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Σιμερα κα μιλιςουμε για τον ςυμβολιςμό των Χριςτουγζννων. Είναι ξεκάκαρο 
ότι χρειάηεται να διαλογιςτοφμε πάνω ςε αυτό το εξαιρετικό γεγονόσ. 

Ο Ιλιοσ, κάνει ζνα ελλειπτικό ταξίδι που ξεκινάει ςτισ 25 του Δεκεμβρίου. Μετά 
επιςτρζφει για μια ακόμα φορά ςτο Νότιο Ρόλο τθσ Ανταρκτικισ. Για αυτόν λοιπόν 
τον λόγο είναι απαραίτθτο να ςυλλογιςτοφμε πάνω ςτο βακφ νόθμά του. 

Αυτι τθ ςτιγμι εδϊ ςτον Βορά ξεκινά το κρφο, επειδι ο ιλιοσ απομακρφνεται 
προσ τθν κατεφκυνςθ των νότιων περιοχϊν. Και ςτισ 24 του Δεκζμβρθ, κα ζχει 
φτάςει ςτο υψθλότερο ςθμείο του ταξιδιοφ του με κατεφκυνςθ τον Νότο. 

Αν ο ιλιοσ δεν ζκανε τθν κίνθςι του προσ τον Βορά ςτισ 25 του Δεκζμβρθ, κα 
ιταν αδφνατο να αντζξουμε το κρφο, όλθ θ Γθ κα γινόταν μια μεγάλθ μάηα πάγου 
και κάκε ηωντανό πλάςμα κα πζκαινε. 
Αξίηει λοιπόν να διαλογιςτοφμε πάνω ςτο γεγονόσ των Χριςτουγζννων. 

Ο Χριςτόσ-Ιλιοσ πρζπει να προχωριςει, για να μασ παράςχει ηωι, και ςτθν 
ιςθμερία τθσ Άνοιξθσ ςταυρϊνει τον εαυτό του πάνω ςτθ Γθ. Στθ ςυνζχεια το 
ςταφφλι και ο ςίτοσ ωριμάηουν και ακριβϊσ μζςα ςτθν Άνοιξθ είναι που ο Κφριοσ 
πρζπει να περάςει μζςα απ’ τθ ηωι του, το πάκοσ του και τον κάνατο , ϊςτε να 
μπορεί αργότερα να αναςτθκεί μζςα ςτθ Μεγάλθ βδομάδα. 

Ο φυςικόσ ιλιοσ είναι απλά το ςφμβολο του Ρνευματικοφ ιλιου, του Χριςτοφ-
Ιλιου. Πταν οι αρχαίοι λαοί λάτρευαν τον Ιλιο, όταν τον υμνοφςαν, δεν υμνοφςαν 
τον φυςικό ιλιο. Πχι, υμνοφςαν τον Ιλιο του Μεςονυχτίου, τον Χριςτό-Ιλιο. 

Αναμφίβολα, είναι ο Χριςτόσ-Ιλιοσ που πρζπει να μασ οδθγιςει ςτουσ 
ανϊτερουσ κόςμουσ τθσ Συνείδθςθσ. Κάκε μφςτθσ που μακαίνει να δουλεφει ζξω 
από το φυςικό του ςϊμα κατά βοφλθςθ, κακοδθγείται από τον Ιλιο του 
Μεςονυχτίου, από τον κοςμικό Χριςτό. 

Είναι απαραίτθτο να γνωρίηουμε τισ ςυμβολικζσ κινιςεισ του Ιλιου του 
Μεςονυχτίου. Αυτόσ είναι που πάντα κακοδθγεί τον μυθμζνο, αυτόσ είναι που μασ 
κατευκφνει, που δείχνει τι πρζπει και τι δεν πρζπει να κάνουμε. Μιλάω, με τθν πιο 
βακειά εςωτερικι ζννοια, λαμβάνοντασ υπόψθ μου ότι ο κάκε μυθμζνοσ πρζπει 
να βγει ζξω από το φυςικό του ςϊμα με τθ κζλθςι του (το να μθ ξζρεισ πϊσ να 
βγεισ είναι για τουσ αρχάριουσ ι για αυτοφσ που κάνουν τα πρϊτα βιματα ςε 
αυτζσ τισ μελζτεσ). 

Άρα, από τθν ςτιγμι που κάποιοσ είναι πάνω ςτο μονοπάτι, πρζπει να 
κακοδθγείται από τον Μεςονφχτιο Ιλιο, από τον Χριςτό Ιλιο, να μάκει να 
αναγνωρίηει τα ςιματά του, τισ κινιςεισ του. Για παράδειγμα, αν κάποιοσ δει τον 
Ιλιο να βυκίηεται μζςα ςτθν δφςθ, τι ςιμα κα του περνοφςε αυτό; Πτι κάτι πρζπει 
να πεκάνει μζςα ςτουσ εαυτοφσ μασ. Αν αντίςτοιχα κάποιοσ δει τον Ιλιο να 
υψϊνεται ςτον ορίηοντα, τι ςθμαίνει αυτό; Πτι κάτι πρζπει να γεννθκεί μζςα μασ. 

Πταν ζχουμε επιτφχει ςτισ εςωτερικζσ δοκιμαςίεσ μασ, Εκείνοσ λάμπει 
εκκαμβωτικά ςτον ορίηοντα. Ο Κφριοσ μασ ςτρζφει προσ τουσ ανϊτερουσ κόςμουσ 
και πρζπει να μάκουμε πϊσ να αναγνωρίηουμε τα ςινιάλα του.  



Ο Dubois και πολλοί άλλοι αποκρυφιςτζσ ζχουν μελετιςει το εξαίρετο γεγονόσ 
των Χριςτουγζννων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία (Και αυτό αναγνωρίηεται από 
τον Dubois) ότι όλεσ οι κρθςκείεσ των αρχαίων χρόνων γιόρταηαν τα Χριςτοφγεννα. 

Ππωσ ο φυςικόσ ιλιοσ προχωράει προσ τον Νότο ϊςτε να προςφζρει ηωι ςε όλθ 
τθν πλάςθ, με τον ίδιο τρόπο ο Μεςονφχτιοσ Ιλιοσ, ο Ιλιοσ του Ρνεφματοσ, ο 
Χριςτόσ-Ιλιοσ, μασ δίνει ηωι αν μάκουμε να υπακοφμε τισ εντολζσ του. 

Ρροφανϊσ, θ Βίβλοσ μιλάει για το θλιακό γεγονόσ και είναι απαραίτθτο να 
καταλάβουμε το μυςτικό νόθμά του. Κάκε χρόνο, το Κοςμικό δράμα του Χριςτοφ-
Ιλιου διαδραματίηεται ςτον Μακρόκοςμο (κάκε χρόνο επαναλαμβάνω). Ασ 
λάβουμε υπόψθ μασ ότι κάκε χρόνο ο Χριςτόσ-Ιλιοσ πρζπει να ςταυρϊςει τον 
εαυτό του μζςα ςτον κόςμο, να ηιςει το δράμα τθσ ηωισ, του πάκουσ και του 
κανάτου και να αναςτθκεί εν τζλει ςε ότι είχε υπάρξει, υπάρχει, και κα υπάρχει, 
δθλαδι ςε όλθ τθ δθμιουργία. Σε αυτι τθ μορφι είναι που όλοι λαμβάνουν τθ ηωι 
του Χριςτοφ-Ιλιου. 

Είναι επίςθσ αλικεια ότι κάκε χρόνο ο Ιλιοσ, όταν απομακρφνεται προσ τισ 
νότιεσ περιοχζσ, μασ αφινει (εμάσ ςτο Βορά) λυπθμζνουσ, επειδι πάει να δϊςει 
ηωι ςε άλλεσ περιοχζσ. Τα ατζλειωτα βράδια του χειμϊνα είναι δφςκολα. Στθ 
διάρκεια των Χριςτουγζννων οι μζρεσ είναι μικρζσ και οι νφχτεσ μεγάλεσ. 

Ασ διαλογιςτοφμε πάνω ςε όλα αυτά. Είναι βολικό για μασ να καταλάβουμε τι 
πραγματικά ςυμβολίηει το Κοςμικό Δράμα. Είναι απαραίτθτο ο Χριςτόσ-Ιλιοσ να 
γεννθκεί και μζςα ςε εμάσ ( είναι επιτακτικό να γεννθκεί και ςε εμάσ ). 

Θ Βίβλοσ μιλάει για τθν Βθκλεζμ και για ζναν ςτάβλο όπου είχε γεννθκεί. Ο 
ςτάβλοσ τθσ Βθκλεζμ είναι μζςα μασ, εδϊ και τϊρα. Ακριβϊσ, ςε αυτόν τον 
εςωτερικό ςτάβλο ηοφνε τα ηϊα τθσ επικυμίασ, όλα αυτά τα λάγνα «εγϊ» που 
κουβαλάμε ςτθν ψυχι μασ, αυτό είναι εμφανζσ. 

Θ Βθκλεζμ θ ίδια, είναι ζνα εςωτερικό όνομα. Τουσ καιροφσ που ο ςπουδαίοσ 
Δάςκαλοσ Λθςοφσ ιρκε ςτον κόςμο, θ κωμόπολθ Βθκλεζμ δεν υπιρχε. Είναι 
εμφανζσ ότι όλα αυτά είναι απολφτωσ ςυμβολικά. Το «Βθλ»(ι «Βελ») που 
εννοείται ςτθ λζξθ Βθκλεζμ ζχει ρίηα από τθ γλϊςςα των Χαλδαίων και ςθμαίνει 
«Ρφργοσ Φωτιάσ». «Βθκλεζμ» λοιπόν ςθμαίνει «Ρφργοσ Φωτιάσ»… Ροιόσ κα 
μποροφςε να αγνοιςει ότι το «Βθλ» είναι ζνασ όροσ που ςχετίηεται με τον Ρφργο 
του Βθλ, τον Ρφργο τθσ Φωτιάσ; Άρα, θ βθκλεζμ είναι απόλυτα ςυμβολικι. 

Πταν ο μυθμζνοσ δουλεφει με τθν ιερι φωτιά, όταν ο μυθμζνοσ κατανικάει από 
τθν εςϊτερθ φφςθ του τα ψυχικά επιπρόςκετα, όταν αλθκϊσ κάνει αυτι τθ 
δουλειά, αναμφίβολα κα πρζπει να περάςει μζςα από τθν μφθςθ τθσ Αφροδίτθσ. 
Θ κάκοδοσ του Χριςτοφ ςτθν καρδιά του ανκρϊπου, είναι ζνα κοςμικό-ανκρϊπινο 
γεγονόσ μεγάλου βελθνεκοφσ. Αυτό το γεγονόσ είναι πράγματι θ μφθςθ τθσ 
Αφροδίτθσ. 

