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Σκεπτομορφές είναι η απόδοση του αγγλικού όρου «thought 
forms» (σκέψεις μορφοποιημένες), σκέψεις οι οποίες έχουν 
πάρει κάποια μορφή. Αυτές οι σκέψεις μπορεί να είναι ατομι-

κές ή ομαδικές, αφορούν ένα κοινό θέμα που 
σχετίζεται με περισσότερα από ένα άτομα ή ένα 
άτομο ή αφορά ένα συναίσθημα ή μια επιθυμία. 

Η ιστορία έχει και επιστημονική βάση. Σε 
κάποια νησιά του Ειρηνικού παρατηρούσαν οι 
φυσιοδίφες μια ομάδα πιθήκων. Επειδή υπήρ-
χε έλλειψη από τροφή τους έριχναν περιοδι-
κά γλυκοπατάτες τις οποίες έτρωγαν. Κάποια 
μέρα μερικές πέσανε σε ένα ρυάκι, μερικοί 
πίθηκοι τις πήρανε και έδειξαν ότι ευχαριστιό-
νταν που έτρωγαν τις πλυμένες. Λίγο αργότε-
ρα μερικοί πίθηκοι άρχισαν να ξεπλένουν τις 
γλυκοπατάτες. Ο ένας πίθηκος το έδειχνε στον 
άλλο, σε λίγο σχεδόν η αποικία ολόκληρη άρ-
χισε να ακολουθεί την πρακτική αυτή. Το πα-
ράδοξο όμως είναι, ότι και σε ένα άλλο νησί  μη προσπελάσιμο από το 
πρώτο  οι πίθηκοι άρχισαν και εκεί να πλένουν τις γλυκοπατάτες τους.
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για συνειδητοποίηση, που μπορεί να κοινοποιηθεί από νου σε νου. 

Το φαινόμενο του εκατοστού πιθήκου σημαίνει, πως όταν ένας περι-
ορισμένος αριθμός ανθρώπων μαθαίνει έναν καινούργιο τρόπο, μπορεί 
αυτός να παραμείνει συνειδησιακή ιδιοκτησία του. Υπάρχει  ένα ορι-
ακό σημείο όπου, όταν και ένας ακόμα άνθρωπος συντονιστεί σε μια 
νέα συνειδητοποίηση, το πεδίο δυναμώνει και 
η συνειδητοποίηση γίνεται κτήμα όλων. Αυτή 
απαιτείται για να γίνει καλύτερος ο κόσμος με 
την παροχή  επιπλέον συνειδησιακής ενέργει-
ας για την δημιουργία μιας κοινής αντίληψης.

Η σκέψη δημιουργείται σε ένα υψηλό νοητι-
κό επίπεδο, η σκέψη και ο λόγος δημιουργούν, 
προχωρούν και έρχονται σε ένα χαμηλότερο 
αλλά ισχυρότερο επίπεδο, ο λόγος ακούγεται, 
η σκέψη τρέχει με ασύλληπτη ταχύτητα, η σκέ-
ψη, ο λόγος και η πράξη εκδηλώνονται στην 
πραγματικότητα, είναι η ενεργοποίηση και η 
ουσιαστικοποίηση της σκέψης η οποία μετα-
τρέπεται σε λόγο και σε πράξη. 

Υπάρχει μια  άποψη σε ένα συγγραφέα  που 
υποστηρίζει ότι οι νοητικές εικόνες εξωτερικεύονται ως συμβάντα ή 
καταστάσεις  και μια αρχαία έκφραση η οποία λέει "ως ο άνθρωπος 
σκέπτεται ούτως εστίν" όπως δηλαδή σκέπτεται ο άνθρωπος έτσι και 
γίνεται. 

Ο άνθρωπος λοιπόν έχει τεράστια δύναμη, την δύναμη της σκέψης 
για τον εαυτό του και ο άνθρωπος σκεπτόμενος δημιουργεί, η σκέψη 
είναι δημιουργία, γι αυτό,  επειδή οι άνθρωποι μπορούν να σκέπτονται 
είμαστε για αυτό τον λόγο συνδημιουργοί.

