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Τί Είναι, καί πάντοτε κα Είναι, το ΑΡΟΛΥΤΟΝ ΕΛΝΑΛ, ο ΘΕΟ ΠΑΣΗΡ ;  
Θ ΑΠΟΛΤΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗ. 
Το τί είναι το Απόλυτον Είναι, μόνο μερικά πράγματα μπορεί θ ανκρϊπινθ Διάνοια 
να διαπιςτϊςει καί να γνωρίςει. 
Τα πράγματα ποφ ξζρουμε είναι ότι αυτό το Απόλυτον Είναι ( Α.Ε.), είναι θ Απόλυτοσ 
Αυτοεπίγνωςισ. Αυτοεπίγνωςισ ςθμαίνει να γνωρίηει το τί είναι. Ϊςτε θ Αυτοεπί-
γνωςθ είναι ςτο Α.Ε. 
Άλλα χαρακτθριςτικά τοφ Α.Ε. είναι θ Αιωνία Ηωι, καί το Ανζςπερο Φωσ.  
Ζτςι το Α.Ε. εκφράηει τον εαυτό του ςαν Φωσ. Άλλο χαρακτθριςτικό είναι θ Αγάπθ.  
Υπάρχουν καί άλλα χαρακτθριςτικά ποφ άνκρωποι με ςυνειδθτότθτα ςε υψθλά 
επίπεδα μποροφν να ςυλλάβουν, αλλά δεν μποροφν να εκφράςουν με λόγια. Μία 
άλλθ φφςθ τοφ Α.Ε. είναι θ Αυτάρκεια, καί ακόμθ θ Ευαρζςκεια να εκφράςει τον 
εαυτό του μζςα ςτον εαυτό του. Τϊρα τί είναι αυτι θ εκδιλωςθ, το να εκφράςει 
τον εαυτό του μζςα ςτον εαυτό του ;  
Δίδει αυτι θ Ευαρζςκεια νζα χαρακτθριςτικά τϊρα ςτο Α.Ε., τθν ΑΡΟΛΥΤΟ ΥΡΑΞΘ, 
τον ΛΟΓΟ. 
Ο Λθςοφσ μιλοφςε Ελλθνικά καί Αραμαϊκά. Στα Αραμαϊκά ό Λόγοσ ι, θ εκδιλωςθ, 
είναι Ελςανταί.  
Από αυτό το ςθμείο, μποροφμε να δοφμε ςτο Α.Ε. νζα χαρακτθριςτικά. 
Τιν εκδιλωςθ τοφ Εαυτοφ του ςαν ΗΩΘ. Μποροφμε να δοφμε τϊρα τιν Ρανςοφία 
καί τθν Ραντοδυναμία. Σε αυτιν τθν εκδιλωςθ βλζπουμε τθν Ρανςοφία να εκδθλϊ-
νεται τϊρα ςτίσ μορφζσ ςτα διάφορα είδθ ποφ εκφράηουν τθν Ηωι.  
Αλλά βλζπουμε καί κάτι άλλο. Μποροφμε να διαπιςτϊςουμε τιν πολλαπλότθτα 
αυτοφ τοφ Α.Ε. Μεςα του υπάρχουν άπειρεσ οντοτθτεσ, ςτίσ οποίεσ δεν μποροφμε 
να δϊςουμε όνομα, αλλά μποροφμε να δϊςουμε όνομα μετά τθν εκδιλωςθ. 
Πλθ αυτι ι πολλαπλότθτα τοφ Α.Ε. ςτθν υπερςυνείδθτο Αυτοεπίγνωςι του δεν 
μπορεί να εκφραςκεί με κάποιο όνομα. 
Στον εκφραςκζντα όμωσ κεό, ζδιδαν καί τθν ονομαςία ΑΛΛΑΧΑ. Αλ ςθμαίνει κεόσ, 
Αλλα ςθμαίνει ο κεόσ, Χά ςθμαίνει εκφράηοντασ τθν Ευαρζςκεια του.  
Αλλαχά επομζνωσ είναι ο κεόσ ςτθν κεία του ζκφραςθ - ευαρζςκεια, αυτι θ Βοφ-
λθςθ -Επικυμία ποφ γίνεται μία Ρνοι, καί μποροφμε να δοφμε το Απόλυτο, άχρωμο, 
ανζςπερο Φϊσ, να εμφανίηεται τϊρα με χρϊματα.  
Καί μποροφμε να δοφμε τον κόςμο τισ Δθμιουργίασ τα επτά χρϊματα.  Ϊςτε υπάρ-
ξεισ τϊρα διά μζςου αυτισ τισ Ευαρζςκειασ τοφ Απολφτου Είναι εκδθλϊνονται. 
Είναι ι κατάςταςθ ποφ περιγράφεται με το όνομα Άλλαχα Ελλοίμ ι Ελλοχίμ. 



Είναι οί Αρχαγγελικζσ οντότθτεσ εκφραηόμενεσ μζςω τοφ Λόγου, τισ Απολφτου 
αυτοεπιγνϊςεωσ τοφ Α.Ε. Στθν αρχι βλζπουμε τριαδικότθτα. Είναι το λευκό φϊσ, 
τείνοντασ να γίνει καναρινί-κίτρινο ι χρυςίηον Φϊσ, ποφ είναι καί το Φϊσ τοφ Λόγου 
τοφ Ελςανταϊ απευκείασ. Μετά βλζπουμε το βακφ κόκκινο, δονιςεισ ποφ δίδουν 
αυτό το Φϊσ, καί βλζπω αυτζσ τίσ οντοτθτεσ να περνοφν διά αυτοφ. Βεβαίωσ αυτζσ 
οί δονιςεισ εγείρουν ιχουσ, καί οί κραδαςμοί αυτοί δίδουν τίσ λζξεισ Μαχαζλ. Ϊςτε 
το όνομα το δίδουν οί ιχοι ποφ παράγονται από τίσ δονιςεισ, καί όχι οί άνκρωποι. 
Τϊρα υπάρχει καί ζνα άλλο χρϊμα, ποφ είναι το Μπλζ χρϊμα. 
Αυτο το μπλε χρϊμα, με τοφσ κραδαςμοφσ του, δίδει τθν λζξθ Γκαβιρζλσ, τοφσ 
Γαβριιλ. Ζτςι ζχουμε αυτζσ τίσ δφο τάξεισ και επικεφαλισ τον ΛΟΓΟ, τον Ελςανταί. 
Σε κάκε τριάδα, ζχω δφο γωνίεσ κάτω καί μία επάνω. Ϊςτε κάκε τί περνα διαμζςου 
τοφ ΛΟΓΟΥ. Τϊρα ζνωςθ ςτθν Δθμιουργικι εργαςία αυτϊν τϊν δφο τάξεων, παρά-
γουν από τα τρία χρϊματα τά επτά χρϊματα. Ζνωςθ Μαχαζλ καί Γκαβιρζλ, 
βρίςκουν τθν ζκφραςθ άλλων οντοτιτων ποφ εμφανίηονται ςτον κόςμο τισ Δθμι-
ουργίασ ποφ τοφσ ονομάηουμε αφαζλσ. Αυτοί δεν είναι κατϊτεροι από τοφσ 
Μιχαιλ καί τοφσ Γαβριιλ. Αλλά κατερχόμενοι, πζρνουν από τθν εργαςία αυτϊν τϊν 
δφο. Μετά ζχω τθν ζνωςθ. Οί ηωγράφοι γνωρίηουν τθν μείξθ τϊν χρωμάτων. Ζχουμε 
το ςμαραγδί-πράςινο χρϊμα ποφ είναι θ εργαςία οριςμζνων τάξεων Αρχαγγζλων. 
