
  
 

ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
 

Φίλε αναγνώστη, έχεις στα χέρια σου κάτι που πιθανόν να έψαχνες 
πολύ καιρό. Σε προειδοποιούµε όµως πως αν κάνεις το λάθος να συγκρί-
νεις αυτές τις απλές ιδέες µε τα όσα έχεις µάθει µέχρι τώρα, µπορεί να πε-
ράσει απαρατήρητο αυτό για το οποίο τόσο διψάς. 

 
Οι ιδέες που περιέχονται σ’ αυτό το βιβλίο έχουν γραφτεί από ένα 

σηµείο µακριά από το λαβύρινθο των συγχρόνων θεωριών. 
 
Το βιβλίο αυτό περιέχει ορισµένα Κλειδιά , που αν τα βρεις και τα 

χρησιµοποιήσεις βρίσκεις την µυστική πόρτα του αληθινού δρόµου της 
αυτογνωσίας. 

 
Μη διαβάσεις αυτό το έργο σαν ένα από τα τόσα που έχουν πέσει 

στα χέρια σου, αλλά πάρε το σύµφωνα µε τη συµβουλή του ίδιου του 
Σ.Α.Β: «…εµείς πρέπει να ενεργήσουµε αντίστροφα, να χρησιµοποιήσου-
µε τις εµπειρίες για την εσωτερική µας αυτοπραγµάτωση…». Αυτό ση-
µαίνει ότι αν εφαρµόσεις όσα διαβάσεις και κατανοήσεις, θα πετύχεις 
γρήγορα αποτελέσµατα στη δουλειά πάνω στον εαυτό σου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 
 



 5

Ποιοι είµαστε; Από πού ερχόµαστε; Προς τα πού πάµε; Για ποιο λό-
γο ζούµε; Εξ’ αιτίας τίνος ζούµε; 

Αναµφισβήτητα το φτωχό «∆ιανοητικό Ζώο» , που λανθασµένα ο-
νοµάζεται άνθρωπος, όχι µόνο δεν ξέρει, αλλά επιπλέον αγνοεί την άγνοιά 
του… 

Το χειρότερο απ’ όλα είναι η τόσο δύσκολη και παράξενη θέση που 
βρισκόµαστε. Αγνοούµε το µυστικό όλων των τραγωδιών µας και όµως 
είµαστε σίγουροι ότι τα ξέρουµε όλα. 

Ας φανταστούµε ένα «Λογικό Θηλαστικό», κάποιο πρόσωπο από 
εκείνα που στη ζωή έχουν επιρροή πάνω στους άλλους, στο κέντρο της 
ερηµιάς της Σαχάρας. Ας το αφήσουµε εδώ, µακριά από κάθε όαση, και 
ας παρατηρήσουµε από ένα αερόπλοιο κάθε τι που συµβαίνει… 

Τα γεγονότα θα µιλήσουν µόνα τους. Το «∆ιανοούµενο Ανθρωποει-
δές» αν και έχει δύναµη και θεωρείται πολύ άντρας, κατά βάθος παρου-
σιάζεται φοβερά ανίσχυρο… 

Το «Λογικό Ζώο» είναι εκατό τοις εκατό ανόητο. Σκέφτεται για τον 
εαυτό του το καλύτερο. Πιστεύει ότι µπορεί να εξελιχθεί θαυµάσια µέσα 
από τα εγχειρίδια καλής συµπεριφοράς, το δηµοτικό, το γυµνάσιο, το λύ-
κειο, το πανεπιστήµιο, το κύρος του πατέρα κ.τ.λ., κ.τ.λ., κ.τ.λ. 

∆υστυχώς, µετά από τα τόσα γράµµατα, τους ωραίους τρόπους, τους 
τίτλους και τα χρήµατα, ξέρουµε καλά ότι οποιοσδήποτε στοµαχικός πό-
νος µας στεναχωρεί και ότι κατά βάθος συνεχίζουµε να είµαστε δυστυχι-
σµένοι και κακοµοίρηδες… 

Αρκεί να διαβάσει κανείς την παγκόσµια ιστορία για να µάθει ότι 
είµαστε οι ίδιοι βάρβαροι του χτες και ότι αντί να καλυτερεύουµε καταλή-
ξαµε χειρότεροι… 

Ο  20ός αιώνας µε όλη του την θεαµατικότητα, τους πολέµους, την 
πορνεία, την παγκόσµια οµοφυλοφιλία, τον σεξουαλικό εκφυλισµό, τα 
ναρκωτικά, το οινόπνευµα, την υπερβολική σκληρότητα, την ακραία δια-
στροφή, τα τερατουργήµατα κ.τ.λ., κ.τ.λ. είναι ο καθρέπτης στον οποίο 
πρέπει να κοιταχτούµε. ∆εν υπάρχει τότε σοβαρός λόγος για να καυχιό-
µαστε ότι έχουµε φτάσεις σε µια ανώτερη φάση ανάπτυξης... 

Είναι παράλογο να σκεφτεί κανείς ότι ο χρόνος αντιπροσωπεύει 
πρόοδο. ∆υστυχώς οι «αγνοούντες µορφωµένοι» συνεχίζουν εγκλωβισµέ-
νοι µέσα στο ∆όγµα της Εξέλιξης... 
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Σ’ όλες τις σκοτεινές σελίδες της «Μαύρης Ιστορίας» βρίσκουµε 
πάντα τις ίδιες φοβερές σκληρότητες, φιλοδοξίες, πολέµους κ.τ.λ. 

Και όµως οι σύγχρονοί µας «Υπερ-πολιτισµένοι» πιστεύουν ακόµη 
ότι η πραγµατικότητα του πολέµου είναι κάτι δευτερεύον, ένα περαστικό 
ατύχηµα που τίποτα δεν έχει να κάνει µε τον «Σύγχρονο Πολιτισµό», για 
τον οποίο υπερηφανευόµαστε τόσο. 

Σίγουρα, αυτό που είναι σηµαντικό, είναι ο τρόπος ύπαρξης του κά-
θε ατόµου. Ορισµένα άτοµα θα είναι µέθυσα, άλλα εγκρατή, άλλα έντιµα 
και άλλα ξεδιάντροπα. Στη ζωή υπάρχει λίγο απ’ όλα... 

Η µάζα είναι το σύνολο των ατόµων. Ότι είναι το άτοµο είναι και η 
µάζα, είναι και η κυβέρνηση κ.τ.λ. 

Η µάζα λοιπόν είναι η προέκταση του ατόµου. ∆εν είναι δυνατή η 
µεταµόρφωση των µαζών, των λαών, αν το άτοµο ο καθένας δεν αλλά-
ξει… 

Κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί την ύπαρξη διαφόρων κοινωνικών ε-
πιπέδων. Υπάρχουν άνθρωποι της εκκλησίας και της πορνείας, του εµπορίου και 
της γεωργίας κ.τ.λ. 

Έτσι υπάρχουν διαφορετικά Επίπεδα του Είναι1. Αυτό που εσωτερι-
κά είµαστε, µεγαλόψυχοι ή µικροπρεπείς, γενναιόδωροι ή φιλάργυροι, βί-
αιοι ή πράοι, αγνοί ή λάγνοι, προκαλεί τις διάφορες περιστάσεις της ζω-
ής… 

Ένας ασελγής θα προσελκύσει πάντα επεισόδια, δράµατα, µέχρι και 
τραγωδίες ασέλγειας, στις οποίες θα βρεθεί µπλεγµένος… 

Ένας µέθυσος θα προσελκύσει τους µέθυσους και θα βρίσκεται πά-
ντα σε µπαρ και ταβέρνες, αυτό είναι φανερό… 

Τι θα προσελκύσει ο τοκογλύφος; ο εγωιστής; πόσα προβλήµατα, 
φυλακίσεις, δυστυχίες; 

Κι΄ όµως ο κόσµος πικραµένος, αποκαµωµένος από τις συµφορές 
θέλει να αλλάξει, να γυρίσει την σελίδα της ιστορίας του… 

Φτωχοί άνθρωποι! Θέλουν ν΄ αλλάξουν και δεν ξέρουν πως, δεν 
γνωρίζουν την διαδικασία. Βρίσκονται µπροστά σ΄ αδιέξοδο… 

Ότι τους συνέβη χτες , συµβαίνει και σήµερα και θα τους συµβεί και 
αύριο. Επαναλαµβάνουν τα ίδια λάθη και δεν διδάσκονται από την ζωή 
ούτε µε κανονιές. 

                                                            
1 Σ.Μ.: Το Επίπεδο του Είναι λέγεται ακόµη και Επίπεδο της Ύπαρξης. 
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Στην προσωπική τους ζωή όλα επαναλαµβάνονται, λένε τα ίδια, κά-
νουν τα ίδια, θρηνούν για τα ίδια πράγµατα… 

Αυτή η κουραστική επανάληψη των δραµάτων, των τραγωδιών και 
των κωµωδιών θα συνεχιστεί όσο θα συσσωρεύουµε µέσα µας τα ανεπι-
θύµητα στοιχεία της Οργής, Απληστίας, Ασέλγειας, Φθόνου, Υπεροψίας, 
Οκνηρίας, Λαιµαργίας κ.τ.λ., κ.τ.λ. 

Ποιο είναι το επίπεδο της ηθικής µας; Ή καλύτερα: ποιο είναι το 
Υπαρξιακό µας Επίπεδο; 

Όσο το Υπαρξιακό µας Επίπεδο δεν αλλάζει ριζικά, θα συνεχίζεται 
η επανάληψη της αθλιότητάς µας, των επεισοδίων, των δυστυχιών, των 
ατυχιών µας… 

Όλα τα πράγµατα, όλες οι καταστάσεις που διαδραµατίζονται γύρω 
µας στη σκηνή του κόσµου τούτου, αποτελούν αποκλειστικά και µόνο την 
αντανάκλαση αυτού που κουβαλάµε µέσα µας. 

∆ίκαια µπορούµε να βεβαιώσουµε µε υπευθυνότητα ότι «το εξωτε-
ρικό είναι η αντανάκλαση του εσωτερικού».όταν ένας αλλάζει εσωτερικά 
και η αλλαγή είναι ριζική, το εξωτερικό, οι καταστάσεις , η ζωή αλλάζουν 
επίσης. 

Αυτή την εποχή (1974) µελέτησα µια οµάδα µεταναστών. Εδώ στο 
Μεξικό σ’ αυτούς τους ανθρώπους δίνουν την περίεργη ονοµασία «Αλε-
ξιπτωτιστές» 

Είναι γείτονες από τον αγροτικό οικισµό Τσουρουµπούσκο και βρί-
σκονται σε µικρή απόσταση από το σπίτι µου, ένας λόγος για τον οποίο 
µπόρεσα να τους µελετήσω από κοντά… 

Το ότι είναι φτωχοί, δε µπορεί ποτέ να θεωρηθεί έγκληµα. ∆εν είναι 
αυτό το πιο σοβαρό αλλά το Υπαρξιακό Επίπεδο… 

Καθηµερινά µαλώνουν, µεθάνε, βρίζονται µεταξύ τους, γίνονται δο-
λοφόνοι των ίδιων των συντρόφων στην ατυχία τους, ζουν βέβαια σε 
βρώµικα καλύβια όπου µαζί µε την αγάπη βασιλεύει το µίσος… 

Πολλές φορές έχω σκεφτεί πως αν κάποιος από αυτούς, περιόριζε 
µέσα του το µίσος, την οργή, την ασέλγεια, τη µέθη, την αισχρολογία, την 
σκληρότητα, τον εγωισµό, τη συκοφαντία, τον φθόνο, τη φιλαυτία, την 
υπεροψία κ.λ.π. θα ήταν στους άλλους αγαπητός, θα συναναστρεφόταν 
µ’ανθρώπους πιο εκλεκτούς, πιο πνευµατικούς, σύµφωνα πάντα µε τον 
απλό νόµο της Ψυχολογικής Συγγένειας. Οι νέες αυτές σχέσεις θα ήταν 
καθοριστικές για µια οικονοµική και κοινωνική αλλαγή… 
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Αυτό θα ήταν το σύστηµα που θα επέτρεπε στο άτοµο να εγκατα-
λείψει τον “σταύλο” το βρωµερό “υπόνοµο”… 

Έτσι λοιπόν, αν πραγµατικά θέλουµε µια ριζική αλλαγή, αυτό που 
οφείλουµε πρώτα να καταλάβουµε είναι ότι ο καθένας µας (λευκός ή νέ-
γρος, κίτρινος ή ερυθρόδερµος, απληροφόρητος ή µορφωµένος) βρίσκεται 
σε αυτό ή εκείνο το Υπαρξιακό επίπεδο. 

Ποιό είναι το δικό µας Επίπεδο Ύπαρξης; αναρωτηθήκατε ποτέ; ∆ε 
θα είναι δυνατό να περάσουµε σ’ άλλο, επίπεδο, αν αγνοούµε την κατά-
σταση στην οποία βρισκόµαστε.  

 
 

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑ 
 

Πρέπει να ποθήσουµε µια πραγµατική αλλαγή, να βγούµε από την 
βαρετή αυτή ρουτίνα, από αυτή την καθαρά µηχανική ζωή, την τόσο κου-
ραστική… 

Αυτό που πρέπει σαφώς να καταλάβουµε στην αρχή, είναι ότι καθέ-
νας µας, αστός ή προλετάριος, πλούσιος ή φτωχός βρίσκεται στην πραγ-
µατικότητα σε αυτό ή εκείνο το Υπαρξιακό Επίπεδο. 

Το Υπαρξιακό Επίπεδο του µεθύστακα είναι διαφορετικό από εκεί-
νο του εγκρατή και της πόρνης αλλιώτικο από εκείνο της παρθένας κοπέ-
λας. Αυτό είναι κάτι οριστικό και ακλόνητο… 

Φτάνοντας σ’ αυτό το µέρος του κεφαλαίου µας ∆ε χάνουµε τίποτα 
να φανταστούµε µια σκάλα να απλώνεται από κάτω µέχρι πάνω, κάθετα 
και µε πλήθος σκαλοπάτια… 

Χωρίς άλλο σε κάποιο από αυτά βρισκόµαστε και εµείς. Στα χαµη-
λότερα θα υπάρχουν άνθρωποι χειρότεροι από εµάς. Στα πιο ψηλά θα 
βρίσκονται άτοµα καλύτερά µας… 

Σ’ αυτή την ασυνήθιστη Κάθετη, σ’ αυτή τη Θαυµαστή Σκάλα, είναι 
φανερό ότι µπορούµε να βρούµε όλα τα Επίπεδα της Ύπαρξης… κάθε ά-
τοµο είναι διαφορετικό και αυτό δεν µπορεί κανείς να το αρνηθεί… 

Αναµφίβολα δεν µιλάµε τώρα για ωραία ή άσκηµα πρόσωπα, ούτε 
για θέµα ηλικίας. Υπάρχουν άνθρωποι νέοι και ηλικιωµένοι, γέροντες που 
πρόκειται να πεθάνουν και βρέφη που µόλις γεννήθηκαν… 
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Το θέµα του χρόνου και της ηλικίας, της γέννησης, της ανάπτυξης, 
της εξέλιξης, του γάµου, της αναπαραγωγής, των γηρατειών και του θανά-
του, είναι αποκλειστικά θέµα της Οριζόντιας ζωής… 

Στη «Θαυµαστή Σκάλα», στην Κάθετη, δεν χωράει η ιδέα του χρό-
νου. Στα σκαλοπάτια µιας τέτοιας σκάλας µόνον Υπαρξιακά Επίπεδα 
µπορούµε να συναντήσουµε… 

Η µηχανική πίστη του κόσµου δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Πίστευαν 
ότι µε τον καιρό τα πράγµατα θα ήταν καλύτερα. Έτσι σκέφτονταν οι 
προπάπποι και οι παππούδες µας. Τα γεγονότα ήρθαν να αποδείξουν α-
κριβώς το αντίθετο… 

Αυτό που µετράει είναι το Υπαρξιακό Επίπεδο και αυτό είναι Κάθε-
το. Βρισκόµαστε σε ένα σκαλοπάτι, αλλά µπορούµε να ανέβουµε σ’ άλλο 
σκαλοπάτι… 

Η «Θαυµαστή Σκάλα» για την οποία µιλάµε, και που αναφέρεται σε 
διαφορετικά Υπαρξιακά επίπεδα, δεν έχει βέβαια καµιά σχέση µε τον 
γραµµικό χρόνο… 
Κάποιο ανώτερο Υπαρξιακό Επίπεδο βρίσκεται από πάνω µας την κάθε 
στιγµή… 

∆εν είναι σε κάποιο οριζόντιο µακρινό µέλλον, αλλά εδώ και τώρα, 
µέσα σε εµάς τους ίδιους, στην Κάθετη… 

Φαίνεται, και  οποιοσδήποτε  µπορεί να το  καταλάβει, ότι οι δύο 
γραµµές (Οριζόντια και Κάθετη) συναντιούνται σε κάθε στιγµή στο Ψυχι-
κό εσωτερικό µας και σχηµατίζουν Σταυρό… 

Η προσωπικότητα αναπτύσσεται και εξελίσσεται στην Οριζόντια 
γραµµή της Ζωής. Γεννιέται και πεθαίνει  µέσα  στον  γραµµικό  χρόνο  
της.  Είναι 
φθαρτή. ∆εν υπάρχει κανένα αύριο για την προσωπικότητα του νεκρού. 
∆εν είναι Ύπαρξη… 

Τα Υπαρξιακά Επίπεδα, το ίδιο το ΕΙΝΑΙ, δεν είναι του χρόνου, δεν 
έχει να κάνει τίποτα µε την Οριζόντια Γραµµή. Βρίσκεται µέσα σε εµάς 
τους ίδιους. Τώρα. Στην Κάθετη…θα ήταν σαφώς παράλογο να αναζητή-
σουµε την Ύπαρξή µας έξω από τον εαυτό µας…  

Μένει σαν συµπέρασµα το εξής: τίτλοι, βαθµοί, προαγωγές κ.τ.λ. 
στον φυσικό, εξωτερικό κόσµο, µε κανέναν τρόπο δεν θα θεµελίωναν µια 
πραγµατική εξύψωση, επανεκτίµηση του ΕΙΝΑΙ, ένα βήµα για ένα ανώτε-
ρο σκαλοπάτι στα Υπαρξιακά Επίπεδα. 
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 
 

∆ε µένει παρά να θυµίσουµε στους αναγνώστες µας ότι υπάρχει ένα 
γεωµετρικό σηµείο µέσα µας... 

Αναµφισβήτητα αυτό το σηµείο δεν το συναντούµε ποτέ, ούτε στο 
παρελθόν ούτε και στο µέλλον... 

Όποιος θα ήθελε να ανακαλύψει αυτό το µυστηριώδες σηµείο, πρέ-
πει να το αναζητήσει εδώ και τώρα, µέσα στον εαυτό του, αυτή τη στιγµή 
ακριβώς, ούτε ένα δευτερόλεπτο πριν ή µετά... 

Οι δύο σανίδες του Τίµιου Σταυρού, η Κάθετη και η Οριζόντια, συ-
ναντιούνται σ’ αυτό το σηµείο... 

Από στιγµή σε στιγµή λοιπόν  βρισκόµαστε µπροστά σε δύο ∆ρό-
µους: τον Οριζόντιο και τον Κάθετο. 

Είναι σαφές ότι ο Οριζόντιος δρόµος είναι πολύ «δεύτερος». Απ’ 
αυτόν πηγαίνει «ο Βισέντε κι’ όλοι οι άνθρωποι», «ο Βιλέγας κι’ όποιος 
τον πιάνει», «ο δον Ρaϊµούντο κι’ όλος ο κόσµος»2. 

Είναι φανερό ότι ο Κάθετος είναι διαφορετικός. Είναι ο δρόµος των 
έξυπνων ανταρτών, ο δρόµος των Επαναστατών... 

Όταν κανείς θυµάται τον εαυτό του, όταν δουλεύει πάνω στον εαυτό 
του, όταν δεν ταυτίζεται µε όλα τα προβλήµατα και τις λύπες της ζωής, 
σίγουρα βαδίζει στο Κάθετο µονοπάτι... 

Βέβαια ποτέ δεν είναι εύκολη η δουλειά του περιορισµού των αρνη-
τικών συγκινήσεων, το να χάσουµε κάθε ταύτιση µε το προσωπικό τραίνο 
της ζωής µας, προβλήµατα κάθε είδους, επιχειρήσεις, χρέη, γραµµάτια, 
υποθήκες, φως, τηλέφωνο, νερό κ.τ.λ. 

Οι άνεργοι, εκείνοι που για τον άλφα ή βήτα λόγο έχασαν την δου-
λειά τους, υποφέρουν βέβαια από την έλλειψη  χρηµάτων  και  το  να  ξε-
χάσουν  την  περίπτωσή τους, το να µην νοιάζονται και να µην ταυτίζο-
νται µε το ίδιο τους το πρόβληµα, γίνεται φοβερά δύσκολο. 

Όσοι υποφέρουν, όσοι κλαίγονται, όσοι υπήρξαν θύµατα προδοσίας 
ή την πλήρωσαν άσχηµα στη ζωή από κάποια αχαριστία, από κάποια συ-

                                                            
2 Σ.Μ. Ιδιωµατικές εκφράσεις µε οµοιοκαταληξία και έχουν έννοια σαν το «και η κουτσή 
Μαρία» 
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κοφαντία ή απάτη, ξεχνούν τον εαυτό τους πραγµατικά, το Πραγµατικό 
εσωτερικό τους Είναι, ταυτίζονται απόλυτα µε την ηθική τους τραγωδία… 

Η ∆ουλειά µε τον εαυτό  µας είναι το  βασικό χαρακτηριστικό του 
Κάθετου ∆ρόµου. Κανείς δεν θα µπορούσε να πατήσει το Μονοπάτι της 
Μεγάλης Ανταρσίας, αν δεν είχε δουλέψει ποτέ πάνω στον εαυτό του. 

Η ∆ουλειά στην οποία αναφερόµαστε είναι Ψυχολογικού είδους. 
Κατέχει την αναµφισβήτητη µετατροπή της στιγµής του παρόντος, µέσα 
στην οποία βρισκόµαστε. Χρειάζεται να µάθουµε να ζούµε από στιγµή σε 
στιγµή… 

Για παράδειγµα: κάποιος που βρίσκεται σε απελπισία εξ’ αιτίας ενός 
προβλήµατος συναισθηµατικού, οικονοµικού ή πολιτικού, ξεχνάει τον ε-
αυτό του… 

Αν αναλογιστεί λίγο, αν σκεφτεί ότι όλα περνούν, ότι η ζωή είναι 
απατηλή, περαστική και ότι ο θάνατος κάνει στάχτη όλες τις µαταιότητες 
του κόσµου… 

Αν καταλάβει ότι το πρόβληµά του δεν είναι τίποτε περισσότερο 
από µια «ψεύτικη αναλαµπή», κάτι το φευγαλέο το οποίο γρήγορα σβήνει, 
θα δει ξαφνικά ότι όλα άλλαξαν … 

Είναι δυνατή η µετατροπή µηχανικών αντιδράσεων µέσω της λογι-
κής αντιµετώπισης και του Εσωτερικού Αυτό-συλλογισµού του Είναι… 

Είναι φανερό ότι οι άνθρωποι αντιδρούν µηχανικά εµπρός στις διά-
φορες συνθήκες της ζωής… 

Φτωχοί άνθρωποι! Συνηθίζουν να συµπεριφέρονται πάντα σαν θύ-
µατα. Όταν κανείς τους κολακέψει χαµογελούν, όταν τους ταπεινώσουν 
υποφέρουν, βρίζουν όταν τους βρίσουν, πληγώνουν όταν τους πληγώσουν 
, ποτέ δεν είναι ελεύθεροι. Οι όµοιοί τους µπορούν να τους σέρνουν από 
την χαρά στη λύπη, από την ελπίδα στην απελπισία. 

Καθένας από εκείνους που προχωρούν στον Οριζόντιο ∆ρόµο µοιά-
ζει µε µουσικό όργανο, που ο κάθε όµοιός του το παίζει σύµφωνα µε την 
όρεξή του… 

Όποιος µάθει να µετατρέπει τις µηχανικές του σχέσεις, αυτόµατα 
µπαίνει στον Κάθετο ∆ρόµο. 

Αυτό αντιπροσωπεύει µια βασική αλλαγή στο Υπαρξιακό Επίπεδο, 
εξαιρετικό αποτέλεσµα της Ψυχολογικής Ανταρσίας. 
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Η ΟΥΣΙΑ 
 

Αυτό που κάνει όµορφο και λατρευτό κάθε νεογέννητο είναι η Ου-
σία του, αυτή η ίδια αποτελεί την αληθινή του πραγµατικότητα… 

Η φυσιολογική ανάπτυξη της Ουσίας σε κάθε πλάσµα είναι βέβαια 
πολύ ελλιπής και υποτυπώδης…Το ανθρώπινο σώµα αναπτύσσεται και 
ανελίσσεται3 σύµφωνα µε τους βιολογικούς νόµους του είδους, ενώ τέ-
τοιες δυνατότητες είναι πολύ περιορισµένες για την Ουσία… 

Αναµφισβήτητα η Ουσία µπορεί να αναπτυχθεί αφ’ εαυτής, χωρίς 
βοήθεια σε πάρα πολύ µικρό βαθµό… 

Μιλώντας ειλικρινά και χωρίς δισταγµούς λέµε ότι η αυθόρµητη και 
φυσιολογική ανάπτυξη της Ουσίας είναι δυνατή µόνο στη διάρκεια των 
πρώτων τριών, τεσσάρων και πέντε χρόνων, δηλαδή στα πρώτα στάδια 
της ζωής… 

Οι άνθρωποι σκέφτονται  ότι η ανάπτυξη και  η εξέλιξη της Ουσίας 
γίνονται πάντοτε σε διαρκή µορφή, σύµφωνα µε τον µηχανισµό της εξέλι-
ξης, όµως ο Παγκόσµιος Γνωστικισµός διδάσκει ότι δεν συµβαίνει κάτι 
τέτοιο… 

Για να αναπτυχθεί περισσότερο η Ουσία, πρέπει να γίνει κάτι πολύ 
ξεχωριστό, πρέπει να συµβεί κάτι καινούριο… 

Θέλω ν’ αναφερθώ µε έµφαση στη ∆ουλειά µε τον εαυτό µας. Η 
ανάπτυξη της Ουσίας είναι δυνατή µόνο αν βασίζεται σε συνειδητές ερ-
γασίες και ηθεληµένες δοκιµασίες… 

Πρέπει να καταλάβετε ότι οι ∆ουλειές αυτές δεν αφορούν επαγγελ-
µατικά θέµατα, τράπεζες, κ.τ.λ… 

Η δουλειά αυτή είναι για κάθε έναν που έχει αναπτυγµένη την προ-
σωπικότητα, πρόκειται για κάτι Ψυχολογικό… 

Όλοι µας ξέρουµε ότι έχουµε µέσα µας αυτό που λέγεται ΕΓΩ, Ο 
ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ, ΕΓΩ Ο Ι∆ΙΟΣ… 

∆υστυχώς η Ουσία βρίσκεται µποτιλιαρισµένη, µπλεγµένη µέσα στο 
ΕΓΩ και αυτό είναι λυπηρό… 

Να διαλύσουµε το Ψυχολογικό ΕΓΩ, να εκµηδενίσουµε τα ανεπιθύ-
µητα στοιχεία του, είναι επείγον, αµετάθετο, δεν αναβάλλεται…αυτό είναι 
το νόηµα της ∆ουλειάς µε τον εαυτό µας. 

                                                            
3 Σ.Α. Αναπτύσσεται, ξετυλίγεται. 
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Ποτέ δεν θα µπορούσαµε να ελευθερώσουµε την Ουσία, χωρίς να 
έχουµε πιο πριν εκµηδενίσει το Ψυχολογικό ΕΓΩ… 

Στην Ουσία βρίσκεται η Θρησκεία, ο Βούδας, η Σοφία, µικρά µέρη 
του πόνου του Πατέρα µας του Επουράνιου κι’ όλα τα δεδοµένα που 
χρειαζόµαστε για την εσωτερική ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ του ΕΙΝΑΙ.  

Κανείς δεν θα µπορούσε να εξαλείψει το Ψυχολογικό ΕΓΩ, χωρίς 
πρώτα να έχει περιορίσει τα όχι ανθρώπινα στοιχεία που φέρνουµε µέσα 
µας… 

Χρειάζεται να κάνουµε στάχτη την τερατώδη σκληρότητα αυτών 
των καιρών, τον φθόνο που δυστυχώς έφτασε να γίνει το κρυφό ελατήριο 
της πράξης, την ανυπόφορη απληστία που έχει κάνει τη  ζωή τόσο πικρή, 
τη βρωµερή κακογλωσσιά, τη συκοφαντία αιτία τόσων τραγωδιών, τα µε-
θύσια, την αηδιαστική ασέλγεια που τόσο άσχηµα µυρίζει κ.τ.λ., κ.τ.λ., 
κ.τ.λ. 

Όταν όλ’ αυτά τα αποτρόπαια περιοριστούν και µεταβληθούν σε 
κοσµική σκόνη, η Ουσία θα ελευθερωθεί και επιπλέον θα αναπτυχθεί και 
θα εξελιχθεί αρµονικά… 

Αναµφισβήτητα, όταν το Ψυχολογικό ΕΓΩ έχει πεθάνει, µέσα µας 
λάµπει η Ουσία… 

Η Ουσία ελεύθερη πια µας δίνει µια εσωτερική οµορφιά. Aπο µια 
τέτοια οµορφιά πηγάζουν η απόλυτη ευτυχία και η πραγµατική Αγάπη… 

Η Ουσία κατέχει πολλαπλές αισθήσεις που τελειοποιούν και εξαιρε-
τικές φυσικές εξουσίες. 

Όταν «πεθάνουµε Μέσα Μας», όταν διαλύσουµε το Ψυχολογικό 
ΕΓΩ, γευόµαστε τις πολύτιµες αισθήσεις και δυνάµεις της Ουσίας… 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ  

ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ 
 



 14

Η Ουσία που ο καθένας µας φέρνει µέσα του έρχεται από ψηλά, 
από τον Ουρανό, από τ’ αστέρια… 

Αναµφισβήτητα η θαυµαστή Ουσία προέρχεται από τη νότα «ΛΑ» 
(τον Γαλακτικό ∆ρόµο, τον Γαλαξία όπου  ζούµε). 

Όµορφη η Ουσία περνά µέσα από την νότα «ΣΟΛ» (ο Ήλιος) και 
µετά από τη νότα «ΦΑ» (Πλανητική Ζώνη) µπαίνει σ’ αυτόν τον κόσµο 
και έρχεται µέσα µας. 

Οι πατέρες µας έφτιαξαν το κατάλληλο σώµα για να δεχτεί την Ου-
σία που έρχεται από τα Άστρα… 

Εφ’ όσον δουλεύουµε εντατικά πάνω στον εαυτό µας και θυσιαζό-
µαστε για τους οµοίους µας, θα γυρίσουµε νικητές στη βαθιά αγκαλιά της 
Κοσµικής Μητέρας… 

Ζούµε στον κόσµο αυτό για κάποιο λόγο, για κάτι, για κάποια ειδική 
αιτία… 

Σίγουρα σε εµάς υπάρχουν πολλά που πρέπει να δούµε, να µελετή-
σουµε και να καταλάβουµε, αν πραγµατικά επιθυµούµε να γνωρίσουµε 
κάτι από τον εαυτό µας, από την ατοµική µας ζωή… 

Είναι τραγική η ύπαρξη εκείνου που πεθαίνει χωρίς να γνωρίζει τον 
λόγο της ζωής του. 

Καθένας µας οφείλει ν’ ανακαλύψει για τον εαυτό του το νόηµα της 
ιδιαίτερής ζωής του, αυτό που τον κρατά αιχµάλωτο στη φυλακή του πό-
νου… 

Αναντίρρητα υπάρχει κάτι µέσα στον καθένα µας, κάτι που µας πι-
κραίνει την ζωή και ενάντια στο οποίο πρέπει σταθερά να πολεµήσουµε… 

∆εν είναι απαραίτητο να συνεχίσουµε µέσα στην δυστυχία, είναι ε-
πείγον να µετατρέψουµε σε κοσµική σκόνη αυτό που µας κάνει τόσο αδύ-
ναµους και δυστυχισµένους. 

∆ε χρησιµεύει σε τίποτα να υπερηφανευόµαστε για τίτλους ,τιµές , 
διπλώµατα, χρήµα, µάταιο υποκειµενικό ορθολογισµό, πασίγνωστες αρε-
τές κ.τ.λ. 

∆εν πρέπει ποτέ να ξεχνάµε ότι η υποκρισία και οι ανόητες µαταιό-
τητες της εσφαλµένης προσωπικότητας, µας κάνουν ανθρώπους βαρείς, 
αποτελµατωµένους, αργόστροφους, αντιδραστικούς, ανίκανους να δούµε 
το καινούριο… 
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Ο θάνατος έχει πολλές σηµασίες τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Ας 
δούµε εκείνη την εξαιρετική παρατήρηση του Μεγάλου Καµπίρ4 Ιησού 
Χριστού: “Οι νεκροί ας θάψουν τους νεκρούς τους”. Πολλοί άνθρωποι εί-
ναι εκ των πραγµάτων νεκροί για οποιαδήποτε εργασία πάνω στον εαυτό 
τους και συνεπώς ανίκανοι για οποιαδήποτε προσωπική αλλαγή. 

Πρόκειται για άτοµα εγκλωβισµένα µέσα στα δόγµατα και τις δοξα-
σίες τους, ανθρώπους απολιθωµένους στις αναµνήσεις πολλών χθες, πρό-
σωπα γεµάτα από παλιές προκαταλήψεις, πρόσωπα σκλαβωµένα σ’ αυτό 
που θα πουν, φοβερά χλιαρά, αδιάφορα, µερικές φορές “σοφοφανή”, σί-
γουρα ότι βρίσκονται στην αλήθεια γιατί έτσι τους το είπαν κ.τ.λ. 

