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Μςωσ αυτά που κα διαβάςει κανείσ παρακάτω, και που τα ακοφει για πρϊτθ φορά, 
του φανοφν λίγο τρομακτικά ι εξωπραγματικά. Πμωσ είναι πζρα για πζρα αλθκινά 
και με λίγθ ενδοςκόπθςθ και παρατιρθςθ κα αντιλθφκεί πλιρωσ τον μθχανιςμό 
τουσ. Χωρίσ τθν γνϊςθ αυτιν κανείσ δεν μπορεί να ιςχυριςτεί ότι μυικθκε ουςια-
ςτικά ! 
Είναι ςε όλουσ γνωςτό το τι εννοοφμε με τον όρο προςωπικότθτα τοφ ανκρϊπου :  
είναι ο ιδιαίτεροσ ςτον κακζνα από μασ χαρακτιρασ ςε ςυνδυαςμό με τθν ενςυνεί-
δθτθ μασ ατομικότθτα.  
Ο ιδιαίτεροσ χαρακτιρασ είναι το ςφνολο τϊν φυςικϊν μασ προδιακζςεων.  
Με άλλα λόγια ο ιδιαίτεροσ χαρακτιρασ μασ είναι θ ιδιαίτερθ ιδιοςυγκραςία τοφ 
κακενόσ και οφείλεται ςε προγονικζσ, φυλετικζσ, κλθρονομικζσ, πλανθτικζσ ἢ άλλου 
είδουσ επιρειεσ ( όπωσ κοςμικζσ κ.λ.π. ). 
Οι εν λόγω προδιακζςεισ είναι ςυνυφαςμζνεσ όχι με τθν Ψυχι ( το Εγϊ ), θ οποία 
είναι άφκαρτθ, αιϊνια και αμετάβλθτθ, αλλά με τα επενδφματα τθσ, μζςω τϊν 
οποίων αυτι εκφράηεται ςτοφσ διάφορουσ κόςμουσ. 
Θ Ενςυνείδθτθ ατομικότθτα μασ είναι το ςυνειδθτό μασ απόκτθμα μζςα από το 
πρίςμα τοφ χαρακτιρα μασ και τισ προςωπικισ μασ πείρασ, που είναι απότοκοσ τισ 
δραςτθριότθτάσ μασ μζςα ςτον κόςμο. Θ ενςυνείδθτθ λοιπόν ατομικότθτα μασ είναι 
κάτι που ςιγά-ςιγά δθμιουργείται και εφ’ όςον μεγαλϊνει το απόκτθμα τισ 
προςωπικισ μασ εμπειρίασ και επεκτείνεται ςτα διάφορα επίπεδα τισ γνϊςεωσ ( 
πνευματικό επίπεδο ), τοφ αιςκιματοσ ( ψυχικό επίπεδο ) και τθσ δράςθσ ( υλικό 
επίπεδο ).  
Από τι είδουσ όμωσ αποκθκευμζνα ςτοιχεία αποτελείται αυτό το ενςυνείδθτο 
κτίςμα το οποίο ζχει ωσ ζδρα του τθν μνιμθ και το λεγόμενο υποςυνείδθτο ; Ασ 
ενςκιψουμε όμωσ πιό προςεκτικά, ςε αυτό που κεωροφμε ωσ προςωπικότθτά μασ.  



Ππωσ το παχυλό υλικό ςϊμα αποτελείται από πολλά κφτταρα, οργανωμζνα ςε 
λειτουργικά ςφνολα, το ίδιο και θ προςωπικότθτά μασ ςυγκροτείται από αλλθλο-
εξαρτθμζνα ψυχονοθτικά είδωλα. Τα κφτταρα, κα λζγαμε, τισ προςωπικότθτασ ἢ 
τοφ εαυτοφ μασ είναι ακριβϊσ, ζνα προσ ζνα, τα είδωλα ἢ κλιςζ ποφ εμείσ δθμι-
ουργοφμε και προεκτείνουμε ωσ αποτζλεςμα τϊν ςκζψεων, επικυμιϊν και αδυνα-
μιϊν μασ. Τα αποκαλοφμε δε και ψυχονοθτικά διότι είναι ςυνδυαςμόσ φορτίςεωσ 
τϊν ενεργειϊν τισ Σκζψεωσ και τισ Επικυμίασ. Ο Κεόσ, όπωσ είπαμε, είναι θ Ηωι με 
χαρακτθριςτικό του τθν Αυτάρκεια.  
Γιά να γίνει όμωσ θ Ηωι Ζκφραςθ - Ευαρζςκεια και να εμφανιςκοφν τα Φαινόμενα 
τισ Ηωισ χρειάηεται να υπάρχει ςαν Μζςον θ Κεία Ουςία ( G ), θ οποία δθμιουρ-
γικθκε με το Γεννθκιτω Φωσ. 
Τα ψυχονοθτικά αυτά είδωλα ςυντίκενται από τισ εκφράςεισ τισ Κείασ Ουςίασ ςτθν 
Δθμιουργία ποφ είναι τα τζςςερα ςτοιχεία τοφ πυρόσ, τοφ αζροσ, τοφ φδατοσ και 
τισ γθσ, γι’ αυτό δεν είναι άψυχα αντικείμενα, αλλά ζχουν μιά δικι τουσ ηωι, διότι 
και θ Κεία Ουςία Ηεί ! Και όταν λζμε Κεία Ουςία, εννοοφμε τισ εκφράςεισ τισ 
Ραγκόςμιασ Ψυχισ όπωσ είναι : θ Νοθτι Φλθ ( ιδζεσ), θ Νοθτικι Φλθ (ςκζψεισ), θ 
Ψυχικι Φλθ, θ παχυλι  Φλθ κ.ο.κ. 
Επειδι δε τα είδωλα αυτά ςυντίκενται από τα τζςςερα Στοιχεία, είναι οι ςυνδυ-
αςμοί των, αποκαλοφνται ςυνικωσ ςτθν μυθτικι ορολογία και Στοιχειακά ! 
Κατά ςυνζπειαν μποροφμε να ζχουμε τοφσ παρακάτω ςυςχετιςμοφσ για το δυναμι-
κό που ο Σολομϊντασ χρθςιμοποιεί ςαν εγϊ, υπό τθν κεντρικι κακοδιγθςθ τοφ 
Χιράμ Αμπίφ ( το Ρνεφμα ), για να καταςκευάςει τον ναό του, δθλαδι να δθμιουρ-
γιςει και να πραγματοποιιςει τθν τριπλι Ρροςωπικότθτα του. Ζτςι : 
1. Οι Τεχνίτεσ - Διδάςκαλοι εκπροςωποφν τθν Νόθςθ και τθν Σκζψθ. 
2. Οι Βοθκοί - Εταίροι εκπροςωποφν το Συναίςκθμα και τθν Επικυμία.  
3. Οι Μακθτεφομενοι εκπροςωποφν το Υλικό Σϊμα και το Σϊμα ενεργείασ.  
Κάκε τι ποφ υπάρχει ςτθν Δθμιουργία, είτε το βλζπουμε είτε όχι, ηεί και ζχει μιά 
μορφι. 
Δεν υπάρχει τίποτε που να μθν ηεί, γιατί αν υπιρχε κάτι τζτοιο μζςα ςτον Κεό, κα 
υπιρχε Μζςα Του θ φκορά και ο Κάνατοσ. Δεν κα ιταν ο Κεόσ, το Απόλυτον Είναι, 
Ακάνατοσ. Επομζνωσ ζννοια κανάτου ἢ εκμθδζνιςθσ δεν υπάρχει. 
Βζβαια αν εννοοφμε με τον όρο εκμθδζνιςθ τθν αλλαγι, τθν διαφοροποίθςθ τϊν 
καταςτάςεων, ναί, αυτό ςίγουρα υπάρχει. Πμωσ θ παχυλι φλθ υφίςταται αλλαγζσ. 
Μπορεί από φλθ να γίνει ενζργεια και το αντίκετο. 
Ζτςι και τα είδωλα αυτά είναι ηωντανά. Ζχουν μια ηωι, κάπωσ διαφορετικι βζβαια 
από το δικό μασ είδοσ ηωισ ςτο οποίο είμαςτε ςυνθκιςμζνοι, αλλά όπωσ είπαμε και 
θ Κεία Ουςία Ηεί. DEUS ΝOΝ FECIT MORTEM (o Κεόσ δεν φτιάχνει κνθτό). 
Ασ διερωτθκοφμε όμωσ. Τι είναι αυτό ποφ ςε τελικι ανάλυςθ γνωρίηουμε ςαν ηωι, 
τα Φαινόμενα δθλαδι τισ Ηωισ ; 
Δεν είναι θ ςυνειδθτοποίθςθ πραγμάτων, καταςτάςεων, εντυπϊςεων, ποφ γίνεται 
μζςω τϊν διαφόρων εκφράςεων τισ ουςίασ αυτισ ( τα τζςςερα ςτοιχεία ) ποφ 
εκπθγάηει από τον Κεό ; Λζμε ότι τα είδωλα τα επινοεί ο άνκρωποσ.  
Ναι, αλλά γιά ποιόν ςκοπό ;  
Μα αςφαλϊσ γιά να τον εξυπθρετιςουν. Από τθν άμορφθ Κεία Υπερουςία, ο 
άνκρωποσ είναι ςε κζςθ ότι κάνει ο Κεόσ Ρατιρ να κάνει και αυτόσ ( ο υιόσ ). 
Δθλαδι να χρθςιμοποιεί και να μορφοποιεί τθν Κεία Ουςία. Μορφοποιείται θ κεία 
Ουςία ; Ναί !  



