτόςθμθ με εκείνθ τθσ υλικισ 
μασ καρδιάσ. Σο κζντρο αυτό το ονομάηουμε Μόνιμο Άτομο. 
Σο Μόνιμο αυτό άτομο, που είναι ψυχονοθτικό, ζχει ςχθματιςκεί από τθν ςτιγμι 
που θ Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ ζχει εκφράςει τον εαυτό τθσ, ςαν Μόνιμθ Προςωπικό-
τθτα. Είναι ζνα Βιβλίο, μζςα ςτο οποίο αρχίηει θ Μόνιμθ Προςωπικότθτα, κατά τθν 
πρϊτθ τθσ ενςάρκωςθ, να καταγράφει τισ εμπειρίεσ, τισ αντιδράςεισ, τα ςυναιςκι-
ματά τθσ και τισ ςκζψεισ τθσ. 
Θ καταγραφι αυτι γίνεται ταυτόχρονα, τόςο ςτο Μόνιμο Άτομο του παχυλοφ 
υλικοφ ςϊματοσ, όςο και ςτα αντίςτοιχα άτομα του ψυχικοφ και του νοθτικοφ 
ςϊματοσ. 
τον παχυλό υλικό κόςμο θ καταγραφι είναι διπλι και μπορεί να διαφζρει, ανά-
λογα με το πόςο είναι εναρμονιςμζνεσ οι καταχωροφςεσ προςωπικότθτεσ (μόνιμθ 
και προςωρινι). τον ψυχικό και νοθτικό κόςμο οι καταγραφζσ διενεργοφνται από 
τον Φφλακα Άγγελο και τθν Μόνιμθ Προςωπικότθτα, είναι δε ταυτόςθμεσ. 
Αργότερα, όταν ο άνκρωποσ απζλκει ( πεκάνει ), θ Μόνιμθ Προςωπικότθτα αποςφ-
ρεται ςτον ψυχικό κόςμο και εκεί μελετά και αξιολογεί τισ διάφορεσ καταγραφζσ 
που ζχουν γίνει και προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ ςυγκρίςεισ και διορκϊςεισ. 



Ακολοφκωσ, και αφοφ παραμείνει ςτουσ ψυχικοφσ κόςμουσ όςο κα απαιτθκεί για 
να διαμορφωκοφν κάποιεσ αναγκαίεσ ιςορροπίεσ, αποςφρεται ςτουσ νοθτικοφσ 
κόςμουσ, όπου εκτελεί ανάλογο ζργο και ςυναποκομίηει το αναγκαίο μάκθμα, για 
να είναι περιςςότερο προετοιμαςμζνθ, κατά τθν νζα τθσ ενςάρκωςθ. 
Θ διαδικαςία αυτι, οδθγεί τον άνκρωπο ςτθν παριγορθ ςκζψθ, πωσ θ πορεία του 
είναι πάντοτε εξελικτικι, αν και ποικίλει ωσ προσ τον ρυκμό τθσ εξζλιξθσ. 
Θ Κεία Μονάδα-Άνκρωποσ, μία από τισ άπειρεσ Κείεσ Μονάδεσ εντόσ του ΑΠΟΛΤ-
ΣΟΤ ΕΛΝΑΛ, είναι χαρακτθριςτικό τθσ Κείασ Πολλαπλότθτασ. 
Είναι ο Μικρόκοςμοσ, εικόνα και ομοίωςθ του Μακροκόςμου και εκφράηει Εαυτιν, 
μζςα ςτον Εαυτόν τθσ και μζςα ςτο ΑΠΟΛΤΣΟ ΕΛΝΑΛ! 
Δεν υπάρχει τίποτε, ςαν παχυλι φλθ, που να μθν είναι μζςα ςτο ςϊμα του ανκρϊ-
που ! Δεν υπάρχει τίποτε απολφτωσ, ςαν ψυχικι φλθ, που να μθν είναι ςτο ψυχικό 
ςϊμα του ανκρϊπου και δεν υπάρχει τίποτε ςτουσ νοθτοφσ κόςμουσ, που δεν είναι 
μζςα ςτο κατϊτερο νοθτικό ςϊμα του ανκρϊπου. Εδϊ ζγκειται το Κείο Μεγαλείο ! 
Τπάρχει το ακζραιο, τόςο ςτο μζγιςτο, όςο και ςτο ελάχιςτο ! Οτιδιποτε, μζςα ςτθν 
Δθμιουργία, όςο ταπεινό και αν φαίνεται, περικλείει ατόφια τθν Κεία Πανςοφία, 
Παντοδυναμία και Παναγακότθτα ! 
Ο Άνκρωποσ, ςαν Κεία Μονάδα, είναι πνεφμα ακατάλυτο. Σόςον Αυτόσ, όςον και οι 
Αρχάγγελοι είναι προεκτάςεισ του ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΕΛΝΑΛ, μζςα ςτον ΕΑΤΣΟ ΣΟΤ. 
Ποια ςχζςθ, όμωσ, υπάρχει μεταξφ τθσ Μόνιμθσ και τθσ προςωρινισ προςωπικό-
τθτασ; Και τι ςχζςθ ζχει ςθμερινι προςωπικότθτα εαυτόσ μασ, με τον εαυτό τθσ 
Μόνιμθσ Προςωπικότθτασ μιάσ περαςμζνθσ ενςάρκωςθσ; Νομίηω, είναι ικανοποιθ-
τικό να ποφμε, ότι κάκε ενςάρκωςθ είναι απλϊσ ζνα προςωπείο, που φορά θ 
Μόνιμθ Πρόςωπικότθτα. 
Αν, τϊρα ςυλλογιςτοφμε ότι ο εαυτόσ μασ Μόνιμθ Προςωπικότθτα ζχει ενδυκεί 
πολλζσ προςωπικότθτεσ, μζςα ςτον χρόνο και τον χϊρο, ςε διαφορετικζσ εποχζσ ότι 
ζχει ηιςει κατά πολλοφσ διαφορετικοφσ τρόπουσ, και αν μποροφςαμε, παράλλθλα, 
να ανακαλζςουμε ςτθ μνιμθ μασ όλεσ τισ εμπειρίεσ που ζχει πάρει, ακόμα και τισ 
τελείωσ πρόςφατεσ, κα βλζπαμε ότι αυτά όλα είναι μόνον εντυπϊςεισ, μζςα ςτουσ 
κόςμουσ του πόνου ι τθσ αγαλλίαςθσ. Ωςτόςο, ποιόσ αιςκάνεται ;  
Ποιόσ ςκζπτεται ; Ο εαυτόσ μασ τθσ χκεσ, ο διαφορετικόσ από τον εαυτό τθσ 
ςιμερον ; Ποιόσ είχε τισ εμπειρίεσ τθσ χκεσ, τισ οποίεσ μπορεί να αναςφρει ο εαυτόσ 
τθσ ςιμερον, με κατάλλθλθ εξάςκθςθ; 
Όλα είναι γραμμζνα μζςα ςτο Μόνιμο Άτομο και είναι ο εαυτόσ μασ Μόνιμθ 
Προςωπικότθτα, που ζχει το βιβλίο αυτό ςτθν κατοχι του. Μποροφμε να κάνουμε 
μία ςφγκριςθ των εντυπϊςεων του μακρινοφ παρελκόντοσ, με το παρόν και να 
γνωρίςουμε ό,τι υπάρχει μζςα ςτο αιϊνιο παρόν, που κα το αποκαλζςουμε μζλλον, 
χρθςιμοποιϊντασ τθν Μόνιμθ Προςωπικότθτα, που δεν ζχει ςθμαςία με ποιό όνομα 
κα ενςαρκωκεί αργότερα και τι εμπειρίεσ κα πάρει, και τθν οποία αποκαλοφμε, 
εγϊ. 
Σο ακάνατο μζροσ του εαυτοφ μασ, αυτό που νομίηουμε εςφραλμζνα ότι είναι 
φκαρτό, μποροφμε, με λίγθ εξάςκθςθ και ενδοςκόπθςθ. να το βροφμε και να 
εγκακιδρφςουμε ςυνεχι επικοινωνία. 
Σο παχυλό υλικό ςϊμα, ξζρουμε ότι είναι φκαρτό, με τθν ζννοια πάντοτε τθσ 
εναλλαγισ τθσ φλθσ. Σο ψυχικό μασ ςϊμα του οποίου δεχόμαςτε τισ εντυπϊςεισ 
από τον ψυχικό κόςμο, τον κόςμο των επικυμιϊν και των ςυναιςκθμάτων είναι και 
αυτό φκαρτό και υφίςταται αλλαγζσ. Ακόμα και το νοθτικό ςϊμα, το ςϊμα εκείνο 



με το οποίο ςκεπτόμαςτε και το οποίο μποροφμε να προεκτείνουμε και να γνωρί-
ςουμε καταςτάςεισ και αντικείμενα, είναι και αυτό φκαρτό. 
Όμωσ, ο εαυτόσ μασ - Εγϊ, θ Μόνιμθ δθλαδι Προςωπικότθτα ζςτω και με γράμ-
ματα μικρά, είναι αιϊνιοσ. 
Ποιά τϊρα, όμωσ, θ ςχζςθ του Εαυτοφ μασ εγϊ με μικρά γράμματα, με τον Εαυτό 
μασ ΕΓΩ, με κεφαλαία γράμματα ;  
Ποιά θ ςχζςθ τθσ Μόνιμθσ προςωπικότθτασ, με τθν ψυχι Αυτοεπίγνωςθ; 
Ο εαυτόσ μασ Μόνιμθ Προςωπικότθτα, είναι εκείνοσ ποφ μπαίνει μζςα ςτουσ 
κόςμουσ τθσ χωριςτικότθτασ, δζχεται εντυπϊςεισ και ηει τον γνωςτό τρόπο ηωισ. 
Είναι ο μικρόσ κφκλοσ, που κα ανοίξει, μζχρι να φκάςει, κάποια θμζρα. ςτθν περι-
φζρεια του μεγάλου κφκλου, που ονομάηεται Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ. 
Μποροφμε, δθλαδι, να δοφμε ςε κάκε άνκρωπο δφο κφκλουσ. Ο ζνασ, που ζχει 
πολφ μεγάλθ περιφζρεια, είναι ο εαυτόσ μασ Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ και είναι ίδιοσ για 
όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Μζςα ς’ αυτόν τον μεγάλο κφκλο και ξεκινϊντασ από το 
κζντρο του, κα δοφμε άλλουσ κφκλουσ μικροφσ και μεγάλουσ. Οι κφκλοι αυτοί, είναι 
ο εαυτόσ μασ ψυχι Αυτοεπίγνωςθ - Μόνιμθ Προςωπικότθτα. 
Γιατί τθν λζμε Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ - Μόνιμθ - Προςωπικότθτα; Γιατί ο κφκλοσ βρίς-
κεται μζςα ςτον μεγάλο κφκλο και δεν υπάρχει κανζνα ςθμείο του, που δεν είναι 
χϊροσ του κφκλου, με το ίδιο κζντρο. 
Ανοίγει δε ςυνεχϊσ ο μικρόσ κφκλοσ, μζχρι τθν ςτιγμι που θ περιφζρειά του κα 
ςυμπζςει με τθν περιφζρεια του μεγάλου κφκλου. Κα χακεί ο μικρόσ αυτόσ κφκλοσ, 
κα αφομοιωκεί από τον μεγάλο; Κα χακεί τίποτε από τθν εμπειρία του μικροφ 
κφκλου; Όχι. Σο μικρότερο, εντόσ του μεγαλφτερου, κα εκτακεί μζχρι να γίνει 
μεγάλο. Ο εαυτόσ μασ Μόνιμθ Προςωπικότθτα, μζςω των διαφόρων ενςαρκϊςεων 
και εμπειριϊν, κα αναπτυχκεί ςε ςθμείο που κα γίνει ζνα με τον Εςϊτερο εαυτό 
μασ - Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ : 

