
ΣΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 
Ο ΘΑΝΑΣΟ 
Αγαπθτοί μακθτζσ: Κα ςασ μιλιςω για το πρόβλθμα του κανάτου. Ο κάνατοσ είναι 
το ςτζμμα μασ. Μετά τον κάνατο, θ ψυχι μπαίνει ςτο αςτρικό φωσ. Όταν θ ϊρα του 
κανάτου ζλκει, ο Άγγελοσ του κανάτου πλθςιάηει ςτο νεκρικό κρεβάτι. Τπάρχει μια 
χορωδία Αγγζλων του Κανάτου. Αυτι θ χορωδία διευκφνεται από τον πλανιτθ 
Κρόνο. Κάκε Άγγελοσ του κανάτου μεταφζρει ζνα βιβλίο. ’ αυτό το βιβλίο 
υπάρχουν τα ονόματα όλων των ψυχϊν που πρζπει να φφγουν από τθ ςάρκα. 
Κανείσ δεν πεκαίνει μία μζρα νωρίτερα.  Άγγελοσ του κανάτου μόνο αποχωρίηει τθν 
ψυχι από το ςϊμα. Θ ψυχι ςυνδζεται με το ςϊμα με μια λεπτι, Κεϊκι χορδι 
αςθμζνιου χρϊματοσ. Ο Άγγελοσ του Κανάτου ςπάηει τθν χορδι ϊςτε θ ψυχι να 
μθν μπορεί να ξαναμπεί ςτο ςϊμα. Μετά τον κάνατο, οι ψυχζσ βλζπουν τον ιλιο 
όπωσ πρϊτα, τα ςφννεφα, τα αςτζρια όπωσ πάντα, τα πάντα όπωσ προθγουμζνωσ. 
Για λίγο χρονικό διάςτθμα οι ψυχζσ των νεκρϊν δεν πιςτεφουν ότι ζχουν πεκάνει. 
Αυτζσ οι ψυχζσ βλζπουν όλα τα πράγματα του κόςμου όπωσ τα ζβλεπαν προθ-
γουμζνωσ: Επομζνωσ δεν πιςτεφουν ότι ζχουν πεκάνει. Οι ψυχζσ των νεκρϊν ηουν 
ςε αςτρικό φωσ. 
Σο Αςτρικό φωσ είναι το φωσ φλθσ τθσ γοθτείασ και μαγείασ. Σο αςτρικό φωσ 
ςχετίηεται με όλο τον αζρα. Σο τρϊμε, το αναπνζουμε, αλλά μποροφμε να το δοφμε 
μόνο με τα μάτια τθσ ψυχισ. Οι ψυχζσ βλζπουν θ μια τθν άλλθ να φοροφν τα ίδια 
ροφχα που φοροφςαν ςτθν ηωι. ιγά ςιγά θ ςυνείδθςθ των ψυχϊν εκείνων ξυπνάει 
και αρχίηουν να αντιλαμβάνονται ότι δεν ανικουν πλζον ςτον υλικό κόςμο τθσ 
ςάρκασ και των οςτϊν. 
Τπάρχουν αρκετά μυςτικά για ςυνομιλία με τουσ νεκροφσ. Ζνα πορτραίτο του 
πεκαμζνου ανκρϊπου τοποκετείται ςε ζνα δωμάτιο και κάκε νφχτα τα μεςάνυχτα ο 
μακθτισ μπαίνει ςτο δωμάτιο του και τοποκετεί δίπλα ςτο πορτραίτο το φαγθτό 
που το πεκαμζνο άτομο αγαποφςε περιςςότερο. Σον ςερβίρει ςτα ίδια πιάτα που 
χρθςιμοποιοφςε.  
Ανάβει ζνα κερί γι’ αυτόν, τον φωνάηει τρεισ φορζσ με το όνομα του. 
Σο άτομο κάκεται κάτω κοντά ςτο πορτραίτο καί αρχίηει αμζςωσ να διαλογίηεται 
προςωπικά για τθν ηωι του πεκαμζνου ατόμου, τθν ιςτορία του, να φαντάηεται τι 
ιταν κλπ. μζχρι που ο μακθτισ να κοιμθκεί. Κάκε νφχτα ο μακθτισ μπορεί να κάνει 
το ίδιο πείραμα τθν ίδια ϊρα, ςτο ίδιο δωμάτιο και να κακίςει ςτθν ίδια καρζκλα 
ςτο ίδιο μζροσ μζχρι που ο μακθτισ να μπορζςει να δει το πεκαμζνο άτομο, να το 
ακοφςει και να ςυνομιλιςει μαηί του προςωπικά. Σο ςπουδαίο πράγμα για τον 



μακθτι είναι να καταφζρει να κοιμθκεί ενϊ διαλογίηεται για τθν ηωι του πεκαμζ-
νου ατόμου. Ενϊ κοιμάται ιρεμα, το πεκαμζνο άτομο κα εμφανιςκεί και κατόπιν ο 
μακθτισ κα μπορζςει να ςυνομιλιςει μαηί του προςωπικά. 
Αυτό δεν είναι πνευματιςμόσ. Αυτό είναι πρακτικι μαγεία. Σο ςπουδαίο πράγμα 
είναι να ζχει ο μακθτισ μεγάλθ πίςτθ, υπομονι και να είναι πολφ ςυνεχισ ςτθν 
προςπάκεια. Εάν ο μακθτισ δεν κουραςτεί καμία νφχτα, θ ψυχι του πεκαμζ-νου 
ατόμου κα παρουςιαςκεί ς’ αυτόν και ο μακθτισ κα ζχει τθν ευχαρίςτθςθ να 
ςυνομιλιςει με το αγαπθμζνο του πρόςωπο που ζφυγε μακρυά. Σο πιο ςπουδαίο 
πράγμα είναι να τον δει, να τον ακοφςει και να τον αιςκανκεί. 