∆εν θέλουν να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί ότι ο κόσµος τούτος 
είναι ένα “Ψυχολογικό Γύµνασµα”, µέσα από το οποίο θα ήταν δυνατό να 
εξαλείψουµε αυτή την µυστική ασκήµια που όλοι φέρνουµε µέσα µας… 

Αν αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι καταλάβαιναν την τόσο θλιβερή κα-
τάσταση στην οποία βρίσκονται θα έτρεµαν από φρίκη… 

Όµως τέτοια πρόσωπα σκέφτονται για τον εαυτό τους το καλύτερο. 
Μιλούν υπερήφανα για τις αρετές τους, αισθάνονται τον εαυτό τους τέ-
λειο, καλόκαρδο, εξυπηρετικό, ευγενικό, ελεήµονα, έξυπνο, συνεπή στα 
καθήκοντά του κ.τ.λ. 

Η πρακτική ζωή σα σχολή είναι εξαιρετική, όµως το να τη θεωρεί 
κανείς αυτοσκοπό είναι καθαρά παράλογο. 

Όσοι παίρνουν τη ζωή σαν αυτοσκοπό, έτσι όπως τη ζουν καθηµε-
ρινά, δεν έχουν καταλάβει την ανάγκη να δουλέυουν πάνω στον εαυτό 
τους προκειµένου να πετύχουν µια “Ριζική Αλλαγή”. 

∆υστυχώς οι άνθρωποι ζουν µηχανικά, ποτέ δεν άκουσαν κάτι για 
την Εσωτερική ∆ουλειά… 

Η αλλαγή είναι απαραίτητη, όµως οι άνθρωποι δεν ξέρουν πως να 
αλλάξουν, υποφέρουν πολύ κι’ ούτε γνωρίζουν γιατί υποφέρουν… 

Το να έχει κανείς λεφτά δεν είναι το παν. Η ζωή πολλών πλουσίων, 
συνήθως, είναι αληθινά τραγική… 
 
 
 

Η ΖΩΗ 
 
                                                            
4 Σ.Α. ∆άσκαλος 
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Στο πεδίο της πρακτικής ζωής ανακαλύπτουµε αντιθέσεις που ξαφ-
νιάζουν. Άνθρωποι πλούσιοι µε θαυµάσιο σπίτι και πολλούς φίλους, µερι-
κές φορές υποφέρουν φοβερά… 

Ταπεινοί εργάτες ή µικροαστοί µερικές φορές ζουν απόλυτα ευτυχι-
σµένοι . 

Πολλοί εκατοµµυριούχοι υποφέρουν από σεξουαλική ανικανότητα 
και πλούσιες κυρίες κλαίνε πικρά για την απιστία του άντρα τους… 

Οι πλούσιοι της γης µοιάζουν µε γύπες µέσα σε χρυσά κλουβιά, αυ-
τούς τους καιρούς δεν µπορούν να ζήσουν χωρίς «γορίλες». 

Οι άνθρωποι της κυβέρνησης σέρνουν αλυσίδες, ποτέ δεν είναι ε-
λεύθεροι, προχωρούν περιτριγυρισµένοι από ανθρώπους οπλισµένους µέ-
χρι τα δόντια… 

Ας µελετήσουµε αυτή την κατάσταση πιο διακριτικά. Χρειάζεται να 
ξέρουµε τι είναι η ζωή. Καθένας είναι ελεύθερος να εκφραστεί όπως θέ-
λει… 

Όταν οι άνθρωποι προσφέρονται να µας διηγηθούν ελεύθερα την ι-
στορία της ζωής τους, αναφέρονται σε γεγονότα, επίθετα κι’ ονόµατα, η-
µεροµηνίες κ.τ.λ. κι’ αισθάνονται ικανοποίηση µε τις διηγήσεις τους… 

Οι φτωχοί αυτοί άνθρωποι αγνοούν το γεγονός ότι οι διηγήσεις τους 
είναι ατελείς, εφ’ όσον συµβάντα, ονόµατα, ηµεροµηνίες είναι µόνο η ε-
ξωτερική όψη της ταινίας, απουσιάζει η εσωτερική όψη… 

Είναι επιτακτικό να γνωρίσουµε «συνειδησιακές καταστάσεις», σε 
κάθε συµβάν αναλογεί η µια ή η άλλη ψυχική κατάσταση. 

Οι καταστάσεις είναι εσωτερικές και τα συµβάντα είναι εξωτερικά, 
τα εξωτερικά γεγονότα δεν είναι το πάν… 

Εννοούνται σαν εσωτερικές καταστάσεις, οι καλές ή άσχηµες δια-
θέσεις, η συµπόνια, η αυτοθεώρηση, η αυτοεκτίµηση, καταστάσεις αι-
σθηµάτων ευτυχίας, ευχαρίστησης κ.τ.λ. 

Αναµφισβήτητα οι εσωτερικές καταστάσεις µπορούν να αντιστοι-
χούν ακριβώς µε τα εξωτερικά γεγονότα ή να προέρχονται από αυτά ή να 
µην έχουν καµιά σχέση µε αυτά… 

Εν πάση περιπτώσει, καταστάσεις και συµβάντα είναι διαφορετικά. 
Τα γεγονότα δεν αντιστοιχούν πάντα ακριβώς σε σχετικές καταστάσεις. 

Η εσωτερική κατάσταση κάποιου ευχάριστου συµβάντος θα µπο-
ρούσε να µην αντιστοιχεί µε αυτό το ίδιο. 
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Η εσωτερική κατάσταση κάποιου δυσάρεστου θα µπορούσε να µην 
αντιστοιχεί µε αυτό το ίδιο. Όταν πραγµατοποιήθηκαν γεγονότα που περι-
µέναµε για πολύ καιρό, αισθανθήκαµε ότι κάτι έλειπε… 

Σίγουρα έλειπε η αντίστοιχη εσωτερική κατάσταση που έπρεπε να 
συνδυαστεί µε το εξωτερικό γεγονός… 

Πολλές φορές το αναπάντεχο γεγονός είναι που µας προσφέρει τις 
καλύτερες στιγµές… 

 
 

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Το να συνδυάσει κανείς εσωτερικές καταστάσεις µε εξωτερικά γε-
γονότα σωστά, σηµαίνει να ζει έξυπνα… 

Οποιοδήποτε συµβάν που βιώθηκε έξυπνα επιζητά την αντίστοιχη 
εσωτερική του ειδική κατάσταση… 

∆υστυχώς όµως, όταν οι άνθρωποι αναπολούν τη ζωή τους, σκέφτο-
νται ότι αυτή καθ’ εαυτή αποτελείται αποκλειστικά από εξωτερικά συµ-
βάντα… 

Φτωχοί άνθρωποι! Νοµίζουν πως αν αυτό ή εκείνο το γεγονός δεν 
τους είχε συµβεί , η ζωή τους θα ήταν καλύτερη… 

Υποθέτουν ότι η τύχη τους χαµογέλασε και ότι έχασαν την ευκαιρία 
να ευτυχήσουν… 

Λυπούνται γι’ αυτό που έχασαν, κλαίνε γι’ αυτό που περιφρόνησαν, 
στενάζουν όταν θυµούνται τα παλιά λάθη και τις συµφορές… 

Οι άνθρωποι δεν θέλουν να προσέξουν ότι «φυτοζωώ» δεν σηµαίνει 
«ζω» και ότι η ικανότητα για να ζει κανείς συνειδητά εξαρτάται απο-
κλειστικά από την ποιότητα των εσωτερικών καταστάσεων της Ψυχής… 

Σίγουρα δεν ενδιαφέρει το πόσο όµορφα είναι τα εξωτερικά γεγονό-
τα της ζωής. Αν δε βρεθούµε εκείνες τις στιγµές στην κατάλληλη εσωτε-
ρική κατάσταση, τα καλύτερα συµβάντα µπορεί να µας φανούν µονότο-
να, κουραστικά ή απλώς βαρετά… 

Κάποιος περιµένει µ’ αγωνία την ηµέρα του γάµου-είναι ένα γεγο-
νός- όµως θα µπορούσε να συµβεί να είναι τόσο απασχοληµένος τη στιγ-
µή ακριβώς του συµβάντος, που πραγµατικά να µην δοκιµάσει σ’ αυτό 
καµιά ευχαρίστηση, κι’ όλο το θέµα να καταλήξει τόσο ξερό και κρύο σα 
µια εθιµοτυπία… 
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Η πείρα µας δίδαξε ότι δεν ευχαριστιούνται, στ’ αλήθεια, όλοι όσοι 
παρευρίσκονται σ’ ένα συµπόσιο ή σε κάποιον χορό… 

Ποτέ δεν λείπει ένας βαρετός στις καλύτερες γιορτές και τα πιο δια-
σκεδαστικά έργα ευχαριστούν άλλους και κάνουν άλλους να κλαίνε… 

Πολύ σπάνιοι είναι οι άνθρωποι που ξέρουν να συνδυάσουν συνει-
δητά το εξωτερικό συµβάν µε την κατάλληλη εσωτερική κατάσταση…  

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ο κόσµος δεν ξέρει να ζει συνειδητά: 
κλαίει όταν πρέπει να γελάσει και γελάει όταν πρέπει να κλάψει… 

Ο έλεγχος είναι κάτι διαφορετικό. Ο σοφός µπορεί να είναι χαρού-
µενος, όµως ποτέ γεµάτος από τρελή φρενίτιδα. Λυπηµένος αλλά ποτέ 
απελπισµένος και απογοητευµένος…ήρεµος ανάµεσα στη βία, συγκρατη-
µένος µπροστά στα όργια, αγνός µπροστά στην ασέλγεια κ.τ.λ… 

Οι µελαγχολικοί κι’ απαισιόδοξοι σκέφτονται τα χειρότερα για την 
ζωή και αληθινά δεν επιθυµούν να ζήσουν… 

Κάθε µέρα βλέπουµε ανθρώπους που όχι µόνο είναι δυστυχείς, αλλά 
που επιπλέον-κι’ αυτό είναι το χειρότερο-κάνουν πικρή την ζωή στους 
άλλους… 

Τέτοιοι άνθρωποι δεν θα άλλαζαν ούτε αν καθηµερινά ζούσαν µέσα 
σε γιορτές, την ψυχική αρρώστια τη φέρνουν µέσα τους… τέτοια πρόσω-
πα έχουν εσωτερικές καταστάσεις οριστικά διεστραµµένες…  

Εν τούτοις τα άτοµα αυτά αξιολογούνται σαν σωστά, υγιή, ευγενικά, 
εξυπηρετικά, µάρτυρες κ.τ.λ… 

Πρόκειται γι’ ανθρώπους που αυτοθεωρούνται υπερβολικά, ανθρώ-
πους που αγαπούν πολύ τον εαυτό τους… 

Άτοµα µε µεγάλη αυτολύπηση που πάντοτε κυνηγούν τις ευκαιρίες 
διαφυγής, για ν’ αποφύγουν τις πραγµατικές ευθύνες τους… 

Τέτοιοι άνθρωποι είναι συνηθισµένοι στις κατώτερες συγκινήσεις 
και φαίνεται πως γι’ αυτόν τον λόγο δηµιουργούν καθηµερινά υπό-
ανθρώπινα ψυχικά στοιχεία.  

Τα δυσάρεστα συµβάντα , ατυχίες αθλιότητα, χρέη, προβλήµατα 
κ.τ.λ. είναι αποκλειστικότητα εκείνων που δεν ξέρουν να ζουν… 

Ο καθένας µπορεί να διαµορφώσει µια πλούσια διανοητική καλ-
λιέργεια, όµως λίγοι είναι εκείνοι που έχουν µάθει να ζουν σωστά. 

Όταν κανείς θέλει να ξεχωρίσει τα εξωτερικά συµβάντα από τις 
εσωτερικές καταστάσεις της συνείδησης δείχνει την ανικανότητά του να 
ζει σωστά. 
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Αυτοί που µαθαίνουν να συνδυάζουν συνειδητά εξωτερικά συµβά-
ντα και εσωτερικές καταστάσεις προχωρούν στον δρόµο της επιτυχίας… 

 
 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Αναµφισβήτητα, στην διάρκεια της αυστηρής παρατήρησης του «O 
Eαυτός Μου», είναι πάντα αναγκαίο, χωρίς αναβολή, να γίνεται µια από-
λυτη λογική διαφοροποίηση σ’ ότι αφορά τα εξωτερικά γεγονότα της 
πρακτικής ζωής και τις ιδιαίτερές µας συνειδησιακές καταστάσεις. 

Χρειάζεται, επειγόντως, να ξέρουµε που είµαστε τοποθετηµένοι σε 
δεδοµένη στιγµή, τόσο σε σχέση µε την εσωτερική µας συνειδησιακή κα-
τάσταση, όσο και µε τη συγκεκριµένη φύση του εξωτερικού γεγονότος 
που µας συµβαίνει. 

Η ζωή η ίδια είναι µια σειρά γεγονότων που ξετυλίγονται µέσα στον 
χρόνο και στον χώρο… 

Κάποιος είπε: «Η ζωή είναι µια αλυσίδα από µαρτύρια που φέρνει ο 
άνθρωπος µπερδεµένα στην Ψυχή του»… 

Καθένας είναι τελείως ελεύθερος να σκέφτεται όπως θέλει, εγώ νο-
µίζω ότι τις εφήµερες χαρές κάποιας περαστικής στιγµής τις ακολουθούν 
πάντοτε απογοητεύσεις και πίκρες… 

Κάθε γεγονός έχει την ειδική χαρακτηριστική του γεύση και οι εσω-
τερικές καταστάσεις είναι επίσης διαφορετικών κατηγοριών, αυτό είναι 
αναµφίβολο, δεν χρειάζεται συζήτηση… 

Σίγουρα η Εσωτερική ∆ουλειά πάνω στον εαυτό µας αναφέρεται µε 
τρόπο εµφατικό στις διάφορες ψυχολογικές καταστάσεις της συνείδη-
σης… 

Κανείς δεν θα µπορούσε να αρνηθεί ότι στο εσωτερικό µας είµαστε 
φορτωµένοι µε πολλά σφάλµατα και ότι υπάρχουν λανθασµένες εσωτερι-
κές καταστάσεις… 

Αν στ’ αλήθεια θέλουµε ν’ αλλάξουµε πραγµατικά, χωρίς αναβολή 
και χωρίς καθυστέρηση, χρειαζόµαστε µια ριζική διαφοροποίηση αυτών 
των λανθασµένων καταστάσεων της συνείδησης… 

Η απόλυτη διαφοροποίηση των λανθασµένων καταστάσεων στο 
εσωτερικό µας, προκαλεί ολοκληρωµένες αλλαγές στο πεδίο της πρακτι-
κής ζωής… 
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Όταν κανείς δουλεύει σοβαρά πάνω στις λανθασµένες καταστάσεις 
σαφώς τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής δεν µπορούν να τον πληγώσουν 
τόσο εύκολα… 

Λέµε κάτι που µπορεί να το καταλάβει κανείς µόνον αν το ζήσει, αν  
το αισθανθεί πραγµατικά στον ίδιο τον χώρο των γεγονότων…   

Αυτός που δεν δουλεύει πάνω στον εαυτό του είναι πάντοτε θύµα 
των περιστάσεων, είναι σαν ένας άθλιος κορµός δέντρου µέσα στα τρικυ-
µισµένα νερά του ωκεανού… 

Τα γεγονότα αλλάζουν συνεχώς, χωρίς διακοπή, στους πολλούς 
συνδυασµούς τους. Έρχονται το ένα µετά το άλλο σε µεγάλα κύµατα, εί-
ναι επιδράσεις… 

Βέβαια υπάρχουν καλά και άσχηµα γεγονότα, µερικά συµβάντα θα 
είναι καλύτερα ή χειρότερα από άλλα… 

Να µετατρέψουµε ορισµένα συµβάντα είναι δυνατόν, η αλλοίωση 
αποτελεσµάτων, η διαφοροποίηση καταστάσεων κ.τ.λ. είναι µέσα στο µέ-
τρο των δυνατοτήτων µας. 

Όµως υπάρχουν περιστάσεις που στ’ αλήθεια δεν µπορούν να αλ-
λοιωθούν, οι τελευταίες αυτές περιπτώσεις πρέπει να γίνονται δεκτές συ-
νειδητά, ακόµα κι’ αν µερικές καταλήγουν να γίνουν οδυνηρές µέχρι και 
επικίνδυνες … 

Αναµφισβήτητα ο πόνος εξαφανίζεται όταν δεν ταυτιζόµαστε µε το 
πρόβληµα που παρουσιάζεται… 

Πρέπει να θεωρήσουµε τη ζωή σαν µία σειρά διαδοχικών εσωτερι-
κών καταστάσεων. Μια αυθεντική ιστορία της ζωής µας είναι φτιαγµένη 
απ’ όλες αυτές τις εσωτερικές καταστάσεις… 

Αναθεωρώντας το σύνολο της ίδιας της ύπαρξής µας, µπορούµε να 
επαληθεύσουµε µόνοι µας, µε άµεσο τρόπο, ότι πολλές δυσάρεστες περι-
στάσεις έγιναν δυνατές χάρη σε εσωτερικές απατηλές καταστάσεις… 

Ο Μέγας Αλέξανδρος, αν και είχε µια φυσική ιδιοσυγκρασία πράου, 
παρασύρθηκε από υπερηφάνεια στις υπερβολές που προκάλεσαν τον θά-
νατό του… 

Ο Φραγκίσκος ο 1ος πέθανε εξ’ αιτίας µιας βρώµικης κι’ αηδιαστι-
κής µοιχείας που ακόµη θυµάται πολύ καλά η ιστορία… 

Όταν δολοφονήθηκε ο Μαρά από µια διεστραµµένη µοναχή-πέθαινε 
από υπερηφάνεια και  φθόνο-νόµιζε τον εαυτό του απόλυτα δίκαιο… 
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Οι κυρίες του Πάρκου των ∆ουλοπάροικων, αναµφισβήτητα, εξά-
ντλησαν εντελώς την ζωτικότητα του φοβερού γυναικά που λεγόταν Λου-
δοβίκος 15ος. 

Πολλοί είναι αυτοί που πεθαίνουν από φιλοδοξία, οργή ή ζήλια, αυ-
τό το ξέρουν οι Ψυχολόγοι πολύ καλά… 

Εφ’ όσον η θέλησή µας εµφανίζεται σαν µια παράλογη τάση ανα-
πόφευκτα γινόµαστε υποψήφιοι για το πάνθεο ή το νεκροταφείο… 

Ο Οθέλλος από την ζήλια του έγινε φονιάς και η φυλακή είναι γεµά-
τη από ειλικρινείς απατηθέντες… 

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 
 

Πλήρης και βαθιά εσωτερική αυτοπαρατήρηση του «Ο Εαυτός 
Μου» είναι απαραίτητη όταν πρόκειται να ανακαλύψουµε λανθασµένες 
ψυχικές καταστάσεις. 

Αναµφισβήτητα οι λανθασµένες εσωτερικές καταστάσεις µπορούν 
να διορθωθούν µέσα από σωστές διαδικασίες. 

Εφ’ όσον η εσωτερική ζωή είναι ο µαγνήτης που τραβά τα εξωτερι-
κά συµβάντα, χρειαζόµαστε επειγόντως, χωρίς αναβολή, να περιορίσουµε 
στον ψυχισµό µας τις λανθασµένες ψυχικές καταστάσεις. 

Είναι απαραίτητο να περιορίσουµε τις λανθασµένες ψυχικές κατα-
στάσεις αν θέλουµε να αλλάξουµε ριζικά τη φύση ορισµένων ανεπιθύµη-
των συµβάντων. 

Είναι δυνατόν να αλλάξουµε της σχέση µας µε καθορισµένα συµβά-
ντα, αν περιορίσουµε µέσα µας παράλογες ψυχικές καταστάσεις. 

Καταστροφικές εξωτερικές συνθήκες θα µπορούσαν να γίνουν α-
βλαβείς µέχρι και ευεργετικές µέσα από την έξυπνη διόρθωση των λανθα-
σµένων εσωτερικών καταστάσεων. 

Μπορεί κανείς ν’ αλλάξει την φύση των δυσάρεστων συµβάντων 
που µας έρχονται όταν εξαγνιστεί µέσα του. 

Όποιος δεν διορθώνει ποτέ τις παράλογες ψυχικές καταστάσεις, νο-
µίζοντας τον εαυτό του πολύ δυνατό, γίνεται θύµα των περιστάσεων. 

Είναι ζωτικό να βάλουµε σε τάξη το αναστατωµένο εσωτερικό µας 
σπίτι αν θέλουµε ν’ αλλάξουµε την ροή µιας δυσάρεστης ύπαρξης. 
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Οι άνθρωποι παραπονιούνται για όλα, υποφέρουν, κλαίνε, διαµαρ-
τύρονται, θα ήθελαν ν’ αλλάξουν ζωή, να βγουν από την κακοτυχία που 
βρίσκονται, όµως δυστυχώς δεν δουλεύουν απάνω στον εαυτό τους. 

∆ε θέλουν να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι η εσωτερική ζωή έλκει 
εξωτερικές περιστάσεις και ότι αν αυτές είναι θλιβερές αυτό οφείλεται 
στις εσωτερικές λανθασµένες καταστάσεις. 

Το εξωτερικό είναι µόνο η αντανάκλαση του εσωτερικού. Αυτός 
που αλλάζει µέσα του, γεννά µια καινούρια κατάσταση πραγµάτων. 

Τα εξωτερικά συµβάντα ποτέ δεν είναι τόσο σηµαντικά όσο είναι ο 
τρόπος αντίδρασης σε αυτά. 

Έµεινες ήρεµος µπροστά στον υβριστή; ∆έχεσαι µ’ ευχαρίστηση τις 
δυσάρεστες εκδηλώσεις των οµοίων σου; 

Με τι τρόπο αντιδράς µπροστά στην απιστία του αγαπηµένου σου 
προσώπου; Αφέθηκες έρµαιο του δηλητηρίου της ζήλιας; Σκότωσες; Βρί-
σκεσαι στην φυλακή; 

Τα νοσοκοµεία, τα νεκροταφεία, οι φυλακές είναι γεµάτες από «ει-
λικρινείς εξαπατηθέντες» που αντέδρασαν παράλογα µπροστά στα εξωτε-
ρικά συµβάντα. 

Το καλύτερο όπλο που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας άνθρωπος 
στη ζωή είναι µια σωστή Ψυχολογική κατάσταση. 

Μπορεί κανείς να αφοπλίσει θηρία και να ξεσκεπάσει προδότες µέ-
σα από κατάλληλες εσωτερικές καταστάσεις. 

Οι λανθασµένες εσωτερικές καταστάσεις µας κάνουν ανυπεράσπι-
στα θύµατα της ανθρώπινης διαστροφής. 

Μάθετε να αντιµετωπίζετε τα πιο δυσάρεστα περιστατικά της πρα-
κτικής ζωής µε µια κατάλληλη εσωτερική στάση… 

Μην ταυτίζεστε µε κανένα γεγονός. Θυµηθείτε ότι όλα είναι περα-
στικά. Μάθετε να βλέπετε τη ζωή σαν µια ταινία και θ’ απολαύσετε τα ευ-
εργετήµατα… 

Μην ξεχνάτε πως περιστατικά χωρίς αξία θα µπορούσαν να σας ο-
δηγήσουν στην δυστυχία, αν δεν περιορίσετε στον Ψυχισµό σας τις λαν-
θασµένες εσωτερικές καταστάσεις. 

Κάθε εξωτερικό συµβάν χρειάζεται αναµφισβήτητα το ανάλογο ει-
σιτήριο, δηλαδή αυτό της ορισµένης ψυχικής κατάστασης. 

ΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΓΩ 
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Το Λογικό Θηλαστικό που λανθασµένα ονοµάζεται άνθρωπος, στην 
πραγµατικότητα δεν κατέχει µια συγκεκριµένη α- 
τοµικότητα. 

Αναµφισβήτητα αυτή η έλλειψη Ψυχολογικής ενότητας στο ανθρω-
ποειδές είναι η αιτία για τόσες δυσκολίες και πίκρες. 

Το φυσικό σώµα αποτελεί µιαν απόλυτη ενότητα και δουλεύει σαν 
ένα οργανικό σύνολο, εκτός και είναι άρρωστο. 

Όµως η εσωτερική ζωή του ανθρωποειδούς µε κανέναν τρόπο δεν 
αποτελεί ψυχική ενότητα. 

Το πιο σοβαρό απ’ όλα τούτα, αντίθετα µε ότι λένε οι διάφορες 
σχολές Ψευτο-εσωτερισµού και Ψευτο-αποκρυφισµού, είναι η απουσία 
ψυχολογικής οργάνωσης στο ιδιαίτερο και προσωπικό υπόβαθρο κάθε α-
τόµου. 

Σίγουρα κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν υπάρχει αρµονική δουλειά 
συνόλου στην εσωτερική ζωή του ατόµου. 

Το ανθρωποειδές, σε ότι αφορά την εσωτερική του κατάσταση, είναι 
µια ψυχολογική πολλαπλότητα, ένα άθροισµα από «Εγώ». 

Οι αγνοούντες µορφωµένοι της σκοτεινής αυτής εποχής λατρεύουν 
το «ΕΓΩ», το θεοποιούν, το εξυψώνουν, το ονοµάζουν «Άλτερ Έγκο», 
“ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΕΓΩ”, “ΘΕΙΟ ΕΓΩ” κ.τ.λ. 

∆ε θέλουν να καταλάβουν οι “Πολυµαθείς” αυτής της µαύρης επο-
χής που ζούµε, ότι το “Υπέρτατο Εγώ” και το “Κατώτερο Εγώ” είναι δύο 
τµήµατα του ίδιου πολυπρόσωπου “Εγώ”… 

Το ανθρωποειδές, σίγουρα, δεν έχει ένα “∆ιαρκές ΕΓΩ” παρά µόνο 
µια πληθώρα διαφόρων “Εγώ” απάνθρωπων και παράλογων. 

Το φτωχό διανοητικό ζώο που λανθασµένα ονοµάζεται άνθρωπος, 
µοιάζει µ’ ένα ανάστατο σπίτι όπου αντί να υπάρχει ένας αφέντης, υπάρ-
χουν πολλοί οικότροφοι, οι οποίοι πάντοτε θέλουν να διατάζουν και να 
κάνουν ότι τους έρχεται όρεξη… 

Το µεγαλύτερο λάθος του Ψευδό-εσωτερισµού και του φτηνού Ψευ-
δό-αποκρυφισµού είναι η υπόθεση ότι κατέχουµε ή ότι υπάρχει µέσα µας 
ένα «∆ιαρκές και Αναλλοίωτο ΕΓΩ» χωρίς αρχή και τέλος… 

Αν αυτοί που σκέπτονται έτσι ξυπνούσαν την συνείδηση έστω και 
για µια στιγµή, θα µπορούσαν να ξεκαθαρίσουν τελείως, µόνοι τους, ότι 
το λογικό ανθρωποειδές ποτέ δεν είναι το ίδιο για πολύ καιρό… 

Το λογικό θηλαστικό από ψυχολογική άποψη, αλλάζει διαρκώς… 
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Το να σκεφτούµε ότι ένα πρόσωπο που ονοµάζεται Λουίς είναι πά-
ντοτε ο Λουίς, είναι κάτι σαν κακόγουστο αστείο… 

Το άτοµο ονόµατι Λουίς έχει µέσα του άλλα «ΕΓΩ» που εκφράζο-
νται µέσα από την προσωπικότητά του σε διάφορες στιγµές, και µολονότι 
στον Λουίς δεν αρέσει η απληστία, σε άλλο ΕΓΩ µέσα του (ας το πούµε 
Πέπε) αρέσει η απληστία και ούτω καθ’ εξής… 

Κανείς δεν είναι συνεχώς ο ίδιος, στην πραγµατικότητα δε χρειάζε-
ται να είναι κανείς πολύ σοφός για να καταλάβει τις αναρίθµητες αλλαγές 
και αντιφάσεις κάθε ατόµου… 

Η υπόθεση ότι ένας κατέχει ένα «∆ιαρκές και Αναλλοίωτο ΕΓΩ» 
ισοδυναµεί φανερά µε έλλειψη σεβασµού προς τους οµοίους του και τον 
εαυτό του. 

Μέσα σε κάθε άτοµο ζουν πολλά πρόσωπα, πολλά ΕΓΩ, αυτό µπο-
ρεί να το εξακριβώσει κανείς µόνος του και άµεσα όποιος είναι επάγρυ-
πνος συνειδητά… 

 
 

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΕΓΩ 
 

Εφόσον ανώτατο και κατώτατο είναι δύο µέρη του ίδιου πράγµατος, 
µπορούµε να καταλήξουµε στο ακόλουθο πόρισµα: «Ανώτερο Εγώ-
Κατώτερο Εγώ» είναι δύο όψεις του ίδιου ΕΓΩ σκοτεινού και πολυπρό-
σωπου. 

Το ονοµαζόµενο «Θείο Εγώ» ή «Υπέρτατο Εγώ», “Άλτερ Έγκο” ή 
κάτι τέτοιο είναι βέβαια ένα τέχνασµα του «Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» µια µορ-
φή ΑΥΤΑΠΑΤΗΣ. 

Όταν το Εγώ θέλει να συνεχίσει εδώ ή πιο πέρα (µετά τον θάνατο), 
αυτό-εξαπατάται µε τη λανθασµένη έννοια ενός Αθάνατου Θείου Εγώ… 

Κανείς από εµάς δεν έχει ένα ειλικρινές ΕΓΩ, διαρκές, αναλλοίωτο, 
αιώνιο κ.τ.λ. 

Κανείς από εµάς δεν έχει στ’ αλήθεια µια πραγµατική και αυθεντική 
Ενότητα του Είναι. ∆υστυχώς ούτε κάποιο µόνιµο ατοµικισµό κατέχου-
µε. 

Το «Εγώ» αν και συνεχίζει πέρα από τον τάφο έχει εντούτοις αρχή 
και τέλος. 
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Το Εγώ ποτέ δεν είναι κάτι ατοµικό, ενιαίο, ένα σύνολο. Σαφώς το 
Εγώ είναι τα “ΕΓΩ”. 

Στο ανατολικό Θιβέτ τα Εγώ καλούνται “Ψυχικές Προσθήκες” ή 
απλώς “Αξίες” είτε είναι θετικά είτε αρνητικά. 

Αν σκεφτούµε κάθε Εγώ σαν διαφορετικό πρόσωπο, µπορούµε να 
διαβεβαιώσουµε µε έµφαση τα ακόλουθα: “Μέσα στον καθένα που ζει 
στον κόσµο υπάρχουν πολλά πρόσωπα”. 

Αναµφισβήτητα µέσα στον καθένα µας ζουν πολλά πρόσωπα, άλλα 
καλύτερα, άλλα χειρότερα… 

Καθένα από αυτά τα Εγώ, καθένα από τα πρόσωπα αυτά, αγωνίζε-
ται για την υπεροχή (θέλει να είναι το αποκλειστικό), ελέγχει τον διανοη-
τικό εγκέφαλο ή το συγκινησιακό και κινητικό κέντρο όποτε µπορεί, µετά 
ένα άλλο Εγώ το αντικαθιστά… 

Η ∆ιδασκαλία των πολλών Εγώ διδάχτηκε στο ανατολικό Θιβέτ από 
τους πραγµατικά ∆ιορατικούς, από τους αληθινά Φωτισµένους… 

Καθένα από τα ψυχολογικά µας ελαττώµατα είναι προσωποποιηµέ-
νο σε τούτο ή εκείνο το Εγώ. Εφ’ όσον έχουµε χιλιάδες µέχρι και εκατοµ-
µύρια ελαττώµατα, κυριολεκτικά στο εσωτερικό µας ζουν πλήθη ολό-
κληρα. 

Σε ψυχολογικά ζητήµατα µπορέσαµε να αποσαφηνίσουµε τελείως 
ότι οι παρανοϊκοί, οι εγωλάτρες και οι µυθοµανείς για τίποτα στη ζωή δεν 
θα εγκατέλειπαν την λατρεία του αγαπηµένου Εγώ. 

Αναµφισβήτητα τέτοιοι άνθρωποι µισούν θανάσιµα την ∆ιδασκαλία 
των πολλών “Εγώ”. 

Όταν ένας πραγµατικά θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του, οφείλει να 
αυτοπαρατηρείται και να προσπαθεί να γνωρίσει τα διαφορετικά “Εγώ” 
που στριµώχνονται µέσα στην προσωπικότητα. 

Αν κανείς από τους αναγνώστες µας δεν καταλαβαίνει ακόµα την 
∆ιδασκαλία µας των πολλών “Εγώ”, τούτο οφείλεται αποκλειστικά στην 
έλλειψη πρακτικής πάνω στην Αυτοπαρατήρηση. 

Όσο κανείς εφαρµόζει την Εσωτερική Αυτοπαρατήρηση, θ’ ανακα-
λύπτει από µόνος του πλήθη πολλά, πολλά Εγώ” που ζουν µέσα στην ίδια 
µας την προσωπικότητα. 

Αυτοί που αρνούνται την ∆ιδασκαλία των πολλών Εγώ, αυτοί που 
λατρεύουν ένα Θείο Εγώ, σίγουρα ποτέ δεν αυτοπαρατηρήθηκαν στα σο-
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βαρά. Χρησιµοποιώντας τα λόγια του Σωκράτη, θα λέγαµε ότι αυτοί οι 
άνθρωποι όχι µόνο αγνοούν αλλά επιπλέον αγνοούν ότι αγνοούν. 

Σίγουρα ποτέ δεν θα µπορούσαµε να γνωρίσουµε τον εαυτό µας χω-
ρίς σοβαρή και βαθειά αυτοπαρατήρηση. 

Όσο ο καθένας συνεχίζει να θεωρεί τον εαυτό του σαν Ολότητα, εί-
ναι φανερό ότι οποιαδήποτε εσωτερική αλλαγή θα είναι κάτι παραπάνω 
από αδύνατη. 

 
 

Η ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 

Εφ’ όσον ένας άνθρωπος προχωρά λανθασµένα, νοµίζοντας τον ε-
αυτό του σαν Ένα, Μοναδικό και Ατοµικό, είναι φανερό ότι η ριζική αλ-
λαγή είναι κάτι περισσότερο από αδύνατη. 

Το ίδιο το γεγονός ότι η Εσωτεριστική δουλειά ξεκινά µε την αυ-
στηρή παρατήρηση του εαυτού µας, µας το δείχνει µια πληθώρα Ψυχολο-
γικών παραγόντων, Εγώ ή ανεπιθύµητων στοιχείων που είναι επείγον να 
ξεριζωθούν, ν’ αποκοπούν από τον εσωτερικό µας κόσµο. 