« Σο φκαρτό κα ενδυκεί τθν αφκαρςίαν και το κνθτόν τθν ακαναςίαν »! 
Ϊςτε, τον ςθμερινό εαυτό μασ, αυτόν που νοιϊκουνε όταν λζμε εγϊ είμαι, εγϊ 
αιςκάνομαι, ςκζπτομαι, αντιλαμβάνομαι αυτό ι εκείνο, δεν κα τον χάςουμε, γιατί 
αυτόσ είναι ο αιϊνιοσ εαυτόσ μασ. Με τθν ενδοςκόπθςθ ανακαλφπτουμε ότι οι 
εντυπϊςεισ και οι εμπειρίεσ, που ςυνκζτουν τον κακθμερινό εαυτό μασ ςυνεχϊσ 
περνοφν και ζρχονται άλλεσ. Κα δοφμε ότι οι ςκζψεισ, οι επικυμίεσ και τα 
αιςκιματα του παρελκόντοσ, δεν ζχουν καμία απολφτωσ ςχζςθ με τισ επικυμίεσ, τα 
αιςκιματα και τισ ςκζψεισ που βιϊνουμε ςιμερα. Ωςτόςο, εμείσ που ςκεπτόμαςτε 
ςτο παρελκόν, είμαςτε οι ίδιοι που ςκεπτόμαςτε και ςιμερα. Μποροφμε, τϊρα να 
ξεχωρίςουμε τον εαυτό μασ Μόνιμθ Προςωπικότθτα, ςαν ζνα κζντρο που μπορεί να 
δζχεται εντυπϊςεισ. Σο μόνιμο αυτό άτομο, είχαμε πει, εγκλείει όλθ τθν πείρα και 
τθν γνϊςθ και είναι ςε ςυντονιςμό με τον Νόμο, για να γίνεται θ ςφγκριςθ τθσ 
αντίλθψθσ των γεγονότων, με τθν πραγματικότθτα, και είναι εκεί, που κάκε 
προςωπικότθτα καταγράφει τθν ςυμπεριφορά, τον τρόπο του ςκζπτεςκαι, του 
ςυναιςκάνεςκαι και του ηειν, ενόσ ανκρϊπου. 
Όταν ςυμπλθρϊνει τον κφκλο ηωισ, ζνασ άνκρωποσ Προςωπικότθτα, διαλφεται το 
παχυλό υλικό του ςϊμα και αποςφρεται το μόνιμο άτομο με τθν Μόνιμθ 
Προςωπικότθτα ςτον ψυχικό κόςμο ( .. Μζςον Δϊμα ). 
Εκεί, θ Μόνιμθ Προςωπικότθτά μασ, ανάλογα με τθν ςφςταςθ τθσ, ανάλογα με το 
ποιόν του ατόμου, κα βρεκεί ςτο κατάλλθλο πεδίο ι υποπεδίο του ψυχικοφ 
κόςμου. 



τον ψυχικό κόςμο, θ Μόνιμθ Προςωπικότθτα κα αρχίςει να καταταγράφει εμπει-
ρίεσ, με προςωπείο πάντοτε αυτό τθσ τελευταίασ τθσ ενςάρκωςθσ. Ο εαυτόσ μασ, 
μζςα ςτον κόςμο, ζχει διπλι υπόςταςθ, τθν οποία όμωσ δεν μποροφμε να αντι-
λθφκοφμε από τθν ςκοπιά του υλικοφ ςϊματοσ. Ωςτόςο, είναι εφκολο να τθν 
βροφμε, όντασ ςτο ψυχικό ςϊμα. 
Είναι ο εαυτόσ μασ Μόνιμθ Προςωπικότθτα, ο ορκολογιηόμενοσ εαυτόσ μασ και ο 
εαυτόσ τελευταία προςωπικότθτα που δζχεται και εδϊ τον πόνο ι τθν αγαλλίαςθ, 
ανάλογα με τθν ςυμπεριφορά του ςτον παχυλό υλικό κόςμο. 
Ναί, υπάρχουν και οι κολάςεισ και οι παράδειςοι, ςαν τόποι εμπειρίασ και πολυτί-
μων μακθμάτων, όχι για τθν προςωρινι μασ προςωπικότθτα, όνομα, εκνικότθτα, 
ςφνολο επικυμιϊν, ςκζψεων, επιδιϊξεων, αλλά για τθν Μόνιμθ Προςωπικότθτα, 
τον πραγματικό κατϊτερο εαυτό μασ. Σον εαυτό μασ αυτόν, κα πρζπει, μζςω τθσ 
ενδοςκόπθςθσ, να τον βροφμε. 
Όταν τον βροφμε, κα είμαςτε από εκείνουσ οι οπoίoι δεν κα γευκοφν κάνατο, όπωσ 
είπε ο Κφριοσ θμϊν ΛΘΟΤ ΧΡΛΣΟ. 
Θ κεντρικι Μόνιμθ Προςωπικότθτα, όταν δεν ζχει να πάρει άλλα μακιματα ςτον 
ψυχικό κόςμο, κα αποςυρκεί ςτov νοθτικό κόςμο, ςε κάποιο ανάλογο πεδίο ι 
υποπεδίο του κόςμου αυτοφ. 
τον ψυχικό κόςμο ζχουμε επτά πεδία ι ςαράντα εννζα ( 49 ) υποπεδία. 
Σο ίδιο ζχουμε και ςτον νοθτικό κόςμο, ( 7 πεδία και 49 υποπεδία ). 
Όταν θ Μόνιμθ Προςωπικότθτα ςυμπλθρϊςει τον κφκλο ηωισ και λάβει τισ 
απαραίτθτεσ εντυπϊςεισ και από τον νοθτικό κόςμο, κα περιπζςει τότε ςε μία 
ευχάριςτθ, κα λζγαμε, νάρκθ. Κατά τθν περίοδο αυτιν, οι Κφριοι τισ Ειμαρμζνθσ, οι 
Κφριοι τθσ αιτίασ και του αποτελζςματoσ δίνουν ςτθ Μόνιμθ Προςωπικότθτα, όλων 
των ανκρϊπων ακόμα και των πιο κολαςμζνων, κατάλλθλθ νοθτικι φλθ που κα τθν 
μεταχειριςκεί αργότερα θ ίδια και οι Αρχάγγελοι τθσ δθμιουργίασ, μαηί με το ΑΓΛΟ 
ΠΝΕΤΜΑ, για να κτίςουν το νζο τθσ νοθτικό ςϊμα. Ακολοφκωσ κα κατζλκει ςτουσ 
ψυχικοφσ κόςμουσ και κα παραμείνει ςε κατάςταςθ αναμονισ, ζωσ ότου και πάλιν 
οι Κφριοι τθσ Ειμαρμζνθσ τοφ δϊςουν ψυχικό υλικό, με το οποίο κα κτίςει το ψυχικό 
τθσ ςϊμα. Κα κατζλκει, εν ςυνεχεία, ςτον αικερικό κόςμο τοφ. παχυλοφ υλικοφ 
ςϊματοσ και οι Κφριοι τθσ Ειμαρμζνθσ ζχοντασ υπόψθ τουσ τον Νόμο τθσ Αιτίασ και 
του Αιτιατοφ ( αυτό που κα λζγαμε ΚΑΡΜΑ ι νόμο του αντιπεπονκότοσ ), τουσ 
Νόμουσ τθσ αγάπθσ τθσ ςυμπάκειασ και του ςυντονιςμοφ, κα δϊςουν, ςτθν 
Κεντρικι προςωπικότθτα, το περιβάλλον για να ενςαρκωκεί. 
Όμωσ, δεν πρζπει να νομίςουμε ότι, επειδι οι μεγάλοι αυτοί Κφριοι του ελζουσ και 
τθσ Ειμαρμζνθσ ζχουν δϊςει ςτθν Κεντρικι μασ Προςωπικότθτα υλικό ανάλογο με 
το ποιόν του μονίμου ατόμου, δεν τθσ δίνουν τθν ευκαιρία, ςτθν νζα τθσ ενςά-
ρκωςθ, να χρθςιμοποιιςει περιςςότερο και κακαρότερο υλικό για να εξελιχκεί. 
Όμωσ, παρόλο ότι τθσ δίδεται αυτι θ ευκαιρία, κα πρζπει με δικι τθσ προςπάκεια, 
δικι τθσ αντίλθψθ και δικι τθσ ελεφκερθ κζλθςθ να επιδιϊξει να εξαγνιςκεί. 
Και εδϊ είναι ο ανεκτίμθτοσ Νόμοσ του Κεϊκοφ ελζουσ ! 
Είμαςτε κάτω από ςυνκικεσ και Νόμο. Όμωσ, ζχουμε και τθν ελευκερία τθσ βοφλθ-
ςθσ και όλεσ τισ δυνατότθτεσ και πικανότθτεσ για πιο γριγορθ, κα λζγαμε, απ-
αγκίςτρωςθ από το λεγόμενο κακό, τον πόνο και τθν απόγνωςθ. 
« Αιτείτε και δοκιςεται » είπε ο Πολυαγαπθμζνοσ. 
Ϊςτε κα χρειαςκεί, από τθν Κεντρικι Προςωπικότθτα και από τθν καινοφργια που 
κτίηεται, προςπάκεια και κζλθςθ για να ςυντελεςκεί ο απαραίτθτοσ εξαγνιςμόσ.  



Με τθν ενδοςκόπθςθ, μποροφμε να δοφμε τισ διαφορζσ που υπάρχουν μεταξφ τθσ 
Μόνιμθσ Προςωπικότθτασ εαυτοφ μασ, ςαν ζνα ςφνολο επικυμιϊν ςκζψεων μζςα 
ςτθν παχυλι φλθ, χωρίσ ςοβαρι ςθμαςία, και τθσ ψυχισ Αυτοεπίγνωςθσ μζςα ςτο 
αιϊνιο παρόν. 
Μποροφμε να δοφμε κακαρά τον πραγματικό εαυτό μασ μζςα ςτθν παχυλι φλθ, 
ςτον ψυχικό και τον νοθτικό κόςμο. Μποροφμε να τον ερευνιςουμε, να τον μελετι-
ςουμε, να τον απλϊςουμε και να τον αφομοιϊςουμε με τον εςϊτεpo εαυτό μασ 
Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ. Σότε κα είναι θ ςτιγμι που κα δεχκοφμε το βάπτιςμα του 
πυρόσ. Κα είναι θ ςτιγμι που κα βαπτιςκοφμε, όχι με φδωρ, αλλά με Πνεφμα και 
Πυρ ( .. τρίτθ περιοδεία δια του πυρόσ ςτον Σεκτονιςμό κατά τθν μφθςθ ςε βακμό 
μακθτι ). Σι κα είναι θ ςτιγμι εκείνθ για μασ, δεν είναι εφκολο να τθν περι-
γράψουμε. Κα είναι, ίςωσ, θ απολφτρωςθ; Δεν είναι εφκολο να το ποφμε. Όμωσ, δεν 
είναι το τζρμα του δρόμου μασ. 
Είναι ζνασ ςτακμόσ. Ο πρϊτοσ ίςωσ λαμπρόσ και ωραίοσ ςτακμόσ, από τον οποίο, 
εάν ςτραφοφμε προσ τα πίςω, κα δοφμε πόνο, απόγνωςθ, άγνοια και ςκότοσ. Κα 
αντιλθφκοφμε δε, για πρϊτθ φορά, ότι τϊρα προχωροφμε προσ τουσ κόςμουσ του 
φωτόσ, τθσ ηωισ. Ζχουμε φφγει από τουσ κόςμουσ τθσ χωριςτικότθτασ και μπαίν-
ουμε με τθν πείρα μασ υπό μάλθσ, ςτουσ κόςμουσ τθσ απολφτρωςθσ. Σο Μόνιμο 
πλζον Άτομο είναι ζνα βιβλίο κλειςτό, πλιρεσ ωςτόςο εμπειριϊν και οφίασ ! 
Ζχουμε ακόμθ να διανφςουμε δρόμο, μζχρι να φκάςουμε ςτον εαυτό μασ Ψυχι 
Αυτοεπίγνωςθ, πλθν, όμωσ, αυτόσ ο εαυτόσ είναι ορατόσ πλζον. Σον βλζπουμε, τον 
αιςκανόμαςτε, τον γνωρίηουμε. Δεν μασ ζχει εναγκαλιςκεί ακόμα. Αυτό κα γίνει με 
δικι μασ προςπάκεια. Εμείσ είμαςτε οι ακλθτζσ, θ ταφτιςθ είναι το ζπακλο. 
Κα εςτιάςουμε τθν προςοχι μασ, τϊρα, ςτθν Mόνιμθ Προςωπικότθτα, επειδι αυτι 
είναι το αναλλοίωτο μζροσ τθσ Ψυχισ Αυτοεπίγνωςθσ, που κατζρχεται ςτουσ 
τοποχρονικοφσ κόςμουσ για να αντλιςει πείρα και να επενδυκεί τθν ςοφία, ϊςτε να 
οδεφςει αςφαλϊσ προσ το κακομοίωςιν. 
Μποροφμε να εννοιςουμε, πλζον, ότι ο γιϊνοσ εαυτόσ μασ δεν είναι θ προςωρινι 
μασ προςωπικότθτα, θ οποία άλλωςτε, δεν ςθμαίνει παρά κάποιο όνομα, κάποιεσ 
επικυμίεσ, κάποιεσ ςκζψεισ και κάποια ενδιαφζροντα, που ςυνεχϊσ αλλάηουν. Θ 
τελευταία, όπωσ ζχουμε πεί, ονομάηεται φαινόμενο τθσ ηωισ, και από τθσ πλευράσ 
αυτισ, πολφ λίγα διαφζρει ο άνκρωποσ από τα διάφορα είδθ του ηωικοφ βαςιλείου. 
Ο Ακάνατοσ Άνκρωποσ είναι τριαδικόσ, όπωσ το ΑΠΟΛΤΣΟ ΕΛΝΑΛ. Ζχει και αυτόσ το 
Είναι του, τον Λόγο και τθν ζκφραςθ. 
Ότι υπάρχει μζςα ςτα φμπαντα ( όχι μόνον ςτο παχυλό υλικό φμπαν ), ότι υπάρχει 
μζςα ςτθν Δθμιουργία, θ οποία δεν εξαντλείται ςτο ορατό μόνον μζροσ τθσ, 
υπάρχει και μζςα ςτον άνκρωπο. Σα πάντα δε, και ο άνκρωποσ, υπάρχουν μζςα ςτο 
ΑΠΟΛΤΣΟ ΕΛΝΑΛ. 
Αλλά ο ΧΡΛΣΟ ΛΟΓΟ λζγει : « Ο ΠΑΣΗΡ μείηων ΜΟΤ εςτί ». Αυτό είναι αλικεια, 
αν και δεν είναι εφκολο να αντιλθφκοφμε, ςαν άνκρωποι, οφτε το ΑΠΟΛΤΣΟ ΕΛΝΑΛ, 
οφτε τθν ζκφραςθ ΣΟΤ, που ονομάηουμε ΑΓΛΟ ΠΝΕΤΜΑ. Ζχουμε, όμωσ, ζνα ενδιά-
μεςο μεταξφ του ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΕΛΝΑΛ ΠΑΣΕΡΑ και τθσ ζκφραςθσ ΑΓΛΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ.  
Σο ενδιάμεςο αυτό είναι ο ΛΟΓΟ ζκφραςθ, ο οποίοσ εκ του ΠΑΣΡΟ λαμβάνει. Σο 
ΑΠΟΛΤΣΟ ΕΛΝΑΛ περιλαμβάνει τθν απόλυτθ Πανςοφία, Παναγακότθτα, Παντοδυνα-
μία και πολλά άλλα τα οποία δεν μπορεί να χωρζςει ο νουσ του ανκρϊπου. Είναι 
άπειρεσ οι προεκτάςεισ και θ Πανςοφία ΣΟΤ, είναι δε ΚΕΟ πζραν κάκε αντιλθπτισ  
ζννοιασ. 