 Και ο βίος μας, ο τρόπος που ζούμε είναι το αποτέλεσμα των σκέ-
ψεών μας γύρω από την ζωή μας. Ζούμε σύμφωνα με αυτό που σκεπτό-
μαστε, με αυτό που θέλουμε να ζήσουμε, με αυτό που σκεπτόμαστε ότι 
θα ζήσουμε ή σύμφωνα με αυτό που μπορούμε να πετύχουμε κάνοντας 
τις σωστές σκέψεις. Και γι αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε τις θετικές 
σκέψεις αφού  η ερμηνεία των συμβάντων είναι υποκειμενική υπόθεση, 
είναι θέμα αυτογνωσίας, και ξέρουμε ότι καταλήγουμε να κάνουμε όσα 
σκεπτόμαστε, και καταλήγουμε να πάθουμε αυτά που σκεπτόμαστε.

 Αυτό ήταν η γενεσιουργός υπόθεση, που κίνησε το ενδιαφέρον τους 
και προσπαθούσαν να βρουν την εξήγηση. Τελικά δεν βρέθηκε άλλη 
ερμηνεία πλην του ότι κάπου στην ατμόσφαιρα τα νοητικά κύματα των 
πρώτων πιθήκων επηρέασαν τις απόψεις και των άλλων πιθήκων στο 
άλλο νησί. 

Έτσι δημιουργήθηκε η θεωρία του εκα-
τοστού πιθήκου. Είπαν δηλαδή, ότι την ώρα 
που ο εκατοστός πίθηκος πήγε να πλύνει την 
γλυκοπατάτα, τότε όλοι οι πίθηκοι πήγαν να 
τις πλύνουνε μαζί. Ο εκατοστός είναι απλώς 
ο κύκλος αυτής της υπόθεσης, αφού ποτέ δεν 
τους μέτρησαν. Στην υπόθεση αυτή δομήθηκε 
η θεωρία.

Προβλήθηκε έτσι η ερμηνευτική θεώρη-
ση ότι υπάρχουν κοινές εφευρέσεις, σπάνιο 
φαινόμενο, που δημιουργούνται ξαφνικά και 
την ίδια στιγμή σε διαφορετικά σημεία του κό-
σμου. Ξεκινά ένας να συνθέτει ένα άρθρο και 
του τηλεφωνεί ένας άλλος ότι έχει ξεκινήσει 
την εργασία από καιρό τώρα. Έρχεται ένας φι-
λόσοφος ο Όσο ο οποίος έχει μια μελέτη για 

τον Ηράκλειτο και αναφέρει για το θέμα και λέει ότι όταν το ένα εκα-
τοστό, η τετραγωνική ρίζα ενός εκατοστού ενός πληθυσμού αποκτήσει 
μια συγκεκριμένη σκέψη ή ιδιότητα αυτό είναι αρκετό για να εξαπλω-
θεί στον υπόλοιπο πληθυσμό. Αποκαλείται από πολλούς και ως κρίσιμη 
μάζα. που για την Ελλάδα ανέρχεται σε 336 άτομα. 

Βέβαια κανείς δεν μπορεί να μας βεβαιώσει για την ισχύ, για την αξία 
του μαθηματικού αυτού τύπου και την ορθότητα του αλλά υπάρχουν άλ-
λοι που προτείνουν το ένα δέκατο ενός πληθυσμού,  άλλοι το ένα εκα-
τοστό, αν ισχύει το ένα δέκατο της τετραγωνικής ρίζας τότε μιλάμε για 
τρακόσια τριάντα έξη άτομα στην Ελλάδα κ.λ.π. 

Η αλήθεια είναι ότι, όταν μια ομάδα ανθρώπων αποκτήσει, δημιουρ-
γήσει μια σαφή και συγκεκριμένη άποψη, ιδέα η εικόνα για κάτι τι, τότε 
αυτή θα εξαπλωθεί σε όλο τον πληθυσμό ή σε μεγάλο μέρος του.

Συνοψίζοντας την θεωρία του εκατοστού πιθήκου, μιλάμε για μια 
αφύπνιση, που επιτυγχάνεται από ένα κρίσιμο σύνολο και μια καινούρ-
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ρίσει πίσω και θα με κτυπήσει. Κατά συνέπεια, στέλνοντας αγάπη, θα 
εισπράξω αγάπη, στέλνοντας μίσος, σίγουρα θα εισπράξω μίσος. 

Η ροή της σκέψης είναι πιο γρήγορη από το φως και ξεπερνά τόπο 
και χρόνο, και επιστρέφει με την μορφή της λέξεως «κάρμα», η οποία, 
ήταν γνωστότατη στους αρχαίους μας προγόνους με την λέξη αντιπε-
πονθός (μετοχή παρακειμένου του πάσχω, από 
τα Ηθικά του Αριστοτέλη).