Στον ανϊτερο και κατϊτερο νοθτικό κόςμο θ Κεία Ουςία ζχει ςαν χαρακτθριςτικό 
τισ μορφζσ, ενϊ θ φλθ ποφ αποκαλοφμε ψυχικι ( αίςκθμα ) όπωσ και θ παχυλι φλθ, 
δεν ζχουν ωσ χαρακτθριςτικό τθν μορφι, αλλά μορφοποιοφνται. 
Τϊρα τα είδωλα, ποφ αφοροφν τθν ηωι τοφ ανκρϊπου, πωσ γίνονται ; 
Ρωσ μορφοποιοφνται και πωσ προικίηονται με μιά δικι τουσ υπόςταςθ και ηωι ; 
Γιατί θ ηωι τουσ είναι ανεξάρτθτθ από τθν ηωι τϊν ανκρϊπων ποφ τα ζχουν 
προεκτείνει! 
Υπάρχουν δφο τρόποι με τοφσ οποίουσ οι άνκρωποι δθμιουργοφν τα ψυχονοθτικά 
είδωλα. Ξεκινοφν δε και oι δφο με τθν φπαρξθ κάποιου ερεκίςματοσ μζςα ςτον 
κόςμο τισ φλθσ. Και άλλοτε μεν το ερζκιςμα δθμιουργεί μιά τουλάχιςτον επικυμία, 
άλλοτε δε προθγείται μιά ςκζψθ θ οποία και προζχει. Ζτςι ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ 
τα αποκαλοφμε μορφζσ Επικυμίασ- ςκζψθσ, ενϊ ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ μορφζσ 
Σκζψθσ - επικυμίασ. 
Θ Κεία Ουςία ςτον Ανϊτερο Νοθτικό κόςμο ( οι ιδζεσ ) και Νοθτικό κόςμο ( ςκζψθ ) 
τοφσ δίνει τθν μορφι.  
Τθν ενζργεια ἢ θ δφναμθ τθν παίρνουν από το μορφοποιθμζνο μζροσ τισ Κείασ Ου-
ςίασ ποφ ονομάηουμε ψυχικό κόςμο και τθν μορφι τουσ από τον αικερικό κόςμο. 
Αμζςωσ μόλισ μασ δονιςει μιά επικυμία ἢ ζνα ςυναίςκθμα, γιά να αποκτιςει 
φπαρξθ πρζπει να ζχει μιά ραχοκοκαλιά, κακϊσ και υλικι υπόςταςθ. Θ ραχοκοκαλιά 
τϊν Επικυμιϊν - ςκζψεων είναι θ αχαλίνωτθ επικυμία και ηωι τουσ είναι ο παρα-
λογιςμόσ. 
Με άλλα λόγια θ ςκζψθ ποφ ςκλαβϊνεται ι υποδουλϊνεται ςτο ςυναίςκθμα ἢ ςτθν 
επικυμία. Το ςϊμα τουσ είναι λεπτοφυζσ- ενεργειακισ φφςεωσ και για αυτό είναι 
αόρατα. Τα είδωλα αυτά τα ονομάηει πολφ εφςτοχα ο Λθςοφσ “ πνεφματα άλαλα και 
κωφά ”, διότι κακϊσ δεν ζχουν λογικι μζςα τουσ μπορεί να κεωρθκοφν ότι δεν 
ακοφν, ότι είναι κουφά. 
Διαβάηουμε ςτθν Καινι Διακικθ οριςμζνα λόγια που θχοφν εκ πρϊτοισ ωσ ακατα-
νόθτα : 
« ἰδὼν δὲ ὁ Ιθςοῦσ ὅτι ἐπιςυντρζχει ὄχλοσ, ἐπετίμθςε τῷ πνεφματι τῷ ἀκακάρτῳ 
λζγων αὐτῷ· τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγϊ ςοι ἐπιτάςςω, ἔξελκε ἐξ αὐτοῦ 
καὶ μθκζτι εἰςζλκῃσ εἰσ αὐτόν » ( Μάρκοσ κεφ. 9 : 17~25 ). 
«῾Υπζςτρεψαν δὲ οἱ ἑβδομικοντα ( μακθτζσ ) μετὰ χαρᾶσ λζγοντεσ· Κφριε, καὶ τὰ 
δαιμόνια ὑποτάςςεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί ςου » ( Λουκάσ κεφ. 10 : 17 ). 
Ασ δοφμε όμωσ τον μθχανιςμό με τον οποίο δθμιουργοφνται αυτά τα είδωλα μζςα 
μασ ! 
Κάποιοσ ςιμερα, ςαν παροφςα προςωπικότθτα, καλυμμζνοσ με τα είδωλα επικυμι-
ϊν και ςκζψεων τοφ παρελκόντοσ, ποφ είναι αποκθκευμζνα ςτο υποςυνείδθτο του, 
αντιλαμβάνεται κάτι μζςω τϊν πζντε αιςκιςεων. 
Είναι βζβαια ανκρϊπινο να κζλει να το γνωρίςει και αργότερα να κζλει να το 
αποκτιςει. 
Βλζπει λοιπόν κάτι. Αυτό ςθμαίνει ότι οι αικερικζσ δονιςεισ τοφ φωτόσ διαβιβάηουν 
εικόνεσ και μορφζσ ςτα μάτια και δθμιουργοφν ζνα ερεκιςμό ςτο οπτικό νεφρο και 
κατόπιν ςτον εγκζφαλο, ο οποίοσ τισ αποτυπϊνει ςαν βλζπω.  
Αμζςωσ ζχει το είδωλο ἢ το κλιςζ τοφ αντικειμζνου μζςα του. Ρροςθλϊνεται λοιπόν 
ςτο κλιςζ τοφ αντικειμζνου, ενϊ νομίηει ότι προςθλϊνεται ςτο αντικείμενο. 
Από τθν ςτιγμι αυτιν γεννιζται το είδωλο τοφ αντικειμζνου μζςα του και εναπο-
μζνει τϊρα να το εμποτίςει με ενζργεια, με δφναμθ.  



Με ποιόν όμωσ τρόπο ; Εδϊ ενεργοποιείται το κζλω ! Πχι μόνο να το γνωρίςω, αλλά 
να το ζχω, να γίνει κτιμα μου. Αρχίηει λοιπόν το νοθτικό είδωλο να εμποτίηεται με 
τθν επικυμία. Ώςτε τα άλαλα και κωφά πνεφματα ζχουν ςαν Ουςία ηωι τουσ τθν 
επικυμία τϊν ανκρϊπων. Μετά πρζπει να πάρουν επιπρόςκετθ δφναμθ, να 
ενεργοποιθκοφν πιό πολφ από ότι ζχουν ενεργοποιθκεί με τθν επικυμία, ϊςτε να 
αποκτιςουν ζνα πιό μόνιμο ( πάγιο ) χαρακτιρα. Δθλαδι : Ρωσ κα το ζχω δικό μου 
… ; Ρωσ κα το αποκτιςω … ; Ρωσ κα το γνωρίςω … ; Και τότε υποτάςςεται ο Νοφσ, θ 
Σκζψθ, ςτο είδωλο ποφ αυτι δθμιοφργθςε. Και όταν θ ζντονθ δφναμθ και ηωι τοφ 
ειδϊλου είναι θ επικυμία, θ οποιαδιποτε επικυμία, τότε ζχουμε τα λεγόμενα « 
πνεφματα, τα άλαλα και κωφά », δθλαδι τισ μορφζσ επικυμιϊν-ςκζψεων όπου ο 
Νοφσ κα επινοιςει τρόπουσ για να τα εξυπθρετεί και δεν κα είναι ο Κφριοσ. Μθν 
νομίςετε ότι αυτά, κακϊσ και όςα κα αναφερκοφν πιο κάτω ζχουν δόςθ φανταςίασ 
ἢ είναι υπερβολικά. Μπορεί ο κακζνασ, πολφ εφκολα, διαλογιηόμενοσ και με λίγθ 
ενδοςκόπθςθ να πειραματιςκεί ϊςτε να διαπιςτϊςει τον τρόπο τοφ πωσ όλα αυτά 
λειτουργοφν μζςα του.  
Στθν ουςία είναι μιά αναπαράςταςθ τισ φωτογραφικισ διαδικαςίασ, θ οποία 
μιμείται λειτουργίεσ τισ Φφςεωσ. Το φωσ ποφ προςπίπτει μζςω τοφ φακοφ ςτο 
φωτογραφικό κλιςζ, ποφ βρίςκεται ςε ζνα ςκοτεινό περιβάλλον, είναι ανάλογο με 
το φωσ ποφ μζςω τοφ ματιοφ καταγράφει κάποιοσ το είδωλο ενόσ αντικειμζνου 
ςτον εγκζφαλο του και κατόπιν ςτθν μνιμθ και ςτο υποςυνείδθτο.  
Θ αναπαραγωγι από το Κλιςζ τϊν φωτογραφιϊν μζςω τϊν υγρϊν εμφάνιςθσ και 
ςτθν ςυνζχεια θ ζκκεςθ τουσ ςτο φυςικό φωσ αντιςτοιχεί με τισ προβολζσ τϊν 
ειδϊλων τοφ υποςυνειδιτου μζςω τισ επικυμίασ ( υγρά εμφάνιςθσ ) και τισ ςκζψε-
ωσ ( είναι το φυςικό φωσ τοφ τελικοφ ςταδίου τισ εμφάνιςθσ τϊν φωτογραφιϊν ). 
« Στον Ελευκεροτεκτονιςμό διδάςκονται ότι θ ελευκερία και μάλιςτα θ ελευκερία 
τισ Συνειδιςεωσ με όλεσ τισ ελευκερίεσ που πθγάηουν εξ αυτισ είναι ο κφριοσ 
ςκοπόσ τοφ τάγματοσ. Διδάςκονται επίςθσ ότι θ Δικαιοςφνθ πρζπει να είναι το 
κεμζλιο κάκε ανκρϊπινθσ κοινωνίασ. Μιπωσ όμωσ θ ελευκερία και θ δικαιοςφνθ 
είναι μόνον κενζσ λζξεισ, εάν ο άνκρωποσ είναι ζρμαιο τισ ειμαρμζνθσ ( τοφ 
Μοιραίου ) ; 
Ρροσ τι λοιπόν μιλοφμε περί αρετισ και περί ελαττϊματοσ, περί προόδου και 
ευκφνθσ, που αποτελοφν τισ βάςεισ τισ Τεκτονικισ θκικισ ; Δεν κα ιταν προτι-
μότερο να ηοφμε και να απολαμβάνουμε χωρίσ να μεριμνοφμε και να ενδιαφερό-
μαςτε για τον ςυνάνκρωπο μασ ; Ρρζπει λοιπόν να κζςουμε ςτον εαυτό μασ τα εν 
λόγω ερωτιματα και να προςπακιςουμε να δϊςουμε απάντθςθ ςε αυτά, αλλιϊσ 
να παραιτθκοφμε τισ ανεγζρςεωσ τϊν ςτφλων τοφ ναοφ αυτοφ. Εκείνοσ ο οποίοσ 
κατά τισ ςκζψεισ του εκκινεί από τα εξωτερικά φαινόμενα, εκ τισ φφςεωσ, 
καταλιγει εφκολα ςτο ςυμπζραςμα ότι όλα τα όντα είναι ανδρείκελα τα οποία 
κινοφνται με νιματα και πράττουν ότι κζλει ο χειριηόμενοσ τα τελευταία αυτά - { ο 
εκδικθτι-κόσ κεόσ τισ Ραλαιάσ Διακικθσ Αδονάϊ }. 
Εκείνοσ όμωσ ο οποίοσ ζχει ςθμείο εκκίνθςθσ εκ τισ ςπουδισ τοφ ζςω, εκ τοφ 
ςυναιςκιματοσ, εκ τισ ψυχισ, αναγνωρίηει ότι είμαςτε ελεφκεροι και υπεφκυνοι 
γιά τισ πράξεισ μασ. Ροίοσ ζχει δίκαιο ; Ροίοσ ζχει άδικο; Μιπωσ ζχουν ταυτόχρονα 
και οι δφο δίκαιο και άδικο ; Θ ςφγχρονθ ψυχολογία αποδίδει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν 
ςκοτεινι, βακιά περιοχι τοφ ανκρϊπου, όπου ςχθματίηονται οι ςκζψεισ και τα 
ςυναιςκιματα.  