Δυςτυχϊσ, δεν ζχει γίνει κατανοθτό τι πραγματικά είναι ο Χριςτόσ. Ρολλοί 
πιςτεφουν ότι ο Χριςτόσ ιταν αποκλειςτικά ο Λθςοφσ τθσ Ναηαρζτ και κάνουν 
λάκοσ. Ο Λθςοφσ τθσ Ναηαρζτ ωσ άνδρασ, ι για να είμαςτε πιο ακριβείσ, ο Λεςουά 
Μπεν Ραντιρά ωσ άνδρασ, δζχτθκε τθν μφθςθ τθσ Αφροδίτθσ, ενςάρκωςε τον 
Χριςτό. Αλλά δεν είναι ο μοναδικόσ που ζχει καταφζρει αυτι τθν μφθςθ. Ο Ερμισ 
ο Τριςμζγιςτοσ, ο τρεισ φορζσ ςπουδαίοσ Κεόσ Μβισ, Κϊκ, είχε επίςθσ ενςαρκϊςει 
τον Χριςτό. 

Ο Λωάννθσ ο βαπτιςτισ, που πολλοί πίςτευαν ότι είναι ο Χριςτόσ, ο χριςμζνοσ, 
αναμφίβολα είχε δεχτεί τθν μφθςθ τθσ Αφροδίτθσ, είχε ενςαρκϊςει τον Χριςτό. Ο 



γνωςτικοί οπαδοί του Βαπτιςτι των αγίων τόπων, ιςχυρίηονταν ότι αυτόσ ιταν ο 
αλθκινόσ Μεςςίασ, ο Λωάννθσ, και ότι ο Χριςτόσ ιταν απλά ζνασ μακθτισ του που 
ικελε να ακολουκιςει τα βιματά του. Εκείνεσ τισ μζρεσ γινόντουςαν ςυηθτιςεισ 
ανάμεςα ςτουσ οπαδοφσ του Λωάννθ, τουσ γνωςτικοφσ Εςςαίουσ και άλλουσ. 

Ρρζπει επομζνωσ να καταλάβουμε τον Χριςτό όπωσ είναι: Πχι ςαν ζναν άνκρωπο 
ι αντικείμενο. Ο Χριςτόσ είναι πολφ πιο μακριά από τθν προςωπικότθτα, το «Εγϊ» 
και τθν ατομικότθτα. Ο Χριςτόσ, ςτον αυκεντικό εςωτεριςμό, είναι ο Λόγοσ, ο 
Θλιακόσ Λόγοσ, που αντιπροςωπεφεται από τον ιλιο. Τϊρα κα καταλάβουμε γιατί 
οι Μνκασ λάτρευαν τον Ιλιο. Οι Ναουάτλ λάτρευαν τον Ιλιο, κακϊσ και οι Μάγια 
και οι Αιγφπτιοι κλπ. 

Δεν ιταν μία λατρεία προσ τον φυςικό ιλιο, αλλά προσ αυτό που κρυβόταν πίςω 
από το φυςικό ςφμβολο. Ρροφανϊσ, αυτό ο οποίοσ λατρευόταν ιταν ο Θλιακόσ 
Λόγοσ, ο Δεφτεροσ Λόγοσ. Αυτόσ ο Θλιακόσ Λόγοσ είναι θ Ρολλαπλι Τζλεια 
Ενότθτα (και θ ποικιλία βρίςκεται εντόσ τθσ ενότθτασ αυτισ). Στον κόςμο του 
Κοςμικοφ Χριςτοφ, θ ξζχωρθ ατομικότθτα δεν υφίςταται. Για τον Κφριο όλοι μασ 
είμαςτε Ζνα [….]. Και ςυμβαίνει ότι εκεί πάνω θ ατομικότθτα δεν υπάρχει, δεν 
υπάρχει προςωπικότθτα οφτε «Εγϊ». Εκεί όλα είναι ζνα. Στον κόςμο του Λόγου 
δεν υπάρχει ξεχωριςτι οντότθτα. Ο Λόγοσ είναι τζλεια πολλαπλι ενότθτα, είναι 
μια ενζργεια που ρζει και πάλλεται μζςα ςτθν ολότθτα τθσ φπαρξθσ, ςτο βάκοσ 
κάκε ατόμου, κάκε θλεκτρονίου, κάκε πρωτονίου και εκφράηει τον εαυτό τθσ ςε 
κάκε άνκρωπο που είναι καταλλιλωσ προετοιμαςμζνοσ [….]. 

Πταν ζναν άνκρωποσ είναι καταλλιλωσ προετοιμαςμζνοσ, περνάει μζςα από τθν 
μφθςθ τθσ Αφροδίτθσ (αλλά πρζπει να είναι δεόντωσ προετοιμαςμζνοσ) και μζςα 
από αυτι κερδίηει τθν ενςάρκωςθ του Κοςμικοφ Χριςτοφ μζςα ςτον εαυτό του, 
μζςα ςτθ ίδια τθν φφςθ του. 

Θ γζννθςθ του Λθςοφ ςτθ Βθκλεζμ κα ιταν άχρθςτθ αν δεν γεννθκεί και ςτθν 
καρδιά μασ επίςθσ. Ο κάνατοσ και θ ανάςταςι του κα ιταν άχρθςτεσ αν δεν 
πεκάνει και δεν αναςτθκεί ςτθν καρδιά μασ. Αυτι είναι θ φφςθ του Σωκζντοσ 
Σωτιρα [1]. Ο Εςωτερικόσ Χριςτόσ πρζπει να μασ ςϊςει από μζςα.  

Αυτοί που περιμζνουν τθν επιςτροφι του Χριςτοφ τθσ Ναηαρζτ ςε ζνα μακρινό 
μζλλον κάνουν λάκοσ. Ο Χριςτόσ πρζπει να ζρκει τϊρα, από μζςα μασ. Θ Δευτζρα 
παρουςία του Κυρίου είναι από μζςα, από τα βάκθ τθσ ςυνείδθςισ μασ. Για αυτό 
και είναι γραμμζνο: «Τότε, αν οποιοςδιποτε άνδρασ ζρκει και ςου πει, κοίτα, εδϊ 
είναι ο Χριςτόσ, ι εκεί, να μθν τον πιςτζψεισ…» . Ο Χριςτόσ δεν κα ζρκει από ζξω 
μασ αυτι τθ φορά αλλά από μζςα. Κα ζρκει από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μασ αν 
ετοιμάςουμε τουσ εαυτοφσ μασ. 

Ο Απ. Ραφλοσ το ξεκακαρίηει αυτό λζγοντασ : «…Ζχοντασ δικαιωκεί αυτό από τθν 
χάρθ Του, κα γίνουμε κλθρονόμοι ςφμφωνα με τθν ελπίδα μασ ςτθν αιϊνια ηωι» . 
Αν κάποιοσ μελετιςει τον Ραφλο τθσ Ταρςοφ προςεχτικά, κα δει ότι αυτόσ ςε 
ςπάνιεσ μόνο περιπτϊςεισ αναφζρεται ςτον ιςτορικό Χριςτό. Κάκε φορά που 
μιλάει για τον Λθςοφ Χριςτό μιλάει για τον Εςωτερικό Χριςτό, τον Εςωτερικό Λθςοφ 
Χριςτό που πρζπει να εμφανιςτεί ςτο βάκοσ του πνεφματόσ μασ, τθσ ψυχισ μασ. 

Ραράλλθλα ζνασ άνκρωποσ που δεν τον ενςαρκϊνει, δε μπορεί να ειπωκεί αν κα 
ζχει τθν αιϊνια ηωι. Μόνο Αυτόσ μπορεί να παίρνει ψυχζσ από τον Άδθ, μόνο 
Αυτόσ μπορεί πραγματικά να μασ δϊςει ηωι, μία γεμάτθ ηωι. Ρρζπει λοιπόν να 
είμαςτε λιγότερο δογματικοί και να μάκουμε να ςκεφτόμαςτε ςε ςχζςθ με τον 
Εςϊτερο Χριςτό. 



Πλοσ ο ςυμβολιςμόσ που ςχετίηεται με τθ γζννθςθ του Λθςοφ Χριςτοφ είναι 
αλχθμικόσ και καβαλιςτικόσ. Λζγεται ότι υπάρχουν Τρεισ Σοφοί Άνδρεσ που πιγαν 
να τον προςκυνιςουν, κακοδθγοφμενοι από ζνα αςτζρι. Αυτό το απόςπαςμα δε 
κα μποροφςε να γίνει κατανοθτό αν δεν γνωρίηουμε τθν αλχθμεία, επειδι ο 
ςυμβολιςμόσ αυτόσ είναι αλχθμικόσ… Ροιό είναι το αςτζρι και ποιοι είναι αυτοί οι 
τρεισ ςοφοί άνδρεσ; Εγϊ ςασ λζω ότι το αςτζρι είναι θ ςφραγίδα του Σολομϊντα, 
το εξάκτινο αςτζρι, το ςφμβολο του Θλιακοφ Λόγου. 

 Ρροφανϊσ, το ανϊτερο τρίγωνο αντιπροςωπεφει το κειάφι, δθλαδι τθ φωτιά. 
Και τι ςυμβολίηει το κατϊτερο τρίγωνο ςτθν Αλχθμεία; Τον υδράργυρο, το νερό. 
Αλλά ποιο είναι το νερό για το οποίο μιλάνε οι αλχθμιςτζσ; Μιλάνε για ζνα νερό 
που «δεν υγραίνει ότι ακουμπάει, για τον ριηικό μεταλλικό αρικμό” ι με άλλα 
λόγια για το Αξιοχεχάρι (Exhiohehari), το ιερό ςπζρμα. Αναμφίβολα, μζςα από τθν 
μετατροπι των ςεξουαλικϊν εκκρίςεων αυτό το υπζροχο νερό, τα «αγνά νερά τθσ 
Αμρίτα [2]» καταςκευάηεται ο υδράργυροσ τθσ μυςτικισ Φιλοςοφίασ.  

Αξίηει πραγματικά να διαλογιςτοφμε πάνω ςτθ ςφραγίδα του Σολομϊντα. Εκεί 
βλζπουμε το ανϊτερο τρίγωνο, που είναι ζνασ ηωντανόσ αντιπρόςωποσ του κείου, 
και το κατϊτερο, που είναι ζνασ ηωντανόσ αντιπρόςωποσ του υδράργυρου. Αυτό 
ςθμαίνει, ότι θ Λερι Φωτιά, θ Φωτιά του Αγίου Ρνεφματοσ, πρζπει να 
γονιμοποιιςει τθν Χαοτικι φλθ, ϊςτε να εμφανιςτεί θ ηωι. Ρρζπει να 
γονιμοποιιςει τον Υδράργυρο τθσ Μυςτικισ Φιλοςοφίασ. Αναμφίβολα, είναι 
λιγάκι δφςκολο να καταλάβουμε το αςτζρι τθσ Βθκλεζμ αν δεν χρθςιμοποιιςουμε 
τθν Σφραγίδα του Σολομϊντα και τθν Αλχθμεία. 

