ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟΡ

Γεννικθκε το 1917 ςτο Σάντα φε τθσ Μπογκοτά ςτθν Κολομβία.
Είναι ο ιδρυτισ τϊν Γνωςτικϊν Σχολϊν παγκοςμίωσ.
Οι διδαςκαλίεσ του ζχουν διαδοκεί ςιμερα ςϋ όλο τον πλανιτθ.
Είναι ςυγγραφζασ άνω των 75 βιβλίων Εςωτεριςμού ►. Τα βιβλία του περιζχουν
τθν ςφνκεςθ πολλϊν παραδόςεων και τθν δυνατότθτα να ηιςει κανείσ ςτθν ΡΑΞΘ
τθν εςϊτερθ κλθρονομιά που μασ άφθςε αυτόσ ο αξιοςζβαςτοσ δάςκαλοσ.
Σαν αςτραπι εν μζςω καταιγίδασ, ανάμεςα ςτθ βοι των αιϊνων, τθν ιςτορία και τισ
ιδεολογίεσ, θ αςυνικιςτθ εικόνα μιασ μοναδικισ προςωπικότθτασ εμφανίηεται ςτα
μζςα του 20ου αιϊνα, μια προςωπικότθτα που ενϊκθκε βακιά με τον πρακτικό
Ερμθτιςμό και τισ ανεξιχνίαςτεσ διδαςκαλίεσ τθσ Ανατολισ και τθσ Δφςθσ.
Στθ ηωι του υπζδειξε με το παράδειγμά του και ζηθςε τθ διδαςκαλία τθσ Επανάςταςθσ τθσ Συνείδθςθσ, διδάςκοντάσ μασ τον ψυχολογικό κάνατο που αποτελείται
από τθ διάλυςθ των ςφαλμάτων και ψυχολογικϊν ελαττωμάτων ϊςτε να γεννθκοφν
οι αρετζσ, δθλαδι αυτό που ονομάηουμε «δεφτερθ γζννθςθ» που είναι θ ςοφι
χριςθ των ενζργειϊν μασ και θ ανϊτερθ κυςία για τθν ανκρωπότθτα.
Με τθν ςοφία του, με τθν αγάπθ του και πάνω απ' όλα με τθν δφναμι του μασ
αποκαλφπτει το φωσ τθσ Γνϊςθσ - τισ πιο υπερβατικζσ διδαςκαλίεσ ϊςτε να μπορζςουμε να ενωκοφμε με το ίδιο μασ το Είναι.
Ενϊ είναι αλικεια, ςφμφωνα με τουσ αλχθμιςτικοφσ όρουσ, ότι όλα τα ανκρϊπινα
όντα και όλεσ οι φυλζσ δεν είναι παρά θ εξζλιξθ του κοςμικοφ ςπζρματοσ που
ςυνεχϊσ ανακυκλϊνονται μζςα ςτο αυγό τθσ φφςθσ και με ςκλθρι δουλειά
προςπακοφν να παράγουν νζουσ και πιο μεγαλειϊδεισ καρποφσ μζςα ςε άπειρεσ
επαναλιψεισ και εκλεπτφνςεισ, μεταφραςμζνεσ ςε Θλιακοφσ Ανκρϊπουσ ι ηωντανζσ Φιλοςοφικζσ Ρζτρεσ, είναι επίςθσ αλικεια ότι ο Σαμαζλ Αοφν Βεόρ είναι για
αυτι και τισ μελλοντικζσ γενιζσ, ςε βάκοσ χιλιετιϊν, μια υπζροχθ ζκφραςθ αυτϊν
των θλεκτρικϊν μυςτθριωδϊν δυνάμεων, ςπερματικϊν και πυρογενϊν, οι οποίεσ ςε
εποχζσ μακρινζσ μεταξφ τουσ, δραπετεφουν όπωσ ο μυκικόσ Ρρομθκζασ από τουσ
κόλπουσ του Λεροφ Απολφτου αφθρθμζνου διαςτιματοσ, για να φζρουν όπωσ ο
Ολφμπιοσ Ερμισ, νζα και αδιάψευςτα μθνφματα τα οποία περιζχουν τα πιο μεγάλα
μυςτικά του Σφμπαντοσ και των αινιγματικϊν κατοικιϊν των παιδιϊν τθσ Φωτιάσ.
Ναι, ο Σαμαζλ Αοφν Βεόρ («Ο Λόγοσ του Κεοφ» ςφμφωνα με τθν καβαλιςτικι
φωνθτικι παράδοςθ ι «Δικαιοςφνθ του Κεοφ» ςφμφωνα με τθν ορκοδοξία των
Εβραϊκϊν κειμζνων) επζςτρεψε για να κατοικιςει ξανά ςτα κφματα τθσ φπαρξθσ, τισ

ςφαίρεσ των Αεόν, τουσ γφρουσ των αποκρυςταλλϊςεων τθσ φλθσ προκειμζνου να
κεςπίςει, με τθν βοικεια τθσ κοςμικισ μιτρασ, ζνα ανκρϊπινο με το πεπρωμζνο
του, κακοριςμζνο ςε αυτό τον παράξενο πλανιτθ, όπου οι άνκρωποι ζχουν ξεχάςει
τθν φπαρξθ του Κεοφ και ζχουν κακόβουλα διαχωρίςει τουσ εαυτοφσ τουσ από τισ
αρχζσ που διζπουν τουσ νόμουσ και από όπου προζρχεται το Σφμπαν και ότι
εμπεριζχεται ςε αυτό, με τον επακόλουκο εκφυλιςμό που ενδυναμϊνεται από τθν
άγνοια και το κανατθφόρο ςτίγμα τθσ ςωματικισ και ψυχικισ κενότθτασ.