Το πλικοσ τϊν εςωτερικϊν αυτϊν ψυχικϊν φαινομζνων, τα οποία λαμβάνουν 
χϊραν ςτο υποςυνείδθτο μασ ( μόνο μικρό μζροσ εξ αυτϊν διζρχεται από το 
κατϊφλι τισ ςυνειδιςεωσ μασ ), δεν είναι μόνο οι εναποκθκευμζνεσ εμπειρίεσ τοφ 
ανκρωπίνου γζνουσ, αλλά και ο μυςτθριϊδθσ δεςμόσ που μασ ςυνδζει με όλα τα 
άλλα όντα και με τθν Φφςθ. Στθν περιοχι αυτι εδράηονται επίςθσ οι ρίηεσ τϊν 
κρθςκευτικϊν μασ ςυναιςκθμάτων και τισ περί τοφ Λδεϊδουσ αντίλθψθσ μασ. 
Επειδι δε όλα αυτά είναι αποτζλεςμα τισ ενςτικτϊδουσ μασ φφςεωσ, δεν είναι 
δυνατόν να γίνεται λόγοσ περί ελευκερίασ. Θ εικόνα όμωσ αυτι μεταβάλλεται 
αμζςωσ μόλισ εμφανιςτεί θ Συνείδθςθ.  
Ασ δοφμε όμωσ καλφτερα το κζμα μασ, βιμα προσ βιμα, με ζνα αναλυτικότατο 
παράδειγμα. 
Ασ υποκζςουμε ότι κάποιοσ βλζπει ζνα αντικείμενο ποφ το κεωρεί πολφτιμο, ασ 
ποφμε ζνα ωραίο περιδζραιο για το οποίο ζχει μεγάλθ επικυμία. Τι ςυμβαίνει τότε ; 
Ψυχικι φλθ (διότι τα πάντα είναι φλθ, ςε διαφόρουσ βακμοφσ πυκνότθτασ) μαηεφ-
εται γφρω από τθν εικόνα τοφ περιδζραιου. Με τον τρόπο αυτό ςχθματίηονται οι 
λεγόμενεσ επικυμίεσ. 
Είναι ακριβϊσ θ ψυχικι φλθ ποφ κάνει δυνατι τθν γζννθςθ μιάσ επικυμίασ θ οποία 
ακολουκείται από ςκζψεισ γιά το πϊσ κα τθν ικανοποιιςουμε, δθλαδι ςτθν 
περίπτωςθ μασ να αποκτιςουμε το περιδζραιο. Θ γνϊςθ τισ υπάρξεωσ και θ 
επικυμία γιά κατοχι τοφ περιδζραιου δεν είναι από μόνα τουσ επαρκι. 
Το άτομο υποςυνείδθτα αρχίηει τθν διαδικαςία τισ « οραματοποίηςησ ». 
Ασ υποκζςουμε ότι παίρνουμε αυτό το άτομο μακριά από το επικυμθτό περιδζραιο 
και τοφ ηθτοφμε να το φζρει ςτο μυαλό του. Ρικανότατα κα το αναπαραγάγει με τθν 
πιό μεγάλθ λεπτομζρεια.  
Κάποιοσ άλλοσ ποφ είδε το ίδιο περιδζραιο, αλλά ποφ δεν εντυπωςιάςτθκε από 
αυτό, δεν κα μπορζςει να το αναπαραγάγει ςτο νοφ του με τόςθ λεπτομζρεια. 
Συνεπϊσ θ ςυγκζντρωςθ και θ επικυμία, μασ οδθγοφν ςτθν καταςκευι νοθτικϊν 
εικόνων. Είναι αυτό ποφ ονομάηουμε ςκζψθ, δθλαδι θ ςυμπφκνωςθ και κίνθςθ τισ 
νοθτικισ ουςίασ. Αρχίηουμε να βλζπουμε το αντικείμενο μζςω τοφ νοθτικοφ φωτόσ. 
Τϊρα ασ προςζξουμε ! Ροιά είναι τα αλθκινά αντικείμενα ποφ ζχουμε ςτθν κατοχι 
μασ ; Είναι αυτά ποφ ο πολφσ κόςμοσ κεωρεί ωσ πραγματικά ἢ είναι τα είδωλα ποφ 
ζχουμε καταςκευάςει μζςα μασ ; 
Ασ υποκζςουμε ότι κλειδϊνουμε το περιδζραιο ποφ ζχουμε ςε ζνα κρυφό χρθματο-
κιβϊτιο. Το είδωλο τοφ αντικείμενο είναι μζςα μασ, είναι τμιμα τοφ εαυτοφ μασ. 
Υπάρχει ςτθν αποκικθ τισ μνιμθσ και μποροφμε να το επαναφζρουμε ςτο 
ςυνειδθτό μασ ότι ϊρα επικυμοφμε. Είναι δικό μασ, ζχουμε όμωσ τθν εντφπωςθ ότι 
δεν είναι πραγματικό. 
Και όμωσ αν δεν κα μποροφςαμε να το επαναφζρουμε ςτθ μνιμθ μασ, πωσ κα 
μποροφςαμε να ζχουμε γνϊςθ τοφ περιδζραιου ποφ βρίςκεται ςτο χρθματοκιβϊτιο; 
Ασ το κζςουμε όμωσ κάπωσ πιό διαφορετικά. Ασ υποκζςουμε ότι το ανωτζρω 
άτομο, το οποίο είναι πολφ πλοφςιο και ζχει βάλει ςτο κρυφό χρθματοκιβϊτιο 
πολφτιμα είδθ, πακαίνει αμνθςία. Κάκε τι που βρίςκεται μζςα ςτθν μνιμθ του 
καταρρζει και διαλφεται. Ροιά αξία νομίηετε ότι κα μποροφςαν να ζχουν τα 
αντικείμενα αυτά ζξω από το μυαλό του ; Ασ προςζξουμε, διότι αυτά τα ςθμεία 
χρειάηονται πολφ βακειά μελζτθ και προβλθματιςμό. Τι είναι θ ηωι ςτθν πραγμα-
τικότθτα από το να δεχόμαςτε εντυπϊςεισ και να τισ ερμθνεφουμε;  Ασ δοφμε τον 
κόςμο γφρω μασ. Μποροφμε να τον αντιλθφκοφμε χωρίσ αυτά τα είδωλα;  



Τίποτε απολφτωσ δεν ζχει καμιά αξία ςτον κόςμο τϊν τριϊν διαςτάςεων αν δεν ζχει 
επίςθσ ανάλογθ αξία μζςα μασ. Γιά παράδειγμα, τι ςθμαίνει θ φράςθ « φπαρξθ 
ενδιαφζροντοσ » ; Πταν ζνα αντικείμενο ζξω από εμάσ δεν ζχει το αντίςτοιχο του 
μζςα μασ, τότε είναι άνευ αξίασ. Από ποφ όμωσ ζχει προκφψει αυτι θ κατάςταςθ, 
από το αντικείμενο ἢ από μζςα μασ ; 
Πλα είναι μζςα μασ ! Ακόμθ και όταν ζνα υλικό αντικείμενο ζχει καταςτραφεί ἢ ζνα 
γεγονόσ ζχει παρζλκει, παραμζνει ςτθν μνιμθ και ςτο υποςυνείδθτο μασ ! 
Πταν ζνα είδωλο δθμιουργείται θ εικόνα του κα εμφανιςκεί ςτθν νοθτικι μασ 
οκόνθ, ςτθν βάςθ τισ μφτθσ, ςε ζνα κζντρο περίπου μεταξφ τϊν δφο ματιϊν, κάτι 
που εφκολα και άμεςα διαπιςτϊνουμε με μικρι προςπάκεια αυτοπαρατιρθςθσ και 
ςυγκζντρωςθσ. 
Τθν ςτιγμι ποφ ζνα είδωλο εξζρχεται από το ενεργειακό πεδίο τοφ υλικοφ ςϊματοσ 
( Ka ςτουσ Αιγυπτίουσ ) αρχίηει να αποκτά το φυςικό του μζγεκοσ. Κα μετακινθκεί 
τότε ςτοφσ ψυχικοφσ κόςμουσ και κα πραγματοποιιςει μιά κυκλικι κίνθςθ, το 
μζγεκοσ τισ οποίασ εξαρτάται από τθν δφναμθ ἢ τθν ζνταςθ τισ επικυμίασ. 
Κατόπιν κα επιςτρζψει πίςω ςτο άτομο και κα ειςζρκει από το κζντρο ςτθν βάςθ 
τισ ρινόσ. Κατά τθν Μυθτικι παράδοςθ, οι ψυχονοθτικζσ επιρειεσ τϊν τρίτων, 
ειςζρχονται ςτο άτομο κυρίωσ από το πίςω μζροσ τοφ κεφαλιοφ, από το ενεργειακό 
κζντρο τισ παρεγκεφαλίδασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από τθν γνϊςθ αυτοφ τοφ μθχανιςμοφ επιρειασ επικράτθςε ςτο παρελκόν θ ςυνι-
κεια να καλφπτουν οι γυναίκεσ τον τράχθλο τουσ με μανδφλα για να προςτατευτοφν 
από τθν ενζργεια ψυχικϊν επικζςεων, όπωσ ηθλοφκονίασ, λαγνείασ, κ.λ.π.  
Συμβαίνει ζτςι γιατί τζτοια είδωλα ψάχνουν για μιά νζα παράταςθ ηωισ, με τον ίδιο 
τρόπο ποφ ζνα ζμβρυο αναηθτά τροφι. Κα ξαναεμφανιςτοφν πάλι ςτο ενεργειακό ( 
αικερικό ) κζντρο μεταξφ τϊν δφο ματιϊν και κα ψάξουν γιά μιά ζξοδο. Οι ανάλογοι 
κραδαςμοί τοφ ψυχικοφ ςϊματοσ κα ξαναρχίςουν. Το άτομο κα ξανακυμθκεί το 
αντικείμενο και τότε θ επικυμία του κα γίνει δυνατότερθ. Το είδωλο κα αποςπαςτεί 
γιά μιά ακόμθ φορά και κα κινθκεί ςτθν κυκλικι τροχιά του. Ο κοινόσ άνκρωποσ δεν 
αντιλαμβάνεται τι ςυμβαίνει. 
Το είδωλο τείνει να τον κυβερνιςει ! Μπορεί δε να γίνει τόςο ιςχυρό ϊςτε ο άνκ-
ρωποσ να μθν μπορεί πλζον να το ελζγξει …Στθν περίπτωςθ αυτιν το άτομο είναι 
ςκλάβοσ τισ επικυμίασ θ οποία, μερικζσ φορζσ, μπορεί να είναι τόςο ζντονθ ϊςτε 
να οδθγθκεί ςε άςυλο φρενοβλαβϊν. 
Ρολλζσ άλλεσ αρρωςτθμζνεσ καταςτάςεισ εμφανίηονται με τθν μορφι τϊν ειδϊλων 
αυτϊν, ςαν αποτζλεςμα τοφ εγωιςμοφ μασ, όπωσ κυμόσ, επίδειξθ, μίςοσ, αιςκι-
ματα ευκιξίασ, φιλαρζςκειασ κ.λ.π.  



Να ςθμειϊςουμε ότι και ο Εγωιςμόσ είναι ο ίδιοσ ζνα είδωλο ποφ ιδθ ζχει ςχθμα-
τιςκεί μζςα ςτθν προςωπικότθτα. 
Είναι το προϊόν επαναλιψεωσ πολλϊν άλλων παρόμοιασ φφςεωσ ψυχονοθτικϊν 
ειδϊλων. Είναι τόςο ευαίςκθτο ϊςτε θ παραμικρι πρόκλθςθ το κζτει ςε κίνθςθ και 
μπορεί να δθμιουργιςει ποικιλία άλλων ςχετιηομζνων ειδϊλων. 
Ζνασ άλλοσ τρόποσ ψυχικισ επιρειασ υποκινείται από τθν ρθτορικι δεινότθτα ενόσ 
ατόμου ( γόθτα ) που επιδρά οπτικό-αουςτικά και εντυπωςιάηει το άτομο. 
Συνικωσ βλζπουμε ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ άτομα να χάςκουν με ανοικτό το ςτόμα 
ἢ να φζρνουν τα δάκτυλα ἢ τθν παλάμθ ςτο ςτόμα, ωσ να κζλουν υποςυνείδθτα να 
προςτατευκοφν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλοι ανεξαιρζτωσ δθμιουργοφν και προεκτείνουν είδωλα, είτε υποςυνείδθτα είτε 
ςυνειδθτά. Υποςυνείδθτα, κα λζγαμε, οι πιο πολλοί άνκρωποι προεκτείνουν 
πνεφματα άλαλα και κωφά. « Ό,τι βγαίνει από τον άνκρωπο, εκείνο κάνει ακάκαρτο 
τον άνκρωπο. Γιατί μζςα από τθν καρδιά τϊν ανκρϊπων βγαίνουν οι διαλογιςμοί οι 
κακοί, πορνείεσ, κλοπζσ, φόνοι, μοιχείεσ, πλεονεξίεσ, κακίεσ, δόλοσ, αςζλγεια, 
οφκαλμόσ κακόσ, βλαςτιμια, υπερθφάνεια, αφροςφνθ. Όλα αυτά τα κακά βγαίνουν 
από μζςα και κάνουν ακάκαρτο τον άνκρωπο » ( Λουκάσ κεφ. 7 : 20 ).  
Συνειδθτά προεκτείνουν τα Εγϊ-Ρνεφματα, ποφ ζχουν εξελιχτεί και χειρίηονται 
πλζον τθν Κεία Ουςία ςτον νοθτικό και ςτον ψυχικό κόςμο και μζςα από αυτοφσ 
δθμιουργοφν όχι είδωλα πνεφματα άλαλα και κωφά, αλλά Σκζψεισ Δθμιουργικζσ.  
Να ςθμειϊςουμε ότι όλα τα φαινόμενα ηωισ μζςα ςτθν Δθμιουργία είναι Δθμιου-
ργικζσ εκ φράςεισ Σκζψεων-επικυμιϊν τϊν Αρχαγγελικϊν Δυνάμεων, των Λειτου-
ργϊν τοφ Υψίςτου. 
Ηοφμε όλοι μζςα ςε μια ψυχονοθτικι ατμόςφαιρα γφρω από τον πλανιτθ μασ περι-
βαλλόμενοι από διάφορα είδωλα, « πνεφματα άλαλα και κωφά ». Είναι τα ψυχο-
νοθτικά καυςαζρια ! Ζχουμε άραγε διανοθκεί πόςα τζτοια είδωλα δθμιουργεί ο 
κόςμοσ γφρω μασ κακθμερινά ; Αν ιταν ςε κζςθ να δοφν τθν μορφι τϊν ειδϊλων 
ποφ προεκτείνουν κα γζμιηαν με τρόμο. 
Είναι αυτό ποφ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ονομάηεται, κοινϊσ, κακό μάτι και 
βαςκανία. 
Αυτά αποςτζλνονται από άλλουσ ἢ είναι δικά μασ καταςκευάςματα ἢ επίςθσ είναι 
πικανό να τα ζχουμε πάρει κατά τθν διάρκεια τοφ φπνου από τον ωκεανό τϊν 
ειδϊλων ποφ επιπλζουν ςτο ενεργειακό επίπεδο. 
Ραίρνουν ςχιματα όπωσ φίδια, αρκοφδεσ και άλλα παρόμοια ηϊα. Ρολλζσ φορζσ τα 
μικρά παιδιά, ποφ είναι ελαφρϊσ ενορατικά, τθν νφκτα, ςτον φπνο τουσ, βλζπουν 
αυτζσ τισ εικόνεσ και ςθκϊνονται και φωνάηουν. Ζχουν λζμε εφιάλτεσ ! Μα τι είναι 
αυτοί οι εφιάλτεσ ;  