Αναµφισβήτητα, δεν θα ήταν δυνατόν να περιορίσουµε άγνωστα 
σφάλµατα. Εκείνο που βιάζει, είναι να παρατηρήσουµε από πριν αυτό που 
θέλουµε να χωρίσουµε από τον Ψυχισµό µας. 

Αυτού του είδους η δουλειά δεν είναι εξωτερικής φύσης αλλά εσω-
τερικής, και όσοι σκέφτονται ότι οποιοδήποτε εγχειρίδιο καλής συµπερι-
φοράς ή σπάνιο σύστηµα εξωτερικό και επιφανειακό µπορεί να τους οδη-
γήσει στην επιτυχία, θα είναι εκ των πραγµάτων ολοκληρωτικά γελασµέ-
νοι. 

Το συγκεκριµένο και οριστικό γεγονός ότι η ιδιαίτερη εσωτερική 
∆ουλειά ξεκινά µε την προσοχή συγκεντρωµένη στην πλήρη παρατήρηση 
του εαυτού µας, είναι ένας λόγος περισσότερο απο αρκετός για να δείξει 
ότι αυτό απαιτεί µια προσωπική προσπάθεια ιδιαίτερη για τον καθένα απο 
εµάς. 

Μιλώντας ειλικρινά, χωρίς φραγµούς, βεβαιώνουµε µε έµφαση τα 
ακόλουθα: Καµµιά ανθρώπινη ύπαρξη δεν θα µπορούσε να κάνει αυτή τη 
δουλειά για µας. 
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∆εν είναι δυνατή καµµιά αλλαγή στον Ψυχισµό µας, χωρίς την άµε-
ση παρατήρηση όλου αυτού του συνόλου των υποκειµενικών παραγόντων 
που φέρουµε µέσα µας. 

Μη δεχόµενοι το πλήθος των σφαλµάτων, απορρίπτοντας την ανά-
γκη µελέτης και άµεσης παρατήρησής των, σηµαίνει εκ των πραγµάτων 
υπεκφυγή ή απόδραση, φυγή απο τον εαυτό µας, µια µορφή αυταπάτης.  

Μόνο µέσα απο την αυστηρή προσπάθεια της κριτικής παρατήρη-
σης του εαυτού µας, χωρίς υπεκφυγές κανενός είδους, θα µπορέσουµε να 
κάνουµε πραγµατικά φανερό ότι δεν είµαστε “Ένας” αλλά “Πολλοί”. 

Η αποδοχή ότι το “Εγώ” είναι πολυπρόσωπο και η ανακάλυψη µέσω 
της αυστηρής παρατήρησης, είναι δύο διαφορετικές απόψεις. 

Το να αποφεύγουµε την ∆ουλειά της ιδιαίτερης αυτο-παρατήρησης, 
το να ζητάµε υπεκφυγές, είναι σηµάδι αναπόσπαστο του εκφυλισµού. 

Ενώ ένας άνθρωπος υποστηρίζει την αυτάπάτη ότι είναι ένα και µό-
νο πρόσωπο, δεν µπορεί να αλλάξει. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο σκοπός της 
∆ουλειάς αυτής είναι ακριβώς να κατορθώσουµε µια βαθµιαία αλλαγή 
στην εσωτερική µας ζωή. 

Ο ριζικός µετασχηµατισµός είναι µια δυνατότητα που φυσιολογικά 
χάνεται, όταν δεν γίνεται δουλειά µε τον εαυτό µας. 

Το σηµείο εκκίνησης της ριζικής αλλαγής συνεχίζει να µένει κρυφό, 
όσο ο άνθρωπος νοµίζει τον εαυτό του Ένα. 

Αυτοί που απορρίπτουν την ∆ιδασκαλία των πολλών Εγώ, δείχνουν 
καθαρά ότι ποτέ δεν αυτοπαρατηρήθηκαν σοβαρά. 

Η αυστηρή παρατήρηση του εαυτού µας, χωρίς υπεκφυγές κανενός 
είδους, µας επιτρέπει να εξακριβώσουµε, µέσα απο τον εαυτό µας, τη 
σκληρή πραγµατικότητα ότι δεν είµαστε “Ενας” αλλά “Πολλοί”. 

Στον κόσµο των υποκειµενικών γνωµών, διάφορες ψευτο-
εσωτεριστικές ή ψευτοαποκρυφιστικές θεωρίες χρησιµεύουν σαν διέξοδος 
φυγής από τον εαυτό µας… 

Αναµφισβήτητα, η αυταπάτη ότι είµαστε πάντα ένα και το αυτό 
πρόσωπο, χρησιµεύει σαν εµπόδιο για την αυτο-παρατήρηση… 

Θα µπορούσε κανείς να πει: “Ξέρω ότι δεν είµαι Ένας αλλά Πολλοί, 
ο Γνωστικισµός µου το έχει διδάξει”. Αν και θα ήταν ειλικρινέστατη τέ-
τοιου είδους διαβεβαίωση, αν δεν υπάρχει πλήρης εµπειρία ζωής πάνω σε 
αυτό το επιστηµονικό θέµα, σαφώς θα παρέµενε καθαρά εξωτερικό και 
επιφανειακό στοιχείο. 
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Να ανακαλύψουµε, να ζήσουµε την εµπειρία και να καταλάβουµε 
είναι κάτι βασικό. Μόνον έτσι είναι δυνατό να δουλέψουµε συνειδητά για 
να πετύχουµε την ριζική αλλαγή. 

Άλλο είναι να υποστηρίζουµε ένα πράγµα και άλλο να το καταλα-
βαίνουµε. Όταν κάποιος λέει: “Καταλαβαίνω ότι δεν είµαι Ένας αλλά 
Πολλοί”, αν η κατανόησή του είναι πραγµατική και όχι λόγια του αέρα 
αµφίβολα και χωρίς ουσία, αυτό σηµαίνει ότι αναγνωρίζει την πλήρη επα-
λήθευση της ∆ιδασκαλίας των Πολλών Εγώ. 

Γνωριµία και Κατανόηση είναι διαφορετικά πράγµατα. Το πρώτο 
είναι του Νου, το δεύτερο της Καρδιάς. 

Μόνο η γνωριµία µε τη ∆ιδασκαλία των Πολλών Εγώ δεν χρησι-
µεύει σε τίποτα. ∆υστυχώς στους καιρούς στους οποίους ζούµε, αυτή η 
γνώση είναι πολύ µακριά από την κατανόηση, γιατί το φτωχό διανοητικό 
ζώο που λανθασµένα ονοµάζεται άνθρωπος ανέπτυξε αποκλειστικά την 
πλευρά της γνώσης, ξεχνώντας δυστυχώς την αντίστοιχη πλευρά του Εί-
ναι. 

Το να γνωρίσουµε την ∆ιδασκαλία των Πολλών Εγώ και να την κα-
ταλάβουµε, είναι βασικό για κάθε πραγµατική ριζική αλλαγή. 

Όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να παρατηρεί τον εαυτό του συγκρα-
τηµένα από την θέση ότι δεν είναι ¨Ενας αλλά Πολλοί, σαφώς έχει αρχίσει 
τη σοβαρή ∆ουλειά πάνω στην εσωτερική του φύση. 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ 
 
Είναι απόλυτα σαφές και εποµένως όχι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι 
όταν αρχίζει κάποιος να παρατηρεί τον εαυτό του σοβαρά (από την άποψη 
ότι δεν είναι Ένας αλλά Πολλοί), τότε αρχίζει πραγµατικά τη δουλειά πά-
νω σε όλο αυτό το φορτίο. 

Είναι εµπόδιο, φραγµός, πρόσκοµµα στη ∆ουλειά της αυτο-
παρατήρησης του Εσωτερικού µας, τα παρακάτω ψυχολογικά ελατ-
τώµατα: 
 Μυθοµανία (παραλήρηµα Μεγαλείου, να νοµίζεις ότι είσαι ένας Θεός).  
Εγωλατρεία (πίστη σε ένα ∆ιαρκές Εγώ, λατρεία οποιουδήποτε είδους 
του Άλτερ Έγκο). 
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Παράνοια(σοφιστεία, αυτο-επάρκεια, µαταιοδοξία, αυτο-εµπιστοσύνη, 
µυστική υπερηφάνεια, ανικανότητα παραδοχής της άποψης του άλλου). 

Όταν συνεχίζει κανείς µε την παράλογη πεποίθηση ότι είναι Ένας, 
ότι κατέχεται από ένα µόνιµο Εγώ, η σοβαρή δουλειά πάνω στον εαυτό 
του γίνεται κάτι παραπάνω από αδύνατη. 

Αυτός που πιστεύει ότι πάντα είναι Ένας, ποτέ δεν θα γίνει ικανός 
να αποχωριστεί τα ανεπιθύµητα στοιχεία του. Θα θεωρεί κάθε σκέψη, συ-
ναίσθηµα, επιθυµία, συγκίνηση, πάθος, στοργή κ.τ.λ. σαν διαφορετικές 
αµετάβλητες λειτουργίες της ίδιας του της φύσης µέχρι που θα δικαιολο-
γείται µπροστά στους άλλους, λέγοντας ότι αυτά ή εκείνα τα προσωπικά 
ελαττώµατα είναι κληρονοµικού χαρακτήρα… 

Αυτός που δέχεται την ∆ιδασκαλία των Πολλών Εγώ, κατανοεί βα-
σιζόµενος στην παρατήρηση, ότι κάθε επιθυµία, σκέψη, πράξη πάθους 
κ.τ.λ. αντιστοιχεί στο ένα ή το άλλο ξεχωριστό Εγώ…  

Ο κάθε αθλητής της εσωτερικής αυτοπαρατήρησης, δουλεύει πολύ 
σοβαρά µέσα του και προσπαθεί να διαχωρίσει από τον ψυχισµό του τα 
διάφορα ανεπιθύµητα στοιχεία τα οποία κουβαλάει στο εσωτερικό του… 

Αν ένας αρχίσει να παρατηρείται εσωτερικά στ’ αλήθεια και πολύ 
ειλικρινά, καταλήγει να διαχωρίζεται σε δύο: τον Παρατηρητή και τον 
Παρατηρούµενο. 

Πως θα µπορούσαµε να παρατηρούµε τον εαυτό µας, αν κάναµε το 
λάθος να µη χωριζόµαστε σε Παρατηρητή και Παρατηρούµενο; 

Χωρίς να γίνει µια τέτοια διαίρεση, είναι φανερό ότι ποτέ δεν θα 
προχωρούσαµε ούτε ένα βήµα στον θαυµαστό δρόµο της αυτογνωσίας. 

Χωρίς αµφιβολία, όταν η διαίρεση αυτή δεν συµβαίνει, συνεχίζουµε 
να είµαστε ταυτισµένοι µε όλες τις διαδικασίες του Πολυπρόσωπου Ε-
γώ… 

Αυτός που ταυτίζεται µε το Εγώ είναι  πάντοτε θύµα των περιστά-
σεων. 

Πως θα µπορούσε να µετατρέψει τις συνθήκες αυτός που δεν γνωρί-
ζει τον εαυτό του; πως θα µπορούσε να γνωρίσει τον εαυτό του αυτός που 
ποτέ δεν αυτοπαρατηρήθηκε εσωτερικά; µε ποιόν τρόπο θα µπορούσε κα-
νείς να αυτοπαρατηρηθεί αν δεν χωριστεί πρώτα σε Παρατηρητή και Πα-
ρατηρούµενο; 

Σίγουρα  κανείς δεν µπορεί να αρχίσει τη ριζική αλλαγή του όσο δεν 
είναι ικανός να πει: «Η επιθυµία αυτή είναι ένα ζωώδες Εγώ που οφείλω 
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να περιορίσω», «Αυτή η εγωιστική σκέψη είναι ένα άλλο Εγώ που µε 
µπερδεύει και χρειάζεται να διαλύσω», «Αυτό το συναίσθηµα που πληγώ-
νει την καρδιά µου είναι ένα παρείσακτο Εγώ που χρειάζεται να µετατρέ-
ψω σε κοσµική σκόνη» κ.τ.λ. 

Φυσικά αυτό είναι αδύνατο σε όποιον δεν χωρίστηκε ποτέ σε Παρα-
τηρητή και Παρατηρούµενο… 

Αυτός που θεωρεί όλες τις ψυχολογικές του διαδικασίες σαν λει-
τουργίες ενός µοναδικού Εγώ, ατοµικού και µόνιµου, βρίσκεται τόσο ταυ-
τισµένος µε όλα του τα σφάλµατα, τα έχει τόσο ενωµένα µε τον ίδιο του 
τον εαυτό, που έχει χάσει, για τον λόγο αυτό, την ικανότητα να τα χωρίσει 
από τον ψυχισµό του. 

Σίγουρα τέτοια άτοµα ποτέ δεν µπορούν να αλλάξουν ριζικά, είναι 
άνθρωποι καταδικασµένοι στην πιο απόλυτη αποτυχία. 

 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
  Το να σκέφτεται κανείς βαθιά και µε απόλυτη προσοχή, καταλήγει 
να είναι παράξενο για  την εποχή αυτή της καθοδικής εξέλιξης και πα-
ρακµής. 

Από το ∆ιανοητικό Κέντρο πηγάζουν διάφορες σκέψεις που προέρ-
χονται, όχι από ένα µόνιµο Εγώ, όπως υποθέτουν ανόητα οι αγνοούντες 
µορφωµένοι, αλλά από τα διαφορετικά «Εγώ»  µέσα στον καθένα από 
εµάς. 

Όταν ένας άνθρωπος σκέφτεται, νοµίζει µε σταθερότητα ότι αυτός 
µέσα του και µέσω του εαυτού του σκέφτεται. 

∆εν θέλει να καταλάβει το διανοητικό θηλαστικό ότι οι πολυάριθ-
µες σκέψεις που διασταυρώνονται στην κατανόησή του, έχουν την προέ-
λευσή τους στα διάφορα «Εγώ» που φέρνουµε µέσα µας. 

Αυτό σηµαίνει ότι δεν είµαστε πραγµατικά σκεπτόµενα άτοµα. Α-
ληθινά δεν έχουµε ακόµα νου ατοµικό. 

Το δίχως άλλο, καθένα από τα «Εγώ» που κουβαλάµε µέσα µας, 
χρησιµοποιεί το ∆ιανοητικό µας Κέντρο, το µεταχειρίζεται κάθε φορά που 
µπορεί για να σκέφτεται. 

Θα ήταν παράλογο να ταυτιζόµαστε µε αυτήν ή εκείνη την αρνητική 
και βλαβερή σκέψη, θεωρώντας την δική µας. 
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Σίγουρα, αυτή ή εκείνη η αρνητική σκέψη προέρχεται από κάποιο 
«Εγώ», που σε κάποια δεδοµένη στιγµή χρησιµοποίησε το ∆ιανοητικό 
µας Κέντρο κάνοντας κακή χρήση του. 

Αρνητικές σκέψεις υπάρχουν διαφόρων ειδών: υποψία, έλλειψη ε-
µπιστοσύνης, κακή θέληση, ζήλιες πάθους, ζήλιες θρησκευτικές, πολιτι-
κές κ.λ.π., απληστία, οργή, υπερηφάνεια, κλοπή, µοιχεία, οκνηρία, λαι-
µαργία κ.τ.λ.  

Πραγµατικά είναι τόσα τα ψυχικά ελαττώµατα που έχουµε, ώστε 
και να είχαµε χαλύβδινο ουρανίσκο και χίλιες γλώσσες για να µιλάµε, δεν 
θα κατορθώναµε να τα απαριθµήσουµε όλα. 

Σα συνέπεια ή συµπέρασµα αυτού που ειπώθηκε προηγουµένως, εί-
ναι πια παράλογο το να ταυτιστούµε µε τις αρνητικές σκέψεις. 

Όπως δεν είναι δυνατό να υπάρχει αποτέλεσµα χωρίς αιτία, βεβαιώ-
νουµε επίσηµα ότι ποτέ δεν θα µπορούσε να υπάρξει σκέψη από µόνη της, 
γεννηµένη αυθόρµητα… 

Η σχέση ανάµεσα στον στοχαστή και τη σκέψη είναι φαινοµενική. 
Κάθε αρνητική σκέψη κατάγεται από έναν διαφορετικό στοχαστή. 

Μέσα στον καθένα µας υπάρχουν τόσοι αρνητικοί στοχαστές, όσες 
και σκέψεις του ίδιου είδους. 

Αν εξετάσουµε αυτό το θέµα από τη θέση του πολυπρόσωπου των « 
Στοχαστών και των Σκέψεων», τότε κάθε ένα από τα «Εγώ» που φέρνου-
µε µέσα στον ψυχισµό µας συµβαίνει να είναι σίγουρα ένας διαφορετικός 
στοχαστής. 

Αναµφισβήτητα, µέσα στον καθένα από εµάς υπάρχουν πάρα πολ-
λοί στοχαστές. Και όµως καθένας από αυτούς, αν και αποτελεί µόνο ένα 
µικρό µέρος, θεωρεί ότι ο εαυτός του είναι το παν σε µια συγκεκριµένη 
στιγµή… 

Οι µυθοµανείς, οι εγωλάτρες, οι ναρκισσιστές, οι παρανοϊκοί ποτέ 
δεν θα δέχονταν τη θέση της «Πληθώρας των Στοχαστών» γιατί αγαπούν 
υπερβολικά τον εαυτό τους, αισθάνονται «ο µπαµπάς του Ταρζάν» ή «η 
µαµά των νεαρών»5. 

Πώς θα µπορούσαν τέτοιου είδους άνθρωποι, ανώµαλοι, να δεχτούν 
την ιδέα ότι κατέχουν έναν ατοµικό νου, µεγαλοφυή και θαυµαστό; 

                                                            
5 Σ.Μ. Ιδιωµατικές εκφράσεις. Αποδίδονται σαν  «ο µόνος» και «ο πιο σηµαντικός». 
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Εν τούτοις, τέτοιοι σοφιστικίζοντες σκέφτονται το καλύτερο για τον 
εαυτό τους και µέχρι που φορούν τον χιτώνα του Αρίστιππου για να δεί-
ξουν σοφία και ταπεινοφροσύνη… 

Αναφερόµαστε στην παλιά ιστορία που ο Αρίστιππος, θέλοντας να 
δείξει σοφία και ταπεινοφροσύνη, ντύθηκε µε έναν παλιό χιτώνα γεµάτο 
µπαλώµατα και τρύπες. Άρπαξε στο δεξί του χέρι τη Ράβδο της Φιλοσο-
φίας και βγήκε στους δρόµους της Αθήνας… 

Λένε πως όταν ο Σωκράτης τον είδε να έρχεται είπε µε δυνατή φω-
νή:» Ω Αρίστιππε, φαίνεται η µαταιότητά σου µέσα από τις τρύπες του 
ενδύµατός σου. 

Όποιος δεν ζει πάντα σε κατάσταση Επαγρύπνησης προς το περι-
βάλλον, Επάγρυπνης Αντίληψης, σκεπτόµενος ότι είναι σκεπτόµενος, 
ταυτίζεται εύκολα µε οποιαδήποτε αρνητική σκέψη. 

Σαν αποτέλεσµα ενισχύεται δυστυχώς η σκοτεινή δύναµη του «Αρ-
νητικού Εγώ», δράστη της αντίστοιχης σκέψης που αναφέραµε παραπά-
νω. 

Όσο περισσότερο ταυτιζόµαστε µε µια αρνητική σκέψη, τόσο πιο 
πολύ θα είµαστε δούλοι του αντίστοιχου «Εγώ» που την χαρακτηρίζει.  

Σε ότι αφορά τον Γνωστικισµό, τον Μυστικό ∆ρόµο, τη ∆ουλειά 
πάνω στον εαυτό µας, οι πειρασµοί βρίσκονται ακριβώς στα «Εγώ» που 
µισούν τη Γνωστική διδασκαλία, την Εσωτεριστική ∆ουλειά, γιατί γνωρί-
ζουν ότι η ύπαρξή τους µέσα στον ψυχισµό µας απειλείται θανάσιµα από 
την Γνώση και την ∆ουλειά. 

Αυτά τα αρνητικά και επιθετικά «Εγώ» εξουσιοδοτούνται από ορι-
σµένες καταγραφές του εγκεφάλου, αποθηκευµένες µέσα στο Νοητικό 
κέντρο και γεννούν διαρκώς βλαβερά και επιζήµια νοητικά ρεύµατα. 

Αν δεχτούµε αυτές τις σκέψεις, αυτά τα «Αρνητικά Εγώ» που σε µια 
στιγµή ελέγχουν το ∆ιανοητικό µας Κέντρο, θα γίνουµε τότε ανίκανοι να 
ελευθερωθούµε από τα αποτελέσµατά τους. 

Ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουµε ότι κάθε «Αρνητικό Εγώ» αυτο-
εξαπατάται και εξαπατά, αποτέλεσµα ψεύδεται. 

Κάθε φορά που αισθανόµαστε µια ξαφνική απώλεια δύναµης, όταν 
ο δόκιµος απογοητεύεται από την Γνωστική ∆ιδασκαλία, από την Εσωτε-
ριστική ∆ουλειά, όταν χάνει τον ενθουσιασµό και εγκαταλείπει το καλύ-
τερο, είναι φανερό ότι έχει ξεγελαστεί από κάποιο αρνητικό Εγώ. 
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Το αρνητικό Εγώ της µοιχείας καταστρέφει τις καλές οικογένειες, 
κάνει δυστυχισµένα τα παιδιά. 

Το αρνητικό Εγώ της ζήλιας ξεγελά τα όντα που αυτο-λατρεύονται 
και διαλύει την ευτυχία αυτών των ίδιων. 

Το αρνητικό Εγώ της µυστικιστικής υπερηφάνειας ξεγελά τους 
αφιερωµένους στον ∆ρόµο και αυτοί νοιώθοντας σοφοί µισούν τον ∆ά-
σκαλό τους και τον προδίδουν… 

Το αρνητικό Εγώ το εξουσιοδοτούν οι προσωπικές µας εµπειρίες, οι 
αναµνήσεις µας, οι µεγαλύτερές µας επιθυµίες, η ειλικρίνειά µας. Τότε 
µέσα από µιαν αυστηρή διαλογή όλων αυτών, το Εγώ παρουσιάζει κάτι µε 
ψεύτικο φως, κάτι που γοητεύει και η αποτυχία έρχεται… 

Και όµως όταν κανείς ανακαλύπτει το Εγώ σε δράση, όταν έχει µά-
θει να ζει σε κατάσταση επαγρύπνησης, τέτοιου είδους απάτη γίνεται αδύ-
νατη… 
 
 

Η ατοµικότητα 
 

Το να θεωρεί κάποιος τον εαυτό του Ένα σίγουρα είναι ένα πολύ 
κακόγουστο αστείο. ∆υστυχώς τούτη η µάταιη αυταπάτη υπάρχει µέσα 
στον καθένα µας. 
∆υστυχώς πάντοτε σκεφτόµαστε το καλύτερο για τον εαυτό µας, ποτέ δεν 
µας συµβαίνει να καταλάβουµε ότι δεν κατέχουµε κάποιαν αληθινή ατο-
µικότητα. 

Το χειρότερο στην περίπτωση αυτή είναι ότι φτάνουµε στο σηµείο 
να δώσουµε στον εαυτό µας την πολυτέλεια να υποθέτει λανθασµένα ότι 
καθένας από εµάς έχει πλήρη συνείδηση και ιδιαίτερη θέληση. 

Φτωχοί εµείς! Πόσο ανόητοι είµαστε! ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η 
άγνοια είναι η χειρότερη δυστυχία. 

Μέσα στον καθένα µας υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικές ατοµικότη-
τες, διαφορετικά υποκείµενα, Εγώ ή πλήθη που φιλονικούν µεταξύ τους, 
που δίνουν µάχες για την υπεροχή και που δεν έχουν τάξη ή συµφωνία µε-
ταξύ τους. 

Αν είµαστε συνειδητοί, αν ξυπνούσαµε απο τα τόσα όνειρα και φα-
ντασίες, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή… 
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Περισσότερο για συµπλήρωµα της τύχης µας οι αρνητικές συγκινή-
σεις, αυτο-θεωρήσεις και η αυτο-αγάπη, µας γοητεύουν, µας υπνωτίζουν, 
δεν µας αφήνουν ποτέ να θυµηθούµε τον εαυτό µας να τον δούµε όπως 
πραγµατικά είναι… 

Νοµίζουµε ότι έχουµε µία και µόνη θέληση, όταν στην πραγµατικό-
τητα έχουµε πολλές διαφορετικές θελήσεις, γιατί κάθε Εγώ έχει την δική 
του. 

Η ιλαροτραγωδία όλης αυτής της εσωτερικής πολλαπλότητας κα-
ταλήγει να είναι φοβερή. Οι διάφορες εσωτερικές θελήσεις συγκρούονται 
µεταξύ τους, ζουν σε συνεχή πάλη, δρουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Αν είχαµε πραγµατική Ατοµικότητα, αν κατέχαµε µια Ενότητα αντί 
για Πολλαπλότητα, θα είχαµε επίσης µια συνέχεια σκοπών, ξύπνια συνεί-
δηση, ιδιαίτερη ατοµική θέληση. 

Το σωστό είναι να αλλάξουµε. Χωρίς αµφιβολία πρέπει να αρχί-
σουµε από το να είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας. 

Χρειάζεται να κάνουµε µια ψυχολογική καταγραφή του εαυτού µας 
για να γνωρίσουµε ότι µας περισσεύει και ότι µας λείπει. 

Είναι δυνατό να πετύχουµε την Ατοµικότητα, όµως αν νοµίζουµε 
ότι την έχουµε αυτή η πιθανότητα θα εξαφανισθεί. 

Είναι φανερό ότι ποτέ δεν θα αγωνιστούµε για να αποκτήσουµε κάτι 
το οποίο νοµίζουµε ότι κατέχουµε. Η φαντασία µας κάνει να πιστεύουµε 
ότι είµαστε κάτοχοι της Ατοµικότητας, µέχρι που υπάρχουν σχολές που 
έτσι διδάσκουν. 

Επείγει να πολεµήσουµε ενάντια στην φαντασία. Αυτή µας κάνει να 
φαινόµαστε το ένα ή το άλλο, όταν στην πραγµατικότητα είµαστε άθλιοι, 
αδιάντροποι και διεστραµµένοι. 

Σκεφτόµαστε ότι είµαστε άνθρωποι, όταν στην πραγµατικότητα εί-
µαστε µοναχά διανοητικά θηλαστικά χωρίς Ατοµικότητα. 

Οι µυθοµανείς πιστεύουν τους εαυτούς τους θεούς, άγιους κ.λ.π., 
χωρίς να υποπτεύονται ότι δεν έχουν ατοµικό νου ούτε Συνειδητή θέληση. 

Οι εγωλάτρες λατρεύουν τόσο το αγαπηµένο τους Εγώ, ώστε δεν θα 
δέχονταν ποτέ την ιδέα του πολυπρόσωπου του Εγώ µέσα τους… 

Οι παρανοϊκοί, µε την κλασσική υπερηφάνεια που τους χαρακτηρί-
ζει, ούτε που θα διάβαζαν αυτό το βιβλίο… 

Είναι απαραίτητο να πολεµήσουµε µέχρι θανάτου ενάντια στην φα-
ντασία που σχετίζεται µε  τον εαυτό µας, αν  θέλουµε να µην είµαστε θύ-
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µατα ψεύτικων συγκινήσεων και λανθασµένων εµπειριών. Αυτές όχι µόνο 
µας µπλέκουν σε γελοίες καταστάσεις, αλλά έχουν και την δυνατότητα να 
αναπτυχθούν µέσα µας. 

Το διανοητικό ζώο είναι τόσο υπνωτισµένο από την φαντασία του 
που ονειρεύεται ότι είναι λιοντάρι ή αετός, όταν στ’ αλήθεια δεν είναι τί-
ποτε περισσότερο από ένα τιποτένιο σκουλήκι της λάσπης της γης. 

Ο µυθοµανής δεν θα δεχόταν ποτέ αυτούς τους «εκ των άνω» καθι-
ερωµένους ισχυρισµούς (σίγουρα αυτός αισθάνεται τον εαυτό του Αρχι-
ιεροφάντη6 και ας λένε οι άλλοι ότι λένε) χωρίς να υποψιάζεται ότι η φα-
ντασία δεν είναι απολύτως τίποτα, «τίποτα παρά φαντασία».  

Η φαντασία είναι µια δύναµη πραγµατική που ενεργεί παγκόσµια 
στην ανθρωπότητα και που κρατάει το διανοητικό ανθρωποειδές σε ονει-
ρική κατάσταση, κάνοντάς το να πιστεύει ότι είναι ήδη άνθρωπος που έχει 
αληθινή Ατοµικότητα, θέληση, ξύπνια συνείδηση, ιδιαίτερο νου κ.λ.π. 

Όταν σκεφτόµαστε ότι είµαστε Ένα, δεν µπορούµε να κινηθούµε 
από εκεί που βρισκόµαστε µέσα µας, παραµένουµε σταµατηµένοι και τε-
λικά εκφυλισµένοι παρακµάζουµε. 

Καθένας µας βρίσκεται σε καθορισµένη ψυχική φάση και δεν θα 
µπορέσουµε να ξεφύγουµε από αυτή, παρά µόνον αν ανακαλύψουµε άµε-
σα όλα αυτά τα πρόσωπα ή Εγώ που ζουν µέσα στο άτοµό µας. 

Είναι ξεκάθαρο ότι µέσα από την αυτοπαρατήρηση θα µπορέσουµε 
να δούµε τα πλήθη που ζουν στον ψυχισµό µας και που χρειάζεται να πε-
ριορίσουµε για να επιτύχουµε τη ριζική αλλαγή. 

Αυτή η σύλληψη, αυτή η αυτοπαρατήρηση αλλάζει ριζικά όλες τις 
λανθασµένες ιδέες που είχαµε για τον εαυτό µας και σαν αποτέλεσµα 
βλέπουµε το συγκεκριµένο γεγονός ότι δεν έχουµε πραγµατική Ατοµικό-
τητα. 

Όσο δεν αυτοπαρατηρούµαστε, θα ζούµε µέσα στην αυταπάτη ότι 
είµαστε Ένα, και σαν αποτέλεσµα η ζωή µας θα είναι λανθασµένη. 

∆εν είναι δυνατόν να σχετιστούµε σωστά µε τους οµοίους µας, όσο 
δεν πραγµατοποιείται κάποια εσωτερική αλλαγή στο βάθος του ψυχισµού 
µας. 

                                                            
6 Σ.Α. Αρχι-ιερο-φάντης: ο πρώτος ανάµεσα σε αυτούς που γνωρίζουν και φανερώνουν 
τα ιερά πράγµατα. Κατ’ επέκταση στο κείµενο σηµαίνει ο πολύ σπουδαίος, ο γνώστης, ο 
τέλειος κ.λ.π. 
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Οποιαδήποτε εσωτερική αλλαγή απαιτεί πρώτα τον περιορισµό των 
Εγώ που φέρουµε µέσα µας. 

Με κανένα τρόπο δεν θα µπορούσαµε να περιορίσουµε τα Εγώ αν 
δεν τα παρατηρήσουµε στο εσωτερικό µας. 

Όλοι αυτοί που αισθάνονται σαν Ένα, που σκέφτονται το καλύτερο 
για τον εαυτό τους, που δεν θα δέχονταν ποτέ την διδασκαλία των Πολ-
λών, δεν επιθυµούν επίσης να παρατηρήσουν τα Εγώ και γι’ αυτό κάθε 
πιθανότητα αλλαγής γίνεται γι’ αυτούς ανύπαρκτη. 

∆εν είναι δυνατόν να αλλάξει κανείς αν δεν περιορίσει τον εαυτό 
του. Ακόµη περισσότερο εκείνος που αισθάνεται κάτοχος της ατοµικότη-
τας, αν δεχόταν ότι πρέπει να περιορίσει κάτι, θα αγνοούσε πραγµατικά τι 
είναι εκείνο που πρέπει να περιορίσει. 

Όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτός που πιστεύει ότι είναι Ένα, 
εξαπατώντας τον εαυτό του, νοµίζει βέβαια ότι ξέρει αυτό που πρέπει να 
περιορίσει, όµως στ’ αλήθεια ούτε που ξέρει ότι δεν ξέρει. Είναι ένας α-
γνοών µορφωµένος. 

Χρειάζεται να από-εγωποιηθούµε για να ατοµικοποιηθούµε, όµως 
αυτός που κατέχει την ατοµικότητα είναι αδύνατον να µπορέσει να από-
εγωποιηθεί. 

Η Ατοµικότητα είναι ιερή εκατό τοις εκατό. Σπάνιοι είναι αυτοί που 
την έχουν, όµως όλοι νοµίζουν ότι την έχουν. 

Πως θα µπορούσαµε να περιορίσουµε τα Εγώ όταν νοµίζουµε ότι 
έχουµε ένα Μοναδικό Εγώ; 

Σίγουρα αυτός που δεν αυτοπαρατηρήθηκε ποτέ στα σοβαρά νοµίζει 
ότι έχει ένα µοναδικό Εγώ. 

Όµως οφείλουµε να είµαστε ξεκάθαροι στη διδασκαλία αυτή, γιατί 
υπάρχει ο ψυχολογικός κίνδυνος να µπερδευτούν η αυθεντική Ατοµικότη-
τα µε την έννοια κάποιου είδους «Ανώτερου Εγώ» ή µε κάτι παρόµοιο. 

Η Ιερή Ατοµικότητα βρίσκεται πιο πέρα από οποιαδήποτε µορφή 
του Εγώ, είναι ότι είναι, ότι πάντα ήταν και ότι πάντα θα είναι. 

Η νόµιµη Ατοµικότητα είναι το Είναι και ο λόγος ύπαρξης του Είναι 
είναι το ίδιο το Είναι. 

Να διευκρινίσετε µεταξύ του Είναι και του Εγώ. Αυτοί που συγχέ-
ουν το Είναι µε το Εγώ σίγουρα ποτέ δεν αυτοπαρατηρήθηκαν στα σοβα-
ρά. 
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Όσο θα συνεχίζει η Ουσία, η Συνείδηση να βρίσκεται µποτιλιαρι-
σµένη µέσα σε όλο αυτό το σύνολο των Εγώ που φέρουµε µέσα µας, η ρι-
ζική αλλαγή θα είναι κάτι περισσότερο από αδύνατη. 
 