Μετά οί Αρχάγγελοι άρχιςαν να δθμιουργοφν τοφσ επτά Ουρανοφσ, τοφσ επτά 
κόςμουσ τισ υπάρξεωσ. Καί αυτοί είναι κόςμοι ποφ δθμιουργικθκαν από τίσ δονι-
ςεισ τϊν Αρχαγγζλων χρθςιμοποιϊντασ τον ΝΟΤ ►. Τϊρα τί είναι ό ΝΟΤ ;  
Ο Νοφσ από τιν πρϊτθ ςτιγμι ποφ το Α.Ε. εκφράηει τθν Ρανςοφία καί τθν Ραντο-
δυναμία τον βλζπω ςαν χϊρο, ποφ είναι θ φφςισ του. 
Τϊρα βλζποντασ αυτζσ τίσ δονιςεισ, το Φϊσ, ι κρθςκεία ονομάηει το Α.Ε. καί τον 
ΛΟΓΟ ςαν Φϊσ. Δεν είναι το Φωσ, αλλά εκφράηουν το Φϊσ. 
Αλλά οριςμζνεσ οντότθτεσ ςκζφτθκαν ότι μποροφςαν να δθμιουργιςουν ζναν δικό 
τουσ κόςμο, ξεχωρίηοντασ τον εαυτό τουσ από το Α.Ε. 
Καί ζτςι απερρίφκθςαν. Αυτοί είναι οί λεγόμενοι πεπτοκϊτεσ, καί τφλιξαν τον 
εαυτό τουσ με ότι ονομάηουμε κόςμο τισ χωριςτικότθτοσ. Ραρόλο ποφ είναι μζςα 
ςτον κεό, εξαπατϊνται ότι χωρίςκθκαν καί λόγω τισ αλαηονείασ των τυλίχτθκαν με 
πζπλα κότουσ. Ειςιλκαν ςτον κόςμο τισ εκδθλϊςεωσ, τϊρα ςαν κλζφτεσ να πάρ-
ουν ότι δεν τοφσ ανικε. Να κλζψουν τθν εργαςία τϊν Αρχαγγζλων τισ δθμιουργίασ. 
Καί παρόλο ποφ τίποτε δεν μποροφν να δθμιουργιςουν, εξαπατϊνται ότι οί κόςμοι 
αυτοί τοφσ ανικουν. Βεβαίωσ ςφμφωνα με τίσ δονιςεισ τουσ, ςφμφωνα με τον 
τρόπο ποφ τφλιξαν τον εαυτό τουσ ςε μία αυταπάτθ, δθμιοφργθςαν αυτό ποφ λζμε 
ςκοτάδι. Ωσ εκ τϊν κραδαςμϊν των, τα ονόματά των τελειϊνουν ςζ ΙΛ καί όχι ςζ ΕΛ. 
Βζβαια το ςκοτάδι υπάρχει, αλλά δεν είναι μία πραγματικότθσ. Το ςκοτάδι υπάρχει 
όταν δεν υπάρχει παρουςία Φωτοσ. Ϊςτε τί δθμιοφργθςαν αυτζσ οί οντοτθτεσ,οί 
πεπτοκϊτεσ. Τυλίγοντασ τον εαυτό τουσ, δεν μποροφμε να βροφμε τίσ πραγματικζσ 
λζξεισ, με τον δικό τουσ τρόπο να κεωροφν τοφσ εαυτοφσ των κεοφσ, δθμιοφργθςαν 
μεςα τουσ το ςκοτάδι, καί ςφμφωνα με τίσ δονιςεισ των, αυτό το ςκοτάδι ιταν ςε 
επτά βακμοφσ. Ζτςι όλοι δεν είναι το ίδιο, όπωσ καί όλοι οί αρχάγγελοι δεν είναι το 
ίδιο, κατατάςςοντεσ τον εαυτό τουσ ςε τάξεισ, ζτςι καί οί πεπτοκϊτεσ, κατατάς-
ςονται ςφμφωνα με τίσ δονιςεισ των, από τον βακμό τοφ ςκότουσ τοφ πζπλου ποφ 
τφλιξαν τον εαυτό τουσ, ςε επτά ςκιζσ ( ς.ς. ςυνειδθςιακζσ ). Ασ ποφμε καλφτερα 
ςκιζσ, παρά ςκοτάδι. Διότι ακόμθ καί αυτά τά πζπλα διαπερνϊνται από τθν Αγάπθ 
τοφ κεοφ, καί από το Φωσ τοφ Κεοφ. 
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Ζτςι νομίηουν ότι είναι ανεξάρτθτοι, παρόλο ποφ βαςίηονται ςτο Φωσ καί τθν Αγάπθ 
τοφ Ρατρόσ, αλλιϊσ δεν κα υπιρχαν. Υπάρχοντασ, παρόλο ποφ είναι οί κφριοι τοφ 
ςκότουσ, των ςκιϊν, εντοφτοισ αυτό το ςκότοσ διαπερνάται από το Φωσ καί τθν 
Αγάπθ τοφ Ρατρόσ. 
Καί ςασ λζγω το ςκοτεινότερο κζλυφοσ ζχει φωσ μζςα του, γιά αυτοφσ ποφ εργά-
ηονται ςζ αυτζσ τισ κολάςεισ να βοθκιςουν ανκρϊπινεσ υπάρξεισ ποφ ζχουν 
ακολουκιςει αυτοφσ τοφσ πεπτοκϊτασ αγγζλουσ. Τϊρα τι ζχουν χάςει;  
Μποροφν να προεκτείνουν αγγζλουσ ςκότουσ, τα ςτοιχειακά ► τουσ ; 
Αυτο μποροφν να το κάνουν. Μποροφν να δθμιουργιςουν πζπλα ςκότουσ να καλφ-
ψουν ανκρϊπινεσ υπάρξεισ. Αλλά ζχουν χάςει τθν δφναμθ να δθμιουργοφν. Οί 
αρχάγγελοι μποροφν να δθμιουργοφν. Oί πεπτοκϊτεσ, πείτε τουσ Δαίμονζσ, πείτε 
τουσ διαβόλουσ-βεβαίωσ δεν μάσ επιτρζπεται να ποφμε τά ονόματά τουσ παρόλο 
ποφ μάσ είναι γνωςτά-καί ϊσ ζκ τϊν κραδαςμϊν των, τά ονόματα ποφ αναδφουν οί 
δονιςεισ των καταλιγουν ςζ ΛΛ αντί ςε ΕΛ. ( Αυτόσ ποφ προςπάκθςε να πειράςει 
τον Λθςοφ ςτθν ζρθμο είναι γνωςτόσ ςάν Αςμοτίλ ι Αςμοδαίοσ. Διαβάηουμε ςτθν 
Ραλαιά Διακικθ, Τωβίτ κ.3,16, "Καί ειςθκοφςκθ θ προςευχι αμφοτζρων ενϊπιον 
τισ δόξθσ τοφ Μεγάλου Ραφαιλ καί απεςτάλθ ιάςαςκαι τοφσ δφο ... καί διςαι 
Αςμοδαφν το πονθρόν δαιμόνιον." Λοιπόν τί ςυνζβθ, ςυμβαίνει καί τϊρα, καί 
πάντα κα ςυμβαίνει, διότι αυτό είναι μία ζκφραςθ ςτο αιϊνιο παρόν. Πταν οί 
κφριοι τοφ Φωτοσ, οί Αρχάγγελοι, χρθςιμοποιϊντασ τθν Βοφλθςθ- Ευαρζςκεια τοφ 
Α.Ε., καί τθν δικι τουσ πανςοφία καί παντοδυναμία ςτο να δθμιουργοφν, καταςκεφ-
αςαν τοφσ κόςμουσ καί τα ςφμπαντα καί τοφσ ουρανοφσ, αυτοί οί πεπτοκϊτεσ 
ειςιλκαν ςε αυτοφσ τοφσ ουρανοφσ, ζχοντασ τθν δικι τουσ όπωσ πίςτευαν ανεξαρ-
τθςία, ποφ όμωσ δεν είναι ζτςι. 