 Η σκέψη αυτή που πηγαίνει και έρχεται,  
ενισχύεται και συμπυκνώνεται και παίρνει την 
έννοια πλέον της σκεπτομορφής. Όλες οι σκέ-
ψεις συμπυκνώνονται, δεν στερεοποιούνται 
αλλά απλώς αποκτούν μια πυκνότητα, μπορεί 
να είναι ατμός, όσο πυκνός μπορεί να είναι. 
Είναι η ενέργεια η οποία έλκει τα όμοια και 
δημιουργεί σταδιακά όγκους, Αγγλικά ο όρος 
είναι "presibitation" πού σημαίνει κατακρή-
μνιση, καθίζηση ή συμπύκνωση, που χρησιμο-
ποιείται όταν ψιλορρίχνει χιονόνερο.

  Εδώ αφορά την συμπύκνωση που δημι-
ουργείται από την σταθερή σκέψη ή την επα-
ναλαμβανόμενη σε ένα σταθερό αντικείμενο 
σκέψης που επιβραδύνει την ταχύτητα ροής 
και αυξάνει την μάζα. Δηλαδή δεν διαχέεται πλέον η σκέψη αλλά συ-
γκεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Οι «όγκοι» αυτοί σκέψης 
συνενώνονται μεταξύ τους αποκτώντας πλήρη υλική υπόσταση. 

Το φαινόμενο αναφέρεται σε πολλές πηγές με προεξάρχοντα τον 
Ιησού, «όπου εισί δύο η τρείς συνηγμένοι εις το εμόν όνομα εκεί ειμί 
εν μέσω αυτών», όταν δύο η τρείς, όχι ένας, γιατί το άτομο δεν είναι 
σκεπτομορφή, (όπου δύο η τρείς είναι συνηγμένοι στο όνομά μου, μιλά-
νε για μένα, σκέπτονται για μένα, προσεύχονται σε μένα εκεί είμαι και 
εγώ), υποστηρίζεται ότι πολλές φορές σε καταστάσεις ομαδικού δια-
λογισμού έχουμε την αίσθηση κάποιας ακαθόριστης παρουσίας όπως 
ισχυρίζονται κάποιοι. 

Έχουμε αρχίσει και ανησυχούμε στο τί θα γίνει στην ζωή μας, και κάνου-
με σκεπτομορφές: θα καταστραφούμε θα πλουτίσουμε θα κινδυνεύσουμε 
από ένα κομήτη, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν άν αλλάξουμε τη σκέψη. 

Όλα τα κακά που συμβαίνουν  μάλλον όλα τα γεγονότα που συμβαί-
νουν είναι αποτέλεσμα της οικουμενικής σκέψης των ανθρώπων, η 
οποία το μόνο που κάνει είναι εικόνες καταστροφής. 

Η συνδυασμένη ομαδοποιημένη συνείδηση, μας ωθεί να δημιουρ-
γούμε νοητικά το κακό, αυτό βρίσκουμε μπροστά μας, συνέχεια γεμί-

ζουμε τον νου μας με απειλές, εκεί  στηρίζεται 
η ψυχολογία των ομάδων που  διδάσκει ότι 
εκείνη η ομάδα είναι αντίπαλη με την δική μας 
ομάδα, με πολλά κριτήρια. 

Ο φορέας που κατ εξοχήν δημιουργεί προ-
βλήματα είναι τα Μ.Μ.Ε. τα οποία θα έπρεπε να 
είναι μέσα συλλογικής επικοινωνίας, και όχι 
μαζοποιήσεως, ίσως και κοινωνικής επικοι-
νωνίας. 

Τώρα έχουμε δημιουργήσει τις σκεπτομορ-
φές του κινδύνου, δεν μπορώ ακόμα να αλλά-
ξω το εξωτερικό γεγονός, να κλείσω τελείως 
την τηλεόραση,  να μην πάρω εφημερίδα αφού 
πρέπει να μάθω τα νέα αλλά μπορώ όμως να 
αλλάξω το πώς αντιμετωπίζω την κατάσταση 

αυτή, δεν μπορώ να αλλάξω την μνήμη των δυσχερειών, μπορώ όμως 
να αλλάξω την αντιμετώπιση. Αν συμβεί αυτό θα αλλάξει και η κατάστα-
ση, διότι αυτή αυτοτροφοδείται, η σκεπτομορφή μας «παίζει» εφόσον 
και εμείς την «παίζουμε». 