Κατά τρόπο ανάλογο και ο Εςϊτατοσ Εαυτόσ μασ είναι Πνεφμα άμορφο, αιϊνιο, 
άπειρο, από το οποίο αντλοφμε εμείσ, μετά που κα προεκτακοφμε, τθν Παντο-
δυναμία, Πανςοφία και Παναγακότθτα. Μθ φανταςκοφμε ότι, προτοφ το Πνεφμα 
Άνκρωποσ περάςει μζςα από τθν Λδζα του Ανκρϊπου ιταν κάτι το αςιμαντο, ι το 
μικρό. Όχι, ιταν ΚΕΟ-ΛΟΓΟ ! 
Σϊρα. ασ ςτακοφμε λίγο ςτον κόςμο των Λδεϊν. Θ Λδζα Άνκρωποσ, όπωσ και όλεσ οι 
άλλεσ Λδζεσ, βρίςκεται μζςα κείο Διαλογιςμό του ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΕΛΝΑΛ. Όμωσ, τι είναι 
ιδζα; Αςφαλϊσ, το κάκε τι, που κα εκφράςει ζνασ Λόγοσ - Πνεφμα, μζςα ςτο αιϊνιο 
παρόν. Σι, όμωσ, κακορίηει ποιεσ από τισ Κείεσ Μονάδεσ κα περάςουν μζςα από τθν 
Λδζα του Ανκρϊπου; Αυτζσ οι ίδιεσ, οικεία βουλιςει, αποφαςίηουν και είναι ςτο 
ςθμείο αυτό, που κεμελιϊνεται και επιςθμοποιείται θ απόλυτθ ελευκερία του 
Ανκρϊπου, για τθν επιλογι του τρόπου με τον οποίο κα δθμιουργιςει τθν 
αυτοεπιγνωςιακι του κατάςταςθ, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν επιςτροφι του 
ςτθν ΚΕΩΘ ! 
Ο Άνκρωποσ διζρχεται διά τθσ αρχαγγελικισ ιδζασ, θ οποία είναι μία μιτρα. Σθν 
μιτρα αυτι τθν δθμιοφργθςε ο Ουράνιοσ Πατζρασ, για να περάςουν μζςα από 
αυτιν οι κείεσ Μονάδεσ και να γίνουν, από εκείνθ τθν ςτιγμι, Ψυχζσ Αυτο-
επιγνϊςεισ. Ο εαυτόσ μασ, ςαν Πνεφμα, πριν περάςει από τθν Λδζα του Ανκρϊπου, 
ιταν Ηωι - Αυτοεπίγνωςθ. Δεν ιταν, όμωσ, τοποχρονικι αυτοεπίγνωςθ, που είναι 
κάτι περιςςότερο, κάτι το εντελϊσ ξεχωριςτό ! Ιταν μζςα ςτο όλον και, παρόλο ότι 
ιταν Κεία Μονάδα, δεν μποροφςε να αντιλθφκεί τον εαυτό τθσ ςαν κάτι το 
ξεχωριςτό μζςα ςτο ΑΠΟΛΤΣΟ ΕΛΝΑΛ !  
Ϊςτε, από τθν ςτιγμι που πζραςε μζςα από τθν Λδζα του Ανκρϊπου, κζρδιςε τθν 
Οντοποίθςθ ! 
Σθν Αυτοεπίγνωςθ, τϊρα, τθν βλζπουμε ςε διάφορα ςτάδια. Σθν βλζπουμε ςαν 
υποςυνείδθτθ αυτοεπίγνωςθ, ςαν ενςυνείδθτθ αυτοεπίγνωςθ και ςαν υπερςυνεί-
δθτθ αυτοεπίγνωςθ. 
Ο Άνκρωποσ μζςα ςτον ΚΕΟ, πριν, δθλαδι, προεκτακεί ηοφςε μζςα ςτθν απόλυτθ 
Μακαριότθτα. Ζπρεπε όμωσ, να περάςει από τθν Λδζα του Ανκρϊπου, να ενςαρ-
κωκεί, να γνωρίςει το φαινόμενο τισ ηωισ, να οντοποιθκεί και να επιςτρζψει, οντο-
ποιθμζνοσ πλζον, μζςα ςτον ΚΕΟ ΠΑΣΕΡΑ, για να γίνει αυτι θ κατάςταςθ, που « τα 
πάντα είνα μζςα ςτα πάντα »! Αυτό είναι μόνον προνόμιο των Κείων Μονάδων, 
που διζρχονται από τθν Λδζα του Ανκρϊπου, και κανείσ άλλοσ, οφτε οι Αρχάγγελοι, 
δεν μπορεί να κερδίςει αυτοφ του είδουσ τθν οντοποίθςθ ! Είναι, γι’ αυτό, απαρ-
αίτθτο να γνωρίςει θ Κεία Μονάδα το φαινόμενο τθσ ηωισ μζςα ςτουσ χωριςτικοφσ 
κόςμουσ. 
Όταν το Πνεφμα ειςζρχεται ςτθν Λδζα - Άνκρωπο ταυτόχρονα, αςιμαντο μόνον 
μζροσ του, προεκτείνεται και γίνεται θ μεγαλόπρεπθ Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ. Ωςτόςο, 
το ανάςτθμα τθσ Ψυχισ Αυτοεπίγνωςθσ, είναι μθδαμινό, ςυγκρινόμενο με εκείνο 
του Πνεφματοσ. Ο Εςϊτατοσ Εαυτόσ μασ, ςε μζγεκοσ και λαμπρότθτα, μοιάηει με 
ιλιο ! Θ Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ, όμωσ, μπορεί να ςυγκρικεί με δζςμθ μόνον ακτινϊν 
του ιλιου! 
Ο Εαυτόσ μασ Κεία Μονάδα, ςαν όλον, δεν ζχει ειςζλκει ςτθν Λδζα του Ανκρϊπου, 
οφτε ζχει ενςαρκωκεί. Θ προζκταςι του, εν τοφτοισ, θ οποία κατζρχεται ςτουσ 
κόςμουσ των εμπειριϊν, είναι ποιοτικά όμοια μζ τον αιϊνιο Εαυτό - Κεία Μονάδα. 
Σθν ίδια ςτιγμι, το Πνεφμα Εςϊτατοσ Εαυτόσ δθμιουργεί άλλθ προζκταςθ, τον 
αιϊνιο εαυτό μασ Μόνιμθ Προςωπικότθτα. 