Είναι με τθν άδεια τοφ κεοφ ποφ κάμνουν ότι κάμνουν, καί είναι μζςα ςτο κείο 
ςχζδιο να δθμιουργοφν τον κόςμο τισ χωριςτικότθτοσ. Ζτςι ερχόμαςτε ςτον 
άνκρωπο. Στα ηϊα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μποροφν οί διάβολοι να χρθςιμο-
ποιιςουν τα ηϊα. Αλλά τί ςυμβαίνει με τοφσ ανκρϊπουσ. Οί άγιοι Αρχάγγελοι 
άρχιςαν να εργάηονται να δϊςουν ςτον κόςμο τισ υπάρξεωσ ςε μία ανκρϊπινθ 
φπαρξθ, αυτό ποφ λζμε ςϊματα, χρθςιμοποιϊντασ αυτό ποφ λζμε μόνιμο άτομο.  
Θ ανκρϊπινθ μορφι πάντοτε υπιρχε ςζ αυτοφσ ποφ ενανκρωπίςτθκαν, ακόμθ καί 
τιν ϊρα ποφ ιςαν μζςα ςτο Α.Ε. 
Αλλά περνόντασ διά αυτισ βρικαν το Φϊσ τισ αυτοεπιγνϊςεωσ, ςτον Ελςανταί ι 
τον ΛΟΓΟ. Ζτςι οί Αρχάγγελοι άρχιςαν να εργάηονται να ντφςουν αυτά τά πνεφματα-
υπάρξεισ με τά ςϊματά τουσ. Ζνασ Μετακρόνιοσ, ζνα υψθλό Ρνεφμα τϊν Κυριο-
τιτων καί τϊν κρόνων, ςυνοδεφει αυτό το Ρνεφμα-Ψυχι τϊρα γιά να ιςορροπιςθ 
τθν επίδραςθ τϊν πεπτοκϊτων. 
Ζτςι όταν οί Αγιοι Αρχάγγελοι των ςτοιχείων άρχιςαν να δθμιουργοφν το μόνιμο 
άτομο, ο αλθκινόσ εαυτόσ μασ Ρνεφμα-Ψυχι ποφ είναι κεόσ, Φωσ,-ιμαςτε Φωσ, 
ιμαςτε Ηωι-, εκφράηοντασ τον εαυτό μασ μζςω τοφ μονίμου ατόμου καί των 
αρχαγγζλων ποφ ζφτιαξαν τα ςϊματα μασ, ενϊ τα αρχζτυπα, τζλεια, κρατϊνται από 
το φφλακα άγγελο, παρά ταφτα δθμιουργικθκε ζνασ μικρόσ τοποχρονικόσ εαυτοσ. 
Καί βρικαν τθν ευκαιρία οί πεπτοκϊτεσ να τυλίξουν αυτόν τον μικρό εαυτό μασ, τθν  
προςωπικότθτά μασ, με τά πζπλα τουσ τοφ ςκότουσ καί τϊν ςκιϊν.  
Είπα ότι αυτά τά πζπλα ςφμφωνα με τιν πυκνότθτά τουσ ταξινομοφνται ςε 7 τάξεισ. 
Καί ζτςι βλζπουμε τοφσ ανκρϊπουσ τϊρα, τον μικρό εαυτό - τθν προςωπικότθτα, 
τυλιγμζνθ με αυτά τα πζπλα να υφίςταται τθν επιρροι των.  
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Πλοι οί άνκρωποι δεν είναι καλυμμζνοι με τθν ίδια πυκνότθτα πζπλων, αλλά είναι 
ευκφνθ μασ το τί δεχτικαμε.  
Εξ οφ και το « Γρθγορείτε και προςεφχεςκε ίνα μθ ειςζλκθτε εισ πειραςμόν ». 
Ζτςι τϊρα ζχω τά ςϊματα τϊν ανκρϊπων, το υλικό ςϊμα, το διπλοφν αικερικό, το 
ψυχικό ςϊμα, το νοθτικό ςϊμα, το νοθτό ςϊμα, τζλεια, ςχθματιςμζνα από τοφσ 
Αγίουσ Αρχαγγζλουσ, καί οί πεπτοκϊτεσ δεν μποροφν να τα αγγίξουν. Αλλά θ 
αντανάκλαςθ τισ Ψυχισ Αυτοεπιγνϊςεωσ μζςα ςτά ςϊματα, ζχει επθρεαςκεί από 
αυτοφσ τοφσ πεπτοκϊτεσ αγγζλουσ, από τίσ δονιςεισ των. 
Ζτςι βρίςκουμε το Ρνεφμα-Ψυχι μασ Εγϊ, τζλειο, ζχοντασ μία αντανάκλαςθ ποφ 
εξαρτάται, καί ζχουμε τθν δυαδικότθτά μασ. Ραρόλο ποφ είμαςτε κεοί, τζλειοι, 
φωτεινοί, αιϊνια ηωι, ζχουμε καί ζνα μικρό εαυτό, τθν προςωπικότθτα μασ. Να 
ποφμε αυτιν τθν προςωπικότθτα κακό; Πχι. Επθρεαςμζνθ, Ναί. Ζτςι βλζπουμε τθν 
προςωπικότθτα τοφ ανκρϊπου, Κεία καί καλυμμζνθ με ςκιζσ. Αλλά ι ςκιά δεν είναι 
μία πραγματικότθσ. Είναι ζνα φαινόμενο. Ζτςι το ζργο τϊν πεπτοκϊτων μπορεί να 
βρεκεί ςτον υλικό κόςμο. Λςχυρίηονται ότι ο υλικόσ κόςμοσ είναι δικόσ τουσ, παρόλο 
ποφ εκεί εργάηονται οί αρχάγγελοι τϊν ςτοιχείων, οί οποίοι δεν νοιάηονται άν 
κλζφτεσ απαιτοφν τον υλικό κόςμο ςαν δικό τουσ. Καί οποςδιποτε ζχουν αυτι τιν 
απαίτθςθ γιά όλα τα ςϊματα τϊν ανκρϊπων. Αυτό όμωσ δεν είναι αλικεια, γιατί το 
υλικό ςϊμα κτίηεται τζλεια, καί ο Ελςανταί, ό Λόγοσ, πάντοτε εργάηεται ςτο υλικό 
ςϊμα να το κρατά ςε τάξθ, ςε καλι υγεία. 