Τα είδωλα μίςουσ και ηιλειασ λαμβάνουν ςυνικωσ ςχιμα φιδιϊν γιατί ςτον δικό 
μασ πολιτιςμό ζχουμε κάνει αυτι τθν ςφνδεςθ, δθλαδι να τα κεωροφμε βλαβερά, 
ενϊ δεν υπάρχει τίποτε το ζμφυτο κακό ςτα φίδια ἢ ςτα υπόλοιπα ηϊα. 
Ο τρόποσ ποφ εμφανίηεται ζνα είδωλο εξαρτάται από τθν γλϊςςα και τον τόπο τοφ 
κακ ενόσ. Επειδι δε τα είδωλα είναι φορτίςεισ ψυχο-νοθτικισ ενζργειασ μποροφν 
να προςλάβουν κάκε ςχιμα που εξαρτάται από αυτόν ποφ τα δθμιουργεί. 
Θ επίδραςθ τϊρα κάκε ειδϊλου, πάνω ςε αυτόν ποφ το ςτζλνουμε, εξαρτάται από 
τθν ψυχικι του κατάςταςθ. Αν αυτόσ βρίςκεται ςε κακι κατάςταςθ, τότε ζνα είδω-
λο κακίασ, λόγω ςυντονιςμοφ, επιδρά επάνω του. 
Αν όμωσ βρίςκεται ςε πολφ υψθλζσ δονιςεισ, γεμάτοσ από αγάπθ, oμοιάηει να ζχει 
ζνα κϊρακα και τότε το είδωλο δεν ζχει καμιά επίδραςθ επάνω του. 
Θ επινόθςθ τϊν τυπικϊν με τθν ςυχνι επανάλθψθ και θ ψυχολογικι των επιρεια 
βαςίηεται ςτον μθχανιςμό ενεργείασ τϊν Κλιςζ ( ςτο λεξικό, κλιςζ = μεταλλικι 
εγχάρακτοσ πλάκα ). Από όλα τα είδωλα γφρω μασ ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ είναι 
πνεφματα, άλαλα και κωφά. Τίκεται όμωσ το ερϊτθμα ; 
Άραγε όλα είναι κακά ; Δεν μποροφμε βζβαια να το ποφμε αυτό. Κα τα δοφμε ςε 
διάφορουσ βακμοφσ ποιότθτασ, από τα πολφ κακά μζχρι τα μθ χριςιμα. 
Υπάρχουν και ψυχο-νοθτικά είδωλα ποφ δθμιουργοφνται από τισ ανάγκεσ τοφ 
ανκρϊπου και πρζπει να ξεχωρίςουμε τθν ανάγκθ από τθν επικυμία. 
Αν θ ανάγκθ τοφ ανκρϊπου δθμιουργεί μια επικυμία και αν θ ανάγκθ είναι πιό 
μεγάλθ από τθν επικυμία και χρθςιμοποιιςει τον Νοφ ςαν ςκζψθ, κα δθμιουργθκεί 
ζνα είδωλο. Πμωσ αυτό δεν κα το ποφμε άλαλο και κωφό και ςυνεπϊσ τα είδωλα 
αυτά, ποφ ζχουν ςαν αρχι και ςαν αιτία τισ ανάγκεσ τοφ ανκρϊπου, είναι καλφ-
τερθσ ποιότθτασ.  
Ζπειτα ζχουμε τα είδωλα τα οποία ζχουν μια μικρι δόςθ επικυμίασ και πιό πολφ 
ςκζψθ, ζντονθ ςκζψθ. Αυτά τα ονομάηουμε μορφζσ Σκζψεων – επικυμιϊν ( ςκεπτο-
μορφζσ ). 
Τϊρα, ποιά από τα είδωλα ποφ ζχουμε περιγράψει ζχουν τθν πιό πολλι δφναμθ ; 
Ρρϊτα ζρχονται τα είδωλα Επικυμίασ - ςκζψθσ, μετά εκείνα τα Ανάγκθσ - επικυμίασ 
- ςκζψθσ και τζλοσ τϊν Σκζψεων - επικυμιϊν.  
Αλλά ασ επανζλκουμε ςτισ μορφζσ Επικυμιϊν-ςκζψεων. 
Ο μυθμζνοσ ςιγά - ςιγά κα πρζπει να γνωρίςει και δαμάςει τισ διάφορεσ επικυμίεσ 
του. Ροιζσ όμωσ επικυμίεσ ; Είναι μιπωσ όλεσ οι επικυμίεσ κακζσ ἢ τυραννικζσ ;  
Αςφαλϊσ όχι ! Αλλά κα πρζπει να τισ ελζγξει. Να δεί τθν ποιότθτα τουσ, να δεί τι 
δθμιουργοφν μζςα του υπό μορφι κραδαςμϊν και τότε μζςω τοφ Νοφ - Σκζψεωσ να 
τισ κυβεριςει. Ρϊσ να τισ κυβερνιςει ; Να είναι κάτω από τθν κυριαρχία του, να 
υπακοφν ςτισ διαταγζσ του και να μθν αποτελοφν ανεξάρτθτεσ οντότθτεσ. Διότι τα 
πνεφματα, τα άλαλα και κωφά, ποφ δθμιουργοφνται ςαν επικυμίεσ – ςκζψεισ είναι 
μεν εξυπθρετικά για τον άνκρωπο, αλλά είναι όμωσ ταυτόχρονα και τυραννικά για 
αυτόν. 
Λαμβάνουν δε μιά δικι τουσ ανεξάρτθτθ υπόςταςθ ποφ δεν είναι πολφ εφκολο ο 
άνκρωποσ να τθν αλλάξει ἢ να τθν ελζγξει, ζχουν δε και μία υποςυνείδθτθ μορφι 
νοθμοςφνθσ, παρόμοια με αυτιν εκείνου τοφ ανκρϊπου ποφ τα ζχει δθμιουργιςει :  

« καὶ εἰ ὁ ὀφκαλμόσ ςου ςκανδαλίηει ςε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ ςοῦ· » 
( Ματκαίοσ κεφ. 18: 9 ). 

Ο Λθςοφσ Χριςτόσ ςε μια περίπτωςθ είδε ζνα ςυνάνκρωπο πεςμζνο ςτο ζδαφοσ που 
παρουςίαηε ςθμάδια επιλθψίασ.  



Πταν τον πλθςίαςε, το άτομο εκείνο άρχιςε να μιλά, εκφράηοντασ τα ςτοιχειακά 
που ανζλαβαν τον ζλεγχο : « τί ἐμοὶ καὶ ςοί, ᾿Ιθςοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίςτου ; 
ὁρκίηω ςε τὸν Θεόν, μι με βαςανίςῃσ » ( Μάρκοσ κεφ. 5 : 7 ). 
Αυτό ςθμαίνει ότι ακόμθ και αυτά τα ςτοιχειακά ζχουν άςχθμα ςυναιςκιματα. 
Ιξεραν εκείνο το ςυναίςκθμα τοφ βαςανιςμοφ επειδι ιδθ βαςάνιηαν τον ςυνάν-
κρωπο μασ εκείνον που τα οικειοποιικθκε. Δθλϊνεται ςτθν Βίβλο ότι είχαν ακόμθ 
και « προτάςεισ » : « καὶ παρεκάλεςαν αὐτὸν πάντεσ οἱ δαίμονεσ λζγοντεσ· πζμψον 
ἡμᾶσ εἰσ χοίρουσ, ἵνα εἰσ αὐτοὺσ εἰςζλκωμεν… καὶ ἐπθρϊτα αὐτόν· τί ὄνομά ςοι ; καὶ 
ἀπεκρίκθ λζγων· λεγεὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐςμεν ». Τοφ είπαν λοιπόν ότι ιςαν 
πολλοί, μια λεγεϊνα που βαςάνιηε εκείνον τον ςυνάνκρωπο μασ. Ο Λθςοφσ τουσ 
διζταξε να αφιςουν εκείνο το άτομο και να ειςζρκουν ςε ζνα κοπάδι χοίρων ( 
Λουκάσ κεφ. 8 : 33 ). Αλλά ακόμθ και οι χοίροι τρελάκθκαν και δεν τουσ αποδζχ-
τθκαν και ζριξαν τουσ υλικοφσ των οργανιςμοφσ από τον γκρεμό ςτθν λίμνθ όπου 
πνίγθκαν. 
Βλζπουμε λοιπόν, ςε αυτόν τον ζξυπνο ςυμβολιςμό, ότι οφτε και οι χοίροι, που 
κυλιοφνται ςτον βοφρκο και ςτισ λάςπεσ, δεν επικυμοφςαν να δεχτοφν τα εν λόγω 
δαιμόνια. Ζτςι, περιγράφονται πολφ καλά το τι είναι τα ςτοιχειακά και το τι είναι 
ικανά να κάνουν. 
Σχετικι είναι θ περικοπι από τθν παραβολι τοφ Αςϊτου υιοφ, ςαν Εγώ, που με τθν 
πτϊςθ του ςτο υλικό επίπεδο τρεφόταν με τθν τροφι τϊν χοίρων, δθλαδι τα 
ςτοιχειακά « καὶ πορευκεὶσ ἐκολλικθ ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆσ χϊρασ ἐκείνθσ, καὶ 
ἔπεμψεν αὐτὸν εἰσ τοὺσ ἀγροὺσ αὐτοῦ βόςκειν χοίρουσ. καὶ ἐπεκφμει γεμίςαι τὴν 
κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤςκιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶσ ἐδίδου αὐτῷ » ( 
Λουκάσ κεφ.12 : 15 ) . 
Σιμερα, τι γνωρίηουμε ; Μθν νομίηετε ότι τα πράγματα ζχουν αλλάξει ! Κάκε άλλο ! 
Υπάρχουν πάρα πολλοί μεταξφ μασ και γφρω μασ, οι οποίοι κατζχονται από παρό-
μοια ςτοιχειακά. Κεωροφν ότι αυτά είναι διάβολοι.  
Πχι βζβαια διότι αυτά είναι τα δικά τουσ ςτοιχειακά ανθρωποδαίμονεσ, και είναι ο 
άνκρωποσ υπεφκυνοσ είτε για τθν δθμιουργία τουσ είτε για τθν αναηωογόνθςθ τουσ 
από τθν ομάδα παρομοίων αδρανοποιθμζνων ςτοιχειακϊν. 
« Πμοιοσ ομοίω αεί πελάηει » λζει μια Ελλθνικι παροιμία ( ο όμοιοσ πθγαίνει με τον 
όμοιο ). Κανζνα κακό ςτοιχειακό δεν μπορεί να ειςζρκει και να βαςανίςει ζνα ακϊο 
και εξαγνιςμζνο πρόςωπο ! Ρρζπει να το λάβουμε αυτό ςοβαρά υπ’ όψιν μασ ! 
Πταν όμωσ κανείσ δονείται ςτον ρυκμό και ςτισ ςυχνότθτεσ τϊν δονιςεων αυτϊν 
τϊν ςτοιχειακϊν τα προςελκφει, όπωσ ακριβϊσ ζνασ μαγνιτθσ, και επιτρζπει ςε 
αυτά να βροφν είςοδο και να ειςζρκουν μζςω τϊν επτά κζντρων τισ ηωτικότθτασ 
τοφ αικερικοφ μασ ςϊματοσ. 
Ραρακζτουμε μιά περικοπι από το Ευαγγζλιο θ οποία, κατά τθν γνϊμθ μου, άπτε-
ται και είναι απόλυτα ςχετικι με το κζμα μασ. Ρολφ δε κα επικυμοφςα να μποροφ-
ςε κάποιοσ να μασ δϊςει και μία άλλθ πιό λογικοφανι ι αιτιολογθμζνθ ερμθνεία, 
κάτι όμωσ που μζχρι ςτιγμισ, εξ όςων τουλάχιςτον γνωρίηω, δεν κατζςτθ εφικτό. 
« Όταν δε το ακάκαρτο πνεφμα εξζλκει από τοφ ανκρϊπου, διζρχεται διά ανφδρων 
τόπων ηθτοφν ανάπαυςιν και οφχ ευρίςκει . τότε λζγει εισ τον οίκον μου επιςτρζψω 
όκεν εξιλκον. και ελκόν ευρίςκει ςχολάηοντα ςεςαρωμζνον και κεκοςμθμζνον. τότε 
πορεφεται και παραλαμβάνει μεκ’ εαυτοφ επτά ζτερα πνεφματα πονθρότερα 
εαυτοφ και ειςελκόντα κατοικεί εκεί και γίνεται τα ζςχατα τοφ ανκρϊπου εκείνου  
χείρονα τϊν πρϊτων » ( Ματκαίοσ κεφ. 12 : 43~ 46 ). 