Επαναλαμβάνω, ο Υδράργυροσ είναι θ Μεταλλικι Ψυχι του Λεροφ Σπζρματοσ και 
το κειάφι είναι θ Λερι Φωτιά Κουνταλίνθ. Πταν το καταλάβουμε αυτό, μποροφμε 
να διαλευκάνουμε και κάτι άλλο: Το κειάφι πρζπει να γονιμοποιιςει τον 
Υδράργυρο. Με τον Υδράργυρο γονιμοποιθμζνο από το κειάφι μποροφμε να 
δθμιουργιςουμε τα Ανϊτερα Υπαρξιακά Σϊματα του Είναι. Είναι λοιπόν φανερό 
ότι αν δεν το κατανοιςουμε αυτό δε κα μπορζςουμε και να κατανοιςουμε οφτε 
τθν Σφραγίδα του Σολομϊντα, οφτε το αςτζρι που εμφανίςτθκε ςτουσ Τρεισ 
Σοφοφσ. 
Για να το εξθγιςουμε καλφτερα, να ποιοι είναι οι Τρεισ υδράργυροι: 

I. 1.Αυτόσ που οι αλχθμιςτζσ αποκαλοφν Ακατζργαςτοσ Υδράργυροσ, δθλαδι 
το Λερό Σπζρμα. 

II. 2.Ο δεφτεροσ Υδράργυροσ είναι θ Μεταλλικι Ψυχι του πρϊτου. Μζςα από 
τθν μετατροπι το ςπζρμα μεταμορφϊνεται ςε ενζργεια. Αυτι θ ςεξουαλικι 
ενζργεια λζγεται Μεταλλικι Ψυχι του Σπζρματοσ. 

III. 3.Ο τρίτοσ είναι ο πιο ςθμαντικόσ. Είναι ο γνωςτόσ Υδράργυροσ που ζχει 
γονιμοποιθκεί από το κειάφι. 

   
Αυτό είναι λίγο δφςκολο να γίνει κατανοθτό, αλλά αν δϊςετε προςοχι, κα 

πάρετε τουλάχιςτον μια ιδζα. Αν κζλετε να ςασ εξθγιςω τα Χριςτοφγεννα, πρζπει 
να ςασ τα εξθγιςω ωσ ζχουν, αλλιϊσ ασ μθ τα εξθγιςω κακόλου… 

Αναμφίβολα, το πρϊτο πράγμα που ζχουμε είναι ο ακατζργαςτοσ υδράργυροσ, 
το Λερό Σπζρμα. Δεφτερον, ζχουμε τθ ςεξουαλικι ενζργεια, το αποτζλεςμα τθσ 
μετατροπισ του ςπζρματοσ. Τρίτον, ζχουμε τον Υδράργυρο που ζχει ιδθ 
γονιμοποιθκεί από το κειάφι, ι με άλλα λόγια, τθν ςεξουαλικι ενζργεια που ζχει 
ιδθ γονιμοποιθκεί από τθν Λερι Φωτιά, ζνα μίγμα ενζργειασ και φωτιάσ που 



ανεβαίνει μζςα από τθν ςπονδυλικι ςτιλθ, για να μασ οδθγιςει ςτθν Εςωτερικι 
Αυτοπραγμάτωςθ του Είναι. Αυτόσ ο τρίτοσ υδράργυροσ είναι θ Κιβωτόσ των 
Ελλινων. Επομζνωσ, μζςα ςτθ κιβωτό υπάρχει αλάτι, υπάρχει κειάφι και 
υδράργυροσ, αυτό είναι εμφανζσ. 

Εκεί, ςτουσ Μακρόκοςμουσ, το Νεφζλωμα είναι καταςκευαςμζνο από αλάτι, 
κειάφι και υδράργυρο. Μζςα ςε αυτό το Νεφζλωμα βρίςκεται θ Κιβωτόσ, θ 
κιβωτόσ των Ελλινων. Μζςα από το Νεφζλωμα αναδφονται οι κοςμικζσ ενότθτεσ. 
Εδϊ κάτω, εμείσ πρζπει να δθμιουργιςουμε τθν κιβωτό. Ρϊσ; Μζςα από τθ 
ςεξουαλικι μετατροπι. Από αυτι τθν Κιβωτό που αποτελείται από αλάτι, κειάφι 
και υδράργυρο κα γεννθκοφν τα Ανϊτερα Υπαρξιακά Σϊματα του Είναι. 

Αν κάποιοσ ζχει το Αςτρικό, το Νοθτικό και το Αιτιατό ςϊμα, προφανϊσ γίνεται 
ζνασ Θλιακόσ άνκρωποσ και δζχεται τισ ψυχικζσ και πνευματικζσ αρχζσ. Φυςικά, 
ςτθν αρχι ζχουμε μόνο τον Ακατζργαςτο Υδράργυρο και είναι απαραίτθτο να τον 
μετατρζψουμε, δθλαδι οι ςεξουαλικζσ εκκρίςεισ πρζπει να μετατραποφν, να 
μεταμορφωκοφν ςε ενζργεια.  

Αυτι θ ενζργεια λζγεται Μεταλλικι Ψυχι του Σπζρματοσ, αυτι θ ενζργεια 
ανεβαίνει μζςα από τα ςπερματικά κανάλια ςτον εγκζφαλο. Αργότερα, αυτι θ 
ενζργεια ςυγχωνεφει τουσ κετικοφσ με τουσ αρνθτικοφσ τθσ πόλουσ ςτον κόκκυγα, 
κοντά ςτο τριβζνι [3] και τότε εμφανίηεται θ φωτιά. Θ φωτιά γονιμοποιεί τθν 
ενζργεια και αναμεμιγμζνθ μαηί τθσ ανεβαίνει μζςα απ’ τθ ςπονδυλικι ςτιλθ ςτον 
εγκζφαλο. 

Το πλεόναςμα αυτοφ του Υδράργυρου που ζχει γονιμοποιθκεί από το κειάφι, 
αποκρυςταλλϊνεται ςτα Ανϊτερα Υπαρξιακά Σϊματα του Είναι. Ρρϊτο κα 
δθμιουργθκεί το Αςτρικό ςϊμα, δεφτερο κα δθμιουργθκεί το ςϊμα του Νου και 
τρίτο το Αιτιατό ςϊμα. Πταν κάποιοσ ζχει το Αςτρικό, το Νοθτικό και το Αιτιατό 
ςϊμα, δζχεται τισ πνευματικζσ αρχζσ και γίνεται άνκρωποσ, ζνασ αλθκινόσ 
άνκρωποσ. Αυτό λοιπόν είναι απολφτωσ αναγκαίο. Αλλά το να δθμιουργιςουμε τα 
Υπαρξιακά Ανϊτερα Σϊματα του Είναι με το να τα τελειοποιιςουμε είναι 
διαφορετικό πράγμα. 

Αναμφίβολα, το Αλάτι, το Κειάφι και ο Υδράργυροσ είναι θ βάςθ των πάντων. 
Ππου υπάρχει φλθ, υπάρχει και αλάτι. Το μικρότερο ςυςτατικό ςτοιχείο κάκε φλθσ 
είναι το αλάτι και το αλάτι μπορεί να μεταμορφωκεί ςε χρυςό. Επομζνωσ, τα 
Ανϊτερα Υπαρξιακά Σϊματα του Είναι, είναι ζνα μίγμα από Αλάτι, Κειάφι και 
Υδράργυρο. Το αλάτι ςε οποιοδιποτε από αυτά τα ςϊματα, μζςα από τθ 
ςυλλογικι δράςθ του Κείου και του Υδράργυρου, μεταμορφϊνεται ςε χρυςάφι. 

Το να μεταμορφϊςουμε αυτά τα ςϊματα ςε χρυςό, ςε Ζξοχα Οχιματα Χρυςοφ, 
είναι το ςωςτό και αυτό είναι το Μεγάλο Ζργο. Αλλά αυτό το καφμα δεν κα 
μποροφςε να πραγματοποιθκεί χωρίσ να δεχτοφμε λίγθ επιπλζον βοικεια. Αυτι θ 
καυμάςια βοικεια είναι θ γζννθςθ του Χριςτοφ μεσ τθ καρδιά μασ: Ο Χριςτόσ 
πρζπει να γεννθκεί μζςα μασ ϊςτε το κολοςςιαίο ζργο τθσ μετατροπισ των 
Ανϊτερων Υπαρξιακϊν Σωμάτων του Είναι ςε κακαρό χρυςό να μπορεί να γίνει. 

Ασ τοποκετιςουμε τουσ εαυτοφσ μασ ςε οποιοδιποτε από αυτά τα ςϊματα: το 
Αςτρικό Σϊμα. Ασ φανταςτοφμε ζναν άνκρωπο που ζχει Αςτρικό ςϊμα. Κάποιοσ 
γνωρίηει ότι ζχει Αςτρικό Σϊμα όταν μπορεί να το χρθςιμοποιιςει, να ταξιδζψει 
με αυτό ςυνειδθτά και κετικά, όταν μπορεί να ταξιδεφςει από ζναν πλανιτθ ςε 
ζναν άλλο… Ασ φανταςτοφμε τϊρα ζναν άνκρωπο που ζχει αςτρικό ςϊμα αλλά 
εργάηεται ϊςτε να το μεταμορφϊςει ςε ζνα όχθμα από κακαρό χρυςό, δθλαδι να 



το τελειοποιιςει. Ρϊσ κα μποροφςε να το κάνει αυτό αν δεν ζχει εξαλείψει τον 
Ξθρό Υδράργυρο (τα «Εγϊ») και το Αρςενικοφχο κειάφι (δθλθτιριο), τουτζςτιν, τα 
αιμοδιψι άτομα τθσ λαγνείασ; 

Ρροφανϊσ κα χρειαςτεί βοικεια και αν καταφζρει τθν εξάλειψθ του ξθροφ 
υδράργυρου και του Αρςενικοφχου Κειαφιοφ ι δθλθτθριϊδουσ κείου, τότε το 
αςτρικό του ςϊμα κα μετατραπεί ςε ζνα Πχθμα Χρυςοφ. Αλλά αυτό το ζργο είναι 
δφςκολο. Ευτυχϊσ ο Εςωτερικόσ Χριςτόσ παρεμβαίνει και βοθκά να εξαλειφκεί 
όλοσ αυτόσ ο Ξθρόσ Υδράργυροσ και ο Δθλθτθριϊδθσ Υδράργυροσ του 
Αρςενικοφχου Κειαφιοφ. Και τζλοσ, ςαν αποτζλεςμα αυτϊν των εργαςιϊν, το 
όχθμα μεταμορφϊνεται ςε όχθμα χρυςοφ. 