Ροιοσ είναι αυτόσ ο άνκρωποσ που ταξίδεψε ολόκλθρεσ χϊρεσ ςαν απλόσ προςκυνθτισ ι ερθμίτθσ, ζχοντασ ςτθν τςζπθ του αλχθμιςτικζσ ςυνταγζσ και ςφμβολα που
κα γίνονταν αργότερα πραγματείεσ υπερβατικισ Σεξολογίασ, φυςικισ Λατρικισ,
Ανατολικισ Ψυχολογίασ, Ανκρωπολογίασ ι Κοινωνιολογίασ που δεν είχαν ποτζ πριν
διατυπωκεί δθμόςια και ιςχφουν για τισ ανκρωπότθτεσ του μζλλοντοσ, λόγω τθσ
φκοράσ τθσ κοινωνίασ μασ θ οποία χρθςιμοποιεί τα πάντα για τθν λατρεία του
βρϊμικου κζρδουσ;
Ροιόσ ι τι ιταν και είναι κρυμμζνο πίςω από αυτό το ςυνοφρφωμα που όπωσ ζνασ
κρυλικόσ Λεονάρντο Ντα Βίντςι εξετάηει τθν φλθ, τθν αντιφλθ, τουσ ιλιουσ, τουσ
κόςμουσ και τουσ γαλαξίεσ, εξάγοντασ από αυτά αμζτρθτα μυςτικά τα οποία μζχρι
ςιμερα αγνοοφςαν οι «παντογνϊςτεσ» τθσ φυςικισ, τθσ χθμείασ, τθσ γεωμετρίασ,
τθσ λογικισ και τθσ ςτατιςτικζσ του ςιμερα;
Ροιό είναι το παράξενο δϊρο ι θ δφναμθ που επιτρζπει ςε αυτι τθν ανκρϊπινθ
φιγοφρα, να ςυνεχίςει, μετά τθν απενςάρκωςθ τθσ το 1977, να εμφανίηεται ςτουσ
μακθτζσ τθσ με τθ χριςθ υπερδιαςτατικϊν διαδρόμων ι παράλλθλων ςυμπάντων
για τα οποία μίλθςε μόνο κάποιοσ ςαν τον Αϊνςτάιν ι τθν Joan Hinton, προκειμζνου
να μεταδϊςει το μινυμα του όχι μόνο ςε όλεσ τισ θπείρουσ αλλά επίςθσ, όςο
φανταςτικό και αν ακοφγεται ςτα αςτζρια ι ςφαίρεσ εκδιλωςθσ των περιτυλιγμζνα
από χρυςό Ρνευμάτων, μζςα ςτα φορζματα τθσ Ψυχισ;
Ροιά είναι θ ενζργεια που ζδωςε κίνθςθ ςτο χζρι και τθν πζνα αυτοφ του Αξιοςζβαςτου Δαςκάλου του Τάγματοσ του Αγίου Λωάννθ, οδθγϊντασ τον ςτθ ςυγγραφι
μιασ πλιρθσ διδαςκαλίασ, απόλυτα πρακτικισ και ανεπτυγμζνθ μζςα ςε περιςςότερα από 60 ζργα τα οποία δθμιουργοφν ζνα ςφνολο εκλεπτυςμζνων οκτάβων
που κυμαίνονται από μικρά φυλλάδια μζχρι και τόμουσ 500 ςελίδων όπου κάκε
λζξθ και κάκε γράμμα ζχει μια μακθματικι ςφςταςθ και μια καταπλθκτικι λογικι;
Ρωσ μπορεί να προςδιοριςτεί αυτόσ ο χαρακτιρασ που είχε τθν ικανότθτα να
περπατάει τουσ πολυςφχναςτουσ, από υπνωτιςμζνουσ ανκρϊπουσ, δρόμουσ,
δρόμουσ γεμάτουσ από κόρυβο και μθχανζσ που βγάηουν αςφυξιογόνα αζρια, όταν
τθν ίδια ϊρα κρατοφςε τθν καρδιά του, τον νου, το πνεφμα και το ικοσ του ςυνδεδεμζνο με ανϊτερεσ καταςτάςεισ που του ζδιναν τθν ικανότθτα να προλζγει κάκε
είδουσ ςυμβάντα ανά τον κόςμο και ςαν να μθν ζφτανε αυτό, είχε τθν πολυτζλεια
να μπορεί να ζρκει ςε επικοινωνία με τουσ ςκφλουσ και τα πουλιά, να επικοινωνεί
με δθμιουργιματα του αδελφικοφ, ςτον άνκρωπο, βαςιλείου;
Ρωσ μπορεί να χαρακτθριςτεί ζνα Είναι, που μπορεί να δϊςει άμεςεσ και απροςδόκθτεσ λφςεισ ακόμα και ςτα πιο περίπλοκα προβλιματα, τα οποία οι κάτοικοι
αυτισ τθσ ανκρϊπινθσ μυρμθγκοφωλιάσ δυςτυχϊσ ζχουμε ςυνθκίςει να δθμιουργοφμε ςτουσ εαυτοφσ μασ; Τι κα ζλεγε ο αγαπθτόσ αναγνϊςτθσ για ζνα άνκρωπο ο
οποίοσ γνϊριηε τθν ακριβι θμζρα και ϊρα του κανάτου κάποιου και που καταςτοφςε γνωςτό, μζςα ςε λίγα δευτερόλεπτα, τι ςυνζβαινε ςτθν Μογγολία, ςτον
Νότιο Ρόλο ι ςε οποιαδιποτε απομακρυςμζνθ τοποκεςία αυτισ τθσ μάηασ που

γυρνά ςυνεχϊσ γφρω από τον Ιλιο; Ροια ονομαςία κα μποροφςε να δοκεί ςε ζνα
ηωντανό αίνιγμα που εξαφάνιςε κάκε ίχνοσ του Εγϊ από μζςα του και όχι κατζκτθςε
τθν ατομικότθτα, ςτθ βακφτερθ τθσ ζννοια, αλλά ζφταςε επίςθσ ςτθν υπερατομικότθτα και ζγινε ζνα Ελοχίμ με ςάρκα και οςτά, το οποίο ιταν ςε κζςθ να
αρκρϊςει τθ Χρυςι Γλϊςςα, τθν γλϊςςα που δφνανται να μιλιςουν όςοι βρζχονται
αιϊνια από τθ χάρθ του Αγίου Ρνεφματοσ; Αυτζσ οι οντότθτεσ, ενςωματωμζνεσ ςε
ανκρϊπινεσ μορφζσ, γνωρίηουν το παρελκόν και το μζλλον και μποροφν να το ςυνκζςουν ςε ζνα αιϊνιο παρόν το οποίο μποροφν να «διαβάςουν» τόςο φυςιολογικά,
όπωσ εμείσ διαβάηουμε μια εφθμερίδα. Και αναρωτιόμαςτε εκ νζου: Τι είδουσ
γιγάντιο πνεφμα ιταν ενεργό μζςα ςε αυτό το ςϊμα που υπομζνοντασ όλα τα είδθ
δοκιμαςιϊν ίδρυςε ςτθν Ρόλθ του Μεξικό, μια πλοφςια ανκρωπολογικι κουλτοφρα
θ οποία ςτόχευε να ςυνδζςει τουσ ανκρϊπουσ τθσ Ανατολισ και τθσ Δφςθσ με ζνα
μυςτικιςτικό Ευαγγζλιο, φιλοςοφικό και επιςτθμονικό, και να εξάγει από αυτι τθν
ςθμαντικι ςυγχϊνευςθ τθν ςφνκεςθ ενόσ μθνφματοσ που φζρνει ξανά ςτο
προςκινιο αλικειεσ που κρφβονται ςε αμζτρθτεσ λαογραφίεσ, κρφλουσ, παραδόςεισ, ζκιμα, ρθτά και τελετζσ ςε όλο τον κόςμο απθχϊντασ τισ ςθμειϊςεισ μιασ