Αλλά ςτο νζο δθμιοφργθμα, ςτον τοποχρονικό μικρό εαυτό, τθν προςωπικότθτά 
μασ, ζχουν κάνει άσ μθν το ποφμε κακό, αλλά ίςωσ να είναι μζςα ςτο Κείο ςχζδιο, 
τθν τφλιξαν με ζνα πζπλο ςκότουσ ςφμφωνα με τθν δικι μασ επιλογι. Ρϊσ δικι μασ 
; Σφμφωνα με τθν αντανακλαςθ τϊν δονιςεϊν μασ είναι το πζπλο ποφ δεχτικαμε 
να είναι επάνω μασ. Ζτςι αυτοί οί πεπτοκϊτεσ δεν μποροφν να επθρεάςουν το υλικό 
ςϊμα, το οποίο είναι κάτω από τθν ικανότθτα καί τθν δφναμθ τϊν κυρίων τϊν 
ςτοιχείων να το κτίηουν. Μποροφν να επθρεάςουν το διπλοφν αικερικό ; Πχι, δεν 
μποροφν να το πλθςιάςουν, αλλά μποροφν να επθρεάςουν το ψυχικό ςϊμα τισ 
προςωπικότθτοσ. Διότι θ προςωπικότθσ ςτθν πραγματικότθτα αρχίηει από το 
ψυχικό ςϊμα, το ςϊμα τϊν ςυναιςκθμάτων. Γιά αυτό οί Αρχάγγελοι κρατοφν τα 
αρχζτυπα, τζλεια, καί ζνασ άνκρωποσ ςαν μία παροφςα μικρι προςωπικότθσ, ποφ 
τοφ εδόκθ αυτι θ ουςία των ςυναιςκθμάτων να δουλζψει επάνω τθσ, να ελευ-
κερωκεί από τθν ςκιά των πεπτοκϊτων ϊςτε να γίνει φωσ καί να γίνει λαμπρι ςαν 
τα αρχζτυπα ποφ κρατοφν οί φφλακεσ Αγγελοι μασ. Ϊςτε μποροφμε να δοφμε τθν 
επίδραςθ των πεπτοκϊτων, ςε ότι αποκαλϊ προςωπικότθτα ποφ είναι το ψυχικό 
δθμιουργθκζν ςϊμα, καί όχι το αρχζτυπο. Γιατί ό Ελςανταί ι ό Λόγοσ, επζτρεψε 
αυτό ; Ροιόσ μπορεί να πεί; Ραραταφτα γνωρίηουμε ότι ό Ελςανταί ςεβόμενοσ τθν 
ελεφκερθ βοφλθςθ καί τθν ελευκερία τοφ τοποχρονικοφ εαυτοφ μασ, μάσ αφινει να 
διαλζξουμε, δεν παρεμβαίνει. Αναφορικά με τθν Σεκινά ι το Άγιο πνεφμα. Το Άγιο 
Ρνεφμα απζρριψε τοφσ πεπτοκϊτεσ. Καί απορίπτοντάσ τουσ, ζχαςαν πλιρωσ τιν 
δφναμθ να δθμιουργοφν. Ζτςι οί πεπτοκϊτεσ δεν μποροφν να δθμιουργιςουν 
τίποτα. Ραραταφτα κράτθςαν μία περθφάνεια μζςα τουσ, να αιςκάνονται κφριοι 
τοφ ςκότουσ, δθλαδι κατϊτεροι αρχάγγελοι, μζςα ςτο Φϊσ. Γιατί ; Δικι τουσ δου-
λειά. Ραρόλα αυτά μποροφν να επθρεάςουν τθν προςωπικότθτα ενόσ ανκρϊπου, 
όχι περιςςότερο από, όςο ζνασ άνκρωποσ μπορεί να αντιςτακεί.  
Ϊςτε, ό άνκρωποσ να είναι υπεφκυνοσ. Δεν μποροφν να επθρεάςουν ςτο ποφ ζνασ 
άνκρωποσ κα πεί : τί να κάνω, αυτι είναι ι μοίρα μου, είμαι κάτω από τθν 



επίδραςθ τοφ Διαβόλου ι τϊν πεπτοκϊτων. Δεν μποροφν ποτζ να επθρεάςουν τιν 
προςωπικότθτα πζρα από ότι μπορεί να αντζξθ-αντιςτακεί, ςζ αυτοφσ. Μςωσ αυτό 
να είναι ςτο Κείο Σχζδιο γιά να δυναμϊςει τιν νεαρι δθμιουργθκείςα τοπο-
χρονικι προςωπικότθτα, γιά να ςυγχωνευκεί με τον πραγματικό εαυτό τθσ ποφ 
είναι θ πραγματικότθσ, ο εαυτόσ μασ Ψυχι-Εγϊ. Ζτςι ό Ερευνθτισ τισ Αλικειασ 
πρζπει να ξζρει αυτζσ τίσ μεγάλεσ αλικειεσ, πρζπει να ξζρει, ότι ςαν άνκρωποσ τοφ 
εδόκθ ζνα υλικό ςϊμα, τζλεια κτιςμζνο από τοφσ Αρχαγγζλουσ τϊν ςτοιχείων, καί 
όλθ τθν ϊρα ό Λόγοσ εργάηεται μζςα ςτο ςϊμα να το κρατεί ςζ τζλεια κατάςταςθ. 
Ραρόλο ποφ ζχει επιτραπεί να τυλιχκοφμε με ςυγκεκριμενα πζπλα, ςκιζσ ςκότουσ, ο 
Λόγοσ φροντίηει γιά το υλικό ςϊμα ποφ χρθςιμοποιοφμε. Ο άρτοσ ζκ τοφ ουρανοφ. 
Ζτςι παρόλο ποφ ό Λόγοσ, ανζχεται να είναι θ προςωπικότθσ ενόσ ανκρϊπου τυλιγ-
μζνθ με διαφόρου πυκνότθτοσ πζπλα ςκιάσ, αφινει ακόμθ τθν νεαρά δθμιουργθ-
κείςα προςωπικότθτα να εργαςκεί γιά τον εξαγνιςμό τθσ. Δεν επεμβαίνει, αλλά 
αποφάςιςε να ενςαρκωκεί ςαν ανκρϊπινθ φπαρξθ, ςαν Λθςοφσ, γιά να δείξει τον 
δρόμο, να μάσ αφυπνίςει. Λζγοντασ, ότι το φκαρτό πρζπει να γίνει άφκαρτο. Είναι 
άφκαρτο ςαν φφςθ, είναι φκαρτό ςαν ζκφραςθ, καί το φαινομενικά κνθτό, ευρι-
ςκόμενο ςυνεχϊσ κάτω από τον νόμο τισ αλλαγισ, να γίνει ακάνατο, διότι είναι 
ακάνατο ςαν φφςθ. Γιά αυτό μία ακτίνα τοφ Ελςανταί τοφ Λόγου, ενςαρκϊκθκε 
μεςα ςτον Λθςοφ-Εμμανουιλ τον Χριςτο, ό οποίοσ ιρκε τζλειοσ Κεόσ καί τζλειοσ 
Ανκρωποσ. Ζτςι δεν υπάρχει δικαιολογία. Μάσ εδόκθ ό ΝΟΥΣ ( Κεία Υπερουςία ).  