 Το αλάτι που μεταμορφϊνει το Αςτρικό Σϊμα ςε όχθμα πολφτιμου χρυςοφ, 
αναγκαςτικά κα χρειαςτεί να περάςει από διαδοχικά ςτάδια. Το πρϊτο 
ςυμβολίηεται από το Μαφρο Κοράκι, από τον Κρόνο. Γιατί; 

Γιατί ο μυθμζνοσ κα πρζπει να αρχίςει να εργάηεται με τον Κάνατο: Κα πρζπει 
να εξοντϊςει, να καταςτρζψει, να αποςυνκζςει όλα τα απάνκρωπα ςτοιχεία που 
φζρει μζςα ςτο Αςτρικό του Σϊμα (και αυτό ςθμαίνει κάνατοσ, ςιψθ) ϊςτε εν 
τζλει να φτάςει το Λευκό Χρϊμα το οποίο είναι απαραίτθτο. 

 Εμφανϊσ, αυτό το Λευκό Χρϊμα ςυμβολίηεται από το λευκό περιςτζρι. Οι 
μυθμζνοι τθσ Αιγφπτου ςυνικιηαν να χρθςιμοποιοφν το Μπα (Ba), με άλλα λόγια, 
λευκζσ λινζσ φορεςιζσ, για να ςυμβολίςουν τθν παρκενία, τθν αγνότθτα. Το τρίτο 
ςφμβολο είναι ο Κίτρινοσ Αετόσ, ο μυθμζνοσ ζχει δικαίωμα να φορζςει το κίτρινο 
χιτϊνα. Ο τζταρτοσ, είναι το τζταρτο ςτάδιο του ζργου, ο μυθμζνοσ δζχεται τον 
μωβ χιτϊνα που ςθμαίνει ότι το αςτρικό του ςϊμα ζχει ιδθ μεταμορφωκεί ςε ζνα 
όχθμα κακαροφ χρυςοφ τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ. Ο Αρχθγόσ όλθσ αυτισ τθσ 
αλχθμικισ εργαςίασ είναι ο Εςωτερικόσ Χριςτόσ. 

Οι ςοφοί άνδρεσ λζνε ότι «το Αλάτι, το Κειάφι και ο Υδράργυροσ, είναι πακθτικά 
όργανα του μεγάλου ζργου» Λζνε «το πιο ςθμαντικό είναι ο Εςωτερικόσ Μάγοσ». 
Αυτόσ ο μάγοσ που αναφζρεται και απ’ τον Ραράκελςο είναι ο Εςωτερικόσ 
Χριςτόσ, ο Κφριοσ. Αυτόσ είναι που πρζπει ςτθ πραγματικότθτα να κάνει, όλο το 
Μεγάλο Ζργο. 

Χρθςιμοποίθςα ςαν παράδειγμα το Αςτρικό Σϊμα, αλλά μια παρόμοια δουλειά 
πρζπει να γίνει και με κάκε ζνα από τα υπαρξιακά ςϊματα του Είναι. Αυτό το ζργο 
χωρίσ τον Εςωτερικό Μάγο τθσ Αλχθμείασ κα ιταν αδφνατο. Για αυτό το λόγο, 
όταν κάποιοσ αρχίςει το Μεγάλο Ζργο, πρζπει να ενςαρκϊςει τον Εςωτερικό 
Χριςτό. Αυτόσ γεννικθκε ςτον ςτάβλο του ςϊματόσ μασ, εκεί μζςα είναι που 
ζχουμε τα ηϊα των κατϊτερων πακϊν. Ρρζπει να αναπτυχκεί, να ξεδιπλωκεί μζςα 
απ’ τισ διαδοχικζσ ανόδουσ των βακμϊν μφθςθσ, να γίνει ζνασ Άνκρωποσ ανάμεςα 
ςτουσ Ανκρϊπουσ, να αποκτιςει τον ζλεγχο όλων των ςυναιςκθματικϊν, 
βουλθτικϊν, ςεξουαλικϊν, ςυναιςκθματικϊν διαδικαςιϊν κλπ κλπ… να γίνει ςαν 
οποιονδιποτε άλλον. 

Ο Χριςτόσ, αν και είναι ζνα τόςο τζλειο Ον, πρζπει να ηιςει ςαν αμαρτωλόσ 
ανάμεςα ςε αμαρτωλοφσ, άγνωςτοσ, μεταξφ αγνϊςτων. Αυτι είναι θ ςκλθρι 
πραγματικότθτα των γεγονότων. Αλλά αναπτφςςεται, ξεδιπλϊνεται και 
αντιςτοίχωσ εξαλείφει μζςα ςτον εαυτό του τα ανεπικφμθτα ςτοιχεία που 
κουβαλάμε μζςα μασ. 

Θ ςταδιακι ζνωςι του μαηί μασ είναι τόςο ςπουδαία, ϊςτε βάηει όλεσ τισ 
ευκφνεσ πάνω ςτουσ ϊμουσ του: Ζχει μεταμορφϊςει τον εαυτό του ςε ζναν 



αμαρτωλό ςαν εμάσ (και εκείνοσ δεν είναι αμαρτωλόσ), ηϊντασ όπωσ όλοι, 
νιϊκοντασ ςτο πετςί και ςτο κόκαλό του, τουσ πειραςμοφσ, και ςε αυτι τθ μορφι, 
λίγο-λίγο, εξοντϊνει τα ανεπικφμθτα ςτοιχεία του ψυχιςμοφ μασ, όχι ςαν κάτι 
άγνωςτο ςε αυτόν, αλλά ςαν κάτι που είναι δικό του κομμάτι. Ξεδιπλϊνεται και 
αναπτφςςεται μζςα ςτον εαυτό μασ και αυτό είναι πραγματικά υπζροχο. Αν δεν 
είχαμε αυτι τθ μορφι, κα ιταν αδφνατον να εκπλθρϊςουμε το Μεγάλο Ζργο. 

Ο Εςωτερικόσ Χριςτόσ είναι αυτόσ που πρζπει να εξαλείψει όλον αυτό τον Ξθρό 
Υδράργυρο και όλο αυτό το Δθλθτθριϊδεσ Κειάφι, ζτςι ϊςτε τα Ανϊτερα 
Υπαρξιακά Σϊματα του Είναι να μποροφν να μεταμορφωκοφν ςε οχιματα από 
κακαρό χρυςό (χρυςό τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ).  

Οι Τρεισ Σοφοί ερχόμενοι να προςκυνιςουν το παιδί, αντιπροςωπεφουν τα 
χρϊματα του Μεγάλου Ζργου. Το πρϊτο χρϊμα είναι το μαφρο. Το ζργο τθσ 
τελειοποίθςθσ ενόσ ςϊματοσ, επαναλαμβάνω, ςυμβολίηεται από το Μαφρο κοράκι 
του κανάτου: Είναι θ δουλειά του Κρόνου, που ςυμβολίηεται από ζναν μάγο 
μαφρου χρϊματοσ. Τότε περνάμε μζςα από ζναν κάνατο: Τον κάνατο όλων των 
επικυμιϊν μασ, των πακϊν μασ και οφτω κακ εξισ, ςτο Αςτρικό πεδίο. 

Το λευκό περιςτζρι ζρχεται μετά από αυτό, δθλαδι τθ ςτιγμι που ζχουμε ιδθ 
αποςυνκζςει όλα τα «Εγϊ» μασ του Αςτρικοφ κόςμου. Τότε ζχουμε το δικαίωμα 
να φορζςουμε τον χιτϊνα από λευκό λινό, τον χιτϊνα του αιγυπτιακοφ Μπα, τον 
χιτϊνα του Λθςοφ. 

Αυτόσ είναι ο δεφτεροσ βαςιλιάσ, ο λευκόσ βαςιλιάσ. Και αν κάποιοσ ζχει 
προχωριςει αρκετά ςτθ τελειοποίθςθ του Αςτρικοφ Σϊματοσ και εμφανίηεται 
πάνω του το κίτρινο χρϊμα, ζχει το δικαίωμα να φορζςει τον κίτρινο χιτϊνα. Τότε 
είναι που εμφανίηεται ο κίτρινοσ αετόσ και αυτό μασ κυμίηει τον τρίτο από τουσ 
βαςιλιάδεσ, αυτόν τθσ κίτρινθσ φυλισ. 

Τζλοσ, το ςτζμμα του ζργου είναι το μωβ. Πταν ζνα ςϊμα είναι από κακαρό 
χρυςό, ο μυθμζνοσ δζχεται το μωβ των βαςιλιάδων (γιατί ζχει επιτφχει) και αυτό 
είναι το μωβ που οι βαςιλιάδεσ κουβαλοφν ςτουσ ϊμουσ τουσ. 

Συνεπϊσ, εδϊ μπορείτε να δείτε ότι οι Τρεισ Σοφοί δεν είναι τρεισ όπωσ πολλοί 
πιςτεφουν. Πχι κφριε! Είναι τόςοι, όςα είναι τα κεμελιϊδθ χρϊματα του Μεγάλου 
Ζργου ζτςι ακριβϊσ όπωσ και ο Λθςοφσ Χριςτόσ είναι εςωτερικόσ, ηει μζςα ςτουσ 
εαυτοφσ μασ! 

Το ςκλθρότερο ςθμείο τθσ δοκιμαςίασ για τον Λθςοφ Χριςτό, όταν γεννιζται ςτθ 
καρδιά του ανκρϊπου, είναι ακριβϊσ το Κοςμικό Δράμα, θ Σταφρωςι του. Στο 
ευαγγζλιο μποροφμε να δοφμε τα πλικθ να ηθτάνε τθν ςταφρωςθ του Κυρίου. 
Αυτά τα πλικθ δεν είναι από το χτεσ, οφτε από ζνα μακρινό παρελκόν, όπωσ 
πολλοί πιςτεφουν, ενόσ γεγονότοσ που ςυνζβθ 1.975 χρόνια πριν. Πχι, αυτά τα 
πλικθ βρίςκονται μζςα ςτον εαυτό μασ, είναι τα περίφθμα «Εγϊ»! 

Μζςα ςε κάκε άτομο ηοφνε χιλιάδεσ άνκρωποι: Το «Εγϊ» μίςοσ, το «Εγϊ» νιϊςε 
ηιλεια, το «Εγϊ» νιϊςε φκόνο, το «Εγϊ» είμαι άπλθςτοσ κλπ. Είναι ξεκάκαρο ότι 
τα εςωτερικά πλικθ είναι τα περίφθμα «Εγϊ» που φωνάηουν: «Σταφρωςον! 
Σταφρωςον! Σταφρωςον!». 

 Πςον αφορά τουσ τρεισ προδότεσ, ιδθ ξζρουμε από το Χριςτιανικό ευαγγζλιο 
ότι είναι ο Λοφδασ, ο Ριλάτοσ και ο Καϊάφασ. Ροιοσ είναι ο Λοφδασ; Είναι ο 
δαίμονασ τθσ επικυμίασ. Ροιοσ είναι ο Ριλάτοσ; Ο Δαίμονασ του νου. Ροιοσ είναι ο 
Καϊάφασ; Ο δαίμονασ τθσ κακισ κζλθςθσ. Είναι απαραίτθτο όμωσ να τα 
ξεκακαρίςουμε αυτά για να είναι δυνατι θ κατανόθςθ του μφκου. 