τθν Ανατολι υπάρχει μια ςπθλιά όπου εκείνοι που επικυμοφν να δουν τον Βοφδα 
μπαίνουν για να τον επικαλεςκοφν. ε μία περίπτωςθ ζνασ Κινζηοσ που ικελε να δει 
τον Βοφδα μπικε μζςα ςτθ ςπθλιά: και κάλεςε τον Βοφδα, αλλά ο Βοφδασ δεν 
εμφανίςκθκε. Σότε ο Κινζηοσ ορκίςτθκε ότι δεν κα ζφευγε από τθν ςπθλιά μζχρισ 
ότου ο Βοφδασ εμφανιςκεί. Ζτςι ο άνκρωποσ ςυνζχιηε να καλεί τον Βοφδα απελπι-
ςμζνα για μερικζσ θμζρεσ μζχρι που τελικά ο Βοφδασ εμφανίςκθκε ςτο μζςον τθσ 
ςπθλιάσ γεμάτοσ φωσ και ομορφιά. Σότε ο Βοφδασ ευλόγθςε τον Κινζηο, ο οποίοσ 
ζφυγε από τθν ςπθλιά πολφ ευτυχιςμζνοσ. Χρθςιμοποιϊντασ αυτό το ςφςτθμα τθσ 
επίκλθςθσ μποροφμε να δοφμε τουσ νεκροφσ και να ςυνομιλιςουμε μαηί τουσ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΑΠΟΑΡΚΩΘΕΙΑ ΨΤΧΗ 
Oι ψυχζσ των νεκρϊν πρζπει να διαςχίςουν τισ ςφαίρεσ τθσ ελινθσ, του Ερμι, τθσ 
Αφροδίτθσ, του Ιλιου, του Αρθ, του Δία και του Κρόνου. Κάκε ζνασ από αυτοφσ 
τουσ πλανιτεσ τυλίγεται ςε μια αςτρικι ατμόςφαιρα. Οι αςτρικζσ ατμόςφαιρεσ 
ειςζρχονται θ μία ςτθν άλλθ χωρίσ να αναμιγνφονται. Όλεσ οι ατμόςφαιρεσ 
ςχετίηονται με τον αζρα που αναπνζουμε. 
Η ΕΛΗΝΗ: Όταν θ ψυχι μπαίνει ςτθν ςελθνιακι ςφαίρα, αιςκάνεται να ζλκεται 
δυνατά προσ τθν περιοχι που το ςϊμα είναι καμμζνο και κζλει να ενεργιςει 
ακριβϊσ ςαν να είχε ςάρκα και οςτά. Αυτζσ οι ψυχζσ κάκονται να πάρουν το γεφμα 
τουσ ςτο ςπίτι τουσ και αιςκάνονται τισ ίδιεσ φυςικζσ ανάγκεσ όπωσ και πριν. 
Ο ΕΡΜΗ: Όταν θ ψυχι μπαίνει ςτθν ατμόςφαιρα του Ερμι, βλζπει ότι θ ατμό-
ςφαιρα γίνεται κακαρότερθ και όλα τα πράγματα εμφανίηονται περιςςότερο όμορ-
φα από ότι πριν. Εκείνεσ οι ψυχζσ, που ςτθν ηωι δεν ιταν ικανοί να προςαρμος-
τοφν ςε όλεσ τισ καταςτάςεισ τθσ φπαρξθσ υποφζρουν απερίγραπτα. Εκείνεσ οι 
γεμάτεσ υπεροψία και υπερθφάνεια ψυχζσ υποφζρουν επειδι κζλουν όχι να τισ 
ςζβονται, όπωσ και ςτο παρελκόν, για τα χριματα τουσ και τθν καταγωγι τουσ. 
Αλλά ςτθ ςφαίρα του Ερμι, οι ψυχζσ είναι ςεβαςτζσ μόνο με τθν αγιότθτα τουσ και 
τθν ςοφία τουσ. Οι ψυχζσ που ςτθ ηωι ιταν ταπεινοί, ευςεβείσ και φιλάνκρωποι 
αιςκάνονται ευτυχιςμζνοι ςτθν ςφαίρα του Ερμι. 
Η ΑΦΡΟΔΙΣΗ: Κατόπιν οι ψυχζσ μπαίνουν ςτθν ατμόςφαιρα τθσ Αφροδίτθσ. ’ αυτι 
τθν ςφαίρα οι ψυχζσ ξαναγίνονται ςαν παιδικζσ και απολαμβάνουν τα πράγματα 
όπωσ τα παιδιά παίηοντασ ςτθν φφςθ. τθν ςφαίρα τθσ Αφροδίτθσ ξαναγινόμαςτε 
βακειά κριςκοι και καταλαβαίνουμε ότι όλεσ οι κρθςκείεσ του κόςμου είναι μαργα-
ριτάρια δεμζνα ςτθν χρυςι κλωςτι τθσ Κεότθτασ.  
τθν ατμόςφαιρα τθσ Αφροδίτθσ ξαναγινόμαςτε μυςτικιςτζσ και βρίςκουμε από-
λαυςθ ςτα βουνά και ςτα δάςθ τθσ φφςθσ. Είμαςτε ευτυχιςμζνοι. 



Εκείνεσ οι ψυχζσ που ποτζ δεν είχαν κανζνα είδοσ κρθςκείασ, οι υλιςτικζσ ψυχζσ, 
αιςκάνονται εκτόσ κζςεωσ εκεί, όπωσ τα κοτόπουλα ςε άγνωςτο κοτζτςι. 
Τποφζρουν απερίγραπτα εκείνοι που ιταν ζξαλλοι και φανατικοί για κρθςκευτικά 
κζματα αιςκάνονται, υπερβολικι τφψθ για τισ κακζσ τουσ πράξεισ διότι καταλα-
βαίνουν το κακό που ζκαναν ςτουσ άλλουσ. Τποφζρουν απερίγραπτα. Κάποτε μετά 
από λίγο θ ψυχι μπαίνει ςτθν θλιακι ατμόςφαιρα. 
Ο ΗΛΙΟ: ’ αυτιν τθν ατμόςφαιρα καταλαβαίνουμε τθν ενότθτα των ψυχϊν. 
Καταλαβαίνουμε ότι θ ηωι που πάλλεται μζςα ςτθν καρδιά είναι θ ίδια ηωι που 
πάλλεται μζςα ςτθν καρδιά του κάκε κόςμου που κυμάται, ς’ όλο το διάςτθμα.  
τθν ςφαίρα του Ιλιου καταλαβαίνουμε τι είναι θ Διαςτθμικι Αδελφότθτα και 
αιςκανόμαςτε ότι είμαςτε μία μόνθ μεγάλθ ανκρϊπινθ οικογζνεια. Αυτζσ οι ψυχζσ 
που ιταν εγωιςτζσ δοκιμάηουν μεγάλθ τφψθ εδϊ ςτθν θλιακι ςφαίρα και μεγάλθ 
θκικι ταλαιπωρία. Αυτζσ οι ψυχζσ ζχουν τφψεισ για τισ κακζσ τουσ πράξεισ. τθν 
Θλιακι ςφαίρα ςε κάκε πρόςωπο βλζπουμε και ζναν αδελφό. 