Τα είδωλα τα οποία δθμιουργοφνται από τισ δονιςεισ, τοφσ κραδαςμοφσ μιάσ 
ςυγκεκριμζνθσ επικυμίασ, εκπζμπονται και πλανιοφνται ςε « άνυδρουσ τόπουσ ». 
Δθλαδι ςε χαμθλισ κραδαςμικότθτασ ψυχο-νοθτικοφσ κόςμουσ, εκεί όπου οι επι-
κυμίεσ και οι ςκζψεισ είναι πολφ χαμθλζσ και εγωιςτικζσ και δεν μποροφν να 
ριηϊςουν και ζτςι επιςτρζφοντασ φζρνουν μαηί τουσ πίςω ςτον άνκρωπο επτά 
πονθρότερα πνεφματα. Γιατί επτά ; Διότι κα ειςζλκουν μζςα μασ από τισ επτά πφλεσ 
-αικερικά κζντρα (ειςόδουσ και εξόδουσ-τασ κφρασ τασ κφρασ εν ςοφία πρόςχωμεν) 
και κα μασ δονιςουν.  
Τα κζντρα αυτά ςτθν Αποκάλυψθ του Λωάννθ αναφζρονται ωσ « Εκκλθςιζσ » 
δθλαδι ςυνάξεισ – ςυνακροίςεισ ενεργείασ. 
Κάκε φορά ποφ ςτζλνουμε ςυνειδθτά ἢ αςυνείδθτα τα κλιςζ αυτά, αυτά πάλι επιςτ-
ρζφουν. Και κάκε φορά ποφ ζρχονται φζρνουν πιό πολφ ενζργεια και γίνονται αυτά 
τα πνεφματα γιά μασ τυραννικά, όπωσ οι λεγόμενεσ ζμμονεσ ιδζεσ, και τελικά με τισ 
δονιςεισ τουσ κάνουν τον άνκρωπο να μθν ζχει ανεξάρτθτθ δικι του βοφλθςθ. 
Ρολλά είδωλα ποφ δονοφνται ςτθν ίδια ςυχνότθτα ζχουν μία τάςθ ομαδοποιιςθσ, 
οπότε θ δφναμθ τουσ γίνεται πολφ μεγάλθ. Και όπωσ αναφζραμε, ςτα τοφ Ευαγ-
γελίου, μιά τζτοια ομάδα ειδϊλων ἢ ανκρωποδαιμόνων, ποφ είχε κάνει κατάλθψθ 
ςε κάποιον, ςαν ζμμονεσ ιδζεσ, αποκαλφπτει ςτθν ερϊτθςθ τοφ Λθςοφ το όνομα τθσ 
: « Λεγεϊν όνομά μοι, ότι πολλοί εςμζν » ( Μάρκοσ κεφ. 5 : 9 ). 
Είναι ο νόμοσ τισ Φφςεωσ ( επάνοδοσ ςτον Δθμιουργό ) ότι μιάσ και ζνα είδωλο ζχει 
προεκτακεί προσ τα ζξω, τελικά επιςτρζφει ςτο υποςυνείδθτο τοφ ανκρϊπου ποφ 
το δθμιοφργθςε. 
Ππωσ δε ακριβϊσ από ζνα φωτογραφικό κλιςζ μποροφν να αναπαραχκοφν ἢ να 
δοφν το φωσ πολλά αντίτυπα, με όμοιο τρόπο τότε αναδφεται από τον ωκεανό τισ 
μνιμθσ του ςτο ςυνειδθτό μζροσ τοφ εαυτοφ του, με ςκοπό να πάρει νζα ενζργεια 
και να αποςυρκεί ξανά. Ο ίδιοσ κφκλοσ επαναλαμβάνεται ζωσ ότου τζτοια είδωλα 
επιτυγχάνουν να παραμείνουν ςτο υποςυνείδθτο τοφ ατόμου ςε μιά πιό μόνιμθ 
βάςθ. Τότε απορροφοφν ηωτικότθτα από τθν ενζργεια τοφ υλικοφ ςϊματοσ και ζτςι 
διατθροφν τθν ηωι τουσ.  
Με αυτόν τον τρόπο πάκθ, ςυνικειεσ και μανίεσ όπωσ, θ χαρτοπαιξία, το κάπνιςμα 
και το πιοτό ςχθματίηονται. Θ τάςθ τϊν ειδϊλων να επιςτρζφουν ςτισ πθγζσ τουσ 
είναι ποφ κάνει δυνατι τθν εφαρμογι τοφ νόμου τοφ αντιπεπονκϊτοσ ( κάρμα ). 
Πλεσ οι επικυμίεσ, παράλογεσ ἢ λογικζσ, τείνουν να εκπλθρωκοφν, αν όχι αμζςωσ, 
κάποτε. Γιατί κανζνα ποτζ είδωλο δεν απενεργοποιικθκε πριν ικανοποιιςει εκείνον 
ποφ το δθμιοφργθςε και το ζχει προεκτείνει.  
Σφμφωνα με τα ερμθνευτικά λεξικά :  
“ είδωλο είναι άυλοσ μορφι, πλάςμα τισ φανταςίασ, όπωσ και θ δι’ αντανακλάςεωσ 
ςχθματιηόμενθ πραγματικι ἢ φαινομενικι εικόνα αντικειμζνου ” 
Ασ δοφμε προςεκτικά τι λζει ο Ραράκελςοσ ςτο ζργο του « De Virtue Imaginativa » : 
« Ο άνκρωποσ ζχει ζνα ορατό εργαςτιριο το οποίο είναι το ςϊμα του και ζνα 
αόρατο ποφ είναι θ φανταςία του... Η φανταςία διεγείρει αποτζλεςμα επί τισ ίδιασ 
αυτισ ςφαίρασ και προκαλεί τθν γζνεςθ μορφϊν από ςτοιχεία αόρατα. Όπωσ ο 
κόςμοσ ολόκλθροσ δεν είναι παρά αποτζλεςμα τισ Φανταςίασ τοφ Παγκοςμίου 
Πνεφματοσ, ζτςι και θ Φανταςία τοφ ανκρϊπου μπορεί να δθμιουργιςει αόρατεσ 
μορφζσ καί να τισ υλοποιιςει. Η Φανταςία ζλκει όλθ τθν δφναμθ τθσ από τθν 
επικυμία. Υπάρχει προσ κάκε κατεφκυνςθ ζνασ τεράςτιοσ αρικμόσ ανκρωπίνων  
κυμάτων, με μοναδικι αιτία τθν Φανταςία των ... » 



Ρρζπει λοιπόν να προςζχουμε το τι επικυμοφμε, το τι δθμιουργοφμε, αυτά ποφ 
αποκαλοφμε μζταλλα, διότι εξαπατοφμε τον εαυτό μασ πιςτεφοντασ ότι απαλ-
λαχτικαμε από αυτά, ενϊ τοποκετοφμε ςυνεχϊσ ογκόλικουσ ( δθλαδι μεγάλα 
εμπόδια ) μπροςτά ςτα πόδια μασ. Αυτό ποφ ςιμερα μασ γοθτεφει, το κζλουμε και 
είναι το παν γιά εμάσ, αφριο κα είναι τίποτε και κα ζχουμε πλζον άλλεσ επικυμίεσ. 
Αλλά τότε κα το βροφμε ωσ ογκόλικο μπροςτά μασ ! Κα βροφμε μπροςτά μασ τθν 
ικανοποίθςθ τϊν επικυμιϊν εκείνων, οι οποίεσ τότε κα είναι εμπόδιο ςτθν εξζλιξθ 
μασ. Αυτι είναι ουςιαςτικά θ κάκαρςθ τοφ φδατοσ και τοφ πυρόσ ποφ ςυμβολικά 
τελείται ςτισ μυιςεισ. Το κζμα αυτό πρζπει να κατανοθκεί διότι δεν μποροφμε να 
γίνουμε καλφτεροι με ευχολόγια και θκικζσ παραινζςεισ μόνον. Να ξζρουμε λοιπόν 
τι κζλουμε, τι πρζπει να επικυμοφμε και να γνωρίηουμε το μζλλον κακαρίηοντασ το 
δρόμο μπροςτά μασ από τα ςτοιχειακά, τουσ ογκόλικουσ που ζχουμε ςωρεφςει. 
Διότι αλλιϊσ πϊσ κα επιτφχουμε το φπατο αγακό τϊν Τεκτόνων που, ςφμφωνα με 
τον Καταςτατικό Χάρτθ τοφ Τεκτονιςμοφ, είναι θ Ελευκερία τισ Σκζψεωσ και τισ 
Συνειδιςεωσ ; 
Μποροφμε να αντιςτακοφμε ςτθν εμφάνιςθ νζων ἢ παλαιϊν ειδϊλων ἢ να υπο-
κφψουμε ςε αυτά δθμιουργϊντασ παρόμοια και ενιςχφοντασ τα παλαιά. Καλά όλα 
αυτά ςτθν κεωρία, πωσ όμωσ είναι δυνατόν να αντιμετωπίςουμε τα είδωλα αυτά 
ςτθν πράξθ ; 
Ρρϊτα απ’ όλα δεν πρζπει να αντιμετωπίηουμε τα είδωλα αυτά προςπακϊντασ να 
τα πολεμιςουμε μζςα μασ, διότι ο εχκρόσ είναι προοριςμζνοσ να μασ νικιςει κακ' 
ότι βρίςκεται ςτθν περιοχι τοφ κθρίου ( κόςμοσ τισ μορφοποίθςθσ ) και ςυνεπϊσ 
είναι αόρατοσ. 
Κάνοντασ πόλεμο εναντίον τουσ αντί να τα νικιςουμε, αντικζτωσ, τα επανενεργο-
ποιοφμε. Ο μοναδικόσ τρόποσ γιά να αφαιροφμε από τα Είδωλα τθν δφναμθ τουσ 
και να τα εξουδετερϊνουμε ἢ καλφτερα να τα αδρανοποιοφμε, είναι να τα αγνοι-
ςουμε, όπωσ ζπραξε ο Λθςοφσ με τον Διάβολο λζγοντασ του : « φπαγε ὀπίςω μου 
ςατανᾶ » ( Ματκαίοσ κεφ. 4 : 10 ) ! 
Με τθν αδιαφορία μασ, τοφσ αφαιροφμε τθν δφναμθ που, όπωσ είπαμε, είναι θ 
επικυμία ... Δεν είναι τυχαία θ προτροπι τοφ Κεανκρϊπου που τθν βρίςκουμε ςτα 
Ευαγγζλια : 
« γρθγορεῖτε καὶ προςεφχεςκε ἵνα μὴ εἰςζλκθτε εἰσ πειραςμόν » ( Μκ. κεφ.26 : 41 ). 
«῾Ο λφχνοσ τοῦ ςϊματόσ ἐςτιν ὁ ὀφκαλμόσ· ἐὰν οὖν ὁ ὀφκαλμόσ ςου ἁπλοῦσ ᾖ, ὅλον 
τὸ ςῶμά ςου φωτεινόν ἔςται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφκαλμόσ ςου πονθρὸσ ᾖ, ὅλον τὸ ςῶμά ςου 
ςκοτεινὸν ἔςται. εἰ οὖν τὸ φῶσ τὸ ἐν ςοὶ ςκότοσ ἐςτί, τὸ ςκότοσ πόςον ; ( Ματκαίοσ 
κεφ.6 : 22 ~ 23 ). 
Στθν μυθτικι ορολογία τα είδωλα αυτά « αδρανοποιοφνται δια τοφ πυρόσ » ( 
διζλευςθ - κάκαρςθ τοφ πυρόσ ) και αποςτζλλονται ςτο ζρεβοσ δθλαδι ςτα βάκθ 
τοφ υποςυνειδιτου και ςτθν ςκοτεινι πλευρά τισ ςελινθσ ( Λιλίκ ). 
Θ διαδικαςία αυτι αποτελεί ςτθν κυριολεξία μια κυςία προσ τον ΜΑΤΣ, τϊν ςτοι-
χείων εκείνων που ςυνιςτοφν τθν ηωϊδθ μασ φφςθ, δθλαδι το κατϊτερο μασ εγϊ. 
Αναφζραμε ιδθ το πϊσ ςυνικωσ παρουςιάηονται, τα ψυχονοθτικά αυτά είδωλα, 
κατά τθν διάρκεια τοφ φπνου, ςαν άγρια ηϊα, κθρία κ.λ.π.  
Μποροφμε επίςθσ άνετα να αντιςτοιχιςουμε τθν « αδρανοποίθςθ » αυτιν με τθν 
διαδικαςία τισ καφςθσ ςφαγίων που γινόταν ςτον βωμό τϊν ολοκαυτωμάτων ςτον 
εξωτερικό περίβολο ( περιβάλλον - υποςυνείδθτο ) τοφ ναοφ τοφ Σολομϊντα ( τισ  
Ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ ). 