Ο Λοφδασ, ο δαίμονασ τθσ επικυμίασ, ανταλλάςει τον Εςωτερικό Χριςτό για 
τριάκοντα αργφρια. 3+0=3. Αυτόσ είναι ο καβαλιςτικόσ υπαινιγμόσ. Με άλλα λόγια, 
τον ανταλλάςει για υλικά αγακά: για τα λεφτά, τα ποτά, τθν πολυτζλεια, τισ 
ηωϊδεισ απολαφςεισ κλπ. 

Και όςον αφορά τον Ριλάτο, αυτόσ είναι ο δαίμονασ του μυαλοφ. Αυτόσ ο 
δαίμονασ πάντα νίπτει τασ χείρασ του, δεν είναι ποτζ ζνοχοσ. Ζχει για όλα μια 
δικαιολογία, ζνα επιχείρθμα, ποτζ δεν νιϊκει ζνοχοσ. Ρραγματικά, ηοφμε 
δικαιολογϊντασ κάκε ψυχολογικό ελάττωμα που ζχουμε μζςα ςτουσ εαυτοφσ μασ, 
ποτζ δε ςκεφτόμαςτε ότι είμαςτε ζνοχοι. 

Υπάρχουν αυτοί που ζρχονται και μου λζνε: «Κφριε, κεωρϊ ότι είμαι ζνασ καλόσ 
άνκρωποσ. Δεν ςκοτϊνω, δεν κλζβω, είμαι φιλάνκρωποσ, δεν είμαι φκονερόσ» 
δθλαδι είμαι «ζνασ ενάρετοσ άνκρωποσ». Κατά τθν άποψι τουσ είναι τζλειοι. Ε 
λοιπόν, αναρωτιζμαι, τι να κάνω μπροςτά ςε τόςθ «τελειότθτα»!;Αντίο!  

Επομζνωσ, ασ δοφμε τα πράγματα όπωσ είναι, ςτθν ςτυγνι τουσ πραγματικότθτα. 
Εκείνοσ ο Ριλάτοσ πάντα πλζνει τα χζρια του, ποτζ δε νιϊκει ζνοχοσ. Και όςον 
αφορά τον Καϊάφα, πιςτεφω ειλικρινά ότι αυτόσ είναι ο πιο διεςτραμμζνοσ από 
όλουσ. Σκεφτείτε τι ακριβϊσ είναι ο Καϊάφασ: Ο Εςωτερικόσ Χριςτόσ πολλζσ φορζσ 
χρίηει κάποιον Λερζα ι Δάςκαλο, ζναν Μυθμζνο, ϊςτε αυτόσ να κακοδθγιςει τουσ 
αμνοφσ του και να τουσ φροντίςει. Του δίνει τθν εξουςία να οδθγιςει το 
εκκλθςίαςμα και αυτόσ ο Λερζασ, ο Δάςκαλοσ ι ο Μυθμζνοσ, αντί να οδθγεί τον 
λαό του ςοφά, πουλάει τα ςφνεργα των μυςτθρίων, κάνει πορνείο τθν αγία 
τράπεηα, μοιχεφει με τουσ μακθτζσ κοκ. 

Συμπζραςμα: προδίδει τον Εςωτερικό Χριςτό. Είναι επϊδυνθ αυτι θ πράξθ; 
Φυςικά! Είναι φριχτι, είναι θ πιο βρϊμικθ προδοςία που μπορεί να υπάρξει! Και 
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία: είναι πολλζσ οι κρθςκείεσ που πόρνευςαν τουσ 
εαυτοφσ τουσ και είναι πολλοί οι ιερείσ που πρόδωςαν τον Εςωτερικό Χριςτό. 

Δεν καταδεικνφω κάποια ςυγκεκριμζνθ ςζκτα, όχι, μιλάω για το ςφνολο των 
κρθςκειϊν του κόςμου. Ζχει ςυμβεί ακόμα κάποιεσ εςωτερικζσ ομάδεσ, 
κατευκυνόμενεσ από αλθκινοφσ μυθμζνουσ να ζχουν προδοκεί πολλζσ φορζσ από 
αυτοφσ: ζχουν προδϊςει τον Εςωτερικό Χριςτό και αυτό είναι οδυνθρό, απείρωσ 
οδυνθρό… Ο Καϊάφασ λοιπόν είναι ο πιο βρϊμικοσ από όλουσ. 

Σκεφτείτε για μια ςτιγμι τον Εςωτερικό Χριςτό, μζςα ςτα βάκθ του κακενόσ ςασ, 
τον ιδιοκτιτθ όλων των διανοθτικϊν και ςυναιςκθματικϊν ςασ διεργαςιϊν που 
πολεμάει για να ςϊςει τον κακζνα ςασ, υποφζροντασ ανείπωτα και τα δικά ςασ 
«Εγϊ» να επαναςτατοφν εναντίον του, να βλαςφθμοφν, να βάηουν ςτο κεφάλι του 
το αγκακωτό ςτζμμα μαςτιγϊνοντασ τον… Αυτι λοιπόν είναι θ ωμι 
πραγματικότθτα των γεγονότων: είναι το Κοςμικό δράμα βιωμζνο εςωτερικά. 
Τζλοσ, ο Εςωτερικόσ Χριςτόσ κα πρζπει να ανζλκει ςτον Σταυρό του και να κατζβει 
ςτον Άδθ (με τουσ νεκροφσ του, νικάει τον κάνατο. «Σταυρόν γαρ υπομείνασ δι’ 
θμάσ, κανάτω, κάνατον ϊλεςεν». Αυτι είναι θ τελευταία πράξθ που κάνει). 
Αργότερα, αναςταίνεται μζςα ςτον μυθμζνο και ο μυθμζνοσ αναςταίνεται μαηί 
του. Τότε το Μεγάλο Ζργο ζχει ολοκλθρωκεί. Τετζλεςται! 

Σε αυτι τθ μορφι ζχουν ζρκει ςτθ διάρκεια των αιϊνων οι Αναςτθμζνοι 
Δάςκαλοι. Ασ ςκεφτοφμε τον Ερμι τον Τριςμζγιςτο, τον Μόρυα (ςπουδαίο 
δαςκάλο των δυνάμεων των Τηίνι). Ασ ςκεφτοφμε τον κόμθ Καλιόςτρο, που είναι 
ακόμα εν ηωι ι τον Άγιο Γερμανό (Saint Germain) που το ζτοσ 1939 επιςκζφκθκε 
τθν Ευρϊπθ ξανά. Ο Άγιοσ Γερμανόσ εργαηόταν ενεργά κατά τθ διάρκεια του 



17ου,18ου και 19ου αιϊνα και παρόλα αυτά, υπάρχει ακόμα με φυςικό ςϊμα, είναι 
ζνασ Αναςτθμζνοσ Δάςκαλοσ. Γιατί είναι Αναςτθμζνοι; Γιατί χάρθ ςτον Εςωτερικό 
Χριςτό κατζκτθςαν τθν Ανάςταςθ.  

Επομζνωσ, χωρίσ τον Εςωτερικό Χριςτό θ ανάςταςθ δεν κα ιταν δυνατι. Αυτοί 
που πιςτεφουν ότι με τον απλό φυςικό κάνατο ζχουν ιδθ αποκτιςει πρόςβαςθ 
ςτθν Ανάςταςθ των Νεκρϊν, ςτθ πραγματικότθτα είναι άνκρωποι που χρίηουν 
ςυμπόνιασ, που όχι μόνο βρίςκονται ςε άγνοια (μιλϊντασ ςε Σωκρατικό φφοσ), 
αλλά ακόμα χειρότερα: βρίςκονται ςε άγνοια τθσ άγνοιάσ τουσ. Θ Ανάςταςθ είναι 
κάτι πάνω ςτο οποίο κα πρζπει να εργαςτοφμε εδϊ και τϊρα. Και αυτόσ που κα το 
επιχειριςει πρζπει να αναςτθκεί ςε ςάρκα και οςτά. Θ Ακαναςία πρζπει να 
επιτευχκεί εδϊ και τϊρα, προςωπικά από τον κακζνα. Με αυτι τθ μορφι πρζπει 
να κατανοθκεί το μυςτιριο του Χριςτοφ. Ολόκλθρο το Κοςμικό Δράμα είναι 
εξωπραγματικό, καυμάςιο, και πράγματι ξεκινάει με τθ γζννθςθ του Χριςτοφ ςτθ 
καρδιά μασ. 

Αυτό που ακολουκεί ςτθ ςυνζχεια, μετά τθ γζννθςθ του, είναι τρομερό: ζπρεπε 
να ξεφφγει ςτθν Αίγυπτο, επειδι ο Θρϊδθσ διζταξε να κανατωκοφν όλα τα παιδιά 
(αλλά αυτό είναι ςυμβολικό, απολφτωσ ςυμβολικό). 

Λζγεται για τον Λθςοφ, (ςε απόκρυφο ευαγγζλιο) ότι θ Μαρία ζπρεπε να 
δραπετεφςει ςτθν Αίγυπτο και ότι ζμειναν εκεί αρκετζσ μζρεσ ηϊντασ κάτω από 
μια μεγάλθ ςυκιά και ότι από αυτι τθ ςυκιά αναδυόταν ζνα ποτάμι από κακαρό 
νερό (όλα αυτά πρζπει να γίνουν κατανοθτά). Θ ςυκιά πάντα ςυμβολίηει το ςεξ. 
Τράφθκαν από τουσ καρποφσ τθσ ςυκιάσ; Οι καρποί τθσ είναι οι καρποί τθσ Ηωισ, 
τθσ Γνϊςθσ του Καλοφ και του Κακοφ και αυτό το αγνό νερό που αναδυόταν απ’ τθ 
ςυκιά είναι απλά ο Υδράργυροσ τθσ Μυςτικισ Φιλοςοφίασ. 

Ρολλά ζχουν γραφεί ςχετικά με τον Αποκεφαλιςμό των Ακϊων. Ο Νίκολασ 
Φλαμζλ άφθςε χαραγμζνο πάνω ςτισ κφρεσ του νεκροταφείου του Ραριςιοφ 
ςκθνζσ από τον Αποκεφαλιςμό των Ακϊων. Αλλά ποιο είναι το αλθκινό νόθμα του 
Αποκεφαλιςμοφ των Ακϊων; Είναι ςυμβολικό και αλχθμικό επίςθσ! Κάκε 
μυθμζνοσ πρζπει να περάςει μζςα από τον αποκεφαλιςμό. 
( Σ.Σ. Διαβάηουμε ςτουσ Χυμικοφσ Γάμουσ του Χριςτιανοφ Ροδόςταυρου : «Τελικά, 
ιρκε ζνασ πολφ ψθλόσ μαφροσ άνδρασ , ο οποίοσ ζφερε ςτο χζρι του ζνα κοφτερό 
τςεκοφρι. Τώρα, αφοφ ο παλιόσ βαςιλιάσ μεταφζρκθκε πρώτα ςτο κάκιςμα, το 
κεφάλι του αποκόπθκε με ζνα ςτιγμιαίο κτφπθμα και τυλίχτθκε ςε ζνα μαφρο πανί. 
Αλλά το αίμα ςυλλζχτθκε ςε ζνα μεγάλο χρυςό κφπελλο και τοποκετικθκε μαηί με 
αυτόν ςε παρακείμενο φζρετρο, και αφοφ καλφφτθκε, τζκθκε κατά μζροσ ».) 