Ο ΑΡΗ: Αργότερα θ ψυχι μπαίνει ςτθν Αρειανι ςφαίρα. ’ αυτι τθν ςφαίρα 
αιςκανόμαςτε τθν επικυμία να αποχωριςτοφμε για πάντα από τα πράγματα του 
υλικοφ κόςμου. ’ αυτι τθ ςφαίρα ηοφμε μια ηωι μυςτικιςτικισ γοθτείασ και αιςκα-
νόμαςτε τθν ιςχυρι επιρροι του Φραγκίςκου τθσ Αςίηθσ, του Βοφδα. Εκεί αιςκανό-
μαςτε ότι θ ηωι του κάκε λουλουδιοφ είναι δικι μασ ηωι. Κατόπιν επικυμοφμε 
πολφ να αποςυρκοφμε από τον υλικό κόςμο για πάντα. 
Ο ΔΙΑ: Κατόπιν θ ψυχι μπαίνει ςτθν ςφαίρα του Δία. ’ αυτιν τθν ςφαίρα, 
καταλαβαίνουμε ότι θ κρθςκεία που είχαμε ςτθν Γθ ιταν μόνο, ζνα ςχολείο που 
ζπρεπε να περάςουμε. Εδϊ αφινουμε τθν Γιινθ κρθςκεία και κατόπιν ειςερχό-
μαςτε ςτθν κοςμικι ςυνείδθςθ. 
Ο ΚΡΟΝΟ: ’ αυτιν τθν ηωι θ ψυχι βυκίηεται πολφ αργότερα ςτθν ςφαίρα του 
Κρόνου και κατόπιν περιφζρεται ευχάριςτα ανάμεςα ςε όλα τα αςτζρια ςτο 
διάςτθμα. Επιςκζπτεται μακρινοφσ κόςμουσ και βυκίηεται ςε μια απεραντοςφνθ 
γεμάτθ από απερίγραπτθ μουςικι, από ευχάριςτεσ ορχιςτρεσ που αντθχοφν μζςα 
ςε μια τεράςτια χορωδιακι αιωνιότθτα, όπου μόνο θ αλθκινι ευτυχία του άπειρου 
διαςτιματοσ βαςιλεφει. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
 
ΕΠΑΝΕΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ 
Θ ψυχι μζςα ςτο βάκοσ τθσ αιωνιότθτασ βλζπει χιλιάδεσ από απερίγραπτα όντα ι 
αγγζλουσ, αρχαγγζλουσ, κρόνουσ, αρετζσ, εξουςίεσ κ.λ.π. και κατόπιν καταλαβαίνει 
ότι εκείνα τα Κεϊκά όντα ιταν άνκρωποι που τελειοποιικθκαν και που υπζφεραν 
πολφ ςτο ςχολείο τθσ ηωισ. 
Θ ψυχι κατανοεί ότι θ ηωι είναι ζνα ςχολείο και επικυμεί να επιςτρζψει ςτο 
ςχολείο τθσ ηωισ για να τελειοποιθκεί. Όταν θ ψυχι κζλει να επιςτρζψει ςτον 
κόςμο τότε οι Άγγελοι του Πεπρωμζνου παίρνουν τθν ψυχι ς’ ζνα καινοφριο ςπίτι/ 
ςϊμα/. Οι Άγγελοι του Πεπρωμζνου ενϊνουν τθ ψυχι ι, κα λζγαμε, ενϊνουν τθ 
ψυχι με το ςπερματοηωάριο του πατζρα. 
Αυτό το ςπερματοηωάριο το εκλεγμζνο από τθν ψυχι που πρόκειται να γεννθκεί, 
γονιμοποιεί το ωάριο. Θ ψυχι μζνει μζςα ςτθν μιτρα τθσ μθτζρασ εννζα μινεσ, 
ςχθματίηοντασ το φυςικό τθσ ςϊμα. Θ ψυχι δεν είναι φυλακιςμζνθ διότι μπορεί να 
μπει και να φφγει από τθν μιτρα τθσ μθτζρασ ςφμφωνα με τθ κζλθςθ τθσ. 



 Μετά εννζα μινεσ θ ψυχι γεννιζται με ζνα νζο παιδικό ςϊμα. Εάν ςτθν προθγοφ-
μενθ ενςάρκωςθ κάναμε αρκετό κακό τότε ςτθν επόμενθ είναι θ ςειρά μασ να 
υποςτοφμε τισ ςυνζπειεσ και γεννιόμαςτε με πολλι κακοτυχία.  
Οι επιχειριςεισ μασ αποτυγχάνουν, θ ακλιότθτα μασ καταδιϊκει και υποφζρουμε 
υπερβολικά. 
Εάν προθγουμζνωσ είχαμε αφαιρζςει τθν ηωι κάποιου ανκρϊπου τότε και θ δίκθ 
μασ κα παρκεί. Εάν ιμαςταν κακοί γονείσ, άν δεν γνωρίηαμε πωσ να μεταχειρι-
ςτοφμε τα παιδιά μασ, τότε είναι θ μοίρα μασ να γεννθκοφμε ςε ζνα μζροσ πιο 
πικρό από τθν χολι. Οι γονείσ μασ κα μασ κάνουν να υποφζρουμε με τον ίδιο τρόπο 
που κάναμε τα παιδιά μασ να υποφζρουν ςτθν προθγοφμενθ ενςάρκωςθ . Αυτόσ 
που ςπζρνει κεραυνοφσ δεν ζχει άλλθ εκλογι από το να κερίςει καταιγίδεσ. Άφθςε 
αυτόν που ςπζρνει καλαμπόκι να φάει το καλαμπόκι του. Σο κάκε άτομο κερίηει 
αυτό που ςπζρνει. Εάν ο Κεόσ ςτζλνει μία ψυχι που δεν ζκανε τίποτα καλό να 
γεννθκεί ςε άνετο περιβάλλον και ψυχζσ που δεν ζχουν κάνει ποτζ κακό να 
γεννθκοφν ςτθν ακλιότθτα, που κα ιταν θ δικαιοςφνθ του Κεοφ; 
Ζνασ ζξυπνοσ γίνεται ζξυπνοσ διότι ςτα εκατομμφρια των ηωϊν πάλεψε να πετφχει 
τθ τελειοποίθςθ.  