Οί κφριοι τισ ςκιάσ προςπακοφν να μάσ εμποδίςουν να χρθςιμοποιιςουμε τον 
NOΥ, χρθςιμοποιόντασ τον Νοφ ςζ χαμθλότερουσ κραδαςμοφσ ωσ ΕΠΙΘΤΜΙΕ. 
Χρθςιμοποιοφμε τον Νοφ υποςυνείδθτα, αντί γιά ςυνειδθτά από τθν φφςθ μασ, 
αυτοί επθρεάηουν τοφσ ανκρϊπουσ μετατρζποντασ τον Νοφ ςυναίςκθμα ποφ είναι 
Αγάπθ, ςε επικυμίεσ. Το ξζρουν αυτό, διότι αυτι θ επικυμία τοφσ μετζτρεψε από 
Αρχαγγζλουσ ςε δαίμονεσ. Ρερνϊντασ από τθν Ευαρζςκεια- Βοφλθςθ τοφ κεοφ δεν 
κράτθςαν τθν ταυτότθτά τουσ μζςα ςτο όλον, αλλά δθμιοφργθςαν μζςα τουσ τθν 
επικυμία να χωρίςουν τον εαυτό τουσ από τθν Απόλυτο Αυτοεπίγνωςθ τοφ A.Ε., 
τυλίγοντασ τοφσ εαυτοφσ των με το πζπλο τοφ ςκοταδιοφ ποφ δθμιοφργθςαν,διότι 
το ςκοτάδι δεν είναι κάτι μόνιμο, είναι κάτι δθμιουργθκζν. Τϊρα, δίνω τον οριςμό, 
πϊσ ονομάηονται ςφμφωνα με τίσ εκφράςεισ, αυτά τά πζπλα ςκότουσ, τα ονομά-
ηουμε Εγωιςμό, υπερθφάνεια, αίςκθμα - τάςθ γιά μοιχεία καί πολλά άλλα πράγ-
ματα. Ζτςι είτε τα κατατάξουμε είτε όχι, τα αιςκανόμεκα, ηοφμε με αυτά, γνωρί-
ηουμε τθν επίδραςι τουσ ςτθν προςωπικότθτά μασ, καί ιμεκα ελεφκεροι να 
διαλζξουμε. Αλλά βιάηοντασ τοφσ νόμουσ τισ τάξεωσ καί όταν οί νόμοι πρζπει να 
επανζλκουν ςε αρμονία, κα υποςτοφμε τίσ ςυνζπειεσ. Ϊςτε οί ςυνζπειεσ μποροφν 
να ξυπνιςουν ζναν άνκρωπο. Διότι κάποιοσ ακόμθ καί ςαν προςωπικότθσ, ζχει 
μεςα του τθν ζννοια τοφ καλοφ καί κακοφ, να μθ το ποφμε δαίμονα. Ζτςι ζνασ 
πρζπει να διαλζξει. Είπα κάποτε ςζ ζνα μάκθμα τί είναι Φϊσ. Ανζςπερο φϊσ, Ηωι 
καί Αγάπθ είναι μζςα μασ. Ηοφμε ςε ζνα ςϊμα, χρθςιμοποιϊντασ τον Νοφ, 
βλζποντασ το ζργο τϊν Αγίων Αρχαγγζλων καί τοφ Λόγου, να το κρατοφν ςζ καλι 
κατάςταςθ, να εργαςκοφμε με αυτοφσ καί να ηιςουμε τθν ηωι ποφ πρζπει να 
ηιςουμε. Ζτςι ιμαςτε θ ηωι, αλλά τϊρα τυλιγμζνοι με αυτά τα πζπλα τισ ςκιάσ, 
δθμιουργοφμε τθν δίκιά μασ ηωι, καί βζβαια θ ηωι δφο ατόμων δεν είναι ι ίδια. 
Διαφορετικόσ τρόποσ ςκζψθσ, ςυναιςκιματοσ, να εκφραηόμεκα, να αικανόμαςτε 
τίσ αντιδράςεισ από τον τρόπο τισ ηωισ μασ. Ζτςι ηϊντασ μία κακι ηωι, άσ το ποφμε 
όχι κακι, αλλά ζνα τρόπο ηωισ, κα μασ κάνει να αντιλθφκοφμε τί ιμαςτε, ποιοί 



ιμαςτε καί ποφ πθγαίνουμε. Σζ κάκε παραβίαςθ τοφ νόμου υπάρχει ι ςυνζπεια. Θ 
ςυνζ-πεια είναι να μάσ ξυπνιςει. Δεν είναι μία τιμωρία. Τϊρα ποφ είναι ι επιτυχία 
αυτϊν τϊν πεπτοκϊτων ςτοφσ ανκρϊπουσ ; Δεν είναι επιτυχία. Επθρεάηουν ζναν 
άνκρωπο γιά κάποιο χρόνο. Καί αυτόσ ο άνκρωποσ προςωπικότθτα κά καταλάβει 
ότι οδθγικθκε ςε λάκοσ, τυφλόσ ςτο φϊσ, αλλά πρζπει τϊρα να ανοίξει τά μάτια 
καί να δεί το Φϊσ. Καί επειδι υπάρχει το ανζςπερο φϊσ, παντοφ, ο πρωτοτοκοσ 
υιόσ πρζπει να επιςτρζψει ςτο ςπίτι του. Επίςθσ τυλίγοντασ τον εαυτό τουσ οί 
άνκρωποι με πζπλα ςκιάσ, καί μθ ηϊντεσ κανονικά, αντιλαμβάνονται τϊρα τί είναι 
φϊσ, ασ ποφμε εκτιμοφν το Φϊσ. Εκτιμοφν το τί είναι θ Ηωι. Εκτικζμενοι ςτον δικό 
μασ τρόπο ηωισ, ςτθν ςκιά τϊν πεπτοκϊτων, ςτο τζλοσ κα μασ κάνει να εκτιμι-
ςουμε το τί είναι θ ηωι, τί είναι φϊσ. Μςωσ γιά αυτό ο Λόγοσ τοφσ επιτρζπει να μάσ 
βάηουν ςζ πειραςμό. 
Τϊρα ποιό είναι το κακικον των ερευνθτϊν τισ Αλικειασ. 
1. Να αναγνωρίςουν τιν κεία των Φφςθ-Ηωι. 
2. Να εκτιμιςει χρθςιμοποιϊντασ τον Νοφ, το ζργο των Αγίων Αρχαγγζλων ςτο να 
προμθκεφει ςτιν προςωπικότθτα ζνα ςϊμα ςε τζλεια κατάςταςθ. 