 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
 

Ένας άνθρωπος είναι αυτό που είναι η ζωή του. Αυτό που συνεχίζει 
πέρα από τον θάνατο είναι η ζωή. Αυτό είναι το νόηµα του βιβλίου της 
ζωής που ανοίγεται µε τον θάνατο. 

Παρατηρώντας το ζήτηµα αυτό από στενά ψυχολογική σκοπιά, µια 
οποιαδήποτε µέρα της ζωής µας είναι στην πραγµατικότητα µια µικρο-
γραφία της ζωής. 

Από όλα αυτά µπορούµε να συµπεράνουµε το εξής: αν ένας άνθρω-
πος δεν δουλεύει πάνω στον εαυτό του σήµερα δεν θα αλλάξει ποτέ. 

Όταν βεβαιώνει τον εαυτό του ότι θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτόν 
και δεν δουλεύει σήµερα αναβάλλοντάς το για αύριο, µια τέτοια βεβαίωση 
είναι ένα απλό σχέδιο και τίποτα περισσότερο, γιατί στο σήµερα βρίσκε-
ται το αντίγραφο ολόκληρης της ζωής µας 

Το λαϊκό ρητό λέει: «Μην αφήνεις για αύριο αυτό που µπορείς να 
κάνεις σήµερα». 

Αν ένας άνθρωπος πει: «Θα δουλέψω πάνω στον εαυτό µου αύριο» 
ποτέ δεν θα δουλέψει γιατί πάντα θα υπάρχει ένα αύριο. 

Αυτό µοιάζει πολύ µε ορισµένες πινακίδες που βάζουν µερικοί έ-
µποροι στα καταστήµατα τους: «ΟΧΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ 
ΝΑΙ». 

Όταν κάποιος οικονοµικά στεναχωρηµένος έρχεται να ζητήσει πί-
στωση, βρίσκεται µπροστά στην ανελέητη επιγραφή και αν γυρίσει άλλη 
µέρα συναντά πάλι την αλύπητη επιγραφή. 

Αυτό είναι που ονοµάζεται στην ψυχολογία η «αρρώστια του αύρι-
ο». Όταν ένας άνθρωπος λέει «αύριο» δεν θα αλλάξει ποτέ. 

Χρειαζόµαστε υπερ-επειγόντως χωρίς αναβολή να δουλεύουµε µε 
τον εαυτό µας σήµερα, να µην ονειρευόµαστε τεµπέλικα κάποια στιγµή 
στο µέλλον ή κάποια εξαιρετική ευκαιρία. 
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Αυτοί που λένε «Θα κάνω πρώτα αυτό ή εκείνο και µετά θα δουλέ-
ψω», ποτέ δεν θα δουλέψουν µε τον εαυτό τους. Αυτοί είναι οι κάτοικοι 
της γης που αναφέρονται στις Ιερές Γραφές. 

Γνώρισα κάποιον µεγαλοκτηµατία που έλεγε: «Πρέπει πρώτα να 
στρογγυλέψω την περιουσία µου και ύστερα θα δουλέψω πάνω στο ο Ε-
αυτός µου». 

Όταν κειτόταν ετοιµοθάνατος τον επισκέφτηκα και του έκανα την 
παρακάτω ερώτηση:»Ακόµα θέλετε να τη στρογγυλέψετε;». 

«Λυπάµαι πραγµατικά που έχασα τον χρόνο µου» µου απάντησε. 
Μερικές µέρες αργότερα πέθανε αφού είχε αναγνωρίσει το λάθος του. 

Ο άνθρωπος εκείνος είχε πολλή γη, ήθελε όµως να αποκτήσει τις 
γειτονικές ιδιοκτησίες, να στρογγυλέψει την περιουσία του µε σκοπό να 
έχει το κτήµα του ακριβώς τα όρια των τεσσάρων δρόµων. 

«Αρκεί σε κάθε µέρα η πορεία της» είπε ο Μεγάλος Καµπίρ Ιησούς. 
Να αυτο-παρατηρηθούµε σήµερα κι’ όλας, τη σηµερινή µέρα την µικρο-
γραφία ολόκληρης της ζωής µας. 

Όταν ένας άνθρωπος αρχίζει να δουλεύει πάνω στον εαυτό του σή-
µερα κι’ όλας, όταν παρατηρεί το τι αποστρέφεται και τι τον λυπεί, προ-
χωρά στον δρόµο της επιτυχίας. 

∆εν θα ήταν δυνατόν να περιορίσουµε αυτό που δεν γνωρίζουµε. 
Οφείλουµε πρώτα να παρατηρήσουµε τα ίδια µας τα λάθη. 

Πρέπει όχι µόνο να γνωρίσουµε την µέρα µας, αλλά και την σχέση 
µε αυτή την ίδια. Υπάρχει µια συγκεκριµένη, οποιαδήποτε µέρα που κάθε 
άτοµο δοκιµάζει άµεσα, εκτός από τα ασυνήθιστα και σπάνια γεγονότα. 

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς την καθηµερινή υποτροπή, 
την επανάληψη λέξεων και συµβάντων σε κάθε άτοµο. 

Αυτή η υποτροπή ή επανάληψη των γεγονότων και λέξεων αξίζει να 
µελετηθεί. Μας οδηγεί στην αυτογνωσία. 

 
 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ 
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Με κανένα τρόπο δεν θα µπορούσαµε να αρνηθούµε τον Νόµο της 
Υποτροπής που διαδικάζεται σε κάθε στιγµή της ζωής µας. 

Σίγουρα κάθε µέρας της ύπαρξής µας επαναλαµβάνονται γεγονότα, 
συνειδησιακές καταστάσεις, λόγοι, επιθυµίες, σκέψεις, θελήσεις κ.λ.π. 

Είναι φανερό ότι, όταν ένας δεν αυτο-παρατηρείται, δεν µπορεί να 
αντιληφθεί αυτήν την ακατάπαυστη καθηµερινή επανάληψη. 

Γίνεται φανερό ότι όποιος δεν αισθάνεται κάποιο ενδιαφέρον για 
την αυτοπαρατήρησή του, δεν επιθυµεί ούτε και να δουλέψει για να πετύ-
χει µια πραγµατική ριζική αλλαγή. 

Για να συµπληρώσουµε, τέλος υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να 
αλλάξουν χωρίς να δουλέψουν πάνω στον εαυτό τους. 

∆εν αρνιόµαστε το γεγονός ότι ο καθένας έχει δικαίωµα στην αλη-
θινή ευτυχία του πνεύµατος, όµως είναι επίσης βέβαιο, ότι µια τέτοια ευ-
τυχία θα ήταν κάτι παραπάνω από αδύνατη εάν δεν δουλεύαµε µε τον ε-
αυτό µας. 

Μπορεί ένας να αλλάξει µέσα του, όταν στ’ αλήθεια πετύχει να τρο-
ποποιήσει τις αντιδράσεις του εµπρός στα διάφορα γεγονότα που του 
συµβαίνουν καθηµερινά. 

Όµως δεν θα µπορούσαµε να µεταβάλλουµε τη µορφή των αντιδρά-
σεών µας µπροστά στα γεγονότα της πρακτικής ζωής, αν δεν δουλεύαµε 
σοβαρά πάνω στον εαυτό µας. 

Χρειάζεται να αλλάξουµε τον τρόπο σκέψης µας, να είµαστε λιγό-
τερο αµελείς, να γίνουµε πιο σοβαροί και να παίρνουµε την ζωή µε δια-
φορετικό τρόπο, µε την αληθινή και πρακτική της έννοια. 

Όµως αν συνεχίσουµε έτσι όπως είµαστε, να συµπεριφερόµαστε µε 
τον ίδιο τρόπο όλες τις µέρες, επαναλαµβάνοντας τα ίδια λάθη µε την ίδια 
πάντοτε αµέλεια, οποιαδήποτε δυνατότητα αλλαγής θα µείνει από τα ίδια 
τα γεγονότα περιορισµένη. 

Εάν πραγµατικά θέλει κάποιος να φτάσει στην αυτογνωσία, πρέπει 
να αρχίσει µε το να παρατηρεί την ίδια του τη συµπεριφορά µπροστά στα 
γεγονότα κάποιας ηµέρας της ζωής του. 

Με αυτό δεν θέλουµε να πούµε ότι δεν πρέπει να αυτο-παρατηρείται 
κανείς κάθε µέρα, θέλουµε µόνο να βεβαιώσουµε ότι πρέπει να αρχίσει 
κανείς την παρατήρηση κάποια πρώτη µέρα. 
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Σε όλα πρέπει να υπάρχει µία αρχή και το να αρχίσουµε να παρατη-
ρούµε την συµπεριφορά µας κάποια µέρα της ζωής µας είναι µια καλή αρ-
χή. 

Αυτό που επιβάλλεται περισσότερο είναι βέβαια το να παρατηρούµε 
τις µηχανικές αντιδράσεις µας µπροστά σε όλες εκείνες τις λεπτοµέρειες 
της κρεβατοκάµαρας, του σαλονιού, της τραπεζαρίας, του σπιτιού, του 
δρόµου, της δουλειάς κ.λ.π., αυτό που κάποιος λέει, αισθάνεται και σκέ-
φτεται. 

Το σηµαντικό έπειτα είναι να δούµε πως, µε ποιο τρόπο µπορεί να 
αλλάξει κανείς αυτές τις αντιδράσεις. Όταν όµως πιστεύουµε ότι είµαστε 
καλοί άνθρωποι, ότι ποτέ δεν συµπεριφερόµαστε ασυνείδητα και εσφαλ-
µένα, ποτέ δεν θα αλλάξουµε. 

Πριν απ’ όλα χρειάζεται να µάθουµε ότι είµαστε πρόσωπα-µηχανές, 
απλές µαριονέτες ελεγχόµενες από µυστικά αίτια, από κρυµµένα Εγώ. 

Μέσα µας ζούνε πολλά πρόσωπα, ποτέ δεν είµαστε οι ίδιοι. Μερικές 
φορές εκδηλώνεται σε µας ένα φιλάργυρο πρόσωπο, άλλες φορές ένα 
πρόσωπο εριστικό, κάποιαν άλλη στιγµή ένα θαυµάσιο πρόσωπο, φιλάν-
θρωπο, αργότερα ένα πρόσωπο που αγαπά τα σκάνδαλα ή τις συκοφαντί-
ες, κατόπιν ένας άγιος, στη συνέχεια ένας απατεώνας κ.τ.λ. 

Ο καθένας µας έχει µέσα του πλήθη κάθε κατηγορίας, Εγώ όλων 
των ειδών. Η προσωπικότητά µας δεν είναι παρά ένα νευρόσπαστο, µία 
κούκλα που µιλάει, κάτι µηχανικό. 

Για να αρχίσουµε να συµπεριφερόµαστε συνειδητά σε ένα µικρό 
µέρος της ηµέρας, χρειάζεται να σταµατήσουµε να είµαστε απλές µηχανές 
έστω και για µερικές σύντοµες στιγµές της ηµέρας. Αυτό θα επιδράσει 
αποφασιστικά στην ύπαρξή µας. 

Όταν αυτο-παρατηρούµαστε και δεν κάνουµε αυτό που θέλει το ένα 
ή το άλλο Εγώ, είναι ξεκάθαρο ότι θα σταµατήσουµε να είµαστε µηχανές. 

Μία µόνο στιγµή, αν είµαστε αρκετά συνειδητοί ώστε να σταµατή-
σουµε να είµαστε µηχανές-αν γίνει θεληµατικά-αλλάζει συνήθως ριζικά 
πολλές δυσάρεστες περιστάσεις. 

∆υστυχώς ζούµε καθηµερινά µια µηχανική ζωή, ζωή ρουτίνας χωρίς 
νόηµα. Επαναλαµβάνουµε γεγονότα, οι συνήθειές µας παραµένουν οι ίδι-
ες, ουδέποτε θελήσαµε να τις αλλάξουµε, είναι οι µηχανικές σιδηροτρο-
χιές όπου κυκλοφορεί το τραίνο της άθλιας ύπαρξής µας. Για τους εαυ-
τούς µας όµως σκεφτόµαστε το καλύτερο… 
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Παντού αφθονούν οι Μυθοµανείς, αυτοί που νοµίζουν τους εαυτούς 
τους θεούς, µηχανικά πλάσµατα βυθισµένα στην ρουτίνα, πρόσωπα από 
τη λάσπη της γης, άθλιες κούκλες που κατευθύνονται από διάφορα Εγώ. 
Τέτοιοι άνθρωποι δεν θα δουλέψουν απάνω στον εαυτό τους… 

 
 

Ο ΑΡΤΟΣ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ 
 

Αν παρατηρήσουµε µε προσοχή µια µέρα της ζωής µας θα δούµε σί-
γουρα ότι δεν ξέρουµε να ζούµε συνειδητά. 

Η ζωή µας µοιάζει µε τραίνο που τρέχει πάνω στις σιδηροτροχιές -
µηχανικές, δύσκαµπτες συνήθειες - µιάς µάταιης και επιφανειακής ύπαρ-
ξης. 

Το περίεργο είναι ότι δεν µας συµβαίνει ποτέ να σκεφτούµε να αλ-
λάξουµε συνήθειες, φαίνεται ότι δεν κουραζόµαστε να επαναλαµ-βάνουµε 
πάντοτε τα ίδια. 

Οι συνήθειες µας κρατούν απολιθωµένους, όµως σκεφτόµαστε ότι 
είµαστε ελεύθεροι. Είµαστε τροµακτικά άσχηµοι αλλά αυτο-θεωρούµαστε 
Απόλλωνες… 

Είµαστε πλήθη µηχανικά, λόγος υπερ-αρκετός για να λείπει κάθε 
αληθινό συναίσθηµα από αυτό που γίνεται στη ζωή. 

Καθηµερινά κινούµαστε πάνω στις παλιές σιδηροτροχιές των γέρι-
κων και παράλογων συνηθειών µας και έτσι είναι σαφές ότι δεν έχουµε 
πραγµατική ζωή. Αντί να ζούµε φυτοζωούµε άθλια και δεν δεχόµαστε νέ-
ες εντυπώσεις. 

Αν ένας άρχιζε συνειδητά τη µέρα του, είναι φανερό ότι η µέρα αυ-
τή θα ήταν πολύ διαφορετική από τις άλλες. 

Όταν κάποιος αντιµετωπίζει το σύνολο της ζωής του σαν αυτή τη 
µέρα που ζει, όταν δεν αφήνει για αύριο αυτό που πρέπει να κάνει σήµερα 
κι’ όλας, καταλήγει να γνωρίσει πραγµατικά τι σηµαίνει δουλειά πάνω 
στον εαυτό του. 

Ποτέ από µια µέρα δεν λείπει η σπουδαιότητα. Αν θέλουµε στ’ αλή-
θεια να αλλάξουµε ριζικά, πρέπει να κοιτάξουµε τον εαυτό µας, να τον 
παρατηρούµε και να τον κατανοούµε καθηµερινά. 

Εν τούτοις οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουν τον εαυτό τους. Μερικοί 
που τους αρέσει η δουλειά πάνω στον εαυτό τους, δικαιολογούν την αµέ-
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λειά τους µε φράσεις όπως: “ Η δουλειά του γραφείου δεν µε αφήνει να 
δουλέψω πάνω στον εαυτό µου”. Τέτοια λόγια χωρίς νόηµα, κενές, µάται-
ες, παράλογες δικαιολογίες, χρησιµεύουν µόνο σαν στηρίγµατα της νωχέ-
λειας, της ραθυµίας, της έλλειψης αγάπης για τον Μεγάλο Σκοπό. 

Τέτοιοι άνθρωποι αν και έχουν πολλές πνευµατικές ανησυχίες είναι 
φανερό ότι ποτέ δεν θα αλλάξουν. 

Επείγει η αυτοπαρατήρηση χωρίς αναβολή, χωρίς καθυστέρηση. Η 
εσωτερική αυτο-παρατήρηση είναι βασική για την πραγµατική αλλα-
γή. 

Ποιά είναι η ψυχολογική σου κατάσταση όταν σηκώνεσαι; Ποιά η 
ψυχική σου διάθεση στη διάρκεια του πρωϊνού; Ήσουν ανυπόµονος µε 
τον σερβιτόρο; Με την γυναίκα σου; Γιατί ήσουν ανυπόµονος; Τι είναι 
αυτό που σε συγχίζει; κ.τ.λ. 

Το να µην καπνίσεις ή να φας λιγότερο δεν είναι µια ολοκληρωτική 
αλλαγή, όµως ναί… δείχνει µια πρόοδο. Ξέρουµε καλά ότι τα ελαττώµατα 
είναι απάνθρωπα και ζωώδη. 

∆εν είναι ωραίο κάποιος αφιερωµένος στον Ιερό ∆ρόµο να έχει υ-
περβολικά χοντρό φυσικό σώµα και εξογκωµένη κοιλιά έξω από κάθε αι-
σθητική τελειότητα. Αυτό θα έδειχνε λαιµαργία, απληστία, ακόµα και τε-
µπελιά. 

Η καθηµερινή ζωή, το επάγγελµα, η δουλειά αν και ζωτικά για την 
ύπαρξη αποτελούν τον ύπνο της συνείδησης. 

Το να ξέρει κανείς ότι η ζωή είναι ύπνος δεν σηµαίνει ότι το έχει 
κατανοήσει. Η κατανόηση έρχεται µε την αυτο-παρατήρηση και την εντα-
τική δουλειά πάνω στον εαυτό µας. 

Για να δουλέψουµε πάνω στον εαυτό µας, πρέπει να δουλέψουµε 
πάνω στην καθηµερινή µας ζωή σήµερα κι’ όλας και τότε θα καταλάβου-
µε τι σηµαίνει η φράση της Κυριακής Προσευχής: “∆ώσε µας το Ψωµί 
µας το καθηµερινό”. 

Η έκφραση “καθηµερινό” υπονοεί τον “επιούσιον Άρτον” ή το 
“Ψωµί από Επάνω”. 

Η Γνώση δίνει αυτό το ψωµί της Ζωής µε την διπλή έννοια των ι-
δεών και των δυνάµεων που µας επιτρέπουν να διαλύσουµε ψυχολογικά 
σφάλµατα. 
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Κάθε φορά που διαλύουµε σε κοσµική σκόνη το ένα ή το άλλο Εγώ, 
κερδίζουµε ψυχολογική εµπειρία, τρώµε τον “Άρτον της Σοφίας”, δεχό-
µαστε µια νέα γνώση. 

Η Γνώση µας προσφέρει τον “Άρτον τον επιούσιον”, τον “Αρτον 
της Σοφίας” και µας δείχνει µε ακρίβεια την νέα ζωή που ξεκινά σε κά-
ποιον µέσα από τον ίδιο του τον εαυτό, εδώ και τώρα. 

Κανείς δεν µπορεί να αλλάξει την ζωή του ή να αλλάξει κάτι σχετι-
κό µε τις µηχανικές αντιδράσεις της ύπαρξης, παρά µόνον υπολογίζοντας 
στη βοήθεια νέων ιδεών και στη Θεϊκή συµπαράσταση. 

Η Γνώση δίνει αυτές τις καινούριες ιδέες και διδάσκει το “Μόντους 
Οπεράντι7” µε το οποίο µπορεί κανείς να βοηθηθεί από Ανώτατες ∆υνά-
µεις του Νου. 

Χρειάζεται να ετοιµάσουµε τα κατώτερα κέντρα του οργανισµού 
µας για να δεχτούµε τις ιδέες και δυνάµεις από τα Ανώτερα Κέντρα. 

∆εν υπάρχει τίποτε το ανάξιο λόγου στη ∆ουλειά µε τον εαυτό µας. 
Οποιαδήποτε σκέψη, όσο ανόητη και να είναι πρέπει να παρατηρηθεί. 
Οποιαδήποτε αρνητική συγκίνηση, αντίδραση κ.λ.π. πρέπει να παρατηρη-
θεί. 

 
 

Ο ΚΑΛΟΣ ΟΙΚΟ∆ΕΣΠΟΤΗΣ 
 

Το να ξεχωρίζει κανείς τον εαυτό του από τα καταστρεπτικά αποτε-
λέσµατα της ζωής, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο σε αυτούς τους σκοτει-
νούς καιρούς, αλλά απαραίτητο ειδάλλως καταβροχθίζεται από την ζωή. 

Οποιαδήποτε δουλειά που κάνει κανείς πάνω στον εαυτό του µε 
σκοπό να πετύχει µια ψυχική και πνευµατική ανάπτυξη, έχει πάντα σχέση 
µε την αποµόνωση-µε την καλή της έννοια- αφού κάτω από την επίδραση 
της ζωής, έτσι όπως πάντα την ζούµε, δεν είναι δυνατό να αναπτύξουµε 
άλλο πράγµα από την προσωπικότητα. 

Με κανένα τρόπο δεν προσπαθούµε να εµποδίσουµε την ανάπτυξη 
της προσωπικότητας, σαφώς αυτή είναι αναγκαία στην ύπαρξη. Όµως εί-
ναι κάτι καθαρά τεχνητό, δεν είναι το πραγµατικό, δεν είναι το αληθινό 
στο εσωτερικό µας. 

                                                            
7 Σ.Μ. Τον τρόπο να ενεργεί κανείς. 
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Αν το φτωχό διανοητικό θηλαστικό που λανθασµένα ονοµάζεται 
άνθρωπος, δεν αποµονωθεί, αλλά ταυτιστεί µε όλα τα συµβάντα της πρα-
κτικής ζωής και σπαταλήσει τις δυνάµεις του σε αρνητικές συγκινήσεις, 
σε προσωπικές αυτοθεωρήσεις και σε µάταιες χωρίς ουσία κουβέντες αµ-
φίβολης φλυαρίας, τίποτε το εποικοδοµητικό, κανένα αληθινό στοιχείο 
δεν µπορεί να αναπτυχθεί µέσα του, εκτός από όσα ανήκουν στον κόσµο 
της µηχανικότητας. 

Βέβαια, αυτός που θέλει να επιτύχει µέσα του την ανάπτυξη της 
Ουσίας, πρέπει να φτάσει στο σηµείο να είναι ερµητικά κλειστός. Αυτό 
αναφέρεται σε κάτι εσωτερικό που σχετίζεται στενά µε την σιωπή. 

Η φράση έρχεται από τα αρχαία χρόνια, όταν διδασκόταν κρυφά µία 
∆ιδασκαλία πάνω στην εσωτερική ανάπτυξη του ανθρώπου, η οποία διαι-
ωνιζόταν µε το όνοµα του Ερµή. 

Αν κάποιος θέλει να βλαστήσει µέσα του κάτι αληθινό είναι ξεκά-
θαρο ότι πρέπει να αποφύγει τη διαρροή των ψυχικών του ενεργειών. 

Όταν ένας έχει διαρροές ενέργειας και δεν βρίσκεται αποµονωµένος 
στο εσωτερικό του είναι σίγουρο ότι δε θα µπορέσει να κατορθώσει να 
αναπτύξει κάτι αληθινό στον ψυχισµό του. 

Η συνηθισµένη και τρέχουσα καθηµερινή ζωή θέλει να µας κατα-
βροχθίσει αµείλικτα. Εµείς πρέπει να αγωνιζόµαστε καθηµερινά ενάντια 
στη ζωή. Πρέπει να µάθουµε να κολυµπάµε αντίθετα στο ρεύµα… 

Η ∆ουλειά αυτή βαδίζει αντίθετα από τη ζωή, πρόκειται για κάτι δι-
αφορετικό από εκείνη της καθηµερινότητας που όµως πρέπει να ασκή-
σουµε από στιγµή σε στιγµή. Θέλω να αναφερθώ στην Επανάσταση της 
Συνείδησης. 

Αν η στάση µας µπροστά στην καθηµερινή ζωή είναι λανθασµένη, 
αν νοµίζουµε ότι όλα πρέπει να µας πάνε καλά “γιατί έτσι”, είναι φανερό 
ότι η απάτη θα αποκαλυφθεί. 

Οι άνθρωποι θέλουν να τους πηγαίνουν τα πράγµατα καλά “γιατί 
έτσι”, γιατί πρέπει όλα να ακολουθούν τα σχέδιά τους. Όµως η σκληρή 
πραγµατικότητα είναι διαφορετική και όσο κανείς δεν αλλάζει εσωτερικά 
θα είναι πάντα θύµα των περιστάσεων του αρέσει ή δεν του αρέσει. 

Λέγονται και γράφονται για τη ζωή πολλές συναισθηµατικές ανοη-
σίες, όµως αυτό το βιβλίο της Επαναστατικής Ψυχολογίας είναι διαφορε-
τικό. 
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Αυτή η ∆ιδασκαλία χτυπάει στη ρίζα, στα συγκεκριµένα γεγονότα 
τα ξεκάθαρα και οριστικά. Βεβαιώνει µε έµφαση ότι το “∆ιανοητικό Ζώο” 
που λανθασµένα ονοµάζεται άνθρωπος είναι ένα µηχανικό δίποδο, ασυ-
νείδητο, κοιµισµένο. 

“Ο Καλός Οικοδεσπότης” ποτέ δεν θα δεχόταν την Επαναστατική 
Ψυχολογία. Εκτελεί όλα του τα καθήκοντα σαν πατέρας, σύζυγος κ.λ.π. 
και για τούτο σκέφτεται για τον εαυτό του το καλύτερο. Όµως εξυπηρετεί 
µόνο τους σκοπούς της φύσης και αυτό είναι όλο. 

Αντίθετα θα πούµε ότι επίσης υπάρχει “Ο Καλός Οικοδεσπότης” 
που κολυµπάει αντίθετα στο ρεύµα, που δεν θέλει να αφεθεί να καταβρο-
χθισθεί από τη ζωή. Όµως είναι πολύ σπάνια τέτοιου είδους άτοµα στον 
κόσµο, ποτέ δεν αφθονούν. 

Όταν κανείς σκέφτεται σύµφωνα µε τις ιδέες αυτού του βιβλίου της 
Επαναστατικής Ψυχολογίας, πετυχαίνει ένα σωστό πανόραµα της ζωής. 

 
 

ΟΙ ∆ΥΟ ΚΟΣΜΟΙ 
 

Η παρατήρηση και η αυτοπαρατήρηση είναι δύο πράγµατα τελείως 
διαφορετικά, εν τούτοις και τα δύο απαιτούν προσοχή. 

Στην παρατήρηση η προσοχή είναι στραµµένη προς τα έξω, προς 
τον εξωτερικό κόσµο µέσα από τα παράθυρα των αισθήσεων. 

Στην αυτοπαρατήρηση η προσοχή είναι στραµµένη προς τα µέσα 
και γι’ αυτό οι αισθήσεις της εξωτερικής αντίληψης δεν χρησιµεύουν. Αυ-
τό είναι ένας λόγος περισσότερο από αρκετός για να γίνεται δύσκολη για 
τον νεοφώτιστο η παρατήρηση των δικών του ψυχολογικών διαδικασιών. 

Το σηµείο εκκίνησης της επίσηµης επιστήµης στην πρακτική της 
πλευρά είναι αυτό που µπορεί να παρατηρηθεί. Το σηµείο εκκίνησης της 
∆ουλειάς πάνω στον εαυτό µας είναι η αυτοπαρατήρηση, αυτό που µπορεί 
να αυτοπαρατηρηθεί. 

Αναµφισβήτητα αυτά τα δύο σηµεία εκκίνησης που αναφέρονται 
παραπάνω µας οδηγούν σε κατευθύνσεις τελείως διαφορετικές. 

Θα µπορούσε κανείς να γεράσει µπλεγµένος ανάµεσα στα ανυπο-
χώρητα δόγµατα της επίσηµης επιστήµης, µελετώντας εξωτερικά φαινό-
µενα, παρατηρώντας κύτταρα, άτοµα, µόρια, ήλιους, αστέρια, κοµήτες 
κ.τ.λ. χωρίς να δοκιµάσει µέσα στον εαυτό του καµµιά ριζική αλλαγή. 
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Το είδος της γνώσης που αλλάζει κάποιον εσωτερικά, ποτέ δεν θα 
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µέσα από την εξωτερική παρατήρηση. 

Η αληθινή γνώση που µπορεί πραγµατικά να γεννήσει µέσα µας µια 
βασική, εσωτερική αλλαγή, έχει σαν βάση την άµεση αυτοπαρατήρηση 
του εαυτού µας. 

Επείγει να πούµε στους Γνωστικούς σπουδαστές µας να παρατη-
ρούν τον εαυτό τους, µε ποιάν έννοια πρέπει να αυτο-παρατηρούνται και 
τους λόγους γι’ αυτό. 

Η παρατήρηση είναι ένα µέσο για να τροποποιήσουµε τις µηχανικές 
συνθήκες του κόσµου. Η εσωτερική αυτοπαρατήρηση είναι ένα µέσο για 
να αλλάξουµε µέσα µας. 

Σαν συνέπεια όλων αυτών µπορούµε και πρέπει να βεβαιώσουµε µε 
έµφαση ότι υπάρχουν δύο είδη γνώσης: η εξωτερική και η εσωτερική. Τό-
τε, µόνο όµως αν έχουµε µέσα µας το µαγνητικό κέντρο που µπορεί να δι-
αφοροποιεί τις ποιότητες της γνώσης, αυτή η ανάµιξη των διατάξεων ι-
δεών δεν µπορεί να µας οδηγήσει στην σύγχηση. 

Υψηλές ψευτοεσωτεριστικές ∆ιδασκαλίες µε έκδηλη βαθιά επιστη-
µονικότητα ανήκουν στην περιοχή αυτού που µπορεί να παρατηρηθεί, και 
όµως γίνονται αποδεκτές από πολλούς φιλόδοξους σα γνώση του εσωτε-
ρικού. 

Βρισκόµαστε λοιπόν µπροστά σε δύο κόσµους τον εξωτερικό και 
τον εσωτερικό. Ο πρώτος γίνεται αντιληπτός από τις πέντε αισθήσεις της 
εξωτερικής αντίληψης. Ο δεύτερος µπορεί να γίνει αντιληπτός µόνο µέσα 
από την Αίσθηση της εσωτερικής αυτοπαρατήρησης. 

Σκέψεις, ιδέες, συγκινήσεις, επιθυµίες, ελπίδες, απογοητεύσεις 
κ.λ.π. είναι εσωτερικές και αόρατες για τις συνηθισµένες αισθήσεις τις 
κοινές και τρέχουσες. Όµως δίχως άλλο είναι για µας πιό πραγµατικές από 
το τραπέζι της τραπεζαρίας ή τις πολυθρόνες του σαλονιού. 

Σαφώς εµείς ζούµε πιο πολύ στον εσωτερικό µας κόσµο παρά στον 
εξωτερικό, αυτό είναι αναντίρρητο, αναµφισβήτητο. 

Στους Εσωτερικούς Κόσµους µας, στον εσωτερικό µας κόσµο αγα-
πάµε, επιθυµούµε, υποψιαζόµαστε, ευλογούµε, καταριόµαστε, ποθού-µε, 
υποφέρουµε, απολαµβάνουµε, εξαπατούµαστε, επιβραβευόµαστε κ,λ.π. 

Αναµφισβήτητα οι δύο κόσµοι εσωτερικός και εξωτερικός µπορούν 
να επαληθευτούν εµπειρικά. Ο εξωτερικός κόσµος είναι αυτός που µπορεί 
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να παρατηρηθεί. Ο εσωτερικός κόσµος είναι αυτός που µπορεί να αυτο-
παρατηρηθεί από εµάς τους ίδιους και µέσα µας εδώ και τώρα. 

Αυτός που θα ήθελε αληθινά να γνωρίσει τους “Εσωτερικούς Κό-
σµους” του πλανήτη Γη, του Ηλιακού Συστήµατος ή του Γαλαξία όπου 
ζούµε, πρέπει να γνωρίσει πρώτα τον δικό του προσωπικό-εσωτερικό κό-
σµο, την ιδιαίτερη εσωτερική ζωή του, τους προσωπικούς του “Εσωτερι-
κούς Κόσµους”. “Άνθρωπε, γνώρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το 
Σύµπαν και τους Θεούς 8”. 

Όσο πιο πολύ εξερευνά κανείς αυτόν τον “Εσωτερικό Κόσµο” που 
ονοµάζεται “Εαυτός”, τόσο περισσότερο θα καταλάβει ότι ζει συγχρόνως 
σε δύο κόσµους, σε δύο πραγµατικότητες, σε δύο περιοχές την εξωτερική 
και την εσωτερική. 

Με τον ίδιο τρόπο που είναι σε κάποιον απαραίτητο να µάθει να βα-
δίζει στον “εξωτερικό κόσµο” για να µην πέσει στον “γκρεµό”, να µην 
ξεστρατίσει, να διαλέξει τους φίλους του κ.λ.π., έτσι επίσης µέσα από την 
Ψυχολογική ∆ουλειά πάνω στον εαυτό µας, µαθαίνουµε  να βαδίζουµε  
στον “Εσωτερικό  Κόσµο” που  µπορεί  να διερευνηθεί µέσα από την αυ-
τοπαρατήρηση. 

Πραγµατικά η Αίσθηση της αυτοπαρατήρησης του εαυτού µας βρί-
σκεται σε ατροφική κατάσταση στο εκφυλισµένο ανθρώπινο γένος αυτής 
της σκοτεινής εποχής που ζούµε. 

Ενώ εµείς επιµένουµε στην αυτοπαρατήρησή µας, η Αίσθηση της 
εσωτερικής µας αυτοπαρατήρησης θα συνεχίζει να αναπτύσσεται κανονι-
κά. 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ 
 

Η Εσωτερική Αυτοπαρατήρηση του εαυτού µας είναι ένα πρακτικό 
µέσο για την πραγµατοποίηση µιας ριζικής αλλαγής. 

Γνώση και παρατήρηση διαφέρουν. Πολλοί συγχέουν την παρατή-
ρηση του εαυτού µας µε την γνώση του. Γνωρίζουµε ότι βρισκόµαστε κα-
θισµένοι σε µια καρέκλα σε κάποιο δωµάτιο, όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι 
παρατηρούµε την καρέκλα. 
                                                            
8 Σ.Α. Είναι ολόκληρο το γνωστό ρητό των ∆ελφών , το οποίο ωθούσε τους πιστούς σε 
αυτοδιερεύνηση. 
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Γνωρίζουµε σε κάποια συγκεκριµένη στιγµή ότι βρισκόµαστε σε 
κάποιαν αρνητική κατάσταση, µε κάποιο πρόβληµα, απασχοληµένοι µε 
αυτό ή εκείνο το ζήτηµα, σε κατάσταση ταραχής ή αβεβαιότητας κ.λ.π., 
αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι παρατηρούµε κι’ όλας την κατάσταση. 