Είμαςτε το αποτζλεςμα των προθγουμζνων ενςαρκϊςεων μασ. Με το μζτρο που 
μετράσ κάποιον με αυτό κα μετρθκείσ.  
Τπάρχουν 42 δάςκαλοι του Κάρμα. Σο Κάρμα είναι ο Νόμοσ τθσ Ανταμοιβισ. ε κάκε 
ενςάρκωςθ γινόμαςτε όλο και πιο τζλειοι. Ζχουμε ζλκει ς’ αυτόν τον κόςμο 
εκατομμφρια φορζσ και είναι θ μοίρα μασ να ςυνεχίηουμε να επιςτρζφουμε μζχρι 
να τελειοποιθκοφμε. 
Τπάρχει ζνα ςφςτθμα για να κυμθκοφμε τισ περαςμζνεσ ενςαρκϊςεισ μασ. Αυτό το 
ςφςτθμα είναι θ άςκθςθ αναπόλθςθσ. Ο μακθτισ ξαπλϊνει ςτο κρεβάτι του κάκε 
νφχτα, και κατόπιν κάνει αςκιςεισ 
αναπόλθςθσ. Ο μακθτισ αρχίηει ενκυμοφμενοσ όλα όςα ςυνζβθςαν μία ϊρα πριν 
πάει ςτο κρεβάτι, δφο ϊρεσ πριν, κάκε ςτιγμι του απογεφματοσ και το πρωί ςε όλθ 
τθν θμζρα. Ο μακθτισ κάνει μία προςπάκεια να κυμθκεί τα πάντα από τθν 
προθγοφμενθ θμζρα, και τθν θμζρα πριν από αυτιν. Πρζπει να αναγκάςει τον 
εαυτό του να κυμθκεί ό,τι ςυνζβθ κατά τθν διάρκεια του μθνόσ, δφο μθνϊν, τριϊν, 
ενόσ χρόνου, δζκα ετϊν, είκοςι ετϊν πριν, μζχρι να κυμθκεί με λεπτομζρεια ολό-
κλθρθ τθν ιςτορία τθσ ηωισ του. 
Ο μακθτισ πρζπει να κάνει ότι μπορεί να κυμθκεί τα πζντε πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ 
του. Ο μακθτισ κα παρατθριςει ότι είναι πολφ δφςκολο. Αυτά τα χρόνια είναι πολφ 
δφςκολο να τα κυμθκεί κανείσ αλλά υπάρχει ζνα μυςτικό για να τα κυμθκοφμε: Ο 
μακθτισ πρζπει να προςπακεί να κοιμθκεί προφζροντασ διανοθτικά τα ακόλουκα 
μάντραμ : ΡΑ - ΟΜ... ΓΚΑ - ΟΜ... Ο μακθτισ κα κοιμθκεί προφζροντασ αυτζσ τισ δφο 
λζξεισ διανοθτικά και κάνοντασ προςπάκεια να κυμθκεί ςτα όνειρα του όλα όςα 
ςυνζβθςαν ς’ αυτόν ςτα πρϊτα 5 χρόνια τθσ ηωισ του, τθσ παιδικισ του θλικίασ. 
Σα όνειρα είναι αλθκινά. Οι μακθτζσ μασ πρζπει να ανοίξουν τθν Βίβλο και να 
μελετιςουν το Βιβλίο του Δανιιλ και να μάκουν. 
Αφοφ οι μακθτζσ μασ ζχουν κυμθκεί ολόκλθρεσ τισ τωρινζσ ηωζσ τουσ, κατόπιν 
πρζπει να αναγκάςουν τον εαυτό τουσ να κυμθκεί τισ τελευταίεσ ςτιγμζσ τθσ 
προθγοφμενθσ ενςάρκωςθσ τουσ. Εάν ο μακθτισ καταφζρει να κοιμθκεί ιρεμα ενϊ 
εξαςκεί αυτό, ςτο κοντινό μζλλον κα είναι ικανόσ να κυμάται ςτα όνειρα του 
ολόκλθρθ τθν προθγοφμενθ ενςάρκωςθ του.  



Με αυτό το μυςτικό ο κάκε μακθτισ όχι μόνο μπορεί να κυμθκεί τθν προθγοφμενθ 
ενςάρκωςθ του, αλλά επίςθσ όλεσ τισ προθγοφμενεσ ενςαρκϊςεισ του.  
Σο αναγκαίο εδϊ είναι να εξαςκείται κάκε βράδυ μζχρι να ζλκει θ επιτυχία και να 
ζχει μεγάλθ πίςτθ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV  
 
ΚΑΡΜΑ 
τουσ εςωτερικοφσ κόςμουσ υπάρχει ζνασ ναόσ όπου οι 42 δικαςτζσ του Κάρμα 
ιερουργοφν. Είναι τα 42 τςακάλια. Ονομάηονται ζτςι διότι καλφπτουν τα κεφάλια 
τουσ με ζνα είδοσ κρθςκευτικισ μάςκασ που ζχει ςχιμα όπωσ το κεφάλι ενόσ 
λυκόςκυλου ι ενόσ τςακαλιοφ. Αυτοί οι 42 Κφριοι είναι οι Κφριοι του Νόμου τθσ 
Ανταμοιβισ, του νόμου του Κάρμα. Σο κάκε κακό που κάνουμε ςτουσ άλλουσ ςε 
προθγοφμενεσ ενςαρκϊςεισ πρζπει να το πλθρϊςουμε ςτθν επόμενθ ενςάρκωςθ. 
Κάποιοσ πλθρϊνει Κάρμα όχι μόνο για το κακό που κάνει αλλά επίςθσ και για το 
καλό που δεν κάνει όταν μπορεί. Αυτόσ που ζχει τα μζςα να το πλθρϊςει, πλθρϊνει 
και βγαίνει εντάξει με τισ υποχρεϊςεισ του. Αυτόσ που δεν ζχει τα μζςα να το 
πλθρϊςει, αναμφίβολα πρζπει να πλθρϊςει με απερίγραπτο πόνο. 
Οι Κφριοι του Κάρμα λζνε : Κάνε καλζσ πράξεισ για να πλθρϊςεισ τα χρζθ ςου «ΣΟ 
ΛΛΟΝΣΑΡΛ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΜΠΟΡΕΛ ΝΑ ΠΟΛΕΜΘΚΕΛ ΜΕ ΣΘΝ ΗΤΓΑΡΛΑ». 