Ζνασ από τουσ μυθτικοφσ άκλουσ τοφ Θρακλι αφορά τθν κανάτωςθ τισ Λερναίασ 
φδρασ. Θ φδρα ιταν ζνα τεράςτιο φίδι με ογκϊδεσ και άςχθμο ςϊμα που κατζλθγε 
ςε εννζα κεφάλια. 
 Θ κατοικία του ιταν ζνα ζλοσ κοντά ςτθν πόλθ Λζρνθ τισ Ρελοποννιςου.  
Θ φδρα προξενοφςε μεγάλθ καταςτροφι ςτα φυτά και ςτισ ςυγκομιδζσ που ςυμ-
βολικά αντιςτοιχοφν ςτα προϊόντα τισ πείρασ που αποκτά ο άνκρωποσ κατά τθν 
διάρκεια τισ ηωισ του. Ο Θρακλισ ςυνοδευμζνοσ από τον Ιόλαο ( υιό τοφ αδελφοφ 
τοφ Ρρωτοκλι ), ζφκαςε ςτθν Λζρνθ και βρικε το φίδι κοντά ςτθν πθγι τοφ Αμυ-
μϊνθ.  
Εξανάγκαςε το φίδι να αναδυκεί από το ζλοσ χρθςιμοποιϊντασ φλεγόμενα βζλθ.  
Πταν το φίδι εμφανίςκθκε προςπάκθςε να το ςκοτϊςει με το ρόπαλο του, αλλά 
μάταια. 
Μετά προςπάκθςε να το πράξει με το ςπακί του, αλλά ςτθν κζςθ τοφ κάκε κεφα-
λιοφ που ζκοβε, το τραφμα επουλωνόταν και δφο άλλα κεφάλια φφτρωναν. 
Ζνασ τεράςτιοσ κάβουρασ ξεπιδθςε από το ζλοσ και δάγκαςε το πόδι τοφ Θρακλι 
και εκείνοσ ςυνζτριψε το κζλυφοσ του. 
Τότε ο Ιόλαοσ άναψε φωτιά ςτο γειτονικό δάςοσ και ζδινε ςτον Θρακλι αναμ-
μζνουσ πυρςοφσ με τουσ οποίουσ καυτθρίαηε το ςθμείο τοφ κομμζνου κεφαλιοφ 
πριν προλάβουν να εμφανιςκοφν τα καινοφργια κεφάλια. Ζτςι κανάτωςε τθν Φδρα 
κόβοντασ όλα τα κεφάλια και και ζκαψε το ςϊμα τθσ βακιά μζςα ςτο ζδαφοσ, ςτο 
ζρεβοσ ( ςυμβολίηει τθν ςιωπι και το βάκοσ τισ νφχτασ ) μαηί με τα κομμζνα 
κεφάλια. 
Θ φδρα ςυμβολίηει τισ ανεξζλεγκτεσ επικυμίεσ ( δθλαδι τα ςτοιχειακά τα άλαλα και 
κωφά ). Τα πολλαπλά κεφάλια τισ Φδρασ ςυμβολίηουν τα παρά πολλά είδθ τϊν 
επικυμιϊν. Τζλοσ το ζλοσ ςυμβολίηει το υποςυνείδθτο όπου ζχουν τθν ζδρα τουσ τα 
ςτοιχειακά αυτά. Ο Θρακλισ ςυμβολίηει το Εγϊ - Ρνεφμα Εαυτό μασ ενϊ ο Ιόλαοσ 
τον Φφλακα μασ Άγγελο. Θ φωτιά ςυμβολίηει τθν λογικι και οι φλεγόμενοι πυρςοί 
τισ λογικευμζνεσ μορφζσ ςκζψεων - επικυμιϊν, οι οποίεσ δίνουν τζλοσ ςτισ ανεξζ-
λεγκτεσ επικυμίεσ και ςυναιςκιματα. Οι εμφάνιςθ τϊν δφο κεφαλϊν υποδθλϊνει 
ότι εκτόσ και αν θ Λογικι ( το πυρ τισ ςκζψθσ ) και θ κζλθςθ μαηί με τθν ορκι κρίςθ 
( το ξίφοσ- ρομφαία ) επικρατιςει, θ αναςτολι μιασ επικυμίασ ζχει ςαν αποτζλεςμα 
να αναφφονται καινοφργιεσ επικυμίεσ ςτθν κζςθ τθσ. 
Ο κάβουρασ ςυμβολίηει τον Εγωιςμό τισ προςωπικότθτασ που καιροφυλακτεί για 
να ςτακεί εμπόδιο ςτο ζργο τισ ανόδου και τισ ςυνειδθςιακισ εξζλιξθσ μασ.  
Ο ζκτοσ άκλοσ αφορά τον κακαριςμό από τθν κοπριά τϊν ςτάβλων τοφ Αυγεία, τοφ 
βαςιλιά τισ Ιλιδασ. Ο βαςιλιάσ Αυγείασ είχε πολλά κοπάδια, μεταξφ τϊν οποίων και 
δϊδεκα λευκά βόδια, ιερά ηϊα αφιερωμζνα ςτον Κεό Απόλλωνα, τον Κεό Ιλιο. 
Αυτά τα δϊδεκα βόδια ηοφςαν επίςθσ ςε τζςςερισ ςτάβλουσ, όπου θ κοπριά πολλϊν 
ετϊν είχε ςυγκεντρωκεί και ο Θρακλισ με διαταγι τοφ Ευρυςκζα ζπρεπε να τοφσ 
κακαρίςει. Για να το πετφχει αυτό, άλλαξε τθν ροι τϊν δφο ποταμϊν, τοφ Αλφειοφ 
και τοφ Ρθνειοφ.  
Ζτςι κατεφκυνε το νερό προσ τοφσ ςτάβλουσ τοφσ οποίουσ και κακάριςε. 
Οι ςτάβλοι ςυμβολίηουν το υποςυνείδθτο και τα ηϊα μζςα ςε αυτοφσ είναι τα ςφμ-
βολα των ςτοιχειακϊν. Οι δϊδεκα ταφροι τοφ Κεοφ Θλίου - Απόλλωνα ςυμβολίηουν 
τθν ποςότθτα τισ ενζργειασ, τθν ηωικότθτα-αικερικότθτα, που εκπορεφεται από τον 
Ιλιο κατά τθν διάρκεια τϊν δϊδεκα μθνϊν τοφ ζτουσ.  



Αυτι θ ενζργεια παραμζνει ςτο υποςυνείδθτο τοφ ανκρϊπου με τθν αγνι τθσ 
μορφι, για να χρθςιμοποιθκεί από τοφσ Αρχαγγζλουσ, κυρίουσ τϊν ςτοιχείων, ςτο 
Δθμιουργικό τουσ ζργο. 
Τα δφο ποτάμια, ο Αλφειόσ και ο Ρθνειόσ, ςυμβολίηουν τα δφο ρεφματα τισ αικερι-
κισ ενζργειασ τοφ ανκρϊπινου ςϊματοσ και θ πρϊτθ επαφι τϊν μυθμζνων είναι θ 
επαφι με τα δφο αυτά ρεφματα επάνω ςτο αικερικό αντίςτοιχο τοφ παχυλοφ 
υλικοφ ςϊματοσ. 
Οι Λνδοί αποκαλοφν τα δυο αυτά ρεφματα Μντα και Ρίνγκαλα ( Ida και Pingala ). 
Αυτά τα δφο ρεφματα ςυμβολίηονται επίςθσ με τα δφο φίδια επάνω ςτο Κθρφκειο 
τοφ Ερμι. Οι μυθμζνοι γνωρίηουν πωσ μποροφν να ελζγξουν και πωσ πρζπει να 
κατευκφνουν τα δφο αυτά ρεφματα για να κακαρίςουν τουσ ςτάβλουσ ( δθλαδι τα 
κζντρα ενζργειασ επάνω ςτο Δζνδρο τισ Ηωισ ) επάνω ςτα αικερικά αντίςτοιχα τϊν 
τριϊν ςωμάτων τουσ. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Οι μυθμζνοι πρζπει να κατευκφνουν τα δφο ενεργειακά ρεφματα διά μζςου τϊν 
κζντρων ενεργείασ και να τα κακαρίςουν από τα κακά ςτοιχειακά, κακϊσ και από τα 
ςτοιχειακά που παραμζνουν εκεί απενεργοποιθμζνα αλλά περιμζνουν να δράςουν 
ςτθν πρϊτθ ευκαιρία. Ο Μφκοσ δεν κάνει αναφορά για τθν κεντρικι ςτιλθ ( οι δφο 
ποταμοί ςε μια κοινι ςυνδυαςμζνθ πορεία ) … 
το οφιοειδζσ ἢ Λερόν Ρυρ γνωςτό ςαν Kundalini ( ςτα Σανςκριτικά ςθμαίνει το 
κινούμενο ςπειροειδώσ ) ςτοφσ Λνδοφσ. 
Αυτό το πανίςχυρο ρεφμα ιταν βεβαίωσ γνωςτό ςτοφσ Αιγφπτιουσ και Ζλλθνεσ ( 
Μωνεσ ) Λεροφάντεσ ςτα Μυςτιρια τϊν Δελφϊν και βλζπουμε τον ιπτάμενο Ερμι να 
κρατά μια ράβδο ( το Λερόν Ρυρ ) γφρω από τθν οποία κινοφνται τα δφο αυτά ενερ-
γειακά ρεφματα. Κάτι αντίςτοιχο ιταν ο Κφρςοσ ςτα Ελλθνικά Μυςτιρια. 
Θ παρζμβαςθ όμωσ με άφρονα τρόπο ςτα δφο αυτά αικερικά ρεφματα μπορεί να 
προξενιςει ςοβαρι βλάβθ ςε υλικά όργανα, μερικζσ φορζσ ςε μζγεκοσ μθ ανα-
ςτρζψιμο. 
Επίςθσ θ παρζμβαςθ ςτα ρεφματα αυτά κακϊσ και ςτα επτά κζντρα ενζργειασ, 
χωρίσ ο άνκρωποσ να ζχει διδαχκεί τον αςφαλι τρόπο χειριςμοφ των, μπορεί να 
οδθγιςει ςτθν παράνοια. 
Ο κακαριςμόσ τϊν ςτάβλων τοφ Αυγεία, ςυμβολίηει τον κακαριςμό που γίνεται από 
το Εγϊ Ρνεφμα - Εαυτό επάνω ςτο υποςυνείδθτο τισ προςωπικότθτασ, ϊςτε να 
απομακρυνκοφν και τα υπολείμματα από απενεργοποιθμζνα ςτοιχειακά. 