Αισθάνεστε αντιπάθεια για κάποιον; Σας προδιαθέτει άσχηµα ένα 
συγκεκριµένο πρόσωπο; Γιατί; Εσείς θα πείτε ότι γνωρίζετε αυτό το πρό-
σωπο…Παρακαλώ! Παρατηρείστε το, το “γνωρίζω” ποτέ δεν σηµαίνει  
“παρατηρώ”. Ας µην συγχέουµε το γνωρίζω µε το παρατηρώ… 

Η παρατήρηση του εαυτού µας που είναι εκατό τοις εκατό ενεργητι-
κή, είναι ένα µέσο για την αλλαγή µας, ενώ η γνώση που είναι παθητική 
δεν είναι. 

Σίγουρα το να γνωρίζουµε δεν είναι µια πράξη προσοχής. Η προσο-
χή που διευθύνεται προς τον εσωτερικό εαυτό µας, προς ότι συµβαίνει 
µέσα µας, ναι είναι κάτι θετικό, ενεργητικό… 

Μέσα από την περίπτωση ενός ατόµου που αντιπαθούµε, γιατί έτσι, 
γιατί έτσι µας αρέσει ή χωρίς κάποιο λόγο, ένας πληροφορείται την πλη-
θώρα των σκέψεων που συσσωρεύονται στο νου, το σύνολο των φωνών 
που µιλούν και φωνάζουν άτακτα µέσα µας, αυτά που λένε, τις δυσάρε-
στες συγκινήσεις που αναβλύζουν στο εσωτερικό µας, την άσχηµη γεύση 
που αφήνουν όλα τούτα στον ψυχισµό µας κ.λ.π. 

Εποµένως, σε µια τέτοια κατάσταση προσέχουµε επίσης ότι εσωτε-
ρικά συµπεριφερόµαστε πολύ άσχηµα προς το πρόσωπο που αντιπαθούµε. 

Όµως για να τα δούµε όλα αυτά χρειάζεται, χωρίς αντίρρηση, κά-
ποια προσοχή που να διευθύνεται σκόπιµα προς τα µέσα µας, όχι µια πα-
θητική προσοχή. 

Η δυναµική προσοχή προέρχεται απο την πλευρά του παρατηρητή, 
ενώ οι σκέψεις και οι συγκινήσεις ανήκουν στην πλευρά του παρατηρού-
µενου. 

Όλα αυτά µας κάνουν να καταλάβουµε ότι το “γνωρίζω9” είναι κάτι 
απόλυτα παθητικό και µηχανικό, σε αντίθεση µε την αυτοπαρατήρηση 
που είναι συνειδητή πράξη. 

Με αυτό δεν θέλουµε να πούµε ότι δεν υπάρχει η µηχανική παρατή-
ρηση του εαυτού µας, όµως η παρατήρηση αυτού του είδους δεν έχει τί-

                                                            
9 Σ.Α. Το γνωρίζω εδώ έχει την  έννοια του ξέρω και όχι την έννοια του έχω εµπειρία, 
άµεση και αληθινή Γνώση. 
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ποτε να κάνει µε την ψυχολογική αυτο-παρατήρηση στην οποία αναφερό-
µαστε.                                                 

Πολύ διαφορετικά είναι επίσης το “σκέφτοµαι” και το “παρατηρώ¨. 
Οποιοσδήποτε µπορεί να προσφέρει στον εαυτό του την πολυτέλεια του 
να σκέφτεται γι’ αυτόν οτιδήποτε, τούτο όµως δεν σηµαίνει ότι τον παρα-
τηρεί πραγµατικά. 

Χρειάζεται να δούµε τα διάφορα “Εγώ” στην πράξη, να τα ανακα-
λύψουµε µέσα στον ψυχισµό µας, να καταλάβουµε ότι µέσα στο καθένα 
τους υπάρχει ένα ποσοστό της ίδιας µας της συνείδησης, να µετανοήσου-
µε που τα δηµιουργήσαµε κ.λ.π. 

Τότε θα αναφωνήσουµε: “Τι κάνει λοιπόν αυτό το Εγώ;”, “Τι λέει;”, 
“Τι θέλει;”, “Γιατί µε βασανίζει µε την ασέλγειά του;”, “Με τον θυµό 
του;” κ.λ.π. 

Τότε θα δούµε µέσα µας όλο αυτό το τρένο από σκέψεις, συγκινή-
σεις, επιθυµίες, πάθη, προσωπικές κωµωδίες, προσωπικά δράµατα, καλο-
δουλεµένα ψέµατα, υπολογισµούς, δικαιολογίες, αρρωστηµένες καταστά-
σεις, κρεβάτια ηδονής, σκηνές λαγνείας κ.λ.π. 

Πολλές φορές ενώ πρόκειται να κοιµηθούµε, την ορισµένη στιγµή 
της µετάβασης από την εγρήγορση στον ύπνο, αισθανόµαστε διάφορες 
φωνές µέσα στον ίδιο µας τον νου να µιλούν µεταξύ τους. Είναι τα διάφο-
ρα “Εγώ” που πρέπει να σπάσουν εκείνες τις στιγµές κάθε δεσµό µε τα 
διάφορα κέντρα της οργανικής µας µηχανής, µε σκοπό να βυθιστούν στον 
µοριακό κόσµο της “Πέµπτης ∆ιάστασης”. 
 
 

Η ΦΛΥΑΡΙΑ 
 

Γίνεται επείγον, αναντικατάστατο, µη αναβλητέο, να παρατη-
ρήσουµε την εσωτερική φλυαρία και τον συγκεκριµένο χώρο απ’ όπου 
προέρχεται. 

Αναµφισβήτητα η εσφαλµένη εσωτερική φλυαρία είναι η “Αιτία 
των αιτιών” πολλών δυσάρεστων και δυσαρµονικών ψυχικών καταστά-
σεων στο παρόν και στο µέλλον επίσης. 

Σίγουρα αυτές οι µάταιες, χωρίς ουσία, κουβέντες της φλυαρίας της 
γεµάτης αµφιβολία και γενικότερα κάθε επιζήµια, βλαβερή, παράλογη συ-
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ζήτηση που εκδηλώνεται στον εξωτερικό κόσµο, έχουν την προέλευσή 
τους στην εσφαλµένη εσωτερική συνοµιλία. 

Ξέρουµε ότι στον Γνωστικισµό υπάρχει η ε-σωτεριστική πρακτική 
της εσωτερικής σιωπής, αυτό το γνωρίζουν οι οπαδοί µας της “Τρίτης 
Κάµαρας10”. 

∆ε µένει παρά να πούµε τελείως ξεκάθαρα ότι η εσωτερική σιωπή 
οφείλει να αναφέρεται λεπτοµερώς σε κάτι πολύ συγκεκριµένο και ορι-
σµένο. 

Όταν η διαδικασία σκέψης εξαντλείται προσεκτικά στη διάρκεια του 
βαθύ εσωτερικού διαλογισµού, πετυχαίνεται η εσωτερική σιωπή, όµως 
δεν είναι αυτό που θέλουµε να εξηγήσουµε σε αυτό το κεφάλαιο. 

Ούτε το να αδειάσει ο νους ή να µείνει λευκός για να επιτύχουµε 
πραγµατικά την εσωτερική σιωπή, είναι αυτό που προσπαθούµε να εξη-
γήσουµε τώρα σε αυτές τις παραγράφους. 

Το να ασκούµε την εσωτερική σιωπή, στην οποία αναφερόµαστε, 
δεν σηµαίνει επίσης να εµποδίζουµε να περάσει κάτι από το νου. 

Πραγµατικά µιλάµε τώρα για ένα είδος εσωτερικής σιωπής πολύ δι-
αφορετικό. ∆εν πρόκειται για κάτι αόριστο και γενικό. 

Θέλουµε να ασκήσουµε την εσωτερική σιωπή σε σχέση µε κάτι που 
ήδη υπάρχει στο νου: πρόσωπο, γεγονός, προσωπικό ή ξένο πρόβληµα, 
κάτι που µας διηγήθηκαν, κάτι που έκανε ο τάδε κ.λ.π., να δούµε το πρό-
βληµα χωρίς να τα αγγίξουµε µε την εσωτερική γλώσσα, χωρίς εσω-
τερική συζήτηση… 

Το να µάθουµε να σωπαίνουµε όχι µόνο µε την εξωτερική γλώσσα, 
αλλά ακόµα και µε την µυστική, εσωτερική γλώσσα είναι κάτι εξαιρετικό, 
θαυµάσιο. 

Πολλοί σωπαίνουν εξωτερικά, όµως µε την εσωτερική τους γλώσσα 
γδέρνουν ζωντανό τον διπλανό. Η γεµάτη δηλητήριο και κακοήθεια εσω-
τερική φλυαρία προκαλεί εσωτερική σύγχιση. 

Αν παρατηρήσουµε την εσφαλµένη, εσωτερική φλυαρία θα δούµε 
ότι είναι φτιαγµένη από αλήθειες µισές ή από αλήθειες σχετικές µεταξύ 
τους µε τρόπο λίγο πολύ ανορθόδοξο ή κάτι που προστέθηκε ή αφαιρέθη-
κε. 

∆υστυχώς η συγκινησιακή µας ζωή βασίζεται αποκλειστικά στην 
“αυτο-συµπάθεια”. 
                                                            
10 Σ.Α. Κύκλος  προχωρηµένων µαθητών του συγγραφέα. 
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Σαν συµπλήρωµα της τόσης µας αθλιότητας συµπαθούµε µόνο τους 
εαυτούς µας, το τόσο αγαπηµένο µας Εγώ, και αισθανόµαστε αντιπάθεια 
µέχρι και µίσος για αυτούς που δεν µας συµπαθούν. 

Αγαπούµε τους εαυτούς µας υπερβολικά, είµαστε ναρκισσιστές11 
εκατό τοις εκατό. Αυτό είναι σίγουρο, αναµφισβήτητο. 

Όσο συνεχίζουµε να είµαστε αποκλεισµένοι στην αυτο-συµπάθεια, 
οποιαδήποτε ανάπτυξη του Είναι γίνεται κάτι περισσότερο από αδύνατη. 

Χρειάζεται να βλέπουµε την ξένη άποψη. Επείγει να ξέρουµε να 
µπαίνουµε στην θέση των άλλων. 

“Όλα όσα θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, να κάνετε και ε-
σείς σε αυτούς” Ματθαίος: κεφ7, παρ 12. 

Αυτό που πραγµατικά µετράει σε αυτές τις µελέτες, είναι ο τρόπος 
που συµπεριφέρονται οι άνθρωποι ο ένας προς τον άλλο εσωτερικά και 
αόρατα. 

∆υστυχώς και όταν ακόµα είµαστε πολύ ευγενικοί, µέχρι και ειλι-
κρινείς µερικές φορές, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι κρυφά και εσωτερικά 
συµπεριφερόµαστε πολύ άσχηµα µεταξύ µας. 

Άτοµα φαινοµενικά πολύ καλόκαρδα, σέρνουν βίαια τους οµοίους 
τους, καθηµερινά, µέχρι την µυστική σπηλιά του εαυτού τους, για να κά-
νουν µε αυτούς κάθε τι που επιθυµούν (κακοποιήσεις, κοροϊδίες, εµπαιγ-
µούς κ,λ,π,). 
 
 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

Ο κόσµος των σχέσεων έχει τρείς όψεις πολύ διαφορετικές που 
χρειάζεται να ξεκαθαρίσουµε µε ακρίβεια. 

Πρώτη: σχετιζόµαστε µε το πλανητικό σώµα, δηλαδή το φυσικό 
σώµα. 

∆εύτερη: ζούµε στον πλανήτη Γη και συνεπώς λογικό είναι να σχε-
τιζόµαστε µε τον εξωτερικό κόσµο και τα ζητήµατα που µας αφορούν: οι-
κογενειακά, εµπορικά, χρηµατικά, πολιτικά κ.λ.π. 

                                                            
11 Σ.Α. Ο Νάρκισσος της µυθολογίας µας ερωτεύτηκε τον εαυτό του όταν κάποτε είδε 
την αντανάκλασή του στην επιφάνεια µιας λιµνούλας µε νερό. Στο τέλος οι Θεοί τον µε-
ταµόρφωσαν σε λουλούδι. 
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Τρίτη: η σχέση του ανθρώπου µε τον εαυτό του τον ίδιο12. Για τους 
περισσότερους ανθρώπους αυτού του είδους η σχέση δεν έχει την παραµι-
κρή σηµασία. 

∆υστυχώς τους ανθρώπους τους ενδιαφέρουν µόνον οι δύο πρώτες 
µορφές σχέσεων. Αντιµετωπίζουν την τρίτη σχέση µε την πιο απόλυτη α-
διαφορία. 

∆ιατροφή, υγεία, χρήµατα, δουλειά αποτελούν στην πραγµατικό-
τητα τις κυριότερες έγνοιες του “∆ιανοητικού Ζώου” που λανθασµένα ο-
νοµάζεται Ανθρωπος. 

Τώρα µάλιστα γίνεται φανερό ότι τόσο το φυσικό σώµα όσο και τα 
ζητήµατα του κόσµου είναι εξωτερικά για µας τους ίδιους. 

Το Πλανητικό Σώµα (φυσικό σώµα) άλλοτε αρρωσταίνει, άλλοτε 
είναι καλά και ούτω καθ’ εξής. 

Νοµίζουµε πάντα ότι έχουµε κάποια γνώση γύρω από το φυσικό µας 
σώµα, όµως στην πραγµατικότητα ούτε οι καλύτεροι επιστήµονες του κό-
σµου δεν ξέρουν πολλά γύρω από το οστέϊνο και σάρκινο σώµα µας. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το φυσικό σώµα λόγω της τροµακτικά 
περίπλοκης οργάνωσής του, βρίσκεται πολύ πιο πέρα από την κατανόησή 
µας. 

Σε ότι αφορά την δεύτερη µορφή σχέσεων είµαστε πάντοτε θύµατα 
των περιστάσεων. Είναι λυπηρό που ακόµη δεν έχουµε µάθει να διαµορ-
φώνουµε συνειδητά τα γεγονότα. 

Είναι πολλοί οι άνθρωποι που δεν µπορούν να προσαρµοστούν µε 
κανέναν ή µε τίποτα ή να πετύχουν πραγµατικά στην ζωή. 

Αντιµετωπίζοντας τον εαυτό µας από την πλευρά της Εσωτερικής 
Γνωστικής ∆ουλειάς, επείγει να βρούµε σε πιάν από τις τρεις αυτές µορ-
φές σχέσεων έχουµε ελλείψεις. 

Μπορεί να συµβεί το συγκεκριµένο γεγονός να έχουµε κακές σχέ-
σεις µε το φυσικό σώµα και συνεπώς να είµαστε άρρωστοι. 

Μπορεί να συµβεί να είµαστε σε άσχηµη σχέση µε τον εξωτερικό 
κόσµο και σαν αποτέλεσµα να έχουµε προστριβές, οικονοµικά ή κοινωνι-
κά προβλήµατα κ.λ.π. 

Μπορεί να συµβεί να είµαστε σε άσχηµη σχέση µε τον εαυτό µας 
και για αυτό να υποφέρουµε πολύ από έλλειψη εσωτερικής φώτισης. 
                                                            
12 Σ.Α. Πολλές φορές αναφέρεται από ψυχολόγους η έκφραση «Πρέπει να τα βρεις µε 
τον εαυτό σου». 
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Σίγουρα αν η λάµπα της κάµαράς µας δεν έχει συνδεθεί µε την ηλε-
κτρική εγκατάσταση, το διαµέρισµά µας θα βρίσκεται στα σκοτάδια. 

Όσοι υποφέρουν από έλλειψη εσωτερικής φώτισης, πρέπει να συν-
δέσουν τον νου τους µε τα Ανώτερα Κέντρα του Είναι τους. 

Αναµφισβήτητα χρειάζεται να φτιάξουµε σωστές σχέσεις όχι µόνο 
µε το Πλανητικό µας Σώµα (φυσικό σώµα) και τον εξωτερικό κόσµο, αλ-
λά επίσης µε κάθε ένα µέρος του ίδιου µας του Είναι. 

Οι απαισιόδοξοι άρρωστοι, κουρασµένοι απο τους τόσους γιατρούς 
και τα φάρµακα, δεν θέλουν πια την θεραπεία. Οι αισιόδοξοι άρρωστοι 
αγωνίζονται για να ζήσουν. 

Στο καζίνο του Μόντε Κάρλο πολλοί εκατοµµυριούχοι, που έχασαν 
την περιουσία τους στο παιχνίδι, αυτοκτόνησαν. Εκατοµµύρια φτωχές µη-
τέρες εργάζονται για να θρέψουν τα παιδιά τους. 

Είναι αµέτρητοι οι απογοητευµένοι δόκιµοι που από έλλειψη ψυχι-
κών δυνάµεων και εσωτερικής φώτισης απαρνήθηκαν την Εσωτεριστική 
∆ουλειά πάνω στον εαυτό τους. Λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν να επωφε-
ληθούν από τις συµφορές. 

Σε καιρούς µεγάλης δοκιµασίας, κατάπτωσης και απελπισίας, πρέπει 
κανείς να επικαλεσθεί τη βαθιά-εσωτερική ανάµνηση του εαυτού του. 

Στα βάθη του καθενός µας βρίσκεται η ΤΟΝΑΝΖΙΝ των Αζτέκων, 
η ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΣ, η Αιγυπτία ΙΣΙΣ, η Θεοµήτωρ που µας προστατεύει, 
έτοιµη να γιατρέψει την πονεµένη καρδιά µας. 

Όταν ένας µόνος του δεχτεί το σοκ της «Ανάµνησης του Εαυτού 
του», πραγµατικά, µια θαυµάσια αλλαγή πραγµατοποιείται σε όλη την 
λειτουργία του σώµατος έτσι ώστε τα κύτταρα να δέχονται µια διαφορετι-
κή τροφή. 

 
 
 
 
 

ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
 

Έφτασε η στιγµή να αναλογιστούµε πολύ σοβαρά πάνω σε αυτό που 
λέγεται «εσωτερική θεώρηση». 
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∆ε µένει η παραµικρή αµφιβολία πάνω στην καταστροφική εµφάνι-
ση της «εσωτερικής αυτοθεώρησης». Αυτή εκτός του ότι υπνωτίζει την 
συνείδηση, µας κάνει να χάνουµε πάρα πολλή ενέργεια. 

Αν κάποιος δεν έπεφτε στο λάθος να ταυτιστεί τόσο µε τον εαυτό 
του, η εσωτερική αυτοθεώρηση θα ήταν κάτι περισσότερο από αδύνατη. 

Όταν ένας ταυτίζεται µε τον εαυτό του, τον αγαπάει υπερβολικά, 
αισθάνεται έλεος γι’ αυτόν, αυτοθεωρείται, σκέφτεται ότι πάντοτε συµπε-
ριφέρθηκε πολύ καλά στον έναν, τον άλλον, στη γυναίκα του, τα παιδιά 
του και ότι κανείς δεν µπορεί να το εκτιµήσει αυτό κ.λ.π. γενικά είναι έ-
νας άγιος και όλοι οι άλλοι είναι οι κακοί, οι παλιάνθρωποι. 

Μια από τις πιο συνηθισµένες µορφές αυτοθεώρησης είναι η έγνοια 
για το τι θα µπορούσαν να σκεφτούν οι άλλοι για µας τους ίδιους. Ίσως 
υποθέτουν ότι είµαστε τίµιοι, ειλικρινείς, φιλαλήθεις, γενναίοι κ.λ.π. 

Το πιο ενδιαφέρον απ’ όλα είναι ότι δυστυχώς αγνοούµε την τερά-
στια απώλεια ενεργείας που προκαλούν αυτού του είδους οι προβληµατι-
σµοί. 

Πολλές εχθρικές στάσεις σε ορισµένα πρόσωπα που κανένα κακό 
δεν µας έχουν κάνει, οφείλονται ακριβώς σε τέτοιου είδους προβληµατι-
σµούς που δηµιουργούνται από την εσωτερική αυτοθεώρηση. 

Σε τέτοιες περιστάσεις, επειδή αγαπάµε τόσο πολύ τον εαυτό µας 
αυτοθεωρούµενοι µε αυτόν τον τρόπο, είναι φανερό ότι το Εγώ ή καλύτε-
ρα θα λέγαµε τα Εγώ αντί να αδυνατίσουν αντίθετα δυναµώνουν τροµα-
κτικά. 

Όταν ταυτίζεται κανείς µε τον εαυτό του, λυπάται πολύ για την ίδια 
του την θέση, µέχρι που αρχίζει να κάνει λογαριασµούς. 

Έτσι, καθώς σκέφτεται ότι ο ένας ή ο άλλος, ο νονός, ο γείτονας, τα’ 
αφεντικό, ο φίλος κ.λ.π. δεν του ανταπέδωσαν αυτά που έπρεπε για όλες 
τις καλοσύνες του, µποτιλιαρισµένος σε αυτές τις σκέψεις, καταντά ανυ-
πόφορος και βαρετός για όλον τον κόσµο. 

Με τέτοιου είδους άτοµο, πρακτικά, δεν µπορεί να µιλήσει κανείς, 
γιατί η όποια συζήτηση είναι σίγουρο ότι θα καταλήξει στο σηµειωµατά-
ριο των λογαριασµών του και στις τόσες ταλαιπωρίες που καυχιέται ότι 
πέρασε. 

Είναι γραµµένο ότι στην Γνωστική Εσωτερική ∆ουλειά η ψυχική 
εξέλιξη είναι δυνατή µόνο µέσα από τη συγνώµη των άλλων. 
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Αν κανείς ζει υποφέροντας από στιγµή σε στιγµή, από λεπτό σε λε-
πτό για ότι του χρωστούν, για ότι του έκαναν, για τις πίκρες που τον πότι-
σαν, πάντα µε το ίδιο τραγούδι, τίποτε δεν θα µπορέσει να αναπτυχθεί 
µέσα του. 

Η Προσευχή του Κυρίου λέει: «Και άφες ηµίν τα οφειλήµατα ηµών, 
ως και ηµείς αφίεµεν τοις οφειλέτες ηµών». 

Το αίσθηµα ότι µας χρωστάνε, ο πόνος για τα κακά που µας προκά-
λεσαν κ.λ.π. εµποδίζει κάθε εσωτερική ανάπτυξη της ψυχής. 

Ο µεγάλος Καµπίρ Ιησούς είπε: «Πήγαινε να συνδιαλλαγείς µε τον 
αντίδικό σου γρήγορα, µήπως σε παραδώσει στον δικαστή και εκείνος 
στον υπηρέτη και αυτός σε ρίξει στην φυλακή. Αλήθεια σου λέω ότι δεν 
θα βγεις από εκεί αν δεν πληρώσεις και την τελευταία δεκάρα». 

Αν µας χρωστούν χρωστάµε. Αν απαιτήσουµε να µας πληρώσουν 
µέχρι την τελευταία δραχµή, οφείλουµε πρώτα να πληρώσουµε την «έ-
σχατη δεκάρα». 

Αυτός είναι  ο νόµος της αντεκδίκησης. « Οφθαλµός αντί  οφθαλ-
µού και οδόντα αντί οδόντος». Φαύλος κύκλος, παράλογο. 

Τις συγνώµες, την πλήρη ικανοποίησή µας και τους εξευτελισµούς 
που απαιτούµε από τους άλλους για τα κακά που µας προκάλεσαν, απαι-
τούνται επίσης και από εµάς, αν και θεωρούµε τους εαυτούς µας «ήµερα 
πρόβατα». 

Το να τοποθετείται κανείς κάτω από µη αναγκαίους νόµους είναι 
παράλογο. Καλύτερα είναι να προσαρµόζει τον εαυτό του κάτω από νέες 
επιδράσεις. 

Ο νόµος της ευσπλαχνίας είναι µια επίδραση πολύ ανώτερη του νό-
µου του βίαιου ανθρώπου: «Οφθαλµόν αντί οφθαλµού». 

Επείγει, είναι απαραίτητο, αµετάθετο να πάρουµε θέση έξυπνα κάτω 
από τις θαυµαστές επιδράσεις της Εσωτερικής Γνωστικής ∆ουλειάς, να 
ξεχάσουµε ότι µας χρωστούν και να περιορίσουµε στον ψυχισµό µας ο-
ποιαδήποτε µορφή αυτοθεώρησης. 

Ποτέ δεν πρέπει να αφήσουµε να µπούνε µέσα µας αισθήµατα εκδι-
κητικά, µνησίκακα, αρνητικές συγκινήσεις, αγωνίες για τα κακά που µας 
προκάλεσαν, βία, φθόνος, άσβηστη ανάµνηση υποχρεώσεων κ.λ.π. 

Η Γνώση είναι προορισµένη για εκείνους τους ειλικρινείς δόκιµους 
που πραγµατικά θα ήθελαν να δουλέψουν και να αλλάξουν. 
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Αν παρατηρήσουµε τα πλήθη µπορούµε να αποδείξουµε ξεκάθαρα 
ότι ο καθένας έχει το δικό του τραγούδι.  

Καθένας τραγουδάει το δικό του ψυχολογικό τραγούδι. Θέλω να 
αναφερθώ µε έµφαση σε αυτό το θέµα των ψυχολογικών λογαριασµών, το 
να αισθάνεται κανείς ότι του χρωστάνε, να παραπονιέται, να αυτοθεωρεί-
ται κ.λ.π. 

Μερικές φορές τα πλήθη τραγουδάνε το τραγούδι τους γιατί έτσι, 
χωρίς να τους κουρδίσει κανείς, χωρίς να τους δίνει θάρρος κανείς και σε 
κάποιες περιπτώσεις µετά από κάµποσα ποτήρια κρασί… 

Εµείς λέµε ότι το ανιαρό µας τραγούδι πρέπει να περιοριστεί, γιατί 
µας κάνει ανίκανους εσωτερικά, µας κλέβει πολλή ενέργεια. 

Σε θέµατα Επαναστατικής Ψυχολογίας, ένας που τραγουδάει υπερ-
βολικά καλά (δεν αναφερόµαστε στην ωραία φωνή, ούτε και στο φυσικό 
τραγούδι) σίγουρα δεν µπορεί να πάει µακρύτερα από τον εαυτό του, µέ-
νει στο παρελθόν… 

Ένα πρόσωπο που εµποδίζεται από θλιβερά τραγούδια δεν µπορεί 
να αλλάξει το Υπαρξιακό του Επίπεδο, δεν µπορεί να πάει µακρύτερα από 
αυτό που είναι. 

Για να περάσει κανείς σε Ανώτερο Επίπεδο Ύπαρξης πρέπει να 
σταµατήσει να είναι αυτό που είναι. Αν συνεχίσουµε να είµαστε αυτό που 
είµαστε, ποτέ δεν θα µπορέσουµε να περάσουµε σε ένα ανώτερο Επίπεδο 
του Είναι. 

Στο πεδίο της πρακτικής ζωής συµβαίνουν ασυνήθιστα πράγµατα. 
Πολύ συχνά ένα άτοµο δένεται µε φιλία µε ένα άλλο, µόνο γιατί του είναι 
εύκολο να του τραγουδάει το τραγούδι του. 

∆υστυχώς τέτοιου είδους σχέσεις τελειώνουν, όταν ζητήσουν του 
τραγουδιστή να σωπάσει, να αλλάξει δίσκο, να µιλήσει για άλλα πράγµα-
τα. 

Τότε ο µνησίκακος τραγουδιστής φεύγει να αναζητήσει νέο φίλο, 
κάποιον που είναι διατεθειµένος να τον ακούει για απεριόριστο χρονικό 
διάστηµα. 

Κατανόηση ζητάει ο τραγουδιστής, κάποιον που να τον καταλαβαί-
νει, Σα να είναι εύκολο να καταλάβεις τον  άλλο. 

Για να καταλάβεις τον άλλο πρέπει ακριβώς να καταλάβεις τον εαυ-
τό σου. ∆υστυχώς ο καλός τραγουδιστής νοµίζει ότι καταλαβαίνει τον ε-
αυτό του. 
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Είναι πολλοί οι τραγουδιστές που διαψεύστηκαν, που τραγουδάνε το 
τραγούδι ότι δεν τους καταλαβαίνουν, και ονειρεύονται ένα θαυµαστό 
κόσµο όπου αυτοί θα είναι οι κεντρικές µορφές. 

Εντούτοις δεν τραγουδούν όλοι οι τραγουδιστές δηµόσια. Υπάρχουν 
επίσης και συντηρητικοί. ∆εν τραγουδούν το τραγούδι τους απ’ ευθείας 
αλλά στα κρυφά. 

Είναι άτοµα που δούλεψαν πολύ, που υπέφεραν υπερβολικά, που 
αισθάνονται εξαπατηµένοι, σκέφτονται ότι  η ζωή  τους χρωστάει  όλα 
όσα δεν  µπόρεσαν  ποτέ να πετύχουν µε την ικανότητά τους. 

Αισθάνονται µια εσωτερική λύπη συνήθως, µιαν αίσθηση µονοτονί-
ας και τροµερής ανίας, εσωτερική κούραση ή απογοήτευση γύρω από ό-
που συγκεντρώνονται οι σκέψεις. 

Αναµφισβήτητα τα κρυφά τραγούδια µας κλείνουν το πέρασµα στο 
δρόµο της Εσωτερικής Αυτοπραγµάτωσης του Είναι. 

∆υστυχώς, τέτοια κρυφά εσωτερικά τραγούδια περνούν χωρίς να γί-
νουν αντιληπτά από εµάς τους ίδιους αν δεν τα παρατηρούµε µε προσοχή.  

Σίγουρα κάθε παρατήρηση του εαυτού µας επιτρέπει στο φως να 
περάσει σε εµάς τους ίδιους, στα δικά µας βαθύτερα εσωτερικά. 

Καµιά εσωτερική αλλαγή δεν θα µπορούσε να συµβεί στον ψυχισµό 
µας, αν δεν τον φέρουµε στο φως της αυτοπαρατήρησης. 

Είναι απαραίτητο να παρατηρήσουµε τον εαυτό µας όταν είµαστε 
µόνοι µας µε τον ίδιο τρόπο όπως όταν βρισκόµαστε µε τους άλλους. 

Όταν ένας είναι µόνος του παρουσιάζονται Εγώ πολύ διαφορετικά, 
σκέψεις διάφορες, αρνητικές συγκινήσεις κ.λ.π. 

∆εν έχει πάντα καλή συντροφιά αυτός που βρίσκεται µόνος του. Εί-
ναι σχεδόν φυσιολογικό, είναι πολύ φυσικό να έχει κακή συνοδεία σε 
πλήρη µοναξιά. Τα περισσότερο αρνητικά ή επικίνδυνα Εγώ παρουσιάζο-
νται όταν αυτός βρίσκεται µόνος. 

Αν θέλουµε να αλλάξουµε ριζικά χρειάζεται να θυσιάσουµε τους ί-
διους µας τους πόνους. 

Πολλές φορές εκφράζουµε τους πόνους µας µε έναρθρα ή άναρθρα 
τραγούδια. 
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΗ 
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Ένας άνθρωπος είναι ότι είναι η ζωή του. Αν ένας άνθρωπος δεν 
αλλάξει τίποτα µέσα του, αν δεν αλλάξει ριζικά την ζωή του, αν δεν δου-
λέψει µε τον εαυτό του χάνει άθλια τον καιρό του. 

Ο θάνατος είναι η επιστροφή στην ίδια την αρχή της ζωής του µε 
την δυνατότητα της επανάληψής της ξανά. 

Πολλά ειπώθηκαν στην ψευδο-εσωτεριστική και ψευδο-αποκρυφι-
στική λογοτεχνία πάνω στο θέµα των διαδοχικών ζωών. Καλύτερα είναι 
να ασχοληθούµε µε τις διαδοχικές υπάρξεις. 

Η ζωή του καθενός µας, µε όλες τις φάσεις, είναι πάντα η ίδια και 
επαναλαµβάνεται από ύπαρξη σε ύπαρξη µέσα σε αναρίθµητους αιώνες. 

Αναµφισβήτητα συνεχίζουµε στα σπέρµατα των απογόνων µας, αυ-
τό είναι κάτι που έχει ήδη αποδειχθεί13. 

Η ζωή του καθενός µας είναι µια ζωντανή ταινία που, πεθαίνοντας, 
την οδηγούµε στην αιωνιότητα. 

Καθένας µας φέρνει την ταινία του και την ξαναφέρνει για να την 
προβάλει πάλι στην οθόνη µιας καινούριας ύπαρξης. 

Η επανάληψη των δραµάτων, των κωµωδιών και των τραγωδιών εί-
ναι ένα βασικό αξίωµα του Νόµου της Υποτροπής. 

Σε κάθε νέα ύπαρξη επαναλαµβάνονται πάντα οι ίδιες καταστάσεις. 
Οι ηθοποιοί τέτοιων σκηνών που πάντοτε επαναλαµβάνονται, είναι αυτά 
τα πλήθη που ζουν µέσα µας: τα Εγώ. 

Αν διαλύσουµε τους ηθοποιούς αυτούς, αυτά τα Εγώ που προκα-
λούν τις σκηνές της ζωής µας που πάντα επαναλαµβάνονται, τότε η επα-
νάληψη τέτοιων καταστάσεων θα ήταν κάτι περισσότερο από αδύνατη. 

Σίγουρα χωρίς ηθοποιούς δεν µπορούν να υπάρξουν σκηνές, αυτό 
είναι βέβαιο. 

Αυτός είναι ο τρόπος για να µπορέσουµε να αποδεσµευτούµε από 
τους νόµους της Επιστροφής και Υποτροπής. Έτσι µπορούµε στ’ αλήθεια 
να απελευθερωθούµε. 

Σίγουρα καθένα από τα πρόσωπα (τα Εγώ) που φέρουµε µέσα µας, 
επαναλαµβάνει από ύπαρξη σε ύπαρξη τον ίδιο ρόλο. Αν το διαλύσουµε, 
αν ο ηθοποιός πεθάνει ο ρόλος τελειώνει. 