Αλλά τι πρζπει να αποκεφαλιςτεί από τον εςωτερικό Χριςτό; Ρρζπει να 
αποκεφαλίςει το Εγϊ, το «ο εαυτόσ μου». Τι ςθμαίνει το αίμα που χφνεται με τον 
αποκεφαλιςμό; Είναι θ φωτιά, είναι θ Λερι Φωτιά, που χρθςιμοποιείται από τον 
μυθμζνο για να εξαγνίςει, να κακαρίςει και να τον κάνει λευκό. Πλα αυτά είναι 
εςωτερικά, τίποτα δεν πρζπει να ερμθνευτεί κατά γράμμα. 

Εν ςυνεχεία, ερχόμαςτε ςτα καυματουργικά φαινόμενα του μεγάλου Δαςκάλου. 
Ρερπάτθςε πάνω ςτα νερά; Ναι, ο Εςωτερικόσ Χριςτόσ πρζπει να περπατιςει 
πάνω ςτα Νερά τθσ Ηωισ για να δϊςει όραςθ ςε αυτοφσ που δεν ζχουν ϊςτε να 
δουν το Φωσ και ακοι ςε αυτοφσ που δεν ζχουν αυτιά, ϊςτε να ακοφςουν τον 
Λόγο. Πταν ο Κφριοσ ζχει αναπτυχκεί μζςα ςτον μυθμζνο, πρζπει να πάρει τον 
Λόγο και να εξθγιςει ςε άλλουσ τι είναι το Μονοπάτι. Για να κακαρίςει τουσ 
λεπροφσ (όλοι είμαςτε λεπροί, δεν υπάρχει κάποιοσ που να μθν είναι. Αυτι θ 



λζπρα είναι το Εγϊ, το πολλαπλό «Εγϊ». Αυτι είναι θ λζπρα που όλοι κουβαλάμε 
μζςα μασ και που πρζπει να γιατρευτεί). Πλοι είμαςτε παράλυτοι, δεν περπατάμε 
ακόμα το μονοπάτι τθσ Αυτοπραγμάτωςθσ. Ο Υιόσ του Ανκρϊπου πρζπει να 
γιατρζψει τουσ παράλυτουσ, ϊςτε να μποροφν να περπατιςουν ςτθν κατεφκυνςθ 
του Βουνοφ του Είναι. 

Είναι απαραίτθτο να καταλάβουμε το ευαγγζλιο με ζναν πιο βακφ και εςωτερικό 
τρόπο. Το ευαγγζλιο δεν αφορά ζνα μακρινό παρελκόν, αλλά πρζπει να βιωκεί 
μζςα ςτουσ εαυτοφσ μασ εδϊ και τϊρα. Αν αρχίηουμε να ωριμάηουμε λίγο, κα 
καταλάβουμε με μια καλφτερθ μορφι το μινυμα που ο μεγάλοσ Καβίρ Λθςοφσ 
ζφερε ςτθ Γθ. Σε κάκε περίπτωςθ, είναι απαραίτθτο να περάςουμε μζςα από τισ 
τρεισ εξαγνίςεισ που το Σίδερο και θ Φωτιά πρζπει να κάνουν. 

Τα Τρία Καρφιά του Σταυροφ ςυμβολίηουν αυτοφσ τουσ τρεισ εξαγνιςμοφσ και θ 
λζξθ INRI λζει πολλά (ξζρουμε ιδθ ότι το INRI ςυμβολίηει εςωτερικά τθ φωτιά). 
Ρρζπει να περάςουμε μζςα από τουσ τρεισ εξαγνιςμοφσ που το Σίδερο και θ 
Φωτιά πρζπει να κάνουν, πριν τθν επίτευξθ τθσ Ανάςταςθσ. Αλλιϊσ δεν κα ιταν 
δυνατό να επιτφχουμε τθν Ανάςταςθ. Αυτόσ που ανίςταται μεταμορφϊνεται 
ριηικά, μεταμορφϊνεται ςε ζναν Κεάνκρωπο, ςε ζναν Λεροφάντθ του μεγζκουσ 
ενόσ Βοφδδα ι ενόσ Ερμι, ενόσ Κελτςαλκοάτλ και λοιπά. 

Ρραγματικά, τα τζςςερα ευαγγζλια, επειδι περιζχουν αλχθμικά και Καβαλιςτικά 
νοιματα, δεν κα ιταν δυνατό να κατανοθκοφν, αν κάποιοσ δεν μελετιςει 
αλχθμεία και Καμπάλα. Αυτό είναι εμφανζσ. 

Οι Εβραίοι ζχουν τρία ιερά βιβλία. Το πρϊτο είναι το Σϊμα του Δόγματοσ, 
δθλαδι θ Βίβλοσ. Το δεφτερο είναι θ Ψυχι του Δόγματοσ: το Ταλμοφδ, μζςα ςτο 
οποίο υπάρχει θ παραδοςιακι εβραϊκι ψυχι. Το τρίτο, τζλοσ, είναι το Ρνεφμα του 
Δόγματοσ, το Ηοχάρ, μζςα ςτο οποίο βρίςκεται θ Καμπάλα των ραβίνων. 

Θ Βίβλοσ, το ςϊμα τθσ πίςτθσ, είναι κωδικοποιθμζνθ. Αν κζλουμε να 
μελετιςουμε τθ Βίβλο γραμμι προσ γραμμι, δροφμε με ζναν ανόθτο, εμπειρικό 
και παράλογο τρόπο. Μια επιβεβαίωςθ αυτοφ, είναι όλεσ οι Νεκρζσ ςζκτεσ που 
ζχουν εμφανιςτεί κατά καιροφσ, με εμπειρικζσ ερμθνείεσ τθσ Βίβλου των οποίων 
οι ερμθνείεσ δεν ςυμφωνοφν μεταξφ τουσ μζχρι και ςιμερα. Αν υπάρχουν χιλιάδεσ 
ςζκτεσ που βαςίηονται ςτθ Βίβλο, αυτό ςθμαίνει πωσ καμία τουσ δεν ζχει 
κατανοιςει τθ Βίβλο. 

Μόνο με το τρίτο βιβλίο, το Ηοχάρ, γραμμζνο από τον Συμεϊν Μπερχορτςαίλ 
(Simeon Berjorchail), τον Σπουδαίο Ρεφωτιςμζνο αβί, μποροφμε να βροφμε το 
κλειδί για να ερμθνεφςουμε τθ Βίβλο. Είναι, λοιπόν, απαραίτθτο, να μελετιςουμε 
το Ηοχάρ, αν κζλουμε να μάκουμε κάτι ςχετικά με τον Υιό του Ανκρϊπου. Σε αυτό 
το βιβλίο πρζπει να μελετιςουμε το Δζντρο τθσ Γνϊςθσ. Ρϊσ κα μποροφςαμε να 
μάκουμε κάτι για τον Υιό του Ανκρϊπου, αν δεν μελετιςουμε το δζντρο τθσ Ηωισ 
ςτο Ηοχάρ; Δεν είναι δυνατό! Πταν κάποιοσ μελετά το Δζντρο τθσ Ηωισ, πρζπει να 
ερευνιςει και τα δζκα Σεφιρϊκ τθσ Εβραϊκισ Καμπάλα. 

Αυτι τθ φορά κα μιλιςω για τα Δζκα Σεφιρϊκ, όχι από πάνω προσ τα κάτω αλλά 
από κάτω προσ τα πάνω, επειδι όπωσ ο Κόμθσ Αγ. Γερμανόσ (St. Germain) μου 
ζλεγε ςε μια ειδικι περίςταςθ: «Τϊρα, αυτοφσ τουσ καιροφσ, πρζπει να 
δουλζψουμε από κάτω προσ τα πάνω» (και είναι αλικεια ότι δεν ζχουμε άλλθ 
επιλογι επειδι θ ανκρωπότθτα ζχει γίνει τόςο υλιςτικι). Συνεπϊσ κα αρχίςω να 
μιλάω για τον δζντρο τθσ ηωισ από κάτω προσ τα πάνω όχι από πάνω προσ τα 
κάτω… 



Το πρϊτο Σεφιρϊκ είναι το Μαλκοφτ. Είναι εμφανζσ ότι αυτό είναι ο φυςικόσ 
κόςμοσ, ο τριςδιάςτατοσ κόςμοσ του Ευκλείδθ.  

Οι επιςτιμονεσ μποροφν να γνωρίηουν τουσ μθχανιςμοφσ των φαινομζνων, αλλά 
τι ξζρουν για τθν Ηωικι Βάςθ (τθ βάςθ τθσ ηωισ); Απολφτωσ τίποτα! Ασ πάρουμε 
για παράδειγμα ζνα οποιαδιποτε ςϊμα: βλζπουμε ότι αποτελείται από όργανα. 
Τα όργανα αποτελοφνται από κφτταρα, τα κφτταρα από μόρια και τα μόρια από 
άτομα, τα οποία αν ςπάςουν, απελευκερϊνεται ενζργεια. Οι επιςτιμονεσ 
μποροφν να παίξουν με τθ βιομθχανικι των φαινομζνων, αλλά δεν μποροφν να 
δθμιουργιςουν ηωι. Αδφνατον! Αν βάλουμε πάνω ςτο τραπζηι του εργαςτθρίου 
τισ χθμικζσ ουςίεσ που ςυνκζτουν τον αρςενικό και το κθλυκό γαμζτθ, δθλαδι το 
ςπζρμα και το ωάριο, και τουσ ποφμε να κλωνοποιιςουν αυτοφσ τουσ γαμζτεσ, 
δεν αρνοφμαι ότι μποροφν να το κάνουν (αυτό είναι δυνατό με τθ χριςθ πολφ 
ιςχυρϊν επιςτθμονικϊν εργαλείων), αλλά ζνα πράγμα είναι απολφτωσ ςίγουρο, 
ότι δεν κα καταφζρουν ποτζ να δθμιουργιςουν ηωι ςε αυτοφσ τουσ γαμζτεσ, να 
δθμιουργιςουν ζναν ανκρϊπινο οργανιςμό. 

Ο Αλφόνςο Γκουζρρα (Alfonso Guerra), ο ςπουδαίοσ Μεξικάνοσ ςοφόσ, αυτόσ 
που δθμιοφργθςε τθ κεωρία του Ρλάςματοσ, καταςκεφαςε το τεχνθτό κφτταρο, 
αλλά αυτό το κφτταρο ποτζ δεν είχε ηωι, ιταν ζνα νεκρό κφτταρο.  