«Χαμζνθσ Γνϊςθσ» που ζκρεψε άνδρεσ και γυναίκεσ, πριν τουσ καιροφσ που ο
απαγορευμζνοσ καρπόσ φαγϊκθκε από το τριεγκεφαλικό δίποδο, γνωςτό ςιμερα
ωσ homo sapiens; Αυτόσ ο Υπερφυςικόσ άνκρωποσ που μελετάται ςε αυτό το ζργο
προφανϊσ κα αντιμετωπιςτεί ωσ τςαρλατάνοσ από όλουσ όςουσ είναι εγκλωβιςμζνοι ςτον φανατιςμό και επιλζγουν να περιορίηουν το πνεφμα τουσ με τθν
κυριολεκτικι ςθμαςία των ιερϊν κειμζνων, αδιαφορϊντασ για το ηωογόνο πνεφμα
που κρφβεται πίςω από κάκε τελεία και κόμμα. Είναι εφκολο να φανταςτεί κανείσ
τουσ «διδάκτορεσ» να του επιτίκενται χρθςιμοποιϊντασ όλθ τθν επιςτθμονικι
ορολογία τουσ, γιατί τα λόγια του χτυποφν με το μαςτίγιο τθσ επαναςτατικισ
διαλεκτικισ τα πιλινα ειδϊλια, δείγμα ευκραυςτότθτασ, που είναι το κεμζλιο του
πλικουσ των κρθςκευτικϊν, φιλοςοφικϊν ι επιςτθμονικϊν δογμάτων. Χωρίσ αμφιβολία, ςε ζνα κόςμο ςαν τον ςθμερινό εκτιμάται το ανοφςιο με το τίμθμα τθσ
ταπείνωςθσ, τθσ απελπιςίασ και τθσ ςφγχυςθσ που μαςτίηουν τισ πανικοβλθμζνεσ
μάηεσ που οι ςφγχρονοι κοινωνιολόγοι κεωροφν προοδευτικζσ κοινωνίεσ. Χωρίσ
αμφιβολία ο ΣΑΜΑΕΛ ΑΟΥΝ ΒΕΟ ζχει ξεπεράςει ςε 4.000 ι 5.000 χρόνια, το
ςκεπτικό των ηοφερϊν θμερϊν μασ, όταν δείχνει με τον λόγο του και χωρίσ κανενόσ
είδουσ ταμποφ, το ςτενό επιςτθμονικό Μονοπάτι τθσ ςεξουαλικισ αναγζννθςθσ,
που επιτρζπει ςε όλα τα ανκρϊπινα όντα, χωρίσ διάκριςθ, όχι μόνο να ςυμβαδίηουν
με τθν κεότθτα, αλλά και για να ανακτιςει και να αναπτφξει ολόκλθρο το φάςμα
των δυνατοτιτων που κρφβονται ςτον ΜΛΚΟΚΟΣΜΟ ΑΝΚΩΡΟ.
Για αυτό δεν είναι άξιο πορείασ το γιατί οι ξεπεραςμζνεσ διαλεκτικζσ επικρίνουν τα
βιβλία του Σαμαζλ Αοφν Βεόρ χαρακτθρίηοντασ τα ωσ «ακατανόθτα» ι «παράλογα»
κακϊσ ζχει περάςει καιρόσ από τότε που οι «κφριοι μορφωμζνοι» διαχϊριςαν τισ
πρωταρχικζσ αρχζσ τθσ αυκεντικισ Φιλοςοφίασ ςτθν οποία βαςίηεται θ ζμφυτθ και
αιϊνια αναηιτθςθ του Είναι, αυτό που είναι πραγματικό, αντικειμενικό, υπερβατικό
δθλαδι για το Απόλυτο.
Αν εςείσ, αγαπθτζ αναγνϊςτθ, ζχετε διαβάςει ςχετικά με τα επιτεφγματα ενόσ
Σωκράτθ, ενόσ Ρυκαγόρα, ενόσ Φάουςτ, ενόσ Απολλϊνιου του Τυανζωσ, Ερμι Τριςμζγιςτου, Ηωροάςτρθ, Λθςοφ Χριςτοφ τότε δεν κα εκπλαγείτε όταν ςτισ επόμενεσ
παραγράφουσ ςασ περιγράψουμε μια ςειρά από αςυνικιςτα γεγονότα που ζλαβαν
χϊρα ςτθν ηωι αυτοφ του Υπεράνκρωπου, όπωσ και ςτθ ηωι όςων είχαν τθν

ευκαιρία να τον ςυναντιςουν, να μοιραςτοφν και να δεχτοφν από εκείνον –ςαν μια
ανεξάντλθτθ πθγι- μια γνϊςθ που πάντα αναπνζει ευτυχία, κατανόθςθ και λφςεισ
ςτα προβλιματα που επθρεάηουν όλουσ τουσ ανκρϊπουσ και τουσ λαοφσ, αλλά
πάνω απ’ όλα δίνει τα κλειδιά με τα οποία μπορεί κάποιοσ να αποδράςει από αυτό
που ονομάηουμε φυλακι τθσ φπαρξθσ.
Και γιατί θ φπαρξθ είναι μια φυλακι; Διότι όςο βριςκόμαςτε ςτο ζλεοσ των περιςτάςεων, δεν κα είμαςτε κυρίαρχοι πουκενά. Δθλαδι πάντα μασ ςυμβαίνουν
πράγματα όπωσ όταν βρζχει ι αςτράφτει. Κάκε κατάςταςθ δεν είναι κάτι περιςςότερο από το μοιραίο αποτζλεςμα μιασ αιτίασ τθσ οποίασ οι ρίηεσ μπορεί να
προζρχονται ακόμα και από άλλεσ εποχζσ, μζρθ ι καταςτάςεισ.
Ηοφμε αλλά είμαςτε νεκροί, όπωσ λζγεται, χωρίσ να γνωρίηουμε τον λόγο που
γεννθκικαμε ςτθν χϊρα που γεννθκικαμε, γιατί είμαςτε ο γιοσ ι θ κόρθ αυτϊν των
γονιϊν, γιατί ζχουμε αυτοφσ ι τουσ άλλουσ για φίλουσ και κατά αυτό τον τρόπο μασ
ζρχονται ςτο μυαλό διςεκατομμφρια των διςεκατομμυρίων από γεγονότα που μασ
ςυμβαίνουν κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ ταινίασ που ονομάηεται ηωι.
Πταν αρρωςταίνουμε, για παράδειγμα, αυτόματα ςκεφτόμαςτε πωσ προζρχεται
από ζλλειψθ βιταμινϊν, αδφναμο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα, κλθρονομικοφσ παράγοντεσ, τθν μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ κλπ. Ωςτόςο θ κρυφι αιτία όλων των
δεινϊν μασ και των δφςκολων καταςτάςεων πρζπει να αναηθτθκεί ςτα βάκθ τθσ
Συνείδθςθσ μασ. Εδϊ είναι που θ Γνωςτικι Διδαςκαλία αυτοφ του αυτoπραγματοποιθμζνου ανκρϊπου δείχνει τθν αλθκινι δφναμθ και διάςταςθ τθσ και εκτείνεται
πάνω από τον απλό άνκρωπο ςαν τθν ςκιά ενόσ φυλλϊδουσ δζντρου ςτθ μζςθ μιασ
μεγάλθσ εριμου.