Εάν ο δίςκοσ που περιζχει τισ καλζσ πράξεισ ηυγίηει περιςςότερο, τότε μποροφμε να 
τοποκετιςουμε καλζσ πράξεισ ςτον άλλο δίςκο. Σο ρθτό λζγει: αφξθςε το βάροσ του 
δίςκου που περιζχει τισ καλζσ πράξεισ να τον κάνεισ να γζρνει προσ το μζροσ ςου 
/ευνοϊκά για ςζνα/. Ζτςι μποροφμε, να ακυρϊςουμε παλιά χρζθ και να απο-
φφγουμε τθ κλίψθ για τον εαυτό μασ. Όταν ζνασ κατϊτεροσ νόμοσ ξεπερνιζται από 
ζναν Ανϊτερο νόμο, ο ανϊτεροσ νόμοσ κακαρίηει τον κατϊτερο νόμο. 
Οι μακθτζσ μασ πρζπει να μάκουν να ταξιδεφουν με το αςτρικό ςϊμα να επιςκεφ-
κοφν τον ναό των Κυρίων του Κάρμα. Ο αρχθγόσ αυτοφ του ναοφ είναι ο ΑΝΟΤΒΛ. 
Σο κλειδί για να ταξιδζψει κανείσ με αςτρικό ςϊμα είναι πολφ απλό. Ο μακθτισ 
πρζπει να ξαπλϊςει ςτο κρεβάτι του και να προςπακιςει να κοιμθκεί ιρεμα. 
Κατόπιν ο μακθτισ πρζπει να ςθκωκεί από το κρεβάτι του ενϊ αποκοιμιζται και να 
φφγει από το δωμάτιο του. Εάν ο μακθτισ πθδιξει απαλά με ςκοπό να ςτακεί ςτον 
αζρα, κα δει με ζκπλθξθ ότι ςτζκεται ευχάριςτα ςτον αζρα και ότι μπορεί να 
ταξιδζψει με αςτρικό ςϊμα ςε κάκε μζροσ τθσ Γθσ. Ο μακθτισ μπορεί να πθγαίνει 
με αςτρικό ςϊμα ςτο παλάτι των Κυρίων του Κάρμα. Όταν λζμε υποκζςεισ, 
αναφερόμαςτε ςτα χρζθ που εκκρεμοφν μπροςτά ςτθν Κοςμικι Δικαιοςφνθ. 
 Οι Κφριοι του Νόμου επίςθσ, δίνουν πίςτωςθ, αλλά όλθ θ πίςτωςθ πρζπει να 
ξεπλθρωκεί κάνοντασ καλζσ εργαςίεσ για το όφελοσ τθσ ανκρωπότθτασ. 
Πρζπει να μάκουμε να βγαίνουμε με αςτρικό ςϊμα να κανονίηουμε τισ υποκζςεισ 
μασ προςωπικά με τουσ Κυρίουσ του Κάρμα. Όταν ο άνκρωποσ μακαίνει να 
διευκετεί τουσ λογαριαςμοφσ του, μπορεί να κατευκφνει τθν ηωι του καλφτερα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  

Ο ΕΩΣΕΡΟ 
Ο Άγιοσ Παφλοσ είπε: «Να κυμάςτε ότι τα ςϊματα ςασ είναι ο ναόσ του ηωντανοφ 
Κεοφ και ότι ο πιο Ανϊτεροσ μζνει μζςα ςασ». Ο Πιο Ανϊτεροσ είναι το Κεϊκό μασ  
πνεφμα, είναι ο Εςϊτεροσ. 



Επομζνωσ ο Εςϊτεροσ είναι το πιο Κεϊκό πράγμα που ζχουμε μζςα μασ. Ο Εςϊτεροσ 
είναι όμορφοσ, υπζροχοσ, αγνόσ. 
Ο Εςϊτεροσ ζχει δφο πράγματα: τθν ψυχι και το ςϊμα. Θ ψυχι βρίςκεται ςε επαφι 
με το ςυμπακθτικό νευρικό ςφςτθμα. Ο Εςϊτεροσ βρίςκεται ςε επαφι με τον 
εγκζφαλο και τθν ςπονδυλικι ςτιλθ. 
Θ ψυχι υποφζρει, απολαμβάνει, εργάηεται, αποκτά εμπειρίεσ, διαπράττει ςφάλ-
ματα, είναι ατελισ. Θ ψυχι είναι αμαρτωλι. Θ ψυχι επιτρζπει ςτον εαυτό τθσ να 
παραςφρεται από πάκθ και υποφζρει γι’ αυτό. Επομζνωσ εάν θ ψυχι επικυμεί ξανά 
τθν κατάςταςθ του αγγζλου, δεν ζχει άλλθ εκλογι από το να βάλει ζνα τζλοσ ςτα 
λάκθ τθσ, να ξαναγίνει αγνι να κακαριςτεί για να επιτφχει τθν ζνωςθ με τον 
Εςϊτερο. 
Όταν θ ψυχι ςυγχωνεφεται με τον Εςϊτερο, δθλαδι γίνεται ζνα με τον Εςϊτερο 
τότε μετατρζπεται ςε Άγγελο. Ο Εςϊτεροσ είναι μία φλόγα. Θ ψυχι είναι μία άλλθ 
φλόγα. Όταν οι δυο φλόγεσ ενϊνονται ςχθματίηουν μία μόνθ φλόγα. Αυτι θ φλόγα 
είναι ζνασ Άγγελοσ. Επομζνωσ οι Άγγελοι είναι τζλειοι άνκρωποι, μετανοθμζνεσ 
ψυχζσ, άνκρωποι που μετανόθςαν για τισ αμαρτίεσ τουσ, για τισ κακζσ τουσ πράξεισ, 
για τισ ακολαςίεσ τουσ, για τισ πράξεισ μοιχείασ, για τουσ φόνουσ κλπ. 
Ο Κεόσ είναι ο Εςϊτεροσ που βρίςκεται μζςα μασ, το παγκόςμιο πνεφμα τθσ ηωισ. 
Είναι θ Κεϊκι φωτιά που είναι ςτον βράχο, ςτα νερά, ςτον αζρα, παντοφ ςτο 
διάςτθμα. Όλθ αυτι θ απεραντοςφνθ αναηωογονείται από τθν Κεϊκι φωτιά.  