Διότι αλλιϊσ υπολείμματα από επικυμίεσ, που « κοιμοφνται », ενζχουν τθν πικανό-
τθτα επανενεργοποίθςθσ από ςτοιχειακά δονοφμενα κατά παρόμοιο τρόπο. 
Τθν ςθμαςία τϊν ςφαγίων - ολοκαυτωμάτων, ςαν προςφορά προσ τον Κεό, τθν 
αναλφςαμε πιο επάνω ςαν τθν αδρανο-ποίθςθ από το Εγϊ δια τοφ πυρόσ ( τισ 
λογικευμζνθσ Σκζψεωσ ) τϊν « τερατόμορφων » αυτϊν ςτοιχειακϊν - ανθρωπο-
δαιμόνων που μάσ καταταλαιπωροφν. Διαβάηουμε επίςθσ :  
« ὃσ γὰρ ἂν κζλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ςῶςαι, ἀπολζςει αὐτιν· ὃσ δ᾿ ἂν ἀπολζςῃ τὴν 
ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ…οὗτοσ ςϊςει αὐτιν » ( Μάρκοσ κεφ. 8 : 35 ). 
Θ ψυχι ενόσ ανκρϊπου μπορεί να ςυνδζεται με ζνα κατϊτερο ἢ με ζνα ανϊτερο 
επίπεδο. Ο άνκρωποσ πρζπει να χάςει τθν ψυχι του και τθν ςφνδεςθ τθσ με το 
κατϊτερο επίπεδο μζςα του, για να τθν βρει ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο. Μόνο αν 
κατανοιςει το διπλό νόθμα τισ φράςθσ « χάνω τθν ψυχι μου » μπορεί να κατα-
νοιςει και όλα τα άλλα ποφ αναφζρουν τα Ευαγγζλια για τθν ψυχι. 
Ράρτε ςαν παράδειγμα τθν φράςθ : « τί γὰρ ὠφελιςει ἄνκρωπον ἐὰν κερδιςῃ τὸν 
κόςμον ὅλον, καὶ ηθμιωκῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ; » (Μάρκοσ κεφ. 8 : 36 ). Στθν γλϊςςα 
τϊν Ευαγγελίων θ ζννοια τισ ψυχισ είναι ταυτόςθμθ με τθν προςωπικότθτα. 
Κερδίηοντασ ολόκλθρο τον κόςμο, ζχοντασ το νοφ του μόνο ςτα ανκρϊπινα, χάνει 
τθν ψυχι του ( τθν επίτευξθ τισ αποκρυςτάλλωςθσ τισ προςωπικότθτασ ), με το 
νόθμα ότι χάνει τθν δυνατότθτα να εξελιχτεί εςωτερικά και επομζνωσ να ξεφφγει 
από τα νφχια τοφ δευτζρου κανάτου τισ Αποκάλυψθσ τοφ Λωάννθ. 
Να μθν ξεχνάμε ότι τα πάντα ςτα Ευαγγζλια ζχουν ςχζςθ με μια εςωτερικι εξζλιξθ, 
ποφ καταλιγει ςτθν επίτευξθ τισ βαςιλείασ τϊν Ουρανϊν, θ οποία βρίςκεται εντόσ 
θμϊν.  
Θ ψυχι τισ κάμπιασ δεν βρίςκεται ςτο επίπεδο τισ πεταλοφδασ και για αυτό πρζπει 
να χάςει τθν ψυχι τθσ για να τθν ξαναβρεί. Αν παραμείνει, όπωσ λζμε ςυμβολικά 
ςκουλικι, ςϊηει μεν τθν ψυχι τοφ ςκουλθκιοφ, αλλά τθν χάνει με τθν άλλθ τθσ 
ζννοια, δθλαδι χάνει τθν ευκαιρία τισ μεταμόρφωςθσ. Με το να προςθλϊνεται 
ςτον εαυτό του, ζτςι όπωσ είναι, χάνει τθν δυνατότθτα να γίνει κάτι άλλο. Πμωσ ο 
άνκρωποσ είναι ακόμα ικανόσ για μεταμόρφωςθ ἢ για τθν δεφτερθ γζννθςθ. Για 
αυτό θ ψυχι τοφ ανκρϊπου, με αυτιν τθν ζννοια, είναι διπλι. Μπορεί να τθν 
κρατιςει και να μείνει ζτςι όπωσ είναι, αλλά, κρατϊντασ τθν, χάνει τον πραγματικό 
προοριςμό του. 
Θ τθν χάνει, εάν αρνθκεί να μείνει ζτςι όπωσ είναι, οπότε κα τθν ξαναβρεί ςε ζνα 
άλλο επίπεδο τισ ίδιασ τισ εςωτερικισ εξζλιξθσ. Για αυτό θ ψυχι, κατά τον Γκουρ-
τηίεφ, είναι μιά δυνατότθτα. Δεν είναι δθλαδι κάτι το ςτατικό, αλλά τόςο εκείνο 
ποφ είναι ο άνκρωποσ, όςο και εκείνο ποφ ζχει τθν δυνατότθτα μελλοντικά να γίνει. 
Ο άνκρωποσ μπορεί να αρχίςει να ηει διαφορετικά, να αιςκάνεται διαφορετικά, να 
επικυμεί διαφορετικά και να Αγαπά διαφορετικά. 
Μπορεί δθλαδι να αλλάξει με τζτοιο τρόπο θ ςχζςθ του με τον εαυτό του, ϊςτε 
όλα όςα κάποτε νόμιηε για αλθκινά και που αιςκανόταν ςαν καλά να αλλάξουν.  
Και αν ςυμβεί κάτι τζτοιο τότε ο άνκρωποσ αποκτά εςωτερικά μιά διαφορετικι  
ςχζςθ με τον εαυτό του και θ ηωι μζςα του αρχίηει να αλλάηει.  
Τι εννοοφςε ο Χριςτόσ όταν ζλεγε : 
« οὐκ ἦλκον βαλεῖν εἰρινθν, ἀλλὰ μάχαιραν. ἦλκον γὰρ διχάςαι ἄνκρωπον κατὰ τοῦ 
πατρὸσ αὐτοῦ καὶ κυγατζρα κατὰ τῆσ μθτρὸσ αὐτῆσ καὶ νφμφθν κατὰ τῆσ πενκερᾶσ 
αὐτῆσ· καὶ ἐχκροὶ τοῦ ἀνκρϊπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ ». 
 



Αυτό δεν ζχει ζνα εξωτερικό ἢ κυριολεκτικό νόθμα, αλλά ςθμαίνει μία εςωτερικι 
αναςτάτωςθ. Μια αλλαγι ςε ολόκλθρθ τθν ψυχολογία τοφ ανκρϊπου και ςτο κάκε 
τι μζςα του, ποφ είναι για αυτόν « μθτζρα », « πατζρασ », « κυγατζρα », « νφμφθ », 
« πενκερά » και τα παρόμοια ψυχολογικά, που δεν είναι πάρα τα ςτοιχειακά με τα 
οποία είναι ςυνδεδεμζνοσ. Πλεσ οι ςχζςεισ με τον εαυτό του πρζπει να αλλάξουν 
και αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να αλλάξουν όλεσ οι ιδζεσ ποφ ζχει για τον εαυτό του, 
κακϊσ και το τι νιϊκει ωσ εαυτόν του. Οικιακοί ςθμαίνει όλα όςα βρίςκονται μζςα 
ςτον άνκρωπο, όχι βεβαία ςτο ςϊμα του αλλά θ ψυχολογία του, οι « οικιακοί » 
όλων τϊν διαφορετικϊν πλευρϊν τισ προςωπικότθτασ του. Πλεσ οι ιδζεσ του, όλεσ 
οι τάςεισ ποφ ιταν ο « πατζρασ » και θ « μθτζρα » τϊν ςκζψεων του, τϊν γνωμϊν 
και απόψεων του και όλεσ οι ςχζςεισ ποφ απορρζουν από αυτά πρζπει να αλλάξουν 
μπροςτά ςτθν ρομφαία, ποφ είναι θ δφναμθ τισ Αλικειασ μιασ υψθλότερθσ τάξθσ. 
Αν ο άνκρωποσ ςυναντιςει αυτό το ανϊτερο είδοσ τισ Αλικειασ, δεν μπορεί πιά να 
μείνει ικανοποιθμζνοσ με αυτό ποφ είναι. 
Αναγκάηεται να ςκεφτεί με ζνα νζο τρόπο και κανζνασ δεν μπορεί να ςκεφτεί με ζνα 
νζο τρόπο απλϊσ προςκζτοντασ ἢ ςυςςωρεφοντασ γνϊςεισ ςε αυτά ποφ ιδθ 
ςκζπτεται. 
Ολόκλθροσ ο άνκρωποσ πρζπει να αλλάξει, δθλαδι πρϊτα από όλα ολόκλθροσ ο 
νοφσ του ( μετανοϊ ). Ο άνκρωποσ με τθν Διδαςκαλία τοφ Λόγου, που για αυτόν 
είναι προσ το παρόν Απωλεςκείσ, δθλαδι με τθν Αλικεια ποφ ανικει ςε υψθλό-
τερο επίπεδο, αρχίηει να ςκζπτεται με καινοφργιο τρόπο και δεν μπορεί πια να 
δζχεται όλα όςα ςκεπτόταν, αιςκανόταν, επικυμοφςε και επεδίωκε ςτθν προθγοφ-
μενθ κατάςταςθ του ( το κατϊτερο εγϊ ἢ τθν προςωπικότθτα ). 
Οι « οικιακοί » του, δθλαδι ο εαυτόσ του και τα ςτοιχειακά που ζχει προεκτείνει, 
πρζπει να υποςτοφν μια αναςτάτωςθ. Δεν μπορεί πια να βρίςκεται ςε αρμονία με 
τον εαυτοφλθ του, δθλαδι με το κατϊτερο εγϊ. 
Ο άνκρωποσ πρζπει να χάςει τθν προθγοφμενθ ςχζςθ με τον εαυτό του και αυτό 
ςθμαίνει να χάςει τθν ψυχι του που είναι ςαν ςφνολο θ ηωι του και ποφ ςυνδζεται 
μαηί του εςωτερικά. Γιά αυτό « δίνω τθν ηωι μου » ςθμαίνει ότι παφω να ηω όπωσ 
ηοφςα πιό πριν και αρχίηω να ηω με διαφορετικό τρόπο δεδομζνου ότι πρζπει να 
χακεί θ ψυχι, διότι αλλιϊσ δεν μπορεί να μεταμορφωκεί.  
Στθν πραγματικότθτα, ςθμαίνει ακριβϊσ το αντίκετο, δθλαδι ότι αρχίηω να ηω, διότι 
εδϊ θ ψυχι ςθμαίνει το κατϊτερο εγϊ ἢ τθν προςωπικότθτα ςτθν οποία προς-
κολλάται ο νοφσ και θ επικυμία, και το Εγϊ ταυτιηόμενο με αυτιν τθν κεωρεί ωσ τον 
αλθκινό τθσ εαυτό. 
Πταν ο Λθςοφσ Χριςτόσ ενθμζρωςε τοφσ μακθτζσ του για τα μαρτφρια ποφ κα 
ζπρεπε να υποςτοφν, όταν κα δίδαςκαν τον Λόγο, τοφσ είπε : « ὁ δὲ ὑπομείνασ εἰσ 
τζλοσ, οὗτοσ ςωκιςεται » ( Μάρκοσ κεφ.13 : 13 ). Θ λζξθ υπομονι ςθμαίνει ίςταμαι 
όπιςκεν, ποφ μπορεί να ερμθνευτεί με τθν ζννοια ότι δεν παραςφρεται κανείσ από 
τισ επικυμίεσ του. Ζτςι, ο άνκρωποσ, μπορεί μεν να χάςει τθν ψυχι του ( όχι τθν 
Ψυχι-Εγϊ Εαυτό του ) ςε ζνα επίπεδο και να τθν ξαναβρεί ςε ζνα άλλο, υψθλότερο. 
Από όςα είπαμε ωσ τϊρα, γίνεται φανερό ότι ο άνκρωποσ μζςω τισ ψυχισ ζχει τθν  
δυνατότθτα, δθλαδι με τισ δικζσ τθσ δυνάμεισ, να ςυνδζεται με ζνα χαμθλότερο ἢ 
με ζνα υψθλότερο επίπεδο μζςα του.  
Για να επιτευχκεί όμωσ αυτό πρζπει να μεταλλάξει τθν ψυχι του, δθλαδι να 
υποςτεί μια κάκαρςθ και να απαλλαγεί από τα ςτοιχειακά, τα πνεφματα άλαλα και 
κωφά που δθμιοφργθςε. 