Να ξυπνιςεισ, ναι. Αφυπνίηοντασ τθν δφναμθ τθσ ολοκλθρωτικισ κατανόθςθσ του
εςωτερικοφ μασ κόςμου και να τον ςυγχωνεφςουμε ζξυπνα με τον εξωτερικό μασ
κόςμο, ςχθματίηοντασ αυτό που ονομάηεται Ξζρω πωσ να ηω, με μια βακιά γνϊςθ
των γεγονότων ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ μασ.
Αυτι θ Αφφπνιςθ είναι ο τελικόσ ςτόχοσ τθσ Σαμαελικισ Γνϊςθσ.
Μια λαϊκι παροιμία λζει: «Οι βαριζσ αςκζνειεσ, απαιτοφν δυνατζσ κεραπείεσ» και
μάλιςτα ςφμφωνα με όλουσ τουσ ςφγχρονουσ αναλυτζσ, θ ανκρϊπινθ κοινωνία
είναι βαριά άρρωςτθ. Ρολλά αρχαία κείμενα βεβαιϊνουν ότι κάκε φορά που θ
ανκρϊπινθ κοινωνία βρίςκεται ςε ςφγχυςθ, ςτζλνεται από το υψθλό ζνασ αγγελιοφόροσ του Φωτόσ και γνιςιοσ αναςτθλωτισ των αρχϊν που επαναςυνδζουν τα
πλικθ με τθν κεϊκι καταγωγι τουσ.
Ζχετε ακοφςει για Αβατάρεσ, απεςταλμζνουσ κλπ; Δυςτυχϊσ ςτισ μζρεσ μασ, με τθν
εμπορευματοποίθςθ των ψυχϊν, πολλοί αποκαλοφν τουσ εαυτοφσ τουσ Αποςτόλουσ, Μεςςίεσ, φωτιςμζνεσ μετενςαρκϊςεισ κλπ, όμωσ οι πράξεισ τουσ δεν ζρχονται
ςε ςυμφωνία με τα μθνφματα τουσ και το χειρότερο είναι οδθγοφν ακϊεσ ανκρϊπινεσ μάηεσ ςτον φανατιςμό, οριςμζνεσ φορζσ, τζτοιασ κλίμακασ που οδθγεί τουσ
πιςτοφσ ακολοφκουσ τουσ ςτον κάνατο. Αρκεί να υπενκυμίςουμε, για παράδειγμα,
τθν τραγικι ςφαγι των οπαδϊν του Jim Jones ςτθ Γουιάνα ςτθν Νότια Αμερικι.
Εκατοντάδεσ άνκρωποι αναγκάςτθκαν να πιουν δθλθτιριο, με τθν δικαιολογία τθσ
«μθ υποταγισ» ςτθν απειλι του διαβόλου, όπωσ αποκαλοφςαν το Κογκρζςο των
ΘΡΑ.
Θ κατάςταςθ ςε πολλά μζρθ τθσ Μζςθσ Ανατολισ είναι επίςθσ τρομακτικι και
φρικιαςτικι. Ρολφ καιρό πριν, ςε αυτά τα γεωγραφικά πλάτθ, ολόκλθροι λαοί
διεξιγαγαν ζνα άγριο και αιματθρό πόλεμο, όχι μόνο για πολιτικζσ και οικονομικζσ

διαφορζσ αλλά για τον ντροπιαςτικό λόγο των κρθςκευτικϊν διαφορϊν. Αυτοί οι
ψευδοςωτιρεσ, «ντυμζνοι» με τθν εξωτερικι και τυφλι ερμθνεία των κρθςκευτικϊν κειμζνων οδθγοφν τουσ οπαδοφσ τουσ ςτθν πείνα, τθν μιηζρια, τθν εξακλίωςθ
και τον κάνατο.
Και αυτοί που δεν διαπράττουν εγκλιματα με όπλα και πυραφλουσ, τα διαπράττουν
όταν εμπορεφονται τθν πίςτθ των ανκρϊπων. Από το 1960 αναρίκμθτοι «Δάςκαλοι», «Σουάμισ», «Γιόγκι» και «Μαχάτμασ» ζχουν φυτρϊςει ςαν τα ηιηάνια και από
τότε θ Δφςθ ζχει υποςτεί μεγάλεσ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ λόγω αυτισ τθσ απάτθσ,
από όργια, διακίνθςθ ναρκωτικϊν και λευκισ ςαρκόσ που πραγματοποιείται από
αυτοφσ τουσ ψευτογκουροφ του 20ου Αιϊνα.
Μςωσ ο αναγνϊςτθσ αυτϊν των ςειρϊν να αναρωτιζται: Μιπωσ όλο αυτό είναι το
προϊόν μιασ ακόμα αίρεςθσ, όπωσ και χιλιάδεσ άλλεσ ακόμα που εμφανίηονται
παντοφ;
Αν, ναι τότε κα ηθτιςουμε από τον αναγνϊςτθ να μασ επιτρζψει να διευκρινίςουμε
κάποια ενδιαφζροντα ςθμεία:
Μια φορά, ο Αξιοςζβαςτοσ Δάςκαλοσ Σαμαζλ Αοφν Βεόρ, ρωτικθκε για το εξισ:
Λζγεται ότι είςτε ο «Βοφδασ Μαϊτρζγια Κάλκι Αβατάρα τθσ Νζασ Εποχισ του Υδροχόου». Αυτό είναι γραμμζνο ςε όλα τα βιβλία ςασ. Ωςτόςο, πολλοί δεν ξζρουμε τι
πραγματικά ςθμαίνει αυτό.
Ραρακαλοφμε Δάςκαλε να μασ δϊςετε μια ξεκάκαρθ απάντθςθ πάνω ςε αυτό.
Τότε απάντθςε :
Με μεγάλθ μου χαρά, κα απαντιςω αυτι τθν ερϊτθςθ… Κάλκι Αβατάρα είναι ςίγουρα ο Αβατάρασ για τθν εποχι τθσ Κάλι Γιοφγκα, ςτθν Εποχι του Υδροχόου. Θ λζξθ
«Αβατάρασ» ςθμαίνει "αγγελιοφόροσ". Αναμφιςβιτθτα, καταλαβαίνετε ότι ο Αγγελιοφόροσ είναι αυτόσ που μεταφζρει ζνα μινυμα και κακϊσ κάνω αυτι τθν εργαςία
ονομάηομαι Αγγελιοφόροσ, Αβατάρασ ςτθ Σανςκριτικι γλϊςςα.
Ζνασ Αγγελιοφόροσ ι Αβατάρασ, με όλθ τθν ςθμαςία τθσ λζξθσ, είναι ζνασ «ταχυδρόμοσ» , ο άνκρωποσ που παραδίδει ζνα μινυμα, ζνασ υπθρζτθσ ςτο Μεγάλο
Ζργο του Ρατζρα. Δεν κζλω αυτι θ λζξθ να οδθγιςει ςε ςφγχυςθ, τϊρα είναι
ςαφισ.