Ο Κεόσ είναι μια κάλαςςα φωτιάσ. Θ φωτιά αυτι βρίςκεται παντοφ. Θ φωτιά είναι 
Κεόσ. Θ φωτιά είναι θ Πεντθκοςτι. 
Είναι ο Κεόσ. Θ φωτιά που ο Μωχςισ είδε ςτον κάμνο του HOREB είναι ο Κεόσ. Ο 
Εςϊτεροσ που ζχουμε μζςα μασ είναι θ φλόγα τθσ Κεϊκισ φωτιάσ : είναι ο Κεόσ 
μζςα μασ. Ο Εςϊτεροσ είναι το κείο πρόςωπο, το ουράνιο πρόςωπο μζςα μασ. Όταν 
θ ψυχι ενϊνεται με τον Εςϊτερο, μετατρζπεται ςε Αυτόν. Σότε γινόμαςτε Άγγελοι. 
Οι Άγγελοι βρίςκονται ςτθν φφςθ, ςτουσ ποταμοφσ, ςτθν κάλαςςα, ςτα ςφννεφα, 
ςτα θφαίςτεια, παντοφ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
 
ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ 
Εμείσ φφγαμε από τθν Εδζμ μζςα από τισ πφλεσ του ςεξ. Θ Εδζμ είναι το ίδιο το ςεξ. 
Μποροφμε να μποφμε ςτθν Εδζμ μόνο μζςα από τθν είςοδο από τθν οποία 
βγικαμε. Θ πφλθ αυτι είναι το ςεξ. Κανζνασ δεν μπαίνει ςτον παράδειςο από λάκοσ 
πφλθ ι πφλεσ. Δεν υφίςτανται ςτον Παράδειςο. Ο Παράδειςοσ δεν ζχει τζτοιεσ 
πφλεσ. Πρζπει να μποφμε με τον ίδιο τρόπο που βγικαμε. Θ Εδζμ είναι το ίδιο το 
ςεξ. 
Οι ςεξουαλικζσ δυνάμεισ βρίςκονται παντοφ. Ό,τι υπάρχει ς’ αυτόν το κόςμο είναι 
το παιδί του ςεξ. Εμείσ οι ίδιοι υπάρχουμε ς’ αυτόν τον κόςμο διότι είχαμε ζνα 
πατζρα και μία μθτζρα. 
τθν Εδζμ υπάρχουν δφο δζνδρα: το δζνδρο τθσ γνϊςθσ του καλοφ και του κακοφ 
και το δζνδρο τθσ ηωισ. Εμείσ φφγαμε από τθν Εδζμ ζχοντασ φάει το απαγορευμζνο 
φροφτο. Δεν μποροφμε να μποφμε ςτθν Εδζμ εφ’ όςον ςυνεχίηουμε να τρϊμε αυτό 
το φροφτο. 
τθν βάςθ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ υπάρχει ζνα κόκαλο που ονομάηεται κόκκυγασ.  



’ αυτό το κόκαλο υπάρχει, ζνα αικερικό κζντρο που ονομάηεται MULHADDHARA, 
και μζςα ς’ αυτό το αικερικό κζντρο υπάρχει ζνα περιτυλιγμζνο φίδι φωτιάσ.  
Αυτό το φίδι είναι θ φωτιά τθσ Πεντθκοςτισ. Θ φωτιά του Αγίου Πνεφματοσ. 
Αυτι θ φωτιά είναι τρομερι ζχει τρομακτικι δφναμθ. Αυτό είναι το Πφρινο Φίδι των 
Μαγικϊν μασ Δυνάμεων. τθν Λνδία αυτό το φίδι ονομάηεται Κουνταλίνθ. 
Οι ςοφοί άνκρωποι τθσ Λνδίασ ξυπνοφν τθν Κουνταλίνθ με εξουαλικι Μαγεία. Θ 
εξουαλικι Μαγεία είναι πολφ εφκολθ. Ζνασ άνδρασ και μια γυναίκα μποροφν να 
ενωκοφν ςεξουαλικά και κα γίνουν «μία ςάρκα». Και οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ 
πρζπει να αποςφρονται από τθν ςεξουαλικι πράξθ πριν και χωρίσ να χφςουν το 
ςπερματικό υγρό. Σο ςπερματικό υγρό δεν πρζπει να χφνεται μζςα ςτθ μιτρα, ο 
ςπόροσ δεν πρζπει να χφνεται οφτε ζξω από αυτό το όργανο. Ο άνδρασ πρζπει να 
αποςφρεται από τθ γυναίκα, και θ γυναίκα από τον άνδρα περιορίηοντασ τθν 
ςεξουαλικι επικυμία για να αποφφγουν το ςκόρπιςμα του ςπερματικοφ υγροφ. 
Περιορίηοντασ τθν ςεξουαλικι ορμι το ςπζρμα μετατρζπεται ςε πολφ λεπτζσ 
ενζργειεσ που ςθκϊνονται μζχρι, τον εγκζφαλο μζςω δυο λεπτϊν νευρικϊν χορδϊν. 
Αυτζσ οι χορδζσ είναι οι δφο μάρτυρεσ που μασ μίλθςαν ςτθν Αποκάλυψθ. 
Είναι οι δφο ελιζσ του ναοφ, τα δυο κεριά που ςτζκονται πριν από τον κρόνο του 
Κεοφ τθσ Γθσ. 
Ζνασ γιόγκι φτιάχνει το ςπίτι του χωρίσ να χρειαςκεί να παραβεί τθν 6θ εντολι του 
Κεϊκοφ Νόμου : « Ου μοιχεφςεισ ». 
Κατά τθν διάρκεια τθσ πράξθσ τθσ ςεξουαλικισ μαγείασ είναι δυνατό ςε ζνα 
ςπερματοηωάριο, το οποίο οι ςελθνιακζσ ιεραρχίεσ χρθςιμοποιοφν για να γονιμο-
ποιθκοφν τθν μιτρα, να ξεφφγει χωρίσ να υπάρχει ανάγκθ εκςπερμάτωςθσ. 
Ο Κεόσ είναι ο Εςϊτεροσ, και ο κρόνοσ του είναι θ ςπονδυλικι ςτιλθ. Οι ςεξουα-
λικζσ δυνάμεισ είναι θλιακζσ και ςελθνιακζσ. Όταν τα θλιακά και ςελθνιακά άτομα 
ενϊνονται ςτον κόκκυγα, τότε το τυλιγμζνο φίδι των μαγικϊν μασ δυνάμεων 
ξυπνάει. Με αυτό το φίδι μποροφμε να ξυπνιςουμε όλεσ τισ δυνάμεισ των ςοφϊν 
ανκρϊπων. 