Ο νους μας, παίρνει την μορφή του περιεχομένου του, σε περίπτωση 
που αγοράσαμε δύο πράγματα σε σακούλες και τα κρεμάσουμε σε λίγες 
μέρες, θα δείτε ότι οι σακούλες θα έχουν πάρει την αντίστοιχη μορφή 
των πραγμάτων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διαφορά μεταξύ ατμού 
και πάγου, και ο ατμός και το νερό και ο πάγος έχουν την ίδια σύσταση, 
αλλά ο ατμός φεύγει, το νερό παίρνει το σχήμα του δοχείου, ο πάγος εί-
ναι μια στερεοποιημένη μορφή του νερού, μέχρι να λειώσει. Πρέπει και 
τον πάγο να λειώσουμε και το νερό να εξατμίσουμε για να του δώσουμε 
ότι μορφή θέλουμε. 

Η σκέψη είναι καθαρή ενέργεια, μπορεί να δημιουργήσει υλικές κα-
ταστάσεις και η σκέψη ή η ενέργεια αυτή, μπορεί να είναι ή μια γλυκιά 
ροή αγάπης και τρυφερότητας ή μια σφαίρα μίσους, πού μπορεί να γυ-
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Η αρχαία σοφία ισχυρίζεται ότι αν ο άνθρωπος δεν είχε φραγμό με 
τις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις δεν θα είχε καμμιά πιθανότητα να 
αναπτύξει την ατομική ελεύθερη σκέψη και βούληση που διακρίνουν 
την ανθρώπινη συνειδητότητα. Αν δεν είχαμε αποκλείσει λόγω της υλι-
κής μας υπόστασης όλα αυτά, οι διάνοιές μας θα ήταν μονίμως θαμπω-
μένες και καταπτοημένες. Ουσιαστικά τώρα οι 
άνθρωποι διαθέτουν ζωτικό ιδιωτικό  χώρο, 
μέσα στον οποίο μπορούν να σκέπτονται.

Αυτό το έδειξε ο Πλάτωνας με την αρχε-
τυπική εικόνα του προτύπου της ανθρώπινης 
κατάστασης στην αλληγορία του σπηλαίου, 
που ουσιαστικά πρόκειται για μια έκθεση του 
φιλοσοφικού συστήματος, που οι θεωρητικοί 
της φιλοσοφίας αποκαλούν ιδεαλισμό και το 
οποίο υποστηρίζει ότι ο κοσμικός νους και οι 
σκεπτομορφές (ιδέες) που εκπορεύτηκαν από 
αυτόν είναι η ανώτερη πραγματικότητα. Τα 
φυσικά αντικείμενα από την άλλη, δεν είναι 
παρά σκιές η αντανακλάσεις αυτής της ανώ-
τερης πραγματικότητας.  

Ας έλθουμε τώρα στα εγρηγορότα

Η λέξη εγρηγορός προέρχεται από το ρήμα εγείρω, αόριστος εγρή-
γορα και μετοχή εγρηγορός, εγρηγορία, πού σημαίνει αφυπνίζω, διε-
γείρω, ξεσηκώνω, εξάπτω, φρουρώ, αγρυπνώ, εγείρω οικοδόμημα, 
οικοδομώ. Η τελευταία έννοια αναφέρεται στα οικοδομήματα, δηλαδή, 
σε δομές. 

Ένα «εγρηγορός» (αυτό το οποίο γρηγορεί και επιτηρεί άγρυπνα – 
ένας φρουρός, ένας βοηθός), είναι ένας ενεργειακός ψυχικός οργανι-
σμός, που συνδέει τα μέλη μιας ομάδας. Είναι η «ομαδική ψυχή» της, 
έτσι μπορεί να αναφερθεί ως ομαδικός νους, υπερψυχή, ενέργεια ζω-
τικού χώρου.  

Ο λόγος που εμφανίζονται τα εγρηγορότα είναι η εστίαση της προσο-
χής και των προθέσεων ενός αριθμού ανθρώπων προς ένα κοινό αντι-
κείμενο, για το οποίο όλοι τρέφουν ισχυρά συναισθήματα!  

Υπάρχουν στην ιστορία πολλές περιπτώσεις στρατιωτικά και οικονο-

Θα κάνω μια πρόχειρη κατάταξη των σκεπτομορφών, που συμπερι-
λαμβάνουν ποιοτικά θετικές και αρνητικές, όχι μόνιμες, όπως μια προ-
σωρινή σκεπτομορφή. Όταν λέμε ότι θα ολοκληρώσουμε μια υποχρέω-
ση σε ένα μήνα, έχει μια χρονική διάρκεια χωρίς μεγάλο βάθος χρόνου, 
φευγαλέα, μια διαπίστωση που μπορεί να μην είναι ακριβής. 

"Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες". 
Αιτία όλων των αρνητικών σκεπτομορφών εί-
ναι ο φόβος, αιτία του φόβου είναι η άγνοια. 
Η απελευθέρωση των ανθρώπων με τις θετι-
κές σκέψεις και με την θετική προβολή είναι η 
μόνη λύση. Δεν μπορούν να εξαφανίσουν τις 
σκεπτομορφές, μπορούν  να τις αντικαταστή-
σουν, αλλά τί θα γίνει μετά αν όλοι αντικατα-
στήσουμε τις σκεπτομορφές; 

Λέγεται ότι ορισμένοι πνευματικοί δάσκα-
λοι στο Θιβέτ έχουν την ικανότητα να σχηματί-
ζουν με έντονη αυτοσυγκέντρωση και οπτικο-
ποίηση ένα είδος σκέψεων που ονομάζονται 
«πούλπα». Οι υλοποιημένες αυτές σκέψεις 
είναι σκεπτομορφές, που αποκτούν ένα είδος 
ανεξάρτητης ζωής και κυκλοφορούν εκτελώ-

ντας τις οδηγίες του δημιουργού τους. 

Ομοίως ο Παράκελσος ο Ελβετός μάγος του 16ου αιώνα έγραφε για 
το ον που αποκαλούσε «aquastor» ένα πλάσμα δημιουργημένο από την 
δύναμη της συγκεντρωμένης φαντασίας, το οποίο μπορεί να αποκτήσει 
δική του ζωή και υπό ειδικές συνθήκες να γίνεται ορατό ή και απτό.

Στο κατώτατο επίπεδο της ιεραρχίας σύμφωνα με την μυστική φιλο-
σοφία όλων των πολιτισμών, αυτές οι εκπορεύσεις, οι σκεπτομορφές, 
που προέρχονται από τον κοσμικό νου  - αλληλοδιαπλέκονται τόσο στε-
νά που δημιουργούν την εντύπωση της στερεάς ύλης.

Σήμερα αν κανείς ήθελε να περιγράψει το παράξενο αυτό φαινόμε-
νο θα μπορούσε να επιλέξει την ορολογία της κβαντομηχανικής, όμως 
στις λεγόμενες μυστικές εταιρίες, η αλληλοδιαπλοκή αοράτων δυνάμε-
ων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία  της φαινομενικής όψης του υλικού 
κόσμου, ανέκαθεν γινόταν αντιληπτή ως ένα φωτοχρωματικό δίκτυο η 
κατά τους αλχημιστές ως η μήτρα (matrix). 
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Στα εγρηγορότα όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, αν 
και πολλές φορές ένα εγρηγορός μπορεί μερικώς να ταυτίζεται  με μια 
ομαδική ψυχή. 

Πρώτον, το εγρηγορός δεν είναι ον ενός μόνο στοιχείου, αλλά, 
αποτελεί σύνθεση και των τεσσάρων στοιχείων, στερούμενου μόνον 
υλικού φορέα. Έτσι, κατέχει και ενστικτώδη 
ενέργεια, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται 
από ζωώδεις τάσεις, κατέχει και αστρική, 
οπότε είναι φορέας και προαγωγός έντονων 
παθών. Ακόμα, δεν του λείπει ούτε η κεντρι-
κή ιδέα – συνήθως μια στενοκέφαλη εμμονή 
– ούτε στερείται συμβολικών στοιχείων τα
οποία απαρτίζουν τον πυρήνα του. Το κυριό-
τερο, ένα εγρηγορός δημιουργείται έντεχνα 
κάτω από την επίδραση μιας δυναμικής φα-
ντασίας και ισχυρής βούλησης, κάτω από την 
οποία συντάσσονται «οπαδοί» ζωοδότες και 
ζωογονητές του καινούριου όντος, τo οποίο 
όμως έχει ανεξάρτητη πλέον ύπαρξη από την 
αρχική ομάδα που το δημιούργησε. 

Ένα «εγρηγορός» είναι ένας ενεργειακός 
ψυχικός οργανισμός, που συνδέει τα μέλη 
μιας ομάδας, είναι η «ομαδική ψυχή» της.