Είμαι λοιπόν ζνασ υπθρζτθσ, ι υπάλλθλοσ ι αγγελιοφόροσ που παραδίδει ζνα
μινυμα. Κάποια φορά είπε: Είμαι ζνασ κοςμικόσ ταχυδρόμοσ, δεδομζνου ότι
παραδίδω το περιεχόμενο μιασ κοςμικισ επιςτολισ.
Ζτςι λοιπόν αγαπθτοί αδελφοί μου θ λζξθ «Αβατάρασ» δεν πρζπει ποτζ να μασ
δθμιουργεί υπερθφάνεια, διότι ςθμαίνει αυτό και τίποτα άλλο. Είναι ζνασ απεςταλμζνοσ, ζνασ υπθρζτθσ που παραδίδει ζνα μινυμα και αυτό είναι όλο.
Πςον αφορά τον όρο "Βοφδα Μαϊτρζγια", πρζπει να τον αναλφςουμε λίγο για να
μθν κατανοιςουμε λάκοσ. Ο εςωτερικόσ Βοφδασ είναι το αλθκινό εςωτερικό ΕΛΝΑΛ
του κακενόσ από εμάσ. Πταν ο Εςϊτεροσ ι το Είναι κάποιου ανκρϊπου ζχει επιτφχει
τθν αυτοπραγμάτωςθ, τότε ανακθρφςςεται Βοφδασ.
Ο όροσ "Μαϊτρζγια" είναι ατομικόσ και ςυλλογικόσ. Από τθν ατομικι άποψθ, αντιπροςωπεφει ζνα Δάςκαλο που φζρει τθν ονομαςία Μαϊτρζγια, αλλά από τθν ςυλλογικι άποψθ, καταλαβαίνετε ότι ο όροσ Βοφδα Μαϊτρζγια αναφζρεται με όλθ τθν
ςθμαςία τθσ λζξθσ ςε κάκε μυθμζνο που ζχει φτάςει ςτθν Χριςτικοποίθςθ και αυτό
είναι όλο.
Μια εξιγθςθ ςχετικά με τον Βοφδα Μαϊτρζγια και ςυνδεδεμζνθ με τισ προφθτείεσ
του ερχομοφ του ςτθν Αποκάλυψθ του Λωάννθ, βρίςκουμε ςτο ζργο του Δ. Σαμαζλ,

«Το μινυμα του Υδροχόου», όπου αποκαλφπτει όλο το κρυφό και ςυμβολικό περιεχόμενο του βιβλίου τθσ Αποκάλυψθσ. Μια αρκετά ενδιαφζρουςα μελζτθ που ξεδιαλφνει πολλά πράγματα και μασ λφνει απορίεσ.
Διαβάηοντασ πολλζσ από τισ παραγράφουσ των βιβλίων του, όπου θ απλότθτα
αναμιγνφεται με τθν ακρίβεια, δθμιουργοφνται ςτον αναγνϊςτθ απορίεσ όπωσ: Τι
είναι θ Συμπαντικι Φωτιά; Γιατί θ Γνϊςθ και ο Δάςκαλοσ Σαμαζλ ςυνδζουν τον
Βουδιςμό με τον Χριςτιανιςμό; Ροιο είναι το επαναςτατικό μινυμα που φζρνει ο
Δάςκαλοσ, ωσ Αβατάρασ;
Ασ δοφμε τι απάντθςε ο ίδιοσ όταν ρωτικθκε το εξισ: «Ροιο είναι το μινυμα για το
οποίο ζχετε ζρκει να παραδϊςετε ςτθν ανκρωπότθτα;»
Απάντηςη: Σίγουρα αυτό είναι ζνα ςυγκεκριμζνο μινυμα για τθ Νζα Εποχι του
Υδροχόου. Είναι ζνα απολφτωσ ΕΡΑΝΑΣΤΑΤΛΚΟ ΜΘΝΥΜΑ, πολφ διαφορετικό από
όςα είχαν διδαχκεί τουσ προθγοφμενουσ αιϊνεσ και αναμφιςβιτθτα κάτι απαραίτθτο για τθν Νζα Εποχι που ξεκινά με αυτόν τον κεραυνό εν αικρία τθσ ςκζψθσ.
Πμωσ ςε αντίκεςθ με τουσ ηωδιακοφσ κφκλουσ τθσ αρχαιότθτασ, ο κφκλοσ του
Υδροχόου μασ οδθγεί ςε πολφ βακφ προβλθματιςμό.
Κείμενα από όλεσ τισ εποχζσ μασ μιλοφν για ζνα κατακλυςμό που πλθςιάηει, κάτι
που δεν αγνοοφν όςοι ζχουν μελετιςει προςεκτικά τθν Βίβλο. Θ «Γζνεςισ» του
Μωυςι αναφζρει τθν "Μεγάλθ Ρλθμμφρα» και θ «Αποκάλυψθ» του Λωάννθ μιλάει
για το «φλεγόμενο υγρό από φωτιά και κειάφι», τον λεγόμενο δεφτερο κάνατο, για
αυτό ζχει λεχκεί ότι θ Βίβλοσ αρχίηει με το νερό και καταλιγει ςτθ φωτιά. Ππωσ
άλλωςτε ςυνζβθ και ςτον κατακλυςμό του Δευκαλίωνα, ςφμφωνα πάντα με τθν
Ελλθνικι Μυκολογία.
Ζτςι από όλεσ αυτζσ τισ πθγζσ ιδθ γνωρίηουμε πωσ θ ανκρωπότθτα, τα αρχαία
χρόνια χάκθκε από το νερό με τθν Δεφτερθ Καταςτροφι που άλλαξε εντελϊσ τθν
εικόνα του πλανιτθ μασ.
Είναι γραμμζνο ότι θ ςθμερινι ανκρωπότθτα κα χακεί από τθν φωτιά και τουσ
ςειςμοφσ που κα πλιττουν τον πλανιτθ. Πποιοσ ζχει εντρυφιςει ςτθν Μυςτικι
Διδαςκαλία του Αναουάκ ( Anahuac ) μπορεί να το αποδείξει.
Ρολλοί είναι οι Ρροφιτεσ που μασ ζχουν μιλιςει για αυτό. Ασ κυμθκοφμε τον
Μωάμεκ, το προφθτικό κιρυγμα του μεγαλφτερου Δαςκάλου όλων των εποχϊν
Λθςοφ Χριςτοφ, τισ προφθτείεσ των Μάγιασ κλπ. κλπ. Ο τελικόσ κατακλυςμόσ δεν
είναι μακριά. Μποροφμε να είμαςτε ςίγουροι για αυτό κι ασ μοιάηει απίςτευτο.