Από όλα αυτά, αρχίηει να διαφαίνεται ότι θ ψυχι τοφ ανκρϊπου δεν είναι κάτι το 
ωραίο ἢ το ζτοιμο, αλλά κάτι ποφ διαμορφϊνεται μζςα του ανάλογα με τον τρόπο 
τισ ηωισ του. Και ότι, ςτθν πραγματικότθτα, θ ψυχι είναι ολόκλθρθ θ ηωι του ςαν 
ζνα ςφνολο εικόνων ἢ καταγραφϊν τοφ κάκε τι ποφ ςκζπτεται, που ςυναιςκάνεται 
και που πράττει. 
Ζνασ χαρακτθριςτικόσ οριςμόσ που μπορεί να δοκεί, για τθν ανοθςία ἢ τθν επι-
πολαιότθτα για τον τρόπο τοφ ςκζπτεςκαι τισ πλειονότθτασ τϊν ανκρϊπων, ακόμθ 
και μυθμζνων, είναι : « το να προςπακεί κάποιοσ ἢ να νομίηει, ότι μπορεί να παρ-
άγει διαφορετικά αποτελζςματα χρθςιμοποιϊντασ πάντα τθν ίδια μζκοδο ». 
Μια τζτοια μζκοδοσ, θ ίδια πάντα, είναι το να νομίηουμε ότι κα προχωριςουμε 
ςτον δρόμο τισ εξζλιξθσ χρθςιμοποιϊντασ Στοιχειακά Επικυμιϊν - ςκζψεων που 
παράγονται από αντικείμενα και καταςτάςεισ ζξω από εμάσ. Αυτό όμωσ δεν γίνεται 
! Είναι Αδφνατον ! Σφμφωνα με τισ ζννοιεσ που αναπτφξαμε πιο πριν, όλα όςα 
βρίςκονται ζξω από εμάσ, ϊσ και τα υλικά αντικείμενα τϊν επικυμιϊν μασ, που 
ςυνικωσ αποκτοφμε ἢ αποκθςαυρίηουμε, δεν ζχουν ςτθν πραγματικότθτα καμία 
ουςιαςτικι αξία ( για εμάσ ).  
Και εκείνοι που κζλουν να κεωροφν τοφσ εαυτοφσ των επιτυχθμζνουσ, τι πζτυχαν 
ςτθν πραγματικότθτα ζωσ τϊρα ; Να μαηζψουν χαρτιά, χϊματα, πολυκατοικίεσ ; 
Πλα είναι χϊματα ... « ἄφρον, ταφτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχιν ςου ἀπαιτοῦςιν ἀπὸ ςοῦ· ἃ 
δὲ ἡτοίμαςασ τίνι ἔςται ; οὕτωσ ὁ κθςαυρίηων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰσ Θεὸν πλουτῶν » ( 
Λουκάσ κεφ. 12 : 20~21 ).  
Μποροφμε ςυνεπϊσ να τα χαρακτθρίηουμε, ωσ άνευ ουςιαςτικισ αξίασ, με τον 
αρικμό 0. Κάκε άνκρωποσ είναι μια μοναδικι και ανεπανάλθπτθ οντότθτα που ζχει 
ανεκτίμθτθ αξία. Ζτςι, πραγματικι αξία είμαςτε εμείσ οι ίδιοι και όλα όςα 
κατζχουμε μζςα μασ, ωσ Εγϊ-Συνειδιςεισ, για αυτό ωσ μονάδεσ μποροφμε να αντι-
ςτοιχίςουμε τον εαυτό μασ με τον αρικμό 1. Πςο παράγουμε ςτοιχειακά επικυμιϊν-
Σκζψεων ἢ πνεφματα άλαλα και κωφά, είναι ςαν να παρακζτουμε μθδενικά 
μπροςτά από τθν Μονάδα, τον Εαυτό μασ.  
Αλλά 0 + 1 δίνει πάντα 1. Είναι θ λανκαςμζνθ μζκοδοσ επιλογισ τϊν υλικϊν για τθν 
ανζγερςθ τοφ Ρφργου τισ Βαβζλ, δθλαδι τθν προςζγγιςθ του Κεοφ.  
Πταν όμωσ αρχίςουμε να παράγουμε Δθμιουργικά ςτοιχειακά Σκζψεων-επικυμιϊν, 
τα οποία ζλκουν τθν πθγι τουσ από το εςωτερικό μασ, ςαν προϊόντα ςυνειδθτισ 
επεξεργαςίασ με τθν ορκι χριςθ τισ Μονάδοσ μασ, ωσ αποτζλεςμα τοφ Γνϊκι Σ’ 
Αυτόν, τότε τα πράγματα αλλάηουν και ζχουμε παραγωγικά αποτελζςματα. Διότι 
τότε το μθδζν τοποκετείται μετά από τθν Μονάδα και ςυνεπϊσ ζχουμε : 1 + 0 = 10, 
10 + 0 = 100, 100 + 0 = 1000 και οφτω κακεξισ… Θ εξελικτικι αυτι παραγωγικι 
διαδικαςία ονομάηεται ςτθν Αλχθμεία Ρολλαπλαςιαςμόσ. 
Θ Μζκοδοσ μάσ δόκθκε από τον ίδιο τον Κεό, κατά τθν καταςκευι τοφ Κόςμου, με 
τθν χριςθ τϊν δυο ςτθλϊν J. =1 ( Ρνεφμα ) και Β. = 0 ( προκφλθ - Χάοσ ), όπου θ 
δράςθ ( ςυνδυαςμόσ – ςυνζνωςθ ) τισ Ενεργθτικισ Αρχισ επάνω ςτθν Ρακθτικι 
παριγαγε το 10, τθν απϊτερθ ςφαίρα τισ Δθμιουργίασ που ςτο Δζνδρο τισ Ηωισ 
ςτθν Καμπαλά αναφζρεται ςαν ςεφίρα Μαλκοφτ ἢ αλλιϊσ Βαςίλειο. 
Θ αλικεια αφτθ περικλείεται επίςθσ και ςτθν Ρυκαγόρειο Τετρακτφ. 
 
 
 
 



ΠΡΟΕΤΧΗ ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΧΩΡΟΤ 
 
Στθν Χριςτιανικι πρακτικι υπάρχει, πλθν τϊν άλλων, και μια ειδικι προςευχι 
Κακαριςμοφ τοφ Χϊρου και προςταςίασ από τα « δαιμονικά » αυτά ςτοιχειακά 
κ.λ.π.  
Και όπωσ αναφζρει ο Ευαγγελιςτισ Ματκαίοσ ( κεφ. 11 : 22 ) : 

« Πάντα όςα εάν αιτιςθτε εν τθ προςευχι πιςτεφοντεσ, λιψεςκε ». 
Θ ειδικι αυτι κακαρτιριοσ προςευχι ζχει ωσ ακολοφκωσ : 
 
« Εν τω Ονόματι Σου Κφριε Ιθςοφ Χριςτζ και διά τισ Χάριτοσ τοφ Σταυροφ Σου 
ςταυρϊνω τον χϊρο τοφτο τισ οικίασ μου και κάκε ενυπάρχουςα ενζργεια προ-
ερχομζνθ είτε εκ βαςκανίασ ἢ μαγγανίασ ἢ ηθλοτυπίασ ἢ καταλαλίασ ἢ κατάρασ ἢ 
οιαςδιποτε άλλθσ αιτίασ, μθ προερχομζνθσ εκ τοφ νόμου τισ Αγάπθσ Σου, αποςυν 
κζτω, διαλφω και διαςκορπίηω αυτιν μακρά τοφ οίκου μου, παρ' οιουδιποτε και αν 
εξεπορεφκθ είτε ηϊντοσ εν ςαρκί πνεφματοσ ἢ εν τω αφλω χϊρω ευριςκομζνω, οια 
ςδιποτε ιςχφοσ ἢ ζνταςθσ ἢ ςφνκεςθσ και αν είναι, είτε προιλκε και εξεπορεφκθ εκ 
λόγων ἢ ςκζψεων ἢ ςυναιςκθμάτων μθ αγακϊν, ωσ επίςθσ διαλφω και αποςυνκζτω 
κάκε ςχθματιςκείςα άβιο εικόνα εν τϊ χϊρω τοφτω ἢ εν τθ διανοία μου ἢ εν τθ 
ςκζψει μου με ςκοπό να με εκφοβίςει ἢ να με παραπλανιςει και να με απομα-
κρφνει από κοντά Σου. 
Ακόμθ ςφραγίηω τον οίκο μου διά τισ δφναμθσ τοφ Τίμιου και Ζωοποιοφ Σταυροφ 
Σου και εν τω Ονόματι Σου και όλεσ τισ ειςόδουσ και εξόδουσ αυτοφ ( επτά κζντρα 
ενεργείασ ) και απαγορεφω τθν είςοδο εντόσ τοφ χϊρου τοφτου εισ παν πνεφμα, 
όπερ δεν Σε αναγνωρίηει και δεν Σε προςκυνά ωσ ΘΕΟΝ φανερωκζντα εν ςαρκί, 
Σταυρωκζντα και Αναςτάντα, ωσ εγϊ ςε προςκυνϊ ευχαριςτϊν Σε διά τθν Χάρθ και 
τθν Προςταςία Σου. 
Κφριε, πάςαν τυχόν δρϊςα πνευματικι αρνθτικι υπόςταςθ εν τω χϊρω τισ οικίασ 
μου Σταυρϊνω και διά τισ Δφναμθσ τοφ Ζωοποιοφ Σου Σταυροφ και εν τω Ονόματί 
Σου κακθλϊνω και τουσ αφαιρϊ κάκε δφναμθ και εξουςία, τθν οποίαν τυχόν ζχουν 
και διά τϊν Αρχαγγζλων Σου Μιχαιλ και Γαβριιλ και τϊν Αγγζλων αυτϊν τουσ 
παραδίδω εισ τθν Δικαιοςφνθ Σου Κφριε, ίνα δϊςουν λόγο τϊν πράξεϊν τουσ και 
παρακαλϊ ςε Κφριε ίνα κζςεισ φρουρά εξ Αγγελικϊν ςου δυνάμεων εν τω χϊρω 
τοφτω ίνα επιςτατοφντεσ φρουροφςι τον οίκο τοφτο, τουσ εν αυτϊ οικοφντεσ και 
τουσ εν αυτϊ ειςερχομζνουσ » - Αμιν. 

Ιόλαοσ 
 
 
 

 
 