Ομαδική ψυχή έχουν τα έθνη, τα πολιτικά κόμματα, οι θρησκείες, οι 
διάφοροι κοινωνικοί οργανισμοί, ακόμα και οι άτυπες παρέες των αν-
θρώπων. Αυτή σχηματίζεται από το σύνολο των αισθημάτων, των σκέ-
ψεων, των προσδοκιών, των ενεργειών, όλων των μελών της ομάδος 
και καθίσταται η «προστάτιδα θεότητά της». Την προστατεύει από εξω-
τερικές επιθέσεις, προσελκύει τους ομοϊδεάτες, απωθεί τους αντιπά-
λους, εμψυχώνει με πάθος και αφοσίωση τα μέλη της.

 Τα εγρηγορότα είναι ψυχικές ενέργειες και απεικονίζουν την 
ποιότητα του χαρακτήρα της ομάδας που τα δημιούργησε. Στην ναζιστι-
κή Γερμανία, σχηματίστηκε ένα πολύ ισχυρό αλλά νοσηρό εγρηγορός, 
που σαν μια επιδημία ψυχικού τύπου, εύκολα επικράτησε απέναντι σε 
άλλες ηθικά ποιοτικότερες αλλά ασθενέστερες ομαδικές ψυχές. 

Το εγρηγορός λοιπόν είναι ένα δονητικό παράγωγο του νου, που το 

μικά ασθενέστερων λαών, που κατόρθωσαν να υπερισχύσουν, ακριβώς 
διότι διέθεταν ισχυρότερο εγρηγορός, το οποίο κέρδισε τις μάχες, πολύ 
πριν οι μάχες αυτές δοθούν στην πραγματικότητα.  Νομίζω ότι σ’ εμάς 
τους Έλληνες κάτι μας θυμίζει αυτό.

Υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μας επιτρέπουν να συνδεθούμε με 
κάποιο εγρηγορός.  Πρέπει αρχικά να εν-
στερνιστούμε τα ιδανικά και τους στόχους 
της ομάδας και να συντονιστούμε. Επίσης τα 
εγρηγορότα εκφράζονται με ορισμένα σύμβο-
λα και η απεικόνισή τους στην διάνοια και στα 
συναισθήματά μας, είναι ένα «κανάλι», μέσω 
του οποίου η δύναμη της συγκεκριμένης ομα-
δικής ψυχής διοχετεύεται στην ατομική μας 
ψυχή. 

Ένα πολύ λεπτό σημείο είναι τί οντότητα 
βρίσκεται «πίσω» από την ομαδική ψυχή, εάν 
η συγκρότηση της ομάδας είναι μόνο ψυχο-
σωματική.

Μπορούμε να φανταστούμε κάτι πραγμα-
τικά ανώτερο. Στους τοίχους του δωματίου 

υπάρχουν ανοίγματα με συγκεκριμένα συμβολικά σχήματα, ένα τρίγω-
νο, η απεικόνιση μιας θεότητας, ένα σύνθετο συμβολικό σχήμα, ίσως 
ένας αριθμός, κάποια ιδανικά κ.α. Μέσα από τα ανοίγματα αυτά ακτινο-
βολεί σε μας το φως που βρίσκεται στο κλειστό δωμάτιο. Αυτά τα ανοίγ-
ματα, εμψυχωμένα από τις ενέργειες των ανθρώπων που ασχολούνται 
μαζί τους και από το εσωτερικό φως, είναι τα εγρηγορότα ή οι ομαδικές 
ψυχές και οι άνθρωποι που συνδέονται μαζί τους (επικοινωνώντας με 
το φως του δωματίου μέσω αυτών), απαρτίζουν μια ομάδα, μια οικογέ-
νεια, ένα σύλλογο, μια θρησκεία.

Ένα τυχαίο σύνολο ατόμων με χαλαρούς δεσμούς (π.χ. μία σχολική 
τάξη), λόγω των συναισθηματικών δεσμών φτάνουν στο σημείο να δη-
μιουργήσουν μία συλλογική οντότητα, μια ομαδική ψυχή, απέχουν όμως 
πολύ από την δημιουργία ενός εγρηγορότος. Μια ομαδική ψυχή επιδρά 
πάνω στα μέλη της ομάδας μόνο συναισθηματικά και όχι εξουσιαστικά 
όπως επιδρά το εγρηγορός. Με την διάλυση της ομάδας, παύει να υφί-
σταται και η ομαδική ψυχή της.
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Όμως οι ανθρωπόμορφοι αρχαίοι θεοί είχαν τις ιδιότητες των προ-
γόνων μας, και οι Έλληνες δίνοντας ιδιότητες κάλλους ή της κακίας 
στούς θεούς θα αύξαναν τις δικές τους αντίστοιχες ιδιότητες. 