Φαινόταν εξίςου απίςτευτο για τουσ κατοίκουσ τθσ Ατλαντίδασ που θ ιπειροσ τουσ
βριςκόταν προ των πυλϊν τθσ βφκιςθσ τθσ, όταν ο Μανοφ Βαϊβαςβάτα (ο Βιβλικόσ
Νϊε) μίλθςε για τθν μεγάλθ καταςτροφι που πλθςίαηε.
Οι άνκρωποι γζλαςαν μαηί του και είπαν ότι είναι τρελόσ και τθν παραμονι τθσ
μεγάλθσ τραγωδίασ ζτρωγαν, ζπιναν, διαςκζδαηαν και τθν επόμενθ μζρα, όπωσ
αναφζρουν οι Γραφζσ, ιταν πτϊματα. Συμβαίνει ςε αυτοφσ τουσ καιροφσ οι
άνκρωποι να εκφυλίηονται όλο και περιςςότερο και ςφντομα αυτι θ μζρα κα είναι
γεγονόσ. Κα υπάρξει μια φωτιά που κανείσ δεν κα μπορεί να ςβιςει…
Οι ςειςμοί κα κλιμακϊνονται από ςτιγμι ςε ςτιγμι. Να υπολογίηουμε και ότι θ
φωτιά που βρίςκεται ςτο εςωτερικό τθσ γθσ είναι ςε κίνθςθ.
Υπάρχουν ςτον Ατλαντικό ωκεανό και ειδικότερα ςτον Ειρθνικό, υπάρχουν βακιζσ
ρωγμζσ (οι βακφτερεσ είναι ςτον Ειρθνικό) με αποτζλεςμα το νερό να ζρχεται ςε
επαφι με το μάγμα τθσ γθσ. Ππωσ είναι προφανζσ, για αυτό τον λόγο δθμιουργοφνται ατμοί και πιζςεισ ςτο εςωτερικό τθσ γθσ και δθμιουργοφνται οι ςειςμοί.

Υπό αυτζσ τισ πιζςεισ οι ςειςμοί κα γίνονται όλο και πιο ζντονοι και κα ζρκει θ
θμζρα που κανείσ δεν κα μπορεί να ηιςει ειρθνικά, ςε ιρεμεσ ςυνκικεσ. Οι μεγάλεσ
πόλεισ κα καταρρεφςουν ςαν πφργοι από τραπουλόχαρτα και κα μετατραποφν ςε
ςκόνθ. Αυτι είναι θ ςκλθρι πραγματικότθτα των γεγονότων.
Ππωσ και ςτθν εποχι του Νϊε (του Μανοφ Βαϊβαςβάτα) επιλζχκθκαν κάποιοι άνκρωποι οι οποίοι αποτζλεςαν τον Ραγκόςμιο Στρατό τθσ Σωτθρίασ, όπωσ αναφζρεται, και αυτοί άκουςαν το μινυμα του Αβατάρα Μανοφ και ςϊκθκαν από το
νερό, μπόρεςαν να φφγουν από τθν ιπειρο πριν αυτι βουλιάξει για πάντα και
ζφταςαν ςτθν καρδιά τθσ Αςίασ. Κατά τον ίδιο τρόπο ςιμερα ςχθματίηεται ζνασ
Στρατόσ και προφανϊσ είμαι ο υπεφκυνοσ για αυτό.
Πταν ζρκει ο καιρόσ, τθν κατάλλθλθ ςτιγμι του χρόνου κα υπάρξει μια νζα Ζξοδοσ.
Αυτόσ ο λαόσ, αυτόσ ο Ραγκόςμιοσ Στρατόσ Σωτθρίασ κα ςχθματιςτεί από επίλεκτουσ, από αυτοφσ που ικελαν να ακοφςουν το μινυμα που παραδίδουμε ςτθν
Ανκρωπότθτα. Είναι προφανζσ ότι αυτοί οι άνκρωποι, αυτόσ ο Στρατόσ, κα διαςωκοφν μυςτικά. Αυτόσ ακριβϊσ είναι ο ςτόχοσ τθσ δουλειάσ μου, αυτι είναι θ αποςτολι που μου ανατζκθκε.
Βζβαια αυτζσ τισ πλθροφορίεσ δεν δίνονται από τον Δ. Σαμαζλ για να μασ φοβίςει,
να απειλιςει ι οτιδιποτε. Δεν κινδυνολογοφμε. Είναι κάτι που ζγινε ςτο παρελκόν
και κα ςυμβεί ξανά ςτο μζλλον και αυτό δεν πρόκειται να επθρεάςει τθν ςκζψθ μασ
με το να λάβουμε αυτι τθ διδαςκαλία λόγω του φόβου. Άλλωςτε δεν ψάχνουμε για
οπαδοφσ ι ανκρϊπουσ που οδθγοφνται από τον φανατιςμό και τθν θμιμάκεια.
Κακορίηοντασ ι προςδιορίηοντασ τα χαρακτθριςτικά του Γνωςτικοφ μθνφματοσ,
προσ κατανόθςθ του αναγνϊςτθ, παρακζτουμε μια ακόμθ ερϊτθςθ που ζγινε ςτον
Δ. Σαμαζλ.
Ερϊτθςθ : «Λζγεται ότι το μινυμα ςασ είναι το πραγματικό ςϊμα τθσ Διδαςκαλίασ.
Είναι λογικό ότι μια τόςο πλιρθσ Διδαςκαλία περιζχει ολόκλθρο το ςϊμα τθσ
Διδαςκαλίασ. Πμωσ αυτό το ςϊμα τθσ Διδαςκαλίασ είναι το ίδιο με του Μωυςι, του
Λθςοφ κλπ ι υπάρχει κάποια διαφορά;»
Απάντθςθ : «ΟΛ ΒΑΣΛΚΕΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΜΕΓΑΛΘΣ ΣΥΜΡΑΝΤΛΚΘΣ ΣΟΦΛΑΣ ΕΛΝΑΛ ΡΑΝΤΑ
ΤΑΥΤΟΣΘΜΕΣ. Τόςο ο Βοφδασ, ο Ερμισ Τριςμζγιςτοσ, ο Κετςακοάτλ ι ο Λθςοφσ από
τθ Ναηαρζτ παρζδωςαν ζνα μινυμα. Κάκε μινυμα περιζχει από μόνο του τισ ίδιεσ
απόλυτα απρόςωπεσ κοςμικζσ αρχζσ.
Το ςϊμα τθσ διδαςκαλίασ που παραδίδουμε ςιμερα είναι επαναςτατικό, ςτθν
ολοκλθρωμζνθ ζννοια του όρου, αλλά περιζχει τισ ίδιεσ αρχζσ που κρυφά δίδαξε ο
Βοφδασ ςτουσ μακθτζσ του ι τισ ίδιεσ αρχζσ που ο Μεγάλοσ Καβίρ Λθςοφσ παρζδωςε ςτουσ μακθτζσ του. Είναι θ ίδια διδαςκαλία αλλά παρουςιάηεται με ζνα
επαναςτατικό τρόπο, ςφμφωνο με τθν Νζα Εποχι που ζρχεται.