Αν αναλογιστούµε σοβαρά πάνω στον νόµο της Υποτροπής ή την 
επανάληψη σκηνών σε κάθε Επιστροφή, ανακαλύπτουµε µε την εσωτερι-
κή αυτοπαρατήρηση τις µυστικές πηγές αυτού του θέµατος. 
                                                            
13Σ.Α.  Ο συγγραφέας εννοεί τα γονίδια που κληροδοτούµε στα παιδιά µας. 
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Αν στην προηγούµενη ύπαρξη είχαµε σε ηλικία 25 χρόνων µία αι-
σθηµατική περιπέτεια, είναι αναµφισβήτητο ότι το Εγώ θα αναζητήσει την 
κυρία των ονείρων του στα 25 χρόνια της νέας ύπαρξης. 

Αν η παραπάνω γυναίκα ήταν τότε 15 χρονών, το Εγώ αυτής της 
περιπέτειας θα αναζητήσει τον αγαπηµένο της στην ίδια ακριβώς ηλικία 
της νέας ύπαρξης. 

Γίνεται κατανοητό ότι τα δύο Εγώ, τόσο εκείνο του ενός όσο και ε-
κείνο της άλλης, αναζητιόνται τηλεπαθητικά και συναντιόνται ξανά, για 
να επαναλάβουν την ίδια αισθηµατική περιπέτεια της προηγούµενης ύ-
παρξης. 

∆ύο εχθροί που πολέµησαν θανάσιµα στην περασµένη ύπαρξη, θ’ 
αναζητήσουν ξανά ο ένας τον άλλο στη νέα ύπαρξη για να επαναλάβουν 
την τραγωδία τους στην αντίστοιχη ηλικία. 

Αν δύο άτοµα είχαν δίκη για περιουσιακούς λόγους στην ηλικία των 
40 χρόνων στην προηγούµενη ύπαρξη, στην ίδια ηλικία θα αναζητήσουν ο 
ένας τον άλλο τηλεπαθητικά στη νέα ύπαρξη για να επαναλάβουν το ίδιο. 

Μέσα στον καθένα από εµάς ζουν πολλά πλήθη γεµάτα υποχρεώ-
σεις, αυτό είναι σίγουρο. 

Ένας ληστής έχει το εσωτερικό του φορτωµένο µε ένα «σπήλαιο 
ληστών» µε διάφορες αµαρτωλές υποχρεώσεις. Ο δολοφόνος έχει µέσα 
του µια «λέσχη» δολοφόνων και ο λάγνος σέρνει στον ψυχισµό του ένα 
«πορνείο». 

Το σοβαρότερο απ’ όλα είναι ότι ο νους αγνοεί την ύπαρξη αυτών 
των ατόµων ή Εγώ (µέσα σε αυτόν τον ίδιο) και των τόσων υποχρεώσεων 
που µοιραία τείνουν να εκπληρωθούν. 

Όλες αυτές οι υποχρεώσεις των Εγώ που παραµένουν µέσα µας 
πραγµατοποιούνται έξω από την λογική µας. 

Είναι γεγονότα που αγνοούµε, πράγµατα που µας συµβαίνουν, συµ-
βάντα που διαδικάζονται στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητο. 

Πολύ σωστά έχει ειπωθεί ότι όλα µας συµβαίνουν όπως όταν βρέχει 
ή όπως όταν βροντά. 

Πραγµατικά έχουµε την ψευδαίσθηση ότι πραγµατοποιούµε, όµως 
τίποτε δεν πραγµατοποιούµε, µας συµβαίνουν, αυτό είναι µοιραίο, µηχα-
νικό… 
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Η προσωπικότητά µας είναι µόνο ένα όργανο που χρησιµοποιούν 
διαφορετικά πλήθη-Εγώ, µέσα από το οποίο κάθε ένα εκπληρώνει τις υ-
ποχρεώσεις του. 

Κάτω απ’ την ικανότητά µας της γνώσης, συµβαίνουν πολλά πράγ-
µατα. ∆υστυχώς αγνοούµε αυτό που συµβαίνει κάτω από την φτωχή µας 
λογική. 

Θεωρούµε τους εαυτούς µας σοφούς, όταν στ’ αλήθεια ούτε που 
γνωρίζουµε ότι δεν γνωρίζουµε. Είµαστε άθλιοι κορµοί δέντρου που µας 
παρασέρνουν βίαια τα οργισµένα κύµατα της θάλασσας της ύπαρξης. 

Είναι δυνατό  να  βγούµε από  αυτή την  δυστυχία, από  αυτή την  
ασυνειδησία, από την τόσο λυπηρή κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε 
µόνο αν πεθάνουµε µέσα µας.    

Πως θα µπορούσαµε να ξυπνήσουµε χωρίς να πεθάνουµε προη-
γουµένως; Μόνο µε το θάνατο έρχεται το καινούριο! Αν ο σπόρος δεν πε-
θάνει το φυτό δεν γεννιέται. 

Αυτός που πραγµατικά ξυπνάει, αποκτά για το λόγο αυτό πλήρη α-
ντικειµενικότητα της συνείδησής του, αυθεντική φώτιση, ευτυχία… 

 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ 
 

Πολύ σοφά µας είπαν ότι έχουµε 97% Υποσυνείδητο και 3% Συνεί-
δηση. 

Μιλώντας ειλικρινά και χωρίς φραγµούς θα πούµε ότι το 97% της 
Ουσίας που φέρουµε µέσα µας βρίσκεται µποτιλιαρισµένο, παραχωµένο, 
ενσωµατωµένο µέσα στο καθένα από τα Εγώ που στο σύνολό τους αποτε-
λούν το «ο Εαυτός µου». 

Σίγουρα η Ουσία ή Συνείδηση µπλεγµένη µέσα σε κάθε Εγώ, διαδι-
κάζεται σύµφωνα µε τον ίδιο τον χαρακτήρα του. 

Οποιοδήποτε Εγώ που διαλύθηκε, ελευθερώνει ένα καθορισµένο 
ποσοστό Συνείδησης. Η χειραφέτηση ή απελευθέρωση της Ουσίας θα ή-
ταν αδύνατη χωρίς την διάλυση του κάθε Εγώ. 

Μεγάλη ποσότητα Εγώ που διαλύθηκαν µεγάλο ποσοστό Αυτό-
Συνείδησης, λιγότερη ποσότητα Εγώ που διαλύθηκαν µικρότερο ποσοστό 
αφυπνισµένης Συνείδησης. 
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Το ξύπνηµα της Συνείδησης είναι δυνατό, αν διαλυθεί το Εγώ, αν 
πεθάνει µέσα µας εδώ και τώρα. 

Αναµφισβήτητα ενώ η Ουσία ή Συνείδηση βρίσκεται παραχωµένη 
στο καθένα από τα Εγώ που είµαστε φορτωµένοι, βρίσκεται σε ύπνο, σε 
κατάσταση υποσυνείδησης. 

Επείγει να µετατρέψουµε την υποσυνείδηση σε συνείδηση και αυτό 
είναι δυνατό µόνο αν εκµηδενίσουµε το Εγώ, αν πεθάνουµε µέσα µας. 

∆εν είναι δυνατό να ξυπνήσουµε αν προηγουµένως δεν έχουµε πε-
θάνει µέσα µας. Όσοι δοκιµάζουν να ξυπνήσουν πρώτα για να πεθάνουν 
κατόπιν, δεν κατέχουν αληθινή πείρα για αυτό που βεβαιώνουν, βαδίζουν 
αποφασιστικά σε λάθος δρόµο. 

Τα νεογέννητα µωρά είναι θαυµαστά, απολαµβάνουν πλήρη αυτο-
συνείδηση, βρίσκονται σε απόλυτη επαγρύπνηση. 

Μέσα στο σώµα του νεογέννητου µωρού βρίσκεται ενσαρκωµένη η 
Ουσία και αυτό δίνει στο πλάσµα την οµορφιά του. 

∆ε θέλουµε να πούµε ότι το 100% της Ουσίας ή Συνείδησης βρίσκε-
ται ενσαρκωµένο στο νεογέννητο, αλλά σίγουρα το 3% που είναι ελεύθε-
ρο, το φυσιολογικό µη µποτιλιαρισµένο µέσα στα Εγώ. 

Εντούτοις αυτό το ποσοστό ελεύθερης Ουσίας ενσαρκωµένο στο 
νεογέννητο µωρό, δίνει απόλυτη αυτο-συνείδηση, διαύγεια κ.λ.π. 

Οι µεγάλοι βλέπουν το νεογέννητο µε οίκτο, σκέφτονται ότι το πλά-
σµα βρίσκεται σε ασυνειδησία, όµως σφάλλουν τραγικά. 

Το νεογέννητο βλέπει τον µεγάλο όπως είναι στην πραγµατικότητα: 
ασυνείδητο, σκληρό, διεστραµµένο κ.λ.π. 

Τα Εγώ του νεογέννητου πηγαινοέρχονται, γυρίζουν γύρω από την 
κούνια. Θα ήθελαν να µπουν µέσα στο νέο σώµα, όµως επειδή το µωρό 
δεν έχει ακόµα διαµορφώσει προσωπικότητα, κάθε προσπάθεια των Εγώ 
για να περάσουν γίνεται αδύνατη. 

Άλλοτε τα µωρά τροµάζουν βλέποντας αυτά τα φαντάσµατα ή Εγώ 
να πλησιάζουν στην κούνια τους και τότε φωνάζουν, κλαίνε, όµως οι µε-
γάλοι δεν το καταλαβαίνουν και υποθέτουν ότι το παιδί είναι άρρωστο, 
ότι πεινά ή διψά. Τόση είναι η ασυνειδησία των µεγάλων. 

Ενώ διαµορφώνεται η νέα προσωπικότητα, τα Εγώ που έρχονται 
από προηγούµενες υπάρξεις διεισδύουν σιγά σιγά στο νέο σώµα. 

Όταν πια το σύνολο των Εγώ ενσωµατώνεται, εµφανιζόµαστε στον 
κόσµο µε αυτή τη φοβερή εσωτερική ασκήµια που µας χαρακτηρίζει. Τό-
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τε κινούµαστε παντού σαν υπνοβάτες, πάντοτε ασυνείδητοι, πάντοτε διε-
στραµµένοι. 

Όταν πεθάνουµε τρία πράγµατα πάνε στον τάφο:  
1) το φυσικό σώµα, 2) το ζωτικό υπόβαθρο, 3) η προσωπικότητα. 

Το φάντασµα του ζωτικού υπόβαθρου θα διαλυθεί σιγά σιγά εµπρός 
στην νεκρική τάφρο, ενώ θα διαλύεται επίσης το φυσικό σώµα. 

Η προσωπικότητα είναι υποσυνείδητη ή παρασυνειδητή, µπαινο-
βγαίνει στον τάφο όποτε θελήσει, χαίρεται όταν οι πονεµένοι της φέρνουν 
λουλούδια, αγαπά τους συγγενείς της και διαλύεται αργά µέχρι να γίνει 
κοσµική σκόνη. 

Αυτό που συνεχίζει πέρα από τον τάφο είναι το πολυπρόσωπο Εγώ, 
ο εαυτός µας, ένας σωρός από διαβόλους µέσα στους οποίους βρίσκεται 
φυλακισµένη η Ουσία, η Συνείδηση που µε τον καιρό της, στην ώρα της 
επιστρέφει, ενσωµατώνεται. 

Είναι λυπηρό που µε την διαµόρφωση της νέας προσωπικότητας του 
παιδιού ενσωµατώνονται επίσης και τα Εγώ. 
 
 

Ο ΤΕΛΩΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ 
 

Αναλογιζόµενοι λίγο πάνω στα διάφορα γεγονότα της ζωής, αξίζει 
τον κόπο να καταλάβουµε στα σοβαρά τις βάσεις πάνω στις οποίες επα-
ναπαυόµαστε. 

Ένα άτοµο επαναπαύεται στη θέση του, άλλος στα λεφτά, εκείνος 
στο γόητρο, ο άλλος στο παρελθόν του, άλλος στον άλφα ή βήτα τίτλο 
κ.λ.π. 

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι όλοι πλούσιοι ή ζητιάνοι χρειαζόµαστε 
τους πάντες και ζούµε από τους πάντες, και µολαταύτα φουσκώνουµε από 
υπερηφάνεια και µαταιότητα. 

Ας σκεφτούµε µια στιγµή τι θα µπορούσαν να µας αφαιρέσουν. 
Ποια θα ήταν η τύχη µας σε µια επανάσταση αίµατος και οινοπνευµατω-
δών; τι θα απέµενε από τις βάσεις πάνω στις οποίες επαναπαυόµαστε; Α-
λίµονο σε µας, θεωρούµε τους εαυτούς µας πολύ ισχυρούς και είµαστε 
τροµακτικά αδύναµοι! 
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Το Εγώ που αισθάνεται τον εαυτό του, η βάση στην οποία επανα-
παυόµαστε, πρέπει να διαλυθεί αν ποθούµε στ’ αλήθεια την αυθεντική 
Μακαριότητα. 

Ένα τέτοιο Εγώ υποτιµά τους ανθρώπους, αισθάνεται καλύτερο από 
όλον τον κόσµο, πιο τέλειο απ’ όλα, πιο πλούσιο, πιο έξυπνο, πιο πεπει-
ραµένο στη ζωή κ.λ.π. 

Θα ήταν πολύ επίκαιρο να αναφέρουµε τώρα εκείνη την παραβολή 
του Ιησού, του µεγάλου Καµπίρ, τη σχετική µε τους δύο άντρες που προ-
σεύχονταν. Ειπώθηκε σε κάποιους που πίστευαν τους εαυτούς τους πολύ 
σωστούς και υποτιµούσαν τους άλλους. 

Ο Ιησούς Χριστός είπε: «∆ύο άνθρωποι πήγαν στο ιερό να προσευ-
χηθούν, ο ένας ήταν Φαρισαίος14 και ο άλλος Τελώνης. Ο Φαρισαίος στά-
θηκε όρθιος και προσευχόταν έτσι: «Θεέ µου σε ευχαριστώ που δεν είµαι 
σαν τους άλλους ανθρώπους άρπαγας, άδικος, µοιχός ή όπως αυτός ο Τε-
λώνης15, νηστεύω το Σάββατο και αποδεκατώ τα εισοδήµατά µου». Και ο 
Τελώνης από µακριά και χωρίς να σηκώσει ούτε τα µάτια του χτύπαγε το 
στήθος του και έλεγε: «Θεέ µου συγχώρησέ µε τον αµαρτωλό». Σας λέω 
ότι αυτός πήγε στο σπίτι του δικαιωµένος. ∆ιότι  όποιος υψώνει τον εαυτό 
του θα ταπεινωθεί, και αυτός που ταπεινώνεται θα υψωθεί».   Λουκάς 
κεφ.18, παρ. 10-14. 

Είναι τελείως αδύνατο ν’ αρχίσουµε να προσέχουµε τη µηδαµινότη-
τα και την αθλιότητα στην οποία βρισκόµαστε όσο υπάρχει µέσα µας αυ-
τή η έννοια του «πιο». Παραδείγµατα: είµαι πιο δίκαιος από εκείνον, πιο 
σοφός από τον τάδε, πιο ενάρετος από τον δείνα, πιο πλούσιος, πιο αγνός, 
πιο συνεπής κ.λ.π. 

∆εν είναι δυνατό να περάσουµε από την τρύπα της βελόνας, όσο θα 
είµαστε «πλούσιοι», όσο θα υπάρχει µέσα µας αυτό το σύµπλεγµα του 
«πιο».  

Είναι πιο εύκολο να περάσει µια κάµηλος16 από την τρύπα της βε-
λόνας, παρά να εισέλθει ένας πλούσιος στην βασιλεία των ουρανών. 

Αυτό το : η σχολή µου είναι η καλύτερη κι’ από του διπλανού µου, 
δεν χρειάζεται. Αυτό το :η θρησκεία µου είναι η µόνη αληθινή και όλες οι 

                                                            
14 Σ.Α. Άρχουσα τάξη των εβραίων, ήταν µορφωµένη και πλούσια. 
15 Σ.Α. Εφοριακοί, µάζευαν τους φόρους για το κράτος. Ήταν µισητοί στον λαό και εθε-
ωρούντο αµαρτωλοί. 
16 Σ.Α. Χοντρό σκοινί. 
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άλλες είναι λανθασµένες και παραπλανητικές, η γυναίκα του τάδε είναι 
κακή σύζυγος και η δική µου µια αγία, ο φίλος µου ο Ροµπέρτο είναι µε-
θύστακας και εγώ συνετός και εγκρατής κ.λ.π. είναι αυτό που µας κάνει 
να αισθανόµαστε πλούσιοι. Ένας λόγος που όλοι είµαστε οι «κάµηλοι» 
της βιβλικής παραβολής σε σχέση µε την Εσωτεριστική ∆ουλειά. 

Επείγει ν’ αυτοπαρατηρηθούµε από στιγµή σε στιγµή, µε σκοπό να 
γνωρίσουµε καθαρά τα θεµέλια που πάνω τους αναπαυόµαστε. 

Όταν ένας ανακαλύπτει αυτό που τον προσβάλλει περισσότερο σε 
µια συγκεκριµένη στιγµή, την ενόχληση που του προξένησε αυτό ή εκείνο 
το πράγµα, τότε ανακαλύπτει τις βάσεις πάνω στις οποίες αναπαύεται ψυ-
χολογικά. 

Τέτοιες βάσεις αποτελούν σύµφωνα µε το χριστιανικό Ευαγγέλιο 
«την άµµο πάνω στην οποία έχτισε το σπίτι του». 

Είναι αναγκαίο να σηµειώσει µε προσοχή πως και πότε περιφρόνησε 
τους άλλους νιώθοντας ανώτερος, ίσως εξαιτίας του αξιώµατος ή της κοι-
νωνικής θέσης ή της εµπειρίας που απόκτησε ή του χρήµατος κ.λ.π. 

Είναι σοβαρό να αισθάνεται κανείς πλούσιος, ανώτερος από τον τά-
δε ή τον δείνα για τον άλφα ή βήτα λόγο. Τέτοια άτοµα δεν µπορούν να 
µπουν στην Βασιλεία των Ουρανών. 

Είναι καλό να ανακαλύψει κανείς µε τι αισθάνεται κολακευµένος, 
πως ικανοποιείται η µαταιοδοξία του. Αυτό θα µας δείξει τα θεµέλια πάνω 
στα οποία αναπαυόµαστε. 

Εντούτοις τέτοιου είδους παρατήρηση δεν πρέπει να είναι καθαρά 
θεωρητικό ζήτηµα, πρέπει να είµαστε πρακτικοί και να παρατηρούµε τον 
εαυτό µας µε προσοχή, άµεσα, από στιγµή σε στιγµή. 

Όταν αρχίζει κανείς να καταλαβαίνει την ίδια του την αθλιότητα και 
µαταιότητα, όταν εγκαταλείπει τα παραληρήµατα µεγαλοµανίας, όταν α-
νακαλύπτει την ανοησία στους τόσους τίτλους, τιµές και µάταιες ανωτε-
ρότητες προς τους οµοίους µας είναι αλάθητο δείγµα ότι έχει ήδη αρχίσει 
να αλλάζει. 

∆ε µπορεί κάποιος να αλλάξει, αν γαντζωθεί απ’ αυτό που λέει:  «το 
σπίτι Μου», «τα λεφτά Μου», «οι αρετές Μου», «οι διανοητικές Μου ι-
κανότητες», «οι γνώσεις Μου», «το γόητρό Μου» κ.λ.π. 

Το να γαντζώνεται κανείς στο «∆ικό Μου», στο «Μου» είναι υπε-
ραρκετό εµπόδιο για να γνωρίσουµε την ίδια µας τη µηδαµινότητα και την 
εσωτερική αθλιότητα. 
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Απορεί κανείς µε το θέαµα µιας πυρκαϊάς ή ενός ναυαγίου. Τα α-
πελπισµένα πλήθη τρέχουν να αρπάξουν πολλές φορές πράγµατα που 
προξενούν γέλιο, πράγµατα δίχως σηµασία. 

Φτωχοί άνθρωποι! Βολεύονται µε αυτά τα πράγµατα, ξεκουράζο-
νται µε ανοησίες, προσηλώνονται σε ότι δεν έχει την παραµικρή σηµασία. 

Το να βρίσκεσαι µε τον εαυτό σου µέσα στα εξωτερικά πράγµατα, 
το να βασίζεσαι σε αυτά ισοδυναµεί µε κατάσταση απόλυτης ασυνειδησί-
ας. 

Το αίσθηµα της ΘΕΩΣΗΣ ( ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ) είναι δυ-
νατόν µόνο αν διαλύσουµε όλα αυτά τα Εγώ που φέρουµε µέσα µας, πιο 
πριν τέτοιο συναίσθηµα αποβαίνει αδύνατο να το αισθανθούµε. 

∆υστυχώς όσοι λατρεύουν το Εγώ κάτι τέτοιο δεν το δέχονται, νοµί-
ζουν τους εαυτούς τους θεούς, σκέφτονται ότι κατέχουν ήδη τα «Ένδοξα 
Σώµατα» για τα οποία µιλούσε ο Παύλος ο Ταρσέας, υποθέτουν ότι το 
Εγώ είναι Θεϊκό και δεν υπάρχει κανείς να τους βγάλει από το κεφάλι αυ-
τές τις ανοησίες. 

∆εν ξέρει τι να κάνει µε τέτοιους ανθρώπους, τους εξηγεί και δεν 
καταλαβαίνουν, γαντζωµένοι πάντα από την άµµο πάνω στην οποία έχτι-
σαν το σπίτι τους , βουτηγµένοι πάντα στα δόγµατά τους, τις ιδιοτροπίες 
τους, τις µηδαµινότητές τους. 

Αν οι άνθρωποι αυτοί αυτοπαρατηρούνταν σοβαρά, θα επιβεβαίω-
ναν µόνοι τους τη ∆ιδασκαλία των Πολλών, θα ανακάλυπταν µέσα τους 
όλη αυτή την πληθώρα προσώπων ή Εγώ που ζουν στο εσωτερικό µας. 

Πως θα µπορούσε να υπάρξει µέσα µας το αληθινό αίσθηµα του 
πραγµατικού µας Είναι, όταν αυτά τα Εγώ αισθάνονται για µας και σκέ-
φτονται για µας; 

Το πιο σοβαρό αυτής της τραγωδίας είναι ότι σκέφτεται κανείς ότι 
τώρα σκέφτεται και αισθάνεται ότι αυτή τη στιγµή αισθάνεται, όταν στην 
πραγµατικότητα είναι άλλος αυτός που σε κάποια δεδοµένη στιγµή σκέ-
φτεται µε τον µαρτυρικό µας νου και αισθάνεται µε την πονεµένη µας 
καρδιά. 

∆υστυχισµένοι εµείς! Πόσες φορές νοµίζουµε ότι αγαπάµε και αυτό 
που συµβαίνει είναι ότι κάποιος άλλος µέσα σε εµάς τους ίδιους γεµάτος 
ασέλγεια χρησιµοποιεί το κέντρο της καρδιάς! 
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Είµαστε κάποιοι άτυχοι που συγχέουµε το ζωικό πάθος µε την αγά-
πη και το δίχως άλλο κάποιος άλλος βρίσκεται µέσα µας , µέσα στην προ-
σωπικότητά µας, και  περνά από αυτά τα συγκεκριµένα µπερδέµατα. 

Όλοι σκεφτόµαστε ότι δεν θα προφέραµε ποτέ τα λόγια του Φαρι-
σαίου της βιβλικής παραβολής: «Σε ευχαριστώ Θεέ µου που δεν είµαι σαν 
τους άλλους ανθρώπους» κ.λ.π. 

Εντούτοις όσο και αν φαίνεται απίστευτο αυτό κάνουµε καθηµερι-
νά. Ο χασάπης στην αγορά λέει: «∆εν είµαι σαν τους άλλους χασάπηδες 
που πουλούν κακής ποιότητας κρέας και εκµεταλλεύονται τους ανθρώ-
πους». 

Ο υφασµατέµπορος στο µαγαζί του δηλώνει: «Εγώ δεν είµαι σαν 
τους άλλους εµπόρους που ξέρουν να κλέβουν στο µέτρηµα και που έχουν 
πλουτίσει». 

Ο γαλατάς βεβαιώνει: «Εγώ δεν είµαι σαν τους άλλους γαλατάδες 
που νερώνουν το γάλα. Μ’ αρέσει να είµαι τίµιος». 

Η οικοδέσποινα σχολιάζει σε επισκέπτες τα παρακάτω: «Εγώ δεν 
είµαι σαν την τάδε που πάει µε άλλους άνδρες, είµαι-δόξα τω Θεώ-τίµια 
και πιστή στον άντρα µου. 

Συµπέρασµα: οι υπόλοιποι είναι κακοί, άδικοι, µοιχοί, κλέφτες και 
διεστραµµένοι και καθένας από εµάς είναι ένα αθώο πρόβατο, ένας «Μι-
κρός Σοκολατένιος Άγιος17», άξιος για να τον έχουν σαν χρυσαφένιο παιδί 
σε κάποια εκκλησία. 

Πόσο ανόητοι είµαστε! Σκεφτόµαστε σαν να µην κάνουµε ποτέ τις 
ανοησίες και τις διαστροφές που βλέπουµε να κάνουν οι άλλοι και φτά-
νουµε, για το λόγο αυτό, στο συµπέρασµα ότι είµαστε εξαιρετικά πρόσω-
πα. ∆ε βλέπουµε δυστυχώς τις ανοησίες και µικρότητες που κάνουµε. 

Υπάρχουν στη ζωή περίεργες στιγµές όπου ο νους ξεκουράζεται 
χωρίς κανενός είδους προβληµατισµούς. Όταν ο νους ησυχάζει, όταν ο 
νους σιωπά τότε έρχεται το καινούριο. 

Σε τέτοιες στιγµές είναι δυνατό να δούµε τις βάσεις, τα θεµέλια πά-
νω στα οποία αναπαυόµαστε. 

Καθώς ο νους βρίσκεται σε βαθιά εσωτερική ανάπαυση, µπορούµε 
να επιβεβαιώσουµε από µόνοι µας τη σκληρή πραγµατικότητα της άµµου 
της ζωής πάνω στην οποία χτίζουµε το σπίτι.  Ματθαίος  κεφ 7, παρ 24-
29. 
                                                            
17 Σ.Μ. Ιδιωµατισµός που δηλώνει τον ενάρετο. 
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Η ΘΕΛΗΣΗ 
 

Το «Μεγάλο Έργο» είναι προπάντων η δηµιουργία του ανθρώπου 
από αυτόν τον ίδιο, βασισµένη πάνω σε συνειδητές εργασίες και ηθεληµέ-
νες ταλαιπωρίες. 

Το «Μεγάλο Έργο» είναι η εσωτερική κατάκτηση του εαυτού µας, 
της πραγµατικής Θεϊκής µας ελευθερίας. 

Χρειαζόµαστε κατεπειγόντως, χωρίς αναβολές, να διαλύσουµε όλα 
αυτά τα Εγώ που ζούνε µέσα µας, αν θέλουµε στ’ αλήθεια την απόλυτη 
χειραφέτηση της Θέλησης. 

Ο Νίκολας Φλάµελ και ο Ραϊµούνδο Λούλιο18 φτωχοί και οι δύο ε-
λευθέρωσαν τη Θέλησή τους και πραγµατοποίησαν αναρίθµητα ψυχολο-
γικά θαύµατα που ξαφνιάζουν. 

Ο Αγρίππας ποτέ δεν έφτασε πιο πέρα από το πρώτο µέρος του 
«Μεγάλου Έργου». Πέθανε µε ταλαιπωρίες πολεµώντας για τον αφανισµό 
των Εγώ του µε σκοπό να γίνει κύριος του εαυτού του και να στηρίξει την 
ανεξαρτησία του.  

Η τέλεια απελευθέρωση της θέλησης εξασφαλίζει στον σοφό την 
απόλυτη υπεροχή πάνω στη Φωτιά, τον Αέρα, το Νερό και τη Γη. 

Σε πολλούς σπουδαστές της σύγχρονης ψυχολογίας θα φανεί υπερ-
βολικό αυτό που σε πολλές γραµµές πιο πάνω βεβαιώνουµε σε σχέση µε 
την κυρίαρχη δύναµη της χειραφετηµένης θέλησης. Και όµως η Βίβλος 
µας µιλάει για τα θαύµατα του Μωυσή. 

Σύµφωνα µε τον Φίλωνα ο Μωυσής ήταν ένας Μύστης στην γη των 
Φαραώ, στις όχθες του Νείλου. ιερέας του Όσιρι, εξάδελφος του Φαραώ, 
σπουδασµένος ανάµεσα στις κολώνες της ΙΣΙ∆ΟΣ της Θεϊκής Μητέρας 
και του ΟΣΙΡΙ του πατέρα µας που βρίσκεται «εν κρυπτώ». 

Ο Μωυσής υπήρξε απόγονος του Πατριάρχη Αβραάµ του µεγάλου 
Χαλδαίου Μάγου και του πολυσέβαστου Ισαάκ. 

Ο Μωυσής ο άνθρωπος που ελευθέρωσε την ηλεκτρική δύναµη της 
θέλησης, κατέχει το δώρο των θαυµάτων. Αυτό το ξέρουν οι Θεοί και οι 
άνθρωποι. Έτσι είναι γραφτό. 

                                                            
18 Σ.Α: Αλχηµιστές. 
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Όλα όσα λένε οι Γραφές για αυτόν τον εβραίο αρχηγό είναι σίγουρα 
εξαιρετικά, θαυµαστά. 

Ο Μωυσής µεταµορφώνει το ραβδί του σε φίδι. Μεταµορφώνει ένα 
από τα χέρια του σε χέρι λεπρού και κατόπιν του ξαναδίνει ζωή. 

Εκείνη η δοκιµασία της φλεγόµενης βάτου έδειξε καθαρά τη δύναµή 
του. Ο λαός καταλαβαίνει, γονατίζει και προσκυνά. 

Ο Μωυσής χρησιµοποιεί µια Μαγική Ράβδο, έµβληµα της βασιλι-
κής εξουσίας, της ιερατικής εξουσίας του Μύστη στα Μεγάλα Μυστήρια 
της Ζωής και του Θανάτου. 

Μπροστά στον Φαραώ ο Μωυσής µετατρέπει τα νερά του Νείλου 
σε αίµα: τα ψάρια ψοφούν, ο ιερός ποταµός καταλήγει µολυσµένος, οι αι-
γύπτιοι δεν µπορούν να πιουν και τα χαντάκια άρδευσης ξεχύνουν αίµα 
στον κάµπο. 

Ο Μωυσής κάνει περισσότερα: κατορθώνει να εµφανιστούν γιγά-
ντια βατράχια, τερατώδη που βγαίνουν από τον ποταµό και πληµµυρίζουν 
τα σπίτια. Ύστερα µε ένα νεύµα του, δείγµα µιας ελεύθερης και κυρίαρ-
χης θέλησης, εκείνα τα φριχτά βατράχια εξαφανίζονται. 

Όµως ο Φαραώ δεν αφήνει τους Ισραηλίτες ελεύθερους. Ο Μωυσής 
απεργάζεται νέα τέρατα: σκεπάζει τη γη µε βρωµιά, σηκώνει σύννεφο από 
σιχαµερές µύγες και ύστερα τα εξαφανίζει. 

Εξαπολύει την τροµερή πανούκλα και όλα τα κοπάδια, εκτός από 
αυτά των Εβραίων, πεθαίνουν. 

Μαζεύοντας στάχτη από τον φούρνο λένε οι Ιερές Γραφές, την πετά 
στον αέρα και αυτή πέφτοντας πάνω στους αιγυπτίους προκαλεί πυώδη 
εξανθήµατα και έλκη. Σηκώνοντας το περίφηµο Μαγικό Ραβδί του ο Μω-
υσής κάνει να βρέξει χαλάζι που αλύπητα καταστρέφει και σκοτώνει. Στη 
συνέχεια κάνει να ξεσπάσει «πυρ φλογίζον», αντηχεί τροµακτική βροντή 
και βρέχει φοβερά, κατόπιν µε µία του κίνηση ξανάρχεται η ηρεµία. 

Εντούτοις ο Φαραώ µένει άκαµπτος. Ο Μωυσής µε ένα χτύπηµα 
κάνει να αναπηδήσουν σύννεφα από ακρίδες και κατόπιν έρχονται σκοτά-
δια. Άλλο χτύπηµα µε το ραβδί και όλα ξαναγίνονται όπως πρώτα. 

Είναι πολύ γνωστό το τέλος αυτού του Βιβλικού ∆ράµατος: µεσο-
λαβεί ο Ιεοβά, σπέρνει τον θάνατο σε όλα τα πρωτότοκα παιδιά των αιγυ-
πτίων και στον Φαραώ δεν µένει άλλη λύση παρά ν’ αφήσει τους εβραί-
ους να φύγουν. 
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Αργότερα ο Μωυσής χρησιµοποιεί το µαγικό ραβδί του για να σκί-
σει τα νερά της Ερυθράς θάλασσας και να τη διασχίσει µε τα πόδια στε-
γνά. 

Όταν οι αιγύπτιοι στρατιώτες σπεύδουν προς τα εκεί κυνηγώντας 
τους ισραηλίτες, ο Μωυσής µε µια κίνηση κάνει τα νερά να ξανακλείσουν 
καταπίνοντας τους διώκτες. 

Αναµφισβήτητα πολλοί ψευδο-εσωτεριστές διαβάζοντας όλα τούτα 
θα ήθελαν να κάνουν τα ίδια, να έχουν τις ίδιες δυνάµεις, όµως αυτό είναι 
κάτι περισσότερο από αδύνατο όσο η Θέληση συνεχίζει να είναι µποτι-
λιαρισµένη µέσα σε όλα και στο καθένα από αυτά τα Εγώ που φέρουµε 
στα διάφορα βάθη του ψυχισµού µας. 

Η Ουσία βυθισµένη µέσα στο «Ο Εαυτός Μου», είναι το Πνεύµα 
του λυχναριού του Αλαντίν που ποθεί την ελευθερία… ελεύθερο ένα τέ-
τοιο πνεύµα µπορεί να πραγµατοποιήσει θαύµατα. 