Δεν είναι δφςκολο, όλοι μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τον Νοφ ςαν λογικι. Να 
ευχαριςτοφν τοφσ Αγίουσ Αρχαγγζλουσ γιά τθν δουλειά τουσ ςτο να δθμιουργοφν το 
υλικό ςϊμα, καί να βροφν τον αλθκινό εαυτό ποφ είναι κεόσ, μζςα ςτο ςϊμα ποφ 
τοφσ δόκθκε, καί όλθ τθν ϊρα κάτω από τθν φροντίδα τοφ Α.Ε. να το κρατοφμε ςε 
καλι υγεία. Γνωρίηοντασ αυτζσ τίσ αλικειεσ, καί βλζποντασ πϊσ ηοφν οι άνκρωποι 
καταπατϊντασ τοφσ νόμουσ καί τίσ αρρϊςτιεσ ςαν ςυνζπεια αυτισ τισ καταπατι-
ςεωσ ςτο υλικό τουσ ςϊμα. 
Ροιά είναι λοιπόν θ αιτία τϊν αςκενειϊν ; Πχι οί κακοί. 
Διότι οί άνκρωποι ζχουν τιν κακι ςυνικεια να μθν δζχονται ποτζ τα ςφάλματα γιά 
δικά τουσ καί να προςπακοφν να τα ρίξουν ςε κάποιον άλλο. Καί πολλοί ςυνεχϊσ 
ρίχνουν τθν ευκφνθ, τθν δικι τουσ ευκφνθ, ςτοφσ πεπτοκϊτεσ. Αλλά γιατί ; Ακόμθ 
καί θ δουλειά τϊν πεπτοκϊτων είναι να μάσ δυναμϊςουν. Λςωσ είναι αναγκαίο, 
διότι αν δεν ιτο ζτςι, ό Λόγοσ δεν κά το επζτρεπε. Αυτόσ ακόμθ επζτρεψε τον 
πειραςτι. Βεβαίωσ ξζρουμε ακόμθ καί τά ονόματα αυτϊν ποφ ιρκαν να πειράςουν 
τον Λθςοφ. Ιταν ό Αςμοτίλ ι Αςμοδαίοσ : ζγινεσ άνκρωποσ τϊρα, γνωρίηω ότι είςαι 
τζλεια ακτίνα τοφ Ελςανταί, αλλά τϊρα είςαι άνκρωποσ καί αυτό το ςϊμα ανικει ςε 
μζνα. Καί ό Λθςοφσ είπε, όχι δεν ανικει ςε ςζνα. 
Συμβαίνει να ζχουμε εχκροφσ ποφ μάσ μιςοφν πολφ, μάσ πολεμοφν πολφ. 
Θ ερϊτθςθ είναι. Υπάρχουν μθ ανκρϊπινεσ υπάρξεισ ποφ ηοφν ςζ ανκρϊπινο ςϊμα, 
ποφ ανικουν ςτοφσ πεπτοκϊτεσ. 
Λζγω όχι. Δεν επιτρζπεται. Ζνασ άνκρωποσ είναι κεόσ. Οί πεπτοκϊτεσ μποροφν από 
καιροφ είσ καιρόν να επθρεάςουν τιν προςωπικότθτα τοφ ανκρϊπου. Θ προςωπι-
κότθσ τοφ ανκρϊπου δθμιουργείται, καί αυτό είναι ζργο τϊν Αρχαγγζλων, όχι τϊν 
δαιμόνων. 
Αυτο ποφ μποροφν να κάνουν οί κακοί είναι μόνο να επθρεάηουν τιν μικρι προ-
ςωπικότθτα τοφ ανκρϊπου, ςυμβαδίηοντασ με τον τρόπο τουσ γιά κάποιο χρόνο. 
Καμμία ανκρϊπινθ φπαρξθ, ποφ ηεί ςε ανκρϊπινο κορμί, δεν είναι δαίμων. Αλλά 
ακόμθ καί οί δαίμονεσ, δευτερεφοντεσ κά ζλεγα δαίμονεσ μποροφν να πάρουν 
κατοχι τοφ υλικοφ ςϊματοσ. Τί είναι οί δευτερεφοντεσ δαίμονζσ ; Μιάσ καί επθρε-
άηουν μία ανκρϊπινθ φπαρξθ ( πεπτοκϊτεσ ), ζνασ ηϊντασ τθν ηωι του καί χρθςιμο-
ποιϊντασ τον Νοφ δθμιουργεί ςτοιχειακά ►.  
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Καί όλα αυτά τά ςτοιχειακά ζχουν δφναμθ πάνω ςτο υλικό ςϊμα αυτϊν ποφ τά 
δθμιοφργθςαν. Ζτςι όλοι οι δαίμονεσ, τοφσ ονομάηουμε δαίμονεσ, όχι οι πεπτο-
κϊτεσ, ποφ ζχουν καταλάβει ανκρϊπινα ςϊματα κατά τθν εποχι τοφ Χριςτοφ καί 
τοφσ ζδιωξε, είναι ςτοιχειακά αυτϊν τϊν ατόμων.  
Καί το πϊσ λειτουργοφν, δθμιουργοφνται, τα περιζγραψε ο ίδιοσ ο Χριςτοσ : 
Όταν δζ το ακάκαρτον πνεφμα εξζλκθ από τοφ ανκρϊπου, διζρχεται δι' ανφδρων 
τοπων ηθτοφν αναπαυςιν, καί οφχ ευρίςκει. τοτε λζγει. είσ τον οίκον μου επις-
τρζψω όκεν εξιλκον. καί ελκόν ευρίςκει ςχολάηοντα καί ςεςαρωμενον καί κεκο-
ςμθμενον. τότε πορεφεται καί παραλαμβάνει μεκ' εαυτοφ επτά ζτερα πνεφματα 
πονθρότερα εαυτοφ, καί ειςελκόντα κατοικεί εκεί, καί γίνεται τά ζςχατα τοφ 
ανκρϊπου εκείνου χείρονα τϊν πρϊτων.  
Επτά διότι πρζπει να περάςει διά μεςου τϊν επτά ςκιϊν τϊν πεπτοκϊτων. Κατά 
ςυνζπεια αυτά, μόνο αυτά, ποφ δθμιουργοφνται από τθν προςωπικότθτα, μποροφν 
να κάνουν κατάλθψθ τισ προςωπικότθτοσ, διότι διϊχνοντασ τα μακρυά, ο άνκρω-
ποσ, γίνεται καλά. Ζτςι ό δαιμονιηόμενοσ ιταν υπεφκυνοσ γιά αυτά τά δαιμονικά 
ςτοιχειακά ποφ κατακρατικθκαν από το ςϊμα του καί τθν προςωπικότθτά του. 