Πταν λζω για τθν Νζα Εποχι που ζρχεται, δεν εννοϊ τθν Εποχι του Υδροχόου που
ζχει ιδθ ξεκινιςει. Αναφζρομαι ςτθν μελλοντικι Χρυςι Εποχι, διότι ο Ραγκόςμιοσ
Στρατόσ Σωτθρίασ που προετοιμάηουμε τϊρα πρζπει να λαμβάνουν αυτζσ τισ
διδαςκαλίεσ για να τισ μεταφζρουν ςτθν Χρυςι Εποχι.
Αυτι θ μελλοντικι Χρυςι Εποχι κα ζρκει μετά τον Μεγάλο Κατακλυςμό που πρόκειται να ςυμβεί ςε αυτι τθν Εποχι του Υδροχόου που ζχει ιδθ αρχίςει.
Ζτςι, όποιοσ λάβει αυτό το είδοσ εκπαίδευςθσ, ςτθν πραγματικότθτα είναι ζτοιμοσ
όχι μόνο για τθν Εποχι του Υδροχόου, αλλά και για τθν Χρυςι Εποχι.
Αυτι θ διδαςκαλία ςτθν ολότθτα τθσ είναι ξεκάκαρο πωσ βαςίηεται ςτουσ τρεισ
παράγοντεσ επανάςταςθσ τθσ Συνείδθςθσ : Γζννθςθ, Κάνατοσ, Κυςία των εαυτϊν

μασ για τθν Ανκρωπότθτα. Είναι ςαφζσ ότι πρζπει να γεννθκοφμε, να φτάςουμε
ςτθν Δεφτερθ Γζννθςθ. ΚΑΝΑΤΟΣ : Ρρζπει να εξαλείψουμε το ΕΓΩ που φζρουμε
μζςα μασ ζτςι ϊςτε θ ουςία μασ, το Ρνεφμα μασ, να μείνει αγνό, τζλειο, μζςα μασ.
ΚΥΣΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΚΩΡΟΤΘΤΑ : Αυτό είναι θ Αγάπθ, αλλά ςτθν πράξθ, όχι ςτισ
κεωρίεσ. Να είςαι πάντα ζτοιμοσ να δϊςεισ και τθν τελευταία ςταγόνα του αίματοσ
ςου για τουσ ςυνανκρϊπουσ ςου.
Θ διδαςκαλία, επαναλαμβάνω, βαςίηεται ςτουσ τρεισ παράγοντεσ τθσ επανάςταςθσ
τθσ Συνείδθςθσ. Ζχουμε δϊςει μια ςειρά από ςαφείσ και ακριβείσ οδθγίεσ ςωςτά
τοποκετθμζνεσ ςε μια διδακτικι και διαλεκτικι για τθν Νζα Εποχι. Ζτςι λοιπόν,
αγαπθτοί αδελφοί μου, εξελίςςουμε αυτι τθ διδαςκαλία με ζνα τζτοιο τρόπο που
να είναι κατανοθτι για όλουσ.
Ο ςτόχοσ είναι οι αδελφοί μασ, οι μακθτζσ μασ, οι μελετθτζσ, αυτοί που διαβαίνουν
μονοπάτι που οδθγεί ςτθν τελικι απελευκζρωςθ, αυτοί που ςχθματίηουν τον
Ραγκόςμιο Στρατό Σωτθρίασ, όχι μόνο να εξετάςουν τα βιβλία μασ, όχι αυτό δεν
είναι αρκετό, χρειάηεται κάτι περιςςότερο: Κα πρζπει να διαλογιςτοφν ςτον εαυτό
τουσ, να καταλάβουν κάκε λζξθ, κάκε φράςθ και τελικά να πειραματιςτοφν πάνω ςε
αυτό, να το ηιςουν για να μποροφν να φτάςουν ςτθν Αυτοπραγμάτωςθ. Και αυτόσ
ακριβϊσ είναι ο ρόλοσ τθσ Διδαςκαλίασ: Να γίνει ζνα εργαλείο, να δείξει τον δρόμο
για τθν Αυτοπραγμάτωςθ.
Ο αναγνϊςτθσ είναι καλό να γνωρίηει ότι θ δουλειά του Δ. Σαμαζλ δόκθκε και
ςυνεχίηει να δίνεται ςταδιακά, βακμιαία, δθλαδι ςε οκτάβεσ που κυμαίνονται από
το χαμθλότερο ςτο ψθλότερο.
Τισ κατϊτερεσ οκτάβεσ, τισ ονόμαςε «Βαςικι Εκπαίδευςθ». Τισ μεςαίεσ οκτάβεσ,
«Μθνφματα Χριςτουγζννων» που ξεκίνθςαν να παραδίδονται ςτισ αρχζσ τθσ
δεκαετίασ του ’50 και ολοκλθρϊκθκαν κατά τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’70. Και ςτισ
υψθλότερεσ οκτάβεσ ζδωςε ξεχωριςτοφσ τίτλουσ όπωσ: «Ναι Υπάρχει Κόλαςθ, Ναι
Υπάρχει Διάβολοσ, Ναι Υπάρχει Κάρμα», «Το Μυςτιριο τθσ Χρυςισ Άνκιςθσ», «Τα
Τρία Βουνά», «Επαναςτατικι Ψυχολογία» κλπ κλπ. και με αποκορφφωμα το μετακανάτιο ζργο του «Θ Ρίςτισ Σοφία Αποκαλυμμζνθ» που κεωρείται από τουσ αναλυτζσ ωσ το Magnus Opus των Γνωςτικϊν όλων των εποχϊν.
Δεδομζνθσ τθσ ανόδου του επιπζδου τθσ διδαςκαλίασ, εκτιμικθκε επίςθσ θ άνοδοσ
του πνευματικοφ επιπζδου αυτοφ που τθν ζδινε, ςε αυτιν τθν περίπτωςθ του
Σαμαζλ Αοφν Βεόρ.
Χωρίσ αντίρρθςθ, αυτόσ ο ςφγχρονοσ ςοφόσ, δεν είχε κανζνα πρόβλθμα να ςχθματίςει γριγορα τα κεμζλια τθσ Γνωςτικισ διδαςκαλίασ.
Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι θ Συνείδθςθ είναι ζνα όχθμα από πλθροφορίεσ ςχετικά
με τισ αλικειεσ του πνεφματοσ, τθσ φφςθσ και του ίδιου του ανκρϊπου.
Ρροφανϊσ, μελετϊντασ τα ζργα των Γνωςτικϊν, γίνεται αντιλθπτό ότι το ζργο του
Α.Δ. Σαμαζλ δεν δθμιουργικθκε για μια απλι πλθροφόρθςθ επί των κεμάτων που
αφοροφν τον βακφτερο και εκλεπτυςμζνο εςωτεριςμό, υπάρχουν επίςθσ ςιωπθρά
ςτο ζργο του και πολλά άλλα πράγματα που είναι πζρα από τθν περιοριςμζνθ
όραςθ μασ.