Η Ουσία είναι «Θέληση-Συνείδηση» που δυστυχώς διαδικάζεται 
σαν αποτέλεσµα του συντελεστή της µηχανοποίησής µας. 

Όταν ελευθερωθεί η Θέληση τότε ανακατεύεται, συντήκεται αδιά-
σπαστα µε την Παγκόσµια Θέληση και γίνεται έτσι κυρίαρχη. 

Η ατοµική Θέληση, διαποτισµένη από την Παγκόσµια Θέληση, 
µπορεί να πραγµατοποιήσει όλα τα θαύµατα του Μωυσή. 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πράξεων: α) αυτές που αντιστοιχούν 
στο νόµο του Τυχαίου, β) αυτές που ανήκουν στο νόµο της Υποτροπής, 
γεγονότα που επαναλαµβάνονται πάντα σε κάθε ύπαρξη, γ) πράξεις καθο-
ρισµένες προσεκτικά από τη Συνειδητή Θέληση. 

Αναµφισβήτητα µόνον άνθρωποι που ελευθέρωσαν την Θέλησή 
τους µέσα από τον θάνατο του «Ο Εαυτός Μου» θα µπορούσαν να πραγ-
µατοποιήσουν καινούριες πράξεις γεννηµένες από την απελευθερωµένη 
βούλησή τους. 

Οι κοινές και συνηθισµένες πράξεις της ανθρωπότητας είναι πάντο-
τε προϊόν του νόµου της Υποτροπής ή το καθαρό προϊόν της µηχανικότη-
τας του τυχαίου. 

Αυτός που έχει στ’ αλήθεια ελεύθερη Θέληση µπορεί να προκαλέ-
σει νέες συνθήκες. Αυτός που έχει τη Θέλησή του µποτιλιαρισµένη µέσα 
στο πολυπρόσωπο Εγώ είναι θύµα των συνθηκών. 

Σε όλα τα βιβλικά επεισόδια υπάρχει µια εκπληκτική επίδειξη Υψη-
λής Μαγείας, Μαντικής, Προφητείας, θαυµάτων, Μεταµορφώσεων, Νε-



 70

κραναστάσεων µε ένα φύσηµα ή επαφή των χεριών ή µε το βλέµµα συ-
γκεντρωµένο στην βάση της µύτης κ.λ.π. 

Αφθονούν στην Βίβλο: οι εντριβές, το ιερό λάδι, οι µεταδόσεις του 
µαγνητισµού, η εναπόθεση λίγου σάλιου πάνω στο άρρωστο µέρος, η α-
νάγνωση της ξένης σκέψης, οι µεταφορές, οι εµφανίσεις, οι εξ ουρανού 
λόγοι κ.λ.π. πραγµατικά θαύµατα της απελευθερωµένης Συνειδητής Θέ-
λησης, της χειραφετηµένης και κυρίαρχης. 

Μάγοι; γητευτές; µαύροι µάγοι; Αφθονούν σαν το χορτάρι. Όµως 
αυτοί δεν είναι Άγιοι, ούτε Προφήτες, ούτε Μορφές της Λευκής αδελφό-
τητας. 

Κανείς δεν θα µπορούσε να φτάσει στην «Πραγµατική Φώτιση» ού-
τε να πραγµατώσει το Απόλυτο Ιερατείο της Συνειδητής Θέλησης, αν 
προηγουµένως δεν έχει πεθάνει µέσα του ριζικά εδώ και τώρα. 

Πολλοί άνθρωποι µας γράφουν συχνά και παραπονιούνται ότι δεν 
έχουν την φώτιση, ζητούν δυνάµεις, απαιτούν από εµάς τα κλειδιά19 που 
θα τους µεταµόρφωναν σε Μάγους κ.λ.π. όµως ουδέποτε ενδιαφέρονται 
να αυτο-παρατηρηθούν, να αυτο-γνωριστούν για να διαλύσουν αυτές τις 
ψυχικές προσθήκες, αυτά τα Εγώ που µέσα τους βρίσκεται εγκλωβισµένη 
η Θέληση, η Ουσία. 

Τέτοια πρόσωπα είναι σαφώς καταδικασµένα στην αποτυχία. Είναι 
άνθρωποι που εποφθαλµιούν τις ικανότητες των Αγίων, αλλά µε κανένα 
τρόπο δεν είναι διατεθειµένοι να πεθάνουν µέσα τους. 

Το να περιορίσει κανείς τα σφάλµατα είναι κάτι µαγικό, θαυµαστό 
από µόνο του και συνεπάγεται αυστηρή ψυχολογική αυτοπαρατήρηση. 

Η άσκηση δυνάµεων είναι δυνατή, όταν ελευθερωθεί ριζικά η θαυ-
µαστή δύναµη της Θέλησης. 

∆υστυχώς καθώς οι άνθρωποι έχουν τη Θέλησή τους αποκλεισµένη 
σε πολλά Εγώ, αυτή είναι φανερό ότι βρίσκεται χωρισµένη σε πολλές θε-
λήσεις που διαδικάζονται κάθε µια σαν αποτέλεσµα του συντελεστή µη-
χανοποίησής  µας. 

Μπορούµε λοιπόν να καταλάβουµε ότι γι’ αυτόν τον λόγο κάθε Εγώ 
κατέχει την ιδιαίτερη ασυνείδητη θέληση του 

Οι αναρίθµητες θελήσεις φυλακισµένες στα Εγώ, συγκρούονται συ-
χνά µεταξύ τους κάνοντάς µας γι’ αυτό αδύναµους, ανίσχυρους, άθλιους, 
θύµατα των περιστάσεων, ανίκανους. 
                                                            
19 Σ.Α. Τις µεθόδους. 
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Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ 
 

Όσο κάποιος δουλεύει πάνω στον εαυτό του θα καταλάβει διεξοδι-
κά, κάθε φορά και περισσότερο την ανάγκη ριζικού περιορισµού, από την 
εσωτερική του φύση, οποιουδήποτε στοιχείου µας κάνει τόσο αποτρόπαι-
ους. 

Οι χειρότερες συνθήκες ζωής, οι πιο κρίσιµες καταστάσεις, τα πιο 
δύσκολα γεγονότα πάντοτε καταλήγουν να είναι θαυµάσια για την εσωτε-
ρική αυτο-ανακάλυψη. 

Σ’ αυτές τις κρίσιµες στιγµές (ενώ δεν το υποψιαζόµαστε και ούτε 
το σκεπτόµαστε) αναπτύσσονται πάντοτε τα πιο κρυφά Εγώ. Αν βρισκό-
µαστε σε επαγρύπνιση αναµφισβήτητα τα ανακαλύπτουµε. 

Οι πιο σύνθετες εποχές της ζωής είναι ακριβώς και οι πιο ευνοϊκές 
για τη δουλειά πάνω στον εαυτό µας. 

Υπάρχουν στιγµές της ζωής υπερβολικά περίπλοκες όπου έχει κα-
νείς δυνατή τάση να ταυτίζεται εύκολα µε τα συµβάντα και να ξεχνά από-
λυτα τον εαυτό του. Σ’ αυτές τις στιγµές κάνει ανοησίες που δεν οδηγούν 
πουθενά. Αν βρισκόταν σε αφύπνιση, αν εκείνη την ώρα- αντί να χάνει το 
νου του- θυµόταν τον εαυτό του, θα ανακάλυπτε µε έκπληξη ορισµένα 
Εγώ για τα οποία δεν είχε ποτέ την παραµικρή υποψία για την δυνατότητα 
ύπαρξής τους. 

Η Αίσθηση της εσωτερικής αυτοπαρατήρησης, βρίσκεται σε ατρο-
φική κατάσταση σ’ όλα τα ανθρώπινα όντα. Αν δουλεύουµε στα σοβαρά, 
αν εφαρµόζουµε την αυτοπαρατήρηση στιγµή προς στιγµή η Αίσθηση αυ-
τή θα αναπτυχθεί προοδευτικά. 

Ενώ η Αίσθηση της αυτοπαρατήρησης αναπτύσσεται µε την συνεχή 
χρήση, γινόµαστε κάθε φορά πιο ικανοί να διακρίνουµε άµεσα εκείνα τα 
Εγώ για τα οποία δεν είχαµε ποτέ κάποιο δεδοµένο σχετικό µε την ύπαρξή 
τους. 

Μπροστά στην Αίσθηση της εσωτερικής αυτοπαρατήρησης καθένα 
από τα Εγώ που κατοικούν στο εσωτερικό µας παίρνει εκείνη τη µορφή 
που σχετίζεται µε το ελάττωµα που εκπροσωπείται από αυτή την ίδια τη 
µορφή. Αναµφισβήτητα η εικόνα καθενός από αυτά τα Εγώ έχει ορισµένη 
ψυχολογική γεύση που δεν είναι δυνατό να µπερδέψουµε. Από αυτή τη 
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γεύση καταλαβαίνουµε, συλλαµβάνουµε, αντιλαµβανόµαστε από ένστικτο 
την ιδιαίτερη φύση του Εγώ και το ελάττωµα που τη χαρακτηρίζει. 

Στην αρχή ο εσωτεριστής δεν ξέρει από πού ν’ αρχίσει, αισθάνεται 
την ανάγκη να δουλέψει πάνω στον εαυτό του, όµως είναι αποπροσανα-
τολισµένος απόλυτα. 

Αν εκµεταλλευτούµε τα κρίσιµα λεπτά, τις πιο δυσάρεστες κατα-
στάσεις, τις πιο ανάποδες  στιγµές, αν  βρισκόµαστε  σε κατάσταση αφύ-
πνισης θα ανακαλύψουµε εκείνα τα ελαττώµατά µας που υπερτερούν, τα 
Εγώ που πρέπει να διαλύσουµε επειγόντως. 

Άλλοτε µπορούµε να αρχίσουµε από το θυµό ή την φιλαυτία ή τη 
στιγµή της αδυναµίας στη λαγνεία κ.λ.π. 

Είναι αναγκαίο να σηµειώσουµε προπάντων την καθηµερινή ψυχική 
µας κατάσταση, αν στ’ αλήθεια επιθυµούµε την οριστική αλλαγή. 

Πριν ξαπλώσουµε, πρέπει να εξετάσουµε τα γεγονότα που έγιναν 
την ηµέρα, τις καταστάσεις που προξενούν δυσκολίες, τον θορυβώδη καγ-
χασµό του Αριστοφάνη και το λεπτό χαµόγελο του Σωκράτη. 

Μπορεί να πληγώσαµε κάποιον µε έναν καγχασµό, µπορεί να αρ-
ρωστήσαµε κάποιον µε ένα χαµόγελο ή µια άτοπη µατιά. 

Να θυµηθούµε ότι στον αγνό εσωτερισµό καλό είναι κάθε τι που 
βρίσκεται στην θέση του και κακό εκείνο που δεν βρίσκεται στην θέση 
του. 

Το νερό στη θέση του είναι καλό, αλλά αν πληµµύριζε το σπίτι θα 
ήταν εκτός τόπου, θα προξενούσε ζηµιές, θα ήταν κακό και επιζήµιο. 

Η φωτιά στην κουζίνα είναι στην θέση της και είναι καλή εκτός από 
χρήσιµη. Έξω από τη θέση της, καίγοντας τα έπιπλα της σάλας, θα ήταν 
κακή και επιζήµια. 

Οποιαδήποτε αρετή, όσο άγια και αν είναι, στη θέση της είναι καλή 
διαφορετικά είναι κακή και καταστροφική. Με τα προτερήµατα µπορεί να 
βλάψουµε τους άλλους. Είναι απαραίτητο να τοποθετήσουµε τις αρετές 
στην ανάλογη θέση τους. 

Τι θα λέγατε για έναν ιερέα που κηρύσσει σ’ ένα πορνείο τον λόγο 
του Θεού; τι θα λέγατε για έναν ειρηνικό και ανεκτικό άνδρα που ευλογεί 
µια συµµορία ληστών, ενώ προσπαθούν να βιάσουν τη γυναίκα και τις 
κόρες του; τι θα λέγατε για το είδος αυτό της ανοχής που φτάνει στα ά-
κρα; τι θα λέγατε για την ευσπλαχνική στάση ενός που αντί να φέρει φαΐ 
στο σπίτι µοιράζει τα λεφτά του σε διεφθαρµένους ζητιάνους; ποια η γνώ-
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µη σας για τον εξυπηρετικό άνδρα που σε µια συγκεκριµένη στιγµή θα 
δάνειζε ένα µαχαίρι στον φονιά; 

Θυµήσου αγαπητέ αναγνώστη ότι ανάµεσα στους ρυθµούς του στί-
χου επίσης κρύβεται το έγκληµα (ενοχή). Υπάρχει πολλή αρετή στους µο-
χθηρούς και πολλή κακία στους ενάρετους. 

Ακόµα και αν φαίνεται απίστευτο µέσα στο άρωµα της προσευχής 
κρύβεται το έγκληµα. 

Το έγκληµα µεταµφιέζεται σε άγιο, χρησιµοποιεί τα ωραιότερα προ-
τερήµατα, παρουσιάζεται σαν µάρτυρας ακόµη και µε αξιώµατα στους ιε-
ρούς ναούς. 

Εφόσον η αίσθηση της εσωτερικής αυτοπαρατήρησης εξελίσσεται 
µέσα µας µε την συνεχή χρήση, θα µπορέσουµε να δούµε όλα αυτά τα 
Εγώ που χρησιµεύουν σα βασικό στήριγµα της ατοµικής µας ιδιοσυγκρα-
σίας, είτε αυτή είναι αιµατώδης ή νευρική, φλεγµατική ή χολώδης. 

Και να µην το πιστεύεις αγαπητέ αναγνώστη πίσω από την ιδιοσυ-
γκρασία που έχουµε, κρύβονται στα πιο απόµακρα βάθη του ψυχισµού 
µας οι πιο καταραµένες διαβολικές δηµιουργίες. 

Το να δει κανείς αυτές τις δηµιουργίες, να παρατηρήσει αυτά τα τέ-
ρατα της κόλασης µέσα στα οποία είναι  µποτιλιαρισµένη η ίδια µας η συ-
νείδηση, είναι δυνατό πάντα µε την προοδευτική ανάπτυξη της Αίσθησης 
της εσωτερικής αυτοπαρατήρησης. 

Όσο ένας άνθρωπος δεν έχει διαλύσει αυτά τα πλάσµατα της κόλα-
σης, αυτές τις αποκλίσεις του εαυτού του, χωρίς αµφιβολία θα συνεχίσει 
να υπάρχει εγκατεστηµένο στα βάθη του κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρ-
χει, κάτι το δύσµορφο, κάτι το αποτρόπαιο. 

Το σοβαρότερο απ’ όλα αυτά είναι ότι ο αποτρόπαιος δεν συνειδη-
τοποιεί το ίδιο του το αποτρόπαιο. Θεωρεί ότι είναι όµορφος, καλός, σω-
στός, µέχρι που παραπονιέται για την µη κατανόηση των υπολοίπων, λυ-
πάται για την αχαριστία των οµοίων του, λέει ότι δεν  τον καταλαβαίνουν, 
κλαίει βεβαιώνοντας  ότι του χρωστούν, ότι τον πλήρωσαν µε ψεύτικο 
νόµισµα κ.λ.π., κ.λ.π., κ.λ.π. 

Η Αίσθηση της εσωτερικής αυτοπαρατήρησης µας επιτρέπει να βε-
βαιώσουµε µόνοι µας και άµεσα τη µυστική δουλειά µε την οποία σε δε-
δοµένη στιγµή διαλύουµε αυτό ή εκείνο το Εγώ ή ψυχικό ελάττωµα, που 
ανακαλύπτουµε κάτω από ίσως δύσκολες συνθήκες ή όταν το υποψιαζό-
µαστε λιγότερο. 
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Έχεις σκεφτεί καµιά φορά στη ζωή σου πάνω σε αυτό που περισσό-
τερο σε ευχαριστεί ή σε δυσαρεστεί; Έχεις ποτέ αναλογιστεί τα κρυφά ε-
λατήρια της πράξης; Γιατί θέλεις να έχεις ένα ωραίο σπίτι; Γιατί επιθυµείς 
να έχεις ένα αυτοκίνητο τελευταίο µοντέλο;, Γιατί θέλεις να είσαι πάντα 
ντυµένος µε την τελευταία λέξη της µόδας; Γιατί επιθυµείς µε απληστία 
να µην είσαι άπληστος; Τι είναι αυτό που σε πείραξε περισσότερο σε κά-
ποια δεδοµένη στιγµή; τι είναι αυτό που σε κολάκεψε περισσότερο χθες; 
Γιατί αισθάνεσαι ανώτερος από τον τάδε κάποια ορισµένη στιγµή; Γιατί 
υπερηφανεύτηκες όταν διηγιόσουν τους θριάµβους σου; ∆ε µπόρεσες να 
σωπάσεις όταν µουρµούριζαν κάτι για ένα γνωστό σου πρόσωπο; ∆έχτη-
κες το ποτήρι το λικέρ από ευγένεια; ∆έχτηκες να καπνίσεις, ίσως χωρίς 
να έχεις το ελάττωµα, από καλή ανατροφή ή ανδρισµό; Είσαι σίγουρος ότι 
υπήρξες ειλικρινής σε εκείνη την συζήτηση; Και όταν δικαιολογείς τον 
εαυτό σου, όταν αυτοεπαινείσαι, όταν διηγείσαι τους θριάµβους και τις 
ιστορίες επαναλαµβάνοντας αυτά που προηγουµένως είπες στους υπόλοι-
πους καταλαβαίνεις ότι είσαι µαταιόδοξος; 

Η Αίσθηση της εσωτερικής αυτοπαρατήρησης, εκτός του ότι σου 
επιτρέπει να δεις καθαρά το Εγώ που διαλύεις, θα σου επιτρέψει επίσης να 
δεις τα εντυπωσιακά και οριστικά αποτελέσµατα της εσωτερικής ∆ου-
λειάς σου. 

Στην αρχή αυτά τα πλάσµατα της κόλασης, αυτές οι ψυχικές απο-
κλίσεις που δυστυχώς σε χαρακτηρίζουν, είναι πολύ πιο άσχηµες και τε-
ρατώδεις από τα πιο τροµακτικά ζώα που ζουν στα βάθη της θάλασσας ή 
στις πιο βαθιές ζούγκλες της γης. Προχωρώντας στη ∆ουλειά σας θα µπο-
ρέσετε να δείτε µε την αίσθηση της εσωτερικής αυτοπαρατήρησης το 
πρωταρχικό γεγονός ότι όλα αυτά τα αποτρόπαια χάνουν όγκο, µικραί-
νουν… 

Είναι ενδιαφέρον να ξέρει κανείς ότι όσο ελαττώνονται, όσο χάνουν 
όγκο και µικραίνουν αυτές οι ζωώδεις καταστάσεις κερδίζουν σε οµορφιά, 
παίρνουν αργά παιδική µορφή. Τέλος διαλύονται, γίνονται κοσµική σκό-
νη, οπότε η αποκλεισµένη Ουσία ελευθερώνεται, χειραφετείται, ξυπνά. 

Αναµφίβολα ο νους δεν µπορεί να αλλάξει ριζικά κανένα ψυχολογι-
κό ελάττωµα. Βέβαια η κατανόηση µπορεί να έχει την πολυτέλεια να ε-
ντοπίσει ένα ελάττωµα, να το κρίνει, να το περνά από το ένα επίπεδο σε 
άλλο. Όµως δεν θα µπορούσε από µόνη της να το εξουδετερώσει, να το 
διαλύσει. 
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Χρειαζόµαστε επειγόντως κάποια φλογερή δύναµη ανώτερη από το 
νου, µια δύναµη ικανή να διαλύσει από µόνη της το ψυχικό ελάττωµα σε 
απλή κοσµική σκόνη. 

Ευτυχώς, υπάρχει µέσα µας αυτή η οφιοειδής δύναµη, αυτή η θαυ-
µαστή φωτιά που οι παλιοί αλχηµιστές του µεσαίωνα βάφτισαν µε το µυ-
στηριώδες όνοµα Στέλλα Μάρις, η Παρθένος της Θάλασσας, ο Υδράργυ-
ρος της Ερµητικής Επιστήµης, η ΤΟΝΑΝΖΙΝ του Μεξικού των Αζτέκων, 
αυτό το γέννηµα του ίδιου µας του εσωτερικού ΕΙΝΑΙ, ο Θεός-Μητέρα 
µέσα µας, που συµβολίζεται πάντοτε µε το ιερό φίδι των Μεγάλων Μυ-
στηρίων. 

Αν αφού παρατηρήσουµε και καταλάβουµε σε βάθος αυτό ή εκείνο 
το ψυχολογικό ελάττωµα(ή Εγώ), παρακαλέσουµε την Κοσµική µας Μη-
τέρα την ιδιαίτερη-αφού ο καθένας µας έχει την προσωπική του Μητέρα-
να διαλύσει, να µετατρέψει σε κοσµική σκόνη το ελάττωµα, αιτία της ε-
σωτερικής µας ∆ουλειάς, µπορείτε να είστε σίγουροι ότι το Εγώ θα χάσει 
όγκο και αργά θα γίνει σκόνη. 

Όλα αυτά συνεπάγονται φυσικά διαδοχικές δουλειές σε βάθος, δι-
αρκείς εφ’ όσον κανένα Εγώ δεν µπορεί να διαλυθεί στιγµιαία. Η Αίσθη-
ση της εσωτερικής αυτοπαρατήρησης  θα µπορέσει να δει  τη διαδοχική 
πρόοδο  της ∆ουλειάς που σχετίζεται µε το αποτρόπαιο, το οποίο µας εν-
διαφέρει πραγµατικά να διαλύσουµε. 

Η Στέλλα Μάρις όσο και να φαίνεται απίστευτο είναι η αστρική υ-
πογραφή της ανθρώπινης σεξουαλικής δύναµης. 

Σίγουρα η Στέλλα Μάρις έχει την αποτελεσµατική δύναµη για να 
διαλύσει τις αποκλίσεις που µεταφέρουµε στον ψυχολογικό εσωτερικό 
µας. 

Ο αποκεφαλισµός του Ιωάννη του Βαπτιστή µας προκαλεί να σκε-
φτούµε. ∆ε θα ήταν δυνατή καµιά ριζική ψυχολογική αλλαγή αν προη-
γουµένως δεν περάσουµε από τον αποκεφαλισµό. 

Το φυσιολογικά προερχόµενο Είναι µας, η ΤΟΝΑΝΖΙΝ, η Στέλλα 
Μάρις σα δύναµη ηλεκτρική-άγνωστη για όλη την ανθρωπότητα-που βρί-
σκεται λανθάνουσα στο βάθος του ψυχισµού, έχει φυσικά την δύναµη που 
της επιτρέπει να αποκεφαλίζει οποιοδήποτε Εγώ πριν από την τελική διά-
λυση. 

Η Στέλλα Μάρις είναι η φιλοσοφική φωτιά που βρίσκεται σε λανθά-
νουσα κατάσταση σε κάθε οργανική ή ανόργανη ύλη. 
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Οι ψυχικές ωθήσεις µπορούν να προκαλέσουν την έντονη δραστη-
ριοποίηση αυτής της φωτιάς και τότε ο αποκεφαλισµός είναι δυνατός. 

Μερικά Εγώ συνήθως αποκεφαλίζονται στην αρχή της ψυχολογικής 
∆ουλειάς, άλλα στην µέση και τα ισχυρότερα στο τέλος. Η Στέλλα Μάρις 
σαν πύρινη σεξουαλική δύναµη, έχει την πλήρη συνείδηση από τη δου-
λειά της διαπίστωσης και πραγµατοποιεί τον αποκεφαλισµό την ευνοϊκή 
στιγµή, την κατάλληλη ώρα. 

Όσο δεν διαλύονται όλα αυτά τα ψυχολογικά αποτρόπαια, όλες αυ-
τές οι λαγνείες, όλες αυτές οι αποτρόπαιες καταστάσεις κλεψιάς, φθόνου, 
φιλαργυρίας, φανερής ή κρυφής µοιχείας, φιλοδοξίας για χρήµατα ή ψυχι-
κές ικανότητες κ.τ.λ., ακόµα και όταν θεωρούµε τους εαυτούς µας άτοµα 
τίµια που δεν αθετούν τον λόγο τους, ειλικρινή, ευγενικά, τρυφερά, ωραία 
εσωτερικά κ.τ.λ., σίγουρα δεν ξεπερνάµε το  γεγονός ότι είµαστε τάφοι 
κεκονιαµένοι, ωραίοι απ’ έξω που όµως εσωτερικά είµαστε γεµάτοι από 
βρωµερή διαφθορά. 

Η βιβλική πολυµάθεια, η ψευτοσοφία, η ολοκληρωµένη πληροφό-
ρηση πάνω στις άγιες γραφές, είτε αυτές είναι της ανατολής ή της δύσης, 
βορρά ή νότου, ο ψευτοαποκρυφισµός, ο ψευτοεσωτερισµός, η απόλυτη 
πεποίθηση ότι είµαστε καλά ενηµερωµένοι, η χωρίς επιείκεια αίρεση η 
γεµάτη σιγουριά κ.τ.λ. δεν χρησιµεύουν σε τίποτα. Στην πραγµατικότητα 
υπάρχει-στο βάθος-µόνο αυτό που αγνοούµε: πλάσµατα της κόλασης, τε-
ρατώδεις καταστάσεις που κρύβονται κάτω από τ’ όµορφο πρόσωπο, πίσω 
από τη σεβάσµια µορφή, κάτω από τ’ άγιο ένδυµα του ιεράρχη κ.τ.λ. 

Πρέπει να είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας, να αναρωτηθούµε 
τι είναι αυτό που θέλουµε, αν ήρθαµε στην Γνωστική ∆ιδασκαλία από κα-
θαρή περιέργεια, αν στ’ αλήθεια αυτό που θέλουµε είναι να περάσουµε 
από τον αποκεφαλισµό διαφορετικά κοροϊδεύουµε τον εαυτό µας, υπερα-
σπιζόµαστε την ίδια µας την διαφθορά, προχωρούµε µε υποκρισία. 

Ανάµεσα στους πιο σεβαστούς της εσωτεριστικής σοφίας και του 
µυστικισµού υπάρχουν πολλοί που έχουν εξαπατηθεί ειλικρινά, που στ’ 
αλήθεια θέλουν να αυτοπραγµατωθούν, αλλά που δεν είναι αφιερωµένοι 
στην διάλυση των αποτρόπαιων του εσωτερικού. 

Είναι πολλοί οι άνθρωποι που νοµίζουν ότι µέσα από τους καλούς 
σκοπούς είναι δυνατόν να φτάσουν στην αγιοσύνη. Σίγουρα, όσο δεν δου-
λεύουν εντατικά πάνω σε αυτά τα Εγώ που φέρνουµε µέσα µας, αυτά θα 
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συνεχίσουν να υπάρχουν κάτω από το γεµάτο ευσέβεια βλέµµα και την 
καλή συµπεριφορά. 

Έφτασε η ώρα να µάθουµε ότι είµαστε κάποιοι άθλιοι µεταµφιεσµέ-
νοι µε τον µανδύα της αγιότητας, λύκοι µε προβιά προβάτου, κανίβαλοι 
ντυµένοι µε το ρούχο του ιππότη, δήµιοι κρυµµένοι πίσω από το ιερό 
σύµβολο του σταυρού κ.τ.λ. 

Όµως αν και φαινόµαστε τόσο µεγαλοπρεπείς µέσα στους ναούς µας 
ή µέσα στα ανάκτορά µας του φωτός και της αρµονίας, αν και µας βλέ-
πουν οι όµοιοί µας τόσο ήσυχους και γλυκούς, αν και µοιάζουµε τόσο σε-
βάσµιοι και ταπεινοί, στα βάθη του ψυχισµού µας συνεχίζουν να υπάρ-
χουν όλα τα αποτρόπαια της κόλασης και όλα τα τερατουργήµατα των 
πολέµων. 

Στην Επαναστατική Ψυχολογία γίνεται συγκεκριµένη η ανάγκη µιας 
ριζικής αλλαγής, και αυτή είναι δυνατή µόνον αν κηρυχθεί µέσα µας ένας 
θανάσιµος πόλεµος, σκληρός και χωρίς έλεος. 

Βέβαια όλοι εµείς δεν αξίζουµε τίποτα, είµαστε καθένας µας η 
ντροπή της γης, η κατάρα. 

Ευτυχώς ο Ιωάννης ο Βαπτιστής µας δίδαξε τον µυστικό δρόµο: ΝΑ 
ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΚΕ-
ΦΑΛΙΣΜΟΥ. 

 
 

ΤΟ ∆ΙΑΡΚΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ 
 

Καθώς δεν υπάρχει µια πραγµατική ατοµικότητα, γίνεται αδύνατη η 
ύπαρξη µιας συνέχειας σκοπών. 

Εφόσον δεν υπάρχει ψυχολογική ολότητα, εφόσον στον καθένα µας 
ζουν πολλά πρόσωπα, εφόσον δεν υπάρχει υπεύθυνο υποκείµενο, θα ήταν 
παράλογο να απαιτήσει κανείς από κάποιον µια συνέχεια σκοπών. 

Ξέρουµε καλά ότι µέσα σε ένα άτοµο ζουν πολλά άλλα, οπότε η α-
πόλυτη έννοια ευθύνης δεν υπάρχει στην πραγµατικότητα µέσα µας. 

Αυτό που ένα αποφασιστικό Εγώ βεβαιώνει σε κάποια ορισµένη 
στιγµή, δεν µπορεί να έχει καµιά σοβαρότητα, γεγονός που οφείλεται συ-
γκεκριµένα στο ότι οποιοδήποτε άλλο Εγώ µπορεί να βεβαιώσει ακριβώς 
το αντίθετο σε οποιαδήποτε άλλη στιγµή. 
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Το σοβαρό σε όλα αυτά είναι ότι πολλοί άνθρωποι νοµίζουν ότι κα-
τέχουν την αίσθηση της ηθικής ευθύνης και αυτο-εξαπατώνται βεβαιώνο-
ντας ότι είναι πάντα οι ίδιοι. 

Υπάρχουν άνθρωποι που σε κάποια στιγµή της ζωής τους έρχονται 
στις Γνωστικές Σπουδές, λάµπουν µε αγγελική δύναµη, ενθουσιάζονται µε 
την Εσωτεριστική ∆ουλειά, µέχρι που ορκίζονται να θυσιάσουν ολόκληρη 
την ύπαρξή τους σε αυτά τα θέµατα. 

Αναµφισβήτητα όλοι οι αδελφοί του κινήµατός µας θαυµάζουν έναν 
τέτοιον ενθουσιώδη τύπο. 

∆ε µπορεί κανείς παρά να αισθανθεί µεγάλη χαρά, παρακολουθώ-
ντας άτοµα αυτού του είδους, τόσο ευσεβή και σίγουρα ειλικρινή. 

Εν τούτοις αυτό δεν κρατάει πολύ καιρό. Κάποια µέρα για τον άλφα 
ή βήτα λόγο, σωστό ή άδικο, απλό ή περίπλοκο, το άτοµο αποσύρεται από 
την Γνώση, οπότε εγκαταλείπει τη ∆ουλειά και-για να διορθώσει την κα-
τάσταση ή προσπαθώντας να την δικαιώσει για αυτή την ίδια-πλησιάζει 
κάποιαν άλλη µυστικιστική οργάνωση και σκέφτεται ότι τώρα πάει καλύ-
τερα. 

Όλο αυτό το πήγαινε έλα, όλη αυτή η αδιάκοπη αλλαγή σχολών, 
δογµάτων, θρησκειών, οφείλεται στο πολυπρόσωπο των Εγώ τα οποία 
αγωνίζονται µέσα µας µεταξύ τους για το πιο θα υπερισχύσει. 

Κατά κάποιον τρόπο κάθε Εγώ έχει το δικό του κριτήριο, το δικό 
του νου, τις δικές του ιδέες. Είναι σχεδόν φυσιολογική αυτή η αλλαγή των 
πιστεύω, αυτό το συνεχές πεταλούδισµα από οργάνωση σε οργάνωση, από 
ιδανικό σε ιδανικό κ.λ.π. 

Αυτό το άτοµο δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια µηχανή, έτοι-
µη να χρησιµεύσει σαν όχηµα στο ένα ή το άλλο Εγώ. 

Μερικά µυστικιστικά Εγώ αυτο-εξαπατώνται, µετά την αποµάκρυν-
ση από τη µια ή την άλλη αίρεση, αποφασίζουν να χαρακτηριστούν Θεοί, 
λάµπουν σαν ηλίθια φώτα και στο τέλος εξαφανίζονται. 

Υπάρχουν άτοµα που κάποια στιγµή πλησιάζουν την Εσωτεριστική 
∆ουλειά και κατόπιν, τη στιγµή που µεσολαβεί κάποιο άλλο Εγώ, εγκατα-
λείπουν οριστικά αυτές τις σπουδές και αφήνονται να τους καταπιεί η ζω-
ή. 

Σίγουρα αν ένας δεν αγωνιστεί ενάντια στη ζωή αυτή θα τον κατα-
πιεί και είναι σπάνιοι οι δόκιµοι που στ’ αλήθεια δεν αφήνονται να τους 
καταπιεί η ζωή. 
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Εφόσον υπάρχει µέσα µας ένα ολόκληρο πλήθος από Εγώ το ∆ιαρ-
κές Κέντρο Βάρους δεν µπορεί να υπάρξει. 

Είναι σχεδόν εσωτερικό να µην αυτο-πραγµατώνονται εσωτερικά 
όλα τα άτοµα. Ξέρουµε καλά ότι η Εσωτερική Αυτοπραγµάτωση του Εί-
ναι απαιτεί µια συνέχεια σκοπών και καθώς είναι δύσκολο να συναντήσει 
κανείς κάποιον που να έχει ένα ∆ιαρκές Κέντρο Βάρους (της συνείδησης), 
δεν είναι περίεργο που πολύ σπάνια ένα πρόσωπο φτάνει στην βαθιά εσω-
τερική Αυτοπραγµάτωση. 

Το φυσιολογικό είναι να ενθουσιαστεί κανείς µε την Εσωτεριστική 
∆ουλειά και ύστερα να την εγκαταλείψει. Το περίεργο είναι το να µην ε-
γκαταλείψει κανείς τη ∆ουλειά και να φτάσει στο τέρµα. 