Αλλά όταν ελευκερϊςουμε τοφσ εαυτοφσ μασ, ιμεκα οι εαυτοί μασ καί όχι δαίμο-
νεσ. Δϊςαμε πολλά μακιματα πάνω ςτα ςτοιχειακά ►. Μά ποιά είναι θ διαφορά 
μεταξφ ενόσ πεπτοκϊτοσ-δαίμονοσ καί ενόσ δαίμονοσ-ςτοιχειακοφ ; Βεβαίωσ 
υπάρχει μεγάλθ διαφορά. Διότι οί πεπτοκϊτεσ είναι ακάνατοι. Αργά ι γριγορα κά 
πρζπει να γυρίςουν από εκεί από όπου προιλκαν, όπωσ λζγει ό Απόςτολοσ Ραφλοσ, 
ςτθν αποκατάςταςθ τϊν πάντων. Ρρζπει διότι είναι Υιοί τοφ Κεοφ. Τϊρα επιρροι 
από τιν υπερθφάνειά τουσ, ποφ δθμιοφργθςε αυτό το ςκοτάδι γφρω τουσ, καί δεν 
υπάρχει καμία εχκρικότθσ μεταξφ τϊν υπάρξεων καί αυτοφ τοφ είδουσ τϊν δαιμό-
νων. Δεν υπάρχει εχκρικότθσ καί δεν υπάρχει πάλθ, είναι λάκοσ να πιςτεφουμε ότι 
το Α.Ε. ςαν Λόγοσ πολεμά τοφσ δαίμονζσ. Πχι, διότι πολεμϊντασ τουσ ςθμαίνει ότι 
δεν είναι ΑΓΑΡΘ. Καί κα κζςουμε καί κάτι άλλο. Οι δαίμονεσ αγαποφν τον Κεό; Ναί, 
Τον Αγαποφν, αλλά είναι επθρεαςμζνοι από το δικό τουσ κεντρικό αίςκθμα τοφ να 
είναι ίςοι με τον Κεό. Καί αυτό είναι ποφ δθμιουργεί μζςα τουσ, ότι αποκαλοφμε 
πτϊςθ. Καί τί είναι θ πτϊςθ ; Αποςτεροφν τον εαυτό τουσ - όχι ό Κεόσ-από τθν 
δφναμθ τοφ να δθμιουργοφν, ποφ ζνασ άνκρωποσ καί τα ηϊα, ζχουν. Ϊςτε κανείσ 
άνκρωποσ δεν είναι ζνασ πεπτωκϊσ ι ζνασ δαίμων. Ζνασ άνκρωποσ επθρεάηεται 
μόνο από τίσ δικζσ του δθμιουργίεσ, τα ςτοιχειακά, ςφμφωνα με τθν ηωι ποφ ηεί. 
Καί κάτι άλλο. Συμπεριφορά τοφ ανκρϊπου ςε προθγοφμενθ ενςάρκωςθ, δεν 
φζρνει ςε νζα ενςάρκωςθ αυτά τα ςτοιχειακά ενεργά, διότι δεν κα τοφ δϊςουν 
ευκαιρία γιά πρόοδο. Αλλά ςτο νζο πρόςωπο ποφ ενςαρκϊνεται, υπάρχει θ τάςθ, 
αλλά καί θ Δφναμθ να αντιςτακεί, καί ο Νοφσ δίδεται ςτουσ ανκρϊπουσ να τον 
χρθςιμοποιιςουν. 
Καί χρθςιμοποιόντασ τον Νοφ κάποιοσ, όχι μόνο μπορεί να αντιςτακεί αλλά καί να 
ξεφφγει από όλον αυτον τον φαφλο κφκλο. 
 
( Μερικζσ περικοπζσ δικζσ μου εκτόσ κειμζνου.) 
 
Αποκάλυψισ 9-11 : Ζχουςι βαςιλζα εφ' εαυτϊν τον άγγελον τισ αβφςςου, ονομα 
αυτϊ Εβραϊςτί Αβαδδϊν, ζν δζ τθ Ελλθνικι όνομα ζχει Απολλφων. 
Αβαδδϊν ι Απολλφων = χαλαςμόσ-εριμωςισ, δαίμων τισ διάφκορόσ, τισ διχόνοιασ, 
τοφ πολζμου καί τισ εριμωςισ. 

https://eca8e3ca-d726-4f59-801a-06de7ea57666.filesusr.com/ugd/a5361d_49d18c1a60db433eacf3f879026d5152.pdf


Αποκάλυψισ 1β 10 : εβλι9θ ο κατιγοροσ των αδελφϊν θμϊν, ο κατιγορων αυτϊν 
ενϊπιον τοφ Θεοφ θμϊν θμερασ καί νυκτοσ.  
Διάβολοσ = ζνασ κατιγοροσ Αςταρϊκ = αυτόσ ποφ ψάχνει ςτά Ελλθνικά. 
Κατά Λουκά ΙΑ 15 : τινζσ δε εξ αυτϊν είπον. ζν Βεεληεβουλ τϊ άρχοντι τϊν 
δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. 
Πρόσ Εφεςίουσ Β'2 : Καί υμάσ όντασ νεκροφσ τοίσ παραπτϊμαςι καί ταίσ αμαρτί-
αισ, ζν αίσ ποτζ περιεπατιςατε κατά τον αιϊνα του κόςμου τοφτου, κατά άρχοντα 
τισ εξουςίασ τοφ αζροσ, τοφ πνεφματοσ τοφ νφν ενεργοφντοσ εν τοίσ υιοίσ τισ 
απείκειασ, ( δαίμονεσ Μεριρίμ ) 
Πρόσ Κορινκίουσ Β.Σ 15 : Σίσ δε ςυμφϊνθςισ Χριςτϊ πρόσ Βελιάλ ; ι τίσ μερίσ 
πιςτϊ μετά απίςτου ; 
Βελιάλ = ζνασ χωρίσ ηυγό καί ανυπάκουοσ, ζνασ πλάνοσ, ζνασ αποςτάτθσ. 
 
Ζτςι ξανά ποιό είναι το κακικον τϊν ερευνθτϊν τισ Αλικειασ Χρθςιμοποιϊντασ τον 
Νοφ, δικαιωματικά, να μελετιςει με παρατθρθτικότθτα ποφ είναι θ κζςθ του-
διαλογιςμό, ποφ ςθμαίνει χριςθ τισ λογικισ- ςυγκζντρωςθ καί τθν κζλθςθ να το 
κάνει, να δεί το φϊσ τθν Αλικεια. ΣΕ ΤΛ ; 
Στθν ςυμπεριφορά του καί μετά να δθμιουργιςει ζνα ςτοιχειακό, το ονομάηω 
φλεγόμενο γιατί, γιατί το ζκανα αυτό, γιατί είναι αυτό, είναι ςυνετό να είμαι αυτό, 
είναι λάκοσ αυτό ; 
Σε κάκε ζνα μασ υπάρχει ζννοια-ιςορροπία τοφ καλοφ καί τοφ κακοφ. 
Είναι θ φφςθ μασ. Ϊςτε δεν υπάρχει δικαιολογία. Μόνο απόφαςθ γιά διαλογιςμό, 
παρατιρθςθ καί να ζρκουμε ςε ςυμπεράςματα. Διότι όπωσ είπα, υπάρχει ζνασ 
μανδφασ γφρω μασ, ζνα πζπλο ςκιάσ, όχι από πλιρεσ ςκοτάδι.  
Αυτό είναι ό εγωιςμόσ τισ προςωπικότθτάσ μασ.  
Διότι ο εγωιςμόσ είναι δθμιουργία τϊν κυρίων τισ χωριςτθκότθτοσ. 