Ποιόσ ζχει, τϊρα, δθμιουργιςει τθν μορφι τοφ ανκρϊπου ; Ποιόσ ζχει μορφο-
ποιιςει το υλικό ςϊμα, με τόςο περίπλοκο τρόπο, ϊςτε να ηει άνετα μια Οντότθτα; 
Αυτό είναι ζργο τθσ Μόνιμθσ Προςωπικότθτασ, ςε αντιδιαςτολι προσ τθν προςω-
ρινι προςωπικότθτα, ι απλϊσ προςωπικότθτα, που δεν είναι παρά το προςωπείο 
τισ Μόνιμθσ Προςωπικότθτασ! 
Όμωσ, και θ προςωρινι προςωπικότθτα, που είναι κοινό δθμιοφργθμα τθσ ίδιασ τθσ 
Ψυχισ Αυτοεπίγνωςθσ και Μόνιμθσ Προςωπικότθτασ, θ οποία τθν προεκτείνει, 
αποκτά και αυτι δικι τθσ ηωι, γιατί ο ΚΕΟ, από τον οποίον τα πάντα εκπορεφ-
ονται, προεκτείνει μόνον ηωντανζσ μορφζσ . 
Θ ηϊςα αυτι προςωπικότθτα είναι ικανι, διαλογιηόμενθ και επικυμοφςα, να προ-
εκτείνει αικερικι και νοθτικι φλθ και να δθμιουργιςει τα λεγόμενα τοιχειακά ►. 
Ο προοριςμόσ τθσ, ωςτόςο, είναι να εφοδιάςει τθν Μόνιμθ Προςωπικότθτα, με 
γνϊςθ και εμπειρία, και ουδζν πζραν αυτοφ ! 
αν προςωρινι προςωπικότθτα, είμαςτε κνθτοί ! Περιλαμβάνει δε, ςτθν περίπτωςθ 
αυτι, ο όροσ προςωπικότθτα, το υλικό ςϊμα, τισ επικυμίεσ, τισ ςκζψεισ, τισ επι-
διϊξεισ και γενικά, ολόκλθρο το φαινόμενο τθσ ηωισ. 
Δεν πρζπει να ανθςυχοφμε, γνωρίηοντασ ότι, ςε κάποια ςτιγμι, θ προςωρινι μασ 
προςωπικότθτα και το υλικό ςϊμα κα διαλυκοφν! Σο ίδιο κα ςυμβεί και ςτο ψυχικό 
και ςτο νοθτικό ςϊμα. Ωςτόςο, κάτι μζνει ! Μζνουμε εμείσ οι ίδιοι ! Εμείσ, που 
αυτιν τθν ςτιγμι λζμε, εγϊ, είμαι Εγϊ. Που νοιϊκουμε ςαν Εγϊ, που αιςκανό-
μαςτε, χωρίσ να ςκεπτόμαςτε το όνομά μασ και που λειτουργοφμε ςαν εςϊτερθ 
φφςθ, πζρα από τθν επιρροι τϊν ςυναιςκθμάτων. 
Πόςεσ ςκζψεισ και επικυμίεσ δεν ζχουμε αποβάλει για να τισ διαδεχκοφν ωριμό-
τερεσ και κακαρότερεσ και πόςθ φλθ δεν απορρίπτουμε, όταν τθν κεωροφμε 
άχρθςτθ; Όπωσ δεχόμαςτε, αποβάλουμε κιόλασ ! Αλλά ποιόσ δζχεται; Ποιόσ επι-
λζγει; Ποιόσ αποβάλλει; Θ προςωπικότθτα εαυτόσ μασ ! Σο ςθμερινό μασ όνομα, οι 
επικυμίεσ μασ ο ςκζψεισ μασ, τα ενδιαφζροντά μασ, όλα αυτά, κα ςυνεχίςουν, μετά 
τθν διάλυςθ του υλικοφ μασ ςϊματοσ, να υπάρχουν ςτον ψυχικό κόςμο. Ο 
Άνκρωποσ δεν προεκτείνεται μόνο ςτον παχυλό υλικό κόςμο, αλλά και ςτον ψυχικό 
και τον νοθτικό. Ο Κάνατοσ, εν τοφτοισ, ωσ φαινόμενο, γιατί είναι μόνον φαινόμενο, 
αφορά μόνον ςτο παχυλό υλικό ςϊμα. 
Σρομάηουμε, ηϊντασ ςτθ Γθ και βλζποντασ μία προςωπικότθτα να απζρχεται ( 
πεκαίνει ) και το υλικό τθσ ςϊμα vα διαλφεται. Όμωσ, εκείνοσ που φεφγει δεν ζχει 
αυτι τθν εντφπωςθ, γιατί δεν αντιλαμβάνεται το φαινόμενο του κανάτου, όπωσ 
εμείσ δεν αντιλαμβανόμαςτε το φαινόμενο του φπνου. Διότι, κατά τθν διάρκεια του 
φπνου, ο άνκρωποσ βγαίνει από το υλικό του ςϊμα. Όμωσ δεν αιςκάνεται πόνο ! 
Είναι και αυτό μια κατάςταςθ αναγκαία ! 
Πολλζσ φορζσ ο άνκρωποσ, βλζποντασ τον ςυνάνκρωπό του να απζρχεται και να 
αφινει πίςω του το υλικό ςϊμα, διερωτάται: Τποφζρει; Πονεί ; ίγουρα, όχι ! Ο 
πόνοσ είναι μία αντίλθψθ, που τθν ςυναντάμε μόνον μζςα ςτο φαινόμενο τθσ ηωισ 
και όχι του κανάτου ! Ασ μθ αδικοφμε τθν κεία κατάςταςθ τθσ απαλλαγισ τθσ 
προςωπικότθτάσ μασ από το υλικό ςϊμα, όταν δεν το χρειάηεται πλζον ! 
Μετά το κάνατο, το Μόνιμο Άτομο, από ουςία και φλθ, που ιταν μζχρι τϊρα, 
μετατρζπεται ςε φωσ ! Θ γνϊςθ μετατρζπεται ςε οφία ! 
Ζχουμε, για παράδειγμα, το πυρ, που μασ δίνει τθν φλόγα, όςο ζχει κάτι υλικό για 
να κάψει. Όταν εξαντλθκεί το καφςιμο, το φωσ παφει να υπάρχει για τα υλικά μάτια 
μασ. 
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Σο κοςμικό, όμωσ, φωσ, είναι διάχυτο γφρω μασ. Είναι θ αικερικότθτα - ηωϊκότθτα, 
από τθν οποία κτίηονται το Μόνιμο Άτομο και θ Μόνιμθ Προςωπικότθτα. αν Μόν- 
ιμθ προςωπικότθτα ο εαυτόσ μασ, είναι Αγιοπνευματικόσ. αν Αυτοεπίγνωςθ, είναι 
Λογοϊκόσ. Μθν φανταςκοφμε, όμωσ ότι είμαςτε γεννιματα του ΧΡΛΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ! 
Άλλοσ είναι ο ΠΑΣΕΡΑ μασ ! Ο ΧΡΛΣΟ, ωςτόςο, μασ αποκαλεί « Πθγαίνω εισ τον 
Πατζρα Μου και Πατζραν ςασ, Θεόν μου και Θεόν ςασ », λζγει. 
Εκείνοσ, είναι ο ΑΠΟΛΤΣΟ ΛΟΓΟ ! Κάκε ζνασ από μασ ςαν Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ, 
είναι ζνασ Λόγοσ ! Μα υπάρχουν πολλοί Λόγοι; Σόςοι, όςοι και οι Αρχάγγελοι ! Κάκε 
Αρχάγγελοσ, μυριάδεσ Αρχάγγελοι, του ιδίου γζνουσ, είναι όλοι Λόγοι.  
Ο ΧΡΛΣΟ δε ΛΟΓΟ, είναι θ πλθρζςτερθ ζκφραςθ του ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΕΛΝΑΛ. Είναι, 
ςφμφωνα με τθν Εκκλθςία μασ, « Ο Σων πάντων Αγίων, ΑΓΙΩΣΑΣΟ ΛΟΓΟ »! 
Ωςτε, να μθν υποτιμάμε τουσ εαυτοφσ μασ, όταν ηοφμε ςτον παχυλό υλικό κόςμο, 
ςαν προςωρινζσ προςωπικότθτεσ και μασ κτυποφν ανελζθτα τα πάκθ και οι επι-
κυμίεσ. Εμείσ είμαςτε Κείεσ Μονάδεσ, ολοκλθρωμζνα μζρθ του ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΕΛΝΑΛ, 
Τιοί του Ανκρϊπου ! 
Ασ μθ λατρεφςουμε, όμωσ, τθν Λδζα- Άνκρωπο, αλλά ΕΚΕΛΝΟΝ, που, μζςα ςτον Κείο 
Διαλογιςμό Σου, εδθμιοφρθςε τισ Λδζεσ και τα φμπαντα ! Σο Μεγαλείο του Δθμιου-
ργοφ, το διθγοφνται οι Ουρανοί του παχυλοφ υλικοφ κόςμoυ !  
Σο διθγοφνται, εντονότερα, οι ψυχικοί κόςμοι ! Και ακόμθ περιςςότερο, το διθγοφν-
ται και το εκφράηουν οι νοθτικοί κόςμοι ! 
Όμωσ, κανείσ, οφτε άνκρωποσ, οφτε αρχάγγελοσ, οφτε άγγελοσ, δεν χρειάηεται να 
διθγθκεί το Μεγαλείο του ΑΛΩΝΛΟΤ, πζραν των κόςμων αυτϊν ! Οι Κείεσ Μονάδεσ 
ηοφν το Μεγαλείο του ΤΨΛΣΟΤ, ανά πάςαν ςτιγμι, ευριςκόμενεσ μζςα ςτθν χαρά 
του ΚΤΡΛΟΤ τουσ ! 
Θ γιινθ χαρά, είναι ζνα τίποτα, μπροςτά ςτθν Μακαριότθτα ! Σο τι είναι, όμωσ, 
Μακαριότθτα, δεν μποροφν το εκφράςουν ανκρϊπινοι λόγοι : « Οφκαλμόσ ουκ 
είδεν, οφσ ουκ ικουςεν και επί καρδίαν ανκρϊπου ουκ ανζβθοαν, α θτοίμαςεν 
ΚΤΡΙΟ ο ΘΕΟ τοισ αγαπϊςιν τθν Eπιφάνειαν Αυτοφ »! 
Αυτόσ που κα μασ ειςαγάγει ςτθν Βαςιλεία τϊν Oυρανϊν, βαπτίηοντάσ μασ « εν 
πνεφματι και πυρί », είναι « Ο των πάντων Αγίων, ΑΓΙΟΣΑΣΟ ΛΟΓΟ ». 
 Με το βάπτιςμα αυτό κα ειςζλκουμε ςτθν ΚΕΩΘ ! 
Σο βάπτιςμα, που δίνει θ Αγιοτάτθ του Χριςτοφ Εκκλθςία, είναι βάπτιςμα «εισ 
άφεςιν αμαρτιϊν». Ο Άγιοσ Λωάννθσ, όμωσ, ο Πρόδρομοσ, είχε πεί « Ο οπίςω μου 
Ερχόμενοσ-και εννοοφςε τον ΧΡΛΣΟ ΛΟΓΟ-κα ςασ βαπτίςει εν πνεφματι και πυρί»! 
Ο κάνατοσ, ακόμα και μετά από μια πολφχρονθ αςκζνεια, είναι ανϊδυνοσ. Κα 
δοφμε τον άρρωςτο να υποφζρει γιατί αυτό επιβάλλει το ΚΑΡΜΑ του, αλλά αυτό 
είναι ζνα φαινόμενο τθσ ηωισ, μζςα ςτθν παχυλι φλθ. Ο απερχόμενοσ αιςκάνεται 
πιο ελαφρφσ, πιο ελεφκεροσ και, εάν είχε το υλικό του ςϊμα πλθγζσ, δεν κα τισ ζχει 
ςτο ψυχικό αντίςτοιχο. 
Όταν εξελιχκεί, κα βρεκεί ςε ανάλογο πεδίο ι υποπεδίο τοφ ψυχικοφ κόςμου, 
ςφμφωνα με τθν ηωι τθσ τελευταίασ του προςωπικότθτασ και με όςα ζχει απο-
τυπϊςει ςτο Μόνιμο Άτομο. 
Σο Μόνιμο αυτό Άτομο δεν είναι, ςε ςφγκριςθ με τον εαυτό μασ, τίποτα περιςςό-
τερο απ’ ότι είναι τα διάφορα ςϊματά μασ (παχυλό, ψυχικό, νοθτικό). Είναι, όμωσ, 
κάτι, που μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε, ςαν ςκεπτόμενεσ οντότθτεσ, για να 
γνωρίςουμε τον εαυτό μασ, μζςα ςτο φαινόμενο τθσ ηωισ. Είναι, ασ ποφμε, το 
θμερολόγιο τθσ Μόνιμθσ Προςωπικότθτασ.  