Σίγουρα και στο όνοµα της αλήθειας βεβαιώνουµε ότι ο Ήλιος κάνει 
ένα εργαστηριακό πείραµα πολύ περίπλοκο και φοβερά δύσκολο. 

Μέσα στο διανοητικό ζώο που λανθασµένα ονοµάζεται άνθρωπος, 
υπάρχουν σπέρµατα που µπορούν να µας κάνουν ηλιακούς ανθρώπους 
εάν αναπτυχθούν όπως πρέπει. 

Παρ’ όλα αυτά, για να το ξεκαθαρίσουµε καλύτερα, δεν είναι σί-
γουρο ότι αυτά τα σπέρµατα θα αναπτυχθούν. Το πιο φυσιολογικό δυστυ-
χώς είναι να εκφυλιστούν και να χαθούν. 

Εν πάση περιπτώσει τα σπέρµατα που αναφέραµε και που πρέπει να 
γίνουν ηλιακοί άνθρωποι, χρειάζονται ένα κατάλληλο περιβάλλον, αφού 
είναι γνωστό ότι η σπορά σε άγονο µέρος δεν καρποφορεί αλλά χάνεται. 

Για να µπορέσει να καρποφορήσει ο πραγµατικός σπόρος του αν-
θρώπου (ο οποίος βρίσκεται µέσα στους γεννητικούς του αδένες) χρειάζε-
ται µία συνέχεια σκοπών και ένα κανονικό σώµα. 

Αν οι επιστήµονες συνεχίσουν να κάνουν πειράµατα µε τους αδένες 
εσωτερικών εκκρίσεων οποιαδήποτε δυνατότητα ανάπτυξης των σπερµά-
των που αναφέραµε µπορεί να χαθεί. 

Αν και θα φανεί απίστευτο, τα µυρµήγκια πέρασαν από µια παρό-
µοια διαδικασία σε κάποιο µακρινό αρχαϊκό παρελθόν του πλανήτη µας. 

Μένει κανείς έκπληκτος βλέποντας την τελειότητα ενός παλατιού 
µυρµηγκιών. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η καθιερωµένη τάξη σε µια ο-
ποιαδήποτε µυρµηγκοφωλιά είναι θαυµάσια. 

Εκείνοι οι Μυηµένοι που έχουν ξυπνήσει την συνείδησή τους, ξέ-
ρουν άµεσα και από µυστική εµπειρία, ότι τα µυρµήγκια κάποτε (αν και 
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ούτε κατά διάνοια το υποπτεύονται οι ιστορικοί) υπήρξαν µια ανθρώπινη 
φυλή20 που δηµιούργησε ένα φοβερά ισχυρό σοσιαλιστικό πολιτισµό. 

Περιόρισαν λοιπόν την ελεύθερη βούληση και τους προύχοντες των 
διαφόρων θρησκευτικών δογµάτων, οπότε τους έµεινε όλη η εξουσία και 
χρειάστηκε να είναι ολοκληρωτικοί µε την πιο απόλυτη έννοια της λέξης. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, µε περιορισµένη την αρχή της ατοµι-
κότητας και το θρησκευτικό δικαίωµα, το διανοητικό ζώο κατρακύλησε 
στο δρόµο της πτώσης και του εκφυλισµού. 

Σε όλα όσα αναφέραµε παραπάνω συνέτειναν τα επιστηµονικά πει-
ράµατα: µεταµοσχεύσεις οργάνων και αδένων, πειράµατα µε ορµόνες 
κ.λ.π., µε αποτέλεσµα τη βαθµιαία σµίκρυνση και τη µορφολογική αλλα-
γή εκείνων των ανθρώπινων οργανισµών µέχρι να γίνουν στο τέλος τα 
µυρµήγκια που γνωρίζουµε. 

Όλος αυτός ο πολιτισµός, όλα εκείνα τα κινήµατα που είχαν σχέση 
µε την καθιερωµένη κοινωνική τάξη, έγιναν µηχανικά και κληροδοτήθη-
καν από πατέρα σε γιο. Σήµερα µένει κανείς έκπληκτος βλέποντας µια 
µυρµηγκοφωλιά, όµως δεν µπορούµε να µη λυπηθούµε από την έλλειψη 
νοηµοσύνης. 

Αν δεν δουλέψουµε πάνω στον εαυτό µας, ξεπέφτουµε και εκφυλι-
ζόµαστε τροµακτικά. 

Το πείραµα που κάνει ο Ήλιος στο εργαστήριο της ζωής, πέρα από 
το ότι είναι δύσκολο έδωσε πολύ λίγα αποτελέσµατα. 

Η δηµιουργία ηλιακών ανθρώπων είναι δυνατή όταν υπάρχει πραγ-
µατική συνεργασία µέσα στον καθένα από εµάς. 

∆εν είναι δυνατή η δηµιουργία του ηλιακού ανθρώπου, αν πρώτα 
δεν εγκατασταθεί µέσα µας ένα ∆ιαρκές Κέντρο Βάρους. 

Πως θα µπορούσαµε να έχουµε συνέχεια σκοπών αν δεν εγκατα-
στήσουµε στον ψυχισµό µας το Κέντρο Βάρους; 

Κάθε φυλή που δηµιουργήθηκε από τον Ήλιο, σίγουρα δεν έχει άλ-
λο σκοπό στη φύση από το να υπηρετεί τα συµφέροντα αυτής της πλάσης 
και του ηλιακού πειράµατος. 

                                                            
20 Σ.Α.  Τα µυρµήγκια είναι ίσως το µοναδικό είδος εκτός του ανθρώπου, το οποίο διεξά-
γει πολέµους µε τους οµοίους του και που βεβαιωµένα συλλαµβάνει αιχµαλώτους για 
δούλους. 
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Αν αποτύχει ο Ήλιος στο πείραµά του χάνει όλο το ενδιαφέρον του 
για την φυλή. Εκείνη τότε είναι καταδικασµένη στην καταστροφή και την 
εξελικτική πτώση. 

Κάθε µία από τις φυλές που υπήρξαν πάνω στο πρόσωπο της Γης 
υπηρέτησε το ηλιακό πείραµα. Από κάθε φυλή ο Ήλιος πέτυχε µερικούς 
θριάµβους, µαζεύοντας µικρές οµάδες από ηλιακούς ανθρώπους. 

Όταν µια φυλή δώσει τους καρπούς της εξαφανίζεται σταδιακά ή 
χάνεται βίαια µε µεγάλες καταστροφές. 

Η δηµιουργία ηλιακών ανθρώπων είναι δυνατή όταν αγωνίζεται κα-
νείς για να ανεξαρτητοποιηθεί από τις σεληνιακές δυνάµεις. ∆εν υπάρχει 
αµφιβολία ότι όλα αυτά τα Εγώ που φέρνουµε στον ψυχισµό µας είναι 
αποκλειστικά σεληνιακού τύπου. 

Έτσι ή αλλιώς θα ήταν αδύνατο να αποδεσµευτούµε από τη σεληνι-
ακή δύναµη εάν δεν εγκαταστήσουµε προηγουµένως µέσα µας ένα ∆ιαρ-
κές Κέντρο Βάρους. 

Πως θα µπορούσαµε να διαλύσουµε το σύνολο του πολυπρόσωπου 
Εγώ αν δεν έχουµε µια συνέχεια σκοπών; Με ποιόν τρόπο θα µπορούσαµε 
να έχουµε µια συνέχεια σκοπών χωρίς προηγουµένως να έχουµε εγκατα-
στήσει στον ψυχισµό µας ένα ∆ιαρκές Κέντρο Βάρους; 

Καθώς η σηµερινή φυλή, αντί να γίνει ανεξάρτητη από τη σεληνια-
κή επίδραση, έχασε κάθε ενδιαφέρον για την ηλιακή νοηµοσύνη, αναµφι-
σβήτητα, καταδικάστηκε µόνη της  στην πτώση και τον εκφυλισµό. 

∆εν είναι δυνατόν να ξεπηδήσει ο πραγµατικός Άνθρωπος µέσα από 
τον µηχανισµό της εξέλιξης. Ξέρουµε πολύ καλά ότι η εξέλιξη και η δίδυ-
µη αδελφή της η πτώση, είναι µόνο δύο νόµοι που αποτελούν το µηχανικό 
άξονα της φύσης. Υπάρχει εξέλιξη µέχρι κάποιο απόλυτα καθορισµένο 
σηµείο και ύστερα έρχεται η καθοδική διαδικασία. Την κάθε άνοδο διαδέ-
χεται µία κάθοδος και ακολουθεί το ίδιο. 

Εµείς είµαστε µηχανές απόλυτα ελεγχόµενες από διάφορα Εγώ. Υ-
πηρετούµε την οικονοµία της φύσης, δεν έχουµε οριστική ατοµικότητα 
όπως λανθασµένα υποθέτουν πολλοί ψευτο-εσωτεριστές και ψευτο-
µυστικιστές. 

Πρέπει να αλλάξουµε υπερ-επειγόντως για να δώσουν τους καρπούς 
τους τα σπέρµατα του ανθρώπου. 

Μόνο δουλεύοντας µε τον εαυτό µας µε πραγµατική συνέχεια σκο-
πού και απόλυτο αίσθηµα ηθικής ευθύνης µπορούµε να γίνουµε ηλιακοί 
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Άνθρωποι. Αυτό το φέρνει η αφιέρωση ολόκληρης της ύπαρξής µας στην 
Εσωτεριστική ∆ουλειά πάνω στον εαυτό µας. 

Εκείνοι που ελπίζουν να φτάσουν σε ηλιακή κατάσταση µε τον µη-
χανισµό της εξέλιξης, ξεγελούν τον εαυτό τους και καταδικάζονται από τα 
γεγονότα στον καθοδικό εκφυλισµό. 

Στην Εσωτεριστική ∆ουλειά δεν µπορούµε να απολαµβάνουµε την 
πολυτέλεια της αστάθειας. Όσοι έχουν αναιµικές ιδέες, όσοι σήµερα δου-
λεύουν πάνω στον εαυτό τους και αύριο αφήνονται να τους καταπιεί η 
ζωή, αυτοί που ζητούν υπεκφυγές, δικαιολογίες για να εγκαταλείψουν την 
Εσωτεριστική ∆ουλειά θα εκφυλιστούν και θα πέσουν στην καθοδική ε-
ξέλιξη. 

Μερικοί µεταθέτουν το σφάλµα, αφήνουν τα πάντα για αύριο, ενώ 
καλυτερεύουν την οικονοµική τους κατάσταση, χωρίς να υπολογίσουν ότι 
το ηλιακό πείραµα είναι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση µε το προσωπι-
κό τους κριτήριο και τα πασίγνωστα σχέδιά τους. 

∆εν είναι τόσο εύκολο να γίνει κανείς ηλιακός Άνθρωπος όταν κου-
βαλάει µέσα του τη Σελήνη (το Εγώ είναι σεληνιακό). 

Η Γη έχει δύο φεγγάρια. Το δεύτερο λέγεται Λιλίτ και βρίσκεται λί-
γο µακρύτερα από την λευκή σελήνη. 

Οι αστρονόµοι βλέπουν συνήθως την Λιλίτ σαν µία φακή γιατί έχει 
πολύ µικρό µέγεθος. Αυτή είναι η µαύρη σελήνη. 

Οι πιο καταστροφικές δυνάµεις του Εγώ φτάνουν στην γη από την 
Λιλίτ και προκαλούν µη ανθρώπινα, ζωώδη ψυχολογικά αποτελέσµατα. 

Τα εγκλήµατα του κόκκινου τύπου, οι πιο τερατώδεις δολοφονίες 
της ιστορίας, τα πιο απρόσµενα κακουργήµατα κ.λ.π. οφείλονται στα δο-
νητικά κύµατα της Λιλίτ. 

Η διπλή σεληνιακή επίδραση που παρουσιάζεται στο ανθρώπινο όν, 
µε το Εγώ φορτωµένο στο εσωτερικό του, προκαλεί µια πραγµατική κα-
ταστροφή. 

Εάν δεν δούµε το πόσο επείγει να παραδώσουµε το σύνολο της ύ-
παρξής µας στην ∆ουλειά µε τον εαυτό µας, µε σκοπό να ελευθερωθούµε 
από τη διπλή σεληνιακή δύναµη θα τελειώσουµε απορροφηµένοι από τη 
Σελήνη, στην πτώση, στον εκφυλισµό, κάθε φορά όλο και πιο πολύ µέσα 
σε ορισµένες καταστάσεις που θα µπορούσαµε εύκολα να αξιολογήσουµε 
σαν ασυνείδητες ή υποσυνειδησιακές. 
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Το πιο σοβαρό είναι ότι δεν κατέχουµε την πραγµατική ατοµικότη-
τα. Αν είχαµε ένα ∆ιαρκές Κέντρο Βάρους θα δουλεύαµε πραγµατικά σο-
βαρά µέχρι να πετύχουµε την ηλιακή κατάσταση. 

Υπάρχουν τόσες δικαιολογίες σε αυτά τα θέµατα, υπάρχουν τόσες 
υπεκφυγές, τόσα γοητευτικά θέλγητρα, που από τα ίδια τα γεγονότα είναι 
συνήθως αδύνατο να καταλάβουµε πόσο επείγει η Εσωτεριστική ∆ουλειά. 

Παρ’ όλα αυτά, το µικρό περιθώριο της ελεύθερης θέλησης που έ-
χουµε και η Γνωστική ∆ιδασκαλία που είναι προσανατολισµένη προς την 
πρακτική δουλειά, θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν σαν βάση για τους ευ-
γενικούς µας σκοπούς που σχετίζονται µε το ηλιακό πείραµα. 

Ο νους πετάει, δεν καταλαβαίνει αυτά που λέµε εδώ, διαβάζει αυτό 
το κεφάλαιο και ύστερα το ξεχνά. Έρχεται κατόπιν άλλο βιβλίο και άλλο 
και στο τέλος καταλήγουµε σε οποιαδήποτε διδασκαλία που µας πουλάει 
διαβατήριο για τον ουρανό, που µας µιλά αισιόδοξα, που µας βεβαιώνει 
για διευκολύνσεις πέρα από τον θάνατο. 

Έτσι είναι οι άνθρωποι. Τέλειες µαριονέτες που ελέγχονται από αό-
ρατα νήµατα, µηχανικές κούκλες µε ιδέες που τις δέρνει ο άνεµος, χωρίς 
συνέχεια σκοπών. 

 
 

Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ 
 
Επείγει να µελετήσει κανείς την Γνώση και να χρησιµοποιήσει τις 

πρακτικές ιδέες που δίνουµε στο έργο αυτό, για να δουλέψει σοβαρά πάνω 
στον εαυτό του. όµως δεν θα µπορούσαµε να δουλέψουµε πάνω στον εαυ-
τό µας, µε σκοπό να διαλύσουµε αυτό ή εκείνο το Εγώ, χωρίς προηγουµέ-
νως να το έχουµε παρατηρήσει. 

Η παρατήρηση του εαυτού µας επιτρέπει να περάσει µια ακτίνα φω-
τός στο εσωτερικό µας. 

Κάθε Εγώ εκφράζεται στο νου µε ένα τρόπο, στην καρδιά µε άλλον 
και στο σεξ µε διαφορετικό. 

Χρειάζεται να παρατηρήσουµε το Εγώ που κάποια συγκεκριµένη 
στιγµή ανακαλύπτουµε, επείγει να το δούµε σε καθένα από τα τρία αυτά 
κέντρα του οργανισµού µας. 

Αν είµαστε επάγρυπνοι και παρατηρητικοί σε σχέση µε άλλα άτοµα, 
σε επιφυλακή σαν σε καιρό πολέµου αυτο-ανακαλυπτόµαστε. 
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Θυµάστε πότε σας πλήγωσαν την µαταιοδοξία; Την περηφάνια; Τι 
ήταν αυτό που στάθηκε περισσότερο αντίθετο στη θέλησή σας στη διάρ-
κεια της ηµέρας; Γιατί δηµιουργήθηκε αυτή η αντίθεση; Ποια η µυστική 
της αιτία; Μελετήστε το, παρατηρήστε το νου σας, την καρδιά, το σεξ… 

Η πρακτική ζωή είναι ένα θαυµάσιο σχολείο. Στη σχέση της µε το 
εσωτερικό µπορούµε να ανακαλύψουµε αυτά τα Εγώ που κουβαλάµε µέ-
σα µας. 

Οποιαδήποτε αντίθεση, οποιοδήποτε επεισόδιο µπορεί να µας οδη-
γήσει µέσα από την εσωτερική αυτοπαρατήρηση στην ανακάλυψη ενός 
Εγώ, είτε αυτό είναι αυτο-αγάπη, φθόνος, ζήλος, θυµός, απληστία, δυσπι-
στία, συκοφαντία, ασέλγεια κ.λ.π., κ.λ.π., κ.λ.π. 

Χρειάζεται να γνωρίσουµε τον εαυτό µας πριν µπορέσουµε να γνω-
ρίσουµε τους άλλους. Επείγει να µάθουµε να καταλαβαίνουµε την ξένη 
άποψη. 

Αν µπούµε στη θέση των άλλων, θα ανακαλύψουµε ότι τα ψυχολο-
γικά ελαττώµατα που αποδίδουµε στους άλλους τα έχουµε πολύ πλούσια 
µέσα µας. 

Η αγάπη για τον πλησίον είναι απαραίτητη, όµως δεν µπορεί κανείς 
να αγαπήσει τους άλλους, αν πρώτα δεν µάθει να µπαίνει στη θέση κάποι-
ου άλλου µε την Εσωτεριστική ∆ουλειά. 

Η σκληρότητα θα συνεχίσει να υπάρχει πάνω στο πρόσωπο της γης, 
όσο δεν θα έχουµε µάθει να παίρνουµε την θέση των άλλων. 

Όµως αν ένας δεν είναι άξιος να δει τον εαυτό του τον ίδιο, πως θα 
µπορέσει να µπει στην θέση των άλλων; 

Γιατί πρέπει να δούµε αποκλειστικά την κακή όψη των άλλων ατό-
µων;  

Η µηχανική αντιπάθεια για ένα άλλο πρόσωπο που γνωρίζουµε για 
πρώτη φορά, δείχνει ότι δεν µπορούµε να µπούµε στην θέση του διπλανού 
µας, ότι δεν αγαπάµε τον πλησίον µας, ότι έχουµε υπερβολικά κοιµισµέ-
νη συνείδηση. 

Μας φαίνεται πολύ αντιπαθητικό ένα ορισµένο πρόσωπο. Για ποιο 
λόγο; ίσως πίνει; ας παρατηρήσουµε τον εαυτό µας… Είµαστε σίγουροι 
για την αρετή µας; Είµαστε σίγουροι ότι δεν κουβαλάµε το Εγώ της µέθης 
µέσα µας; 

Καλύτερα θα ήταν βλέποντας έναν µεθυσµένο που τρικλίζει να λέ-
γαµε: «Αυτός… είµαι εγώ, τι παραπατήµατα κάνω…» 
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Είσαστε µια γυναίκα τίµια και ενάρετη και για αυτό σας κάνει εντύ-
πωση µια κάποια «κυρία». Αισθάνεστε για αυτήν αντιπάθεια. Γιατί; Αι-
σθάνεστε σίγουρη για τον εαυτό σας; Νοµίζετε ότι µέσα σας δεν έχετε το 
Εγώ της ασέλγειας; Σκέφτεστε ότι εκείνη η κυρία η δυσφηµισµένη για τα 
σκάνδαλα και τις λαγνείες της είναι διεστραµµένη; είσαστε σίγουρη εσείς 
ότι µέσα σας δεν υπάρχει η λαγνεία και η διαστροφή που βλέπετε σε αυτή 
την γυναίκα; 

Θα ήταν καλύτερα να αυτο-παρατηρηθείτε εσωτερικά και µε βαθύ 
διαλογισµό να πάρετε τη θέση της γυναίκας εκείνης που σιχαίνεστε. 

Επείγει να αξιολογήσετε τη Γνωστική Εσωτεριστική ∆ουλειά. Είναι 
απαραίτητο να την καταλάβετε και να την εκτιµήσετε, αν στην πραγµατι-
κότητα ποθείτε µια ριζική αλλαγή. 

Γίνεται αναγκαίο να ξέρετε να αγαπάτε τους οµοίους σας, να µελε-
τήσετε τη Γνώση και να µεταφέρετε τη διδασκαλία αυτή σε όλους, αλλιώς 
πέφτουµε στον εγωισµό. 

Αν ένας αφιερωθεί στην Εσωτεριστική ∆ουλειά πάνω στον εαυτό 
του, αλλά δεν δώσει τη διδασκαλία στους άλλους, η εσωτερική του πρόο-
δος γίνεται πολύ δύσκολη από έλλειψη αγάπης για τον διπλανό του. 

«Αυτός που δίνει παίρνει, και όσο περισσότερα δίνει περισσότερα 
θα πάρει. Αλλά αυτός που τίποτα δεν δίνει  µέχρι και αυτό που έχει θα του 
αφαιρεθεί». Αυτός είναι ο νόµος. 

 
 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ 
 

Παρατήρηση, Κρίση και Εκτέλεση είναι τρεις βασικοί παράγοντες 
της διάλυσης του Εγώ. Πρώτο: αυτοπαρατήρηση. ∆εύτερο: αυτοκριτική. 
Τρίτο: αυτο-εκτέλεση.  

Τους κατασκόπους του πολέµου πρώτα τους παρατηρούν, δεύτερον 
τους δικάζουν και τρίτον τους τουφεκίζουν. 

Στη σχέση µε το εσωτερικό υπάρχει αυτό ανακάλυψη και αυτό απο-
κάλυψη. Αυτός που αρνιέται τη συνύπαρξη µε τους οµοίους του, απαρνιέ-
ται επίσης την αυτο-ανακάλυψη. 

 Οποιοδήποτε συµβάν της ζωής που φαίνεται ασήµαντο έχει, χωρίς 
αµφιβολία, σαν αίτιο έναν βαθιά µέσα µας κρυµµένο ηθοποιό, µια ψυχική 
προσθήκη, ένα Εγώ. 
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Η αυτο-ανακάλυψη είναι δυνατή όταν βρισκόµαστε σε κατάσταση 
επάγρυπνης αντίληψης, επαγρύπνησης προς το περιβάλλον. 

Το Εγώ που ανακαλύπτεται «ιν φραγκάντι21» πρέπει να παρατηρη-
θεί µε προσοχή µέσα στο νου µας την καρδιά και το σεξ. 

Ένα οποιοδήποτε Εγώ ασέλγειας, θα µπορούσε να εκδηλωθεί στην 
καρδιά σαν αγάπη, στο νου σαν ιδανικό, όµως προσέχοντας το σεξ θα αι-
σθανθούµε τη γνωστή αρρωστηµένη διέγερση που δεν συγχέεται µε τίπο-
τε. 

Η κρίση οποιουδήποτε Εγώ πρέπει να είναι οριστική. Χρειάζεται να 
το καθίσουµε στο σκαµνί του κατηγορουµένου και να το δικάσουµε χωρίς 
έλεος. 

Κάθε υπεκφυγή, δικαιολογία, υπολογισµός πρέπει να περιοριστεί αν 
θέλουµε πραγµατικά να συνειδητοποιήσουµε το Εγώ που επιθυµούµε να 
ξεριζώσουµε από τον ψυχισµό µας. 

Η εκτέλεση είναι διαφορετική. ∆εν θα ήταν δυνατή η εκτέλεση ενός 
Εγώ, οποιουδήποτε, χωρίς προηγουµένως να έχει παρατηρηθεί και κριθεί. 

Η προσευχή στην ψυχολογική ∆ουλειά είναι βασική για τη διάλυση. 
Χρειάζεται κάποια δύναµη ανώτερη από το νου, αν επιθυµούµε στ’ αλή-
θεια τη διάλυση αυτού ή εκείνου του Εγώ, 

Ο νους από µόνος του ποτέ δεν θα µπορούσε να διαλύσει κανένα 
Εγώ. Αυτό είναι αυταπόδειχτο σίγουρο. 

Η προσευχή είναι επικοινωνία µε το Θεό. Εµείς οφείλουµε να καλέ-
σουµε τη Θεϊκή Μητέρα µέσα µας, αν επιθυµούµε στ’ αλήθεια τη διάλυση 
του Εγώ. Αυτός που δεν αγαπά τη Μητέρα του, ο αχάριστος γιος, θα α-
ποτύχει στη ∆ουλειά πάνω στον εαυτό του. 

Καθένας µας έχει τη Θεϊκή του Μητέρα την ιδιαίτερη, την ατοµική. 
Αυτή η ίδια είναι ένα µέρος του Είναι µας και προέρχεται από αυτό.  

Όλοι οι αρχαίοι λαοί λάτρεψαν τον «Θεό-Μητέρα» στα κατάβαθα 
του Είναι µας. Η θηλυκή αρχή του Αιώνιου είναι η ΙΣΙΣ, η ΜΑΡΙΑ, η 
ΤΟΝΑΝΖΙΝ, η ΚΥΒΕΛΗ, η ΡΕΑ, η Α∆ΩΝΙΑ, η ΙΝΣΟΜΠΕΡΤΑ κ.λ.π. 

Αν στο καθαρά φυσικό έχουµε πατέρα και µητέρα, στο βαθύτερο 
Είναι µας έχουµε επίσης τον Πατέρα µας τον «εν κρυπτώ» και τη Θεϊκή 
µας Μητέρα ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΗ. 

                                                            
21 Σ.Μ. Από την µυρωδιά. 
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Υπάρχουν τόσοι Πατέρες στον Ουρανό όσοι άνθρωποι στη γη. Ο 
Θεός Μητέρα στο δικό µας ιδιαίτερο εσωτερικό είναι η θηλυκή άποψη 
του Πατέρα µας του «εν κρυπτώ». 

ΑΥΤΟΣ και ΑΥΤΗ είναι βέβαια τα δύο ανώτερα µέρη του εσωτερι-
κού µας Είναι. Χωρίς αµφιβολία ΑΥΤΟΣ και ΑΥΤΗ είναι το ίδιο µας το 
Αληθινό Είναι πολύ πέρα από το Εγώ της ψυχολογίας. 

ΑΥΤΟΣ διπλασιάζεται σ’ ΑΥΤΗ και παραγγέλλει, διευθύνει, νου-
θετεί. ΑΥΤΗ περιορίζει τα ανεπιθύµητα στοιχεία που φέρουµε στο εσω-
τερικό µας µε την προϋπόθεση µιας διαρκούς ∆ουλειάς πάνω στον εαυτό 
µας. 

Όταν θα έχουµε πεθάνει ριζικά, όταν όλα τα ανεπιθύµητα στοιχεία 
θα έχουν περιοριστεί µετά από πολλή δουλειά συνειδητή και από ηθελη-
µένες ταλαιπωρίες, θα ενωθούµε και θα ολοκληρωθούµε µε τον «ΠΑΤΕ-
ΡΑ-ΜΗΤΕΡΑ» οπότε θα γίνουµε Θεότητες υπερβολικά Θεϊκές, πολύ πέ-
ρα από το καλό και το κακό. 

Η ιδιαίτερη, ατοµική µας Θεϊκή Μητέρα, µε τις πύρινες δυνάµεις 
της µπορεί να διαλύσει σε κοσµική σκόνη οποιοδήποτε από τα τόσα Εγώ 
που προηγουµένως παρατηρήθηκε και κρίθηκε. 

Με κανένα τρόπο δεν θα ήταν αναγκαία µια συγκεκριµένη συνταγή 
για να προσευχηθεί κανείς στην εσωτερική µας Θεϊκή Μητέρα. Πρέπει να 
είµαστε τελείως φυσικοί και απλοί όταν απευθυνόµαστε σε ΑΥΤΗΝ. Το 
παιδί που απευθύνεται στη µητέρα του δεν έχει ειδικούς τύπους. Λέει αυ-
τό που βγαίνει από την καρδιά του και αυτό είναι όλο.  

Κανένα Εγώ δεν διαλύεται στιγµιαία. Η Θεϊκή µας Μητέρα πρέπει 
να δουλέψει -και να υποφέρει πάρα πολύ- πριν πετύχει µιαν εκµηδένιση 
οποιουδήποτε Εγώ. 

Επιστρέψτε στο εσωτερικό σας, κατευθύνετε τις βαθιές προσευχές 
σας προς τα µέσα, ψάχνοντας µέσα σας για την δική σας Θεϊκή Μητέρα 
και µε ικεσίες γεµάτες ειλικρίνεια µπορείτε να της µιλήσετε. Παρακαλέ-
στε να διαλύσει εκείνο το Εγώ που προηγουµένως έχετε παρατηρήσει και 
κρίνει. 

Η Αίσθηση της εσωτερικής αυτοπαρατήρησης, σύµφωνα µε το πώς 
εξελίσσεται, θα σας επιτρέψει να επιβεβαιώσετε την προοδευτική βελτίω-
ση της δουλειάς σας. 

Κατανόηση και διάκριση είναι βασικά, όµως χρειάζεται κάτι περισ-
σότερο αν θέλουµε στ’ αλήθεια τη διάλυση του «Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ»  
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Μπορεί να αφήνεται ο νους στην πολυτέλεια να σηµειώνει κάποιο 
ελάττωµα, να το περνά από το ένα διαµέρισµα στο άλλο, να το επιδεικνύ-
ει, να το κρύβει κ.λ.π. όµως ποτέ δεν θα µπορούσε να το αλλοιώσει ριζι-
κά. 

Χρειάζεται µια ειδική δύναµη ανώτερη από το νου, µια φλογερή 
δύναµη ικανή να κάνει στάχτη οποιοδήποτε ελάττωµα.  

Η Στέλλα Μάρις, η Θεϊκή µας Μητέρα, έχει τη δύναµη αυτή, µπορεί 
να κάνει σκόνη οποιοδήποτε ψυχολογικό ελάττωµα. 

Η Θεϊκή µας Μητέρα ζει στο εσωτερικό µας, πέρα από το σώµα, τις 
συγκινήσεις και το νου. Αυτή είναι από µόνη της  µια φλογερή δύναµη 
ανώτερη από το νου. 

Η ιδιαίτερη Κοσµική µας Μητέρα, η ατοµική, κατέχει Σοφία, Αγάπη 
και ∆ύναµη. Σε αυτήν υπάρχει απόλυτη τελειότητα. 

Οι καλοί σκοποί και η συνεχής επανάληψή τους δεν  χρησιµεύουν 
σε τίποτα, δεν οδηγούν πουθενά. 

∆εν θα χρησίµευε σε τίποτα να επαναλαµβάνουµε: «∆εν θα είµαι 
λάγνος». Τα Εγώ της λαγνείας θα συνεχίσουν να υπάρχουν στα βάθη του 
ίδιου µας του ψυχισµού. 

∆εν θα χρησίµευε σε τίποτα να επαναλαµβάνουµε καθηµερινά: 
«Ποτέ δεν θα ξαναθυµώσω». Τα Εγώ του θυµού θα συνεχίσουν να υπάρ-
χουν στο ψυχολογικό µας βάθος. 

∆εν θα χρησίµευε σε τίποτα να επαναλαµβάνουµε καθηµερινά: «∆εν 
θα ξαναφερθώ άπληστα». Τα Εγώ της απληστίας θα συνεχίσουν να υπάρ-
χουν στα διάφορα υπόβαθρα του ψυχισµού µας. 

∆εν θα χρησίµευε σε τίποτα να αποχωριστούµε τον κόσµο και να 
κλειστούµε σε κάποιο µοναστήρι ή να ζήσουµε σε κάποια σπηλιά. Τα Εγώ 
µέσα µας θα συνεχίσουν να υπάρχουν. 

Μερικοί ερηµίτες, από αυτούς που ζουν σε σπηλιές, µε βάση την 
αυστηρή πειθαρχία, έφτασαν στην έκσταση των αγίων και ανελήφθησαν 
στους ουρανούς όπου είδαν και άκουσαν πράγµατα αδύνατο να κατακτη-
θούν και να κατανοηθούν από τα ανθρώπινα όντα. Εντούτοις τα Εγώ συ-
νέχισαν να υπάρχουν µέσα τους. 

Αναµφισβήτητα η Ουσία µπορεί να ξεφύγει από το Εγώ µε βάση 
αυστηρές πειθαρχίες και να απολαύσει την έκσταση, όµως µετά από όλα 
αυτά ξαναγυρίζει στο εσωτερικό του «Ο Εαυτός µου». 
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Όσοι συνήθισαν την έκσταση, χωρίς να διαλύσουν το Εγώ, νοµίζουν 
ότι πέτυχαν την λύτρωση, αυτό-εξαπατώνται νοµίζοντας τους εαυτούς 
τους ∆άσκαλους µέχρι που µπαίνουν στη βυθισµένη Πτώση. 

Ποτέ δεν θα λέγαµε κάτι αντίθετο στη µυστική αγαλλίαση, αντίθετο 
στην έκσταση και την ευτυχία της Ψυχής, όταν απουσιάζει το Εγώ. 

Θέλουµε µόνο να τονίσουµε την αναγκαιότητα της διάλυσης των 
Εγώ για να επιτύχει κανείς την τελική λύτρωση. 

Η Ουσία οποιουδήποτε πειθαρχηµένου ερηµίτη, συνηθισµένου να 
ξεφεύγει από τα Εγώ, επαναλαµβάνει αυτό το κατόρθωµα µετά το θάνατο 
του φυσικού σώµατος, απολαµβάνει την έκσταση για ένα διάστηµα και 
κατόπιν επιστρέφει σαν το Πνεύµα του λυχναριού του Αλλαντίν στο εσω-
τερικό της µπουκάλας, στο Εγώ, στο «Ο Εαυτός µου». 

Οπότε δεν του µένει άλλη λύση παρά η επιστροφή σε ένα νέο φυσι-
κό σώµα µε σκοπό να επαναληφθεί η ζωή του πάνω στο χαλί της ύπαρξης. 

Πολλοί µυστικιστές που ενσαρκώθηκαν στα σπήλαια των Ιµαλαίων, 
στην Κεντρική Ασία, τώρα είναι κοινά , ασήµαντα και συνηθισµένα άτο-
µα σε αυτόν τον κόσµο, και όµως οι απόγονοί τους ακόµα τους λατρεύουν 
και τους τιµούν. 

Οποιαδήποτε προσπάθεια λύτρωσης, όσο µεγάλη και αν είναι, αν 
δεν υπολογίσει την αναγκαιότητα της διάλυσης του Εγώ, είναι καταδικα-
σµένη σε αποτυχία. 
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