ΑΛΙΚΗ ΜΠΕΪΛΗ

Η Alice Bailey ( 1880 - 1949 ) υπιρξε μια από τισ μεγάλεσ μορφζσ του Εςωτεριςμοφ.
Γεννικθκε ςτο Manchester τισ Μεγάλθσ Βρετανίασ αλλά το 1907 μετακόμιςε ςτισ
Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, όπου και πζκανε ςτθν πόλθ τισ Νζασ Υόρκθσ. Αριςτοκρατικισ
καταγωγισ παιδί, από πολφ μικρι διλωνε δυςτυχιςμζνθ και ωσ αποτζλεςμα προζβθ ςε τρεισ απόπειρεσ αυτοκτονίασ αλλά μετά τθν τελευταία τθσ απόπειρα, ςε
θλικία 15 ετϊν, δζχτθκε τθν επίςκεψθ ενόσ μυςτθριϊδουσ αγνϊςτου, ο οποίοσ τθσ
ηιτθςε να προετοιμαςτεί διότι κα ζπρεπε να φζρει εισ πζρασ μια ςθμαντικι
αποςτολι. Ζπειτα από ζνα ταξίδι ςτθν Ινδία, τον πρϊτο τθσ γάμο, τθν μετακόμιςθ
ςτθν Αμερικι, το άδοξο τζλοσ του γάμου τθσ, χρειάςτθκε να εργαςτεί ςε εργοςτάςιο
για να ςυντθριςει τον εαυτό τθσ και τα τρία τθσ παιδιά, θ Alice Bailey ιρκε ςε
επαφι με τθν Θεοςοφικι Εταιρεία τθσ Ζλενασ Μπλαβάτςκι, τθσ οποίασ ζγινε
ζνκερμο μζλοσ και ιταν ςε ζνα πορτρζτο που αναγνϊριςε τον μυςτθριϊδθ ξζνο που
τθν είχε επιςκεφτεί χρόνια πριν, ωσ το Δάςκαλο Koot Hoomi.
Από τθν παραδοςιακι Βρετανικι ανατροφι τθσ, θ ηωι τθσ Αλίκθσ Μπζϊλθ τθν
οδιγθςε ςε πολλζσ κατευκφνςεισ, αλλά πάντοτε ςε μια κατεφκυνςθ : προσ τθν
ςτιγμι όπου μζςω δραςτικϊν προςωπικϊν εμπειριϊν, πολλϊν ειδϊν, απόκτθςε μια
ςφνκεςθ άποψθσ και κατανόθςθσ και μια απόλυτθ πεποίκθςθ ότι μια κεία ηωι
διαπερνά και ηωογονεί τθν μια ανκρωπότθτα και ότι το Σχζδιο για τθν ανκρωπότθτα
χρειάηεται τθν ςυνεργαςία και τθν υπθρεςία εκπαιδευμζνων και αφοςιωμζνων
ανκρϊπων, νοιμονα πλθροφορθμζνων πάνω ςτισ παγκόςμιεσ υποκζςεισ, ςε
ςυνεργαςία με εκείνουσ που αποτελοφν τθν πνευματικι Ιεραρχία, τθν εςϊτερθ
κυβζρνθςθ του πλανιτθ. Το ζργο τθσ ηωισ τθσ ζγινε αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ τθσ
ςφνκεςθσ και πραγμάτωςθσ. Χωρίσ οφτε ςτο ελάχιςτο να χάςει κάτι από τισ πολφ
ανκρϊπινζσ τθσ ποιότθτεσ και εναςχολιςεισ, θ ψυχι τθσ ανζλαβε τθν υποχρζωςθ
προσ το Διδάςκαλό τθσ, και θ προςωπικότθτά τθσ παρείχε πλιρθ ςυνεργαςία ςτο
πεδίο τθσ αποδεχόμενθσ υπθρεςίασ τθσ.
Μερικά χρόνια αργότερα είχε επαφζσ με ζναν Διδάςκαλο, ο οποίοσ ζμελλε να
αλλάξει ολόκλθρθ τθν ηωι τθσ.