Ωςτόςο, το βιβλίο αυτό ςυνοδεφει πάντοτε τθν Μόνιμθ Προςωπικότθτα, χαράς-
ςοντάσ τθσ τον πόνο και τθν χαρά, τθν πορεία προσ τθν τελεολόγθςθ 
Και προβάλλει το ερϊτθμα τϊρα, ποιο όνομα κα φζρει προςωπικότθτα, όταν ειςζ-
λκει ςτον νοθτό κόςμο, αφοφ μζςα ςτο Μόνιμο Άτομο, ζχει καταγράψει χιλιάδεσ 
ονόματα ; Ποιεσ επικυμίεσ κα κουβαλάει μαηί τθσ, αφοφ αλλάηει κακθμερινά και ςε 
κάκε θλικία; Ποιζσ κα είναι οι ςκζψεισ τθσ; 
Θ Μόνιμθ Προςωπικότθτα κουβαλάει, τϊρα μαηί τθσ, μόνον τθν εμπειρία. Σίποτε 
άλλο ! 
Ειςζρχεται ςτθν Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ και εκεί, όπωσ λζγει ο Απόςτολοσ τϊν Εκνϊν « 
το φκαρτόν κα ενδυκεί τθν αφκαρςίαν και το κνθτόν, τθν ακαναςίαν »! 
Εδϊ πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι ο άνκρωποσ, μζςα ςτον νοθτό κόςμο, διατθρεί 
μόνον τισ εμπειρίεσ που ζχει απο τουσ τοποχρονικοφσ κόςμουσ και δεν κυμάται 
λεπτομζρειεσ. 
Ασ ανακεφαλαιϊςουμε τϊρα, χάριν καλλίτερθσ αντίλθψθσ, τθν ζννοια τθσ Αυτοεπί-
γνωςθσ, ςτισ διάφορεσ εκφράςεισ τθσ.  
Διότι θ Αυτοεπίγνωςθ είναι μία, παρόλο ότι τθν ςυναντάμε ςε τρία ςτάδια ( Ψυχι 
Αυτοεπίγνωςθ, Μόνιμθ Προςωπικότθτα, προςωρινι προςωπικότθτα). 
ΑΤΣΟΕΠΙΓΝΩΗ, Ω ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ : Είναι θ επίγνωςθ του Εαυτοφ μασ ςτα 
διάφορα ςτάδια τθσ ζκφραςισ του και τθσ υπόςταςισ του. Μολονότι θ Αυτοεπί-
γνωςθ δεν είναι τοποχρονικι κατάςταςθ, πρζπει, εν τοφτοισ, για να γίνει αντι-
λθπτι, να ακτινοβολιςει μία προςωπικότθτα εντόσ των τοποχρονικϊν γεγονότων. 
Είμαςτε εικόνα και ομοίωςθ του ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΕΛΝΑΛ ! Ωσ προσ τί, όμωσ, είμαςτε 
εικόνα και ομοίωςι Σου ; 
ΠΡΩΣΟΝ : Ζχουμε τθν Αυτάρκεια, που είναι Κεία Φφςθ 
ΔΕΤΣΕΡΟΝ : Μποροφμε, ωσ Λογοϊκι ζκφραςθ του ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΕΛΝΑΛ, να εκφραηό-
μαςτε μζςα ςτο δικό μασ ςφμπαν, που είναι ο μικρόκοςμοσ, όπωσ και ΕΚΕΛΝΟ 
εκφράηει τον ΕΑΤΣΟ ΣΟΤ Λογοϊκά, μζςα ςτα φμπαντά ΣΟΤ. 
ΣΡΙΣΟΝ : Διότι ζχουμε τθ δφναμθ του ςκζπτεςκαι ςυναιςκάνεςκαι και του ηειν. 
Μποροφμε, δθλαδι εκφράςουμε τον Εαυτό μασ, ςαν Βοφλθςθ ανεξάρτθτθ από το 
περιβάλλον. 
Ο άνκρωποσ, με δικι του ελεφκερθ βοφλθςθ, δθμιουγεί τουσ χωριςτικοφσ κόςμουσ, 
και δθμιουργεί, επίςθσ. ζνα νζο εαυτό, τθν προςωρινι προςωπικότθτα, που εκφρ-
άηει τον εαυτό τθσ, μζςα ςτουσ κόςμουσ αυτοφσ, κατά ατελι κα λζγαμε, τρόπο. Θ 
ελλιπισ ι ατελισ αυτι ζκφραςθ τισ αυτοεπίγνωςθσ μασ δίνει τθν ζννοια του κακοφ. 
Ωςτόςο ςτθν πραγματικότθτα, κακό δεν υπάρχει. Εκείνο, που δθμιουργεί τθν ζννοια 
του κακοφ, είναι θ ζλλειψθ αρμονίασ που ερμθνεφεται ςαν απουςία του αγακοφ. 
Σο κακό είναι μόνο μία αντιλθπτι κατάςταςθ και ςυναντάται μόνο ςτουσ τοπο-
χρονικοφσ κόςμουσ. Σο κακό, ι γεγονότα ακόμθ που μασ δίνουν τθν ζννοια του 
κακοφ, κα τα ςυναντιςουμε μζςα ςτον χρόνο και τον χϊρο, κυρίωσ ςτον κόςμο των 
τριϊν διαςτάςεων και, βεβαίωσ, ςτον κατϊτερο νοθτικό κόςμο, ςαν κολάςεισ. Αλλά, 
όλοι αυτοί οι κόςμοι, είναι κόςμοι χωριςτικότθτασ, όχι κόςμοι του ΟΛΟΤ. 
Σο κακό δεν υπάρχει ςτον Νοθτό Κόςμο ! Όςοι ζχουν ειςζλκει ςτον Νοθτό Κόςμο, 
βλζπουν ότι εκεί δεν υπάρχει κακό, οφτε μποροφν να διαδραματιςκοφν καταςτά-
ςεισ που να δίνουν τθν ζννοια του κακοφ. Εκεί βαςιλεφει θ αρμονία ! Και όπου 
υπάρχει θ αρμονία, το κακό απουςιάηει παντελϊσ! 
ΨΤΧΗ ΑΤΣΟΕΠΙΓΝΩΗ : Γνωρίηουμε ότι είμαςτε προεκτάςεισ του ΑΠΟΛΤΣΟΛΤΣΟΤ 
ΕΛΝΑΛ ςτθν Πολλαπλότθτά ΣΟΤ. 



Επίςθσ ότι ςαν προεκτάςεισ, βριςκόμαςτε μζςα ςτον κόςμο τθσ φπαρξθσ, τθν ίδια 
ςτιγμι που είμαςτε και μζςα ςτον κόςμο του ΕΛΝΑΛ. Είμαςτε ςτον κόςμο του ΕΛΝΑΛ 
ςαν Κεία Μονάδα και υπάρχουμε, ςαν προζκταςθ - Κεία Αυτοεπίγνωςθ Δεν 
είμαςτε ακόμα Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ. Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ γινόμαςτε, μόλισ περά-
ςουμε μζςα από ιδζα του Ανκρϊπου, οπότε αντιλαμβανόμαςτε τον εαυτό μασ ςαν 
κάτι το πλιρεσ, που είναι, ωςτόςο, ξεχωριςτό από το ΟΛΟΝ. 
Θ ψυχι Αυτοεπίγνωςθ είναι και φπαρξθ και υπόςταςθ, που μποροφμε να ονομά-
ςουμε υπόςταςθ, είναι εκείνο τθσ εκκίνθςθσ. Αυτό τθσ φπαρξθσ, είναι το άλλο άκρο 
τθσ ευκείασ, αυτό που βυκίηεται μζςα ςτουσ κόςμουσ τθσ εμπειρίασ και τθσ 
ανζλιξθσ. 
ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ: Είναι θ προζκταςθ, θ ςκιά τρόπον τινά, τθσ Ψυχισ 
Αυτοεπίγνωςθσ μζςα ςτουσ κόςμουσ τθσ χωριςτικότθτασ, θ οποία διχλίηει τθν 
γνϊςθ και αποςταλάςει οφία! 
ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ : Κα τθν ςυναντιςουμε και ωσ παροφςα προςωπι-
κότθτα, ι απλϊσ προςωπικότθτα Είναι θ προζκταςθ τθσ Μόνιμθσ Προςωπικότθτασ 
ςτον κόςμο των τριϊν διαςτάςεων, με παράλλθλθ παρουςία και ςτουσ άλλουσ 
κατϊτερουσ κόςμουσ. Είναι αυτι που χρθςιμοποιεί τισ αιςκιςεισ και παίρνει τισ 
γεφςεισ, βάςει των οποίων διαμορφϊνεται ο χαρακτιρασ. Θ Προςωπικότθτα αυτι 
ερμθνεφει, επίςθσ τισ εντυπϊςεισ και κακορίηει τισ αντιδράςεισ, που διαμορφϊνουν 
ςιγά-ςιγά τθν εκλεπτυςμζνθ επιλεκτικότθτα, θ οποία οδθγεί ςτθν απόςπαςθ του 
ανκρϊπου από τα βαρζα και ςτθν ανφψωςι του ςτα λεπτά και τα αικζρια ! 
Από τθ ςφλλθψθ ωσ τθν αγκαλιά τθσ μάνασ 
Μζροσ 1ο – θ Επιλογι 
( Σο ςυγκεκριμζνο άρκρο, είναι βαςιςμζνο ςτθν Διδαςκαλία του τυλιανοφ Αττεςλι, 
του «Δάςκαλου» των Ερευνθτϊν τθσ Αλικειασ και το ςυνζταξε ο κοσ Ντίνοσ 
Αναγνωςτόπουλοσ - ιατρόσ ορκοπεδικόσ - μεμυθμζνοσ ςτον κφκλο τϊν Ζνδον. 
πθγι : http://ippokratiadiaviosi.gr )  
Σο τεςτ βεβαίωςε τθν εγκυμοςφνθ. 
Θ Μάνα ηιτθςε αυκόρμθτα προςταςία και κακοδιγθςθ. 
τον κόςμο που ηοφμε κάκε μζρα είχαμε Οδθγό κ Εκπαιδευτι τον «Δάςκαλο». 
Σϊρα, όμωσ, ανταποκρίκθκε και από τον Ουρανό, πρϊτοσ ςτο κάλεςμα, ο Δάςκαλοσ 
Γιοχανάν (Λωάννθσ ο Ευαγγελιςτισ).  

 Πϊσ αιςκάνεςαι; Ρϊτθςε τθν Μάνα.  
 υγκίνθςθ και Χαρά, του απάντθςε.  

Πζραςε λίγοσ καιρόσ, για να «ακοφςει», κάπωσ από μακριά, κάπωσ από το βάκοσ 
τθν ίδια απάντθςθ. Ιταν από μια φωνοφλα, που παρακολουκοφςε διακριτικά να 
μεγαλϊνει κφτταρο-κφτταρο το όχθμα για το καινοφργιο τθσ ταξίδι. τουσ υπερ-
αιςκθτοφσ κόςμουσ κατά το τζλοσ του κφκλου μιασ Προςωπικότθτασ φτιάχνεται το 
ςχζδιο τθσ επόμενθσ ενςάρκωςθσ. 
Σο ςχζδιο είναι λεπτομερζσ. Εξαρτάται από το βακμό κακαρότθτασ τθσ Ψυχισ από 
τα εναπομζνοντα μακιματα, από τθν ρφκμιςθ χρεοπιςτωτικϊν εκκρεμοτιτων, 
όπωσ και από τον ςυγκεκριμζνο ρόλο, με τον οποίον κα ςυμβάλλει θ ςυγκεκριμζνθ 
Ψυχι κατά τθν νζα τθσ ενςάρκωςθ ςτθν εξζλιξθ του ςυνόλου τθσ κοινωνίασ των  
ανκρϊπων. 
Δεν περιλαμβάνει, δθλαδι, το ςχζδιο μόνο το ςκοπό τθσ ενςάρκωςθσ, αλλά είναι 
μια λεπτομερισ καταγραφι, ζνασ λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ, μια λεπτομερισ περι-
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γραφι όλων των ενεργειϊν που πρζπει να εκτελεςτοφν, μια λεπτομερισ περιγραφι 
όλων των δραςτθριοτιτων τισ οποίεσ κα εκτελζςει το όν ςε πολφ κακοριςμζνο 
χρονικό διάςτθμα, προκειμζνου να επιτευχκεί αυτόσ ο ςκοπόσ. 
Παρά ταφτα, άςχετα αν οι Νόμοι του Αιτίου προσ το Αποτζλεςμα ( Ειμαρμζνθ, 
Κάρμα ) δϊςουν το κατάλλθλο περιβάλλον ςτθν Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ, για να επαν-
ενςαρκωκεί, δεν αφαιρείται από τθν ανκρϊπινθ Προςωπικότθτα θ δυνατότθτα τισ 
προςωπικισ Βοφλθςθσ, των επιλογϊν και των αποφάςεων. 
Με αυτι τθ διαδικαςία επιλζγεται θ δόνθςθ τθσ Ψυχισ με τθν οποία κα γίνει 
γνωςτι ςτον χϊρο, μζςα ςτο κοςμικό ςφμπαν. 
Αυτι θ ςυγκεκριμζνθ δόνθςθ, που τθν επιλζγει θ Ψυχι μαηί με τουσ Πνευματικοφσ 
Νόμουσ, προκειμζνου να γνωςτοποιιςει ςτο ςφμπαν τθν παρουςία τθσ, κα προ-
κακορίςει το χαρακτιρα και τθν μορφι του ατόμου που κα γεννθκεί, αλλά και το 
περιβάλλον ςτο οποίο κα ζλκει. 
Οι ψυχζσ ζχουν αφεκεί ςτθν διάκεςθ του φμπαντοσ. Και τθν ϊρα ςυνεφρεςθσ ενόσ 
ηεφγουσ ανκρϊπων επιλζγεται μια Ψυχι, που θ δόνθςι τθσ αντιςτοιχείται προσ τον 
κοινό κραδαςμό, τον οποίον κα εκπζμψει το ηεφγοσ γονζων κατά τθν ςτιγμι του 
αμοιβαίου οργαςμοφ. Όχι ο πιο δυνατόσ κραδαςμόσ, αλλά ο πιο κατάλλθλοσ. 
Ζκτοτε θ Ψυχι πλάκει το ςϊμα τθσ. Και φτιάχνει τα χαρακτθριςτικά τθσ, τισ αδυνα-
μίεσ τθσ, τισ ικανότθτζσ τθσ, τα προβλιματά τθσ.  

 Άρα – τον ρϊτθςα – δεν επιλζγει θ ίδια θ Ψυχι, ποφ κα κατζβει ;  
 Και ναι και όχι.  