Η πολυσπερμία των Ελληνικών και Ρωμαϊκών θεοτήτων και η θε-
οποίηση των αυτοκρατόρων έφεραν παρακμή των εγρηγορότων, αφού 
ο καθένας είχε σχεδόν και ένα θεό, με αποτέ-
λεσμα τον εκφυλισμό και τον ερχομό του μο-
νοθεϊσμού όπου το μπετόν έσπασε και σχημα-
τίστηκε σταδιακά νέο καλούπι.  Θυμηθείτε τον 
χρησμό των Δελφών στον Ιουλιανό τον παρα-
βάτη "είπατε τω βασιλει χαμαί πέσε δαίδαλος 
αυλά, ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην, ου μάντιδα 
Δάφνη ου παγάν λαλέουσαν απέσβετο γαρ και 
λάλον ύδωρ". δεν είναι τυχαία η σημερινή έκ-
φραση του ζώντος θεού είναι ένα πραγματικό 
γεγονός.

Σήμερα παρατηρούμε ότι το εγρηγορός του 
Βυζαντίου έχει σβήσει,  ο διπλούς πέλεκυς των 
Ρωμαίων παρά την προσπάθεια του Μουσολίνι 
δεν υπάρχει. 

Ας αναλύσουμε τα εγρηγορότα ως προς την ποιότητα. Είναι και αυτά 
όπως οι σκεπτομορφές θετικά και αρνητικά, ως προς τον χρόνο είναι 
μόνιμα μακροχρόνια η αιωνόβια, όχι αιώνια αλλά έχουν μεγάλο βάθος 
χρόνου, ως προς το είδος είναι φυλετικά, εθνικά, θρησκευτικά, θετικά, 
αρνητικά, ουδέτερα, όταν λες π.χ. «εμείς είμαστε άνδρες», έχουμε το 
εγρηγορός του ανδρός, τα θετικά π.χ. οι Αυστραλοί είναι φίλοι μας, αυτό 
είναι δεδομένο χρόνια είναι εγρηγορός θα χρειαστούν πολλά γεγονότα 
για να αρχίσει να κλονίζεται. 

Πώς αλλάζουμε τα εγρηγορότα; Πρώτα από όλα ξεχνάμε πολύ εύκο-
λα, εύκολα διαλύονται οι σκεπτομορφές, π.χ. αν μια ομάδα υποβαθμι-
στεί θα πάψει να έχει φιλάθλους. 

Για να αλλάξουμε τα εγρηγορότα πρέπει να αποκτήσουμε μια και-
νούργια κουλτούρα, παιδεία και τρόπο ζωής, νέα σκέψη. 

Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν δύο εγρηγορότα που μας κυριαρχούν, 
του παράδεισου και της κόλασης, άποψή μας είναι ότι ο παράδεισος και 
η κόλαση βρίσκονται μέσα μας και είναι οι καταστάσεις που θα αντι-

κατασκευάζει, το κτίζει στην κυριολεξία, είναι ένα σύνολο πολυαρίθ-
μων όντων, τα οποία, εκούσια ή ακούσια ενώνουν την σκέψη, την θέλη-
ση και τον λόγο σε ένα κοινό σκοπό. Εγρηγορός δεν μπορεί να φτιάξει 
ένα άτομο, θέλει ομάδα ατόμων. 

 Φαίνεται ότι το εγρηγορός τρέφεται από τις σκέψεις που το δημι-
ουργούν αλλά και τροφοδοτεί πλέον τις σκέ-
ψεις του περιβάλλοντος, όπως μέσα στο κα-
λούπι  ρίχνεται το μέταλλο, το οποίο κρυώνει 
και μετά σπάει το καλούπι, γίνεται λοιπόν η 
ιδέα ένα καλούπι και μέσα εκεί γίνεται διάχυ-
ση ζωής, και ενέργειας η οποία συμπυκνώνε-
ται με την πάροδο του χρόνου παρά τις όποιες 
ατέλειες ή ελαττώματα. 