Ϊςτε με ςωςτι ςκζψθ ςτιν ςυμπεριφορά μασ, ςτον τρόπο ποφ ςκεπτόμεκα καί 
ςυναιςκανόμεκα καί λειτουργοφμε, καί μελετϊντασ τιν ςυμπεριφορά τϊν άλλων 
γφρω μασ καί τίσ ςχζςεισ μασ μαηί τουσ, είτε είναι μζλθ τισ οικογζνειασ μασ είτε όχι. 
Αν αγαποφμε τον πατζρα μασ τθν μθτζρα μασ τα παιδιά μασ ι οτιδιποτε περις-
ςότερο από τθν αλικεια, δεν αξίηουμε τθν αλικεια.  
Τα είπε ό Χριςτόσ καί παρεξθγικθκαν τα λόγια του. 
Διότι κάκε ςτιγμι μπορείτε να αγαπάτε τον πατζρα ςασ, τθν μθτζρα ςασ, τα παιδιά 
ςασ, καί να πολεμάτε με αυτοφσ. Πλοι ςασ κά είςκε ςε αυτόν τον φαφλο κφκλο τοφ 
μαλϊματοσ. Πταν κάποιοσ εγκαταλιψει τον πατζρα του καί τθν μθτζρα του, κα τοφ 
δοκοφν χιλιάδεσ πατεράδεσ καί μανάδεσ, ποφ ςθμαίνει ότι κατάλαβε ότι ο πατζρασ 
καί θ μθτζρα καί τα παιδιά μασ είναι ζνα ΡΝΕΥΜΑ-ΨΥΧΘ, καί όχι θ ςάρκα καί 
αδυναμίεσ ςαν τισ δικζσ ςασ, ςτο να μαλϊνετε καί να επιμζνετε ότι τοφσ αγαπάτε 
καί ςασ αγαποφν. Τότε αιςκάνεςτε ότι όλοι γφρω ςασ είναι ο πατζρασ καί θ μθτζρα 
καί ό γυιόσ καί θ κόρθ ςασ. 
Αυτό εννοοφςε, αλλά ο τρόποσ ποφ το παρουςίαςαν παρεξθγικθκε.  
Ζτςι με λογικι καί ενδοςκόπιςθ, κά πολεμιςουμε γιά να βγοφμε ζξω από τον κόςμο 
τισ χωριςτθκότθτοσ, επειδι ςτθν βαςιλεία τϊν ουρανϊν ο προςωπικόσ εγωιςμόσ 
δεν μπορεί να ειςζλκει. Να γιατί ο προςωπικόσ εγωιςμόσ, το ςφνολο των ςτοιχει-
ακϊν ποφ δθμιουργιςαμε καί είναι μζςα ςτθν προςωπικότθτά μασ, δεν κζλει να 
ειςζλκουμε ςτθν βαςιλεία τϊν ουρανϊν ποφ είναι μζςα μασ. Ϊςτε το κακικον 
πρϊτα από όλα είναι να απαλαγοφμε από το πζπλο-ςκιά ποφ είναι ό προςωπικόσ 



εγωιςμόσ, καί όταν το κάνουμε κά δοφμε κακαρά το Ρνεφμα-Ψυχι τϊν δικϊν μασ 
καί όλων γφρω μασ, διότι τϊρα δεν μποροφμε να δοφμε κακαρά. Πταν κάποιοσ μάσ 
ρωτιςει, παραπονοφμεκα ςυνεχϊσ ότι ιμαςτε ζνα αδφναμο άτομο, μθ ζχον τθν 
δφναμθ τισ κελιςεωσ, ςε κάκε χίλιουσ ανκρϊπουσ οί 999 παραπονιοφνται, γιατί 
δεν ξζρουν τθν αλικεια, κα βροφν κάτι να παραπονιοφνται, γιατί δεν ξζρουν ποιοί 
είναι καί τί είναι. Ραραπονιοφνται γιά τί. Γιά τθν ςυμπεριφορά όλων γφρω τουσ, 
διότι δεν μποροφν να τοφσ καταλάβουν καί ιδίωσ τοφσ δικοφσ των, διότι δεν 
γνωρίηουν τί οί δικοί τουσ άνκρωποι καί αυτοί οι ίδιοι είναι, καί τί είναι ο κόςμοσ 
τισ χωριςτθκότθτοσ. Ϊςτε ηοφμε ςτον υλικό κόςμο, ζνα κόςμο αυταπάτθσ. Πτι 
κεωροφμε ότι βλζπουμε γφρω μασ δεν είναι θ πραγματικότθσ αλλά με ποιό τρόπο 
το αντιλαμβανόμεκα, καί μελετϊντασ τον κείο εαυτό μασ κα δοφμε ότι τα πράγματα 
δεν είναι όπωσ εμφανίηονται. 
Τϊρα όπωσ είπαμε οί ανκρωποδαίμονζσ, τα ςτοιχειακά, επιςτρζφουν διά τϊν επτά 
κζντρων, μποροφν να κυριεφςουν τθν προςωπικότθτα, καί προξενοφν αρρϊςτιεσ. 
Μπαίνουν ςζ ηϊα ; Μερικζσ φορζσ. Μπαίνουν ςε δζνδρα ; Ναί, πολλζσ φορζσ. Αν 
γίνει μία διακόρευςθ, ζνα ζγκλθμα, κάτω από ζνα δζνδρο, μζνει ςτο δζνδρο ζνα 
ςτοιχειακό. Αλλά όταν μπεί ζνα ςτοιχειακό ςζ δζνδρο, το δζνδρο δεν αποδίδει 
καρπό, οφτε ςπόρο. Καί όποιοι περνοφν από εκεί, άν κραδαίνονται με τον ίδιο 
τρόπο κα επθρεαςκοφν. Να γιατί ό Χριςτόσ, ζκανε το δζνδρο να ξερακεί. Βλζπουμε 
τζτοια, όχι μόνο ςε δζνδρα, άλλα καί ςε ςπίτια, καί τα απενεργοποιοφμε καί τα 
ςτζλνουμε ςτο ζρεβοσ, γιά να αφιςουν τοφσ ανκρϊποσ ιςυχουσ. Τϊρα ποιοί είναι 
οί χειρότεροι, οι Ρεπτοκϊτεσ ι οί άνκρωποι ; Οί άνκρωποι.  
Πςοι περιβάλλονται με δφο ι ζνα πζπλο αποφεφγουν να ςυντονίηονται με ανκρϊ-
πουσ, διότι ετοιμάηονται να τα αποβάλλουν καί να ειςζλκουν ςτο Φϊσ.  
Αυτοί με τα επτά, μποροφν να αποβάλλουν ζνα καί να είναι με ζξθ κ.ο.κ. Αλλά 
χρειάηονται αιϊνεσ. 
Ο Κεόσ ανζχεται τοφσ πεπτοκϊτεσ, καί ο άνκρωποσ δεν πρζπει να τοφσ φοβάται, 
αλλά μάλλον να τοφσ λυπάται.  
Μπορεί ζνασ ανκρωποδαίμων ποφ κραδαίνεται με τα επτά πζπλα ςκότουσ να 
επθρεάςει ζνα καλό άνκρωπο; Ροτζ.  
Ακόμθ καί οί ανκρωποδαίμονεσ αποφεφγουν τοφσ καλοφσ ανκρϊπουσ. 

τϊμεν Καλϊσ ζν Κυρίω Πάντοτε 
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