Καταρχιν θ ίδια δεν μπορεί να επιλζξει ςε ποιά κατάςταςθ κα βρει τον κόςμο όταν 
γεννθκεί. 
Και ζπειτα ςθμαντικό ρόλο παίηει θ ϊρα τθσ ςφλλθψθσ. Είναι ςαν να άνοιξε ςε 
κατάλλθλο χρόνο το κανάλι κακόδου. 
Μετά τθν επιλογι του γονεϊκοφ τθσ περιβάλλοντοσ– λζει ο Δάςκαλοσ Αττεςλισ – 
ενεργοποιεί θ Ψυχι το πλζον κατάλλθλο ςπερματοηωάριο με κακοριςμζνο γονι-
δίωμα ( ςυνδυαςμοί DNA ), αυτό, δθλαδι, που χρειάηεται, για να εμφανιςτοφν τα 
χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςωπικότθτασ και να προωκθκεί το πρό-
γραμμα τθσ ενςάρκωςθσ. Σο επιλεγμζνο ςπερματοηωάριο, κατόπιν, κα ειςχωριςει 
ςτο ωάριο, κα γίνει θ ςφλλθψθ και κα αρχίςει να ςχθματίηεται – υπό τθν κακ-
οδιγθςθ αρχικά τθσ Μόνιμθσ Προςωπικότθτασ και των Αρχαγγζλων–το μελλοντικό 
παχυλό ςϊμα, ο φορζασ τθσ καινοφργιασ Προςωπικότθτασ. 
Ο «Δάςκαλοσ», κακϊσ παρακολουκεί ενορατικά, περιγράφει τθν αόρατθ διαδι-
καςία ςτα αικερικά πεδία, από τθν οποίαν κα προκφψει θ μορφι του νζου ατόμου. 
Αξίηει να παρακολουκιςουμε τθν περιγραφι. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ο πνευματικόσ πυρινασ του νζου ατόμου περικλείεται ςε ζνα ωοειδζσ Νοθτοφ 
Φωτόσ. το κζντρο αυτοφ του ωοειδοφσ βρίςκεται θ Ψυχι Ανϊτεροσ Εαυτόσ. 
’ αυτό το ωοειδζσ αρχίηει να εργάηεται ο Χριςτόσ Λόγοσ μαηί με το Άγιο Πνεφμα και 
με τθν Ψυχι. 
Μζςα ςτο ωοειδζσ δθμιουργείται πρϊτα μια γραμμι και μια ςφαίρα φωτόσ που 
περικλείει τθν γραμμι. 
Θ ςφαίρα ανεβαίνει ςτο άνω άκρο τθσ γραμμισ και κα γίνει το κεφάλι του ανκρϊ-
που. Θ γραμμι κα αποτελζςει τθν ςπονδυλικι ςτιλθ του ατόμου. 
Πάνω ςτθν ςφαίρα κα δρα θ Πανςοφία, θ Παντοδυναμία και θ Παναγακότθτα. 
το κζντρο τθσ Γραμμισ κα δρα ο Χριςτόσ Λόγοσ. Κα γίνει ο Λερόσ Δίςκοσ τθσ Καρ-
διάσ. το κατϊτερο ςθμείο τθσ γραμμισ κα δρα το Άγιο Πνεφμα. 
Σο κάτω ςθμείο ζχει δυο πόλουσ, δφο κζντρα ενζργειασ. Σο πιο χαμθλό κα είναι τα 
γεννθτικά όργανα και λίγο πιο πάνω το Θλιακό πλζγμα.. 
Ζνασ επιςτιμων εμβρυολόγοσ ς’ αυτιν τθν περιγραφι, που αφορά το «ενεργειακό» 
ςϊμα του νζου ατόμου, αςφαλϊσ κα κυμθκεί τθν κατοπινι αρχικι μικροςκοπικι 
εικόνα ενόσ ανκρϊπινου εμβρφου 10-20 θμερϊν ( εμβρυικι άλωσ, μυελικι αφλακα, 
κεφαλικι απόφυςθ, αμάρα κλπ ). 
Και ςυνεχίηει ο «Δάςκαλοσ»: 
Σότε αρχίηουν οι πρϊτοι κραδαςμοί δθμιουργίασ. Ζνασ Μιχαιλ κάτω από το Άγιο 
Πνεφμα προκαλεί τουσ κραδαςμοφσ και παράγει μια ςφαιρικι κίνθςθ ωσ ρομφαία 
πφρινθ και περιςτρεφόμενθ. 
Αμζςωσ το ιερό Πυρ παίρνει τθν κζςθ του ςτο κάτω-κάτω άκρο τθσ γραμμισ. 

Μζροσ 2ο – Η κφθςθ 
ε κάκε κάκοδο θ «Ψυχι ΕΓΩ Εαυτόσ» ( Μόνιμθ Προςωπικότθτα ) κα δϊςει ςτθ νζα 
Προςωπικότθτα το ζνα δζκατο τθσ ςυμπυκνωμζνθσ από το παρελκόν γνϊςθσ–
εμπειρίασ ( ςυνειδθτότθτα ). Σα εννιά δζκατα τθσ Παροφςασ Προςωπικότθτασ κα 
κτιςτοφν ςτθν διάρκεια τθσ ενςάρκωςθσ. Ανάλογα με τα κεμζλια κα είναι και το 
υπόλοιπο ςπίτι. 
Κατά τθν κάκοδο τθσ Ψυχισ και ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ, με τισ οποίεσ ζχει προ-
ετοιμαςκεί για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ, κα διαμορφωκεί και ο κφκλοσ των 
πικανοτιτων τθσ νζασ ενςάρκωςθσ. 
Καταρχιν θ Προςωπικότθτα του εμβρφου που επικοινωνεί και ςυνομιλεί με τουσ 
γονείσ του είναι ακόμα θ Μόνιμθ Προςωπικότθτα με τον αντίςτοιχο βακμό ςυνειδθ-
τότθτασ από όλο το μακρό παρελκόν τθσ. Ζχει ςε λειτουργία τθν ψυχικι αντίλθψθ, 
ζχει διανοθτικι διαφγεια και γνωρίηει το ςχζδιο τθσ επικείμενθσ ενςάρκωςθσ ςε 
όλεσ τισ λεπτομζρειεσ. Ακόμα δεν ζχει αρχίςει, να διαμορφϊνεται θ Παροφςα 
Προςωπικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενςάρκωςθσ.  
Ο Δάςκαλοσ Γιοχανάν κάκε μζρα παρακολουκοφςε και ςυντθροφςε τισ ιςορροπίεσ. 
Θ ςοφι Σου κακοδιγθςθ ςυνεργαηόταν με τθν ικανότθτα οραματιςμοφ τθσ Μάνασ. 
Αυτό το χρϊμα ςε τοφτο το ενεργειακό ςου κζντρο, το άλλο χρϊμα εκεί, ςτο άλλο 
κζντρο. Και με τισ ευγενικζσ του και επιτιδειεσ ερωτιςεισ βοθκοφςε να αναδφονται 
ςτθν ςυνειδθτότθτα τα κρυμμζνα ι απωκθμζνα αιςκιματα τθσ Γυναίκασ. 
Ζνα ςϊμα, που τϊρα, πια, είναι το πεδίο όπου ο Δθμιουργικόσ Νόμοσ ζχει ανα-
πτφξει τόςο ζντονα τθν δράςθ του. υναιςκιματα που θ ζνταςι τουσ από μζρα ςε 
μζρα μεγάλωνε, αλλά και πόρτεσ ανοιχτζσ, ρωγμζσ ςτο πλανθτικό θλεκτρομαγνθ-
τικό πεδίο με κίνδυνο ειςόδου ξζνων ενεργειϊν, που κα διατάραςςαν τθν αρμονία. 



Θ Κθλυκι φφςθ είχε πάλι ανακτιςει το ρόλο τθσ. Σο μυαλό υπάκουε. Μια ανκρϊ-
πινθ προςωπικότθτα εν τθ γενζςει τθσ, μια Ψυχι, ζνασ Φφλακασ, τζςςερισ Αρχάγ-
γελοι και το πνεφμα τθσ παχυλισ φλθσ ςε φυςικι ιςορροπία ςτθν μικρι αυτι 
κοινωνία. Και διαρκισ θ προςταςία των Δαςκάλων του Αοράτου.  

 Να τον ακοφσ ! – τθσ είπε μια μζρα ο Δάςκαλοσ Γιοχανάν – ςου μιλάει 
ςυνεχϊσ. Ακόμα και όταν κοιμάςαι. Μίλα του και ςυ. Κζλει να μάκει για 
ςζνα, για τον πατζρα του, για τα αδζλφια του. Ακοφμπα το χζρι ςου εκεί που 
μεγαλϊνει το κορμάκι του και μίλα του. Και όταν ο πατζρασ επιςτρζφει ςτο 
ςπίτι, να πλθςιάηει και εκείνοσ, να τον χαϊδεφει και να του μιλάτε μαηί.  

Θ επικοινωνία, βζβαια, είναι μζτρια. Θ Ψυχι μπορεί να επικοινωνεί με τουσ γονείσ. 
Θ διαδικαςία, όμωσ, είναι ςχεδόν μονόπλευρθ. Θ φωνι τθσ δεν ακοφγεται από τουσ 
πιο πολλοφσ γονείσ.  

 Κα πρζπει να βρείτε μια γλϊςςα καλισ επικοινωνίασ με το παιδί, μια γλϊς-
ςα να ςασ ακοφει και να ςασ καταλαβαίνει. Και δεν κα πρζπει να αφιςετε τισ 
ςυνκικεσ τθσ κακθμερινότθτασ, να παρεμβάλλονται ςτισ ςχζςεισ ςασ ι να 
κζλετε να επιβλθκοφν ςτο παιδί, όςο «ςωςτζσ» και αν τισ κεωρείτε.  

Θ Ψυχι αντιλαμβάνεται μόνθ τθσ πολλζσ καταςτάςεισ. Ζχει ςυνείδθςθ και αιςκάνε-
ται. Δεν κατζχει, όμωσ, ακόμα, αυτοεπιγνωςιακι ςυνείδθςθ. 
Σο παιδί αρχίηει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και να δομείται θ ξεχωριςτι 
Παροφςα Προςωπικότθτα κατά τθν πρϊτθ ειςπνοι. 
Από τθν αρχι τθσ εγκυμοςφνθσ – κα πει ςε άλλο μάκθμα ο «Δάςκαλοσ» – και μζχρι 
το κφθμα να πάρει τθν μορφι του ανκρϊπου, θ Ψυχι είναι κοντά του και το παρα-
κολουκεί. Αλλά δεν ζχει κάνει, ακόμα, κατοχι του κυιματοσ. 
Σα ζμβρυα αντιλαμβάνονται το εξωτερικό τουσ περιβάλλον όχι μζςω του φωτόσ, 
αλλά μζςω ιχων και δονιςεων – κραδαςμϊν. Αυτι θ αντίλθψθ για τθν διαμορ-
φοφμενθ Προςωπικότθτα είναι υποςυνείδθτθ και όχι ςυνειδθτι. 
Θ πλιρθσ αντίλθψθ τοφ Εαυτοφ ωσ ξεχωριςτι Παροφςα Προςωπικότθτα, ωσ Εγϊ, 
ζρχεται μετά το ζβδομο ζτοσ τισ θλικίασ. Σότε ηει το Εγϊ του. Σότε αποκτά πλιρθ 
εποπτεία τθσ Παροφςασ Προςωπικότθτασ, αν και από τθν ςτιγμι τθσ γζννθςθσ, ι 
λίγο μετά αρχίηει θ εποπτεία, όμωσ είναι μερικι. Εφόςον το νεογνό ι το νεαρό παιδί 
δεν ζχει αποκτιςει ακόμα ςυνείδθςθ διάκριςθσ μεταξφ των δφο Εγϊ, δεν είναι και 
υπεφκυνο για τισ πράξεισ του. Γι’ αυτό ςτθν βάπτιςθ ςυνιςτοφςαν παλιότερα : πάρε 
το παιδί ςου και πρόςεχζ το μζχρι το 7ο ζτοσ. 
Οι γονείσ, ακόμα και όταν δεν είναι ςίγουροι, ότι θ Ψυχι τοφσ ακοφει, οφείλουν να  
τθσ μιλοφν και να δίνουν πλθροφορίεσ με λεπτομζρειεσ για τθν πορεία τθσ  εγκυμο- 
ςφνθσ, για τθν φφςθ των ςυναιςκθμάτων των μελϊν τθσ οικογζνειασ,  για τα αιςκι- 
ματα τθσ αναμονισ τουσ, για τθν προετοιμαςία του τοκετοφ. 
Μια μζρα ο Δάςκαλοσ από το Αόρατο ςτράφθκε ςτον Πατζρα και του είπε:  

 Σο παιδί ςου χρειάηεται τθν πατρικι παρουςία. Από τϊρα καταγράφει κατα-
ςτάςεισ, που προζρχονται από το περιβάλλον του.  
Και εςφ ζχεισ κακικον να προςτατζψεισ αυτόν που ζρχεται και θ Μαμά 
του ζχει υποχρζωςθ να ςχεδιάςει το μζλλον του.  