Αυτό το φίδι μπαίνει μζςα από το κατϊτερο ςτόμιο τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Θ 
ςτιλθ είναι κοίλθ εςωτερικά. Κατά μικοσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ υπάρχει ζνα 
κανάλι μζςω του οποίου θ ιερι φωτιά του Αγίου Πνεφματοσ ςθκϊνεται προσ τα 
πάνω, ςιγά ςιγά, μζχρι να φτάςει ςτον εγκζφαλο. 
Όταν το τυλιγμζνο φίδι φκάνει ςτον εγκζφαλο, τότε θ ψυχι ενϊνεται με τον 
Εςϊτερο και επομζνωσ μπαίνει ςτθν Εδζμ. 
Θ ψυχι που ενϊνεται με τον Εςϊτερο ζχει εξουςία επάνω ςτθ γθ, ςτο νερό, ςτθν 
φωτιά. Απορεί να διατάξει ανζμουσ και τυφϊνεσ. Μπορεί να ακοφςει και να δει τα 
πράγματα ςτον ουρανό, ςτθν γθ και ςτθν άβυςςο και μπορεί να γνωρίηει όλα τα 
κεία πράγματα. 
Ο ΙΗΟΤ ΧΡΙΣΟ είπε: «Σα καφματα που ζκανα, μπορείτε και εςείσ να τα κάνετε 
και ακόμα περιςςότερα ».  
Και επομζνωσ ο μόνοσ τρόποσ να μποφμε ςτον Παράδειςο είναι μζςα από τθν πφλθ 
που βγικαμε. 
Θ πφλθ είναι το ςεξ. Κανείσ δεν μπαίνει ςτον παράδειςο από λάκοσ πφλεσ. 
Οι ανφπαντροι άνκρωποι πρζπει να μετατρζπουν το ςπερματικό υγρό με βακειζσ 
αναπνοζσ, κρατϊντασ τα πνευμόνια τουσ γεμάτα, τριάντα δευτερόλεπτα ι 
περιςςότερο. Αυτι θ SWARA άςκθςθ πρζπει να γίνεται κακθμερινά. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII  
 
ΟΙ ΕΠΣΑ ΕΚΚΛΗΙΕ 
Oι επτά εκκλθςίεσ που αναφζρονται ςτθν Αποκάλυψθ του Αγίου Λωάννθ δεν είναί 
ςτθν Αςιατικι Ιπειρο όπωσ νομίηεται από τουσ αδαείσ. Είναι ςτθν ςπονδυλικι 
ςτιλθ. 
Θ Αποκάλυψθ του Αγίου Λωάννθ είναί ζνα βιβλίο ςφραγιςμζνο με επτά ςφραγίδεσ. 
Σο βιβλίο είναί ο ίδίοσ ο άνκρωποσ. 
Κανζνασ εκτόσ από τον Αμνό, τον Εςϊτερο που βρίςκεται μζςα μασ, δεν μπορεί να 
ανοίξει το βιβλίο καί να ςπάςει τίσ επτά ςφραγίδεσ. 
OL επτά εκκλθςίεσ είναι επτά νευρικά κζντρα ςτθν ςπονδυλικι ςτιλθ. 
ΕΦΕΟ: Θ πρϊτθ εκκλθςία είναί θ εκκλθςία τθσ Εφζςου. Ευρίςκεταί ςτθν 
κοιλότθτα του κόκκυγα. Μζςα ς’ αυτι υπάρχει το ίερό φίδί, το μεταλλικό φίδι, το 
μπροφτηινο φίδι που κεράπευςε τουσ Λςραθλίτεσ ςτθν Ζρθμο. 
Όταν ανοίγεται αυτι θ εκκλθςία, αποκτοφμε ίςχφ επάνω ςτα θφαίςτεια καί τουσ 
ςειςμοφσ καί επάνω ςτα όντα που ηουν κάτω από το ζδαφοσ. 
ΜΤΡΝΗ: Όταν το φίδί φτάςει ςτον προςτάτθ ξυπνάει τθν δεφτερθ εκκλθςία τθσ 
μφρνθσ καί αποχτοφμε ίςχφ επάνω ςτο νερό καί τίσ καταιγίδεσ. 
ΠΕΡΓΑΜΟ: Όταν το ίερό φίδι υψωκεί ςτο κεντρικό κανάλι τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ 
ςτο φψοσ του ομφαλοφ, θ τρίτθ εκκλθςία, θ εκκλθςία τθσ Περγάμου ανοίγεται. 
Εμείσ τότε αποκτοφμε ίςχφ επάνω ςτίσ αςτραπζσ, ςτθν φωτιά καί ςτα ενεργά 
θφαίςτεια. Μποροφμε να διατάξουμε τα θφαίςτεια καί να μασ υπακοφςουν. 
Μποροφμε να διατάξουμε τθν φωτιά καί θ παγκόςμια φωτιά μασ υπακοφει. 
ΘΤΑΣΕΙΡΑ: Όταν το φίδι φκάςει ςτθν καρδιά θ εκκλθςία τθσ Κυάτειρασ ανοίγεται. 
Αυτι θ εκκλθςία μασ δίνει ίςχφ επάνω ςτουσ κυκλϊνεσ ςτουσ ανζμουσ καί ςτουσ 
τυφϊνεσ. 
ΑΡΔΕΙ: Όταν το ίερό φίδί φκάςεί ςτο φψοσ του λαιμοφ μποροφμε να ακοφςουμε 
τθν ομιλία των αγγζλων, τίσ λζξεισ των ψυχϊν των νεκρϊν κλπ. Αυτι είναι θ 
εκκλθςία των άρδεων. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: Όταν το ιερό φίδι ανυψωκεί μζςω τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ καί 
φκάςει ςτο φψοσ του φρυδιοφ /μετϊπου/ τότε μποροφμε να δοφμε πράγματα του 
άλλου κόςμου: αςτρικά φϊτα των ψυχϊν των νεκρϊν, αρχαγγζλουσ, ςεραφείμ, 
δυνάμεισ, αρχζσ, κρόνουσ κλπ. Αυτι είναι θ εκκλθςία τθσ Φιλαδζλφειασ. 
ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ: Όταν το φίδι φκάςει ςτο ανϊτερο 
μζροσ του κρανίου θ εκκλθςία τθσ Λαοδικείασ ανοίγει. Αυτι είναι το διαμαντζνιο 
μάτι. Αυτόσ που ανοίγει το μάτι γνωρίηει όλα τα πράγματα του ουρανοφ και τθσ γθσ. 
Γίνεται τρομερόσ. Βλζπει παντοφ. Δεν υπάρχει τίποτα που να μθν γνωρίηει. Μετά 
από αυτό θ ψυχι ενϊνεται με τον Εςϊτερο και γίνεται ζνασ Δάςκαλοσ, προφιτθσ, 
ςοφόσ, φωτιςμζνο ον, κακθγθτισ εξουςίασ. Όταν θ ψυχι ζχει ενωκεί ολοκλθ-
ρωτικά, απόλυτα μετατρζπεται ςε άνκρωπο. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 
 
ΑΣΡΙΚΑ ΣΑΞΙΔΙΑ 
Θ ψυχι κρφβεται ς’ ζνα ρευςτό ςϊμα που ονομάηεται, το Αςτρικό ϊμα. Σο αςτρικό 
ςϊμα είναι παρόμοιο με το φυςικό ςϊμα. Μζςα ςτο αςτρικό ςϊμα είναι θ ψυχι με 
το μυαλό τθσ, τθν κζλθςθ τθσ, τθν ςυνείδθςθ τθσ και τα αιςκιματα τθσ. 



 Επομζνωσ το αςτρικό ςϊμα είναι καυμάςιο. Αυτό είναι το ςϊμα τθσ ψυχισ. Όταν 
το ςάρκινο και οςτζϊνο ςϊμα κοιμάται, θ ψυχι αφινει το ςϊμα αυτό και περιπλα-
νιζται παντοφ. Θ ψυχι ταξιδεφει με το αςτρικό τθσ ςϊμα. 
Όταν ο βαςιλιάσ Ναβουχοδονόςορ κοιμόταν ςτο κρεβάτι του ςκζφκθκε τι κα ςυν-
ζβαινε ςτο μζλλον ς’ αυτόν. Κατόπιν αποκοιμικθκε. Θ ψυχι του βαςιλιά κατόπιν 
άφθςε το ςϊμα του, ταξίδεψε ςτο αςτρικό επίπεδο και είδε ζνα άγαλμα του οποίου 
το κεφάλι ιταν από χρυςό, το ςτικοσ του και τα χζρια του ιταν από άργυρο, το 
επάνω τμιμα των ποδιϊν /μθροί, κνιμεσ/ ιταν από χαλκό και το κάτω τμιμα των 
ποδιϊν/ταρςοί, πατοφςεσ/ ιταν κατά ζνα μζροσ από ςίδθρο και κατά ζνα μζροσ 
από ψθμζνο πθλό. 
Ο βαςιλιάσ διζταξε όλουσ τουσ ςοφοφσ άνδρεσ, αςτρολόγουσ, χαλδαίουσ μάντεισ να 
εμφανιςτοφν και να προφθτεφουν το όνειρο του αγάλματοσ γ’ αυτόν. Κανζνασ δεν 
ιταν ικανόσ να πει ςτο βαςιλιά για το όνειρο του, διότι δεν ικελε να το πει ςε 
κανζναν. Εξ αιτίασ αυτοφ οι ςοφοί κανατϊκθκαν. 
Ο προφιτθσ Δανιιλ πιγε ςτο ςπίτι του και προςευχικθκε ςτον Κφριο Λεχωβά με 
τουσ ςυντρόφουσ του και κατόπιν πιγε ςτο κρεβάτι και κοιμικθκε ιρεμα. 
Θ ψυχι του Δανιιλ ζφυγε από τον ςϊμα του και είδε ςτο Αςτρικό το περίφθμο 
άγαλμα του βαςιλιά Ναβουχοδονόςωρα. Σθν επόμενθ θμζρα ο Δανιιλ πιγε 
μπροςτά ςτον βαςιλιά και προφιτευςε το όνειρο του αγάλματοσ, και του ζδωςε τθν 
κατάκεςθ του, δθλαδι τθν ερμθνεία. Ο βαςιλιάσ εξεπλάγθ, και τιμζσ αποδόκθκαν 
ςτον Δανιιλ. Και επομζνωσ τα όνειρα είναι αςτρικζσ εμπειρίεσ.  
Οι μακθτζσ μασ λαμβάνουν τθν μυιςθ τουσ ςτουσ ναοφσ του αςτρικοφ επιπζδου. 
Σο αςτρικό επίπεδο είναι γνωςτό ςτθ Βίβλο με το όνομα Βουνό. το Βουνό ο Λθςοφσ 
μεταςχθματίςκθκε μπροςτά ςτουσ μακθτζσ του. Οι εμπειρίεσ ςτο Βουνό είναι 
Αςτρικό. Κατά τθν διάρκεια του φπνου οι μακθτζσ μασ είναι ςτο βουνό. Είναι ςτο 
ενδιαφζρον των μακθτϊν μασ να μελετιςουν το Βιβλίο του Δανιιλ ςτθν Βίβλο. Όλα 
τα οράματα του Δανιιλ ιταν ςτο Βουνό, ςτο Αςτρικό επίπεδο και όχι ςτο φυςικό 
επίπεδο. Οι μακθτζσ μασ μόλισ ξυπνιςουν από τον φπνο τουσ, δεν πρζπει να 
κινθκοφν, διότι με τθν κίνθςθ του ςϊματοσ το αςτρικό ςϊμα ταράηεται, και χάνο-
νται οι αναμνιςεισ. Μόλισ ξυπνιςουν οι μακθτζσ πρζπει να κάνουν μία προς-
πάκεια να κυμθκοφν όλεσ εκείνεσ τισ τοποκεςίεσ που πιγαν ενϊ τα ςϊματα τουσ 
κοιμόντουςαν. Πρζπει να κάνουν μία προςπάκεια να κυμθκοφν όλεσ τισ προθ-
γοφμενεσ εμπειρίεσ τουσ ςτο αςτρικό επίπεδο. Οι μακθτζσ μασ δεν πρζπει να 
διθγθκοφν τισ εμπειρίεσ τουσ ςε κανζναν. 

Σαμαέλ Αούν Βεόρ 