Η Alice Bailey αναφερόταν ςε αυτόν ωσ - ο Θιβετανόσ- και αργότερα ζγινε γνωςτό
ότι επρόκειτο για τον Djwal Khul. Από τθν ςυνεργαςία τουσ προζκυψαν 24 βιβλία
Εςωτερικοφ περιεχομένου ►, ςτα οποία θ Bailey αςχολικθκε με ζνα πλικοσ
τομζων γνϊςθσ όπωσ : αςτρολογία, εςωτεριςμό, πνευματιςμό, αποκρυφιςμό,
εςωτερικι ψυχολογία, επιςτιμθ, κεραπευτικι και πολλά άλλα. Παντρεφτθκε για
δεφτερθ φορά υψθλόβακμο μαςόνο και γενικό γραμματζα τθσ Θεοςοφικισ
Εταιρείασ, θ οποία εξζδωςε και το πρϊτο τθσ βιβλίο Μφθςθ, Ανκρϊπινθ και Ηλιακι
αλλά αργότερα ιρκε ςε ςφγκρουςθ με τθν Θεοςοφικι Εταιρεία και τθν Πρόεδρό
τθσ, Annie Besant και το αποτζλεςμα ιταν τόςο αυτι όςο και ο άντρασ τθσ να εκδιωχκοφν από τουσ κόλπουσ τθσ για αδιευκρίνιςτουσ λόγουσ.
Η διαμάχθ ςχετικά με τα γεγονότα εκείνθσ τθσ εποχισ ςυνεχίηεται ακόμθ, με
οριςμζνουσ Θεοςοφιςτζσ να επιτίκενται ςτο ζργο τθσ ενϊ κάποιουσ άλλουσ να
παραδζχονται ότι ζδωςε μια διαφορετικι οπτικι γωνία ςε αρκετά ςθμεία, όχι όμωσ
εχκρικι προσ το ζργο και τουσ ςκοποφσ του ιδρφματοσ τισ Μπλαβάτςκι.
Άςχετα με τισ εκατζρωκεν αιτιάςεισ, το ζργο τθσ Alice Bailey είναι τεράςτιο ςε
ζκταςθ και ςε ςθμαςία, παρά τισ κατά καιροφσ επικρίςεισ που ζχει δεχκεί για
αντιςθμιτιςμό και ρατςιςμό γενικότερα. Η πραγματεία τθσ περί τϊν Επτά Ακτίνων
επθρζαςε κακοριςτικά τθν Εςωτερικι ςκζψθ, όπωσ και οι αποκαλφψεισ τθσ για μια
αόρατθ αδερφότθτα μυθμζνων Διδαςκάλων, θ οποία βοθκά και ενιςχφει τον άνκρωπο ςτθν προςπάκειά του για Εξζλιξθ.
Για τθν Μυςτικι Ιεραρχία ζγραψε πολλά ενδιαφζροντα, όπωσ για το ρόλο του
Διδαςκάλου Ιθςοφ και του Χριςτοφ, τον πλανιτθ Αφροδίτθ, το Σείριο, τθν μυςτθριϊδθ Σαμπάλλα, το πεπρωμζνο των Εκνϊν, τισ μυιςεισ του ανκρϊπου, του Πλανθτικοφ Λόγου και του Ηλιακοφ Λόγου, ενϊ διάςθμο παραμζνει το μάντραμ που τθσ
δόκθκε από τον Διδάςκαλό τθσ το 1937 και που ονομάηεται " Μεγάλθ Επίκλθςθ ", θ
οποία και χρθςιμοποιείται από Εςωτερικοφσ κφκλουσ παγκοςμίωσ.
Προσ το τζλοσ τθσ ηωισ τθσ, θ Αλίκθ Μπζϊλθ κάπωσ απρόκυμα ςυμφϊνθςε να
γράψει τθν αυτοβιογραφία τθσ.
Αυτό που τελικά τθν ζκανε να γράψει για τθν ηωι τθσ ιταν ζνα γράμμα που πιρε το
1941 από ζνα φίλο που, όπωσ λζει θ ίδια, από τθ Σκωτία, ο οποίοσ ζνιωκε βακιά ότι
«κα πρόςφερα μια πραγματικι υπθρεςία αν μποροφςα να δείξω ςτουσ ανκρϊπουσ
πϊσ ζγινα αυτό που είμαι απ’ αυτό που ιμουν. Θα ιταν χριςιμο να ξζρουν πϊσ
ζνασ φανατικόσ, ορκόδοξοσ Χριςτιανόσ εργάτθσ μποροφςε να γίνει παςίγνωςτοσ
δάςκαλοσ του αποκρυφιςμοφ».