 ε τι ςυνίςταται θ προςταςία του ; ρϊτθςε ο Πατζρασ.  
Ενίςχυςθ τθσ Βοφλθςισ του και ταφτιςθ με το Κείον.  



 Εςφ και θ Μθτζρα πρζπει να φροντίςετε, ϊςτε το παιδί δεν πρζπει να βιϊνει 
πολφ μεγάλεσ ενεργειακζσ και ςυναιςκθματικζσ διακυμάνςεισ. Πρζπει οι 
όποιεσ διακυμάνςεισ να είναι μικροφ εφρουσ. Σα επίπεδα τθσ ανϊτερθσ και 
κατϊτερθσ ενεργειακισ κατάςταςθσ να μθν διαφζρουν μεταξφ τουσ πολφ. Σο 
καλφτερο, βζβαια, είναι ςτακερι ενζργεια ςε υψθλότερα επίπεδα. Αλλά, 
είναι καλφτερα, να είναι ζςτω και πιο χαμθλά τα επίπεδα τθσ ενζργειάσ ςασ, 
αρκεί να μθν υπάρχουν μεγάλεσ διακυμάνςεισ, μεγάλεσ μεταβολζσ από τθν 
μια ςτιγμι ςτθν άλλθ, από τθν μια μζρα ςτθν άλλθ.  

Θ επικοινωνία με τθν Ψυχι αυτι, που επζλεξε να ζρκει κοντά τουσ εξαρτάται από 
τθν ευαιςκθςία των γονζων. Θ μθτζρα μπορεί πιο εφκολα να επικοινωνιςει με το 
παιδί τθσ και είναι αρκετζσ φορζσ που παίρνει τα μθνφματά του. Είναι αρκετζσ 
φορζσ που ζχει πάρει πλθροφορίεσ από το παιδί τθσ, ςχετικά με τθν Προςωπικό-
τθτά του. Προετοιμάηεται ζτςι για τθν κοινι τουσ ηωισ. υχνά πλθροφορείται, ποιο 
είναι το όνομά τθσ νζασ Προςωπικότθτασ, που αντιςτοιχεί ςτθν ιδιαίτερθ δόνθςθ, 
με τθν οποίαν θ Ψυχι αυτι γίνεται αντιλθπτι ςτο ςφμπαν. 
Οι γονείσ, όμωσ ςυνικωσ, επιλζγουν μια δόνθςθ που ζχει ςχζςθ με τον κνθτό κόςμο 
και τθν δικι τουσ ςτάςθ απζναντι ςτο παιδί τουσ. Πόςο χαηι φαίνεται θ επιλογι τοφ 
ονόματοσ του «παπποφ», τθσ «γιαγιάσ» ι άλλου ςυγγενι. 
Μοιάηει ςαν να πιςτεφουν, ότι κα επαναλθφκεί θ ίδια προςωπικότθτα και θ ίδια 
ιςτορία κάποιου προγόνου τουσ. Εξάλλου ςυχνά οι γονείσ φοβοφνται τα νζα ονό-
ματα ςτθν οικογζνεια. 
Οι πιο εξελιγμζνεσ ψυχζσ ςτζλνουν και οδθγίεσ. Από αυτζσ μερικζσ φορζσ φαίνεται 
θ ψυχικι δοκιμαςία, ςτθν οποία υποβάλλονται κατά τθν διαδικαςία τθσ ενςάρ-
κωςισ τουσ. 
Όλοι γεννιοφνται ςτθν Γθ για να φορζςουν το χωμάτινο ντφςιμό τουσ, να ςυναντι-
ςουν παλιοφσ γνωςτοφσ, να ερευνιςουν το περιβάλλον φυςικό, κοινωνικό και 
ατομικό, να γεμίςουν εμπειρίεσ, να διευρφνουν τθν ςυνειδθτότθτά τουσ, ι να ςυμ-
βάλλουν ωσ βοθκοί ςτθν εξζλιξθ των αδελφϊν Ψυχϊν. 
Ζρχονται, όμωσ ςτον κόςμο τθσ πυκνισ φλθσ, όπου είναι εμφανισ θ απροςδιορι-
ςτία, με τθν ςυνοδεία του υπαρξιακοφ φόβου, γι’ αυτό ςυνοδεφονται από ζνα 
αίςκθμα αναςφάλειασ. 
Μια άλλθ μζρα ο Δάςκαλοσ Γιοχανάν τθσ είπε :  

 Να του λζτε και να του δείχνετε, πόςο πολφ τον αγαπάτε.  
 Κακθςυχάςτε τον.  

χθματίςτε το όραμα τθσ κοινισ αγκαλιάσ ςασ, να το ενεργοποιείτε κάκε 
μζρα και να το προβάλετε –όπωσ ςασ ζχω δείξει– να το βλζπει. Να θςυχάηει.  

Σθν επομζνθ μιασ γιορτισ ρϊτθςε θ Μάνα.  

 Απόψε τον ζνοιωςα ανιςυχο.  
 Εκείνο το ποτιρι κραςί, που άδειαςεσ ςτο αίμα ςασ, ιταν ιςχυρό ερζκιςμα 

για τα ευαίςκθτα κφτταρα τθσ θλικίασ του μυαλοφ του.  

Από τθν επόμενθ μζρα άρχιςε να επιςκζπτεται το ηεφγοσ και ο Δάςκαλοσ Αττεςλισ 
και όςο θ εγκυμοςφνθ εξελιςςόταν, τουσ ενθμζρωνε για τισ απαραίτθτεσ λεπτο-
μζρειεσ, που χρειαηόταν. 
Σον ρϊτθςα : τι ςθμαίνει γζννθςθ ; 
Μου απάντθςε:  



 Είναι θ ακρόαςθ μιασ Ψυχισ από τον Κόςμο και θ εφαρμογι τισ δόνθςισ 
τθσ ςε ενζργεια και μόρια.  

Και άρχιςε τθν ενθμζρωςθ τϊν γονιϊν και τισ παραινζςεισ.  

 Ζχουμε κάποτε τον βιχα του εμβρφου. Είναι θ κραυγι του εμβρφου εντόσ 
τθσ μιτρασ. Είναι κλιςθ βοικειασ εξαιτίασ απειλθτικϊν παραγόντων, από 
τουσ οποίουσ κινδυνεφει θ ςυναιςκθματικι ιςορροπία.  

 Ο βιχασ του εμβρφου παρουςιάηεται τον 5-6 μινα και δεν είναι αντιλθπτόσ 
πάντα. Κυρίωσ θ μθτζρα νοιϊκει μια εςωτερικι ταραχι.  

 Σο ζμβρυο προςτατεφει τθν μθτζρα όςο μπορεί. Ψυχζσ υψθλοφ επιπζδου 
φροντίηουν τθν καλι υγεία τθσ μθτζρασ, όπωσ το βάροσ τθσ, αλλά και τθν 
ςυναιςκθματικι τθσ κατάςταςθ και τθν ενιςχφουν ψυχολογικά.  

 Κζλω περιςςότερο τθν παρουςία του Πατζρα. Ο Πατζρασ να αρχίςει να 
προετοιμάηεται, ϊςτε όταν πλθςιάηει ο καιρόσ του τοκετοφ κα ελαττϊνει το 
χρόνο απαςχόλθςθσ ςτθν εργαςία του. Και προπαντόσ, όταν ζρχεται ςτο 
ςπίτι, δεν κα μεταφζρει τισ ζγνοιεσ από τθν εργαςία του. Εκείνθ, μάλιςτα, 
τθν θμζρα του τοκετοφ δεν κα ζχει καμιά επαγγελματικι απαςχόλθςθ. Οφτε 
ζνα τθλεφϊνθμα, που μπορεί να αξιολογθκεί ςοβαρό για τα εξωτερικά 
πράγματα.  

 Οι ίδιοι ςασ αποφεφγετε κάποτε να μιλάτε για τισ τρζχουςεσ δυςκολίεσ τθσ 
οικογζνειασ ςτα μεγαλφτερα παιδιά ςασ, προκειμζνου να μθν τα ςτενοχω-
ριςετε. Πολφ περιςςότερο κα πρζπει να προςτατεφετε το πιο μικρό ςασ 
παιδί. Και, μάλιςτα, όταν αυτό το παιδί απορροφάει το περιεχόμενο τθσ 
ςκζψθσ ςασ και τθν ποιότθτα των ςυναιςκθμάτων ςασ, είτε τα πείτε 
φωναχτά, είτε όχι. Μθν το τρομάηετε με τθν απαιςιοδοξία ι τθν οργι από 
δυςάρεςτεσ επιπτϊςεισ ςτθν οικογζνειά ςασ εξαιτίασ τθσ ατζλειασ τθσ 
κοινωνίασ ςασ. Ρωτιςτε το τι κζλει από εςάσ και κα καταλάβετε.  

Πζραςαν μζρεσ· θ Μάνα ρωτοφςε. Ϊςπου μια μζρα ξφπνθςε με τθν κακαρι απάν-
τθςθ του παιδιοφ τθσ:  

 Ηθτάω αςφάλεια, ηθτάω τρυφερότθτα και λίγο γάλα.  

Είναι τα λόγια τϊν Ψυχϊν που ζρχονται. 
Ο Πατζρασ χάρθκε.  
Θ Μάνα, μόνο, ζνιωςε μια μικρι ανθςυχία και κάποιο ςφίξιμο ςτθν καρδιά τθσ. 

Μζροσ 3ο – Η Γζννθςθ 

Μια μζρα ρϊτθςα:  

 «Δάςκαλε» παίρνουν ενζργεια τα ζμβρυα;  
 ε μια εγκυμοςφνθ θ Ενζργεια παραλαμβάνεται από τθ Μθτζρα από το 

Ηλιακό τθσ πλζγμα. Και διοχετεφεται ςτο Θλιακό πλζγμα του εμβρφου, το 
οποίο είναι πιο μπροςτά ζξω από τθν κοιλίτςα του. Αργότερα το θλιακό του 
πλζγμα κα παραςυρκεί μζςα, για να αρχίςει κατά τθν διαδικαςία τθσ 
πρϊτθσ ειςπνοισ να ηει το νεογνό ωσ ξεχωριςτό φαινόμενο ηωισ. Όταν για 
διάφορουσ λόγουσ είτε αδυνατίηει θ ενζργεια τισ μθτζρασ, είτε επειδι 
κάποιεσ αιτίεσ δεν επιτρζπουν τθν κανονικι διακίνθςθ τισ αικερικότθτασ 
ςτο ςωματάκι του εμβρφου, ζχουμε φκορά τοφ εμβρφου και κάνατο. Ζχει 
διακοπεί θ αμοιβαιότθτα του Δθμιουργικοφ αικζρα τθσ Μθτζρασ προσ τθν 



δθμιουργικι εργαςία που γίνεται ςτο ζμβρυο. Σο θλιακό πλζγμα τθσ 
μθτζρασ δεν πακαίνει τίποτε. Εκτόσ αν παραμείνει το νεκρό ζμβρυο μζςα 
ςτθν μιτρα για καιρό. Σότε, οι κραδαςμοί που προκαλοφν τθν ςιψθ του 
εμβρφου, μπορεί να επθρεάςουν και το Θλιακό πλζγμα τθσ Μθτζρασ. Και 
μπορεί και να πεκάνει. Μόλισ αφαιρεκεί το νεκρό ζμβρυο και διακοπεί θ 
ςφνδεςθ των δφο Θλιακϊν κζντρων, θ μθτζρα γίνεται αμζςωσ καλά.  