Οι ςπόροι του καφζ μποροφν να μεταφερκοφν από το ζνα χϊμα ςτο άλλο, το ίδιο 
μπορεί να ςυμβεί και με τουσ γόνουσ ενόσ ανκρϊπου προσ ζναν άλλο, να γίνουν 
τεχνθτζσ γονιμοποιιςεισ. Πλα αυτά είναι δυνατά, αλλά ςε αυτι τθ περίπτωςθ 
παίηουν με αυτό που θ φφςθ ζχει ιδθ καταφζρει. Ασ παρατθριςουμε αν οι 
επιςτιμονεσ είναι ςε κζςθ να καταςκευάςουν αυτοφσ τουσ ςπόρουσ, ςπόρουσ που 
ζχουν τθ δυνατότθτα να γίνουν κάτι ηωντανό (αυτό ποτζ δεν ζχει γίνει και ποτζ δε 
κα γίνει). 

Άρα θ ηωι είναι κάτι διαφορετικό. Ππωσ ο Εμμανουζλ Κάντ (Immanuel Kant) ο 
φιλόςοφοσ του Κόνιγκςμπεργκ είχε πει μια μζρα, ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ ζχει 
ανάγκθ ζνα «Nexus Formativus» (δθλ. μια μορφοποιθτικι δφναμθ που δίνει ςτα 
πράγματα ενότθτα) για τθν επιβίωςι του. Αυτό το «Nexus Formativus» είναι το 
ηωτικό ςϊμα, ι το Λίνγκα-Σαρίρα (Linga-Sarira) του Λνδουιςμοφ: Θ Ηωικι βάςθ του 
ηωντανοφ κυττάρου, το Λεςόντ (Jesod) τθσ Εβραϊκισ Καμπάλασ. 

Ππωσ το φυςικό ςϊμα ζχει για τθ ςυντιρθςθ και τθν αςφάλειά του το Ηωτικό 
ςϊμα, ζτςι και τα φυτά και κάκε οργανιςμόσ που ζχει ηωι (και γενικά ότι πάλλεται 
πάνω ςτο πλανιτθ Γθ) επίςθσ ζχουν. Ολόκλθροσ ο γιινοσ κόςμοσ ζχει τθ ηωικι του 
βάςθ, το Λεςόντ του. Σε αυτό το Λεςόντ του γιινου κόςμου, είναι θ ηωι του κόςμου 
μασ.  

Εμβακφνοντασ λίγο ςτο κζμα αυτό, κα μποροφςαμε να μιλάμε για μια Ρζμπτθ 
κατεφκυνςθ. Ρροφανϊσ, πολφ πζρα του Ηωτικοφ Κόςμου υπάρχει ο Αςτρικόσ 
κόςμοσ. Στον Αςτρικό κόςμο ηοφνε οι αποχωριςμζνοι από το ςϊμα τουσ άνκρωποι, 
αφοφ ζχουν αφιςει το φυςικό τουσ ςϊμα. Στον Αςτρικό κόςμο βρίςκουμε τισ 
λεγεϊνεσ των Αγγζλων και των δαιμόνων. Οποιοςδιποτε μπορεί να μάκει να 
εργάηεται ςτον Αςτρικό κόςμο αν το επικυμεί. Διδάςκουμε ςυςτιματα που 
επιτρζπουν να μποφμε ςτον Αςτρικό κόςμο. Αυτόσ ο Αςτρικόσ κόςμοσ ακριβϊσ, 
είναι το Καβαλιςτικό Λόντ (Jod). 

Ρολφ πζρα από τον Αςτρικό κόςμο βρίςκουμε τον κόςμο του Κοςμικοφ Νου, τον 
διάςθμο Εβραϊκό Νετηά (Netzah). Θ Γθ ζχει τα όρια τθσ. Ο Κοςμικόσ ι Ρλανθτικόσ 
Νουσ βρίςκεται ςε όλα όςα είναι, ιταν και κα είναι. Ο δικόσ μασ νουσ είναι ζνα 



κομμάτι αυτοφ του Ρλανθτικοφ Νου. Ο κόςμοσ του Νου ζχει μελετθκεί ενδελεχϊσ 
από όλα τα ςχολεία τθσ Αναγζννθςθσ. 

Συνεχίηοντασ με τθν ανάλυςθ του Δζντρου τθσ Ηωισ, μπαίνουμε ςτο κόςμο των 
Φυςικϊν Αιτιϊν, τον Αιτιατό κόςμο. Ρροφανϊσ ο Αιτιατόσ κόςμοσ είναι ςτθν 
πραγματικότθτα ο Ναόσ τθσ Αδελφότθτασ του Εςωτερικοφ Φωτόσ, ο οποίοσ δε 
φτιάχτθκε ποτζ από ανκρϊπινα χζρια. Στον Αιτιατό Κόςμο βρίςκουμε τισ 
διαφορετικζσ ροζσ των κοςμικϊν αιτιϊν: Κάκε αποτζλεςμα ζχει και μια αιτία, 
κάκε αιτία το αποτζλεςμά τθσ. Κάκε αιτία μεταμορφϊνεται ςε αποτζλεςμα και 
κάκε αποτζλεςμα μεταμορφϊνεται ςε μια νζα αιτία. Επομζνωσ, οι αιτίεσ 
ςυνδζονται με τα αποτελζςματα. 

Θ Αρχι του ανκρϊπου, γνωςτι ωσ Ανκρϊπινθ Ψυχι (ζχει αποκαλεςτεί Τιφερζτ 
και αυτό είναι πραγματικά ενδιαφζρον) βρίςκεται ςτον Αιτιατό Κόςμο. Θ 
Ανκρϊπινθ Ψυχι είναι αρςενικι, θ Ρνευματικι Ψυχι είναι κθλυκι. Αλλά ςτον 
κόςμο του Τιφερζτ (Tiphereth) βρίςκουμε τθν Ανκρϊπινθ Ψυχι, αυτό που ζχουμε 
από τουσ ανκρϊπουσ. 

Πταν ο Χριςτόσ ζρχεται να μασ βοθκιςει (ο Εςωτερικόσ Χριςτόσ), προφανϊσ κα 
πρζπει να αναςτθκεί μζςα μασ από το Τιφερζτ, με άλλα λόγια, τον Αιτιατό Κόςμο, 
επειδι ςτον Αιτιατό Κόςμο βρίςκονται οι αιτίεσ των λακϊν μασ και αυτόσ πρζπει 
να εξαλείψει αυτζσ τισ αιτίεσ. 

Για να γεννθκεί ο Κοςμικόσ Χριςτόσ μζςα μασ, πρζπει να ενανκρωπιςτεί, επειδι 
είναι μία Κοςμικι, ςυμπαντικι δφναμθ, λανκάνουςα ςε κάκε άτομο του 
απόλυτου. Αλλά για να μπορζςει να ενανκρωπιςτεί, κα πρζπει να διειςδφςει ςτθ 
κοιλιά τθσ Κεϊκισ Μθτζρασ Κουνταλίνθ. Ρϊσ κα μποροφςαμε να το καταλάβουμε 
αυτό; Μζςα ςτουσ εαυτοφσ μασ βρίςκεται ο πατζρασ μασ εν κρυπτϊ κακϊσ και θ 
Κεϊκι Μθτζρα Κουνταλίνθ. 

Πταν το Αιϊνιο Αρςενικό ξεδιπλϊνει το Αιϊνιο Κθλυκό, αναδφεται θ Κεϊκι 
Μθτζρα και δζχεται τον Λόγο ςτθ κοιλιά τθσ (όταν αυτόσ κατεβαίνει από το υψθλό 
του επίπεδο). Για αυτόν τον λόγο λζγεται ότι είναι παρκζνα πριν τθ γζννα, ςτθ 
διάρκεια τθσ γζννασ και μετά τθ γζννα. Και από εκείνθ πρζπει να γεννθκεί εκείνο 
το Ραιδί-Χριςτόσ, ο Εςωτερικόσ Λθςοφσ Χριςτοφσ, ι ο ιδιαίτεροσ Λεςουά (Jeshua) 
που ζχει ζρκει για να μασ ςϊςει. 

Ξεπροβάλλει μζςα ςτθν Ανκρϊπινθ Ψυχι. Πταν κάποιοσ δζχεται τθν μφθςθ του 
Τιφερζτ, μπορεί να εκφράςει τον εαυτό του μζςα ςτθν ανκρϊπινθ ψυχι, μζςα 
ςτον Αιτιατό Κόςμο. Για τθν ακρίβεια, εμφανίηεται εκεί, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 
εξαλείψει τισ αιτίεσ των λακϊν του. 

Ρολφ πζρα από τον κόςμοσ του Τιφερζτ ι Κόςμο των φυςικϊν αιτιϊν, είναι το 
Γκεμπουρά (Geburah), ο κόςμοσ τθσ Ρνευματικισ Ψυχισ που ςτον αυςτθρό 
Βουδιςμό κα λεγόταν Βουδικόσ Κόςμοσ ι Ενςτικτϊδθσ Κόςμοσ. Λζγεται επίςθσ και 
κόςμοσ του Ψυχο-Ρνεφματοσ. 

Τι είναι λοιπόν το «Βοφδδι»; Στο Βοφδδι βρίςκεται θ Βαλκυρία μασ (Κεά του 
πολζμου), θ Βαςίλιςςα των Τηίνι (ι Ginebra [4]), αυτι που ζδωςε το κραςί ςτον 
Λάνςελοτ, ανάμεςα ςτα υπζροχα κφπελλα Σοφκρα και Μάντι… Ασ κυμθκοφμε τον 
Δάντθ, όταν μιλάει για τισ δφο ψυχζσ: Αυτι θ οποία εργάηεται και τθν άλλθ που 
παρακολουκεί τον εαυτό τθσ ςτον κακρζφτθ. Γκεμπουρά, λζγεται επίςθσ ο Κόςμοσ 
τθσ Αυςτθρότθτασ, του Νόμου, τθσ Δικαιοςφνθσ. 

Ρολφ πζρα από αυτό το Σεφιρϊκ, βρίςκουμε το ζβδομο, το Γκεντουλά (Gedulah, 
που αποκαλείται και Chesed). Αυτόσ είναι ο κόςμοσ του Εςϊτερου (Intimus), ο 



κόςμοσ του Άτμαν, του ανείπωτου. Θ κλθρονομιά που μασ άφθςε θ αρχαία ςοφία 
λζει: «Ρριν τον καιρό που το ψζμα κα εμφανιηόταν χαμθλά, πάνω ςτθ Γθ, αυτοί 
που επζηθςαν τον τυφϊνα και τθν καταιγίδα λάτρευαν τον Εςϊτερο και κιρυκεσ 
τθσ Ωρόρασ εμφανίςτθκαν ςε αυτοφσ…» Ο Εςϊτεροσ είναι το Άτμαν το ανείπωτο: 
το Chessed. 