 Ένα παράδειγμα  στην  διασάφηση των 
όρων σκεπτομορφή και  εγρηγορός. Έρχεται 
ένας άνθρωπος που δεν έχει δει ποτέ του μπε-
τόν, κάθεται  χωρίς να ξέρει πάνω σε φρέσκο 
τσιμέντο  μετά από λίγο κινείται και τινάζει τα 
πόδια του, αν όμως  μείνει πιο πολύ τότε θα 
έπρεπε να σπάσει το τσιμέντο, το πρώτο ήταν 
σκεπτομορφή, το δεύτερο ήταν εγρηγορός , το 

πρώτο το τινάζεις, το άλλο πρέπει να το σπάσεις. Το εγρηγορός είναι το 
πηγμένο τσιμέντο. Εγρηγορός είναι ένα σύμβολο, είναι η σημαία ενός 
κράτους, ένα σύμβολο όπως για για το Βυζάντιο ήταν ο δικέφαλος αε-
τός κ.λ.π. Με τα εγρηγορότα λοιπόν ασχολούμαστε και αυτά ασχολού-
νται μαζί μας, ένα εγρηγορός είναι ο διάβολος, ο οποίος δεν υπάρχει 
παρά μόνο όσο τον «ταίζουμε» εμείς, υπάρχουν θετικά και αρνητικά 
εγρηγορότα, και  τρόπος να τα έλκουμε.

Το εθνικό μας εγρηγορός η σημαία ή η ιδέα της Ελλάδας έρχεται 
στην παρέλαση, το χριστιανικό εγρηγορός έλκεται απο την προσευχή. 

 Τα εγρηγορότα υπήρχαν ανέκαθεν, τα θρησκευτικά εγρηγορότα της 
αρχαιότητας. Ο Όμηρος μας λέει ότι έβλεπαν την Αθηνά και τον Άρη στα 
τείχη της Τροίας, ως σχηματοποιημένες υλοποιημένες οντότητες, ξεκί-
νησαν από μορφοποιήσεις των ηθικών αρχών λόγω της αυθυποβολής  
και κατέληξαν αυτόνομες οντότητες, που μπορούσαν να επιδράσουν 
πλέον πάνω στο περιβάλλον τους.
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μετωπίσουμε χαιρόμενοι για το καλό που κάναμε και λυπούμενοι και 
μεταμελούμενοι για το καλό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και 
δεν το κάναμε. 

Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν σκέψη και νοοτροπία, ξεκινώντας με 
μια νέα παιδεία πάνω σε νέα σκέψη, πρωταρχικά με την καθαρά χριστια-

νική κοινωνική βάση, με ηθική συμπεριφορά, 
όλοι είμαστε ένα και με την ανάληψη της ατο-
μικής ευθύνης αφού για ότι  συμβαίνει είμα-
στε υπεύθυνοι, πρέπει να εκπαιδευτούμε στην 
φιλοσοφία, να σταματήσουμε την χωριστική 
σκέψη, να κάνουμε θετικές σκέψεις.

   Αν το εγρηγορός παρακμάσει, ασθενήσει, 
σβήσει, τότε η αντίστοιχη ομάδα ασθενεί ή δι-
αλύεται, διότι δεν υπάρχει πλέον η ενέργεια 
που την ζωογονεί. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα 
μεγάλο θέμα, αυτό της «ψυχικής υγείας» ενός 
έθνους, ή μιας ομάδας που εξετάζονται από 
δύο πλευρές. Από την ένταση της ενέργειας, 
και από την ποιότητά της Όσοι γνωρίζουν πώς 
να διαχειρίζονται τις δικές τους ψυχικές ενέρ-

γειες (γνώση που αποκτάται με την εξάσκηση και δεν την διαθέτουμε 
μόνο επειδή γεννηθήκαμε ή επειδή έχουμε κάποιες μεγάλες ιδέες για το 
άτομό μας), μπορούν αναλογικά, να συμπεράνουν ποιά πρέπει για παρά-
δειγμα να είναι η κοινωνική και η προσωπική τους δράση, ώστε να ενι-
σχύσουν και να εξυγιάνουν μια ομαδική ψυχή, στην οποία συμμετέχουν.

Όσοι αποφασίζουν να εργαστούν επί του εαυτού τους, συνδεόμενοι 
με κάποια «παραδοσιακά», ζωντανά εγρηγορότα όπως εμείς που εμπε-
ριέχουν το πνεύμα, και η ενέργεια όλων των ζώντων και αναχωρησά-
ντων, αισθάνονται σαν να έχουν συνδεθεί με μια ηλεκτρική παροχή ρεύ-
ματος υψηλής τάσης.    n

Η εικονογράφηση προέρχεται από τον Catrin Welz-Stein.