Όταν, όμωσ, θ Ψυχι Αυτοεπίγνωςθ ειςβάλλει ςτο αδρό υλικό ςϊμα, τότε είναι ςαν 
να μπαίνει μζςα ςε ζνα ςπίτι ςκοτεινό και κρφο. Και είναι ζνα ςπίτι που άλλοι, οι 
γονείσ του και οι Άγγελοι το ζχτιςαν γι’ αυτι τθν Ψυχι. 
Θ Ψυχι μπορεί να αργιςει να ειςδφςει οριςτικά μζςα ςτο υλικό τθσ ςϊμα. Θ 
βφκιςθ τθσ Ψυχισ και θ πλιρθσ κατάλθψθ του ςϊματοσ μπορεί να γίνει ςε οποια-
διποτε περίοδο τθσ κφθςθσ. Όςο πιο εξελιγμζνο είναι το πνευματικό Ον, τόςο πιο 
πολφ αργοπορεί να βυκιςκεί. Κάποιεσ, μάλιςτα, παλιζσ ψυχζσ μπαίνουν οριςτικά 
μζςα ςτο υλικό τουσ ςϊμα κατά τθν διάρκεια που ζχει αρχίςει ο τοκετόσ. Είναι, 
επιπλζον, δυνατόν να ορίςουν και τον χρόνο του τοκετοφ, μζχρι και το είδοσ του 
τοκετοφ. Ακόμα και πϊσ κα χειρίηονται τισ ηωτικζσ λειτουργίεσ τθσ πρϊτθσ περιόδου 
τθσ ηωισ τουσ. Πρόκειται για ιδιορρυκμίεσ των Ψυχϊν, που οι « νεογνολόγοι » κα 
τισ εντάξουν ςτθν πακολογία του νεογνοφ. Για παράδειγμα, μια βαςικι λειτουργία 
αυτορρφκμιςθσ είναι ο τφποσ τθσ αναπνοισ, ι ο τρόποσ ειςόδου ςτον φπνο. 
Όταν, όμωσ, θ Ψυχι ειςδφςει ςτο αδρό υλικό τθσ ςϊμα, το ςχζδιο που ςυμφωνι-
κθκε ςτον Ουρανό αρχίηει να ξεχνιζται. 

Αβεβαιότθτα και αναςφάλεια. 
Ο Αόρατοι Δάςκαλοι είπαν μια μζρα:  

 Πρζπει να προετοιμάηεςτε οι γονείσ ςτθν δθμιουργία από κοινοφ μιασ 
ςκεπτομορφισ, ότι κα τον υποδεχκείτε και κα τον αντιμετωπίςετε ςαν μια 
λαμπερι προςωπικότθτα. Μια προςωπικότθτα όχι με εξωτερικι ιςχφ, αλλά 
μια προςωπικότθτα που θ ιςχφσ τθσ κα είναι Εςωτερικι! Αρκεί οι γονείσ να 
γνωρίηουν τι κα πει εξωτερικι και τι εςωτερικι δφναμθ.  

Και ςυνζχιςαν :  

 τον τοκετό πρζπει να ηθτιςουμε να εξαςφαλιςτοφν οριςμζνεσ προχπο-
κζςεισ, ακόμα και αν χρειαςτεί αλλαγι γιατροφ, εάν δεν κα ςυμφωνιςει με 
αυτζσ. Οι προχποκζςεισ αυτζσ είναι οι εξισ:  

 Ο ομφάλιοσ λϊροσ να μθν κοπεί και να παραμείνει ακζραιοσ επί 5 τουλάχις- 
       τον λεπτά μετά τθν ζξοδο του παιδιοφ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τπζβαλα τθν ερϊτθςθ:  

 Μπορεί να δεκεί ο λϊροσ πριν από τα 5ϋ και απλϊσ να μθν κοπεί;  

Θ απάντθςθ ιταν:  

 Ναι, αλλά και πριν δεκεί να μείνει τουλάχιςτον τριάντα ωσ ςαράντα δευτε-
ρόλεπτα ανοιχτόσ να κυκλοφορεί το αίμα. ’ αυτι τθν περίοδο, που υφί-
ςταται ακόμα θ ςυνζχεια των ιςτϊν, μεταβιβάηονται από τθν μθτζρα ςτο 
παιδί απολφτωσ απαραίτθτα ςτοιχεία.  

 Να παρευρίςκονται ςτον τοκετό και οι δυο γονείσ. Δεν κα κόψει ο Πατζρασ 
τον ομφάλιο λϊρο, καταπϊσ οι επαγγελματικοί κεατρινιςμοί το ζχουν επι-
βάλλει, ωσ, δικεν, ςυμμετοχι του Πατζρα ςτθν διεξαγωγι του τοκετοφ. Δεν 
επιτρζπεται το παιδί, να πρωτοδεί τον Πατζρα του να εκδθλϊνει αιματθρι 
βία ςτο ςωματάκι του. Αλλά οφτε και ο Πατζρασ να «εκιςκεί» ςτθν άςκθςθ 
βίασ ςτο παιδί του.  

 Μόλισ κα βγει το παιδί από τθν κοιλιά τθσ Μαμάσ του, να τοποκετθκεί από 
τθν μαιευτιρα, ι ζςτω τον μαιευτιρα, επάνω ςτθν κοιλιά και ςτο ςτικοσ τθσ 
Μαμάσ, αντί να παραδοκεί ςτισ περιποιιςεισ του προςωπικοφ τθσ αίκουςασ 
τοκετοφ.  

 Όταν το πάρετε ςτα χζρια ςασ να πλυκεί με φρζςκο χαμομιλι βραςμζνο, όχι 
πολφ ηεςτό.  

Για τθν μθτζρα, αλλά και για το παιδί, κα είναι χριςιμα λουτρά με χαμομιλι ςτθν 
κοιλιά. Δθμιουργοφν μια μαγνθτικι ατμόςφαιρα χριςιμθ. 
Αυτοί οι όροι είναι οι ελάχιςτοι που απαιτοφνται να τθρθκοφν. 
Σθν ϊρα του τοκετοφ ζχουμε ακόμα ζνα πζραςμα από τθν αςυνειδθςία, όπωσ και 
ςτθν ϊρα του φυςικοφ κανάτου. Είναι επϊδυνο για το ΕΓΩ, επειδι ξαφνικά μπαίνει 
μζςα ςε μια φυςικι ςυνκικθ δυςάρεςτθ, θ οποία το τρομοκρατεί. 
Συλίγεται από ζνα ςκοτάδι, κρυϊνει και φοβάται ! 
Σα γνωρίηουμε από τισ ίδιεσ τισ Ψυχζσ, όςεσ προλαβαίνουν να μασ ενθμερϊςουν για 
τα αιςκιματά τουσ λίγο πριν χάςουν τθν ςυνείδθςι τουσ. 
Μαμά δεν βλζπω, Μαμά κρυϊνω, φοβάμαι Μαμά ! 
Με το κόψιμο τοφ ομφαλίου λϊρου αρχίηει να λειτουργεί το Θλιακό πλζγμα του 
νεογνοφ. 
Πιο πριν λειτουργοφςε μόνο το Λερό Πυρ κάπωσ πιο πίςω από τα γεννθτικά όργανα. 
Για πολλζσ μζρεσ μετά τον τοκετό, ίςωσ 40, τα θλιακά πλζγματα μθτζρασ -  παιδιοφ  
παραμζνουν ςυντονιςμζνα και αιςκάνονται αμοιβαίωσ διάφορα ςωματικά αιςκιμα- 
ματα ( π.χ. πόνοσ ), ι και ηουν κοινά ςυναιςκιματα. 
υγχρόνωσ με τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Θλιακοφ πλζγματοσ, αρχίηει να λειτουργεί 
και το κζντρο τθσ Καρδιάσ. Θ Καρδιά ζπαλε και πιο πριν, αλλά ο ιερόσ δίςκοσ τθσ 
Καρδιάσ ιταν ςε ακινθςία. Σο παιδί παίρνει τθν πρϊτθ αναπνοι και τότε αρχίηει να 
λειτουργεί ο ιερόσ δίςκοσ τθσ Καρδιάσ. 
Μετά τον τοκετό θ Μθτζρα ι και ο Πατζρασ μποροφν να επικοινωνιςουν με τθν 
Μόνιμθ Προςωπικότθτα του παιδιοφ τουσ κατά τθν ϊρα του φπνου του. 
Θ Παροφςα Προςωπικότθτα, όςθ ζχει διαμορφωκεί, κοιμάται, αλλά το Πνεφμα 
είναι πάντοτε άγρυπνο. Επιπλζον θ ζλλειψθ εκφράςεων του ςϊματοσ, κακϊσ το 
παιδί κοιμάται δεν αποςπά τθν προςοχι του γονζα. 
Ζτςι είναι πιο εφκολθ θ παράκαμψθ τισ Παροφςασ Προςωπικότθτασ και άρα θ 
επικοινωνία με τθν Μόνιμθ Προςωπικότθτα του παιδιοφ. 



Με αυτό τον τρόπο κα ςυντθρθκεί και ο ενδεχόμενοσ διάλογοσ, που είχε αποκτθκεί 
ςτθν περίοδο τθσ εγκυμοςφνθσ. 
Θ ςυνομιλία είναι καρδιακι. Γι’ αυτό ςαφϊσ είναι και ςυγκινθςιακισ φόρτιςθσ. 
Επιπλζον μποροφμε να εγκαταςτιςουμε ςυναντιςεισ τθσ Μόνιμθσ Προςωπικότθτασ 
του παιδιοφ με τθν Παροφςα Προςωπικότθτα των γονζων κατά τθν διάρκεια τθσ 
νφχτασ, που και εμείσ, όπωσ και το παιδί κοιμόμαςτε. ε τζτοιεσ – νυχτερινζσ – 
ςυναντιςεισ κα μποροφμε να παίρνουμε πολλζσ πλθροφορίεσ και για τθν ωριμό-
τθτα τθσ ψυχισ και για το πρόγραμμα - ςχζδιο τθσ ενςάρκωςισ τθσ. 
Αποφφγετε, όμωσ, να χρθςιμοποιείτε ξυπνθτιρι για το πρωινό ςασ ξφπνθμα. 
Κοιμάται το παιδί ςου. Κάκεςαι δίπλα ςτο κρεβατάκι του και παρακολουκείσ τθν 
ιςυχθ αναπνοι του, ίςωσ και κάποιεσ βακιζσ αναπνοζσ.  
Θ αμεριμνθςία χαραγμζνθ ςτο χαλαρωμζνο και ιρεμο προςωπάκι του. 
Σα χεράκια του με ανοιχτζσ τισ παλάμεσ και με φανερι τθν εμπιςτοςφνθ ςε κείνουσ 
που το φροντίηουν· ζχει αφεκεί ςτον φπνο του. Σο παρακολουκείσ και χαίρεςαι που 
είςαι θ Μάνα, ο Πατζρασ αυτοφ του γλυκοφ παιδιοφ. 
Είναι τότε που μπορείσ να επικοινωνιςεισ με τθν ψυχοφλα αυτι, που ιρκε με 
εμπιςτοςφνθ ςε ςζνα, για να βοθκθκεί να προχωριςει λίγα βιματα παραπζρα τθν 
εξζλιξι τθσ, αλλά και τθν εξζλιξι ςου. 
Κοίταξε πζρα και πίςω από το πρόςωπο και ρϊτθςε, όχι τθν Προςωπικότθτα που κα 
εκδθλωκεί ςε λίγο με το κλάμα τισ πείνασ ι του εντερικοφ πόνου, αλλά αυτιν τθν 
βακφτερθ άχρονθ Ψυχι.  

 Ποια είςαι ψυχοφλα εςφ που χϊρεςεσ ς’ αυτό το ςωματάκι ;  
 Ποια είςαι και γιατί ιρκεσ ςτθν οικογζνειά μασ;  
 Σι ιρκεσ να μασ δϊςεισ και τι να πάρεισ από εμάσ;  
 Ποιοι είναι οι δρόμοι ςου; ταιριάηουν με τα όνειρά μασ;  
 Σι ςε δυςκολεφει ςτισ ςχζςεισ μασ;  
 Σι ακόμα ποκείσ και τι ετοιμάηεςαι να περπατιςεισ ςτθ ηωι ςου;  
 Ζλα ςτα όνειρά μου και μίλα μου. Μίλα μου ςυχνά, μίλα μου πολφ!  
 Και μθν πάψεισ ποτζ να μου μιλάσ, τθν ϊρα που το κορμάκι αυτό κα 

κοιμάται, τθν ϊρα που κα κοιμάμαι, ακόμα και τότε που κα κατζχεισ τθ 
γλϊςςα των μεγάλων.  

Και κα περιμζνετε με υπομονι και πίςτθ τισ απαντιςεισ, όταν κα είςτε ϊριμοι να τισ 
κατανοιςετε. 

Ιόλαος 