Κα λζγαμε λοιπόν, ότι αυτά τα επτά Σεφιρϊκ είναι το ορατό μζροσ του δζντρου 
τθσ ηωισ. Ρολφ πιο πζρα από αυτά τα επτά κατϊτερα Σεφιρϊκ, ζρχονται τα 
ανϊτερα Σεφιρϊκ. 

Μπινά (Binah): Τι είναι Μπινά; Μπινά είναι το Άγιο Ρνεφμα μζςα ςε κάκε ζναν 
από εμάσ. Ο κόςμοσ του Αγίου Ρνεφματοσ είναι πρωτοφανισ, καυμάςιοσ, 
εκπλθκτικόσ. Και ακόμα περιςςότερο πζρα από τον κόςμο του Αγίου Ρνεφματοσ 
που είναι ο κόςμοσ του Χοκμά (Chokmah), δθλαδι ο κόςμοσ του Λόγου, του 
κοςμικοφ Χριςτοφ. Και πραγματικά πολφ πιο μακριά είναι ο κόςμοσ του Κζτερ 
(Kether), δθλαδι, ο κόςμοσ του Αρχαίου των Θμερϊν, του Ρατζρα μασ εν κρυπτϊ. 

Ο Κάκε ζνασ από εμάσ ζχει τον ειδικό και ατομικό του Ρατζρα. Υπάρχουν τόςοι 
πατζρεσ ςτουσ Ουρανοφσ όςοι και άνκρωποι ςτθ Γθ (και ακόμα περιςςότεροι). Ο 
κάκε ζνασ από εμάσ ζχει τον δικό του πατζρα. Ρροφανϊσ, κανείσ δεν κα ιταν 
δυνατό να δει τον Ρατζρα, οφτε να του μιλιςει κατά πρόςωπο, χωρίσ να πεκάνει.  

Ρρϊτα, πρζπει να πεκάνει το Εγϊ (όχι το φυςικό ςϊμα, αλλά το Εγϊ), ϊςτε να 
μπορεί μετά να ζχει τθν ευτυχία να δει τον Ρατζρα και να μιλιςει μαηί του. Αλλιϊσ 
αυτό δεν κα ιταν δυνατό. Ι, τουλάχιςτον, αν ο μυθμζνοσ δεν είναι τελείωσ 
νεκρόσ, πρζπει να ζχει εξαλείψει ζνα 90% του Εγϊ του, για να ζχει τθν ευδαιμονία 
να δει τον Ρατζρα και να του μιλιςει ατομικά, πρόςωπο με πρόςωπο. Αυτόσ (το 
Κζτερ) είναι θ Αγακότθτα τθσ Αγακότθτοσ, ο Απόκρυφοσ του Απόκρυφου, το Ζλεοσ 
των Ελεϊν. 

Επομζνωσ, αυτό είναι το Δζντρο τθσ Ηωισ, τα δζκα Σεφιρϊκ τθσ Εβραϊκισ 
Καμπάλα. Ο Υιόσ του Ανκρϊπου είναι ςτθ περιοχι του Τιφερζτ. Αν κοιτάξουμε το 
Τιφερζτ, μποροφμε να δοφμε ότι είναι το πζμπτο από τα Σεφιρϊκ, με άλλα λόγια, 
είναι μιςό ςτα πάνω Σεφιρϊκ και μιςό ςτα κάτω. Αυτόσ πρζπει (ωσ Υιόσ του 
Ανκρϊπου) να εκφράςει τον εαυτό του ςτθν Ανκρϊπινθ Ψυχι και κα πρζπει να 
ξαναενϊςει τα ανϊτερα με τα κατϊτερα Σεφιρϊκ, να τα ενςωματϊςει ςτον εαυτό 
του, ϊςτε να μεταμορφωκεί ςε Αδάμ Καδμόν, ιτοι τον Ουράνιο Αδάμ, τον Θλιακό 
Αδάμ. 

Πταν αυτό ζχει ςυμβεί, κα είμαςτε τζλειοι και μεταμορφωμζνοι ςε φοβερζσ 
περικαλλείσ κεότθτεσ, πζραν του καλοφ και του κακοφ. Χωρίσ τον Χριςτό (που 
ξεπροβάλει ςτο Τιφερζτ) δεν κα ιταν δυνατό να φτάςουμε ςε τζτοια τρομαχτικά 
φψθ. Ο Κφριοσ είναι κεμελιακόσ για το Μεγάλο Ζργο, είναι ο Εςωτερικόσ Μάγοσ 
τθσ Αλχθμείασ. 

Κατανοϊντασ τι είναι το Δζντρο τθσ Ηωισ, μποροφμε να ξζρουμε επίςθσ και τι 
είναι ο Υιόσ του Ανκρϊπου, όπωσ φαίνεται από τθ Βίβλο. Αλλά δεν κα ξζραμε τι 
είναι ο Υιόσ του Ανκρϊπου, αν δεν μελετοφςαμε το Δζντρο τθσ Ηωισ ςτο Ηοχάρ. 

Για παράδειγμα, θ Βίβλοσ μιλάει για τον Υιό του Ανκρϊπου και λζει: «Αυτόσ που 
αρνείται τον Ρατζρα και τον Υιό είναι αντίχριςτοσ». Αυτό είναι εμφανζσ, επειδι 
εκείνοσ που αρνείται τον Υιό του Ανκρϊπου (είναι ςτθν περιοχι του Τιφερζτ), 
δθλαδι, τθν Ανκρϊπινθ Ψυχι (γιατί αυτι θ ζκφραςθ παραπζμπει ςτθν Ανκρϊπινθ 
Ψυχι), ο υλιςτισ που απομακρφνει από τον άνκρωπο τθν δυνατότθτα να ζχει 
Ανκρϊπινθ Ψυχι, όπωσ ο Καρλ Μαρξ που ςτερεί τισ αιϊνιεσ αξίεσ από τθν 



ανκρωπότθτα, προφανϊσ γίνεται ζνασ Αντίχριςτοσ. Γιατί αν ο Χριςτόσ εκφράηεται 
μζςα από το Τιφερζτ, αυτόσ που μιλά εναντίον τθσ Ανκρϊπινθσ Ψυχισ, ι τθσ 
Αρχισ τθσ Αιτίασ, είναι ζνασ Αντίχριςτοσ. 

Άρα ο Αντίχριςτοσ τθσ ψευδοφσ επιςτιμθσ, ηει ςτθν πραγματικότθτα πάνω ςτθ 
Γθ. Πλοι αυτοί οι άκεοι επιςτιμονεσ, οι εχκροί του Απόλυτου, είναι Αντίχριςτοι 
εκατό τοισ εκατό, επειδι αρνοφνται τον Υιό του Ανκρϊπου. Ασ αναλογιςτοφμε 
τϊρα όλα αυτά αγαπθτοί αδερφοί μου, για να καταλάβουμε τι είναι ο Εςωτερικόσ 
Χριςτόσ και θ γζννθςι του ςτθ καρδιά μασ. 
Βοφδδασ και Χριςτόσ ι ο Βοφδδασ και ο Χριςτόσ, αλλθλοςυμπλθρϊνονται μζςα ςε 
εμάσ ….. ο Χριςτόσ και ο Βοφδδασ είναι ενωμζνοι μζςα ςτουσ εαυτοφσ μασ, είναι 
δφο όψεισ του δικοφ μασ Είναι. Και μπορϊ να το εξθγιςω αυτό ςε εςάσ, υπό το 
φωσ του Δζντρου τθσ Ηωισ. Ππωσ είναι φυςικό, ο Βοφδδασ δθμιουργείται από δφο 
αρχζσ: Το Τςεςζδ (Chesed) και το Γκεμπουρά (Geburah). Σε μια αυςτθρά 
φιλοςοφικι γλϊςςα κα λζγαμε: Άτμαν-Βοφδδι (που είναι ο Εςωτερικόσ Βοφδδασ). 
Και όςον αφορά τον Χριςτό, μποροφμε να τον δοφμε εδϊ, ςτο Χοκμά. 

Ο Χριςτόσ επομζνωσ, μζςα από το Μπινά (που είναι το ςεξ), ενϊνεται με τον 
Βοφδδα, που είναι Τςεςζδ-Γκεμπουρά (κομμάτια του ίδιου μασ του Είναι: Χριςτόσ 
και Βοφδδασ). Ζπειτα, το εςωτερικό και κρθςκευτικό μζλλον τθσ αυριανισ 
ανκρωπότθτασ, αναμφίβολα κα ζχει τον καλφτερο από τον Χριςτιανικό 
εςωτεριςμό και τον καλφτερο από τον Βουδιςτικό, δθλαδι, ο Βουδιςτικόσ και ο 
Χριςτικόσ εςωτεριςμόσ πρζπει να ενωκοφν και να ενςωματϊςουν ο ζνασ τον άλλο 
(ωσ δφο μζρθ του Είναι μασ) 

Ο Γκαουτάμα, ο Βοφδδασ Σακιαμοφνι, ιρκαν να μασ διδάξουν τθ Διδαςκαλία του 
Τςεςζδ και Γκεμπουρά, τουτζςτιν τθ διδαςκαλία του Εςωτερικοφ Βοφδδα. Και ο 
Λεςουά Μπεν Ραντιρά ( Το πρόςωπο Λθςοφσ ) ιρκε για να μασ διδάξει τθ 
διδαςκαλία τθσ Ανκρϊπινθσ Ψυχισ, τθν διδαςκαλία του Τιφερζτ, του Εςωτερικοφ 
Χριςτοφ. Κάκε ζνασ από αυτοφσ μασ ζφερε ζνα μινυμα του Κοςμικοφ Χριςτοφ. 
Επομζνωσ, ο Χριςτόσ και ο Βοφδδασ ςυμπλθρϊνουν ο ζνασ τον άλλο, μζςα ςτουσ 
εαυτοφσ μασ, αυτό είναι εμφανζσ. Για τθν κατανόθςθ όλων αυτϊν αγαπθτά μου 
αδζρφια, αξίηει να εργαςτοφμε, ϊςτε μια μζρα να δεχτοφμε τθν μφθςθ τθσ 
Αφροδίτθσ, με άλλα λόγια, τθν μφθςθ του Τιφερζτ, τθν Γζννθςθ του Χριςτοφ μζςα 
ςτθν Καρδιά… 
-------------------- 
[1salvator salvandus 

[2] Amrita: Σθμαίνει «ακαναςία», ςυναντάται και με τθν ζννοια του «νζκταρ» ι 

«soma» ζνα ιερό υγρό που πρόςφερε ακαναςία ςτουσ κεοφσ, το αντίςτοιχο τθσ 

Ελλθνικισ Αμβροςίασ 

[3] Triveni : Ρεριοχι ςτθν Λνδία που ςυναντιοφνται τρία ποτάμια, δφο υπαρκτά και 

ζνα μυκικό που ενϊνει τα δφο προθγοφμενα υπογείωσ 

[4]  ι Γενεφθ ι Γκουίνιβερ 