Ραραδίδουμε τα μυςτικά του Μεγάλου Αρκάνο και τθ διδαςκαλία γραμμζνθ ςε
βιβλία που υπάρχουν ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Κάνουμε τθ δουλειά που μασ ζχει
εμπιςτευκεί ο Συνειδθτόσ Κφκλοσ τθσ Θλιακισ Ανκρωπότθτασ: Να ςχθματίςουμε τθν
ΓΝΩΣΤΛΚΘ ΚΛΝΘΣΘ. Και αυτι θ κίνθςθ κα είναι όλο και πιο ιςχυρι.

Υπάρχουν πολλοί άνκρωποι, χιλιάδεσ άνκρωποι, οι οποίοι μελετοφν τα βιβλία μασ,
και κα υπάρξουν πολλοί περιςςότεροι ςτο μζλλον.
Ζχουμε ξεκινιςει μια μεγάλθ εκςτρατεία για τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ Γνϊςθσ ςε όλθ
τθν Λατινικι Αμερικι, τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, τον Καναδά, τθν Ευρϊπθ, τθν Αφρικι, τθν Αςία και τθν Ωκεανία. Ζχουμε απεςταλμζνουσ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ,
που δίνουν διαλζξεισ ςε πανεπιςτιμια, πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ, ραδιόφωνα, τθλεοπτικά κανάλια, ςπίτια κλπ., και ανοίγουν τισ ςχολζσ όπου μελετϊνται τα μεγάλα
μυςτιρια και οι επιςτθμονικζσ πτυχζσ του άπειρου Κόςμου.
Υπάρχουν αντιδράςεισ; Είναι αλικεια! Γνωρίηετε ότι υπάρχουν πολλζσ ψευδοεςωτερικζσ και ψευδο-αποκρυφιςτικζσ ςχολζσ που εξακολουκοφν να είναι πιςτζσ ςτισ
κεωρίεσ του παρελκόντοσ και ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να αποδεχκοφν
κάτι νζο. Ρρζπει να τουσ αφιςουμε ιςυχουσ ςτα ξεπεραςμζνα ςχζδιά τουσ.
Είμαςτε επαναςτατικοί άνκρωποι και οι αντιδραςτικοί δεν είναι ςε κζςθ να μασ
ςταματιςουν. Οι διδαςκαλίεσ μασ είναι για αυτοφσ που αποδζχονται τθν Επανάςταςθ τθσ Συνείδθςθσ.
Χρειαηόμαςτε τθν εξάλειψθ ι τθν αποςφνκεςθ του ΕΓΩ. Χρειάηεται να εξαφανίςουμε εντελϊσ τα ψυχικά επιπρόςκετα για να απελευκερωκοφμε από το λάκοσ και
τον πόνο. Διότι, πραγματικά, το μόνο πράγμα που το διανοθτικό ηϊο λανκαςμζνα
ονομαηόμενο άνκρωποσ διακζτει, το πιο αξιοπρεπζσ πράγμα, είναι θ ουςία, το
ψυχικό υλικό, το οποίο αποτελεί μζροσ τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ - το Ανϊτερο Μάνασ
τθσ Κεοςοφίασ-. Ωσ εκ τοφτου, το ανκρωποειδζσ δεν κατζχει ακόμθ τθν ψυχι του.
Σε κάκε περίπτωςθ, το πιο ςθμαντικό ςτθν ηωι του ανκρϊπου είναι να γίνει ζνασ
πραγματικόσ άνκρωποσ, ζνασ Σοφόσ με όλθ τθν ςθμαςία τθσ λζξθσ. Είναι ςαφζσ ότι
για να είναι ςοφόσ και άγιοσ, είναι αναγκαίο να «πεκάνει ςτον εαυτό του».
Θ ακάνατθ τριάδα ATMAN-BUDDHI-MANAS (Άτμαν-Μποφδι-Μάνασ) αναφζρεται ςε
πολλά ιερά κείμενα αλλά ποιόσ τα ζχει ενςαρκϊςει; Στθν πραγματικότθτα, ιταν
απαραίτθτο ςτο παρελκόν για πολλοφσ Μυθμζνουσ να μθν διδάςκουν όλθ τθν
αλικεια. Ζπρεπε να μιλιςουν με αυτοφσ τουσ όρουσ, προκειμζνου να αφυπνίςουν
το ενδιαφζρον του κοινοφ
Μςωσ αν είχε εξθγθκεί ότι ο Άνκρωποσ δεν ζχει ενςαρκϊςει Ανκρϊπινθ Ψυχι του,
ζχει μόνο ζνα μζροσ τθσ ψυχισ θ οποία ζχει παγιδευτεί μζςα ςτο ΕΓΩ, οι άνκρωποι
να είχαν απορρίψει αυτιν τθν Αλικεια.
Ο Δρ. Rudolf Steiner (οφντολφ Στάινερ), το 1912, προφιτευςε ότι «μια ανϊτερθ διδαςκαλία κα ζρκει», και προφανϊσ, αυτό ιδθ ςυμβαίνει. Ρρϊτον, ιταν απαραίτθτθ για να προετοιμάςει το περιβάλλον, και τϊρα είναι ιδθ ζτοιμοι. Μόνο με αυτόν
τον τρόπο μπορεί μια ανϊτερθ διδαςκαλία να παραδοκεί ςτθν ανκρωπότθτα ...
Γνωρίηουμε ότι θ ουςία είναι ζνα μζροσ τθσ ψυχισ, αλλά το τμιμα αυτό μπορεί να
αναπτυχκεί με αυτό ονομάηεται «Χρυςό Ζμβρυο». Το Χρυςό Ζμβρυο ζρχεται να
κακιερϊςει μζςα μασ μια τζλεια ιςορροπία ανάμεςα ςτο υλικό και το πνευματικό.
Αλλά δεν είναι δυνατό να δθμιουργθκεί το ζμβρυο, αν πριν δεν ζχουμε απελευκερϊςει τθν Ουςία που είναι μποτιλιαριςμζνθ μζςα ςτο Εγϊ, ο εαυτόσ μου.
Διαλφοντασ το Εγϊ απελευκερϊνεται θ Συνείδθςθ ι Μπουδάτα και μεταμορφϊνεται ςε ζνα Χρυςό Ζμβρυο. Μόνο το άτομο που ζχει το Χρυςό Ζμβρυο είναι
ςυνειδθτό. Πποιοσ είναι ςε κζςθ να αναπτφξει μζςα ςτον εαυτό του το υπζροχο
Χρυςό Ζμβρυο ξυπνά ςε όλεσ τισ περιοχζσ ι κόςμουσ του διαςτιματοσ, και ενςαρκϊνει τθν ακάνατθ Τριάδα. Χωρίσ καμία αμφιβολία όςοι πζτυχαν αυτό το ςκοπό
ζγιναν αυκεντικοί άνκρωποι, θλιακοί άνκρωποι. Αυτό είναι όλο !

