
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ  Ω 
 
ΩΜ : η Ιερή λέξη δυνάμεως . Ένας δυαδικός ήχος σημαντικός στην σχέσης Πνεύματος και 
ψυχής όπως και ζωής και συνειδήσεως ( βλ. επίσης AUM) 
 
Ωροσκόπος : αποκαλύπτει τις απώτερες δυνατότητες καθώς και τον πνευματικό στόχο και 
τον σκοπό για την άμεση ενσάρκωση και τις αμέσως επόμενες(7). 
 
Ωριγένης : Μετά τον Ωριγένη ήταν που η ψεύτικη θρησκεία των παπάδων άρχισε να απλώ-
νεται. ( Μορύα) Ο Ωριγένης υπήρξε ο επιφανής απολογητής του Χριστιανισμού, εναντίον 
του Ιουδαϊσμού και της ειδωλολατρίας. Γεννήθηκε στα 185 μ.Χ. και σπούδασε στην 
Κατηχητική Σχολή της Αλεξάνδρειας. Μόλις 18 χρόνων έγινε διευθυντής αυτής της σχολής 
που στην εποχή του απέκτησε ασύγκριτη φήμη, αλλά επειδή τον φθόνησε ο επίσκοπος της 
Αλεξάνδρειας τον καθαίρεσε κηρύσσοντάς τον αιρετικό. Στα 232 εγκαταστάθηκε στην 
Καισαρεία της Παλαιστίνης που την έκανε λαμπρό και μεγάλο κέντρο διδασκαλίας, μέχρι 
που στο διωγμό του αυτοκράτορα Δεκίου φυλακίστηκε και μετά από βασανιστήρια πέθανε 
στα 254 μ.Χ. Ο Ωριγένης ήταν ένας από τους πολυγραφότερους δασκάλους της Χριστιανο-
σύνης. Λένε πως έγραψε έξι χιλιάδες συγγράμματα, που πολλά εξαφανίστηκαν από τους 
εχθρούς του. Επονομάστηκε χαλκέντερος για το μεγάλο συγγραφικό του έργο και θεωρείται 
ένας από τους μεγαλύτερους διδάσκαλους του Χριστιανισμού και τους διασημότερους 
ερμηνευτές των Γραφών. 
 
Ως εάν, σαν : Όπως ο άνθρωπος σκέπτεται μέσα στην καρδιά του τέτοιος και είναι. Με το 
να ενεργεί κανείς σαν να είναι μια ψυχή μπορεί να δρα πιο εύκολα προς το αληθές όραμα 
της ψυχής και της προσωπικότητας. Μια τέτοια στάση προσκομίζει την λειτουργία της 
φαντασίας που φέρει ορισμένες εσώτερες αλλαγές και είναι μια από τις δυνάμεις που 
επηρεάζουν αυτή την ίδια την ουσία . 
 
ΩΣ ΕΑΝ : Έρχεται μια στιγμή στην ζωή του μαθητή όπου πρέπει να υποθέσει ότι γνωρίζει· 
πρέπει να πάρει την θέση ότι κατανοεί και πρέπει να προχωρήσει σε δράση πάνω στην 
κατανοηθείσα γνώση. άφησε την εσωτερική φιλοσοφική έννοια του “ως εάν” να υποκινεί 
όλα όσα κάνεις. Η συνεχής αυτή επίγνωση που ενσωματώνουν οι δύο λέξεις “ως εάν” είναι 
εκείνη που θα σου φέρει μια νέα χρήση της δημιουργικής φαντασίας. …Κυβέρνα διαρκώς 
τη ζωή σου “ως εάν” ήταν τελειοποιημένη η θεία σου κατανόηση και το αποτέλεσμα στην 
καθημερινή σου ζωή θα είναι “ως εάν” δεν υπάρχουν όλες οι κρυμμένες γοητείες και όλα 
τα καλυπτικά απατηλά πέπλα. O μαθητής δρα “ως εάν” ήταν μυημένος και τότε ανα-
καλύπτει ότι “όπως ο άνθρωπος σκέφτεται στην καρδιά του, έτσι και είναι”, επειδή η 
καρδιά είναι ο θεματοφύλακας της δύναμης της φαντασίας…… να δρας ως εάν το ιδανικό 
που έθεσες μπροστά σου ήταν ένα πραγματοποιημένο γεγονός. ……. συνεπάγεται τη 
συνεχή προσπάθεια να ζεις ως εάν η ψυχή (όχι ο νους, αλλά δια του νου) είναι σε διαρκή 
έλεγχο και η κυρίαρχη όψη έκφρασης. Αυτή η ως εάν συμπεριφορά είναι μια από τις πιο 
αποκρυφιστικές πρακτικές. 
 


